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 دسته بندی: رمان

 زوزه در مه جلد اول رمان نام اثر:
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 رمان : نیمه حرفه ایسطح 

 :.~LiYaN~. :: ویراستار
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 خالصه :

 

 .محافظین نسل از آلفا پنجمین یعنی؛ راهنماست نیرا

 این و بپذیرد را بودنش گرگینه شودمی مجبور او و رودمی باد بر شبه یک آرزوهایش که روستایی یساده دختر یک

 .بیندمی شب هایدرنده از یکی یجنازه و دوستش بهترین جان نیمه جسم کنار را خود نیرا که افتدمی زمانی اتفاق

 .است متنفر آن از او که ایـزه غــریـ و اشگسیخته هم از یقبیله و ماندمی نیرا، رسدمی فرا انتقام زمان که حال

 .آنهاست انتقام منتظر و داندمی مقصر را خود هادرنده از یکی کشتن خاطر به، کندمی فرار اشمادری یارثیه از که او
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 مقدمه

 ؛است تلخ سرنوشتم

 شب مثل

 عمر یلحظه ترینغمناک مثل

 وصلم هاشب ینقطه ترینمهتابی به من

 .است وصل عدالت سودای به سخت من سر

 ،است قهر من با ماه

 .خندیدممی هم به ستعمری تنهایی و من

 ،نوشت باز سرنوشت

 زوزه و ماه و من

 . شدیم لبریز حادثه یک دل از شب و من

 برد را من خون تب

 سحر به تا من که خانه همان از... دیار از

 . دادممی دل به صبر اشپنجره لب از
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 .رفتم ده از من و

 .بستم دل امارثیه ترینخونین به من

*** 

 .دارم یاد به را ریخت چشمش یگوشه از که اشکی قطره آن خوبی به هنوز

 .بود شده بیشتر صدایش لرزش

 اشخرده زخم یسینه عمق از اشبریده بریده هاینفس و بود افتاده زمین روی دخترش کنار پیر گرگ -

 .بود زنده هنوز، بردم سرش زیر را دستم. آمدمی بیرون

 با بودم شنیده که هاییحرف، بود شده داغ سرم. بدهد ادامه را حرفش ساها نداد اجازه هقم هق صدای

 بیرون امریه از داغی هاینفس. بود کشیده آتش به را وجودم تمام بودم دیده مادرم مرگ از که تصویری

 گشاد هایچشم. کردممی حس هایمپلک سوزش از را چشمانم داغی، بود شده دورگه صدایم. آمدمی

 .دوختم ساها صورتم به را امشده

 ؟بودن کی هااون -

 .زدم فریاد آمدمی بیرون قلبم اعماق از که وحشتناکی خشم با بار این و دیگر بار. نزد حرفی ساها

 ؟بودن کی هااون ساها -

 کرد امدیوانه که لحنی با و دوخت چشمم در چشم بود نکرده اشزده وحشت اصال من فریاد که ساها

 :کشید فریاد

 !دونمنمی -
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 تنشکس به شروع هایماستخوان ثانیه چند از کمتر در اما؛ شنیدم خوبی به را داد من به ساها که جوابی

 هایدندان و شد خون از پر دهانم تمام، شکست صورتم استخوان. افتادم زمین روی هایمدست با، کرد

 نکشید ولط بیشتر ایلحظه چند. نشست لبهایم روی شدیدی درد با و زد بیرون هایملثه از سنگینم نیش

 .شدم گرگ دوباره و کردم پاره را جسمم که

*** 

 اول فصل

 جنگلی ده

 سرما. گرفت من از را زمستانی صبح آن خواب لذت بود شده اتاقم وارد پنجره الی از که عجیبی سوز

 تا ممیزانداخت روی یکهنه ساعت به نگاهی و کشیدم سرک پتو زیر از. بود کشیده پاهایم به را دستش

 .بود ترعجول من از ساعت ولی؛ دارم فرصت دقیقه ده هنوز بشوم مطمئن

 و گرم خواب تخت از دل کرد مجبورم تخت جیرجیر صدای. دادم امشده خشک بدن به قوسی و کش

 شده مرتب خیلی، انداختم اتاقم به نگاهی که بود نکرده لمس را زمین سرد کف پاهایم هنوز. بکنم نرمم

 .بود

 اتاقم و کوچک یکتابخانه تفتیش از دست. بود نشده مرتب قدراین هاکتاب بود وقت خیلی گرفت امخنده

 دور. میشد دیده اشچوبی در، هاپله از آمدن باال از بعد که بود کوچکی متری هفت یا شش اتاق. برداشتم

 .بود کرده پر ام رفته در زوار تخت و کمد و قفسه را اتاقم دور تا

 ردشس نفس سرما. افتاد جنگل پوش سفید یمنظره به نگاهم. کشاندم پنجره کنار را امآلوده خواب تن

 یخمیازه. کردم گردنم محافظ را هایمشانه و کردم بغل را دستانم. انداخت امزده خواب جسم جان به را
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 ویر و رنگ. برگشتم اتاقم داخل به و بستم را پنجره. لرزید صبح آن سرمای از تنم، کشیدم طوالنی

 یشده سیاه رنگ کنار اتاقم رنگ کرم یپرده و بود داده دست از را اشروشنی که بود وقت خیلی هادیوار

 .کردمی خودنمایی اتاقم

 دارموج موی. دادمی نشان مرا، قد تمام اتاقم یگوشه دارموج یآینه، چرخاندم آینه سمت را سرم

 هایچشم .برگشتم آینه سمت به. بود شده نامرتب خیلی، بود پوشانده را کمرم ینیمه تا که رنگم ایقهوه

 . ادمد آیینه دخترداخل تحویل ملیحی لبخند و برداشتم خودم به شدن خیره از دست. زدمی برق امعسلی

 هاهپل روی را سنگینش هایقدم و آمدمی باال سختی به هاپله از که شنیدم را ملیحه مامان پاهای صدای

 یمحمد گل عطر بوی. کشید آغوش به را من محکم. کردم باز زودتر را در و کردم دستی پیش. کشیدمی

 ایلحظه برای که بودم درآغوشش غرق آنقدر. کردمی مست را من هم لباسش روی از حتی ملیح مامان

 عجیبی آرامش قلبش تپش صدای، دادم فشار گرمش آغوش در را سرم. است تولدم کردم فراموش

 . داشت

 .درآورد کوچکی یجعبه لباسش بزرگ جیب از و کرد جدا آغوشش از را من بزرگش هایدست با

 .دخترم مبارک تولدت -

 ؟کشیدی زحمت قدان چرا، ملیح مامان مرسی -

 از را اشزده نفس صدای، کردمی محکم سرش پشت را اشروسری یگوشه که حالی در ملیحه مامان

 :داد بیرون اشسینه عمق

 .شده بافته مو با گفتمی یکی! بوده مادرت مال. دارمش وقته خیلی، نخریدم -

 .نکنه درد دستتون!خوشگله خیلی؟ مو با -
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 هاینگس. کردم باز انگشتانم نوک با را مو از شده بافته یریسه و دادم تکان انگشتانم الی را گردنبند

 .داشت نامنظمی شکل هرکدام، اشرنگی ریز

 بالدن چوب با ولی آقا. رفتم پنجره کنار سریع، کرد خراب را ما بین فضای همسایه مرد یمشاجره صدای

 .بودند کرده خراب را کوچکش یباغچه که بود افتاده هاییبچه

 جنگل وسط از غلیظی دود. افتاد چیزی به نگاهم. نشاند لبانم به خنده هابچه گرفتن برای ولی آقا تقالی

 آتش دود فقط ما سهم و میشد پا بر جنگل در کوچکی جشن روز همین سال هر. بود کرده پر را آسمان

 و بودند همسایه هم با هاسال نفر دو این. زدمی غر ولی آقا جان به که شنیدم را مادربزرگ صدای. بود

 .دادندنمی نشان هم به خوش روی هم وقتهیچ

 چند و شصت زنی اششده سپید موهای کنار در چاقش صورت. کرد محکم را سرش روسری ملیح مامان

 دور بزرگی گلدار روسری. بود شکلی همین همیشه ملیحه مامان آمدمی یادم وقتی از. دادمی نشان را ساله

 . زدمی زار تنش به همیشه گشادش لباس و بود پیچیده سرش

 ودب زمستانی هجدهمین امسال. شدممی بزرگتر سال یک من، گذشتمی زمستان از که روز چهل سال هر

 .لرزاندمی را تنم سرمایش که

 را سهمدر یونیفرم. بود بریده را امانم گرسنگی. رفتمی پایین آرامی به را هاپله، کنان غرغر بزرگم مادر

 . کردم محکم سرم پشت را موهایم. رفتم بیرون اتاق از نپوشیده پوشیده

 دو را ایماشته که بیشتر رنگی و آب با همیشگی یصبحانه همان. بود کرده امدیوانه روز آن یصبحانه بوی

 ما بین ایمسخره سکوت خوردیممی صبحانه که مدتی تمام. نشستم ملیح مامان روبروی. بود کرده برابر
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 مامان اما؛ نزنیم حرفی آن به راجع دادیممی ترجیح ولی؛ بود خشکیده گلومان در حرفی دویمان هر. بود

 .فترمی پایین گلویش از سخت، هم کوچک هایلقمه و بود زده حلقه درچشمانش اشک. نتوانست ملیح

 .خالیه خیلی جاشون -

 !بودن پیشمون االن کاش ای -

 به را ایشده مچاله لقمه و کردم جور و جمع را خودم. نشست گلویم به زدن حرف از بعد سردی بغض

 .دادم هل گلویم

 رو اتصبحونه. بودن خوبی زوج بیامرزتشون خدا، بهتره خیلی ما از جاشون هااون جان نیرا: ملیح مامان

 !منتظرته گیشا بخور

 .بزنیم حرف مادرم و پدر به بیشترراجع خواهدنمی دلش اصال که فهمیدم لحنش از

 .آمد در صدای

 نمای متما، بود حمام و راهرو از بعد و هاپله باالی من اتاق. بود طبقه دو ولی؛ نداشتیم بزرگی خیلی یخانه

 امستقیم که بود بزرگی هایپله، در روبروی. بود شده ساخته آجر و چوب با امکودکی دوران همان از خانه

 رودیو در چپ سمت که فضا بقیه. بود آشپزخانه، نشیمن اتاق انتهای تا هاپله زیر و رسیدمی اتاقم به

 . بود نشیمن اتاق؛ داشت قرار

 !علی عمو تو بیا، سالم: گفتم و رساندم در به را خودم سریع

 ره اهالی تمام میشد که زمستان. کردمی گرم را ده هایخانه تمام هایشهیزم با که بود وقت خیلی، عمو

 .بودند علی عمو منتظر باریک روز دوسه
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 انتک را اشپشمی کاله که حالی در. گذاشت در کنار را چوب هایکنده، تکاند در کنار را اشبرفی لباس

 . گشتمی ملیحه مامان دنبال چشم با دادمی

 ؟نیست ملیح مامان -

 !ستآشپزخونه تو، چرا -

 :گفت و کشید اتاق به سرکی آشپزخانه از بود شنیده را علی عمو صدای که ملیحه مامان

 !ستشومینه لب یمجسمه زیر امانتیت؟ سالمتی، علی عمو سالم -

 !نیست دارقابل -

 .سرده خیلی هوا هفته چند این، هانره یادت دیگه هفته، نکنه درد هم دستت! الزحمته حق -

 . خداحافظ ملیح مامان چشم روی به -

 از هک را پلیورم. رفتم بیرون خانه از و خوردم سُر کنارش از، بگذارد سرش بر را کالهش عمو تا ندادم امان

 .کردم تنم خانه از بیرون، بودم برداشته در کنار چوبی لباسی جا روی

 اولین هب نرسیدن برای تالشم کنار در کنجکاوی حس. افتادم صبح آتش یاد، افتاد جنگل به که چشمم

 ود هنوز. بدهم تغییر جنگل طرف به را مسیرم شد باعث، هاآن یساله هر جشن ودیدن صبحم آن کالس

 هایلهپ کنار حتما که نکردم فکر گیشا به اصال لحظه آن چرا دانمنمی. داشتم وقت دومم کالس به ساعت

 یزیچ تنها به من و زدمی فریاد را جنگل درونم در چیزی! است نشسته من منتظر مجللشان ویالی کوچک

 . بود جنگل کردممی فکر که
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 هایوشب بود جنگل به روستا تریننزدیک جنگی ده. بود کمی خیلی یفاصله جنگل ابتدای تا ما یخانه از

 مثل هادرخت یهمهمه صدای حتی، هاگرگ یزوزه، هاسنجاقک صدای. داشت صدایی پرسرو و هیاهو پر

 .بود هرشبمان الالیی

 ناولی هم بعد و بود عریضی خیابان، خانه از بعد. آمدمی چشم به کوتاهی مسیر جنگل تا خانه مسیر

 .بود مشرف کامال ما یخانه به که جنگلبانی ایستگاه

 میزت و مرتب همیشه ملیح مامان هایسلیقگی خوش لطف به ولی؛ نداشت مجللی ظاهر ما کوچک یکلبه

 برای را تالش کمترین من و آمدمی چشم به نامرتب همیشه که من اتاق کوچک بالکن جز به البته. بود

 .بود ترپژمرده، خانه دور تا دور هایگلدان بقیه از هم آنجا هایگلدان حتی، کردممی کردنش مرتب

 رایمب مسیر، راه اوایل. کردمی رفتن به مجبور مرا چیزی. شدم جنگل راهی کنم فکر چیزی به اینکه بدون

 یشاخه و کردممی شیطنت گهگداری. رفتمی فرو هابرف داخل هایموقدم آمدمی نظر به زیبا خیلی

 الهرس که بود آتشی به رسیدن تمرکزم یهمه اما؛ کردممی بازی برف حسابی و دادممی تکان را درختی

 .باشم جشنشان شاهد نزدیک از خواستمی دلم. دیدممی

. ودندب زده یخ پاهایم انگشتان، کردممی حس زیرپاهایم را درختان قطور یریشه. رفتممی راه سختی به

 هایدرخت. رفتممی راه فقط هدفبی که بود ساعتی نیم. آمدنمی صدایی هیچ من پای قرچقرچ صدای جز

 .بود گرفته را وجودم سکوت همه ازآن عجیبی خوف. نبود زیبا برایم دیگر شده پوش سفید

 ئنمطم و شنیدم دیگر بار. نکردم اعتنا اما؛ شنیدم خوبی به را هابرف قرچقرچ صدای. شنیدم صدایی

 .دویدم فقط کنم نگاه را سرم پشت و برگردم اینکه بدون، است کسی پای صدای شدم
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 فقط، دگیرکر درشتی سنگ تخت به پایم. بدوم ترشدسریع باعث بود سرم پشت که کسی پای صدای

 سرم دور دنیا، کردم حس را درختان یریشه و تنه به صورتم خوردن و زمین به شدنم کوبیده صدای

 . شد سیاه چیز همه و چرخید

*** 

 .شنیدممی را هاچوب سوختن صدای

 تا دادم تکان را دستم. بودم افتاده کاناپه روی شومینه کنار. بود شده تاریک هوا، کردم باز که را هایمچشم

 شنید را صدایم که ملیح مامان. کردمی درد جانم تمام. شد بلند نهادم از آه که بشوم بلند جایم از

؛ بود نسنگی خیلی هایشقدم، رساند من به را خودش قرص جعبه یک و بتادین، دستمال یک با غرغرکنان

 .رسید من به سختی به

 !بخور رو هااین بیا -

 .داد فشار امشده خشک حلق در زور به را مسکنی قرص

 ؟تو بودی کجا دختر آخه؟ شده چی -

 ؟آورد رو من کی -

 ؟بودی رفته کجا. افتادی کاناپه رو زخمی دیدم اومدم بیرون از! دونممی چه -

 !جنگل -
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 را دستم هایزخم او ولی؛ بزند تشری بودم منتظر هرآن. لرزیدمی پیرش دستان. لرزاند را دلم سکوتش

 یغصه از هایشاشک تمام کردممی فکر روز آن. ریختمی اشک چشمش کنار از و کردمی پانسمان

  .فهمیدم را هایشاشک و هانگرانی، هاسکوت تمام دلیل که افتاد اتفاقی هابعد ولی؛ است من هایزخم

 پاره ار چرتم، در شدن کوبیده صدای که بود نگذشته آفتاب غروب از خیلی. بود شده سنگین هایمچشم

 مه نشیمن اتاق از حتی را ملیحه مامان زدن نفس نفس صدای. باشد در پشت گیشا کردممی دعا. کرد

 .شنیدممی

 .شمردم نشیمن اتاق تا را هایشقدم و شنیدم را گیشا هایپرسی احوال صدای

 ؟بودین برده تشریف کجا! بپیچون خانم به به -

 !سالم -

 کنارم ،دید را جانمبی تن و درد از شده بسته هایچشم که گیشا. شد مانعم درد که بخورم تکانی خواستم

 .نشست

 ؟تو شدی چی -

 :گفتم آرام و کردم ملیح مامان به ایاشاره چشمانم با

 !میگم بهت بره ملیح مامان بذار -

 و شیدمک را لباسش آستین، شدم مطمئن رفتنش از وقتی. رفت و برداشت را پانسمان وسایل بزرگ مامان

 . کردمی نگاهم زده بهت، دادم توضیح برایش را ماجرا تمام. آوردم صورتم نزدیک را صورتش
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 سابیح هم خودم. رفتیممی هم با دادیمی خبر یه حداقل؟! منتظرتم من نگفتی! ولگردی بودی رفته پس -

 ؟اینجا آوردت کی حاال. بودم شده نگران

 !آورده رو من کی ندیده هم ملیح مامان! دونمنمی -

 هادرخت و جنگل از هم چون؛ نمیاد بدش که جنگلبانیه فقط، ندارن جالبی چیز جنگلن تو که هاییاون بابا -

 تازه !جنگلن مراقب جورایی یه، نشده اطراف این غیرقانونی شکار وقته خیلی اینکه هم کننمی مراقبت

 !اینجا آوردتت افتادی سرما تو هوشبی دیده. آورده ازمامورها یکی هم رو تو کنم فکر

 قدراین که بود بعید گیشا مثل دختری از. بود کرده صحبت هامعلم مثل! انداختم او به ایزده بهت نگاه

 صدای از ملیح مامان. شکست را خانه سکوت هایمانخنده صدای و کردم محکمی پف. کند صحبت جدی

 و نشست گیشا و من کنار. خندیدمی هم او ما یخنده از. رساند نشیمن اتاق به را خودش ما یخنده

 .رقصاندمی را تپلش هایدست، خواندمی را اشجوانی دوران شعرهای از یکی که درحالی

 .بردمی خوابم هایشپرحرفی میان، گهگداری من و گذشت خاطراتمان مرور با گیشا کنار شب آن

 برای ار جنگلی ده و بود انقالب از قبل هاینظامی از پدرش. بودیم دوست هم با بود سالی چند گیشا و من

 .بود کرده انتخاب کردن زندگی هیاهو از دور و آسوده

 امسال او و من. کردمی زندگی جاده نزدیک مجلل ویالی یک در که بود ایپرورده ناز فرزنده تک گیشا

 هایهمدرس از یکی در بودم گرفته تصمیم من، ترم آخر امتحانات از بعد. بودیم هم با که بود سالی آخرین

 هنر یرشته در و باشد داشته دانشگاهی تحصیالت داشت تصمیم گیشا ولی؛ کنم تدریس جنگلی ده

 .بدهد تحصیل یادامه
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 اصال دادمی آزارم گیشا رفتن فکر. شود آماده کنکور برای و برگردد تهران به بود مجبور امتحانات از بعد

 .کنم فکر رفتنش به خواستنمی دلم

 .بزنیم قدم هم با را بیشتری مسیر تا افتادیممی راه خانه از زودتر که افتممی روزهایی یاد همیشه

، دادیممی باد دست به را مانکوله و کج هایمقنعه از زده بیرون هایمو و دویدیممی چمنزار در گهگداری

 .شد تمام زدن پلک از ترسریع که روزهایی

 باز لکام را پنجره هنوز. کرد باز آخر تا را پرده گیشا، بود کشیده سرک خانه داخل به پنجره الی از آفتاب

 تخم بوی، شدم بیدار ازخواب ملیح مامان نوازش با. کرد نوازش را صورتم صبح زیبای سوز که بود نکرده

 گاهن متوجه دادممی فشار دهانم به را لقمه وقتی. بنشینم استخوانم درد رغمعلی شد باعث نیمرو مرغ

 . شدم بزرگم مادر و گیشا یخیره

 !بخوریم هم ما بذار کن رحم خواست دلت: گیشا

 .انداختم آنها به نگاهی زیرچشمی و دادم تکانی دهانم در آرام را لقمه. کشیدم خجالت گیشا لحن از

 هایچشم با، برد فرو اشمشکی موهای الی را دستش. نشست من کنار و کرد محکمی پوف گیشا

 .شد خیره من به بود شده گردتر حاال که درشتش

 . کردم شوخی دختر بخور -

 .دادیم هم تحویل ریزی یخنده و انداختیم هم به نگاهی دوتایی باراین

 تماشایش در غرق. بود ترنزدیک من به خواهر از که دیدممی را کسی کردممی نگاه صورتش به وقتی

 و گرد صورت با مشکی مو یسبزه دخترِ این. بودم نکرده تنهایی احساس بود کنارم وقتی از. بودم

 .بود دردسر باعث همیشه غریبش و عجیب هایشیطنت. بود حامی بهترین برایم زیبایش
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 :انداخت من به را اشخیره نگاه دوباره گیشا

 !کردما تمومش نخوری! دختر بخور؟ خورینمی چرا وا -

 . هستی که خوشحالم -

 !میرما نخوری -

 و بود ردهگ گرم را پشتم رفاقت جنس از پناهی به شبیه حسی. بود عجین عجیبی بغضِ با درونم در حسی

 . . .تر را گلویم

 .نکند خراب را زیبا صبح آن هایماشک بودم مراقب و کردم بغلش محکم

 یمریض میگم کاظمی به. مدرسه برم باید هم من، بخور رو اتصبحونه، بازی لوس دیگه بسه: گیشا

 . بیای نتونستی

 .بوسید را صورتم و انداخت اششانه روی را جینش کیف

 :گفتم چرخاندممی دهانم در را ایلقمه که درحالی

 .کتابخونه بریم بیا اومدی که ظهر از بعد -

 .ملی مامان خداحافظ. ریممی شدی خوب اگه حاال، باشه -

 *** 

 دوم فصل

 تنهایی
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 نو ار جنگلی ده تمام درشتش و ریز هایشکوفه و رنگ سبز لباس با بهار و شد تمام زود خیلی زمستان

 .بود کرده نوار

 کامال هسال هجده دختر دو از که هاییشیطنت. کردیممی شیطنت فقط ما و رسید زود خیلی امتحانات فصل

، یشاگ جرات و دل و شیطنت در من نبوغ، کردیممی انتخاب را مدرسه پشت مسیر امتحان از بعد. بعیدبود

 زا مدرسه پرسنل خوشحالی دلیل کنممی فکر خوب که االن. بود کرده تبدیل مخرب زوج یک به را ما

 . شوممی متوجه خوب را شدنمان التحصیلفارغ

 دهپیا جنگلی ده ورودی به نزدیک جایی ما میشد که بهار اما؛ بود طوالنی مسیر خانه تا مدرسه مسیر

 الی وقتی روزها آن هوای. ندهیم دست از را نورس هایشکوفه بوی و شده سبز تازه مسیر تا شدیممی

 ایموه و کردیممی انتخاب را مسیر ترینخلوت. داشت آزادی به شبیه حسی چیدمی مانشده باز موهای

 .دادیممی باد دست به را مانخورده تاب و پیچ

 برایم صبح روزآن هوای. بود نشسته من منتظر امارتشان هایپله روی گیشا. بود امتحان آخرین روزِ صبحِ

 رخاط به دلم. داشتم عجیبی یدلهره. سوزاندمی را هایمچشم هم جانشبی آفتاب. بود تحمل قابل غیر

 . میزد شور بود نیفتاده هنوز که اتفاقی

 ؟بریم سالم -

 !بریم -

 ؟!خانوم نیرا چیه برنامه امروز، خب -

 !زنهمی شور دلم! مرگمه چه دونمنمی، نیس خوب حالم، هیچی -

 .کشید اشمقنعه به هم دستی تکاندمی را اششده خاکی مانتوی که حالی در
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 !بابا بریم بیا؟ کردی شروع تو باز -

 .کشید و گرفت را من دست

 !روانی اومدم وایسا -

 .بیفتم راه دنبالش بودم مجبور ولی؛ خوردم کوچکی سکندری

 .بود پوشانده بزرگی زارچمن را مدرسه مسیر

 .کردمی مستمان خاک از کشیده سرک تازه هایعلف بوی

 الاص، برگشتیم خانه به سریع دخترانه دورهمی برای گیشا تالش رغمعلی امتحان شدن تمام بعداز

 .باشم اعتنابی روز آن بد حس به توانستمنمی

 به بیهش که بود کرده مشغول را فکرم چیزی. دیدمنمی را مسیر اصال. بودم گنگم و هپیچید افکار در غرق

 . بود پوشانده را افکارم، سیاهی یپرده

 .بودم دوخته چشم جاده یشده پاره تکه و کهنه آسفالت به و بودم گرفته دندان به را گلی یساقه

 .کشید بیرون فکر از را من گیشا صدای

 ؟دختر کجایی -

 !دونمنمی -

 !ما یخونه بریم بیا حداقل. پیچوندیم که رو پری -

 ؟مگه خبره چه -
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 ...هیچی -

 اردو من کنار از آژیرکشان آمبوالنس. چرخاندم را سرم آمبوالنس آژیر صدای با. ماند تمام نیمه حرفش

 .رفت هاخانه سمت به و شد خاکی

 "!برو راه تر تند "کشیدمی فریاد درونم در چیزی

 مامت شده پارک ما یخانه کنار که دیدم را آمبوالنس وقتی. میدوم خانه سمت به دیدم آمدم که خودم به

 .شد داغ سرم

 انهخ متری چند و جاهمان. کردنمی امیاری پاهایم دیگر. بپرد بیرون امسینه از آن هر قلبم بودم منتظر

 .انداخت مان خانه به ایزده بهت نگاه، رساند من به را خودش گیشا. شد کوبیده زمین به زانوهایم

، شوممی خانه وارد وقتی خواستمی دلم. بیاید بیرون برانکارد روی کسی خانه از خواستنمی دلمان اصال

 اشک از رپ چشمانم. باشد داده لم مبلش روی اششده گلدوزی نیمه تابلوی آن با که ببینم را ملیح مامان

 .بودم نشسته جاهمان زده بهت را ایدقیقه چند بود شده

 ویر مادربزرگم، کردم پاک را چشمانم. ببینم خوب را بود افتاده که اتفاقی دادنمی اجازه گرمم هایاشک

. دمبو گرفته دستانم بین را سفیدش و بزرگ صورت. دویدم سمتش به! میشد خارج خانه از برانکارد

 ردیگ، کردممی صدایش. زدممی ضجه و دادممی فشار اشسینه روی را سرم، بود اشک یکپارچه صورتم

 آرام قدرآن اما؛ بدهد رو جوابم اشسینه خسخس همان با کردم آرزو. شنیدمنمی را قلبش صدای

 .کند بیدارش توانستنمی میشد هم دریا هایماشک تمام اگر که بود خوابیده

 *** 
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 و مهمان از پر خانه. آمدنمی یادم چیزی بودم آنجا چرا اینکه از. بودم کرده کز آشپزخانه یگوشه

 خوشحال. بود شده تاریک هوا کردم نگاه که پنجره از. بودند آمده امدلداری برای که بود هاییهمسایه

 .آمدنمی یادم چیزی من و بود شده شب کذائی روز آن که بودم

 یگوشه از. بود افتاده نزارم جسم کنار و حسبی دستانم. کردمی ذوق ذوق سرم و سوختمی چشمانم

 .انداختم اتاق داخل صدای و سر به نگاهی آشپزخانه

 هب خانه دیوار و در. بودند کرده پوشسیاه مشکی نوار با هم را عکسش حتی. بود پوشسیاه اتاق تمام

 گنگ فقط من و رفتندمی طرفآن و طرفاین بسته کمر به هایچادر با هازن. آمدمی سیاه و تنگ نظرم

 من هک آمدمی پایین آرام انقد هایماشک. بیایم بیرون آشپزخانه از خواستنمی دلم. کردممی شاننگاه

 اون از ودب ممکن که اتفاقاتی تمام به و گذاشتم دستم روی را سرم. کشیدمنمی هم زدن پلک زحمت حتی

 !خداحافظی به و کردممی فکر بیفتد بعد به روز

 خداحافظی امزندگی کس تنها از بودم مجبور ولی؛ بودم نکرده فکر آن به قتوهیچ... وقتهیچ که کاری

 .کنم

 هایاشک، کردممی فکر بودنش هایروز به وقتی. داشتم که کسی تنها، بود من دارایی تنها ملیح مامان

 .پوشاندمی را صورتم تمام داغ

 یگوشه فقط من. کردمی امکالفه شانخواندن فاتحه صدای. ماندند ما یخانه در دِه یهمه شب آن

 پا سرتا هایلباس با گیشا. بودم داده امان زانوهایم روی و هادست الی را سرم و نشسته آشپزخانه

 قطف بزند حرفی کهاین بدون. نشست من کنار، فهمید هایشابرو خم از میشد را غم که ایچهره و مشکی

 .ریختیم اشک هم با آرام



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 21 

 در هک سختی روزهای به و ریختم اشک گیشا پاهای روی آشپزخانه یگوشه صبح تا من لعنتی شب آن در

 .کردممی فکر بود انتظارم

*** 

 .رفتیم قبرستان به خاکسپاری برای صبح

 دیخورشی و آفتاب وقت هیچ خواستمی دلم. کردمی پاره را چشمانم صبح آن یهکشند اما رمقبی آفتاب

 .نباشد

 .دش سپرده خاک به هم من یدغدغهبی زندگی و بچگی تمام او با و شد سپرده خاک به بزرگم مادر پیکر

 جز چیزی و شدند حبس گلوم در هایمنفس کردم احساس، ریختند قبرش روی که خاکی اخرین با

 و دور هک بود پاهایی، دیدم که چیزهایی آخرین و افتادم قبرستان خاک روی خسته تنی با. ندیدم سیاهی

 .بود شده جمع اطرافم

 نم به گیشا که هاییبخش آرام با. بود گذشته ملیح مامان رفتن از روز سه کردم باز که را هایمچشم

 گیشا اب کلمه چند فقط، بود شده کرخت بدنم. بودم گذاشته سر پشت را اول روز سه سختی، بود خورانده

 !نبود روحبی، من جسمِ از کمتر هم او خسته صورت. کردم صحبت

 اهایمپ، رفتممی باال سختی با اتاقم تا را هاپله. ندیدم گرم آب دوش از بهتر را چیز هیچ، شدم بلند آرام

 .میشد کشیده خانه سردِ هایدیوار به هایمدست. نداشتند رفتن راه جان

 .کردم باز را سرد آب و شدم حمام وارد بیاورم در را لباسم کهاین بدون. بود اتاقم در به نزدیک حمام درِ
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 هاروز این که کنم قانع و وجور جمع را خودم کردممی سعی. ریختمی سروصورتم روی فشار با آب

 نبودن به که من مثل کسی برای مخصوصا. گذشت خواهد سخت خیلی بودم مطمئن ولی؛ گذردمی

 .بود کرده عادت عزیزانش

 کودکانه که ساده دنیایی در غرق دیدممی ایساده دختر را خودم، کنممی فکر هاروز آن به که گاهی

 رگم از چیز همه! بود خورده رقم متفاوت خیلی سرنوشتم که این از غافل. بودم سرگرم و کردممی زندگی

 .شد شروع ملیح مامان

*** 

 ایبر دانستممی، کردم بغلش محکم، بود شده تنگ موردشبی هایشوخی برای دلم. آمد خانه در صدای

 .است آمده خداحافظی

 !نیرا -

 .بگی خوایمی چی دونممی -

 !آخه -

 .باشی من پیش ابد تا تونینمی که تو! دیگه کنم عادت اوضاع این به باید هم من؟! دختر چی آخه -

 .افتاد عقب مامان بیمارستانِ تو خاطر به هم روز چند این، کردم صحبت مادرم و پدر با -

 :گذاشتم کاره نیمه رو صحبتش

 !هستم تلفنت منتظر -
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 کردم جدایش آغوشم از سختی به. کردیم بغل را همدیگر آرام. بود بسته حلقه چشمانش در اشک

 .رفت گیشا...و

 باور ار گیشا رفتن خواستنمی دلم، شدم کنده جایم از زور به. پیچید اتاق تمام در، در شدن بسته صدای

، بینمب اتاقم بالکن از را بهار هایروز آخرین خواستمی دلم، رفتم اتاقم سمت به. بود رفته هم او ولی؛ کنم

 .ببرد فراموشی قعر به خود با را هاروز این و بیاید سردی باد خواستمی دلم

 اشخانه یباغچه از را هابچه اشهمیشگی فریاد و داد با که پیرمان همسایه صدای و جاده و جنگل دوباره

 .کردمی بیرون

 تمام روز چندین سرعت به امسالگی هجده و امشده پیر سال ده کردم احساس، کشیدم عمیقی نفس

 .بودم شده تنها تنهای من و شده

 دلم الاص. بود اتاق ینفره تک مبل روی ملیح مامان یگوشهسه شال هنوز. رسیدم خانه وضع سرو به کمی

 روشن برایم وضوح به هاروز آن از که چیزی تنها فقط. بدهم تغییر را خانه فضای ایذره خواستنمی

 تریممحک چنگ بغض آن، خانه از گوشه هر به کردن نگاه با و بود بسته را گلویم راه که بود بغضی، است

 .زدمی گلویم به

؛ نبود جوان دخترهای برای کاری جنگلی ده در اگرچه، بگردم کار دنبال گرفتم تصمیم که نگذشت خیلی

 از فرار یمعن برایم کار اما؛ میشد تمام باالخره و نداشتم زیادی خیلی اندازپس. کردممی پیدا کار باید ولی

 .داشت را هایمخیال و فکر و روزها این
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 شیکتابفرو یک. افتادم دبیرستانم دوران پاتوق تنها یاد که بودم نشده دور خیلی، زدم بیرون خانه از

 ایدش کردم فکر. بود مانقدیم هایهمسایه از کتابفروشی صاحب و بود اممدرسه نزدیک تقریبا کوچک

 .کنم مشورت کار به راجع ملک آقای با بتوانم

 باعث در باالی آویز جیرینگ صدای. شدم وارد لبخند با و کشیدم سروصورتم به دستی کتابخانه در جلوی

 ار کتاب چند و شد بلند جایش از. بیاندازد من به نگاهی و بدهد پایین را گردش عینک ملک آقای شد

 در ار هاکتاب سریع شناختممی ملک آقای از که اخالقی با ولی؛ کردم تعجب. گذاشت میز روی من جلوی

 اشهمیشگی سرد لحن با و کرد مخفی اشجدی یچهره زیر را ریزش یخنده. کردم مرتب هاقفسه

 :گفت

 ؟بلدی رو جاهاشون هنوز پس -

 !نگذشته خیلی آخه -

 دارمن بچه که هم طرف یه از، شده سخت امواسه اینجا به رسیدگی که وقته چند، اومدی که خوبه خیلی -

 .بکنه زیادی کمک تونهنمی و ستخونه کارهای درگیر که هم سیمین. باشه حالم کمک

 ؟کنم کار اینجا تونممی پس -

 ...اینکه از قبل! بیای زود صبح اینکه شرط به -

 .بود مجبور اما؛ کند صحبت آن به راجع خواستنمی. شد کشیده درهم اشچهره

 امتحانات از بعد گفت هم اون. زدم حرف باهاش تو به راجع بره پیشمون از خانوم ملیحه اینکه از قبل -

 ؟کردی کار چه رو امتحانات راستی. نداد کفاف عمرش... که کنهمی صحبت باهات
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 .بود خوب -

 جور و جمع را خودم، نریزم هم اشک قطره یک حتی بودم داده قول خودم به. بود گرفته را گلویم بغض

 :پرسیدم تفاوتبی لحنی با و کردم

 ؟ملک آقای بیام کی از -

 !هست زیرزمین تو نامرتب کتاب کلی هم االن همین -

 ورودی در کنار میزش پشت، چرخاندم ملک آقای سمت به نگاهی. زدم قدمی کتاب هایقفسه الی

 .زدمی ورق را اشروزنامه و بود نشسته

*** 

 یلیخ به مسیر در. برگشتم خانه به خسته و کردم مرتب را هاقفسه یریخته هم به هایکتاب روز تمام

؟! تمنداش برادری یا خواهر هیچ و بودم تنها من چرا! نبود سوال برایم اصال موقع آن تا که کردم فکر چیزها

 خانه در کس هیچ اینکه فکرِ؟! باشند همراهم خاکسپاری روز که فامیلی هیچ یا عمو و عمه یا خاله یا

 . کردمی شل را هایمقدم نیست منتظرم

 بود لمب کنار اشروفرشی دمپایی هنوز. بود معلوم ملیح مامان خالی جای شدم وارد وقتی. رسیدم خانه به

 .دادمی جوالن خانه فضای در اشمحمدی گل عطر و

 سحر به را شب نامعلومم یآینده به فکر با و کردم رها تخت روی را خودم، رفتم باال را هاپله رمقبی

 .رساندم
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 روی هکوفت و خسته، بخورم چیزی اینکه بدون. گشتمبرمی خانه به خسته هاشب من و گذشت روزی چند

 تبمر و هاکتاب جای جز چیز هیچ به من و گذشتمی هم سر پشت روحمبی زندگیِ. بردمی خوابم کاناپه

 .رفتممی خواب به کنم روشن را چراغی حتی اینکه بدون هاشب. کردمنمی فکر آنها کردن

 یوقت. آمدمی راه آرام سرم پشت کسی کردم احساس رفتممی خانه سمت به وقتی هاشب همان از یکی

 خانه هب سریع تا کردم بلند را هایمقدم. شنیدممی را پایش صدای فقط، دیدمنمی را کسی گشتمبرمی

 .کردم محکمی پوف، دیدم که را خانه ایقهوه در. برسم

 .کردممی امنیت احساس بودم رسیده خانه به اینکه از، کشیدم عمیقی نفس و کردم قفل را در

 به را مجانبی نگاه. کردم احساس پشتم را کسی وجود رفتممی باال هاپله از وقتی. رفتم اتاقم سمت به

 ! بود زده خشکم! نمیشد باورم دیدممی که را چیزی، انداختم نشیمن اتاق

 را من ودب هایشلب روی که رنگیکم لبخند با و نشسته اشصندلی روی که بود کسی به خیره هایمچشم

 مادیده خیال خستگی روی از شاید آنکه خیال به. نشستم هاپله روی و شد شل پاهایم. کردمی نگاه

 مکشید چشمانم روی را دستم. آمدمی بیرون لرزش با هایمنفس. دادم فشار هم روی محکم را هایمچشم

 . کردم باز دوباره و

، رومب باال که چرخاندم را سرم. بود گنگ افکارم ولی؛ کشیدم راحتی نفس. نبود صندلی روی کس هیچ

 .کردمی نگاهم در یشیشه از و بود ایستاده اتاق در پشت که دیدم را ملیح مامان

 .کردمی نگاهم لبخند همان با هم هنوز. بود افتاده رعشه به پاهایم و دست. کشیدم دل ته از جیغ

 .ایستادم پاهایم روی و گذاشتم پله راه دیوار روی را امزده یخ هایدست
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 مامان برداشتم قدمی که همین. بروم در سمت به و پایین هاپله از شد باعث که بود نگاهش در چیزی

 را ترسم لرزشش و کردندنمی امیاری پاهایم. رساندم در به را خودم. کرد رفتن راه به شروع هم ملیح

 و گشتمی بر گاهی از هر و بود ایستاده خیابان وسط من روبروی او رسیدم که در به. بود کرده بیشتر

 حرفی کهآن بدون هازده روح مثل هم من. بروم دنبالش کردمی مجبورم هایشچشم با. کردمی نگاهم

 .کشیدم می زمین روی را پاهایم بزنم

 و بلعید بارهیک را شجاعتم تمام جنگل تاریکی. شد جنگل وارد که نداشتیم فاصله هم با بیشتر قدمی چند

 .بایستم کرد مجبورم

 تنتوانس هم جنگلبانی اتاقک ضعیف نور حتی، کردممی نگاهش فقط من و شد جنگل وارد ملیح مامان

 .بشوم جنگل وارد که کند مجبورم

 رختاند بین در شده گم یسایه به زدهبهت من و بود شده سیخ بدنم موهای. نشست جانم به عجیبی لرز

 .بودم برگشتنش یمعجزه منتظر لحظه هر و بودم زده زل

 یشهر امسینه عمق تا که وحشتی با را امشده حبس نفس. بودم ایستاده خیابان وسط آمدم که خودم به

 .دادم بیرون، بود دوانده

 چنگ تمدس انگشتان الی را لباسم. برسم امخانه امن حریم به زودتر تا برداشتم بلندی و سریع هایقدم

 .برگردد دوباره شاید تا گشتممی بر عقب به لحظه به لحظه. دویدم خانه سمت به و انداختم

 هب، کردممی فکر ملیح مامان به شب تمام. کردمنمی باور را بودم دیده که چیزهای، بود شده داغ سرم

 ؟کشاندمی خودش دنبال را من چرا و؟بود چه بود نگاهش در که حرفی اینکه

 .کردممی مالمت را خودم بود آمده سراغم به که ایاحمقانه ترس خاطر به
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 .دیدم را جنگل کابوس شب تمام و بود شده افکارم امن حریم، تختم تشک سرمای

*** 

 به عسری باید. کردممی نگاه ساعت به بارها دقیقه هر در. بود نمانده ظهر به خیلی. گذشتمی دیر ساعت

 .بود کرده امدیوانه کنجکاوی. گشتمبرمی خانه

 باید. داد اجازه نبود راضی اینکه با. برگردم دیرتر ساعتی چند ناهار از بعد که کردم صحبت ملک آقای با

 .نمک خاموشش باید چگونه دانستمنمی که بود شده روشن من در آتشی. کشیدممی حوالی آن به سرکی

 یباز و آرام برایم جنگل ابتدا در. بودم شده جنگل وارد، آمدم خودم به وقتی و برداشتم را امپشتی کوله

 به خر درختان برگ و شاخ الی از بهار جان کم آفتاب. بود کرده مستم گرفته برگ تازه درختان بوی. بود

 درختان گذشتمی چه هر. کردمی نوازش را درختان، خاک از زده بیرون هایسرخس و دادمی نشان زمین

 .شدندمی قطورتر و بلندتر

 اتفاقات این از قبل چرا دانمنمی. امنشده دور خانه از خیلی هنوز که کردمی قرص را دلم هاپرنده صدای

 هاگردش طوراین برای جایی کردیممی که هاییشیطنت و گیشا وجود با البته؟! بودم نشده جنگل وارد

 .ماندنمی

 هاشیننجنگل از خبری رفتممی چه هر. نکند گیر جایی به پایم بودم مراقب من و بود گذشته ساعت چند

 .ندیدم، کندمی زندگی جا آن در انسانی بفهمم که اینشانه هیچ حتی. نبود

 راه فقط هدفبی و کردممی پاک را امپیشانی روی سردِ عرق و کشیدممی امپیشانی روی را دستم

 آشنا مبرای مسیر جای هیچ. برگردم گرفتم تصمیم. امشده گم شدم متوجه که نگذشت خیلی. رفتممی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 29 

 و رفتمی غروب به رو آفتاب. کردم طی ساعتی یک تقربیا را برگشت مسیر. بودم کرده هول خیلی. نبود

 .دیدمنمی ایجاده هیچ هنوز من

 .بود شده برابر دو امدلشوره داشتم آمدن جنگل از که هم بدی خاطره با

 چه، افتاد گردنبندم به نگاهم که کردممی محکم را کفشم بند. نشستم درختی زیر، بودم شده خسته خیلی

 ار ملیح مامان دوباره کردممی آرزو و دادممی فشار مشتم در را گردنبند. بود شده تنگ برایش دلم قدر

 .ببینم

 هم جنگل و امشده گم جنگل دهان در کردممی احساس. دادم ادامه راهم به خسته و گرسنه، کالفه

 خوش را دلم که نداشت وجود خورشیدی دیگر کم کم. ندارم بیرون به راهی هیچ من و بسته را دهانش

 !ترخسته من و میشد ترتاریک لحظه به لحظه هوا. کند

! خزیدم داخلش به سریع، ستخالی شدم مطمئن وقتی. کردم پیدا کوچکی یحفره یک صخره یک زیر

 .برسانم صبح به را شب و نکند حمله من به چیزی بودم امیدوار

 ازب ولی؛ نداشت ماندن باز برای رمقی هایمچشم، لرزیدندمی هایمزانو. دادممی فشار بغلم در را پاهایم

 .کندنمی حمله من به حیوانی باشم مطمئن تا داشتممی نگهشان

 .پریدممی صدایی ترینکوچک با و زدممی چرت و میشد بسته چشمانم

 یصدا و طرف یک از هاگرگ یزوزه صدای. بجهد بیرون امسینه از بودم منتظر لحظه هر و زدمی تند قلبم

، دکوبیمی قلبم از ترمحکم امچانه. لرزاندمی را تنم دیگر طرفی از پیچیدمی درختان الی که باد وزش

 .کشیدممی انتظار را صبح و دادممی فشار دستانم الی را انگشتانم
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 باالی ار پاهایشان صدای. ببینم را چیزی دادنمی اجازه جنگل تاریکی. میشد ترنزدیک هایشانزوزه صدای

 ایصد. لرزیدمی تنم تمام، نشنوند را زدنم نفس صدای تا گذاشتم دهانم روی را دستم. شنیدم سرم

 .بروند آنجا از زود کردممی آرزو و دادممی فشار هم روی را هایمچشم. شنیدممی را هایشاننفس

 به را متن تمام وحشتناکی نفس نفس صدای، بود شده نزدیک خیلی شنیدممی که هاییخرناسه صدای

 .انداخت لرزه

 خیز عقب به ترس از. بودند ایستاده من روبروی که دیدم را بزرگ گرگ دو کردم باز که را هایمچشم

 لحظه یک که زدممی جیغ و کوبیدممی حفره آن هایدیواره به را خودم نداشتم فرار راه چون؛ برداشتم

 .شد سیاه چیز همه و چرخید سرم دور دنیا کردم احساس

 .بودم هوشیار نیمه ولی؛ بودم کرده غش و بود خورده سنگی برآمدگی به سرم

 دیگر گرگ کمر روی و کرد بلند را من هاگرگ از یکی. آوردند بیرون سوراخ از و کشیدند دندان به مرا

 .شد خواهم خورده گرگ هاده بین من و شد تمام دیگر که بودم مطمئن. انداخت

 .کردممی حس شدیدی هایتکان فقط و بود شده کرخت بدنم تمام

 که یزیچ. کردم باز را چشمم یگوشه. شدم کوبیده زمین به محکم اینکه تا بودم بیهوش کامال آن از بعد

 که مشنید صداهایی. داشت فاصله من با خیلی که دیدممی را پلیس گردان چراغ. نمیشد باورم دیدممی

 !زدندمی صدا مرا. کردمی گرم را دلم

 زنده بگویم توانستمونمی آمدنمی در صدایم. بودم شده رها هادرخت الی، جاده به نرسیده جایی من

 !هستم

 !شدممی بزرگ گرگ دو خوراک باید که درحالی بودم زنده من
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 دهش داده نجات جنگل از بزرگ گرگ دو توسط من، کردنمی باور کس هیچ که بودم مسخره انقدر داستانم

 .بزنند من به آسیبی کوچکترین اینکه بدون بودم

 گم و یحمل مامان روح به. کردممی فکر بود افتاده که اتفاقاتی به، بودم افتاده زمین روی جانبی که درحالی

 !گرگ دو آن و جنگل در شدنم

 .کنم باز را هایمچشم کرد مجبورم مامورها از یکی یقوه چراغ

 .ستزنده! اینجاست بیاین! کردم پیداش! کردم پیداش -

 به کامل وقتی. رساندند درمانگاه به را من بعد و شدند جمع من دورِ همه، بود کرده که فریادی و داد با

 گرم ار دلم نگاهش. بود نشسته سرم باالی ملک آقای و بود وصل صورتم به اکسیژن هایلوله آمدم هوش

 .بودم خوشحال بود نگرانم کسی اینکه از. کردمی

 و سفید هایچراغ. اندداده نجات جنگل آن دل از را من واقعا و بیمارستانم شوم مطمئن تا چرخاندم چشم

 رمگ را جسمم، پنجره از کشیده سرک رمقبی نور! امزنده هنوز که کرد راحت را خیالم، محیط عجیبِ بوی

 اینجا کسی که کرد مطمئنم و دادمی نوازش را روحم آن یگوشه صحرایی هایگل از پر گلدان و کردمی

 .هست کنارم

 !شدی شوکه یکم فقط. خوبه حالت گفت دکترت؟دخترم خوبی -

 استراحت و نزنم حرفی دادم ترجیح. کنم راحتی احساس زیاد دادنمی اجازه سردش و جدی لحن همیشه

 ولی؛ زدمی کوتاهی چرت گهگداری. بود نشسته تختم روبروی صندلی روی آفتاب طلوع تا ملک آقای. کنم

 .دید میشد هم عینکش پشت از حتی را نگرانی
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 که گرمی سوپ بوی با من و رسیدمی گوش به راحت بیمارستان نزدیک مسجد از ظهر اذان صدای

 مبادا ات گذاشت تختم کنار آرام را غذا ظرف سیمین. شدم بیدار بود پخته برایم، ملک آقای همسر، سیمین

 .بودم شده بیدار قبل از من ولی؛ کند بیدارم

 تمام وسط و کردمی آشپزی ملیح مامان کنار پیش هایسال که افتاد قدی کوتاه زن به نگاهم

 و ردک ترمحکم را گلدارش کوچک روسری گره. کشیدمی ملیح مامان گوش سرو به دستی هایشحرفیپر

 .داد تحویلم شیرینی لبخند آمدمی نظر به ساله چند و چهل حدودا که صورتی با

 .ممنون! کشیدی زحمت جون سیمین -

 ؟بهتری شکر رو خدا، عزیزم نداشت رو تو قابل -

 !دادم زحممتتون شرمنده، ملک آقای. خوبم آره -

 فتگ زیور، تونهمسایه، نیستی امخونه دیدم اومدم شدم نگران، نیومدی شدم منتظر چی هر دیروز: ملک

 !خطرناکه. تونیست سن به ایبچه دختر جای اونجا...جنگل سمت رفتی دیده

 .شرمنده هم باز شدین نگران که ممنون -

 دلم اصال. بزنند را حرفشان یادامه ندادم اجازه و آمدم پایین تخت از کردممی صحبت که طورهمین

 .دیدمنمی توضیح برای لزومی هیچ، بشوم بازخواست خواستنمی

 سیمین و ملک از. شدم مرخص که نگذشت ساعتی چند. رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم را هایمکفش

 .رفتم خانه سمت به آنها همراهی بدون و کردم کوتاهی خداحافظی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 33 

 لندب را هایمقدم. کردم پیدا قبرستان نزدیک را خودم که بود داده رخ اتفاقات درگیر فکرم مسیر تمام

 یاندازه هب. بود شده تنگ خیلی برایش دلم. برسانم ملیح مامان سرد قبر سنگ به را خودم زودتر تا کردم

 حداقل بودم ندیده که پدری و مادر جای به خواستمی دلم. ریختم اشک بودم جنگل در که روزی نصفِ

 انتک اشمشکی قبر سنگ روی از چشمانم. گذاشتنمی تنهایم زود قدرآن و ماندمی کنارم ملیح مامان

 روی را ناتوانم هایدست. ریختمی زمین به و سوزاندمی را چشمم یگوشه هایماشک فقط، خوردنمی

 .کردم خداحافظی او با، سنگ به ایــوسه بـ با و گذاشتم زانوهایم

*** 

 من یقبیله: سوم فصل

 و بودم کرده پنهان امساده یچهره پشت را هایمامیدی نا تمام. بود خوبی روزِ بودم کرده شروع که روزی

 .کنم پر شب آخر تا کردن کار با را امتنهایی کردممی سعی

 زهاچی خیلی ماه یک این در. بودم حقوقم اولین منتظر و گذشتمی کتابخانه در من کردن کار از ماه یک

 گاهن تنها یافسرده دختر یک مثل که من به که مردم نگاه حتی... ملک آقای رفتار... من، بود شده عوض

 ورمجب اینکه از و کردممی فرار آنها گرقضاوت هاینگاه و هاکنایه گوشه کناره از هاوقت خیلی. کردندمی

 . بودم خوشحال کنم تحملشان نبودم

 .داد من به دستمزدم از بیشتر را حقوقم اولین ملک آقای

 یههفت آخرِ گرفتم تصمیم اندازم پس یهمه کردن خرج و پولیبی ماه یک از بعد. بود خوبی خیلی حس

 .ببینم تدارک خودم برای را مفصلی
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 هایلذت از یکی کردن آشپزی. کنم درست را دلخواهم غذای گرفتم تصمیم و کردم خرید مقداری

، کار خستگی که هم فوتش بعداز و بشوم خانه آشپز وارد دادمی اجازه کمتر ملیح مامان ولی؛ بود امزندگی

 .بود گرفته من از را آشپزی رمق

 میز. مشد آشپزی مشغول و کردم بیشتر را صدایش. میشد پخش رادیو از امعالقه مورد آهنگ خوشبختانه

 چند اب خنک نوشیدنی یک، کردم روشنش و گذاشتم میز روی شمعی جا در را کوچکی شمع. بودم چیده را

 .بود کرده عالی و رویایی برایم را شب آن که گرم غذای یک و یخ تکه

 . کنم استفاده فرصت این از بودم گرفته تصمیم و بود تعطیل روز ان فردای

 باری چند. کردم پیدا انباری ته از را ملیح مامان قدیمی یقوه چراغ. برداشتم را امکهنه پشتی کوله

 یپاره و تکه ینقشه. کندمی کار هم هنوز پارسال زمستان از بشوم مطمئن تا کردم روشنش و خاموش

 .کردممی گذاریعالمت را مسیر تمام باید، برداشتم هم را بزرگم ماژیک و جنگلی ده از قدیمی خیلی

 امکاویکنج همه آن به پاسخی هیچ و امگذاشته جا را چیزی گفتمی احساسم. گشتمبرمی جنگل به باید

 خیال و رفک در غرق بیشتر لحظه هر ولی؛ نکنم فکر اتفاقات آن و جنگل به که کردم تالش خیلی. نداشتم

 . شدممی

 کلوچه و رفتم آشپزخانه سمت به. دویدممی پایین اتاقم چوبی هایپله از که دیدممی گالیور شبیه را خودم

 محکم را هایمکتانی بند. دادم فشار امکوله داخل را یخ بطری و غذا ظرف. دادم فشار دهانم در را بزرگی

. نکنم گم را برگشت راه که گذاشتممی عالمت هادرخت روی باید بار این. شدم خارج خانه از و کردم

 کرده رپاب که آتشی تقریبی مکان. بودم جنگل ساکنین از اینشانه منتظر و بودم کرده تیز را هایمگوش

 همان هادرخت. بودم آنها دنبال فقط و نداشت تازگی برایم جنگل ظاهر اصال. کردممی دنبال را بودند

 .بودم دیگری چیزه دنبال من ولی؛ بودن هادرخت
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 تا باشم آرام کردم سعی. بود اشبچه با آهو یک دیدن، هست یادم خوبی به روز آن از که چیزی تنها

 .ترساند را آهو، درخت یشاخه به امپشتی کوله کردن گیر صدای اما؛ نشوند من متوجه

 .ینمنب را ایزنده موجود هیچ من تا بود کرده سکوت جنگل تمام انگار، شنیدممی را خودم پای صدای فقط

. رفتممی راه هدفی هیچبی را جنگل والی گل از پر سختِ مسیر فقط من و گذشت ظهر از ساعت یک

 الی از کشیدن سرک برای را زورش آخرین ظهر آفتاب و کشیدندمی موهام به را هایشانچنگ هادرخت

 . زدمی هادرخت

 ار خودش تاببی که شنیدم را رودخانه صدای. کردممی امنیت احساس ولی؛ بودم شده دور خانه از خیلی

 را غذایم ظرف امکوله از و نشستم سنگی تخت کنار. رساندم رودخانه به را خودم.کوبیدمی هاسنگ به

 ردهنک آرامم طوراین چیزی بود وقت خیلی. بردارم رودخانه از چشم خواستنمی دلم اصال. کشیدم بیرون

 بار این. کردم خوردن به شروع و نکردم اعتنا. زد هم به را آرامشم بوته پشت از خشیخش صدای. بود

 انهم بودم امیدوار، برگشتم صدا طرف به و ایستادم. کشیدمی خرناس که شنیدم زدنی نفس صدای

 .کشیدممی را انتظارش که باشد چیزی

 و خشا الی از چیزی. برداشتم صدا سمت به قدم یک و کشیدم گردن. شنیدممی را قلبم تپش صدای

 از اشثهج که بزرگ بسیار سفید گرگ یک، لرزاند را تنم دیدممی که چیزی. آمدمی سمتم به درختان برگ

 و لرزید هایمدست. گرفت من از را کردن فکر توان وحشتناکش و براق چشمان. بود تربزرگ هم انسان

 نفس بلند، آمدمی سمتم به آرام. رفتمی عقب به خود به خود هایمقدم، افتاد زمین به غذایم ظرف

 .بود زده زل هایمچشم به و کشیدمی

 کردمی نگاهم که حالی در و نشست پایش دو روی. بود زده خشکم نداشتم عقب به راهی، ایستاد جلویم

 .گذاشت زمین روی را سرش
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 کمی دیگر گرگ! بود هاگرگ همان از یکی! بود خودش، کردم نگاهش دقت با کمی. شد راحت کمی خیالم

 که بود کاری تنها کردم فکر، نشستم آرام هم من. نبود نمانده یادم به خوب اشانچهره. بود تربزرگ

 یوزهپ، بود سفید یکدست تنش. بود زده زل من به و بود نشسته همچنان او. بدهم انجام توانستممی

 دسح. بود آویزان گردنش به ایشده بافته گردنبند. بود سیاه هایشگوش نوک فقط داشت جوری و جمع

 شد بلند یوقت و کرد بلند را سرش. برداشتم سمتش به قدمی، شد کمتر ترسم. باشد شده تربیت که زدم

 وجب دو از کمتر من با اشفاصله آمدم که خودم به، ریخت دلم آمد که سمتم به. کردم حیرت اشجثه از

 دمق چند و گرفت دندان به را امکوله. آورد سمتم به را اشپوزه که بودم شده اشزیبایی و ابهت محو. بود

 خوردمی تکان هایشدندان الی را امکوله کهحالی ودر چرخید. کردممی نگاهش زده بهت هم من. شد دور

 شسر پشت هم من و داشتمی بر قدم آرام. بروم دنبالش باید که بودم مطمئن. رفت و کرد نگاه من به

. خوردممی زمین بیش و کم و بود دشوار من برای که رفتمی مسیرهایی از او. رفتممی راه فاصله با

 ترس از، کشیدمی دندان به را امکوله اعتنابی هم او و کردممی در خستگی سنگی تکه روی گهگداری

 وهک هایدامنه به، رفتم راه دنبالش سرگردان ساعت یک. رفتممی دنبالش سریع کنم گم را راه اینکه

 تپه تپش به وقتی گذشتیم کوچک یتپه یک روی از. بود شده سنگالخی زمین و تنک هادرخت، رسیدیم

 .زد خشکم لحظه چند رسیدم

 آذین چادرهای و داشتند دام. داشتند چادرنشینی زندگی، رودخانه کنار که بودم شده ساکنانی محو

 با هازن و بودند رودخانه کنار بازی سرگرم هابچه. بود پریده رویش و رنگ آفتاب اثر بر شانشده

 هب که چادر ده تقریبا. نبود بزرگی یمحوطه. آمدندمی چشم به خیلی رنگشان کرم و بلند هایلباس

 ظهر آن گرم هوای در آتش کمرنگ دود. بودند شده ساخته هم کنار منظم خیلی و بود مختلف هایاندازه

 .کردمی نمایی خود
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، نمک مطلعشان بزرگی آن به گرگی وجود از و بزنم فریاد بلند خواستم که همین. دوید آنها سمت به گرگ

 هقهقه هایشپنجه الی و کرد بازی گرگ با. چسبید پاهایش به و آمد گرگ سمت به که دیدم را کودکی

 .آوردمی اینجا به را من باید و است شده تربیت که شدم مطمئن. بستم را امشده باز دهانِ. زدمی

 را هایماسلب. داشتممی بر را آن باید و بود آنجا امپشتی کوله ولی! نه یا بشوم آنجا وارد باید دانستمنمی

 .دببینن خاکی و نامرتب ظاهر با را من بار اولین خواستنمی دلم. تکاندم را شلوارم وخاک کردم مرتب

 .نخورم زمین رسممی امپشتی کوله به که ایلحظه تا بودم امیدوار و کردممی نگاه را پایم جلوی

 کنار، مرفت امکوله سمت به! نه یا بدهم سالم دانستمنمی، افتاد من به هانگاه رفتم سمتشان به وقتی

 باال که را سرم. کنم بازی کمی کودک آن با شروع برای دادم ترجیح و برداشتم سریع، بود افتاده کودک

 ردهک پیدا فرصت. بود ستودنی برایم شانزیبایی. بودن زده زل من به که دیدم را مردانی و زنان آوردم

 بودند دهش تزئین رنگی نوارهای با که مشکی و بلند موهای با زیبا هایزن. کنم نگاهشان دقت با که بودم

 بود متعجب نگاهشان. تنومند و بزرگ هایدست با داشتن ترکوتاه هاییمو که درشت اندامی با مردهایی و

 .شدم متوجه را رفتارشان این دلیل بعدها که

 :کردم صاف را صدایم

 .ببرمش که اومدم، اینجا آورد خودش با تونحیوون اون رو پشتیم کوله ببخشید! سالم -

 .پیچیدم هم به بیشتر را امخورده گره هایانگشت. خوردم را وحرفم ندم ادامه دادم ترجیح

. ددرخشیمی خورشید نور زیر اششده بافته سفیده موهای. آمد سمتم به پیرزنی و رفت کنار جمعیت

 ودمب مطمئن. گشتممی بر و کردممی کوتاهی خداحافظی و سالم باید. بود گم آنها بین کوچکش یجثه

 .دهدمی تیمارستان تحویل مستقیم را من ملک آقای باراین
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 ومتیمقا هیچ بدون هم من. کشاند خودش دنبال و گرفت را دستم. فهمیدم را اسمش بعدها البته که، ساها

 حس هب شبیه چیزی. بود آمده وجود به من در عجیبی حس بودمشان دیده که وقتی از. رفتممی راه پشتش

 و تربزرگ بقیه از که شدیم چادرها از یکی نزدیک. ندارد وجود برایش توجیهی و بود غریزی که تشنگی

 ادرچ داخل به، زنندمی لبخند چرا و هستند کی دانستمنمی که هاییآدم بین از را من ساها. بود ترمجلل

 اب، گرفت را دستانم. نشست من روبروی هم خودش و نشاند بافت دست قرمز یقالیچه روی را من. برد

 و ودمب انداخته اطراف و دور به احمقانه خیلی را نگاهم. بود زده زل صورتم به و دادمی فشار عجیبی محبت

 :کردم شروع دوباره

 !دنبالش بیام شدم مجبور آورد خودش با تونحیوون اون رو امکوله ببخشید -

 :گفت دارخش صدای با ساها

 !نیرا اومدی خودت، نبودی مجبور تو -

 ؟!شما ببخشید -

 .بدهم ادامه را حرفم نگذاشت

 !کوچولو دختر اومدی دیر، منتظریم وقته خیلی. شناسیممی رو تو وقته خیلی ما -

 را من کجا از بپرسم بودم مجبور ولی؛ بشوم مرموز موضوع یک وارد دوباره خواستنمی دلم اصال

 .کشیدم ایکاره نیمه نفس. شناسندمی

 ؟شناسیدمی کجا از رو من شما -

 .داد نشان را گردنبندم دستش با
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 !مادرته یادگار، بده بهت که دادم خانوم ملیحه به من رو این -

 !؟شناسینمی کجا از رو مادرم -

 دش تربزرگ که یکم. نکرد زندگی ما با خیلی مادرت. شد بزرگ خودم بغل تو. بود شوهرم دختر مادرت -

 . موند اینجا و دنبالش اومد نداشت رو دوریش طاقت که هم پدربزرگت. رفت و شد جدا ما از

 ؟مادرم یعنی...شدم گیج ببخشید...! که مادرم -

 .یاوردن طاقت زیاد هم اون مادرت رفتن از بعد که موند اینجا تو خاطر به بزرگت پدر اومدی دنیا به که تو -

 و دنش آشنا هم با بودن کرده تموم رو دبیرستان اینکه از بعد بابام و مامان که گفتمی ملیح مامان آخه -

 !کردن شروع رو زندگیشون کار کردن پیدا از بعد

 اب هستن هم عاشق واقعا مادرت و پدر دید که هم پدربزرگت. بود خوبی آدم خیلی پدرت! نگفته دروغ -

. شد ختیبدب باعث اتفاق اون که نکشید طول خیلی و اومدی دنیا به تو اینکه تا. نکرد مخالفت ازدواجشون

 هم ما و نموند زنده هم اون مادرت مرگ از بعد ولی، مادرت هم اون از بعد و بود قبیله رئیس بزرگت پدر

 .بودیم تو منتظر

 :پرسیدم بریده بریده بودم شده گیج حسابی اینکه با

 ؟نموند شما با مادرم چرا -

 .دممی توضیح برات مفصل اومدی که بعد یدفعه، طوالنیه داستانش -

 که تاداف یادم زد ساها که حرفی با. کردمنمی هم را فکرش حتی که بودم شنیده چیزهایی! بودم شده گیج

 .زدم بیرون چادر از و شدم بلند جایم از سریع. است شده دیرم
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 چادر تا چادر هر از که شدم رنگی نوارهای دیدن محو. برگردم و کنم خداحافظی تا بیاید شدم منتظر

 که را سرم. شد نزدیک ما به کسی کردم احساس که آمد بیرون چادر از ساها. بود شده کشیده بعدی

 اششانه روی موهایش. بود ترهیکل درشت همه از. آمدمی ما سمت به که دیدم را جوانی پسر چرخاندم

 چشمان. ودب زیبایش صورت عیب تنها هم بلندش پیشانیِ. زدمی زیبایی برق، اشوسیاهی بود پوشانده را

 و سرد خیلی. داشت عجیبی ظاهر. آمدنمی چشم به زیاد اشمردانه ابروهای پشت که داشت سیاهی

 .رسیدمی نظر به محکم

 صاف ار پشتم. آمدمی ما سمت به بیاندازد من به نگاهی حتی اینکه بدون و داشتمی بر بلندی هایقدم

. آمد ساها شپی مستقیم؛  بودم آنجا که من به توجهبی کامال ولی؛ بیفتد من به نگاهش اینکه امید به کردم

 .رفت و کرد گوشش در کوتاهی صحبت

 را خودم. بیاندازد من به نگاهی شده که هم وارد تازه یک عنوان به حداقل داشتم توقع. بودم کرده تعجب

 .بود زده زل من به هم او کردم نگاه ساها به وقتی، کردم جور و جمع

 .دادم تحویلش مصنوعی لبخند

 .زدیم خوبی گپ، ممنون خیلی!برگردم باید -

 .برداشتم را امکوله. گویممی چه فهمیدمنمی، بود شده داغ سرم

 ؟زودی این به کجا -

 باهام هرودخون تا رو بلد راه یه و کنید لطف اگه فقط! کار سرِ برم باید صبح، برگردم زود باید، شده دیرم -

 .بلدم خودم رو راه بقیه، میشم ممنون بفرستین

 .بردتیم، بلده دستش کف مثل رو مسیر کای بری خواستی اگه.داریم کار هم با خیلی؟ میری کجا! بمون -
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 اهاس اسم حتی.بود متفاوت هااسم کردممی زندگی من که شهری آن در حداقل. داشت عجیبی اسم؟! کای

 !متفاوت ولی بود جالب برایم هم

 یشترب ساعتی یک توانستممی، نیست منتظرم کسی بودم مطمئن چون و گذاشتم زمین روی را کیفم

 به اغذ ظرف با و رفت ساها. نداشتم آنها ترک به میل اصال که بود کرده سحرم آنقدر آنجا فضای. بمانم

 و دمنکر تعلل کردممی گرسنگی احساس خیلی و بودم انداخته رودخانه کنار را غذایم که من. آمد سمتم

 همین برای؛ بدهم گوش هایشحرف به من و کند صحبت او خواستمی دلم. خوردن به کردم شروع

 . کردم صحبت به شروع خودم

 ؟شناختینمی رو ملیح مامان گفتین -

 بهش تونستممی که بود کسی تنها اون. کردمی تعریف ازش زیاد مادرت. بود خوبی خیلی زن اون -

 باشی تهداش عادی زندگی یه تونیمی اون کنار فقط تو دونستیممی همه. بسپرم بهش رو تو و کنم اعتماد

 رپ رو مادرت و پدر جای بتونه میدم بهش رو تو که روزی بودم امیدوار. بیای کنار مادرت و پدر مرگ با و

 !کنه

 .بشود هایشاشک افتاد مانع زدن پلک با کردمی سعی و بود شده جمع چشمانش در اشک

 باورم چیز همه من. کرد سرگرم من جلوی از غذا ظرف کردن جمع با را خودش و کرد قطع را حرفش

 هک هاییحرف شنیدن از. بودم ساها افکار و هاحرف در غرق. داشتم آنها به نسبت خوبی حس و بود شده

 .کشید بیرون افکارم از مرا صدایی.بود شده داغ هایمگوش بودم خبربی آنها از

 !میشه تاریک داره هوا؟! نشه دیرت -
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 هایجوش با دماغی و کوچک یچانه با دیدم را ایساله شانزده پانزده پسربچه چرخاندم را سرم وقتی

 در که شیرین خیلی شیطنت با. داشت را رسیده بلوغ به تازه هاینوجوان یقیافه کامال، درشت و ریز

 .زدمی موج صدایش

 .ودمب دیده گرگ آن گردن که بود گردنبندی شبیه. افتاد گردنبندش به نگاهم.بود آشنا برایم نگاهش

 ؟داری گردنبندها اون از هم تو: نیرا

 !داریم دونه یه مونهمه ما! داری هم خودت: چیتو

 !شهبرازنده خیلی: گفت شنید که ساها. دادم فشارش دستانم الی افتادم مادرم گردنبند یاد

 .ممنون: نیرا

 باهاش یدبا ستزنده وقتی تا و کنیممی درست دونه یه رسهمی بلوغ سن به که نوجوونی هر برای ما: چیتو

 .باشه

 و برداشتم را امکوله سریع.بودم گیج و خسته خیلی، گشتمبرمی زودتر باید. ندادم ادامه را حرف من

 .گرفتم رو ساها دستان

 رو من گیدب کای به کنیدمی لطف، برم باید دیگه ولی؛ هستین شماها که خوشحالم اینکه و ممنون خیلی -

 ؟ببره

 :گفت بلند و کرد تصدیق چشمانش با

 .ببر جاده تا رو نیرا عزیزم کای -

 .شدم جدا او از و بوسیدمش آرام
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؛ ومبش گم جنگل در تنها بودم حاضر. داد آزارم اشاعتناییبی با که بود پسری همان کای! نمیشد باورم

 .نشوم مسیر هم هم قدم یک حتی کای با ولی

 .رفت درختان سمت به کند توجهی اینکه بدون دوباره و شد بلند

 !شی گم دوباره خواینمی اگه، برو باهاش: کرد اشاره من به نوجوان پسر همان، چیتو

 اشاره وچیت به. بیافتم راه دنبالش اضافه بار یک مثل خواستنمی دلم اصال. بود آویزان و شل هایمدست

 : کردم

 !بیا هم تو -

 مسیر امتم چیتو، رفتیممی راه پشتش چیتو و من.رساند من به را خودش سریع و کرد قبول معطلی بدون

 کای پیش حواسم تمام گفتمی که چیزهایی به توجهبی من و زدمی حرف و بود انداخته را امپشتی کوله

 .بود

 شهایحرف گهگداری. زدمی حرف و کردمی شیطنت راه تمام چیتو. برگشتیم را تریساده خیلی مسیر

 .دادممی تحویلش مزخرفی لبخند و شدممی خیره او به، بیایم بیرون فکر از میشد باعث

 از هم .کنند رهایم همانجا خواستمی دلم. بودیم رسیده خانه نزدیک تقریبا ما و بود شده تاریک کامال هوا

 .بودم شده خسته کای هایاعتناییبی از هم و چیتو صدای سرو

 جنگل از دبع خیابان.کردممی جلب خودم به را نظرش باید. کنم خداحافظی او با رفتن موقع گرفتم تصمیم

 .بودیم خانه در جلوی تقریبا و کردیم رد را

 !کن قفل حتما رو خونه در: کای
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 به که دکرمی فکر نباید. داشت بمی و مردانه صدای. بود گیرا وحشتناکی شکل به نگاهش. کردم نگاهش

 دستش در را امکوله چیتو شدم متوجه که رفتم خانه سمت به و کردم کوتاهی تشکر. ام زده زل او

 جنگل سمت به که طورهمین. کردم خداحافظی او با و گرفتم را امکوله سریع. خنددمی و چرخاندمی

 !بیا ما پیش هم باز: زد فریاد بلند و برگشت چیتو، رفتندمی

 ساها ،چیتو، کای به کردن فکر با هم شب آن و کشیدم دوش به را سوالم از پر یکوله، بود گرفته امخنده

 یلیخ شیرینم رویاهای دانستمنمی شب آن. رفتم فرو شیرینی خواب به دیگر جذاب و عجیب چیز هزار و

 . شودمی کابوس به تبدیل زود

*** 

 خون تب: چهارم فصل

 دهخور ترک هایملب و زدمی بیرون گلویم از داغ و گرم هایمنفس. داشتم شدیدی وتب کردمی درد بدنم

 رو یکاناپه به بودم شده قفل. داردمی بر ترک هایماستخوان تکان ترینکوچک با کردممی احساس.بود

 انمچشم درون گرم خون و بود داغ پلکهایم. نداشتم را هایمدست کردن بلند توانایی حتی، شومینه به

 .بودند ریخته

 گذرانده که بود سختی روز دلیلش کردممی فکر. داشتم عجیبی سردرد آمدم جنگل از که شبی آن صبح

 آقای. بود کرده تنگ برایم را عرصه کتابخانه. نشد خوب سردردم ریختم حلقم به مسکن چه هر ولی؛ بود

 .کنم استراحت تا کرد خانه راهی سیمین با را من، دید را روزم و حال که ملک

 !ترنگران او و میشد بدتر لحظه به لحظه حالم
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 خانه از سراسیمه و پوشید را لباسش سیمین. نداشتند تاثیری هم هادارو. رفتمی باال بدنم تب لحظه هر

 .زد بیرون

 ار خودم شنیدم که هاییچیز. کردمی صحبت مرد یک با که شنیدممی را سیمین صدای. آمد در صدای

 اممعاینه. بینمب خوب توانستمنمی و شدندمی باز سختی به هایمچشم، نشست کنارم دکتر. ترساند بیشتر

 جویزت با و نوشت هم کنخوشدل قرصِ چند. داد تکان تاسف معنای به سری گرفت را نبضم وقتی، کرد

 .رفت کنم راحتاست و بخورم مایعات اینکه

 انمدنمی. خواست مشورت او از و گرفت تماس ملک آقای با بود شده مایوس من شدن مداوا از که سیمین

 هاتن هم او البته که، رساند خانه به را خودش زود ملک آقای ولی؛ شد بدل و رد بینشان هاییصحبت چه

 .تنیس جنگلی ده هایبومی از فهمیدم ولی؛ شناختمنمی را او. آمد فرتوت و الغر پیرزن یک با او. نبود

 ذهنم در اشلحظه به لحظه دیدممی زمان آن که را چیزهایی. هست یادم خوبی به را اتفاقات آن تمام

 به را هایشدست! کاسه درون چیزی کوبیدن صدای و سرم باالی پیرزن خوندن دعا صدای. است زنده

 شهمسر و سیمین کنار. کشید طول ساعت یک کارش، کردمی زمزمه را چیزهایی و کشیدمی بدنم سرو

؛ داشتمن خبری او از بود وقت خیلی.بود خالی خیلی گیشا جای رسیدمی نظر به ترنگران هایشانچهره که

 .کردمی گرم را دلم نفر دو آن بودن ولی

 حس بدنم گوشت در را رفتنش فرو، زد بیرون جایش از امدنده هایاستخوان کردم احساس ناگهان

 .پیچیدممی خود به درد از. بود توصیف قابل غیر دردش، زدم فریاد درد از. کردممی

 لپق و کردمنمی مقاومت خوردنش برای. ریختند گلویم به را زهرمار آن قاشق با و نشاندند خیزنیم مرا

 .کشیدممی سر قلپ
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 خوشحال رفتنش از. بست محکم را در و گرفت ملک آقای از پولی کارش از تمجید و تعریف با پیرزن

 کوره درونم در.شدممی بدتر لحظه به لحظه، هیچ نشد که بهتر حالم من و گذشت ساعت چند. بودم

 .کردمنمی حس را هایمدست و لرزیدمی امچانه، بودم یخ کوه میان و بود روشن

 .لرزیدممی سرما از که حالی در، بیاورد پایین را تبم کردمی سعی پاشویه با سیمین

 .بدهد انجام کاری بتواند شاید تا بود رفته ملک آقای

 اشک شد باعث بود صدایم در که دردی. آمدنمی بیرون و رسیدنمی امزده تب یحنجره به زورش صدایم

 امان سیمین پاهای روی را سرم. کردممی هق هق و نبود من با اختیارش دیگر. شود سرازیر چشمانم از

 هک وقتی کنمنمی فراموش هرگز را هوا آن بوی. بود رسیده صبح میش و گرگ به هوا شدم آرام کمی. دادم

 فسن، جنگل یشده سبز هایبرگ عطر و ضعیف سرمای آن، خورد صورتم به نشیمن اتاق یپنجره الی از

 .بود کرده خنک کمی را امشده تنگ

 آن در، جنگل از گرگ یزوزه صدای. شنیدم صدایی. زدمی چرت من کنار سیمین و بود ساکت جا همه

 چکیکو تکان. شنیدممی خوب را صدایشان بیداری نیمه حال آن در من ولی؛ بود عادی صبح میش و گرگ

 .پرید خواب از سیمین که خوردم

 ؟بخورم هوا یکم پنجره دم بریمی رو من -

 .رسیدنمی امریه به هایمنفس و بود چسبیده هم به گلویم

 لم نجرهپ کنار. بود شده قطع زوزه صدای. کشیدم عمیقی نفس پنجره کنار.رساند پنجره به سختی به مرا

 .بایستند کردم مجبورشان ولی، نداشت را وزنم تحمل توان پاهایم، دادم

 ؟میاری آب یکم تشنمه خیلی -
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 هابوته پشت از را براقی هایچشم. شدم تنها پنجره کنار. رفت عجله با و کرد محکم را جایم سیمین

 .است درست بینممی که چیزی شوم مطمئن تا بیاید جلوتر تا شدم منتظر و دیدم

 دایص هایماستخوان. افتادم و شد شل پاهایم. آمد بیرون هابوته پشت از سفیدی گرگ.بود درست حدسم

 لندیب فریاد، شد کشیده پنجره یلبه به امکرده عرق صورت. افتاد جانم به عجیبی درد و داد شکستن

 .رفتم حال از درد شدت از و کشیدم

*** 

 تمام وارد و رفتمی پایین گلویم از که کردممی حس را گرمایش.ریختندمی گلویم در را گرمی مایع

 و میشد ترگرم لحظه به لحظه جسمم، امایستاده گرم آب دوش زیر کردممی احساس.میشد هایمرگ

 !ترباز چشمانم

. کردیم صحبت من با لب زیر و کردمی پاک را صورتم عرق پیرش و گرم دست با.بود آشنا برایم صدایش

 .شدم آرام دیدم که را اشچهره، چرخاندم را سرم، نشست هایملب روی لبخندی

 .کردمی نگاه ساها به زده بهت سیمین. بود نشسته من روبروی آرامش صورت و بافته موهای با ساها

. مبنشین راحت توانستممی. ندارد وجود من در دردی کردم احساس که نکشید طول بیشتر ساعت چند

 ار سرم. کردم احساس را کسی وجود. داشتم ایآشفته یچهره و بود شده خیس کامال صورتم دور موهای

 متنفر او از! بود زده زل من به و داده تکیه نشیمن اتاق دیوار به که دیدم را کای.چرخاندم شانه روی از

 .بنشینم بتوانم تا خواستم کمک ساها از. باشد آنجا لحظه آن در خواستنمی دلم اصال و بودم

 !بود زود خوردن تکان برای هنوز. کردم بلندی یناله! آخ

 .فهمید را من یخواسته ساها
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 .گردمبرمی خودم من، برو تو کای -

 میقیع نفس من و رفت بیرون سریع بکند نگاهی حتی یا بزند حرفی اینکه بدون قبل یدفعه مثل کای

 .کشیدم

 .آمد دیدنم به سیمین هایحرف فهمیدن و من بهبود از اطمینان برای ملک آقای که بود ظهر دمای دم

 .درسیمی نظر به ترصمیمی صدایش، نشست کنارم.است خوب حالم شد مطمئن دید که را روزم و حال

 ؟بهتره حالت دخترم: ملک

 !خدا به شرمنده دادم زحمتتون خیلی.ممنون خیلی بله: نیرا

 !تنهام دست کتابخونه تو، شو خوب زود! چی واسه شرمنده: ملک

 .زیاده وقت ازش کشیدن کار واسه: سیمین

 !خوبین چقد شما دیدمی ملی مامان کاش ای! کشیدی زحمت خیلی جان سیمین: نیرا

 .خودمی یبچه مثل هم تو، بابا نه: سیمین

 .میشد چی نبود معلوم نبودید شماها اگه! شدین اذیت خیلی روزه چن این ولی: نیرا

 !بودهن گردنش زحمتمون کم خانم ملیحه، ایمهمسایه هم با وقته خیلی ما، نیرا نزن رو حرف این: سیمین

 .هستین که ممنون -

 .کردم جمعش خشکی لبخند با ولی، بود شده جمع هایمچشم در اشک
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، بهتره حالم هم من و اینجاست ساها. شدین اذیت خیلی روزه چند این برید دیگه شما جون سیمین -

 .کنید استراحت برید هم شما، میشم پا سر فردا احتماال

 !؟شدی خسته دستمون از نکنه. برم بعد شه راحت خیالم باید -

 .زنممی زنگ بهتون حتما داشتم کاری باشه راحت خیالتون!نشم شما مزاحم من گفتم! نه -

 .زنممی سر بهت. هستم زنگت منتظر پس، راحتی طور هر باشه -

. داشت ایگرانه پرسش نگاه. زدنمی حرفی و کردمی نگاه ساها و من به فقط ملک آقای مدت این در

 .بخوانم هایشچشم از کامال را داشت ساها به نسبت که بدی نسبتا حس توانستممی

 رینظ شدنم تنها به راجع ملک آقای. کردممی شانمطمئن ساها با ارتباطم به راجع و صحبت او با باید

، کردممی صحبت ملک آقای با باید. بودم واکنشش منتظر لحظه هر که بود نگاهش در حرف کلی ولی؛ نداد

 .بود مهم برایم شاننگرانی و بود گرفته ایتازه رنگ شوهر و زن این با امرابطه

 پشت نگاهم. کرد خداحافظی من از گرم ایــوسه بـ با و سپرد ساها به را اشآماده نیمه سوپ سیمین

 در و گذاشت نشیمن اتاق کوچک یطاقچه روی را اشروزنامه ملک آقای. بود مانده کوتاهش هایقدم

 عنام نگاه بود در روی دستش که حالی در. شد خارج خانه از سیمین سر پشت، نبود راضی اصال که حالی

 .بست را در و کرد داری

 هایشرفح شنیدن برای اشتیاقم. کند شروع جایی از را صحبتش بودم منتظر من و بودیم تنها ساها و من

 افتهب رنگی کیف داخل را دستش که دادم نشان موهایم کردن مرتب سرگرم را خودم. بود بیشتر دردم از

 .کرد شانه را موهایم و نشست من کنار.درآورد شانه یک و برد، بود همراهش که ایشده

 !مادرته موهای از ترکوتاه خیلی موهات -
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 ؟بود بلند خیلی موهاش -

 .کردممی شونه رو موهاش پا سرِ که انقد -

 ؟نبود سختش -

 .کرد کوتاهشون رفت پیشمون از که روزی -

 ؟رفت چرا -

 :کرد کوتاهی مکث

 .نداشت دوستشون اصال اون که افتاد بلوغش تو اتفاقات سری یه خب -

 ؟اتفاقی چه -

 ولی ؛نپرسم چیزی دیگر گرفتم تصمیم لحظه یک و کشیدم خجالت بودم کرده سوال خیلی که این از

 .بودم پرسیده را سوالم

 ؟بدونی رو اشهمه خوایمی -

 !آره -

 خواستمی آروم زندگی یه دلش. نبود راضی بود که چیزی و بود توش که شرایطی از وقتهیچ اون -

 عادی مردم با شهری زندگی یه دلش. کنه زندگی راحت باهاش بتونه که چیزی. جنگل هایدغدغه بدون

 !داشت فرق همه با مادرت، خواستمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 51 

 وضیحت بیشتر کنم مجبورش هم و باشم نزده حرفی هم تا دوختم چشمانش به بود سوال از پر که را نگاهم

 .بدهد

 .دممی توضیح برات رو چی همه بشه بهتر که حالت ولی؛ بفهمی رو چیزها خیلی که زوده خیلی هنوز -

 !بهتره خیلی حالم االن من -

 .میشه هم بهتر -

 .ببندم را دهانم شد باعث زدمی سوسو هایماستخوان در که دردی اندک ولی؛ بود کرده امخفه کنجکاوی

 خوب حالم که بشود مطمئن و بزند زنگ روز هر کردمی مجبور را سیمین، ملک آقای و گذشت روز چند

 .است

 .رفتممی کتابخانه به باید و شدم سرپا باالخره. بودم فهمیده سیمین هایسوال از را این

 گوش به آشپزخانه از سماور قل قل صدای. بود مرتب خانه تمام. بود کرده روشن را اتاق تمام آفتاب

 گتن اتاقم حمام برای دلم. کندم دل رختخوابم از و کردم محکمی پوف. نبود ساها از خبری اما؛ رسیدمی

. شده متولد تازه که داشتم را کسی حس.رفتم دوش زیر معطلیبی. داشتم وقت ساعت یک هنوز. بود شده

 . بود زده لک کتابخانه و جاده در زدن قدم برای دلم. دادمی جسمم به ایتازه جان گرم آب

 ! کردم تعجب خودم دیدن از که آینه جلوی رفتم

 یدهد ترشانه وچهار ترچاق کمی. نبود ریز دیگر که نقشی ریز یجثه به بودم زده زل رفته باال ابروی با

 ودندب شده بلندتر خیلی، کشیدم موهایم به دستی. نبود امپریده رنگ صورت از خبری دیگر. شدممی

، یشدم تابیده موهایم به آیینه از که نوری انعکاس زیر سیرش ایقهوه رنگ! بود راپوشانده کمرم وتمام

 .رسیدمی نظر به روشنتر
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 یینپا را هایمپلک، بردم چشمم طرف به را انگشتم! بودم ندیده کنون تا که زدمی برق طوری هایمچشم

 .دیدم چشمانم در را ایگداخته هایرگه...که نه یا کرده تغییر رنگشان شوم مطمئن تا دادم

 فشار هم روی را هایمچشم و زدم پلک باری چند. شدم پرت عقب به قدمی بودم دیده که چیزی تعجب از

 .زدمی نهیبم که شنیدممی را افکارم صدای! بودم شده گیج. دادم

 .زدم بیرون خانه از پوشیدن محض به و کردم انتخاب را اممانتو ترین گشاد

*** 

 از پر ماهی، هاتوریست آمد و رفت از پر ماهی. بود سال ماه بهترین جنگلی ده در تابستان آخر ماه

 در مردم هایهمهمه صدای و رنگی هایمیوه عالم یک، جاده لب هایدستفروش با خوشمزه هایمیوه

 فراموش وقت هیچ که ستایخاطره هایشلحظه به لحظه. سرسبز هایدرخت و روستا یبازارچه

 .کنممی زندگی هاآن با هنوز و کردمنمی

 .کردممی شکر را خدا، رفتممی راه پاهایم روی که این از و زدممی قدم پیاده را مسیر کل

 .بود دهش تنگ در باالی آویز جیرینگ صدای برای دلم. کرد مستم هاکتاب بوی، رسیدم کتابخانه به وقتی

 و طرفاین دستش در که ایروزنامه با همیشگی جای همان که دیدم را ملک آقای. شدم وارد لبخند با

 .بود خوشحال من دیدن از ولی؛ دادنمی نشان اشچهره اصال اینکه با. بود نشسته، رفتمی طرفآن

 .سالم -

! نک مرتبشون باال بیارشون، زیرزمینه تو. آوردن جدید اهدایی کتاب سری یه! اومدی دیر یکم! سالم -

 .دارم کارت بیا شد تموم که این از بعد
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 مامت. کنم جبران را هایشانزحمت خواستمی دلم، سیمین به همینطور بودم کرده پیدا خاصی حس او به

 را خدا و رفتممی راه اشآهنی هایقفسه الی. بودم آنجا امورات به رسیدگی مشغول کتابخانه در را روز

 هب سفیدش آهنیِ ینرده با زیرزمین هایپله، در روبروی از. دیدممی دوباره را کتابخانه که کردممی شکر

 میز، در چپِ سمت. بود آورده وجود به را راهرو شش که بود کتاب هایقفسه، راست سمت و آمدمی چشم

 .ردکمی نگهداری سرش پشت هایقفسه در را گرانبهایش و خاص کتابهای و هاعتیقه که بود ملک آقای

 فکر و کردممی مزه مزه را هایمحرف. کردم آماده جدی صحبت برای را خودم و شد تمام زود خیلی کارم

 .کنم شروع کجا از که کردممی

 همه و بود من اخیر کارهای به راجع، نبود نخواهد حقوق یا کار به راجع روز آن هایحرف بودم مطمئن

 .بدهم پس جواب و بشوم بازخواست خواستنمی دلم اصال که بود حالی در هااین

 .بردم برایش و کردم آماده را شربت یکرده عرق لیوان

 ؟هست افتهمی داره که اتفاقاتی به حواست ولی؛ نداره ربطی من به بگی شاید. نیرا بشین -

 :داد ادامه و بزنم حرفی نداد اجازه

 و زن اون اومدن و غریبت عجیب مریضی بعدش و کردیم پیدات جنگل تو جوریاون که شبی اون از -

 زنِ اون، نشد ولی؛ بزنیم حرف زودتر خواستمی دلم! عجیب هایاسم و غریب عجیب ظاهر با پسره اون

 ؟چیه داستانشون بدی توضیح برام میشه. بود پیشت

 راحت را ملک خیال کردممی فکر که چیزهایی گفتن به کردم شروع و دادم قورت محکم را دهانم آب

 .کندمی
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 تننیس اینجا مال که خاصن قوم یه. کننمی زندگی جنگل تو که هاییآدم اون از یکی! ساهاست زن اون -

 یوندهخ مادر ساها اینکه و رفتنم جنگل شب اون به میشه مربوط ولی؛ طوالنیه کردنشون پیدا داستان و

 ازم کلی و پیشم اومد ولی؛ مریضم من که فهمید کجا از دونمنمی. موندن اینجا من خاطر به و مادرمه

 هی اینکه از باشید من نگران خوادنمی هم شما. گفت بهم مادرم پدر به راجع چیزها خیلی. کرد مراقبت

 !نباشن پسند عامه یکم اگه حتی، خوشحالم کردم پیدا خانواده

 ؟مطمئنی -

 هب باهاشونم وقتی. کنمنمی غربت احساس باهاشون، دارم بهشون نسبت خوبی حس ولی دونمنمی -

 .کنمنمی فکر چیزها خیلی

 مه رو من، افتاد اتفاقی هم باز...تنهایی شرایط این تو خوادنمی دلم اصال، کن جمع رو حواست هم باز -

 .بشی هاآدم اینجور قاطی تنهایی خاطر به خوادنمی دلم، بذار جریان در

 .منی نگران که ممنون! باشین مطمئن نیستن بدی هایآدم -

 انکردنش مرتب یبهانه به و برداشتم میز روی از را هامجله. نزنم حرفی آن به راجع بیشتر دادم ترجیح

 دشای یا بودم بینخوش خیلی من و گفتمی راست شاید، چرخیدمی سرم در هایشحرف تمام. شدم دور

 از دور به را وقتی چند گرفتم تصمیم و کردم فکر خیلی هایشحرف به... دیگر هایشاید یا و تنها خیلی

 . بود گیشا کردن پیدا کار اولین و بدهم ادامه امعادی زندگی به امقبیله

 . کنم پیدا را تهران یخانه یشماره توانستم تلفن دفترچه کردن رو و زیر کلی از بعد باالخره

 ودب نخورده را سوم بوق هنوز، گرفتم تماس سوم بار برای. بود کرده امکالفه تلفن ممتد هایبوق صدای

 .داد را تلفن جواب ایزده نفس صدای که
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 ؟بله -

 ؟مجده منزل! سالم -

 ؟شما بله -

 ؟هستن. گیشا دوست هستم نیرا من -

 .خانومن کارهای درگیر! نیستن نه -

 ؟خونه میاد کی گیشا، خب -

 .میگم بهشون بگین دارین پیغامی اگه.خانوم دونمنمی من -

 !بزنه بهم زنگ یه بگین بهش فقط -

 ؟نیس امری، حتما بله -

 .خدانگهدار، ممنون نه -

 مه باز خبریبی همه آن از بعد. بودم شده ناامید خیلی. دادمی آزار را گوشم بوق صدای، شد قطع تلفن

 سر را گوشی امدلخوری تمام با. کرد سنگینی دستم در تلفن گوشی. کنم صحبت خودش با بودم نتوانسته

 .گذاشتم جایش

 . گذشت روز دو

 به دکر مجبورم تلفن صدای که، کردم رها در یگوشه را امدستی مشکی کیف. بودم رسیده خانه به تازه

 .بدهم مسیر تغییر پذیرایی سمت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 56 

 ؟بله -

 !هستم ملک سالم -

 ؟شده چیزی! سالم بله -

 !خونه رسیدی شم مطمئن خواستممی فقط. نه -

 ؟!ملک آقای شده چیزی -

 !کن قفل رو خونه در. باش مراقب یکم نیست چیزی! نه -

 .چشم -

 .خوش شب -

 طمئنم رسیدنم از تا بود گرفته تماس ملک آقای که بود بار اولین. بودم شده خیره روبرویم به زده بهت

 !شود

 ؟!بود من نگران چرا. بود رفتارش درگیر فکرم تمام، بودم شده گیج

 .کشاند بیرون افکارم عمق از مرا در صدای که بودم نکرده قطع را تلفن هنوز

 .کردمی صدایم در پشت از! برسم در به که دادنمی امان

 ؟ایخونه نیرا -

 . کشیدمی سرک خانه داخل به در یشیشه از
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 .اومدم! بله! بله -

 با را گلدارش نخی چادر و بود ایستاده در جلوی محلی آش کاسه یک با همسایه زن. کردم باز رو در

 .بود کرده محکم هایشدندان

 ؟خوبی سالم -

 ؟کشیدین زحمت چرا ممنون -

 !داشتی تلفن راستش، زحمتی چه بابا نه -

 ؟کی از -

، دز زنگ من به بود شده نگران، بودی نداده جواب که تونخونه بود زده زنگ دفعه چند امروز، بود گیشا -

 !میری کار سر گفتم هم من

 .کردمی پرحرفی صبح تا پریدمنمی زدنش حرف وسط اگر

 ؟نداشت پیغام -

 !اینجا رسهمی احتماال شب فردا بگم بهت گفت چرا -

 ؟اینجا -

 . باشی منتظر بگم بهت گفت آره -
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 نهخا ظاهر به نگاهی. بستم محکم را در و کردم کوتاهی خیلی خداحافظی، شد باز چشمانم خوشحالی از

 باید. دبو کرده تزریق امخسته جسم و جان به را زیادی انرژی گیشا آمدن خبر. بود نامرتب خیلی، انداختم

 . داشتم نکرده کار هزار گیشا آمدن برای، کردممی مرتب را خانه

 .شب فردا گفت اما

 !شب فردا

 شب رآخ تا باید من و بود کرده بندی قفسه را زیرزمین ملک آقای. داشتم کار کتابخانه، شب آخر تا فردا

 میدیا نا روی از نفسی. بکنم گیشا از گرمی استقبال توانستمنمی و کردممی مرتب را هاکتاب تمام

 . بکشم خانه گوش سرو به دستی تا دادم وقت خودم به ساعت دو. کشیدم

 من .باشد نمانده باقی کاری که کردم چک را اتاق زوایای تمام و ایستادم اتاق وسط شد تمام که کارهایم

 . بود مرتب جا همه و بود داده انجام خوب را کارم

 دمز سنگینی چرت که بود صبح میش و گرگ. گرفت چشمانم از را خواب صبح تا گیشا آمدن خوشحالی

 .داد را امکاری روز نوید امشده کوک ساعت دوباره که

 دارکت برایش مفصلی شام بتوانم حداقل تا بشود تمام زود کارهایم خواستمی دلم شدم راهی ناامیدانه

 .بگیرم اجازه رفتن زود برای ملک آقای از توانستمنمی. ببینم

 چون، منتوانست اما؛ بزنم را حرفم تا رفتممی کلنجار خود با و انداختم او به نگاهی هاکتاب الی از باری چند

 . میشد تلقی کار از فرار صورت هر در
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. ودب مانده مختصری کار و بود شده مرتب تقریبا هاکتاب، بودم او فکر در من و بود گذشته ده از ساعت

 ارمک باالخره. کردممی شماری لحظه رفتن برای اما؛ بودم سپرده همسایه به را کلید. بودم گیشا نگران

 !شد تمام

 کمل به رو گذاشتممی جایش سر را کتاب آخرین که حالی در و کشیدم امکرده عرق صورت روی را دستم

 :گفتم

 ؟برم تونممی. شد تموم -

 .ریممی هم با وایسا دقیقه چند، وقته دیر، دخترم نباشی خسته -

 یآقا. نبودم بند پاهایم روی، شدم آماده عجله با و گفتم دلی ته از چشم. بودم درآورده بال خوشحالی از

 .زدیم بیرون مغازه از هم با و کشید لباسی جا روی از را کتش، بود شده من عجله متوجه که ملک

 .شوم پیاده جا همان دادم ترجیح که بودیم رسیده جاده سر

 ؟کنین پیاده رو من جاهمین میشه. ممنون -

 .برمتمی خونه تا نیست مسیری؟ چرا -

. نمک خرید مغازه از یکم خواممی. باشه نرسیده االن تا اگه البته، رسهمی امشب گیشا. دارم مهمون آخه -

 .رممی رو راه یبقیه خودم

 !کن خبرم خواستی چیزی.باش مراقب خیلی، باشه -

 .ممنون خیلی -
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، دبو روشن هاخانه چراغ توک و تک. کشیدممی نفس و رفتممی راه تند وحشتناک من و بود تاریک هوا

 ولی؛ نبود پروپیمانی و بزرگ یمغازه. رفتم ده کوچک یمغازه سمت به. بود تاریک و سیاه جاهمه ولی

 .کردمی تامین را ده خانوار یساده مایحتاج

 در ده تمام! باشد بسته ساعت این که کردمنمی را فکرش اصال! بود بسته مغازه. کردم محکمی پوف

 .بود عجیبی تاریکی

 بازی چمدانش یدسته با و ایستاده من از جلوتر خیلی نفر یک شدم متوجه که بودم خانه نزدیک تقریبا

 . کندمی

 کنار، مببین را چیزی دادنمی اجازه شبآن سیاه هوای، افتادم راه سمتش به! نه یا بود گیشا نبودم مطمئن

 او هب ترزود تا کردم تربلند را هایمقدم. بود ایستاده قسمت ترینتاریک در و ما خانه روبروی، خیابان

 به یچیز شدم متوجه که کنم صدایش تا بردم باال را دستم. شدم مطمئن شدم نزدیک که کمی. برسم

 . آیدمی سمتش

 . میشد ترنزدیک گیشا به لحظه به لحظه او. کردم بیشتر را سرعتم! ترسیدم

 صدایم، پردب بیرون امسینه از بودم منتظر و زدمی تند قلبم، دویدم سمتش به. کرد حمله گیشا به پشت از

 . بزنم فریاد توانستمنمی و بود شده خفه

 کردممی احساس و بود شده داغ سرم، دویدممی. نداد او به هم زدن داد فرصت. کرد حمله او به پشت از

 .دویدممی سرشان پشت قدرتم تمام با و زدممی نفس بلند بلند. هواست روی هامقدم

 .داشت عجیبی سرعت، کشاند جنگل سمت به را گیشا
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 درونم خشم. میشد خرد استخوانم و سوختمی چشمانم. کردممی احساس را هایمرگ در خون شدن داغ

. مسوختمی درون از من و خوردمی تکان عجیبی سوزش با صورتم تمام. زدمی بیرون هایمنفس با همراه

 .کردممی حس را سرم هایرگ کردن ورم

 .نشوم متوجه را تغییراتم و جسم درد بود شده باعث گیشا برای امنگرانی

*** 

 کرده جدا تنش از و دریده را گردنش دندان با و بودم افتاده مهاجم جانبی بدن روی آمدم که خودم به

 روی خون در غرق هم او که کردم نگاه گیشا به زده بهت. کردممی حس بدنم روی را خون خیسی. بودم

 . بود افتاده زمین

 قدرنآ نیشم هایدندان.بود مو از پر دستانم. کردمنمی باور دیدممی که را چیزی، افتاد دستانم به چشمم

 صورتم به محکم را امپنجه. آمدنمی در صدایم. کردممی احساس را اشسنگینی که بود شده بزرگ

 .کردم حس صورتم روی را امپوزه که کشیدم

 !خون در غرق دستانی و پوزه با، بودم شده وحشی حیوان یک من

 ! گرگ یک! بودم گرگ یک...من

 . بود رفته او از زیادی خون و بود شده دریده گردنش رفتم، گیشا سمت به. میشد خارج گلویم از زوزه فقط

 .آمد یادم به بود افتاده که اتفاقی همه
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 یک از رکمت در. بود باور قابل غیر سرعتش، کشیدمی خود با را گیشا مهاجم، رفتممی سمتشان به وقتی

 را ضعیفش یناله صدای. شد گردنش مکیدن در غرق و کرد فرو گیشا گلوی در را هایشدندان لحظه

 . افتاد اتفاق ثانیه یک از کمتر در چیز همه و شد خاموش لحظه در مغزم. شنیدم

 تهنشس مهاجم مرد یشده تکه تکه جسد و دوستم بهترین جان نیمه جسم کنار که بودم گرگ یک من

 . بودم

 بدتر المح کردممی نگاه که جنازه به. توانستمنمی ولی؛ کنم گریه خواستمی دلم. بود ترسناکی یلحظه

 ؟!بودم توانسته چطور من. میشد

 . شنیدممی را ضعیفش هاینفس. انداختم پشتم روی را گیشا

 و ویدمدمی قدرت تمام با. دانستمی را اتفاقات این تمام دلیل که کردم فکر نفر یک به فقط لحظه آن در

 که را چشمم. بکشد خود با مرا تواندمی جا هر دادم اجازه. بودم سپرده امـزه غــریـ دست به را خودم

 که پیرزنی یچهره به دوختم چشم. انداختم زمین روی را گیشا. بودم ساها چادر روبروی کردم باز

 یهمه. ترف سمتش به سریع. بود فهمیده را دلیلش ساها که بود التماسی نگاهم در. بود ایستاده روبرویم

 . آمدمی باال ضعیف هایشنفس که بودم دختری یغصه در غرق من. بودند شده جمع او دور هانشین چادر

 ایهکاس با و بست را زخمش سفیدی دستمال با ساها. نکردم توجهی من اما؛ دویدند من کنار از گرگ چند

 !باشد بخش شفا خوراند من به که ایکاسه همان مانند، هم کاسه این که بودم امیدوار. برگشت

 اشریزی خون. کردمی پاک لباسش یگوشه با را صورتش روی خون و ریختمی دهانش به جرعه جرعه

 .بودم ایستاده آنها روبروی جسمی چه با که بودم کرده فراموش را خودم. بود آمده بند

 !کشید نفس
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، افتاد خودم به نگاهم. افتادم خاک به زانوهایم با. شد دمیده من در دوباره جان نفسش صدای با

 شدن پاره هنگام هم هایملباس. بودم شده خودم دوباره من. شدم خوشحال دیدم که را هایمدست

 !بودند شده پاره جسمم

 هیچ .نبود من متوجه نگاهی هیچ، انداختم بقیه به نگاهی. شدم خوشحال تاریک هوا و بود شب که این از

. کرد ترگرم را دلم دیدم هاآن در که نجابتی. کردندنمی نگاهی شده هم لحظه یک برای حتی مردی و زن

 نارک گیشا آمدم که بیرون. کردم تنم و برداشتم چادر یگوشه از را لباسی و رفتم ساها چادر داخل سریع

 رد غرق تنش هایلباس و باز نیمه چشمانش. بود گذاشته اششانه روی را سرش و بود نشسته ساها

 .رساند من به را خودش و خواباند زمین روی را او ساها. بود خون

 . نپرس ازش چیزی کنه استراحت صبح تا بذار، ببرش -

! اشمب کرده بلند را او من که نمیشد باورم. گرفتمش هایمدست روی و کردم بلندش، دویدم سمتش به

 هم وزهن کردم نگاه صورتش به. بود خوابیده او، چسباندم امسینه به را او. بود سبک برایم پرِکاه مثل

 . بوسیدم را اشپیشانی و زدم دل ته از لبخندی. باریدمی صورتش از شیطنت

. کشدیم نفس که شوم مطمئن تا بودم زده زل او به را راه تمام، کنم گم را راه آنکه بدون برگشتم خانه به

 .کردمی آرامم نفسش صدای

 هایلهپ. دیدم را خانه ایقهوه درِ که نکشید طولی. بودم اعتنابی بهشان که شنیدممی جنگل از صداهایی

 .رفتم باال راحت خیلی را اتاقم

 . کردم پاک را بدنش و صورت تمام نمناک دستمال با و گذاشتم تختم روی را گیشا
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 گردنش دور دستمال به نگاهم. کردم عوض را هایشلباس و آوردم در تنش از را اشخونی هایلباس

 اام؛ کردممی حس خوبی به را اشکهنه خون بوی. کردم باز را دستمال لرزیدمی که هاییدست با. افتاد

 وانستمتنمی، گذاشتم اشپیشانی روی را سرم. کشید چنگ را گلویم بغض خوشحالی از. نبود زخمی جای

 .بگیرم را هایماشک جلوی

 هم در صورتم و آوردممی یاد به را بود افتاده که اتفاقی کردممی نگاهش وقتی. بودم سرش باالی صبح تا

 . بودم صبح رسیدن منتظر و بودم کرده فراموش را خودم. خوردمی گره

 بالکن کنار من و رسید هم صبح میش و گرگ. داشت خاصی معنای برایم شب آن هاگرگ یزوزه صدای

 .کردممی تماشا را جنگل بالکن از و بودم ایستاده اتاقم

 رنگ با کم کم که خاکستری آسمان به شدم خیره. کردممی حسشان که شنیدممی جنگل از را صداهایی

 .دکر طلوع صبح و درید را سیاه شب آن، هاکوه پشت از خورشید تاللو اولین. زدمی فریاد را زندگی، زرد

*** 

 کامل ماه: پنجم فصل

 بودم غرق آن در که عمیقی فکر از را من کردمی قلقل گاز اجاق روی که کتری کشیدن سوت صدای

. اشتمد زیادی زمان بخوریم هم با عالی صبحانه یک اینکه برای، انداختم ساعتم به نگاهی. کشید بیرون

 ته از ولی؛ است سخت توصیفش! بد هم، بود خوب هم داشتم عجیبی حس. دویدممی یکی دوتا را هاپله

 معصومش یچهره. کردم باز را اتاق در. بودم نکرده اشتجربه که بودم رسیده رضایتمندی یک به دل

 .خوردیممی هم با را صبحانه باید ولی؛ کنم بیدارش دادنمی اجازه

 .پاشو! جونم گیشا! گیشا -
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 . کشید سرش روی دادمی یاری قدش که جایی تا را پتو

 .بخوابم بذار -

 .کردیم نوازش را دیگر هم کلی کتک با و کشیدم محکم را پتو

 !بخوابما نذاری، شدم پا بابا باشه -

 .سرِکار برم خواممی شده دیرم، ستآماده صبحانه پاشو -

 !بابا خب -

 نگارا اصال ولی؛ بزند دیشب از حرفی بودم منتظر. خندیدیم و زدیم حرف کلی و خوردیم کامل را صبحانه

 .بود نیفتاده اتفاقی

 ؟نبود خبری ازت چرا -

 کارهای هم بعد و کرد عود مریضیش مامان یهو بعد، بودم هامدرس درگیر که اول یهفته دو یکی -

 مبه رو من خیلی مامان حال. بیمارستان پام یه بود کالس سر پام یه. دیگه مشکل هزار و بستریش

 !گذاشتم خبرتبی که شرمنده. ریخت

 شده گتن برات دلم خیلی ولی؛ میگی چی فهمممی. بود شلوغ سرم خیلی هم خودم، نداره اشکال بابا نه -

 .اتواسه داشتم حرف کلی، بود

 .بود شده جدی هایمانحرف و شده تموم هایمانخنده

 ؟کردی کار چی ملی مامان رفتن از بعد -
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 !کردم عادت تنهایی به یواش یواش ولی؛ بود سختم خیلی اولش، هیچی -

 ؟عادت -

 . دارم دادن انجام واسه کار کلی، کنممی مرور رو خانوادگیم یتاریخچه، میرم سرِکار آره -

 .انداخت چشمانم به را اشجدی نگاه

 ...رفتم که روزی شده عوض خیلی زدنت حرف! زنیمی حرف جوری یه؟ تو شده چت -

 حرف آن به راجع خواستنمی دلم اصال که خواندم را چیزهایی هایشچشم از، دریدمی را افکارم نگاهش

 . بزنم

 !خوبم -

 .کنم عوض هوایی و حال یه اومدم، اینجام وقتی چند یه! کنه خدا -

 ؟پس چی مامانت -

 ؟برم زود خوادمی دلت -

 !تنهاست مامانت آخه! نه -

 .میاد کنار باهاش داره، بود بهتر خیلی اومدم که روزی -

 . برگردیم هم با شب اونجا بیا گرفتی دوش، کتابخونه رممی من. شکر رو خدا -

 . دنبالت اونجا میام شد تموم، دارم زیاد کار برو تو باشه -
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 و بلق شب به وقتی. میشد بد حالم، بودم آورده در که ادایی از. رفتم بیرون خانه از و بوسیدم را صورتش

 اتفاق آن چگونه یا بدهم انجام باید کاری چه دانستمنمی. گرفتممی تهوع حالت کردممی فکر اتفاقات آن

 .بیفتد اتفاق دوباره خواستنمی دلم اصال که دانستممی فقط! افتاد

 وسط ات بینی از کشیدممی قعمی نفس وقتی سوختمی خیلی هایمچشم اما؛ کردممی سبکی احساس

 .کردمی امدیوانه که کردممی احساس را بوهایی و شنیدممی راحت را دور صداهای. گرفتمی آتش مغزم

 خانه خیلی جنگلی ده آوردم شانس. شدم رد سریع و گرفتم را دماغم…پیاز، سبزی، پنیر، مرغ تخم بوی

 . نداشت

 اشتنه روی که درختی یشیره، خاک، تازه چمن بوی. بود کرده زیادی تغییر بوها tرسیدم جاده سر به

 . بودند کرده رشد جاده لب و دانستمنمی هم را اسمشان حتی که گیاهانی بوی و بود ریخته

 رمچ بوی. شدم سوار سریع. بود همیشگی یدررفته زوار ـوسـ بـ مینی. کردم حس را داغ الستیک بوی

 . کردمی تشدید را سردردم ماشین یسوخته روغن و کهنه

 . خشب لذت سردِ عطر یک!بود عالی، کنم استشمام را آمدمی پشتی صندلی از که عطری بوی دادم ترجیح

 ـوسـ ـب مینی از سریع. شود بدتر حالم و کنم حس را چیزی بوی مبادا تا بودم گرفته را دماغم مسیر کل

 زده روغن تازه که دیواری چوبیِ هایقفسه و هاکاغذ بوی، رساندم کتابخانه به را خودم. پریدم بیرون

 .بودم پریده کتابخانه داخل هادیوانه مثل من. کردمی آرامم بودند

 .کردمی صحبت تلفن با و بود ایستاده در روبروی ملک آقای

 !خدانگهدار.کنیممی صحبت هم با بعدا! اممتوجه کامال بله -
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 پریشانی اشچهره ولی؛ داد نشان سرگرم را خودش و کرد تمام مشکوکی طرز به را تلفنش، من ورود با

 .زدمی داد را

 ؟ملک آقای شده چیزی، بخیر صبحتون سالم -

 ؟نشدی چیزی متوجه دیشب تو -

 از کردم سعی، کردم کیفم درآوردم گرم سر را خودم که حالی در و کشیدم نفسی. بودم کرده هول

 .کنم فرار نگاهش

 !نه -

 .برس کارت به برو نیست مهم باشه -

 . داد نجات افکارم دست از را من و رسید گیشا که نکشید طول خیلی

 .بیارم شربت برات بشین: نیرا

 .شکلیه همون هنوز اینجا! نکنه درد دستت: گیشا

 !خوادمی حوصله هم داره هزینه هم تعمیرات: ملک آقای

 ایدب. بدهم گوش دیگر چیزهای یا اموزشی کمک هایکتاب به راجع هایشانحرف به خواستنمی دلم اصال

 من. ددامی آزارم غریبم و عجیب رفتار و جسمم، افکارم. خواستممی کمک ساها از و گشتمبرمی جنگل به

 .بودم متنفر بودم که چیزی از

 !بدن اجازه ملک آقای اگه البته، بیرون بریم، نیرا: گیشا
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 .دینب انجام برام رو اون اول که هست کاری یه فقط. داره احتیاج بهش نیرا اتفاقا. نداره مشکلی نه: ملک

 ؟کاری چه: گیشا

 !بهادر به بده، بانیجنگل یسه ایستگاهِ بدید رو هااون، ستبسته تا چند یه: ملک

 .حتما باشه: گیشا

 !میشه خوشحال سیمین. ما خونه بیاید شام شب، باشین خودتون مواظب: ملک

 .ممنون خیلی: گیشا

 ایکلمه حتی مسیر در. زدیم بیرون مغازه از سریع. دزدید صورتم از را رنگ جنگل اسم، ریخت دلم ته

 را خودم خیلی. بود کرده گیر زبانم و عقل بین هایمحرف. بزنم حرف چه به راجع دانستمنمی. نزدم حرف

 حتی و بسایم هم به را هایمدندان میشد باعث این و ندهم نشان را بوها به حساسیت که کردممی کنترل

 .آورد بیرون فکر از مرا گیشا دستان. داغ چشمانم و بود شده خشک گلویم. نزنم حرف ایکلمه

 ؟بریم کجا داری دوس -

 . بزنیم چرخی یه شهر بریم بعد بدیم تحویل رو ملک یبسته اول -

 ؟جنگل بریم اول پس -

 !دیگه آره -

 . بگم بهت رو چیزهایی یه باید شد اجباری توفیق که حاال پس خب -

 !دوباره دادی اب به گلی دسته چه بینم بگو -
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 .میگم بهت شیم پیاده بذار! هه -

 پذیر اورب که کردممی شروع جایی از باید ولی؛ داشتم خوبی حس بزنم حرف یکی با توانستممی اینکه از

. گویمب برایش را حقیقت یهمه توانستمنمی ولی؛ دوخت چشمانم به را سوالش از پر نگاهِ گیشا. باشد

 .شدیم جاده سرِ به اتوبوس رسیدن منتظر و دادم فشار دستم در را دستش

 سر از. دویدن به کردیم شروع، مدرسه دوران یاد به و انداختیم هم به نگاهی. شدیم پیاده جاده سر

 !افتادنمی وقتهیچ که اتفاقی، است مانده عقب گیشا شدم متوجه که کردم نگاه را عقب امشانه

 یحت من. کردمی نگاه را من تعجب با و بود گذاشته زانوهاش روی را هایشدست. رسید من به زناننفس

 . زدمنمی هم نفس نفس

 :گفت میزد نفس نفس که همانطور گیشا

 ؟گرفتی یاد هاتازگی یا بودی بلد هم کارها این از -

 .ببری تو ذاشتممی فقط بودم بلد -

 .عمت جون آره -

 . کردم پیدا رو مادریم یخانواده راستی! امعمه! هه -

 ؟جوری چه! مادری خانواده! چی -

 !روبروته که جنگلی همین تو، اتفاقی خیلی -

 ؟که نیستن خرس و گوزن اتخانواده! جنگل -
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 ور تولدم. کننمی روشن آتیش جنگل تو که هاییهمون. جنگلن هاینشین چادر همون، دیوونه بابا نه -

 ؟یادته

 ؟!مطمئنی؟! کجا از؟! جوری چه حاال؟! میگی راس! اِ -

 . کنممی تعریف اتواسه راه تو بیا طوالنیه داستانش. مطمئنم آره -

 ریفتع برایش عجیبش جاهای جز به را چیز همه من و رفتیممی سه ایستگاه سمت به هم دست در دست

 و یدپرسمی تکراری هایسوال مسیر تمام.ببیند نزدیک از را ساها خواستمی دلش. بود زده هیجان. کردم

 .ودمب نکرده حسش اصال تبدیلم از بعد که بود داده آرامشی من به جنگل. دادممی را جوابش حوصله با من

 که ایرهچه. شدیم وارد بعد و زدیم در. رسیدیم جنگلبانی ایستگاه روبروی که بود انداخته گل هایمانحرف

 فراموش ار حریصش چشمان. بودمش دیده کتابخانه در باری چند. نبود آشنا نا برایم بود نشسته روبرویم

 .بود مشمئزکننده ظاهر با دریده چشم مردهای آن از، کردمنمی

 .شوم کالمهم او با سوزنی سر یاندازه خواستنمی دلم اصال، گذاشتم میز روی را بسته

 ؟فرستاده رو تو ملکی چی واسه! به به: بهادر

 .دونمنمی: نیرا

 .زدم بیرون آنجا از و دادم گره بیشتر را هایماخم

 و ودهب من از حفاظت فقط قصدش فهمیدم بعدها ولی؛ بود فرستاده اینجا را من ملک آقای چرا دانستمنمی

 !بس
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. کردمی امدیوانه بود کشیده که مزخرفی سیگار بوی. میشد بد حالم افتادممی که بزرگش چاق هیکل یاد

 دست دش باعث بود افتاده جانم به که تهوعی حالت. نبود خوبی ترکیب اصال بهادر با ملک آقای ترکیب

 . برویم آنجا از ترزود تا بکشم را گیشا

 !گفتیمی خب -

 .خوبن و گرم خیلی ولی، نفرن بیست تقریبا، نیستن زیاد خیلی! جنگلن هایوسط،آره -

 ؟چیزی دونممی چه پسردایی ایپسرخاله ببینم بگو -

 نمدومی فقط، دارم نسبتی چه بقیه با دونمنمی ساها جز به بخوای رو راستش! دونمنمی یعنی، نه -

 .هستن امخانواده

 خواستمی دلم و شدممی خوشحال. لرزیدمی دلم ته کردممی فکر آن به وقتی که بود ایکلمه! خانواده

 . باشم کنارشان

 به قیهب. گرفتمی کشتی کوچکی یبچه پسر با که کرد پیدا را چیتو هایمچشم. رسیدیم چادرها نزدیک

 زا بگذریم. آمدند سمتم به دیدند را من وقتی. کردم سالم بلند صدای با. بودن مشغول هایشانکار

 .کردممی اشمعرفی باید. کردندمی گیشا بار که پرسشگری هاینگاه

 غرق اگیش. پذیرفت هم او و داد گیشا به را بود دستش در که گلی، بود من سال و سن هم که زیبایی دختر

 و اندام درشت مردان و زیبا دختران.کردمی نگاه فقط و زدنمی حرفی، شد بود دیده که هاییزیبایی در

 . ودب کرده جلب حسابی را نظرش زدندمی برق آفتاب زیر که هاییطناب با شده آذین رنگی هایچادر، قوی

 بغل محکم را من تک تک چیتو از بعد. بود زده خشکم. کرد بغل را من محکم و دوید سمتم به چیتو

 . بود ساها نفر آخرین. آمدمی بعدی نفر و کردندمی
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 !راهنما اومدی خوش: ساها

 .کنم معرفی را گیشا دادم ترجیح، بود گفته اشآمدگوییخوش یادامه در که بودم لقبی گیجُ هنوز

 .دوستمه گیشا اینم! ایشونه ساها: نیرا

 !شب دخترِ اومدی خوش خیلی: ساها

 ؟شب دختر چرا. ممنون: گیشا

 .میاد بهت که لقبیه زیباترین شب دختر! کالغ از ترسیاه موهای و سیاه شب مثل هایچشم: ساها

 :گفت ساها به رو و کرد جور و راجمع خودش.بود گرفته اشخنده گیشا

 .سفید بانوی ممنونم -

 .کردند هم بار آمیزیتحسین لبخند بعد و

 هم یلتحو ملیحی لبخند و گذاشت گیشا جلوی را ظرف، آمد ما سمت به تازه شیر از پر ظرف یک با چیتو

 .دادند

، ودندب زده زل هم به هنوز، کردم نگاه گیشا به. بودم فرصت منتظر هم من، کرد من به کوچکی اشاره ساها

 :گفتم گیشا به رو. گرفت امخنده

 . گردمبرمی زود برم من، بده نشون بهت رو اینجا خوادمی چیتو باش اینجا تو -

 . شدم ساها چادر وارد معطلیبی و

 .بشین -
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 .کرد صحبت به شروع خودش که کنم شروع کجا از دانستممی، بودم شده گیج. نشستم روبرویش

 !هستی زیبایی خیلی گرگ -

 .کردم تشکر خوشحالی و اشتیاق از خالی لحنی با و بود رفته هم در امچهره

 ؟نیستی خوشحال اینکه مثل -

 .کردم پاره تیکه دیشب رو آدم یه من! نه -

 حیوون مشت یه، متحرکن هایمرده هااون، بمیره جوریاون که بود حقش! بود هیوال یه نبود آدم یه اون -

 !وحشی

 ؟اومده سرم بالیی چه؟امچی من ساها! خونی و بلند هایدندون با بودم گرگ یه من ولی -

 .هستی هاگرگ یخانواده تریناصیل از آلفا گرگِ یه تو -

 ؟هستن چی میگی که هاییاین! آلفا؟ گرگ خانواده! گرگ -

 یکی قتیو بچگیش از. بمونه ما با نخواست دیگه تبدیلش اولین از بعد یعنی بود تو سنهم وقتی مادرت -

 رئیس هک هم بزرگت پدر. کرد ترک رو ما و بود متنفر بود که چیزی از همیشه. ترسیدمی اون میشد تبدیل

 پدر رزندف تنها مادرت. اومد جنگلی ده به همین خاطر به، کنه زندگی دخترش بدون تونستنمی بود قبیله

 ...و بود بزرگت

 ؟گرگین تونهمه یعنی -

 یزهاچ خیلی واسه باید، زیاده عجیب چیزهای دنیا این تو. هستین محافظ یقبیله شما! من جز به همه -

 .شده داده شما به که نعمته یه این. باشی آماده
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 االن. فهمیدم رو هاتحرف معنی تازه، باشم خودم مادرم مثل خواممی. خوامنمی رو نعمت این من -

 .باشه گرگ یه خواستنمی وقتی داشته حسی چه مادرم که فهمممی

 .کن فراموشش! نیاورد دووم زیاد هم مادرت ولی -

 .بگو نه -

 . بدم نشونت باید که هست هاچیز خیلی اینجا بیا رفت وقتی، اینجاست دوستت آخه -

 ؟ریبگی ازم رو نعمت این میشه، کنهمی اذیتم چیزها خیلی اینجا از بیرون، نیست خوب حالم من ولی -

 !نه -

 .باشم قبل مثل خواممی، کن کمکم میشه اگه کنممی خواهش پس -

 اذیتت کمتر تا کنم کم رو هاتتوانایی و ـزه غــریـ از یکم بخوای که موقعی تا تونممی فقط. تونمنمی -

 . کنه

 ؟بدم انجام باید کاری چه، موافقم! شکر رو خدا -

 !هیچی -

 ریخت کاسه در را مایع. بود آن در مایعی که درآورد را ظرفی. رفت بود آویزون سقف از که ایپارچه سراغ

 هاسا سرزنشگر نگاه. بشود خوب حالم بودم امیدوار، کشیدم سر معطلیبی. داد هل امسینه به را وآن

 .ندارم دوستشان که کند فکر خواستنمی دلم حال این با ولی؛ کردمی اذیتم

 ؟کیه نقاشیِ این -
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 .مادرته -

 !مادرم -

 .بود شده تزئین رنگی نوارهای با که سفیدی سیاه نقاشی به زدم زل

 که ایگونه چال و کوچک هایلب با درشت چشمان، نداشت من به شباهتی اصال که زیبا ایچهره

 .بود دیگر نقاشیِ شبیه خیلی معصومش صورت. دادمی نشان را لبخندش

 ؟پدربزرگمه هم این حتما -

 .آره -

 مثل هم اشکش. داد بیرون گرمی آه با را بغضش و بود بسته حلقه چشمانش در اشک. کشید بلندی آه

 .بود سرد سنگ مثل بغضش و بود محکم و مغرور خودش

 .بودن زنده خواستمی دلم خیلی، دیدممی رو نقاشی این ترزود کاش ای -

 هک کردم آرزو فقط لحظه آن در. بردارم مادرم یچهره از چشم خواستنمی دلم اصال، کشیدمی تیر قلبم

 .میشد پناهم سردرگمی همهاین برابر در تا بود زنده کاش ای

 .زدم بیرون ازچادر و کردم نگاهش دوباره. رفت بیرون چادر از دید را من حال که ساها

 یتوچ هیکل بار را داری معنا نگاه. شنیدممی را شانقهقه صدای، بودند شده صمیمی هم با چیتو و گیشا

 . انداخت پایین را سرش و شد دور گیشا از، کردم

 .افتاد سرم پشت به نگاهش که گفتمی چیتو از برایم. بود گذشته خوش خیلی گیشا به
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 ؟کیه دیگه این اوه اوه -

. بدهم سالم نباشم مجبور تا برگشتم سریع، آمدمی سمتم به که دیدم را کای چرخاندم که را سرم

 .بود شده گرد گیشا هایچشم

 !سالم: کای

 .شدیم جدا هم از سریع، لرزید تنم. دیدم بغلش در را خودم که بدهم را جوابش که برگشتم

 ؟کاریه چه این: نیرا

 !تبریک یه! رسمه یه این: کای

 دستان جگی! بود ایقبیله رسم یک، دادندمی فشار و کردندمی بغل را من بقیه و چیتو چرا شدم متوجه تازه

 عوض ار مسیرم سرد تشکر یک با. کردمی توجیح را رفتارش بودنش گرگ که بودم کای سرد لحن و گرم

 :فتگ شیطنتش از پر لحن با گیشا که بود شده دوخته زمین به نگاهم و بود پایین هنوز سرم. کردم

 ؟کنن بغل رو فامیلشون دوست ندارن رسم هااین -

 رمیگ خداحافظی دست با. شدیم برگشت راهی و کشیدم را دستش محکم. بود گرفته امخنده حرفش از

 . بودم مجبور گیشا خاطر به ولی؛ برگردم خواستنمی دلم اصال کردم

 با که هایینشانه روی از. کردمنمی حس را امحیوانی خوی. بودم خوشحال بودم کرده گم را راه اینکه از

 هابو زا خیلی یا صداها از خیلی اینکه از. شدیم شهر وارد و کردیم پیدا را برگشت راه بودم گذاشته ماژیک

 . بودم خوشحال شدمنمی متوجه را
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 وزر آن اتفاقات تمام از من و بود شده تاریک هوا. کردیم خرید و گشتیم را شهر تمام هم با را روز یبقیه

 !مبرسان او به را خودم زنان نفس و بیفتم عقب گیشا از دوباره کهاین از بودم خوشحال. بودم خوشحال

 ایلحظه حتی، بود هاآن پیش فکرم یهمه. بود خالی قلبم در چیزی یه، کردممی بودن خالی احساس ولی

 .کردممی فکر آنها به باز هم خواستمنمی که

*** 

 ساها زبان از نزدیک یگذشته به پلی

 یهوظیف و آلفاست که بقبوالنم او به تا رفتممی کلنجار سارا با که انداخت روزهایی یاد را من نگاهش

 .اوست دوش به محافظین از حفاظت

 هک موهبتی از تنفرش و هایشنبودن به، مادرش خاطرات تمام به بودم داده گره نیرا سرِ پشت را نگاهم

 .بود داده او به خدا

 زا هم شهامتش نداشت او با شباهتی هیچ که ظاهر از جدای، ترآرام کمی ولی؛ بود مادرش شبیه هم نیرا

 تعلق هاگرگ دنیای به او ولی؛ آزردمی خیلی را پدرش سارا سرکشی هاوقت گاهی. بود کمتر مادرش

 .بود گذاشته ارث به نیرا فرزندش تنها برای را اشدارایی تمام و نداشت

 .برداشتم زمین روی از را خالی یکاسه و دادم بیرون را امشده جمع نفس

 .آمد سمتم به بود مشوش اشچهره که حالی در کای

 !نیست خوب اصال حالش وود ساها -
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 دهکشی دراز پوستین پوشِکف روی، زدم کنار را پارچه. رفتم وود چادر سمت به و کردم بلند را هایمقدم

 .پیچیدمی خودش به درد از و بود

 رکمت را دردش تا کردم زمزمه لب زیر را مادرم معروف طلسم همان. گرفتم را دستش و نشستم کنارش

 اصال .پوشاندم اتاق یگوشه پوستین با را رویش و چپاندم سرش زیر را بود نزدیکش که بالشی. کند

 . نداشتم ماندنش زنده به امیدی

 از. کردمی امکالفه وود یچانه لرزش صدای. بود گرفته من از را زدن حرف یاجازه بود وجودم در که غمی

 .بود دهش زخمی خیلی، بود نکرده افاقه اما بودم بسته کار به برایش توانستممی دارو و ورد چه هر دیشب

 .کشاند بیرون را من نگاهش با بود ایستاده چادر ورودی در که کای

 ؟!شده چی -

 ؟نمیشه خوب -

 ؟اومد شما با دیشب چرا اصال، دونمنمی -

 .بگم نه بهش نتونستم هم من. کنه کمک خواستمی دلش، بیاد داشت اصرار خوش -

 ؟بودن نفر چند -

 .کرد پاره تیکه نیرا رو یکیشون که! بودن نفر شش -

 ؟کردین کارچه شماها -

 .بکنیم کاری نتونستیم وود شدن زخمی خاطر به. بدیم فراریشون تونستیم فقط -
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 اقبشونمر، دنبالشون برو. افتنمی بزرگی خطر تو دوستش و نیرا وگرنه برنگردن کنه خدا فقط، باشه -

 .کردممی رو فکرش که چیزیه اون از ترشق کله خیلی نیرا! باش

 به را سفیدش تن و درید جسمش با را لباسش و انداخت لباسش به چنگی بزند حرفی اینکه بدون کای

 .کنم هتکی کای به توانستم فقط او از بعد. انداختمی سارا پدر یاد را من صالبتش و قدرت. کشاند من رخ

 .بردممی لذت شکوه همه این از که دویدمی پاهایش و دست روی زیبا آنچنان

 بیآ یکوزه با رودخانه از تیا. کردم زمزمه سرش پشت را محافظ ورد و کشیدم امبافته موهای به دستی

 رتزود که ویا. برد وود چادر سمت به را کوزه و کرد باز را سرش دور یشده بافته سیاه موهای. آمد بیرون

 . زد بیرون چادر از، پر چشمان با بود شده چادر وارد

 .من پیش بیا -

 و گذاشت امشانه روی را سرش. گرفت امان من کنار هم ویا و نشستم صافی تقریبا سنگ روی من

 :پرسید

 ؟میشه خوب یعنی -

 .بشه که امیدوارم-

 ؟چی نشد خوب اگه ساها -

 .کنه خوبش تونهمی که اونه فقط، میشه برگرده الفا اگه. نباش نگران میشه -

 ؟گردهبرمی نیرا یعنی -

 .لرزاند را وجودم تمام ملتمسش نگاه، چرخاند من به رو را سرش
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 . گردهبرمی نیرا -

 الیخ شانه مسئولیت بار زیر از مادرش مثل هم نیرا کردممی آرزو دلم در و کشیدممی سرش روی را دستم

 .نکند

 هایکار سرگرم کدام هر. بودند نگران که دیدممی را پرسشگری هایچهره. انداختم امخانواده به نگاهی

 .دندکرمی زمزمه گوشم زیر رفتن برای را ودرشتشان ریز هایبهانه هرکدام دیشب از ولی؛ بودند خودشان

 .کردم صدا را چیتو

 .داد تغییر من سمت به را مسیرش آمدمی بیرون وود چادرِ از که حالی در

 گوب بهش! توریسته فصل االن. باشن جنگل هایآمد و رفت مراقب رو روزی چند بگو بهش و شهر برو -

 هوگرن بذارم اطرافشون رو محافظی تا بده خبر بهمون رو دقیقشون جای، شد جنگل وارد هرکس. نگرانم

 .میفته وحشتناکی اتفاق

 :پرسید شده گشاد هایچشم با و داد قورت را دهانش آب چیتو

 ؟گردنمی بر یعنی ساها -

 !گردنبرمی انتقام واسه، کشته رو یکیشون نیرا! آره -

 .واندمخ برایش را وردی، بودم گرفته چیتو به رو را بازم هایپنجه که حالی در و کشیدم لباسم به دستی

 .بده نشونش شد الزم اگه، چیتو برو -

 یدهد من که را چیزهایی و شب آن اتفاق توانستمی بودم خوانده که وردی با. دوید هابوته سمتِ به چیتو

 .بدهد نشان او به دستش لمس با بودم
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 .دادم بیرون را امبریده نفس

 .دوید او سمت به و شد بلند جایش از جِیک آمدن با ویا

 ؟کردی پیدا چیزی؟ شد چی: ویا

 .نداشت را او نگران هایچشم به زدن زل توانایی اما؛ بود کشیده آغوش به را همسرش جیک

 .شنیدم خبرهایی یه ولی! نه: جیک

 ؟شده چی: ویا

 .آمد من سمت به و کرد جدا آغوشش از را ویا جیک

 شوارگرگینه ظاهر از که هاییچشم و مردانه مشت پر ابروهای، شده بسته بلنده موهای با درشت یجثه

 منتظر بود زده زل همسرش به نگرانش هایچشم با که حالی در هم ویا. لرزاندمی را ویا دل بود تردردنده

 .بود خبر

 رو ااینج به اومدن قصد راهنما دیدن برای محافظین. داده پیغام پیر گرگ! فهمیدن محافظین ساها: جیک

 !نیرا بردن برای فرستنمی رو نفر دو. دارن

 .کشیدم امپیشانی به دستی. ریختند سرم روی سردی آب کردم احساس

 ؟فهمیدن کجا از -

 .بزنم حرفی من نداد مهلت، رفت زود خیلی آورد پیغام که کالغی! دونمنمی -
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 از. ودب سختی شرایط، بودند فرصت دنبال انتقام برای هاآشام خون که شرایطی در هم آن محافظین آمدن

 از توانستممی را این. داشت را ما ترک قصد و بود افتاده اتفاقات شک در هنوز هم نیرا طرف یک

 .بخوانم خوبی به او مشوش هایچشم

 :گفتم جیک به رو، رفتممی راه اختیاربی

 .بدونه کسی خوامنمی. نزن محافظین اومدن از حرفی فعال -

 .رفتند وود چادر سمت به ویا همراه به و داد تکان کردن قبول معنای به سری جیک

 شده خیره شده چیده گرد هایسنگ به که حالی در و نشستم شده خاکستر آتش کنار بزرگی سنگ روی

 شدبک طول روزی چند برگشتنشان بودم امیدوار. سپردم زمان به را چیز همه. بودم نگرانی در غرق، بودم

 .برگردد و بشود آرام کمی هم نیرا مدت این در تا

*** 

 کامل ماه: ششم فصل

 :نیرا

 نای در را روز چند آن اتفاقات تمام. بود خراب خیلی امروحی اوضاع. بود گذشته گیشا آمدن از هفته یک

 .نداشتم را آن با مقابله توان که دیدممی ایمهلکه در را خودم و کردممی مرور هفته یک

 .کردممی شب سکوت با را هایمروز و پریدممی خواب از کابوس با هاشب

. چکدمی اشپوزه از خون و ایستاده خون در غرق هایجنازه وسط که دیدممی را گرگی کابوس شب تمام

 .بود هویدا هایملب کنار از خون تیرگی که دیدممی آن در را خودم کردممی نگاه چشمانش به وقتی
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 خون روی هایمدست و کردمی گیر هاجنازه به پاهایم. شنیدنمی را صدایم کسی زدممی فریاد هرچه

 با و سوختمی گرم هایخون داغی از هایمچشم. خوردممی زمین به صورت با و خوردمی سر شده ریخته

 .پریدممی خواب از بلند جیغ

 رقع پیشانی. لرزیدمی تنم تمام و بودم شده بیدار خواب از جیغ با من. بود گذشته شب دو از ساعت

 لهمچا شکمم داخل را پتو، بود شده آویزان تخت یلبه از هایمدست. چسباندم تخت یلبه به را امکرده

 .بودم کرده

 .پاشو جان نیرا، پاشو: گیشا

 کنار را امپیشانی روی موهای دستش با و بود ایستاده سرم باالی آب لیوانی با گیشا، کردم بلند را سرم

 .زدمی

 ؟!بینیمی کابوس شب هر چرا؟ آخه تو چته، خواهری -

 .شکستم بودم داده خودم به که را قولی و گرفتم آغوش در را او. ترکاند را گلویم بغضِ، لرزانم یچانه

 .کرد پاره را لعنتی شبآن سکوت هایمهق هق صدای

 جدا اگیش از را من تلفن صدای که کشیدمی چشمانم به را اشپنجه خواب و شدم آرام که نگذشت خیلی

 .کرد

 !کیه ببینم بمون -

 چشمانم از را خواب شبآن موقعبی تلفن. رفت پایین را هاپله و داد امان بالشت روی را سرم

 هایشحرف به هانرده باالی از و رفتم بیرون اتاق از. نشنیدم چیزی ولی کردم تیز را هایمگوش.گرفت

 .دادم گوش
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 ؟!چی؟! کنیمی گریه چرا؟ شده چی؟! شمایی عمه سالم، اِ -

 تمام شکا ثانیه چند از کمتر در و افتاد دستش از تلفن گوشی.لرزیدمی هایشلب و بود شده سفید رنگش

 .است افتاده بدی اتفاق شدم مطمئن دلم ته. پوشاند را صورتش

 .بزن حرف؟ گیشا شده چی -

 !مامانم! مامانم -

 تحمل ،بودم گرفته را دستش. کردمی ناله و کوبیدمی میز به را دستش. زد زجه و شکست درهم سکوتش

 که تدانسنمی، زمین به را پاهایش و کوبیدمی امشانه به را سرش او. نداشتم را کشیدمی که دردی دیدن

 .ببرد بین از تواندنمی دیگری درد هیچ با را نبودنش درد

 سح. نداشتند خوردن تکان رمق هایمدست. کردم جمع را وسایلش و لباس. کردم بلندش زمین از زور به

 .سوزاندمی را سرم یکاسه دیگر عزیزِ یک دادن دست از

 ملک آقای با دکر طلوع که آفتاب. بود نمانده بیشتر ساعتی چند صبح تا. لرزاندمی را دلم گیشا هایتابیبی

 .گرفتم تماس

 مادر اریخاکسپ برای ما با گرفت تصمیم، فهمید را موضوع ملک آقای وقتی. گشتیمبرمی تهران به باید

 .شود همراه گیشا

 یورهدلش. میشد بدتر حالم شدممی دور جنگلی ده از چه هر. کردممی فکر برگشتن به فقط راه طول تمام

 من در، تعلق احساس. ام نداده انجام را کاری یا امگذاشته جا را چیزی کردممی احساس، داشتم عجیبی

 همه ینا از کردممی فکر خودم به وقتی. میشد ترسوزان گرفتممی فاصله چه هر که بود کرده پا به آتشی

 .کردممی وحشت غریب و عجیب احساس
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 احساس خودم در را سردی روح، بود متفاوت خیلی بود شده ظاهر من در مدت این در که خویی و خلق

 .بود شده تنگ امکودکانه هایقهقهه برای دلم، دادمی آزارم خیلی موضوع این و کردممی

 با طفق راه تمام که سکوتی... سکوت یک به بود شده تبدیل زود خیلی مانکودکی خوش هایروز و شادی

 .ودمب بزرگ غمی در غرق، خم و پیچ پر هایراه به خیره فقط من و میشد شکسته گیشا هایناله و هااشک

 که دیگر چیزهای خیلی و سیاهی، غم، تنهایی. کنم راحس داشت خواهد گیشا که بدی حس توانستممی

 .کند کمرنگش توانستنمی زمان

 همه. دکشیمی همه رخ به را اشچهره سیاهی و بود شده شروع تدفین مراسم، رسیدیم قبرستان به وقتی

 که عظیمی شکوه. میشد سپرده خاک به آرام، دلسوز زنی یگرفته آرام تن. بود غمناک و پوشسیاه چیز

 منفس قبرستان. کردمی تداعی را عذاب اشلحظه لحظه که بردمی تلخی خاطرات مرور به را من بود برپا

 .کردمی تنگ را

 بتوانم هک نبود ایجمله هیچ، بزنم حرفی توانستمنمی. افتاد پدرش اشک از پر و سرخ هایچشم به نگاهم

 .مکن مهربان مرد آن بار، را تاسف احساس دنیا یک خواستنمی دلم اصال، بزنم فریاد را احساسم آن با

 خم کمی احترام ینشانه به را سرم. بود ملموس خیلی برایم که خواندممی هایشچشم در چیزهایی

 .نمک ناراحتی ابراز بهتر فرصت یک در دادم ترجیح.بشود بدل و رد صحبتی خواستنمی دلم اصال. کردم

 من که چیزی. باشد داشته کردن گریه برای ایشانه حداقل تا دادم امان پدرش آغوش در را گیشا

 بیخو احساس، باشد روزش آن از بعد هایکسیبی درمان تا داشت را کسی او اینکه از. نداشتم وقتهیچ

 .داشتم
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 اکخ به از بعد خورشید اولین طلوع با. دادمی عذابم جنگل از دوری حس، برگشتن برای بود غوغا دلم در

 !گیشا بدون اما؛ شدیم راهی سپاری

 حس بدترین با االن اینکه یا باشد نگذشته خوش او به بودیم هم با که را روزی چند »آ شاید اینکه حس

 و یسخ هایچشم، پیچیدمی گوشم در گیشا صدای. کردمی دگرگون را حالم کندمی نرم پنجه و دست دنیا

 .رفتنمی کنار چشمانم جلوی از لحظه یک اشبسته خون

 بزرگ برای هابرنامه خیلی که دنیایی نفهمیدن از، بلندمان هایقهقهه و هابازی بچه از بود نگذشته خیلی

 نبزرگتری ماه چند از کمتر در. کرد بزرگمان زود و سخت خیلی دنیا. بودیم خبربی ما و داشت کردنمان

 .شد تبدیل سنگین سکوتی به مانهایخنده و دیدیم را مانزندگی هایغم

 رخ به را خودش پاییز بوی و نداشت رمقی تابستان هوای. کردممی احساس را جنگلی ده بوی کم کم

 ودهبیه فکرهای برای را راه، مسیر بین سکوت و بود کرده امخسته مسیر. کشیدمی دوره آن گرم روزهای

 .بود گذاشته باز

 که جنگل روبرویم و بودم خانه نزدیک. نشاند لبهایم به را کوتاهی لبخند جاده، کردممی نگاه را اطرافم

 نگلج. بدهم را جوابش توانستممی که واضح قدرآن! شنیدممی را صدایش و بود شده ترعظمت با خیلی

 !زدمی صدا را من

 ار خیالش معناداری نگاه با کردم سعی. زدمی داد را اشنگرانی ماشین یآینه از ملک اقای کوتاه نگاه

 یمشکوک هایتلفن و ماندمی کتابخانه در کمتر.بود مشوش خیلی ملک آقای روزهای آن حال. کنم راحت

 .داشت

 .بودم خانه روبروی کردم باز که را هایمچشم، چسباندم هم به آرام را هایمپلک



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 88 

 نهاآ به رو و بردم ماشین داخل را سرم. بود چسبیده ماشین در به دستم حالی در و برداشتم را وسایلم

 :گفتم

 !دادم زحمتتون خیلی ممنون -

 .شناختممی رو مادرش و پدر هم من: ملک اقای

 :داد ادامه هم سیمین

 ما پیش بیا رو امشب -

 .ساها پیشه میرم مرسی، نه -

 .بود پریده بیرون ناخودآگاه که بود قلبم یخواسته گویا؛ آمد بیرون دهانم از حرف این چرا دانمنمی

 ؟جنگل: ملک

 .باشه راحت خیالتون! امنه جام هااون پیش -

 .بزنه سر بهت گممی بهادر به. نیست راحت نه -

 !خوادنمی -

 !باشه راحت خیالم بذار، نیرا -

 .بینمتونمی، کردین لطف جون سیمین! ممنون هم باز باشه، آخه -

 .عزیزم باش خودت مواظب: سیمین



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 89 

 !فعال، حتما -

 دلم هت، شنیدم را بلندی زوزه صدای که رفتممی باال حوصلهبی را هاپله. انداختم هاپله کنار را وسایلم

 از هک کردممی حس را ناله به شبیه صدایی. نبود خوب اصال که کردم احساس را چیزی، ریخت فرو چیزی

 امتوجه و میشد ترآرام لحظه هر هایمقدم و بود خورده گره هم در ابروهایم. زدمی صدا مرا نام جنگل دل

 ...بیشتر صدا به

 .کشید زمین سر به دست با را رازهایش و سیاهی تمام شب و شد تمام آرام آرام روز

 .دمز بیرون خانه از بیاندازم اتاقم یآینه به نگاهی حتی اینکه بدون و پوشیدم را امراحتی هایلباس

 نکهای بدون. بود گرفته را وجودم تمام امنیت احساس، کردم تجربه را زیبا آرامشی حس، میزد آرام قلبم

 ولی ؛دیدمنمی خوب را هادرخت و کردمی گیر هاسنگ به پاهایم. رفتممی راه تند فقط کنم دقت اطرافم به

 .کنممی پیدایشان بروم مسیری هر از بودم مطمئن

 .بودند نشسته آتش دور که دیدم را هاآن شدم که ترنزدیک، زدمی چشمک هابوته الی از جانی کم نور

 شناختممی که کسی تنها. داشتم رضایت احساس بودم کنارشان اینکه از، دادم بیرون سرعت با را نفسم

 هب دادن گوش مسرگر همه. نکردند توجه من به قبل مثل آنها ولی؛ نشستم کنارش سریع! بود چیتو

 آتش نور سوسوی زیر فقط، نمیشد دیده واضح خیلی اشچهره. بودند میانسال مردی هایصحبت

 بدون شد باعث گیرایش صدای و لحن، بود بیشتر آتش از اشدرخشندگی که دیدممی را چشمانش

 تیح اینکه اب. بشوم هایشحرف در غرق، کنم پرت را کسی حواس یا بزنم حرفی یا و بدهم سالمی اینکه

 .بودم شده گفتارش زیبایی و درکلمات غرق اما؛ فهمیدمنمی را هایشحرف از کلمه یک

 .چرخید من سمت به نگاهش که بود شده تمام تقریبا هایشحرف
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 ؟آوردی دووم هفته یه خوب، اومدی خوش -

 !ببینم رو بقیه و ساها اومدم ولی. ممنون -

 انقدر افض. بود چشمانش در خاصی نگرانی، داشت فرق همیشه با شبش آن نگاه، من به بود زده زل چیتو

 .بروم دادم ترجیح که شد ساکت و سرد

 ...وسطِ که ببخشید -

 !میشه مربوط تو به بشین نه -

؛ دهمب گوش هم را هایشحرف یبقیه و بمانم خواستمی دلم. کرد صدایم ساها بنشینم خواستم که همین

 .بروم بودم مجبور اما

 . گردمبرمی -

 مه و تر بزرگ هم، کردمی فرق هاچادر بقیه با چادرش تزئینات. بود شده تنگ زیبایش چادر برای دلم

 بافیدست یقالیچه با را زمین کف. بود شده آویزان چادر یگوشه هر از رنگی هایصدف. بود ترمجلل

 ساها نگاه که کشیدم قاب روی را دستم. بودم زده زل مادرم یچهره نقاشیِ به. بود شده پوشانده

 .بکنم مادرم عکس از دل کرد مجبورم

 امشب، بگو بهم رو چیز همه. بدونم روزم و حال دلیل اومدم، بشنوم رو هاتحرف یبقیه اومدم ساها -

 کابوس بحص تا هاشب نیستم اینجا وقتی ولی! خوبه خیلی حالم اینجام وقتی. باشم پیشت صبح تا اومدم

 !ساها نیست خوب حالم. بینممی
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 هایمشانه روی را دستش.بود شده خوشحال هاحرف این شنیدن از گویا ولی؛ بود نگران هایشچشم

 و دوخت چشمانم به را خیسش هایچشم. گرفت را هایمدست و نشست روبرویم. بنشینم تا داد فشار

 .ببند رو هاتچشم: گفت

 با. کنم ازب را هایمچشم نتوانستم کردم سعی هرچه، افتاد جانم به شدیدی یسرگیجه. بستم را هایمچشم

 که دمدی را مادرم. شناختممی، دیدم که را زنی ولی! تکه تکه هاییتصویر، دیدم را چیزهایی بسته چشم

 .دوید و شد دریده ثانیه چند از کمتر در جسمش. شد تبدیل بعد و دویدمی جنگل در

 هایشزخم جای، بود خونی صورتش و موها تمام. بود خون در غرق که مادرم دوباره، پیچید هم در تصاویر

 .دیدم صورتش روی را

 ار چیز همه. بود پدرم کنار در که مادرم از تیره و گنگ تصویر هزار، دیدممی را تاریک جنگل! زدممی جیغ

 در کرد جدا خودش از را من مادرم! دیدم را اتفاقات یهمه من و چرخیدندمی هم سرِ پشت تصاویر! دیدم

 و سپرد ساها به را من. ریختمی چشمش یگوشه از هایشاشک، بود زده زل هایمچشم به که حالی

 اب بود مردی، تصویر آخرین و کردممی نگاه فقط. بودم شده شوکه من و گذشتمی سریع هالحظه. دوید

 اشچهره. بود ریخته پایین لبانش کنار از زیادی خون که دهانی و سرخ هایچشم و بلند نیش دندان

 کردم باز که را هایمچشم. شد جدا دستانم از ساها هایدست و پریدم ترس از که بود وحشتناک قدرآن

 زجرآورترین. زدممی زار بودم دیده که چیزهایی درد از. بود اشک صورتم پهنای تمام. لرزیدمی تنم تمام

 !دیدم خودم چشم به را مادرم و پدر شدن کشته از ساها خاطرات. بود امزندگی یلحظه

 را مسر. کردممی هق هق هنوز، کرد پاک دستانش با را صورتم. بدهد توضیح را چیز همه ساها بودم منتظر

 سرم روی را آن که وقتی دادمی آرامش من به دستانش، کرد باز را موهایم و کشاند پاهایش روی
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 که بود قتیحقی دانستن بلکه نبوده اطرافیانم مرگ امزندگی مصیبت بدترین فهمیدم لحظه آن. کشیدمی

 .بفهمم بود قرار آنشب

 .کردمی امدیوانه ساها عجیب آرامش

 کسی عاشق که کردنمی رو فکرش کرد مهاجرت اینجا به و باشه ما با نخواست مادرت اینکه از بعد -

، ردک سازگار انسانی زندگی با رو خودش بود که سختی هر با و بود قدرتمند خیلی مادرت! شد ولی؛ بشه

، اشتند شیرینی زندگی. کرد قبول ناباوری عین در پدرت و گفت بهش رو چیز همه شد آشنا پدرت با وقتی

 به، اشیب پدرت مثل تو خواستمی دلش خیلی مادرت اومدی دنیا به تو اینکه بعداز! نشد طوالنی زیاد ولی

 تیوق. بگم بهش تو به راجع رو چی همه تا آورد من پیش رو تو اومدنت دنیا به از بعد روز چند همین خاطر

 و بودم ندیده نوزادی هیچ هایچشم تو که بود هاتچشم تو چیزی. گرفت رو من هاتچشم برق دیدمت

 .ترسوندمی رو مادرت که دیدم اتآینده از تصویری

 اون .بوده درست حدسش شه مطمئن تا کرد بیرون رو مادرت! چیه موضوع که فهمید نگاهم از بزرگت پدر

 بزرگت پدر و رفت خودش که همونطور، کنهمی جدا ما از رو تو ایزادهگرگ یه تو که بفهمه سارا اگه گفت

 .گفتم رو دروغ این من و بگم دروغ سارا به کرد مجبورم همین خاطر به. نداشت رو تو دوری طاقت اصال

 ور چیزی تونهنمی اون و کنهمی رو خودش کار همیشه طبیعت که دونستنمی ولی؛ بود خوشحال مادرت

 .بده تغییر

 پدر و بودن شده دور خیلی. بگیرن شونمعمولی دختر خاطر به نفره سه جشن یه تا رفتن زود خیلی هااون

 هدفشبی هایرفتن راه از میشد رو این و داشت بدی حس ولی؛ کردمی احساس رو بوشون کمتر بزرگت

 که یخاک جز که دوید سریع قدراون، نگران و بود زده وحشت خیلی پیر گرگ صورت، شنید صدایی. فهمید

 .ندیدم چیزی شد بلند پاهاش از
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 ما از بودن منتظر هااون انگار کنهمی حمله بهشون آشامخون یه که بودن نرفته بیرون جنگل از هنوز هااون

 ...تا بشن دور

 تا دادم فشار را دستش، بشنوم را اشادامه خواستمی دلم. ریختمی صورتم روی چشمانش اشک

 .کند شروع زودتر

 و ردس زمستان مثل بغضش که صدایی با و دادمی فشار مشتش در را دامنش. دوخت زمین به را نگاهش

 :کردمی ادا هم سرِ پشت را کلمات بود فرسا طاقت

 پدر یوقت. بکنه زیادی کار بود نتونسته اون بودی مادرت بغل تو چون. کننمی حمله پدرت به اول هااون -

 صالبتی .برگشت پدرت پیش و گذاشت من بغل تو رو تو و برگشت، میاد سمتشون به که دیده رو بزرگت

 تماشاش محو کردمی یاری چشمم که جا هر تا من که بود شکوه با قدراون بود ایشگرگینه وجود تو که

 .بودم

 یرو خون به غرق شده دریده گردن با که بینهمی رو پدرت... اما؛ گردهبرمی اونجا به سریع خیلی مادرت

 .شنیدم هم من حتی رو خشمش از پر یزوزه صدای. افتاده زمین

 نتقامشا تا بود رفته دنبالشون ولی؛ داشت جراحت شدت به، بود جنگیده پدرت نجات برای که پدربزرگت

 از کیی، نفر دو اون جنگل وسط جایی. میره دنبالش و کنهمی پیدا رو بزرگت پدر مسیر مادرت! بگیره رو

 تشنه هایآشامخون وسط رو خودشون چرخوننمی رو سرشون وقتی و کننمی پیدا رو هاآشام خون

 !بیننمی

 از نفر دو اون کردنمی فکر که هاآشامخون یبقیه و بکشن رو چنتاشون تونستن فقط ولی؛ جنگیدن خیلی

 .کننمی فرار، مردن جراحت شدت
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 ،رسیدم سرشون باالی وقتی. شنیدممی هادرخت تمام الی از رو صداش. کردمی صدا رو من پدربزرگت

 امتم خونش به غرق موهای که حالی در. کشید نفس چند فقط بود بدنش روی که کاری هایزخم با سارا

 هنوز. کشید رو آخرش نفس و گرفت بودی من آغوش تو هنوز که رو تو دست پوشانده رو اطرافش زمین

 !یادمه خوبی به رو ریخت چشمش یگوشه از که اشکی قطره اون

 .بود شده بیشتر صدایش لرزش

، ردمب سرش زیر را دستم.بود بریده بریده هایشنفس و بود افتاده زمین روی دخترش کنار پیر گرگ -

 ...بود زنده هنوز

 با بود شنیده که هاییحرف، بود شده داغ سرم. بدهد ادامه را حرفش ساها نداد اجازه هقم هق صدای

 بیرون امریه از داغی هاینفس. بود کشیده آتش به را وجودم تمام بودم دیده مادرم مرگ از که تصویری

 گشاد هایچشم. کردممی حس هایمپلک سوزش از را چشمانم داغی و بود شده دورگه صدایم، آمدمی

 .دوختم ساها صورتم به را امشده

 ؟بودن کی هااون -

 .زدم فریاد آمدمی بیرون قلبم اعماق که وحشتناکی خشم با بار این و دوباره. نزد حرفی ساها

 ؟بودن کی اونا ساها -

 کرد ترمجریح که لحنی با و دوخت چشمم در چشم، بود نکرده اشزده وحشت اصال من فریاد که ساها

 .کشید فریاد

 !دونمنمی -
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 تنشکس به شروع هایماستخوان ثانیه چند از کمتر در اما؛ شنیدم خوبی به را داد من به ساها که جوابی

 پر دهانم تمام، شکست صورتم استخوان. بیافتم زمین روی پاهایم و دست چهار روی شدم مجبور و کرد

 هدوبار و کردم پاره را جسمم شدیدی درد با، زد بیرون هایملثه از سنگینم نیش هایدندان و شد خون از

 .شدم گرگ

 مامت. نشدم بقیه یخیره نگاه متوجه اصال. پریدم بیرون چادر از و کردم پاره هایمپنجه الی را ساها چادر

 سریع آنقدر. کوبممی زمین به آتش، هایمقدم جای به کردممی احساس که بود شده داغ انقدر جانم

 .کردممی حس صورتم به را هابرگ و شاخ برخورد فقط که دویدممی

 هایحرف خوردمی هادرخت یتنه به بدنم و کردمی گیر هاسنگ الی هایمپنجه که حالی در مسیر تمام

 .میشد تکرار بار هزار چشمانم پیش بودم دیده که هاییچیز تمام. پیچیدمی گوشم در ساها

 تاندرخ به را خودم تندتر کردممی فکر بیشتر چه هر. سوزاندمی را گلویم اشداغی و زدممی نفس نفس

 .کوبیدممی

 .بریزم اشکی توانستمنمی اما؛ فشردمی را گلویم بغض

 زمین به محکم و کردممی جمع هایمپنجه در را نفرتم تمام اما؛ کنند گریه توانستندنمی هاگرگ

 !کوبیدمشانمی

 امتشنه شدت به کردممی احساس جانم در که شدیدی تب. بودم رودخانه بروی رو آمدم که خودم به

 لیز کردممی احساس لحظه هر نداشتم ایستادن توان. رفتم رودخانه کنار سنگ تخت روی. بود کرده

 .بود شده محکم سنگ روی عجیب هایمپنجه اما؛ افتاد خواهم آب درون و خورده
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 اهمنگ بعد. گرفتم آرام، دیدم آب روی را انعکاسش وقتی، بود کرده روشن را جنگل تمام شبآن کاملِ ماه

 جداکرده رودخانه خروش از را خودش و بود شده جمع من روبروی ایچاله در آب، افتاد خودم به

 وحوض به هم مهتابی شبآن کم تاریکی در حتی که روشن براق چشمان با، دیدممی ایقهوه گرگی.بود

 .کرد کمکم هم آب ریز امواج. کردم پاک آب روی از را خودم عکس و کشیدم آب به را امپوزه. میشد دیده

 اریک اینکه بدون و بردم آب داخل را امپوزه. بکنم باید چه دانستمنمی ولی؛ بود کرده امکالفه تشنگی

 .خوردن به کردم شروع ـزه غــریـ به شبیه حسی با بدهم انجام

 .کردمی امدیوانه آمدمی سراغم به خود به خود که حسی این و بودم متنفر خودم از

 جسم سرد سنگ. کشیدم شکمم داخل را پاهایم و چسباندم زمین به را زانوهام سنگتخته همان روی

 .بود داده امان را داغم

 . تمبرگش صدا طرف به و پریدم جایم از سریع. شنیدم را صدایی بودم کشیده دراز سنگ روی که حالی در

 ایهدندان با که حالی در. دوختم چشمانش به را نگاهم. داشتبرمی من سمت به را بلندش هایقدم کای

. بردم هجوم سمتش به رسید که من متری چند به. ایستادم روبرویش کشیدممی خرناسه ساییده هم به

. گذاشت زمین روی را ایبقچه جاهمان، بود فهمیده زمین به امشده چنگ هایپنجه از را خشم که کای

 مامت. ببینم را کای شرایط آن در خواستنمی دلم اصال. داشتمنمی بر صورتش از را پرخاشگرم نگاه

 االن ولی؛ بودم کرده زندگی آرامش در واقعیت ندانستن با هاسال که ایغصه و خشم از بود پر وجودم

 .برگردم قبیله به دوباره خواستنمی دلم اصال. کنم زندگی عمرم خاطرات بدترین با بودم مجبور

 .آورد باال را سرش و کشید موهایش به دستی، دادمی هل سمتم به را بقچه پا با که حالی در کای

 .کنیمی پیدا احتیاج بهش. فرستاده ساها رو هالباس این بیا -
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 و رخیدچ سمتم به دوباره. شد مانعش که بود مانده باقی حرفی انگار اما؛ برود تا چرخید پایش پاشنه روی

 .دوخت چشمانم به را نگاهش

 ینا تمام ولی؛ نمیشه خالی اشکی هیچ با گلوته تو که بغضی دونممی! نیست خوب حالت دونممی -

 .نیرا کنی پیدا احتیاج بهش که روزی واسه بذار دار نگه رو اتکینه

 خیلی هاگرگ دنیای! نباز رو خودت زود قدان. کنیمی فک که هستی چیزی از تربزرگ خیلی تو نیرا

 !بکنی رو فکرش که چیزیه از ترخشن

 منقل هم من جسم به کای سردی. بود شده سرد زود خیلی تنم. بود کرده آرامم هایشحرف و کالم لحن

 خودم هایدست، کردم دستانم به نگاهی. افتاده هاسنگ روی که کردم حس را هایمدست من و بود شده

 صدای فقط، بود شده دور من از کای آوردم باال که را سرم. بود پوشانده را بدنم تمام موهایم. بود

 مسر. ترکید هم بغضم که دادم بیرون دل ته از نفسی و دادم قورت را دهانم آب. شنیدممی را هایشقدم

 .دادم هدیه زمین به را هایماشک و گذاشتم هاسنگ روی را

 .بپوشم را هایملباس تا رفتم بقچه سمت به. لرزیدمی هایمدست و بود انداخته جانم به لرز سرما

 تمام کردم سعی عمیق نفس یک با و کردم پاک را هایماشک. نداشت را کردنش باز قدرت هایمدست

 ات کردم جمع را توانم تمام. دادمی را بهار اول هایگل بوی، بود فرستاده که هاییلباس. بکنم را تالشم

 چه هر ،کردم پا را هایمکفش. بودم خوشحال دیدممی را خودم هایکفش اینکه از. بپوشم را لباسم بتوانم

 مچ. ردمک احساس پاهایم روی را گرمی دستان که ببند را بند نتوانست امزده یخ هایانگشت کردم تالش

 کند نگاهم حتی یا بزند حرفی اینکه بدون و بست را کفشم بندهای. کشید جلو کمی و گرفت را پایم

 زانوهایم هثانی چند از کمتر در و نداشت ایستادن توان زانوهایم اما؛ بشوم بلند تا گرفت را دستم و ایستاد

 امر و انداخت پاهایم زیر را اشمردانه دست، بود شده امناتوانی متوجه که کای. خوردم زمین و شد خالی
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 روی را سرم و دیدم کای آغوش در را خودم. نداشتم هم کردن مخالفت یا زدن حرف توان. کرد بلند

 .بود کرده گرم را امزده یخ تن وجودش گرمای، شنیدممی را قلبش تپش صدای، گذاشتم اشسینه

 اتاتفاق تمام و انداختمی چنگ گلویم در بغض حالیکه در، نداشتند ماندن باز توان ایلحظه چشمانم

 را خواب طعم امخسته جسم چادر نزدیکی تا و گرفتم آرام آغوشش در دادمی عذابم لحظه به لحظه

 .چشید

 را ممجس. کردممی سبکی احساس و بود افتاده موهایم بین باد، بودم نخوابیده آرامی آن به که بود هامدت

 ترگینسن را چشمانم خواب هستند کنارم کسانی اینکه و نیستم تنها اینکه حس فقط کردمنمی حس

 .کردمی

 وبخ. آنهاست بین ایغریبه آدم شدم متوجه دقت کمی با. بودیم چادر نزدیک کردم باز که را هایمچشم

 ممحکو را من اشمسخره لبخند و مکار یقیافه با و نشسته آتش کنار که دیدم را بهادر کردم دقت که

 .کردمی

 .کردم فکری لحظه در، ایستادم زمین روی و کندم کای آغوش از را خودم

 .گذشت خوش خیلی، کای مرسی -

 .بود زده زل من به مبهوت کای

 ؟کوچولو خانوم گذشت خوش: بهادر

 !نداره ربطی شما به -

 .داری بادیگاردی چه دونهنمی ولی؛ بدم آب سروگوشی یه فرستاده رو من ملک؛ شاید -
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 .آمد سمتم به و انداخت زمین را سیگارش، زدمی بهم را حالم لبخندش

 !خونه برگردی باس کوچولو خانوم دیگه خب -

 .گردمبرمی بخواد دلم وقت هر -

 ایک که کنم اشپاره تکه خواستمی دلم، میشد داغ دوباره سرم و لغزیدندمی هم روی فشار با هایمدندان

 :داد ریزی فشار دستانش با را هایم شانه و رساند من به را خودش سریع

 .بشناسیشون باید که هست آدم کلی، خونه برمتمی خودم صبح، بمون رو ساعتی چند یه جان نیرا -

 .حتما -

 لندب و بود شده پاک صورتش از لبخند بهادر. رفتیم هاچادر سمت به هم با و کشیدم کای کنار را خودم

 .زدمی فریاد

 .میگم بهش رو چی همه! میگم بهش -

 کای از. شود دور ما از غرغرکنان و گذاشت لبش یگوشه را جدیدش سیگار. کرد جور و جمع را خودش

 بقیه به گاهمن. بزنم حرف او از غیر کسی با خواستنمی دلم اصال، ببینم را ساها بودم منتظر. گرفتم فاصله

 ولی؛ آمدهمی اینجا به زیاد هم من از قبل بهادر بودم مطمئن بود کرده شانمتعجب من رفتار، افتاد

 !نه یا هست خبر با هااین راز از دانستمنمی

 ؟شناسیمی رو بهادر: چیتو

 .جوره ملک آقای با بیشتر، زنهمی کتابخونه به سری گهگداری آره: نیرا

 .نمیاد خوشم ازش اصال که من -
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 ؟اینجا میاد زیاد اون، چیتو. هم من -

 دخوامی ما از اطراف این بیاد چیزی شکارچی اگه! باشه داشته ما با کاری که هاوقت بیشتر، زیاد نه -

 !دیگه کارها این از. باشیم هاحیوون مواظب

 ؟داره خبر هم شماها از -

 ابلوت ولی؛ فهمیده چیزهایی یه یارو اون با تو یقضیه سر کنم فک ولی؛ نگفته چیزی هنوز، دونمنمی -

 .نکرده

 ...که همون؟ یارو اون -

 اشهب جدید که حیوونی یا؟! ندیدیم اطراف این رو کسی اینکه از پرسیدمی چیزهایی یه امروز! دیگه آره -

 !باشه درنده خیلی و

 مسمت به. آمد بیرون کوچکی چادر از مشوش که دیدم را ساها. ریختند جانم به سردی آب کردم احساس

 .کشاند چادر داخل به خود با را من و آمد

 ار جوانی پسر، کردم نگاه را چادر یگوشه! آورده آنجا با را من چه برای نفهمیدم اولش. بود کوچکی چادر

 زیادی درد که فهمید میشد تندش و کوتاه هاینفس از، بود بد خیلی حالش. بود افتاده بستر در که دیدم

 زیادی سال و سن که دادمی نشان اشچهره، رفتم نزدیکش. بود عمیق هایزخم جای بدنش تمام. دارد

 ریعس شد باعث شدیدش تب. گذاشتم اشپیشانی روی را دستم و نشستم سرش باالی سریع. ندارد

 .انداختم ساها هایچشم به را نگاهم، بردارم را دستم

 ؟اومده سرش بالیی چه: نیرا
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 .کردن باهاش رو کار این هااون: ساها

 ؟آخه چرا؟ کی: نیرا

 خود پاهای روی را بود ریخته ضماد آن در که ایکاسه انداخت پایین را سرش. نشست من روبروی ساها

 رایمب بود بدنش روی که هاییزخم جای، کشید کنار که را پتو. مالیدمی هایشزخم روی آهسته و گذاشت

 .بود هایشبازو و دنده روی که هاییکبودی از غیر به! بود آشنا

 .کردم جور و جمع را خودم. انداخت گیشا زخم یاد را من بود گردنش روی که هاییدندان جای

 ؟اومده سرش بالیی چه بگی میشه -

. ننک پیداشون تا هااون دنبال رفتن دیگه هایجوون از تا چند و کای، شد حمله گیشا به که شبی همون -

 که کننیم حمله بهشون هااون، میشن که ترنزدیک، کنن پیدا چیزهایی یه تونستن جنگل طرفاون تقریبا

 .نشده خوب هم روز اون از، برگردونن رو اون میشن مجبور بقیه و کای. میشه زخمی وود

 ؟میشه خوب -

 ...روز چند شاید دونمنمی -

 خواستنمی دلم اصال هم من، ندهد ادامه را حرفش شد باعث، زد کنار را چادر یپرده عجله با که دختری

، ودب چشمانش در عجیبی غم. بود خسته و سرخ چشمانش و زرد دختر صورت. بشنوم آن به راجع بیشتر

 اساه کنار و کرد مرتب را بود دستش که گیاهانی یدسته. کنم حس را احساسش تمام توانستممی

 .گذاشت

 ؟چطوره حالش: ویا
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 .جوری همون: ساها

 ور زهرش زخمش روی بمالی بعد و بکوبیش گفت، پرسیدم محلی فروش دوا یه از؟ داره فایده هااین: ویا

 ؟کجاست تیا! بیرون کشهمی

 .کنه پیدا چیزی رفته هم اون -

 هم به عجیبی شباهت، کردم شاننگاه. بود زده زل برادرش جانبی هایچشم به و نشست وود کنار

. ودب اشک پراز کردم نگاه چشمانش به وقتی. ریختمی اشک آرام و بود گرفته را وود هایدست. داشتند

 اکپ را هایماشک. بگیرم را هایماشک جلوی توانستمنمی. زدم بیرون چادر از، داد فشار را گلویم بغض

 کنار نگران هنوز ویا. بدهم انجام آیدمی بر دستم از کاری هر خواستمی دلم. برگشتم چادر به و کردم

 .است زنده بشود مطمئن تا بودن زدنش پلک منتظر و بود نشسته برادرش

. زد ضماد را هایشزخم تمام. نکرد تغییری حالش ولی؛ داد انجام آمدبرمی دستش از کاری هر ساها

 ولی؛ گفتمی چه فهمیدمنمی اصال. کردمی زمزمه لب زیر را هاییچیز و گذاشت سرش روی را دستش

 .داشتم کارش این به نسبت خوبی حس

 ادرچ از شد تمام که کارش ساها. بودم زده زل بود بیماری بستر در که پسری به و بودم ایستاده سرپا

 .رفتیم بیرون

 ؟مونهمی زنده -

 !دونمنمی -

 ؟میاد بر دستم از کاری -
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 نه -

 ؟بگیرم شهر از برم خوادمی چیزی دارویی اگه -

 ؟رفته یادت خورهنمی هااین درد به شما هایدارو -

 ؟نمیدی دادی من به که هایکاسه اون از هم اون به چرا خب! یادمه نه -

 !شده نفرین زهرِ یه با زخمه یه این ولی؛ بود دردت دوای شکار خون و بودی تغییر حال در موقع اون تو -

 ؟!خوردم خون من -

 ونا نباید بود جوون خیلی وود، میشه خوب حالشون شکار خون با تغییرن حال در که کسانی یهمه آره -

 .باشه هااون با خواست خودش. فرستادمشمی شب

 !بودین بیشتر خیلی اومدم که قبل یدفعه؟ کجان بقیه -

 . موندیم تو خاطر به هم نفر چند ما. رفتن همه شب اون از بعد -

 ؟!من -

 نگاه را گردی جای توانستمنمی که ایگونه به، هامچشم به زد راگره سنگینش نگاه و ایستاد روبرویم ساها

 . کنم

! نه یا دهبو ما کار نبودن مطمئن هم االن تا، گردنبرمی گرفتن انتقام واسه هااون. نیست امن دیگه اینجا -

 خیلی مونافراد اینکه هم و کمه تعدادمون هم ما. بمونیم اینجا زیاد تونیمنمی ما افتاده که هاییاتفاق این با

 ؟مونیمی یا میای ما با! مونیمی تو فقط. بیاریم دووم تونیمنمی زیاد همین برای؛ جوونن
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 ؟بیام باهاتون باید هم من مگه -

 روبروی ساها و من. بنشینیم کنارشان تا کردند باز جا برایمان بقیه آمدیم ما وقتی، بودیم رسیده آتش کنار

 !منتظر و بودند شده ساکت همه، نشستیم هم

 . باشی ما از دور و بمونی تنها اگه مخصوصا، نیست امن تو واسه اصال اینجا: ساها

 !نمیشه دونممی! نمیشه، نه، دارم خونه دارم کار اینجا من، کنم ول رو اینجا تونمنمی من: نیرا

 .میری راه پاهات روی داری نشده ساعت دو هنوز. باشی دور ما از تونینمی ولی: چیتو

 حرفی دادم ترجیح. داشتم بدی حس چقدر کهاین و افتادم تهران به سفرم یاد، شدم ساکت لحظه یک

 .بدهم گوش هایشانحرف به و نزنم

. باشی دور ما زا تونینمی اصال! توئه با ما سرپرستی، آلفایی گرگ تو، ترهقوی ما به نسبت حست تو: چیتو

 ؟بشی گم و جنگل بیای شد باعث چی کنیمی فک، تولدت روز یادته

 ؟!برگردندوندی رو من تو -

 وردهخ شکلی اون که وقتی هم اون، کنهمی پیدا رو تو که بزنه گشتی یه جنگل بود رفته کای شب اون -

 . بود برگردونده خونه به رو تو که بود اون، بودی کرده غش و زمین بودی

 ایزهـ غــریـ دنبال به تو شدیم مطمئن ما و شد پیدا جنگل تو اتکله سرو دوباره که شبی اون یا: ساها

 فادهاست حیوانیت خوی از نتونستی هم باز دیدیم کردیم صبر چه هر هم ما! چیه دونستینمی که اومدی

 با شباون اینکه تا بودم شده ناامید ازت کلی به، برگردونن رو تو گفتم چیتو و کای به. برگردی و کنی

 .اومدی گیشا
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 هاآن هب که احساسی. کنم فکر چیزها این به بودم نکرده وقت اصال مدت این در. بودم شده شرمنده خیلی

 بلوغم از بعد و بودم قبیله رئیس ینوه تنها من. بستمی را پاهایم و دست بیشتر لحظه به لحظه داشتم

 هچ هر ولی؛ بود دارخنده برایم این از قبل تا که بود چیزی بودن رئیس. بود من یوظیفه آنها از حمایت

 !بقیه با را خودم فرق حتی، فهمیدم بیشتر را اهمیتش گذشت زمان

 ،انسانم نیمه یه من، سخته برام خاکم و کارم، امخونه از کندن دل. باشم شما با تونمنمی من ولی -

 باشه ناراحت مادرم خوادنمی دلم اصال! ببخشین رو من. باشم وابسته قبیله این به شما مثل تونمنمی

 .کنم زندگی مادرم مثل خواممی

 . دویدیم چادر سمت به همه. آمد وود چادر از ویا جیغ صدای که بروم آنجا از تا شدم بلند

. تاس کرده باز را چشمانش و نشسته خیزنیم که دیدم را وود. رسیدیم چادر به بقیه از زودتر ساها و من

 کنار را گوشش و رفت نزدیک ساها. گفتمی هاییچیز و خوردمی تکان هم روی اشخورده ترک هایلب

 . نزد حرفی ولی؛ خورد جا شنید که حرفی از. گذاشت او دهان

 شحالخو بودنش زنده از که بقیه با و کردمی صاف را وود پتوی مرتب. بود شده دستپاچه خوشحالی از ویا

 .خندیدندمی بلند؛ بودند

 که من، کرد خم من برای را سرش احترام معنای به. چرخاند من سمت به را نگاهش سختی به وود

 . کردم خم را سرم نیز من احترامش به جواب در بودم مانده مبهوت

 چادر در که هاییآدم. نیستم معمولی انسان یک که ساخت مطمئن مرا کرد من با شبآن وود که کاری

 خیلی. تریخمی دلم، کردممی فکر صحنه آن به وقتی. نمیشد برداشته من روی از شاننگاه بودند نشسته

 . بمانم وود سر باالی صبح تا، را شب آن شد باعث و بود خوبی حس
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 من تیوق ساها. بودند نخوابیده که بود شبی چند، کرد کوتاهی استراحت ویا بودم آنجا که ساعتی چند آن

. ردک باز را صحبت سر زود خیلی وود. گذاشت تنها را ما زود خیلی هستم وود با صحبت سرگرم که دید را

 دادمی نشان که بود هایشلب روی لبخندی. بود زنده خیلی نگاهش اما؛ آمدمی در گلویش ته از صدایش

 . بدهم گوش هایشحرف به خواستمی دلم خیلی. نیست ناراضی اصال آمده سرش که بالیی از

 ؟داره حسی چه بودن گرگ -

 .برمنمی لذت باشم حیوون یه اینکه از یعنی؛ نمیاد خوشم ازش من -

 !بودن محافظ نعمت، نه بودن حیوون -

 .فهممنمی رو حرف این معنی هنوز -

 !مجبور یا محکومیم یا جورایی یه، داره فرق بقیه با ماها دنیای، واردی تازه هنوز فهمیمی زود خیلی -

 ؟شدی اینجوری شد چی -

 ؟نیرا. باشم باهاشون که خواستم خودم یعنی، افتادم گیر آشامخون مشت یه وسط -

 بله -

 .هستی زیبایی خیلی گرگ -

 .ممنون -

 را شجواب خجالت با خیلی. بود دیده زیبا را من که بود نفری دومین این، بود شده سرخ خجالت از صورتم

 وود. بشود بدل و رد هاحرف این شب آن تنهایی در خواستنمی دلم اصال، انداختم پایین را سرم. دادم

 :پرسیدم او از. چرخاند را سرش
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 ؟خوایمی چیزی -

 .تشنمه خیلی! آب -

 هایلب با. داشت ظریفی صورت کردم که دقت. بردم دهانش نزدیک را بود کنارش که آبی یکاسه

 .نیست سال و سن کم خیلی که دادمی نشان صورتش کنار هایخط که کوچک

 فحر ترراحت خیلی و بود شده بهتر خیلی احوالش ولی؛ نمیشد خیس هم آب با اشخورده ترک هایلب. 

؛ ریختمی گردنش و صورت روی دهانش کنار از آب. خورد بسیاری ولع با را کاسه داخل آب. زدمی

 حس هم دستمال روی از و بود باال هم هنوز بدنش تب، کنم خشک را صورتش تا برداشتم دستمالی

 !میشد

 ؟بیارم آب هم باز خوایمی -

 . کافیه نه -

 ؟بپرسم ازت سوال یه -

 .بپرس -

 ؟گفتی ساها به چی اومدی هوش به وقتی -

 خوایمی فهمیدم اینا هایصحبت از.میگم بهت حتما بدونه صالح اگه کنم صحبت اون با اول باید، خب -

 ؟!بری

 .بریزه بهم امزندگی یبرنامه خوادنمی دلم اصال، آره -

 ؟ترسینمی بعدش تنهایی از -
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 !تنهام وقته خیلی من -

 هب درونم در که خشمی و طرف یک از تنهایی حس. بود روزهایم آن یدغدغه تنها بود پرسیده که سوالی

 ات خواستمی دلم. بود بخشآرامش برایم وود با صحبتی هم اما؛ بود کرده درگیرم سخت بود آمده وجود

 .بدهم گوش هایشصحبت تمام به و بزنیم حرف صبح

 وت صدای تو ولی؛ شنیدم زوزه صدای عمرم یاندازه به من. بود غمگین خیلی، شنیدم رو اتزوزه صدای -

 !سخته فهمیدنش که بود چیزی

 . نشده خوب هنوز حالت تو.بزنیم حرف چیزها این به راجع خوادنمی دلم خیلی -

 بهت دبای رسومات طبق مببینم رو قبیله رئیس من که باریه اولین این چون ولی؛ میلته طور هر! بله -

 .کنی حساب من وفاداری رو تونیمی! بدونی رو نعمت این قدر امیدوارم. بگم تبریک

 و دارن هامبا نسبتی چه که این و بشناسم رو بقیه خوادمی دلم، بگو قبیله رسوم از یکم. ممنون -

 !خودت طورهمین

 جااین به بزرگت پدر با پدرم. هستم پدربزرگت هایدوست بهترین و تریننزدیک از یکی پسر من -

 شهمی جنگلی ده دخترهای از یکی عاشق پدرم، افتهمی سالها اون که اتفاقاتی اون طی و کننمی مهاجرت

 سر مادرم موقع اون. میرهمی هم اون و میشه درگیر هم من پدر، مادرت و پدر مرگ شب، کننمی ازدواج و

، نیاورد دووم زیاد هم مادرم اومدن دنیا به تیا و ویا که این از بعد. دونستنمی و بود باردار هاشدوقلو

 .کرد بزرگ ساها هم رو خواهرهام و من. مرد مریضی خاطر به و جنگلی ده برگشت

 . کنم پاره تیکه رو هالعنتی اون خوادمی دلم خیلی!منی مثل هم تو پس -
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 شده تحریک زود خیلی، سوختمی هایمچشم. بود گرفته درد هایماستخوان و بود شده داغ سرم دوباره

 اشیشانیپ روی را دستم. افتادمی اتفاق دوباره نباید، کشیدم عمیقی نفس، شدم حالم متوجه وقتی. بودم

 اکنمن دستمال با را صورتش عرق و کردم جور و جمع را خودم سریع. بود آمده پایین هم تبش؛ گذاشتم

 رد دستم از ایمگرگینه ینیمه افسار دوباره شبآن نباید، کردم راعوض مانصحبت موضوع. کردم پاک

 . رفتمی

 بود دهنش خوب خیلی حالش اینکه با. شناختم را امقبیله افراد تمام وود با صحبتی هم یمن به شب آن

 جبورم ولی؛ بشود تمام هایشصحبت خواستنمی دلم اصال. کردمی صحبت شیرین و بریده بریده ولی؛

 ردنک صحبت به ولی؛ میشد بسته بازش نیمه چشمان هایشحرف الیالبه گهگداری. کند استراحت بود

 .دادمی ادامه

 که تداش زیبایی و جوان صورت. شدممی دقیق صورتش جزئیات به بیشتر کردمی صحبت که لحظه هر

 .آمدنمی چشم به خیلی زخم همهآن زیر

 فرش روی چادر درزهای الی از که خورشید تاللو به وقتی. کشیدمی سرک چادر داخل به کم کم آفتاب

 به ایرهذ حتی من که افتاد اتفاقاتی و شد تمام هم امشب که کردممی فکر این به کردممی نگاه بود افتاده

 از و بود کرده امدیوانه، کنم مهارش چگونه دانستمنمی که ویرانگری احساس. کردمنمی فکر آنها

 برایم، بودن هاآن کنار در. بودم شده بزرگ آنها پیش کاش ای کردممی آرزو. بودم خوشحال آفرینشم

 باید یا کردممی ترکشان باید یا گرفتممی را امزندگی تصمیم ترینبزرگ باید من، داشت خاصی امنیت

 .نداشتم آن از تصوری هیچ که شدممی راهی وارد و گذاشتممی سر پشت را امزندگی سال هجده

 ویا با دست یاشاره با و کردم صاف را وود انداز رو. بود شده روشن چادر و بود برده خوابش کامال وود

 . کردم خداحافظی
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 و برگشتم خانه به و شدم دور هاچادر از سریع. شوم روبرو ساها با هاحرف آن از بعد خواستنمی دلم

 .کردم آماده چیست دانستمنمی که اتفاقاتی برای را خودم

*** 

 ساها زبان از نزدیک یگذشته

 یران راهنما نیست معلوم، برگردیم مجبوریم امخانواده و من. دارن احتیاج رهبر به محافظین، ساها: یوک

 . بمونه نخواد مادرش مثل هم اون شاید! نه یا برگرده

 به اهرظ در همه. داشت را قبیله ترک قصد که بود نفری چندمین این. بود نگرانی و تشویش از پر نگاهش

 . نبود دلیلبی بود شانلحن در که ترسی اما؛ کردند ترک را ما رهبری دنبال

 زا خبری هم طرف یک از. بودم برگشتنش منتظر لحظه هر من و بود گذشته گیشا رفتن از هفته یک

 زا تعدادی و کشیدممی سرک اطراف به هاساعت روز هر، شانبرگشتن از نگران من. نبود شب هایدرنده

 ندیلشانب و بار که بودند ترنگران من از بقیه انگار اما؛ باشند اوضاع مراقب تا فرستادممی دورتر را هاگرگ

 .رفتند دریا سمت به و کردند جمع را

 !هاستگرگ منفور هایخصلت از ترس ولی؛ برو بمونی کنم مجبورت تونمنمی -

 چند از کمتر در و بست بازویش به را اششده جمع یکوله. نزد حرف ایکلمه. انداخت پایین را سرش

 فتنر یآماده و دریدند جامه، بودند او با که کسانی و فرزند و همسر او دنبال به. کرد پاره را جسمش ثانیه

 .چرخاند من سمت به را سرش و ایستاد منتظر آنها به پشت یوک. شدند

 .دادمی وفاداری بوی هم هنوز. خواندم را نگاهش
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 .سرشیم پشت ما برگشت وقت هر: یوک

 هبقی و کای، من اشخانواده و یوک رفتن از بعد، بود غوغا دلم ته اما؛ دادم تکان تایید معنی به را سرم

 . نداشتیم مقابله توان و شدیممی تنها خیلی

 کردممی نظاره را رفتنشان و بودم ایستاده جنگل به رو و هاچادر به پشت که حالی در. لرزیدمی هایمدست

 . کشیدم امپیشانی به دستی جانمبی هایپنجه با

 که حالی در. رساند من کنار را خودش. بود شنیده را هایمانحرف تمام، بود ایستاده من سر پشت که کای

 مکمک او و افتادم کای هایدست روی، نداشت ایستادن یارای امفرسوده و پیر جسم، لرزیدمی هایمدست

 . بنشینم سنگ تخته روی کرد

 .گذشتمی ما بر که بود سختی هایروز از سردتر خیلی نگاهش. زد زانو خاک روی

 .باشیم معجزه یه منتظر باید فقط یوک رفتن از بعد، شنیدم رو هاتونحرف -

 من. نیست سارا مثل اون که کرد مطمئنم دیدم هاشچشم تو اول روز من که چیزی. گردهبرمی اون -

 خرهص ترینبلند روی و بود ایستاده تو کنار که دیدم رو ایقهوه گرگ من! دیدم گردنش به رو سبز یاقوت

 .کشیدیدمی زوزه

 ؟نگفتی یوک به زودتر چرا پس! مطمئنی تو -

 نگرفت انتقام منتظر همه. بده نجات رو اشخانواده خواستمی اون. بود بهانه رهبری و بود ترسیده اون -

 .همینه دلیلش هم ما کردن ترک و ترسشون! هستن هاآشامخون



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 112 

 را اشخورده گره ابروهای، دوخت زمین به را نگاهش بود مانده مستاصل که کای. لرزیدمی صدایم

 .رساند کای مشام به را آشنایی بوی پیچید درختان الی از که بادی. کند مخفی من از توانستنمی

 از نشزد نفس صدای که حالی در چیتو. برگشتیم صدا سمت به جفتمان. شنیدیم را چیتو پای صدای

 .دوید ما سمت به بود بلندتر پایش صدای

 ؟شده چی: ساها

 موهبت نوع یک این و داشتند را نوعشان هم ذهن خواندن توانایی هاگرگ. لرزیدمی اشمشکی چشمان

 . شدندمی متوجه هم هاساحره خواستندمی اگر و بود شده داده هاگرگ به که بود الهی

 .میرن بزنه آفتاب وقتی. مرده دوستش گیشا مادر، تهران میرن دارن هااون ساها: گفت چیتو

 او و شودمی برابر چند ما و جنگل از دوری با اشـزه غــریـ بودم مطمئن. کشیدم دلی ته از نفس

 .گرددبرمی

 به ار سرش هم چیتو. کشید چیتو گوش سرو به دستی. خواند مرا ذهنیت تمام، دید مرا لبخند که کای

 را یتوچ، کای. شد تبدیل مردانه کشتی یک به شانشوخی که نگذشت لحظه چند. کشیدمی کای صورت

 ار دستانش که حالی در. نشست کنارش هم خودش و کوبید زمین به، بود طوسی گرگی ظاهر در هنوز که

 یالهن، بود شده مغلوب همیشه مثل که هم چیتو. کرد چیتو بار را ایپیروزمندانه لبخند، بود کرده قفل

 .گذاشت هم روی را هایشچشم و داد سر کوتاهی

 کای وفاداری و قدرت. زدمی نفسنفس هنوز چیتو. بایستد تا کرد کمکش و کرد بازی هایشگوش با کای

 .کردمی گرم را پشتم
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 کرده فراموش کامال را وود لحظه چند برای. شد وود چادر وارد نگران ویا، چرخید هاچادر سمت به نگاهم

 .رفتم وود چادر سمت به و شد جمع هایملب روی از لبخند. بودم

 درون یشده دسته هایچوب، چیتو و کای به اعتنابی دید را من نگاه وقتی، بود رسیده راه از تازه که شیکو

. ردکمی تیمار را هایشزخم و بود نشسته وود سر باالی هنوز تیا. شد چادر وارد و ریخت زمین را دستش

 . نداشت هم خوردن تکان توان نزارش جسم

 ویا. داختان پایین را سرش و فشرد تیارا دستان بود تماشایش محو که حالی در و نشست تیا کنار شیکو

 معطر هایچوب، هاگرگ رسومات طبق. بود معطر هایچوب کردن روشن مشغول چادر یگوشه هنوز

 و بود بیماری بستر در پیر گرگ که برد روزهایی به مرا بویش. کردمی تسریع هاراگرگینه هایزخم بهبود

 دخترش تنها مرگ یغصه و نبود ساز کار اما؛ زدممی آتش معطر چوب بارها و هابار، روزها اون برای

 .بود تنش هایزخم از ترکاری

 . بشوم هایماشک افتادن مانع تا کوبیدم هم روی مرتب را هایمپلک

 .شکست را سکوت؛ نداشت را تیا یغصه دیدن طاقت که شیکو

 . میشه خوب وود حال برگرده اون اگه مطمئنم من -

 هم اششده گشاد هایچشم با الغرش صورت. انداخت من به بعد و تیا به را اشافتاده برق چشمان

 . بنشاند تیا دل به را اشمصنوعی دلداری نتوانست

 . دادمی عذابم بود شانچشمان در که ایغصه، گرفت را دستشان و نشست برادرش و خواهر کنار ویا

 آن کردن خیس سرگرم را خودم و برداشتم، بود وود پیشانی روی که را تب از شده خشک دستمال من

 . شدند چادر وارد هم با. شنیدممی را کای و جیک صدای. کردم
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 . بود مشوش خیلی جیک یسوخته آفتاب یچهره

 ؟شده چی: ساها

 و کشیدمی موهایش به را هایشدست، بود کرده گیر عقلش و زبان بین حرف که حالی در جیک

 .دادمی بیرون را هایشنفس

 فرن چند ما فقط االن. رفتن چادر پشت از دزدکی که دیدم رو بقیه و شان پیش دقیقه چند! رفتن همه -

 !موندیم

 . بود هایشلباس کردن مرتب مشغول هنوز، شد وارد چیتو که بود نشده تمام حرفش هنوز

. کرد یزخم را قلبم هاگرگ ـیانـت خــ خنجر دوباره. بودیم تنها امقبیله و من، لرزاند را تنم جیک صحبت

 .کردندمی فرار جانشان حفظ خاطر به که نبود باری اولین این

 . آمد من دنبال نگران، بود دیده را امشلخته هایقدم که چیتو. رفتم بیرون چادر از و شدم بلند

 کرد مکمک بود گرفته را دستم که حالی در چیتو. نداشت را چادر ایپارچه در کشیدن کنار توان هایمدست

 را یکی، بودند شده زده گره نازک هایبند با که شده رول هایپوستین روی از. بشوم خودم چادر وارد

 . خواستممی که بود همانی، کردم باز زمین روی و برداشتم

 هب ایتازه جان پوستین آن یدوباره دیدن. زدم بیرون چادر از و کردم مچاله هایمدست بین را پوستین

 .بود داده جانمبی پاهای

، نشستم چادر وسط یشده آذین ستون کنار، شد کشیده سمتم به نگران هاینگاه. شدم وود چادر وارد

 .بیایند من سمت به کردم اشاره همه به دست با و کردم باز را پوستین
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 انعنو وارث و بود محافظین آلفاهای نسل از گرگ پنجمین نیرا، هاگرگ آیین طبق. خواندم را هاخطی خط

 !راهنما

 ظرمنت و نشسته من دور همه. آمد آشنا خیلی چشمم به باراین، بودم دیده آن روی بار هزار که تصویری

 رتصوی جز، بود شده کشیده گوزن پوست روی مشکی قلم با تصویر تمام. بودند من هایحرف یادامه

 رهبر رگگ سمت به شاننگاه همه و بودند پایش پایین هاگرگینه یهمه و بود ایستاده تپه روی که گرگی

 به یشدم را نقاشی یبقیه رنگ با رنگش تفاوت. بود شده کشیده ایقهوه جوهر با راهنما گرگ تصویر. بود

 .فهمید راحتی

 انگشت. آورد ترنزدیک را سرش و کشید جلوتر را زانوهایش، بود تربین تیز من از چشمانش که کای

 .بود شده خشک گرگ تصویر روی اشاشاره

 ؟ایهقهوه، گرگ این: کای

 ایقهوه جفتشون کهاین و راهنماست هم نیرا، راهنماست یه کنهمی متحد رو همه که گرگ اون! آره: ساها

 .هستن

 .چرخیدمی نقاشی و من یدوخته زمین به هایچشم بین شاننگاه و بود شده باز همه چشمان

 ؟گردهبرمی نیرا یعنی: ویا

 .باش مطمئن: ساها

 .تنهاییم ما و رفتن همه؟! برگردن انتقام برای هااون اگه؟ نگفتی همه به زودتر چرا پس: تیا
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 یچرب بوی هم هنوز که کهنه پوستین. کنم نظر صرف دادن جواب از ایلحظه برای شد باعث تندش لحن

 نیسنگی رویم بر تیا پرسشگر نگاه هنوز. گذاشتم چادر گوشه و کردم جمع را رسیدمی مشام به آن از

 .کردمی

 .بود بهانه یه فقط رهبری! نیرا به اعتمادیبی خاطر به نه بود ترسشون خاطر به هااون رفتن: ساها

 وتسک به مجبور را او و گرفت را دستانش دوباره، بود شده رویاهایش دختر خویی تند متوجه که شیکو

 .کرد

 ساده تذکری به ویا و وود خاطر به هابار. رفتمی در کوره از زود، بود رفته پدرش به تیا هایخویی تند

 .بودم کرده اکتفا

 .کشاند نیرا آمدن سمت به را صحبت، بود شده من شدن آزرده متوجه که کای

 ؟رفت نیرا مطمئنی چیتو: کای

 :گفت من به رو و کرد باز را اشخورده گره پاهای و خاراند را سرش چیتو

 نتلف صدای پیش ساعت چند که دادنمی انجام رو شون روزمره کارهای، مراقبشونم ستهفته یک، آره -

 .برن تهران به شدن مجبور هااون و مرده گیشا مادر. شنیدم رو هاشونصحبت و

 .دید را اشناراحتی میشد هم شیطنتش از پر چشمان پشت از حتی و شد کشیده هم در اشچهره

 .شکاند را سکوتش، بود نشسته ساکت وقت تمام که جیک. کشیدم سرش روی را دستم

 ؟گردهبرمی زود پس -

 .کرد نگاه من به بعد و دوخت همسرش به را نگاهش
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 سمتم به سریع دید که رو من. بود نگران اشچهره، پلکیدمی اطراف این بهادر آفتاب غروب از بعد -

، هشد پیدا صبح امروز، شدن جنگل وارد دیشب وسیله و چادر با که شوهری و زن هایجنازه گفتمی، اومد

 . کنه منصرفشون نتونسته کرده سعی چی هر گفتمی

 تکشان تک یچهره در میشد را ترس. بودند برگشته آنها باالخره، دزدید صورتم از رنگ جیک هایحرف

 .خواند

 را دستم. لرزیدمی زانوهایم و بود شده سنگین هایمشانه. دادم قورت عذاب با را دهانم در شده گرم آب

 . کشیدم چیتو زانوی روی

 اظبمو هاشب گفت ساها بگو بهش، بهادر پیشه برو سریع. کنهمی طلوع دیگه ساعت نیم تا آفتاب -

 من به رو دقیقش جای زود خیلی، شد جنگل وارد هرکس بگو! نشه صبح امروز مثل که باشه هاآمد و رفت

 .بگو بهش مو به مو رو هامحرف تمام. بذارم محافظ براش من تا بگه

 .زد بیرون چادر از و داد تکان تایید معنی به را سرش چیتو

 روی ار دستم. بود جنگل به نگاهم تمام، گیشا آمدن یمعجزه منتظر من و بودند من تصمیم منتظر همه

 یزانآو هاینخ به را دستم و ایستادم پاهایم روی. کردم وزنم تحمل به مجبور را زانوهایم و گذاشتم زمین

 ردمکمی شدیدی ضعف احساس بود روزی چن. گرفتند را هایمدست زیر دو هر تیا و ویا. دادم تکیه ستون

 ردانم سمت به شانه روی از را سرم که رفتممی بیرون سمت به. بود شده تشدید ضعفم هاخبر این با و

 .چرخاندم امقبیله

 .نیفته اتفاقی نیرا اومدن تا که کن جمع ور حواست فقط کای...باشین بقیه و وود مواظب: ساها
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 ادهد نشان زمین به رخ چادرها پشت از شده متولد تازه آفتاب. رفتم چادرم سمت به و برگرداندم را سرم

 .کشیدممی انتظار را آمدنش لحظه هر و کردممی حس قبل از بیشتر را تنهایی من و بود

 فاقیات منتظر، شنیدیممی که صدایی هر با. بودیم نزده پلک ایلحظه مانکدام هیچ و بود گذشته روز دو

 ایحمله منتظر آن هر و زدندمی گشت هاچادر اطراف را شب و روز تمام، بودند مانده که هایینر. بودیم

 .بودند

 اهسنگ کنار کای. گذاشت جنگل بالین به سر وحشت و راز هزار با، شب و کرد غروب هم دوم روز آفتاب

 مشجس آنی از کمتر در. شنید دویدن صدای که کردمی تعمیر را چادر یشده خراب ستون و بود نشسته

، بودند شنیده را صدا که هم بقیه و جیک. ایستاد تدافعی حالت به پاهایش و دست چهار روی و درید را

 ترنزدیک پاها صدای، بود کرده حس را وجودش من. زدند حلقه دورش و رساندند کای به را خودشان

 !ترتنگ محافظین یحلقه و میشد

 من و رفتمی هوا به پاهایشان زیر از خاک. دویدند صدا سمت به ایاشاره با و انداخت بقیه به نگاهی کای

. بود هشد ساکت چیز همه، نشنیدم صدایی هیچ دیگر که بود نگذشته دقیقه چند. بودم وود نگران فقط

 . شنیدم را خوردمی لیز پاهایی زیر که هاییسنگ صدای

 تدرس بینممی که چیزی بشوم مطمئن تا کردم بازتر را چشمانم. آمدمی سمتم به همه از جلوتر یوک

 امروز، کردمی آمدنش متوجه را همه، زمین بر محکمش هایقدم صدای از همیشه که طوسی گرگ. است

 پایین متعظی معنی به را سرش. بود ایستاده روبروم و برگشته یوک. آمدمی سمتم به همیشه از ترمحکم

 .آورد

 جای تنش تمام. رفتم و کشیدم هایشگوش و سر روی را دستم، داشتم اعتماد اشوفاداری به که من

 :گفتم او به که شنید را افکارم صدای. زدمی فریاد را عقایدش هم هنوز که بود هاییزخم
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 !برگشتی و گذاشتی رو اتخانواده.میای دونستممی -

 پیش و مدوخت سرخش چشمان به را آمیزم تحسین نگاه. کشید رخم به را صالبتش و کشید بلندی یزوزه

 و ودب گرفته آغوش به را جانش تمام بزرگی مار مثل درد انگار، کشیدمی درد هم هنوز کای. برگشتم وود

 براق سیاهی. آمد سمتم به کای که آمدم بیرون چادر از. کردمی ترتنگ لحظه به لحظه را حصار این

 .لرزیدمی چشمانش

 !میاد داره نیرا: کای

 .کردم زمزمه گوشش کنار آرام هم من. بود کرده آرام را صدایش

 .نزنن حرفی بگو بقیه به -

 جانی نیمه آتش دور بقیه همراه،انداختم یوک به نگاهی. برگردم دوباره کرد مجبورم وود یناله صدای

 وشگ هایشحرف به توانستمنمی اصال. کردمی تعریف پیر گرگ هایدلیری از برایشان و بود نشسته

 افاقه ولی؛ دادم انجام برایش آمدمی بر دستم از هرکاری. شدم وارد و زدم کناز را پارچه سریع. بدهم

 .کردنمی

 دهان هب را گنگش و مبهوت نگاه و بود نشسته آتش کنار هم او. آمدم بیرون چادر از، شنیدم را نیرا صدای

 هب را اتفاقات تمام و کردم صدایش. رفتم سراغش به سریع و ندادم دست از را فرصت. بود دوخته یوک

 از. کردمی پاره را قلبم هایشضجه صدای. بودم ترسیده که لرزیدمی طوری هایشدست. دادم نشان او

 اکپ دستانم با را هایشاشک. سوختمی وجودم تمام دهم نشانش را حقیقت این من بودم مجبور اینکه

 به تظاهر با را سوالش آخرین جواب. بود کرده امکالفه هایشسوال. نداشت ایفایده اما؛ کردممی
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 تیزش هایپنجه زیر را چادر و درید را جسمش که بود نشده تمام هایمحرف هنوز. دادم جواب ندانستن

 .کرد پاره تکه

 مامت و لرزیدمی هایمدست هنوز من. آمدند من سمت به شتابان بودند خوشحال آمدنش از که بقیه و کای

 داخل برایش را هایملباس. رفتم چادر یگوشه به دوباره و دادم تکیه ستون به را دستم. بود خیس صورتم

 ات چرخاند صورتش سمت به را صورتم، بود آمده پیشم همه از ترسریع که کای. کردم بقچه ایپارچه

 یا اشدب خوشحال باید دانستنمی هم او، کشید محکمی نفس. است نزده من به آسیبی نیرا بشود مطمئن

 آمدن ظرمنت فقط ما و نبود امنی جای دیگر آنجا. رفتیممی جنگل از باید بقیه و من، گیشا آمدن از بعد! نه

 . بودیم نیرا

 .دادم هل کای دستان در و کردم محکم را بقچه

 .بده بهش رو این ببر -

 یهپارچ چیتو. زد بیرون من یشده پاره چادر از و گرفت دستانم از را بقچه بزند حرفی اینکه بدون کای

 .بشود وارد تر راحت تا کند کامال را شده پاره

 ؟بریم باید کی:چیتو

 . نزدم حرف نیرا با هنوز من: ساها

 ناکجای از که صدایی با و آورد باال را سرش، بود شده دوخته زمین به هنوز اشگداخته چشمان که جیک

 :پرسید آمدمی بیرون حنجره

 ؟چی نیاد اگه -
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 !دونمنمی -

 کابوس صبح تا هرشب اون. فهمیدم هاشکابوس از رو این من، بمونه ما بدون تونهنمی اون: چیتو

 !نمیده اجازه اشـزه غــریـ، بینهمی

 .بود کرده آرام کمی را دلم قبیله نوجوانِ گرگ هایحرف

 .کنممی قانعش خودم برگشت وقتی بذارین، نگید نفر دو اون مرگ از چیزی فقط: ساها

 .شدیم آمدنش منتظر و برگشتند آتش سمت به بقیه و کای

 پر هوا در هنوز دیشب آتش یشده خاموش تازه هایچوب بوی. بود کشیده جنگل به را اشپنجه صبح

 بافته موهای و کردم محکم را دامنم هایبند. بودم شده نگران دوباره نیرا دیشبِ هایحرف از بعد. بود

 . رفتم وود چادر سمت به و پیچاندم سرم دور را امشده

 بیدارش تا کردم سبک را هایمقدم. بود خواب در اشرفته رو و رنگ روانداز با چادر یگوشه هنوز ویا

 این دیدش تب از خبری و بود سرد، گذاشتم پیشانیش روی را دستهایم. نشستم زمین روی وود کنار. نکنم

 االب که را سرم. بوسیدم را اشپیشانی و گذاشتم اشپیشانی روی را سرم خوشحالی از. نبود روزه چند

 . گذاشتم هایملب روی سکوت ینشانه به را امسبابه انگشت. کرد باز را هایشچشم، آوردم

، بودند شده بسته هایشزخم و شده گلگون صورتش رنگ. گرفت را دستم و نشست خیز نیم وود

 . کردم شکر وود نجات خاطر به را خدا دلم در. درخشیدمی سابق مثل هایشچشم

 را وود جان او. کردممی احساس قبل از بیشتر را وجودش معجزات گذشتمی نیرا آمدن از که روز هر

 .بخواهد خودش اینکه بدون بود داده نجات
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 یا رگینهگ هرگاه. بود بخش شفا بود جریان در آنها بین که نیرویی وآن گرفتندمی نیرو رهبرشان از هاگرگ

 از هک نیرویی کمک با فقط و فقط شدمی عالج ال بیماری یا جراحت دچار نرسیده بلوغ به یدورگه حتی

 فرادا از ماندن دور توانایی آلفا گرگ که همانطور، برگردد عادی زندگی به توانستمی گرفتمی آلفا گرگ

 . نداشت را اشقبیله

. ودب بزرگی یمعجزه خودش این و بود کرده پیدا بهبود نیرا دست قدرت و صحبتی هم با دیشب هم وود

 :بردم گوشش کنار را سرم

 ؟خوبی -

 ؟میاد ما با اون ساها، امعالی -

 .امیدوارم -

 ...من...من! ساها -

 ؟چی تو -

 !ببینمش خواممی -

 وود سمت به را نگاهش و پیچید هایشدست الی را اششده باز موهای، بود شده بلند خواب از که ویا

 .دوخت

 ؟بگی چی بهش خوایمی -

 :کرد بلندتر را صدایش وود

 ...باشه حقیقت اگه که دیدم رویایی بیداری و خواب حالت در من -
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 .گذاشتم نیمه را حرفش

 تدرس. هاستگرگ یکننده متحد و نوشته دست راهنمای نیرا. شنیدی واقعا تو نبوده بیداری و خواب -

 !مادر گرگ مثل

 با و زد کنار را اندازش رو. فهمید هایشلب یکوله و کج یخنده و درخشان نگاه از میشد را خوشحالی

 ویا. درسیمی گوش به هم سرِ پشت هایشاستخوان تروق ترق صدای. ایستاد پاهایش روی خفیفی یناله

 :گفت اششماتتگرانه لحن با و گرفت را بغلش زیر و رساند وود به را خودش سریع

 ؟بری خوایمی کجا -

 !افتادم قو پر الی وقته خیلی، بزنم آب به تنی یه خواممی -

 .نشاند هایملب روی لبخند که دیدم وود هایچشم در چیزی. بودم خوشحال ایستادنش پا روی از

 رتلنبا هم روی وداروهای هاکاسه و بود شده ریخته هم روی که پتویی و پوست همهآن با رنگش کرم چادر

 شده خوب خیلی وود حال. کردم مرتب را چادرش ظاهر کمی. بود آورده وجود به را درهمی فضای، شده

 . کردیممی برپا جشنی باید و بود

. زدم صدا را تیا و زدم بیرون چادر از سریع. دادممی انجام نیرا برگرداندن دوباره برای را تالشم تمام باید

 به دستی. بود مشوش خیلی وقت چند این هایخوابیبی خاطر به و بود شده بیدار ازخواب تازه هم او

 .داد نشان شنیدن یآماده را خودش و مالید چشمانش

 نیرا هب بفرست رو چیتو! گیریممی جشن امشب وود سالمتی یشکرانه به. گیریممی جشن امشب: ساها

 .کنه دعوتش جشن برای و بده رو وود سالمتی خبرِ
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 ندهلبخ با و رفت باال هایششانه. انداخت وود به نگاهی بود شده خوشحال من هایحرف شنیدن از که تیا

 .رفت چیتو چادر به شیرینی

*** 

  هاگمشده: هفتم فصل

 نیرا

 اب قطور هایکتاب، بودم کرده گیر معاصر تاریخ هایقفسه پشت من و بود گذشته صبح نه از ساعت

 سر باالی یگرفته خاک ساعت، انداختم ساعت به نگاهی هاقفسه پشت از. بود جالب برایم که هاییاسم

 .بود کتابفروشی هایعتیقه از یکی ملک آقای

 یپرونده هایپوشه به شبیه خیلی که بود هاییبرگه به کردن نگاه حال در، افتاد ملک آقای به نگاهم

 متس به و دادم جا هاکتاب الی را کردمی سنگینی دستم در که کتابی. بودم شده کنجکاو! بود اممدرسه

 . رفتم ملک آقای میز

 تمام با .میزد فریاد را خوابیبی هایشچشم. داد پایین را عینکش و بست را پوشه سریع، شدم که نزدیک

 .داد بیرون محکم را نفسش و مالید را هایشچشم بود هایشانگشت در که توانی

 ؟دخترم شده چیزی -

 ؟شده چیزی، مشخصه کامال تونخوابی کم و نیست خوب زیاد حالتون روزیه چند یه راستش! نه -

 یقانهصاد پاسخ منتظر شده گشاد هایچشم با. بودم پرسیده را سوالم مقدمهبی انقدر چرا دانستمنمی

 . بودم ملک آقای
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 .کرد باز پوشه روی را روزآن صبح روزنامه و گذاشت هایشچشم روی را عینکش ملک

 .امجنگلی ده کارهای درگیر یکم. نیست چیزی نه -

 ؟افتاده اتفاقی مگه! جنگلی ده -

 .کردممی دنبالش نگاهم با من و شد بلند جایش از. کرد اشکالفه سوالم

 داره اتفاقاتی االن ولی؛ نمیشد گم اطراف این کسی بود هامدت. شده وخیم یکم شرایط روزها این -

 .کرده نگرانم یکم که افتهمی

 انمده آب، بود شده زنده برایم جنگل داستان تمام که من. فهمید هدفشبی هایرفتن راه از میشد را این

 .بشنوم را حرفش یادامه خونسردی با کردم سعی و دادم قورت را

 .باش آمدت و رفت مواظب، اوضاع شدن روبراه تا وقت چند این نیرا -

 !بگین من به افتاده اتفاقی اگه ولی! باشه -

 .کرد پاره را سواالتم یرشته، در باالی آویز جیرینگ صدای که بود نشده تمام حرفم هنوز

 . سالم -

 در الی از و کشید سرش به دستی. بود دارخنده خیلی نامرتبش و رنگارنگ هایلباس با چیتو یچهره

 .کرد صدایم

 ؟کنیمی کارچه اینجا. چیتو سالم -

 ؟بیرون میای دقیقه یه:چیتو
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 رو اششکسته جاقلمی با و بود ایستاده میزش روبروی هنوز او. انداختم ملک اقای سمت به را نگاهم

 .رفتمی

 ؟بیرون برم لحظه یه میشه ببخشین -

 را نم سراغ ایبچه پسر که بود باری اولین این. کرد تعجب چیتو دیدن با و چرخاند در سمت به را سرش

 . گرفتمی

 !برو -

 . رسیدم چیتو به مغازه بیرون و کردم باز را در سریع

 ؟کنیمی کارچه اینجا، سالم -

 .کنم دعوتت اومدم -

 ؟چی واسه -

 دعوت هم رو تو گفت، بگیره جشن خوادمی ساها. کرد رو خودش کار تو اومدن، شده خوب حالش وود -

 !کنم

 ایمهلب به را لبخند، وود سالمتی خبر. کردمی احساس را هایمچشم زدن برق و بود شده گشاد چشمانم

 .بود نشانده

 ؟کِیه ولی؛ باشه -

 .بیا زود، امشبه -
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 . رفت خیابان سمت به و زد را حرفش

 ...چیتو...چیتو: نیرا

 .برگشت من سمت به و چرخاند شانه روی از را سرش

 ؟شدهچی -

 ؟که نداره خاصی آداب -

 .بیا زود فقط، نه -

 که دیلبخن با. بپرسم بیشتری سواالت نشد که داشت عجله انقدر. کرد خداحافظی و برد باال را دستش

 .شدم کتابخانه وارد بود مانده باقی هایملب روی

 قصد روزها یبقیه از زودتر روزآن. بودم کرده فراموش کلی به را ملک آقای. بود غروب به رو خورشید

 میزی سمت به را سرش و برداشت کتابخانه گوشه جالباسی روی از را اشدستی کیف و کاله. داشت رفتن

 .چرخاند بودم نشسته پشتش من که

 !برو و ببند رو کتابخونه نیومد کسی اگه هم تو. میرم زودتر یکم امروز من -

 و دمکن را بودم چسبانده هایملب روی که چسبی نوار. است رفته کنم فکر شد باعث در شدن باز صدای

 نشد باز صدای دوباره که رفتم در سمت به و کردم رها میز روی را بودم تعمیرش حال در که ایکهنه جلد

 .آمد

 .شد هویدا در چهارچوب در دوباره ملک آقای مشوش یچهره

 .رسونمتمی خودم، نیرا بیا -
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 .میرم خودم ممنون -

 .بدهم تریاضافه توضیح کرد مجبورم نگاهش

 !ساها پیشه برم خواممی امشب -

 .کن فراموش و جنگل امشب، نه -

 !جشنه، شدم دعوت آخه! نمیشه -

 یشتشو نگاهش در هنوز ولی؛ بود کرده تغییر لحنش. برگشت مغازه داخل به کامال و برداشت را کالهش

 .بودم افتاده صبح هایحرف یاد تازه. بود عجیبی

 .خونه برو فقط فعال -

 ؟چیه هاگمشده قضیه -

 .کند تغییر لحنم بود شده باعث ملک آقای کردن مخالفت

 .رفت طفره سوالم به دادن جواب از ملک آقای

 !همین، نکردن گزارش رو جنگل از شونخروج هاتوریست از نفر دو -

 .ندادم ادامه را حرف دیدم واقعیت نگفتن و نکردن نگاه برای را تالشش وقتی

 .داره کار هنوز گرفتم دست که کتابی جلد. میرم دیگه ساعت یک خودم من، برید شما -

 !برسونمت بیا. کن درستش فردا، خوادنمی -
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 .بدهم گوش دستورهایش به کردمی مجبورم ملک آقای لحن

 یتوچ هایحرف تا رفتممی باید بود هرطور ولی؛ بود کرده فروکش جنگل جشن به رفتن برای ذوقم و شوق

 .ببینم هایمچشم با را

 با. مکرد پاک را هایمآستین روی خاک و کردم صاف را امکوله و کج یمقنعه، دادم پایین را مانتوام آستین

 .رفتم بیرون در از و کشیدم جالباسی روی از را کیفم، شده کوبیده زمین به محکم هایقدم

 درب ملک آقای تا شدم منتظر ماشینش داخل را ایدقیقه چند. شد خارج مغازه از من سر پشت هم او

 .کند قفل را مغازه

؛ کردیم پاره را فکرم ایلحظه هافروشنده صدای. گذشتیم هافروش دست کنار از، نبود شلوغ خیلی خیابان

 بزند حرفی اینکه بدون ملک آقای و کردیم سکوت مسیر تمام. نبود شدنی پاره او و من بین سکوت ولی

 .کردمی رانندگی فقط

 تمام .داشتم رفتن برای عجیبی شوق، کردممی حس را جنگل بوی فقط من و بود کرده غروب کامال آفتاب

 ؟نه یا کنم تهیه باید ایهدیه ویا بپوشم لباسی چه کهاین و کردممی فکر جشن به ذا راه

 .چرخاند من سمت به را نگاهش. کرد محکمی ترمز او و بودیم رسیده امخانه روبروی

 .بمون خونه رو امشب -

 مانه در. کنم موافقت دادمی اجازه جشن دیدن شوق نه و کنم مخالفت توانستممی نه. ریخت دوباره دلم

 .رسید ذهنم به فکری لحظه

 .باشم دور ازشون تونمنمی من. منن یخانواده دیگه هااون.باشه مراقبم بگین بهادر به خب -
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 .کند قبول شرطی گذاشتن با کرد مجبور را ملک بود درصدایم که التماسی

 .برگرد زود خیلی کنممی تاکید، زود خیلی و هستی کجا بگو بهادر به رفتنت از قبل ولی؛ برو -

 .کردم گرمی خداحافظی و بردم داخل را سرم. شدم پیاده ماشین از و دزدیدم چشمانش از را نگاهم

 .برسونید سالم سیمین به -

 .پوشاند را رفتنش مسیر الستیکش از شده بلند خاک که بود هوا روی دستم

 ستادهای اتاقم وسط، کفش با آمدم که خودم به. برسم اتاقم به زودتر تا رفتممی باال یکی دوتا را هاپله

 سراغ معطلی بدون و کردم رها تخت روی را اممانتو. کردم پرت اتاق یگوشه و درآوردم را هاکفش.بودم

 .رفتم هایملباس یبقچه

 یگرید لباس کردممی تنم همیشه که مانتویی و مدرسه شلوار مانتو دست یک جز من، بود گرفته امخنده

 که ردمک رو زیر کامال را هالباس. بود شده پاره، بودم شده تبدیل بار اولین وقتی مانتوام آخرین و نداشتم

 بیرون اممحلی یکهنه هایلباس و هاکهنه پارچه الی از را آن. دیدم بقچه ته را رنگی مشکی یپارچه

 .شد باز چشمانم خوشحالی از. کشیدم

 فشردم امسینه به را لباس، بود شده تنگ برایش دلم. داد من به را لباسش این گیشا که افتادم روزی یاد

 ارب هر. نداد من به را پوشیدنش یاجازه ملیح مامان، او از گرفتنش از بعد. دادمی را گیشا عطر بوی هنوز

 و دق به را اششده باریک هایچشم و کردمی نازک را صدایش ملیح مامان داشتم را پوشیدنش قصد که

 : گفتمی و انداختمی امقواره

 .بپوش رو خودت هایلباس برو! جان مادر آخه پوشهمی مشکی تو سال و سن به دختری مگه -
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 سرنوشت دانستنمی او ولی؛ دادنمی من به را مشکی لباس پوشیدن اجازه وقت هیچ منطق این با و

 .بود من لباس از ترکثیف و کدرتر خیلی اشسیاهی

 یرونب کیفش از را چیزی اششده ناکام یچهره با گیشا که افتادم روزی یاد. کردم باز تخت روی را لباس

 .کشید

 بگیرش بیا: گیشا

 ؟چیه این: نیرا

 !آورده سوغاتی امواسه...و امعمه نباشه خسته -

 !که خوبه خیلی -

 نه، پولکی، چینی نه. نمیاد خوشم هالباس این از اصال من.آوردم تو واسه داری دوس مشکی دونستممی -

 .ایساده هالباس عاشق تو دونممی! خوشگلی آستین

 مرسی -

 ...امروز تا، نداشتم هم پوشیدنش مجال هم باریک حتی و گرفتم او از را لباس

 امهکالف آن به رسیدگی و بود شده بلند خیلی. کردم محکم حوله الی را موهایم و گرفتم مفصلی دوش

 .کردمی

؛ میشد ات هم بلندش آستین و بود پوشانده را زانوهایم تا. بودم راحت خیلی، پوشیدم و برداشتم را لباس

 باسیل که بود باری اولین این. بستم دکمه آخرین تا را اشیقه. کردم قناعت اشدکمه بستن به من ولی
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 گرن با من. بود زیبا خیلی. کشیدم سرم روی را بود لباس پشت که کالهی.پوشیدممی چنینیاین

 .کردم تمیز حسابی هم را هایمکتونی و کردم پا را جینم شلوار خالصه. بودم شده عجین اشمشکی

 و کردم جمع سرم پشت و پیچیدم دست با را موهایم طرف دو هر. بود خیس و شلخته هنوز موهایم

 .دادمی نشان را خودش مشکی لباس این روی ایمقهوه موهای چقدر. بافتم کمرم پایین تا را اشادامه

 .کشیدم سرم روی دادمی اجازه که جایی تا را کاله و کردم کاله داخل را موهایم

 دیدمی هااسلب این با را من کسی اگر شاید! بود رفته بیرون خانه از صبح که نبودم نیرایی شبیه اصال من

 .هستم نیرا من که نمیشد باورش اصال

 روشن توک و تک هاخانه چراغ. بود شده تاریک کامال هوا. زدم بیرون خانه از بردارم چیزی اینکه بدون

 از حالم، دنبین هالباس این با را من تا نباشد بهادر بودم امیدوار و رفتم جنگلبانی ایستگاه سمت به.بود

 هاپله ،بود باز کابین در.کردم بیشتر را سرعتم دیدم که را ایستگاه چراغ. خوردمی هم به هیزش هاینگاه

 روی هنوز روشنش سیگار ولی؛ بودم خوشحال نبود بهادر اینکه از. کردم محکمی پوف و رفتم باال را

 .گرددبرمی زود و است اطراف همین بود مطمئن و بود جاسیگاری

 سمت به نگاهم. کردم پیدا هابرگه الی از را خودکاری سریع و کردم ورآن و وراین را ریخته بهم هایکاغذ

 .بودند افتاده خاک روی و شده دریده گردن از که دیدم را مردی و زن عکس. چرخید ایبرگه

 یشاگ هایزخم شبیه دقیقا هازخم جای! بودند گمشده دونفر. شد تکرار برایم دوباره هاحرف و تصاویر همه

 !بود وود و

 .تمنوش کاغذ تریننزدیک روی، لرزیدمی دستم در خودکار؟! بودند برگشته آنها یعنی، لرزید تنم تمام

 "محافظین پیش جنگلم من"
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 که کشیدمی سمتی به مرا ام ـزه غــریـ. زدم بیرون کابین از و کردم بسنده کلمه چند همین به

 .هاستآن همیشگی جای دانستممی

 پاهایم به خاصی انرژی هاآن حمله از ترس آن هر و بود شده ترسناک برایم جنگل، هاعکس دیدن از بعد

 .دادمی

 و نداشت ایفایده ولی؛ کردممی دور صورتم از را هابرگ و شاخ دست با و دویدممی مسیر تمام

 .خوردمی صورتم به محکم ایشاخه هرازگاهی

 پیش خوب چیز همه کردممی فکر که ایلحظه در دوباره من و چرخیدمی سرم در بودم دیده که چیزهایی

 .بودم شده جدیدی بدبختی وارد رودمی

 قدرنآ را مسیر تمام. کرد روشن را چشمم میشد دیده وضوح به جنگل تاریکی در که هابوته پشت آتش

 دمیق چند در و کشیدم کاله روی را دستم. زدمی بیرون امسینه از سوزش با نفسم که بودم دویده تند

 کلی به .نگیرد نفسم زدن حرف موقع تا دادم بیرون تند تند را نفسی چند و ایستادم هاسبزه پشت، آنها

 محکمی قدم و دادم بیرون را نفس آخرین. کشندمی بو قبل از را من آمدن آنها که بودم کرده فراموش

 .شدم وارد هابوته زدن کنار از بعد. برداشتم

 اب را دورآن تا دور که بود شده برپا بزرگ آتش یک. کردمی نوازش را چشمم دیدممی که چیزی زیباییِ

 .بودند کرده درست بزرگی آالچیق درختان هایبرگ و ریشه، چوب

 همهنآ! بود جادو به شبیه چیزی! بودم دیده من که نبود هاییگل شبیه اصال بود هاچوب روی که گلهایی

 را اممانده باز دهان. دید هم آتش نور با میشد را گلبرگ هر رنگ و بودند چسبیده هاچوب دور تا دور گل

 .بستم
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 و گبزر هایقه. بود شده دوخته رنگی قطور هاینوار با زیبایشان هایلباس. افتاد بقیه و ساها به نگاهم

 شده باترزی براق چیزهایی با هاآستین دور تا دور. بود دارگوشه و بلند هاخانوم لباس آستین و شده تزئین

 را هالباس آن از یکی هم من خواستمی دلم خیلی. میشد کشیده زمین روی بلندشان هایدامن و بود

 .بود شبخ لذت خیلی برایم زیبایی همهآن لمس و آتش به رسیدن، برداشتم قدم سمتشان به. بپوشم

 .بود معنادار خیلی هانگاه. شدند جمع من دور تا دور همه

 و بازی صورت دو بین نگاهم. بود عجیب خیلی هم به شانشباهت، رسیدند من به زودتر همه از تیا و ویا

 هک موهایی و مشکی و بلند هایمژه با درشت چشمان، بود هم عین هم صداهایشان. چرخیدمی نقش زیر

 هم با نآ در که چیزی تنها. بود آمده دستشان کف هاینزدیکی تا و بود شده بافته صورتشان سمت یک از

 .داشت پرتری صورت و بود ترچاق کمی تیا که بود این داشتند فرق کمی

، ادنددمی هم تحویل که ریزی هایخنده با و کشید را دستم ویا، بزنم حرفی یا بدهم سالم کهاین از قبل

 به تیا، چرخید اطراف به نگاهم یهمه ورود محض به. بود محقری و کوچک چادر. کشاند چادر داخل را من

 .کرد وصل چادر یدیواره به را پارچه و رفت چادر یگوشه یشده آویزان یپارچه سمت

 .انداختمی کنار و کردمی اندازه تنم روی کشیدمی بیرون که را هرکدام، هالباس درآوردن به کرد شروع و

 یدهکش، کردمی باز را موهایم بافت هایشانگشت با. کرد باز را موهایم پایین کش و انداخت را کالهم ویا

 .دادمی آزارم موهایم شدن

 : پرسیدم و گرفتم ویا دست از را موهایم

 امانهش روی از را لباس بود ایستاده من روبروی لباسی با که تیا؟ کنینمی کار چه دارین بگین میشه -

 : گفت و کشید
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 .کردم پیداش، ایناهاش -

 لز من به، انداختمی پشتش را موهایش که حالی در و انداخت دستش روی را لباس. بود زیبایی لباس

 .بود زده

 .زدن شانه به کرد شروع و کشید را موهایم دوباره هم ویا

 .چپاند دستم در و کرد باز را لباس هایبند. انداختم تیا به را نگاهم

 ؟بپوشمش قراره خب -

 !آره تونستی اگه: ویا

 .انداختند هم به ریزی نگاه

 : گفتم و کردم رو زیرو کلی را لباس

 .بپوشم بیرون برید خب -

، دمش کالفه. بدهم تشخیص توانستمنمی را لباس سروته اصال چون. شدم پشیمان زدم که حرفی ار

 .شدند مانعم دوقلوها که رفتم چادر از بیرون سمت به و انداختم زمین روی را لباس

 فرصت یه تو، ندارم رو کارها این و لباس پوشیدن وقت. دارم تریواجب کارهای من، دخترها ببینید -

 .پوشممی و میام دیگه

 را خودشان کار! کردمنمی صحبت هااین با من انگار اصال. آورد در را هایملباس و کشید را دستم ویا

 ار لباس. خندیدممی هم من هاآن هایحرف و هاخنده الیالبه و شدم تسلیم دقیقه چند از بعد. کردندمی

 جلوی که را دستم. کشید سرم روی و بافت رنگ طالیی ایریسه با را موهایم تیا و پوشاندن من به کامل
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 رویمروب و کرد محکم را لباس بند آخرین تیا. کردممی حس را مو از شده بافته طنابی کشیدممی موهایم

 برایم عاواق رنگشکم خیلی سبز رنگ ولی؛ داشت ضخیمی نخی جنس؛ کشیدم لباس به دستی. ایستاد

 .شده تزئین هایلباس و بلند هایدامن، بود خودشان هایلباس به شبیه درست. بود جالب

 در را ودمخ سختی به. داشت را آیینه یک ظاهر فقط گرفته زنگار یآیینه. آورد جلویم را کوچکی یآیینه ویا

 .بردممی لذت بودنش پوشیده از ولی؛ بود گشاد کمی برایم هالباس! بودم شده زیبا چقدر، دیدم آن

 شانباز موهای یعنی؛ نداشتند سر حجاب کدامهیچ ولی؛ داشتند ایپوشیده هایلباس قبیله این تمام

 تیا و اوی مثل یا بشوند شهر وارد کمتر بود شده باعث موضوع همین و. درخشیدمی زیبایی اوج در همیشه

 .باشند ندیده را شهر اصال

 سرم روی را کاله. بود ساها لباس شبیه دقیقا، داشت بزرگی کاله هم لباس این من خوب شانس از

؛ بود دارخنده خیلی گرگ یک برای موها پوشاندن! داشتند هم حق. بود گرفته شانخنده ویا و تیا. کشیدم

 .کشیدم سرم روی را کاله داشتم که عادتی خاطر به من ولی

 جریان میشد باعث که بود عجیبی شوق دلم ته. بود جالب خیلی من به هانگاه. زدیم بیرون چادر از

؛ کردممی خرابش نباید من و بود پا بر جشن امشب حال هر در. کنم فراموش را هاگمشده و هاعکس

 من هب که دیدم را کای نگاه بار اولین برای. کردم موکول جشن از بعد به را آن به راجع صحبت بنابراین

 حکمیم نفس. ترسیدممی صدایش شدن شنیده از که زدمی تند قدرآن قلبم. انداختم پایین را سرم! بود

 .رفتم ساها سمت به و کشیدم

 .ماند خیره، بود رویم روبه که مردی به نگاهم ایلحظه چند. آمد بیرون چادر پشت از وود
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 زیبایی و دبو شده ترمیم هایشزخم تمام تقریبا. بودم دیده پیش شب که بود چیزی از بلندتر خیلی قدش

 .دادمی نشان رخ تازه اشچهره

 .کرد برابرم در کوچکی تعظیم و داد تحویلم زیبایی لبخند دید که را من

 !راهنما اومدی خوش -

 و ودو، کای لباس شبیه دقیقا، انداختم هایشلباس به نگاهی. آمدمی بیرون تر دارجان خیلی صدایش

 .بود کرده تن به نامرتب و شلخته خیلی ولی؛ بود مردان یبقیه

 .اندکش آتش سمت به را دستش و کرد مرتب را نامرتبش آستین و رساند وود به را خودش سریع چیتو

 تمام. بخورم سکندری و کند گیر پایم زیر لباس دامن خواستنمی دلم اصال، داشتمبرمی قدم آرام خیلی

 .شدم زمین روی شدنش کشیده مانع آن گرفتن باال با و کردم مچاله هایمدست زیر را دامن

 اندهچسب هم به سر عاشقانه جیک و ویا، بود نشسته یوک کنار ساها. بودیم شده جمع آتش دورتادور همه

 .بود آتش هایشعله به خیره نگاهشان و بودند

 .دلرزان را دلم شانخورده گره هایدست و همدیگر به شانخیره نگاه. چرخید شیکو و تیا سمت به نگاهم

 خودش من کنار و رساند من به را خودش سریع چیتو و کردم انتخاب ساها کنار در را جا تریننزدیک من

. بخوانم شانچشمان در توانستممی را غم هم و خوشحالی هم. انداختم امخانواده به نگاهی. داد جا را

 .چرخید من سمت به صورتش و کشید آتش داخل را چوبی یوک

 .کنین حساب ما وفاداری روی! برگشتین که خوشحالم -

 ...تونهمی خودش ساها نظرم به، خورمنمی قبیله ریاست درد به اصال من ولی؛ ممنون -
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 !داری رو حراست یوظیفه تو. نیست آلفاها نسل از و ستساحره یه ساها: یوک

 لحن اما؛ بود نجابت و شرافت بودم دیده امقبیله مردان در من که چیزی. بود لحنش در خاصی غرش

 .باشم نداشته پاسخگویی توان و بخورم یکه کمی میشد باعث حرفی خشم با گاهی و سرد

 : داد ادامه بود دیده نامناسب را جو که کای

 .کنیمنمی موندن به مجبور رو کسی ما -

 : شد آرامتر کمی لحنش. بود شده دوخته زمین به نگاهش هنوز

 !بره تونهمی، بمونه ما بدون بتونه نیرا اگه -

 .نداد کای به زدن حرف امان، فهمیدمنمی را هایشرویی ترش همه آن دلیل وقت هیچ که، جیک

 چه جنگل طرفاون نیست معلوم هم االن همین! افتهمی داره اتفاقاتی چه نیستین متوجه اینکه مثل -

 !بنداز تعدادمون به نگاهی یه! خبره

 .نداشتم هایشانحرف برای پاسخی و بدهم گوش توانستممی فقط من

 .نشست ساها کنار و کرد جدا جیک آغوش از را خودش ویا. بود کرده سکوت بودم آمده وقتی از ساها

 ؟نمیگی چیزی چرا: ویا

 .ندارم رو هاگرگ امور در دخالت حق و امساحره یه من: ساها

 : زد زانو ساها روبروی و شد بلند، بود شده ساها دلخوری متوجه که یوک

 .ایمزنده قوانین با هاگرگ ما. بود قوانین من منظور -
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 : گفت همه به رو و کرد بلندتر را صدایش، بود دلخور یوک حرف از هنوز ساها

 !آوردن پیر گرگ و سارا روز به چه قوانین همین با کردین فراموش اینکه مثل -

 .رفتن ترس از همه؟ مونده کی، بنداز اتقبیله به نگاه یه ولی، یادمونه همه نه: یوک

 .پریدم حرفشان وسط کجاست منشاش دانستمنمی که شجاعتی با من

 ترک رو ساها کسی و افتادنمی هااتفاق این کشتمنمی رو اون اگه شاید. شدم دردسر این باعث من -

 .کردنمی

 هیچ که عجیبیه حس هست آلفاشون و هاگرگ بین که ارتباطی، حیاتیه هاگرگ برای تو وجود: ساها

 .بودی کشتن به مجبور تو و نیست براش توضیحی

 !کشتن هم رو دونفر و برگشتن هااون دونممی من: نیرا

 .کردندمی نگاه من به خیره همه و شد ترسنگین سکوت

 ؟خودم سراغ نیومدن مستقیم چرا هااون ساها، دیدم اتفاقی رو هاشونعکس من -

 بگیرن زهرچشم کهاین واسه هم رو نفر دو اون. مراقبتیم همیشه ما و نیستی تنها تو دوننمی چون -

 !بدن نشون رو خودشون که روزی از ترسممی. کشتن

 .میشد ریخته شب آن نحس آسمان در که بود هاییجرقه و آتش به، نگران هاینگاه همه

 .بود ناراحت، بود شده زده که هاییحرف از و دوخته من به را نگاهش وود. کردم حس را عمیقی نگاه
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 و بزس رنگ تلفیق. شد آبی آتش رنگ، گرفت آتش روی و کرد جدا صندلیش چوبی ستون روی از را گلی

 هایملب به لبخندی ناخودآگاه. کرد نوازش را چشمانم، بود کرده روشنتر را آنشب که ایسرمه و آبی

 .بیفتد آتش سرخی به نگاهم دوباره کرد مجبورم وود صدای که بود آسمان به رو سرم. نشست

 رخاط به، من سالمتی جشن، امشب و ماست پیش محافظین رهبر و راهنما رفته یادتون اینکه مثل -

 .باشیم خوش رو امشب و بذارین فردا برای رو ایقبیله متعصب هایصحبت پس، اونه حضور

 بود نشسته آن روی که چوبی نیمکت پشت از را کوچکی رنگ کرم طبل، دید مناسب را فرصت که چیتو

 : گفت و انداخت قبیله مردان به را دارشخنده نگاه. کوبید طبل روی و درآورد

 ؟بزنم رو سرور طبل -

 !بزن کرد اشاره دست با ریختمی زیبایش چشمان از شیطنت که تیا

 چشم با را شانظاهری خوشحالی. بودم غرق شبآن هایصحبت فکر در من و میشد کوبیده طبل

 .کردممی حس بیشتر را اضطرابشان ولی؛ دیدممی

 هک کردمی محکم را شلوارش پایین چرمیِ هایبند و بود نشسته کشیده هم در هایاخم با همچنان جیک

 و تادایس نداشت مقابله توانایی زیبایش زن برابر در که نر گرگ. کشید را جیک دست و شد بلند ویا

 ستشد به ایــوسه بـ با و کشید را تیا دست هم شیکو. کردمی نظاره را همسرش زیبای موهای رقصیدن

 .ندداشت زیبایی و سنگین رقـــص، کردندمی شادی بقیه کنار هم ساها و یوک. ساخت همراه خود با را او

 آنها به دادنشان و چوبی هایستون از گلها چیدن با نر هایگرگ و چرخیدندمی ماده هایگرگ

 .کردندمی شانتحسین
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 اشدهش خشک چوب تکه با و بود نشسته ایگوشه همچنان کای ولی؛ نشست همه لب به لبخند کم کم

 .آمد من سمت به گلی شاخه با چیتو. کردمی بازی

 !پاشو -

 .ودمب شده چیتو دارخنده حرکات مبهوتِ و بودم ایستاده طورهمین من. کرد بلند را من و کشید را دستم

 کرده درست برایش را ایمسخره ظاهره، اشنگرفته شکل اندام و کوله و کج هایدست ناموزون حرک

 .بود

 وسیقیم ترین زیبا امقبیله افراد شادی صدای با امخنده صدای و بگیرم را امقهقه جلوی نتوانستم دیگر

 .شد زندگیم

 اهنگ امخانواده هایخنده به و بودم نشسته نیمکت روی هنوز من. نشستند زمین روی زنان نفس همه

 .کردممی

 الی از آبی و بنفش نور همان دوباره و انداختند آتش داخل را بود دستشان در یا موها الی که گلهایی هازن

 ...زیباتر بسیار بار این و زد بیرون سرخ آتش

 .کردم حس صورتم کنار را دستی

 !آتیش تو بندازش خوایمی اگه هم تو، بیا -

 زدیدمد چشمانش از را نگاهم. بود ترزیبا و ترروشن بودم دیده قبال که چیزی از، افتاد چشمانش به نگاهم

 .کردم نگاهش و برداشتم را بود دستش کف که رنگی نیلی گل و

 ؟میشه آبی آتیش بندازم هم من اگه -
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 .میده آرامش آتیش به و کننمی سرد ایلحظه برای رو آتش سرخی گلها این، آره: وود

 !قشنگن خیلی -

 .دممی نشون بهت بخواد دلت اگه، داره زیادی قشنگ چیزهای ما دنیای -

 : گفت ساها که بود گل به نگاهم هنوز

 .بده نشون بهش و ببرش، بدونه رو چیزها خیلی نیرا که الزمه، وود -

 .بخواد خودش اگه البته! افتخاره باعث: وود

 .بدونم باید حتما پس میگه ساها وقتی: نیرا

 را ادرچ. رسیدیم چادرها کنار تا افتاد راه من از جلوتر وود. شدم بلند جایم از و انداختم دامنم زیر را دستم

 .کردم صدایش! بردارم قدمی حتی لباس آن با توانستمنمی واقعا من. کردیم رد

 ؟بیام باید کجا تا -

 تپه پشت تا -

 .کشیدم محکمی هین

 .بپوشم رو خودم لباس وایسا. تونمنمی هااین با من -

 ؟کنی تحمل رو دامن یه تونینمی چطور. نداری ضعف چیزی هیچ تو و گرگی یه تو! نیرا -

 .انداختم پایین را سرم. بکشم خجالت شد باعث اشرفته باال ابروهای
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 .نشم اذیت که کنه ضعیفشون خواستم ساها از یعنی! ضعیفه خیلی هامـزه غــریـ من -

 .بود پوشانده را جسمم تمام ایسایه چون بلندش قد. ایستاد روبرویم و برگشت دوقدم

 .کنی عوض مونممی منتظر باشه -

 .کردم پیدا بودم کرده عوض آن در را هایملباس که چادری و چرخاندم اطراف به نگاهی

 و کردم پیدا ایگوشه را امشده مچاله هایلباس و چرخاندم را سرم. کردم باز را هایمدکمه و هابند تمام

 احساس بودم شده خالص هالباس آن دست از اینکه از، کشیدم محکمی نفس. پوشیدم سریع خیلی

 بمرت برای، بود ریخته صورتم روی امژولیده موهای. کردم محکم آخر تا را لباسم یدکمه. داشتم خوبی

 .زدم بیرون چادر از. نکرد افاقه خیلی ولی؛ کردم توانستممی که هرکاری کردنشان

 .کردند هم گوش در آرامی پچ پچ و رسید او به من از زودتر کای، بود نشسته چادر روبروی وود

 .برگشت بقیه و ساها سمت به و چرخاند من روی از را نگاهش نداشت ماندن قصد که کای

 ؟بریم -

 ؟داشت کارتچه کای. بریم -

 .بگم تونمنمی هم رو راستش و بگم دروغ راهنما به تونمنمی چون؛ نپرس -

 ؟گینمی تونهمه که چیه راهنما،راهنما این قضیه راستی -

 !رسیده تو به که ستدیگه نعمت یه -

 .داشت مالیمی سرد سوز هوا، بودم گرفته آغوش در را هایمدست. داشتیمبرمی قدم آرام
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 ؟میدی توضیح بیشتر یکم -

 .هستی محافظین یقبیله رئیس پنجمین از بعد، آلفا گرگ اولین تو -

 : پرسیدم میشد دیده آن در کامال گیجی که ایچهره با و ایستادم. نشدم متوجه را منظورش

 ؟ها -

 و رسیدگی یوظیفه راهنما هر، شناسهمی راهنما عنوان به رو آلفا هر از گرگ پنجمین، محافظین گروه -

 .داره رو هاگرگ اقوام تمام رهبریِ

 فرق آسمان تا زمین، داشتند راهنما و آلفا از هاگرگ که تصوری با من. بود شده داغ وود حرفای از سرم

 ایمهلکه چنان در االن ولی؛ بود خاندن درس بودم داده انجام امزندگی در که کاری تنها من. داشتم

 .آمدبرنمی دستم از کاری که بودم افتاده

 .انداختم وود به را نگاهم و کردم محکم سرم روی را کاله

 ؟میشه چی برم من اگر -

 هم کنار محافظین وقت هیچ دیگه شاید. میشن جدا هم از محافظ هایگرگ و نداره وجود اتحادی هیچ -

 .کنه قبول رو مسئولیت این تو فرزند روزی یه شاید تا نباشن

 را خودم پرسشگرش چشمان از تا چرخاندم دیگر طرفی به را سرم، کردم تر زبان با را خشکم هایلب

 .کنم آزاد

 ؟ریممی داریم کجا، خب -

 .نکن عجله قدران -
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. رفتمگمی کمک هایمدست از رفتن باال برای من که جایی تا، میشد ترسنگالخی مسیر گذشتمی هرچه

 سری شدمی باعث گاهی جغدها صدای البته. بود فرما حکم ما بین سکوت و بود گذشته شب از ساعتی نیم

 .میشد ترسخت و کندتر رفتنم راه گذشتمی مسیر از چه هر. بیندازم اطراف به نگاهی و بچرخانم

 یسع هرچه و بود ایستاده من کنار وود. خوردم لیز هاسنگ روی قدمی چند و خورد لیز سنگی روی از پایم

 زخمی هایمدست کف و زانوها. افتاد من کنار و خورد کوتاهی سُر هم خودش. کند متوقفم نتوانست کرد

 .میشد ریختنم اشک مانع وود وجود اما؛ بود شده

 : گفت، دید که را زخمم. دادم باال را آستینم

 .میشه خوب خودش نباش نگران -

 از که خونی جز و کردند شدن ترمیم به شروع هازخم. بود شده گرد بودم دیده که چیزی از هایمچشم

 .نکردم احساس را زخمی یا درد، کشیدم زانویم به را دستم! نماند زخمی جای هیچ، بود مانده جا به زخم

 .کرد کمکم ایستادن برای و کرد جور و جمع را خودش اما؛ بود گرفته اشخنده من تعجب از وود

 !هاستنعمت از یکی هم این؟ دیدی -

 ؟نشدی خوب تو چرا -

 و کرد سکوت ایلحظه چند وود. دیدممی دورتر خیلی جایی از را ریزی هاینور ولی؛ بود تاریک هوا

 .کرد جدا هم از را هایشدست

 .ستشده نفرین هاآشامخون زخم، خب -

 .کنم عوض را بحث دادم ترجیح و دیدم را اشبیماری هایروز غم هایشچشم در
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 ؟چیه نورِ اون -

 انسانی هیچ. کننمی مراقبت ازش و حک جایی رو اتفاقات و قوانین، تاریخچه تمام هاگرگ. ماست غار -

 !میشه ینگهدار و حفظ هاگرگینه اسرار تمام اینجا، کنه پیدا رو اینجا به شبیه جاهایی یا غار این تونهنمی

 افص، هاگرگ از یک هیچ شبیه رفتنش راه و داشت درشتی یقواره و قد. بود خیره سرش پشت به نگاهم

 از امکدهیچ در که کردممی احساس درونش را چیزی، بود ظاهرش در عجیبی شلختگی. نبود کشیده اتو و

 .بودم ندیده امقبیله افراد

 ترشن رو ترپررنگ هانور آوردم باال که را سرم. رساندم کنارش به را خودم و کردم تندتر را هایمقدم

 فسن نفس صدای. رفت باال راحت خیلی را باالیی سر مسیر و کرد بلندتر را هایشگام وود. بودند شده

 :گفت و رسید باال آن به من از زودتر وود. کردمی کالفه را خودم کم کم، زدنم

 .مونده دیگه یکم -

. شتندا را بود کوه باالی به نزدیک جایی که روبرویم راه از رفتن باال رمق پاهایم واقعا، آوردم باال را سرم

 .برداشتم ترمحکم را قدمم و دادم بیرون محکمی پوف با را نفسم

 و ورد تمام! بود شده گشاد تعجب از چشمانم. کردم رد را بود بسته را غار ورودی یمنظره که کوچکی پیچ

 .پُرستاره شبی در سیاه آسمان به شبیه چیزی. بود شده روشن زیبایی هایشمع با غار اطراف

 کرف که بودم دیده زیبایی قدرآن جا آن در. نرود هاشمع روی پاهایم بودم مراقب داشتممی بر قدم وقتی

 .باشد داشته وجود هم من دنیای از بهتر چیزی کردمنمی

 !برگردون رو سرت -
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 .بچرخانم بودم آمده باال که شیبی به رو را سرم شد باعث صدایش

 کمی.مدیدمی باال از را بودند شده کوچک خیلی که جنگلبانی هایچراغ فقط من. بود پایم زیر جنگل تمام

 ادب دادم اجازه و بستم را چشمانم. انداخت را کالهم و وزید خنکی و سرد باد. شدم نزدیک صخره یلبه به

 .بکشد صورتم و موها به را دستش

 رزی شمع هایشعله مثل هم موهایم تا کردم باز را موهایم کش. کردم حس جانم بند بند با را خنکایش

 و خوردندمی تکان هوا روی موهایم آمدم که خودم به. برقصد شب نیمه خنک بادِ آرام و سرد یتازیانه

 .داشتند پرواز هوای امشده باز هایدست

 .کشید بیرون بودم غرق آن در که دنیایی از مرا وود خواهش از پر صدای

 ؟نمیای -

 .اومدم -

 یعسر، بود کرده تر را چشمم یگوشه، اشک. کشیدم سرم روی را کالهم و بستم دوباره را موهایم سریع

 ارغ فضای، بودیم آمده که سختی و طوالنی مسیر عکس بر. شدم غار وارد وود سرِ پشت و کردم خشکش

 .بود نزدیک خیلی

 که هاییچیزی. بود کرده روشن را غار تمام که بود روشن شکل دایره فضایی وسط جاننیمه آتشی

 رمس. کرد صدا پاهایم زیر چیزی، گذاشتم دایره درون که را پایم. بود کرده خیره را چشمانم بود روبرویم

 بویی و بود گل از پر زمین تمام. شده پوشانده گل هایبرگ با زمین تمام شدم متوجه که انداختم پایین را

 هاییگل متما عطر و کاهگل نم و سوخته چوب بوی از تلفیقی. نبود بویی هیچ شبیه بود پیچیده غار در که

 : پرسیدم تعجب با. بودم بوییده امزندگی در که بود
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 ؟قشنگه قدراین چرا جااین -

 و هاساحره، هاگرگ اسرار محافظ تا میشه ساخته هاساحره توسط که هاییهمکان از یکی اینجا خب -

 !باشه موجودات تمام

 ؟هست هم ایدیگه چیز هاآشامخون و هاگرگینه از غیر به مگه! موجودات تمام -

 !ببین رو هااین جلوتر بیا، کنی فکر که چیزی اون از بیشتر خیلی -

 سنگی روی و آوردم در را هایمکفش. لرزاند را دلم هاگل شدن له صدای، بردارم قدمی خواستم که همین

 را خودش کردمی سعی خیلی ولی؛ بود گرفته اشخنده من کارهای از وود. کردم پرت دایره از بیرون

 .کند کنترل

 و بود دستم در گلها از مشتی که حالی در. کردمی حرکت نرم و سرد هایگل از لطیفی حریر روی پاهایم

 .رفتم دادمی نشان هایشدست با که سمتی به، بود امبینی جلوی دائم

 .بود کرده پر را غار یشده کنده هایدیوار فضای تمام، ابتدایی یشده نقاشی تصاویر

 فرزندانش تا شیش هم هااین، مادره گرگ این. هاستگرگ یتاریخچه هااین؟ بینیمی رو هااین -

 ...ماده سه و نر سه.هستن

 ؟هاستگرگ تمام مادر این یعنی -

. یشدم دیده زیباتر خیلی شمع نور زیر چشمانش رنگ. چرخیدمی دیوار روی هاینقاشی و من بین نگاهش

 دمدزدی او از را نگاهم. بود ندیده امقبیله مردان از کدام هیچ نگاه در که بود گرمایی و مهربانی نگاهش در

 .دوختم روبرویم به و
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 متوجه که گرگ! داشته رو فراری و زخمی مرد یه از دفاع قصد که میشه تبدیل زمانی گرگ اولین، آره -

 شدت به مرد اون. میده فراری رو هامهاجم و کنهمی دفاع ازش، میشه مرد اون کشتن برای هاآدم یحمله

 بیدار مرد سرِ باالی صبح تا هاشب اون. کنهمی مراقبت ازش مادر گرگ که بوده مرگ به رو و زخمی

 دوجو به عشقِ حاصل و مونهمی مادر گرگ کنارِ میشه خوب حالش که مرد. کنهمی مراقبت ازش و مونهمی

 .میشه ماده گرگ سه و نر گرگ سه، اونها بین اومده

. نداختا جانم به خوره سوالی اما؛ بود حقیقت عین گفتمی که چیزهایی تمام. بود تصاویر به خیره نگاهم

 : پرسیدم کنان من من

 !نمیشه که انسان و گرگ آخه ولی -

 به. بود شده نفرین هاساحره طرف از خطاهاش خاطر به و بود شده رانده جادوگر یه مادر گرگ خب -

 ...که باشه نفرین دیدن منتظر تا برهمی پناه غار یه به هم همین خاطر

 ؟بودن کرده نفرینش رو اون یعنی -

 .رسیده ماها به سینه به سینه و میگه تاریخمون که چیزیه این -

 ؟نعمت میگین چرا پس -

 پیمان هاساحره با فرزندانش از حمایت برای مادر گرگ، هاگرگ از گروه اولین گیریشکل از بعد چون -

 و اتفاقات از پر ما دنیای که گفتم. کنه مراقبت هاانسان از، نسلش نشدن نابود عوض در تا بندهمی

 .بینننمی هم رو خوابش حتی هاانسان که موجوداتیه

 سرد دیوار. دادممی گوش وود شیرین هایصحبت به و کشیدممی دیوار روی هاینقاشی روی را دستم

 .مبشنو را داستان تمام آفتاب طلوع تا خواستمی دلم. بود اجدادم داستان تصویری روایت، محافظ غارِ
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 متن تمام. انداختم پایین را سرم که بود من تماشای در غرق. کشاند نگاهش سمت به را من وود نگاه

 به که ییسرما. گرفتم آتش روی را دستم و رفتم آتش سمت به. بود شده سنگین هم زبانم حتی، لرزیدمی

 .زدم زل آتش به و نشستم آتش کنار جاهمان. نمیشد گرم هم آتش با بود افتاده جانم

 وجود بزرگ هایگرگ هایچشم تو فقط که هست برقی هاتچشم تو، گفتمی راست ساها! ببخش -

 .داره

 و شد دور قدمی چند. شمردممی را هایشقدم. بشنوم را هایشحرف یادامه تا نزنم حرفی دادم ترجیح

 آن هر، کشید طول ایدقیقه چند غار سرد سکوت و هاچوب سوختن صدای. شد غار یگوشه یحفره وارد

 .بودم برگشتنش منتظر

. ادمایست و کشیدم آتش روی از را دستم، دادم بیرون محکمی پوف با را نفسم. کرد آرامم پاهایش صدای

 یزیچ به خیره نگاهم. گرفت سمتم به را بود دستش در که چیزی و آمد بیرون حفره از شده خم کمر با وود

 دستش از .نبود خنجر سر به شباهتبی که شده تراشیده استخوان به شبیه چیزی. بود دستش در که بود

 .بودم زده زل آن به اتش نور زیر و گرفتم

 ؟چیه این -

 .رابط یه -

 ؟چی -

 هایبندگردن،بشنوی رو صدامون و ببینی رو ما که کنهمی کمکت این کنی ترکمون و بری خواستی اگه -

 .تو جز داره رو رابط این مونهمه

 ؟ندارم من چرا -
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 .باشی داشته ارتباط ما با خواستنمی مادرت چون -

 ؟کنم استفاده ازش باید جوری چه -

 .کن تمرکز خوایمی که کسی روی و بگیر قلبت نزدیک -

 مطمئن و ببینم را ساها خواستمی دلم. چسباندم امسینه به و دادم تکانش هایمانگشت الی باری سه دو

 شد داغ بود دستم در که گوشی سه استخوان، کردم فکر ساها به لبخند با. گذردمی خوش هم او به شوم

 .سوخت امسینه و

 یهاخرناسه با که شنیدممی را هاییزوزه صدای! شنیدممی جیغ صدای. شد خشک هایملب روی لبخند

 !دریدمی را هاچادر که دیدممی را آتش هایشعله! آمدمی بیرون وحشتناکی

 رانینگ با وود. بودم زده زانو زمین روی. افتاد زمین روی و شد رها دستم از استخوان، کشیدم بلندی جیغ

 : پرسید

 ؟شد چی -

 !سوخت چادرها، سوزنمی دارن هااون -

 داییص با و داد تکان را هایمشانه وود! نمیشد باورم که بودم دیده را چیزی فقط، گویممی چه فهمیدمنمی

 : زد فریاد آورد بیرون شوک از مرا که

 ؟سوخت کی؟ نیرا شده چی -

 !کشنمی رو همه دارن، کردن حمله هااون -

 .دوید غار خروجی سمت به و شد بلند شنیدممی خوبی به را قلبش تپش صدای که وود
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 .کمکشون بریم باید پاشو -

 مسیر تمام. سوختمی سرم بود شده داغ هایمنفس. دویدممی وود سر پشت. زدم جست جایم از سریع

 اتفاقی چه نبود معلوم باراین شدممی تبدیل من اگر.جنگیدممی خودم با درون از ولی؛ دویدممی را

 او بودم مطمئن چون، نماندم وود منتظر و رفتم پایین ثانیه چند از کمتر در را سرپایینی مسیر. افتادمی

 .رسید خواهد من از زودتر

 درونم گرگ با من اما؛ کوبیدمی زمین به مرا متری چند هر در و کرد شدن خرد به شروع هایماستخوان

 فکر امقبیله به فقط من و خوردمی صورتم و سر به هادرخت. شدممی تبدیلم مانع لحظه هر و جنگیدممی

 .آمده سرشان بالیی چه که کردممی

 زدیکن را خودم که بودم انسانی نیمه حالت در. زد بیرون عجیبی یخرناسه با هایمدندان و شکست فکم

 .دویدم چادرها وسط. کردم پیدا سوخته هایچادر

 !نبود هیچکس

 ! نبود بقیه از خبری هیچ

 .بودن خبری هیچ ولی؛ بشنود را صدایم کسی بودم منتظر. آمد بیرون امسینه عمق از انگیزیغم یزوزه

 الخوشح نکردنشان پیدا از و کنم پیدا را ایجنازه شاید تا کشیدممی سوخته چادرهای به را هایمپنجه

 .بودم

 ولی؛ بود روشن هنوز جشن آتش. نبود بقیه از نشانی هیچ ولی؛ کردممی حس را زمین روی خون بوی

 .بود شده له هاگل و شده شکسته کامال اطرافش هایچوب
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. کردم حس صورتم پوست روی را اشک گرمای، دادم تکیه آالچیق یسوخته نیمه چوب به را سرم

 .نشستم زمین روی هاآتش وسط جاهمان و کرد شل را پاهایم امخانواده یغصه

 و ردمک پاک را چشمم یگوشه استینم با.کردندمی ذوق ذوق هایمدندان و سوزاندمی را امسینه هایمنفس

 .دادم امان دستهایم الی را سرم

 لرزانش هایدست. کرد پیدا را من فقط ولی؛ کرد رو زیرو را چادرها تمام فریاد با بود رسیده تازه که وود

 .کرد سنگینی زانوهایم روی

 ساها نبالد میرم، بشه راحت خیالم که تو از. نیست امن دیگه اینجا! خونه برگردی باید پاشو، نیرا پاشو -

 .کنممی خبرت کردنشون پیدا محض به و بقیه و

 که شاندمک جنگل طرف به را سنگینم هایقدم، گرفتم کمک وود آرنج از. بایستم پاهایم روی توانستمنمی

 : زد بودفریاد کرده تعجب که وود. برگشتم ساها چادر سمت به. شد مانعم چیزی

 ؟میری کجا -

 با و گرفتم صورتم جلوی را دستم، ترس ایذره حتی بدون من و سوختمی بزرگی آتش در ساها چادر

 .شدم وارد و کردم پاره را گرفته آتش یپارچه امشده تیز هایپنجه

 داپی را مادرم عکس و کردم نگاه را زمین ناامیدی با. بود سوخته بود آویزان مادرم عکس که آنقسمتی

 دستم در استخوان کنار را آن و کردم راخاموش اشگوشه یشعله دستم با، بود سوخته نیم که کردم

 .پریدم بیرون چادر از و کردم مچاله

*** 
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 هشتم فصل

 نارک وود. زدمی بیرون امحنجره از درد با، کردمی پاره را گلویم امسینه عمق از که هایینفس نفس صدای

 جخار جنگل از تازه. کشیدمی خودش با را من و کردمی بلندم، خوردممی زمین به که بار هر و دویدمی من

 برای ار تالشش امزده تب جسم مسیر تمام در. ببینم را امخانه توانستممی خیابان از بعد، بودیم شده

 ایمرگینهگینیمه افسار توانمنمی هم بار این بودم مطمئن. بودم ترقوی من ولی؛ دادمی انجام شدن تبدیل

 .نداشتم را بزرگتری یفاجعه با مقابله توان، بگیرم دست به را

. دمشنینمی امقبیله از صدایی هیچ اما؛ بشنوم آنها از صدایی تا بودم کرده تیز را هایمگوش راه تمام

 : پرسیدم زدمی بیرون گرمم هاینفس الی از که صدایی با، بود گرفته را پاهایم جان ناامیدی

 ؟!نیست ازشون خبری چرا! وایسا وود -

 .برگشت من به رو و ایستاد دویدمی امخانه سمت به که حالی در وود

 !باشه امن باید تو جای فعال، دونمنمی -

 شاید ات بودم دوخته جنگل سیاه تاریکی و سرم پشت به فقط را نگرانم نگاه، بود زده خشکم جایم سر

 .بود فایدهبی ولی؛ ببینم را کسی

 رمن هایماستخوان و بود شدن سرد حال در بدنم. رفتممی راه شده شل پاهای با خانه تا را مانده قدم چند

 .مداد گردنم یخرده پیچ عضالت به تکانی. بود شده ترآسان برایم پاهایم روی رفتن راه.شدندمی تر

 روی هنوز دستم.کردم باز سختی به را در، لرزیدمی دستانم، آوردم بیرون لباسم جیب از را کلید

 .چرخید وود سمت به نگاهم که بود قفل در یدستگیره
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 ؟اومده سرشون بالیی چه یعنی -

 بهادر، ربهاد پیش برو نیومدم اگه، بمون من منتظر صبح تا.کن قفل هم رو در، تو برو تو! نیرا دونمنمی -

 فادهاست هم سنگت از راستی، بقیه و ساها دنبال رممی هم من. کنه کارچه دونهمی خودش اون، کن پیدا رو

 .کننمی پیدا رو جات اون با، باشن شده اسیر اگه.نکن

 جنگل سمت به و دزدید صورتم از را نگرانش نگاه که بود صورتم به رو انگشتش هنوز و لرزیدمی صدایش

 .دوید

 دلم در. کردم پرت شومینه روی را مادرم عکس و سنگ. شد برابر چند امنگرانی شدم که خانه وارده

، ساندمر پنجره پشت را خودم سریع. باشم آمدنش منتظر تا کشیدمی پنجره سمت به مرا که بود غوغایی

 الح در را چادرهایی من. کردم فکر بودم دیده که هاییچیز به و گذاشتم شیشه روی را سرم. بود رفته وود

 ارهدوب، داشتم را داشتنشان حسرت همیشه که ایخوانواده و بود شکوه اوج برایم روزی که دیدم سوختن

 .بودم داده دست از

 به و ماندممی باید! بمان گفت ساها که اولی روز همان. بود افتاده من خاطر به اتفاقات این یهمه

 .بودم افتاده اتفاقاتِ تمام مقصر من. نباشم هاوحشیگری این شاهد تا دادممی گوش هایشحرف

 و سیاه آسمان به نگاهم تمام. بگیرم را هایماشک جلوی توانستمنمی من و نشستمی شیشه روی نفسم

 .بود داده را اشوعده وود که کشیدممی را صبحی انتظار آن هر و بود شب اضطرابِ از پر

 با تتوانسمی میشد تبدیل من جای او اگر شاید؟ نشد تبدیل او چرا. برگشت وود سمت به ذهنم دوباره

 ! بود شده اضافه ذهنم هایسوال به سوالی دوباره. کند پیدا را آنها اشـزه غــریـ
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 و کردم بغل را زانوهایم، نشستم پنجره زیر همانجا و کشیدم پنجره روی کامال را خانه رنگ کرم یپرده

 .شدم وود آمدن منتظر

 مالیدمیم را هایمچشم. نبود خبری و بود گذشته برگشتنم از ساعتی یک.کردمی اذیتم هایمپلک سوزش

 که ودش بهتر کمی تا بستم را هایمچشم ایلحظه چند، نداشت ایفایده ولی، بیفتد سوزش از شاید تا

 .برد خوابم

 کم،کردممی حس را زانوهایم داغی.شدممی کشیده زمین روی بسته هایدست با من و بود تاریک جنگل

 دش تابیده اطراف از که نوری.میشدم کشیده خیسی سطح روی من و شد رطوبت به تبدیل داغی کم

 از و کردم زدن جیغ به شروع، دیدم را صورتم زیر یشده دلمه خون وقتی. ببینم را اطرافم شد باعث

 .پریدم خواب

 روی خون در غرق که موهایم هنوز. بود انداخته لرزه به را تنم بودم دیده که خوابی، زدممی نفس نفس

 صدای و ریز ایناله با. بود شده حسبی پاهایم و میزد دو دو هایمچشم. دیدممی خوبی به را بود زمین

 .نبود وود از خبری ولی؛ بود کرده طلوع آفتاب خوشبختانه. ایستادم پا روی هایماستخوان

 سرم روی را اممقنعه و کردم عوض را لباسم سریع. بود تخت روی اممانتو هنوز. رفتم اتاقم سمت به

 .زدم بیرون خانه از و کشیدم

 آفتاب. دکوبیمی امسینه به محکم، بودم دیده که خوابی وحشت از قلبم. چرخیدمی اطراف به مشوشم نگاه

 به. دلرزانمی را جانم نرسیده صبحِ آن سوز. نبود بیرون کس هیچ و بود نکرده روشن را آسمان کامال هنوز

 .بدهم خبر بهادر به تا رفتم سه ایستگاه سمت
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 با و ایستادم هاپله روی. دادم بیرون عمیقی نفس دیدم که را کابین رنگ سبز درِ. دویدم را مسیر تمام

 .کوبیدم آهنی در به محکم بود هایمدست در که جانی تمام

 !کوبیدم دوباره

 بهادر مشد مطمئن. نشد خبری هم باز اما؛ گرفتم نفسی و نشستم آهنی یپله روی همانجا. نشد خبری اما

 جاده هب باید. برگشتم ده سمت به و شدم بلند جایم از. بکنم باید کاری چه دانستمنمی من و نیست

 .رفتممی کتابخانه به و رسیدممی

 اهر جاده کنار ماشین آمدن تا دادم ترجیح. رسیدم جاده به من که بود کرده روشن را آسمان کامال آفتاب

 نامنظمم هایقدم از میشد را نگرانی که من برای ولی؛ بود انگیزی دل هوای شهریور اواسط هوای. بروم

 .بود فرسا طاقت و سوزان خیلی، فهمید

 ودمب منتظر هم باز. کردم گردنم امان را امشانه و کردم فرو جیبم در توانستممی که جایی تا را دستم

 نم به و رسیدمی سر هابحران در همیشه کای. بدهد نجات مهلکه این از را من دوباره و بیاید سفید گرگ

 جاک دانستممی الاقل کاش ای. بودم تنها دوباره من و نبود آنها از خبری هیچ باراین ولی؛ کردمی کمک

 .دادممی انجام برایشان توانستممی که هرکاری تا هستند

 بردم باال را دستم. آمدمی سمتم به که شنیدم را بوسی مینی موتور غِرغِر صدای که بودم افکارم در غرق

 .بشود من متوجه تا

 .کردم کز پنجره کنار صندلی اولین روی و رفتم باال یکی دوتا را ـوسـ بـ مینی هایپله

 از چنان را ناخنم یگوشه.بود امخانواده درگیر افکارم تمام و دادم امان ماشین یشیشه روی را سرم

 کمتر دردش تا دادممی فشار دستم بین را انگشتم. کردم حس جانم تمام با را سوزشش که کندم گوشت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 158 

 لتآسفا به دوباره و دادم قورت را دهانم آب. نماند جا به زخمی و رفت بین از کل به لحظه چند در که بشود

 .زدم زل جاده یزده آفتاب

. شدم پیاده کتابخانه به خیابان تریننزدیک در. شدیم شهر وارد ما و شد کم ـوسـ بـمینی سرعت

 شل پاهایم دمدی را کتابخانه پایین یکرکره وقتی. برسم کتابخانه به ترزود تا داشتمبرمی بلند را هایمقدم

 دهش ناامید حسابی، بگیرم او از را بهادر سراغ تا نبود هم ملک اینکه از، نشستم زمین روی در کنار. شد

 دش باعث ملک آقای صدای که بودم دوخته مغازه شیروانی یبسته لجن یلوله به را نگرانم نگاه. بودم

 .شدم بلند جایم از سریع. شود پاره افکارم یرشته

 !ایزنده شکر رو خدا؟ اینجایی تو نیرا -

 .دارد خبر دیشب ماجرای از او که فهمیدم. نبود مشوش من از کمتر هم او یکرده عرق یچهره

 ؟کجاست بهادر دونیننمی -

 .افتاده اتفاقی چه گفت و خونه در بود اومده پیش ساعت یک -

 .داد ادامه را حرفش ملک. شد راحت خیالم بود مطلع بهادر اینکه از، کردم محکمی پف

 با ستینی دیدم وقتی، اتخونه در رفتم سریع! هاییاون پیشِ که گذاشتی نامه اشواسه دیشب تو گفت -

 .شکر رو خدا! نیرا ایزنده شکر رو خدا. کردی فرار یا شدی کشته یا هااون با هم تو گفتم خودم

 .دید هایشدست لرزش در میشد را من بودن زنده از لحنش و هاچشم خوشحالی

 دادمی نشان را امنگرانی که صدایی با. نداشتند ایستادن رمق پاهایم و کشیدمی چنگ گلویم به بغض

 :دادم جواب
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 !کجان دونمنمی هم االن. شده حمله بهشون بودم شده دور ازشون وقتی. نبودم پیششون من -

 .نشستم زمین روی جاهمان و آمد بیرون هق هق با هایماشک و ترکید گلویم بغضِ

. یمشد تاریک یکتابخانه وارد هم با و کرد بلند و گرفت را من بازوی، داد باال را مغازه یکرکره ملک آقای

 .رفت هاچراغ کردن روشن سراغ سراسیمه و نشاند در کنار صندلی روی را من

 کابین در که هاییعکس همان. شد قفل بودم دیده هم قبال که هایعکس روی و افتاد میز روی نگاهم

 !بودم دیده بهادر

 .داد هل دستانم در را بود دستش در که آبی لیوان و برگشت ملک آقای

 .بخورش -

 .نکرد جمع را پرونده بار این و نشست میزش پشت هم خودش

 ؟افتاد اتفاقی چه دیشب نیرا -

 .ریختم امشده خشک گلوی به آب ایجرعه. بود نگرفته آرام هنوز امسینه هق هق

 دیدم تمبرگش وقتی، بزنیم اطراف گشتی یه رفتیم اون و من جشن از بعد. بود وود سالمتی جشن دیشب -

 ؟کجان دونیننمی. نیست بقیه و ساها از خبری و سوخته چادرها

 خوبی اوضاع زیاد هم اون البته. بگرده دنبالشون تا فرستادم رو بهادر شدم مطلع که وقت همون از -

 !نیفته اشواسه اتفاقی امیدوارم، نداشت

 .شدم بلند جایم از. بود نگران هم او، بود دوخته میزش به را نگاهش
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 .بگردم امخانواده دنبال و کنم پیدا رو بهادر باید! برم باید من -

 تو مثل یجوون دختر کارِ کردنشون پیدا. بکنی رو فکرش که اونیه از ترپیچیده خیلی داستان! بشین نه -

 .نیست

 صندلی روی همانجا، دارد خبر هاگرگینه از چقدر که بدانم دادم ترجیح ولی؛ بودم فهمیده را منظورش

 .نشستم

 ؟چرا -

 .گذاشت جایش سر را عینکش دوباره و کرد پاک دستش با را هایشچشم زیر عرق و داد باال را عینکش

 .گذاشتن جا اینجا رو تو هااون... گردنبرمی باشن زنده اگه هااون، خب -

 ؟!هستم گرگ هم من دانستمی ملک یعنی! خوردم یکه حرفش شنیدن از

 یادامه منتظر و انداختم پایین را سرم! دانستمی را چیز همه ملک. نشست امپیشانی به سرد عرقی

 .خواندمی هایمچشم از را چیز همه بزنم زل هایشچشم به اگر بودم مطمئن. شدم حرفش

 یهشیش از آفتاب. رفتمی پایین سختی به آب، خوردم را بود دستم در که آبی لیوان از دیگری یجرعه

، ردمکمی نظاره خورشید نور تاللو زیر را غبار و گرد ذرات. بود افتاده ملک آقای برّاق چوبیِ میز روی، مغازه

. ردمک نگاه ملک آقای گرپرسش چشمان به و آوردم باال را سرم. بود گذشته آمدنم از ساعتی نیم گمانم

 .بزنم حرف من بود منتظر هم او گمانم

 !برگردن و باشه درست حرفتون کنه خدا فقط. نمیرم باهاشون من -

 : گفت و دوخت پرونده به را چشمانش، بود فهمیده لحنم در را التماس که ملک
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 !یفتهب اتواسه دوباره اتفاقات این خوادنمی دلم. بذار جریان در رو من، برگشتن اگه فقط نیرا! کنه خدا -

 .باشم دور ازشون خیلی تونمنمی، امخانواده اون از جزئی من ولی -

 .بیاورم باال را سرم توانستمنمی و بود زمین کف به نگاهم هنوز

 !مینه، داری خونی نسبت یه فقط، نیستی هااون از تو، کنی ایقبیله مسائل وارد رو خودت خوادنمی تو -

 .کرد کتابخانه کف هایموزائیک نثار را اشکالفه هایقدم و آمد بیرون میزش پشت از ملک آقای

 !نیست همین نه -

 .ایستاد من روبروی دقیقا و جایش سر

 ؟هستی هااون از که بگی خواینمی؟ چی یعنی -

 !هستم رهبرشون من -

 چند و دوخت صورتم به اشخورده گره درهم ابروهای با و کشید اشچانه زیر را دستش. بود زده خشکش

 .دوختم چشمانش به را جسورم نگاه. گذشت سکوتش از ایلحظه

 .کنم پیداشون باید من -

 زا، گذاشتم میز روی را لیوان. لرزیدمی دستانم در سرد آب لیوان و دادممی قورت سختی با را دهانم آب

 اشاره و کرد بلند سمتم به را دستش بود شده شوکه که ملک آقای. چرخیدم در سمت به و شدم بلند جایم

 .بایستم که کرد
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 جنگل و غریب و عجیب مریضی دلیل پس. ترسیدممی حرف این شنیدن و روز این از اشهمه -

 .بگم بهت رو چیزهایی یه باید افتاده اتفاق این که حاال! بود این هاترفتن

 .دوختم سمتش به را گرمپرسش نگاه و برداشتم دستگیره روی از را دستم

 ارشک اطراف این که بودن کرده عهد پیش سال چند ولی؛ برگشتن دوباره چرا شب هایدرنده دونمنمی -

 هگا سکونت به انتقام واسه که دونممی خوب رو چیزی یه ولی؛ فهممنمی رو کارشون این دلیل. نکن

 ...کردن حمله محافظین

 .دویدم حرفش وسط

 !برگشتن چی واسه دونممی من -

 .دوختم زمین به را سرم دوباره و شد دوخته من به ترغلیظ نگاهش

 ! کشتم رو هااون از یکی من -

 احساس مسر پشت را متعجبش نگاه، زدم بیرون کتابخانه از باشم هایشحرف شنیدن منتظر اینکه بدون

 .کردممی

 پیش جنگل ماجرای که روزی از. بودم شده متوجه را ملک آقای رفتارهای تمام دلیل، بود شده داغ سرم

 که ایپرونده و خانه به هایمرساندن تا شب آن تماس از. بود کرده تغییر رفتارهایش تمام، بود آمده

 .بود جنگل اتفاقات خاطر به اشهمه، دادنمی من به را دیدنش یاجازه

 .کردممی حس دستم با را حرکتش که لرزیدمی چنان قلبم. کردم محکمی پوف
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 روی دست توانستمنمی ولی؛ بروم کجا باید دانستمنمی. آمدمی بیرون امسینه از زحمت با هایمنفس

 .باشم بزرگتری یفاجعه منتظر و بگذارم دست

. تمگذاش خیابان دل به پا کجاست مسیرشان دانستمنمی که هاییقدم با و دادم بیرون را نفس آخرین

 هک خشمی. کردمی ترداغ را سرم یشده داغ کاسه و سوزاندمی را سرم چنان هم صبح ینرسیده آفتاب

 لحظه هر جسمم دریدن برای سوزشش و کشیدمی هایماستخوان به را خنجرش بود کرده رخنه جانم در

 آزاد را کسی،امحیوانی ینیمه با مقابله سخت هایلحظه تا برگردم خانه به گرفتم تصمیم. میشد ترشدید

 .ندهد

. بود ترداغ خورشید تابش از هایمنفس و بود شده عرق خیس صورتم تمام. زدم بیرون شهر از سختی به

. خوردمی عجیبی هایتکان هایمدست و سوختمی انگشتانم نوک، دادم فشار هایمجیب داخل را دستم

 ردنک پیدا به امیدی. رفتم جاده سمت به سریع هایقدم با را شهر مسیر و بودم انداخته پایین را سرم

 که رتیقد از. برگردم ده سمت به وسیله با تا میشد مانعم، بودن هاانسان کنار از ترس و نداشتم ماشین

 .کوبیدممی زمین به محکم را آنها و کردم استفاده بود پاهایم در

 .گفتممی شکر مسیر بودن خلوت خاطر به را خدا هرلحظه، دویدم استراحت بدون را مسیر تمام

 !باشم داشته را تواناییش کردمنمی فکر هرگز که جنگیدم چنان جسمم با راه تمام در

 خانه وارد و کردم باز سختی به را در. کردم حس اطرافم در را چیزی وجود، بودم رسیده خانه نزدیک

 در صدای که بودم نیاورده در را هایمکفش هنوز. کردمی ذوق ذوق و نداشت را کفش تحمل پاهایم، شدم

 .شنیدم سرم پشت از را
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 و کردم باز ار در سریع. نشاند لبانم بر لبخند، در پشت ساها یچهره. برگشتم در سمت به خفیفی ترسِ با

 نبی کامال را نقشش ریز یجثه. گرفتم آغوشش در محکم در پشت همانجا، شود خانه وارد تا ندادم امان

 بقیه ودمب کرده فراموش، بزنم حرفی توانستمنمی و انداختمی چنگ گلویم به بغض. فشردممی دستانم

 .ایستادند بیرون هم

 .شد خانه وارد سریع و کشید بیرون من آغوش از را خودش ساها

 .هست وقت حسابی بعدا! تو بیا -

 رفیح توانستمنمی و بودم شده خوشحال وجودم تمام با. انداختم امخانواده یبقیه به را امشده آرام نگاه

 .شدند وارد تک تک، کشیدم کنار را خودم. بزنم

. دبودن شده نشیمن اتاق وارد همه. خشکاند لبهایم روی را لبخند آنها یخسته جسم و زخمی هایصورت

 .ودندب گرفته آرام هایماستخوان و بود نشانده فرو را جسمم تغییر تب که بود نشسته جانم به آرامشی

 .پرسیدم هم سر پشت را سوالها و بنشینند ندادم امان

 ؟رفتین کجا شماها؟ افتاد اتفاقی چه دیشب -

 :گفت،دید لرزانش هایحدقه پشت از میشد را نگرانی که هاییچشم با و ایستاد همسرش کنار ویا

 ...نبودین وود و تو که شکر رو خدا -

 .پرید همسرش هایحرف وسط جیک

 .اومدمی بقیه سر بالیی چه نبود معلوم بود برنگشته یوک اگه -
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 ینب که سکوتی اما؛ بدهد را سوالم جواب کسی شدم منتظر. کردمی اذیتم که بود چیزی لحنش در هنوز

 .کرد امکالفه بود امقبیله هایگرگ

 ؟افتاد اتفاقی چه بگه یکی میشه -

 ار سرش، بود کرده جیک یورزیده بازوان قفل را دستانش که ویا، انداختم همه به را پرسشگرم نگاه

 زده لز او به و ایستاده اشمعشوقه به جا تریننزدیک اوهم. چرخید شیکو سمت به نگاهم. انداخت پایین

 .زدنمی حرفی و بود

 .کرد تنگ را نفسم راه دوباره جیک سرد صدای که بودم شده کالفه

 ...گردنمی تو دنبال! کشته رو هادرنده از یکی که انگرگی دنبال هااون -

 محکوم جیک لحن برابر در را خودم که من. چرخیدمی سرم در بار هزار کلمات و بود شده داغ سرم

 .کردم عجیبی غرش، دیدممی

 !کشتمی رو گیشا داشت اون؟ دارن ارزش چه موجودات اون مگه -

 ینا موندیمی ما پیشه اگه تو! مایی از کنی قبول نخواستی که اینه خاطر به هااتفاق این یهمه: جیک

 .باشیم مراقبت تونستیممی ما، افتادنمی اتفاقات

 حتی بودند کرده سکوت همه. زدنمی حرفی هیچکس. زدمی آتش را جانم تندش لحن و جیک هایحرف

 ...ساها

 امان در تا اومدیم کنار موجودات این با سال همه این ما! مدیونی ما یهمه به مادرت خاطر به تو نیرا -

 .ردیک رهامون راحت خیلی؟! کردی کارچه تو ولی. کنیم محافطت ازت و بمونیم تو کنار بتونیم و باشیم
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 صدای و کشید گلویش از محکمی یخرناسه و آمد جیک سمت به بود دیده دفاعبی را من که کای

 :کرد بلند جیک روی را دارشخش

 !کن بس -

 ایینپ و باال طوری شانسینه یقفسه. بود وحشتناکی یلحظه هم روبروی گرگ دو کشیدن دندان و چنگ

 به محکم را هایشدست و رساند جیک و کای به را خودش ساها. کردممی حس را نفسان داغی که میشد

 .کرد جدایشان هم از و کوبید آنها یسینه

 یرز از مادرم مثل و بشنوم را هاحرف این من تا بود کرده سکوت شاید. بودم فهمیده را ساها سکوت دلیل

 .نکنم خالی شانه مسئولیت بار

 نگاه تحمل. انداختم پایین را سرم. خورد گره کای چشمان با ناخداگاه نگاهم و میزد چنگ را گلویم بغضی

 .نداشتم را جیک شماتتگر

 : پرسید من به رو. بود فهمیده وود نبودن از را تیا نگرانی که شیکو

 ؟کجاست وود -

 .خورد تکان دهانم در سختی به زبانم

 !شماها دنبال اومد، خونه آورد رو من که دیشب -

 .شد قبل از ترنگران، هم به آنها هانگاه

 ؟نبود تو با مگه: تیا

 ...نه دیگه بعدش ولی اره دیشب تا -
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 :برگشت کای و یوک به رو و شکست را سکوتش یروزه ساها

 !کجاست وود بدونه اون شاید، کنید پیدا رو بهادر برید -

 .پریدم حرفش وسط

 ...ایگرگینه چیزِ یه دونممی چه یا اشـزه غــریـ با؟ کنه پیدا رو شما تونهنمی اون مگه -

 !نه: ساها

 :داد ادامه دید را من تعجب که ویا

 ...اون ولی؛ شدیم تبدیلش منتطر خیلی بلوغش از بعد! مادرمونه مثل اون -

 به شروع و کشید همسرش یسینه به را سرش. شد جاری هایشاشک و کشید چنگ چشمانش به بغض

 :داد ادامه ساها. کرد گریه

 .باشه نیومده سرش بالیی کنه خدا فقط! انسانه یه اون کنهمی فرق خواهرهاش با وود -

 دنش گم یغصه هم و بود سخت باورش بودم شنیده که چیزی هم. بود افتاده جانم به عجیبی یدلشوره

 :تگف من به رو، نبود خبری صدایش در شیطنت همهآن از دیگر که چیتو. بود کرده سست را پاهایم وود

 و نیمک غافلگیرشون تونستیمنمی ما، کنه تحریک رو هادرنده خونش بوی با تا نبود وود اگه شباون -

 فکر به لحظه یک حتی ولی؛ دادمی کشتن به رو اون، داشت هادرنده از زخمی همهاون. بدیم فراریشون

 به اپ تونهنمی و خورهنمی هاگرگ درد هیچ به عمال دونستمی اینکه با وود! کنه رها رو ما که نیفتاد این

 . موند کنارمون بجنگه پاشون
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 یا اهرشظ شلختگی و لبخند از پر شیرینِ هاینگاه، رفتارهایش وقتی. بود بسته را گلویم راه دوباره بغض

 .باشد ادهنیفت برایش اتفاقی کردم آرزو دل در. شد تنگ برایش دلم، آوردم یاد به بقیه با را تفاوتش حتی

 : گفتم ساها به رو و کردم جمع را جسارتم تمام

 .وود دنبال ریممی یوک و کای من! برید شما -

 یچهره با و بود ایستاده دیوار بودکنار آمده وقتی از که یوک. کردم حس خودم روی را بقیه متعجب نگاه

 .شکست را سکوتش، دادمی گوش را بقیه صحبت رفته هم در

 .کنیممی پیدا رو وود، کای و من، برو بقیه و ساها با تو، نه -

 .میام وود کردن پیدا واسه هم من! تونمنمی من نه -

 باعث بود صورتش هایزخم در که ابهتی. نداشتم را ساله چند و پنجاه گرگ هایچشم به زدن زل تحمل

 .بود شده غالب شرمم احساس بر امنگرانی ولی؛ نکنم پافشاری حرفم روی میشد

 از، ادایست من روبروی ثانیه چند از کمتر در و درید را جسمش، بود کرده اشعصبی من گستاخی که یوک

. بود انداخته جانم به وحشت ابهتش. کردم جور و جمع را خودم ولی؛ شدم پرت عقب به قدم یک جایم

 حس صورتم روی را هایشنفس. بود بزرگتر هم کای از حتی اشجثه بود روبرویم که بزرگی گرگ

 وکی بود مجبور دوباره ساها. بزنم زل سرخش هایچشم در نباشم مجبور تا رفتم ترعقب قدمی. کردممی

 یحرف چه نفهمیدم. زدند زل هم به چشم در چشم ایلحظه و کشید یوک وگوش سر به دستی. کند آرام را

 و داختان بقیه به نگاهی. چرخید ساها سمت به و برداشت عقب به قدمی یوک ولی؛ شد بدل و رد بینشان

 ار امشده حبس نفس. شد خارج خانه از و کوبید زمین به را سنگینش پاهای، رفت خروجی در سمت به

 .بزنم حرفی توانستمنمی که بود سنگین قدران خانه فضای. دادم بیرون
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 :گفت بقیه رو و گرفت محکم را دستم. ایستاد من کنار ساها

 ...هم کنار و ایمزنده مونهمه اما؛ هستیم زخمی و گرسنه و خسته همه و افتاد بدی اتفاق دیشب -

 .پرید حرفش وسط دوباره ویا

 !وود بدون اما -

 :گفتم قاطعی لحن با دادممی فشار را ساها دستان که همانطور، بدهد را جوابش ساها ندادم امان

 !شده که قیمتی هر به! گردونمبرمی رو اون من -

 .انداخت جانم به تریعمیق جسارت ساها نگاه

 نم پس، باشه درست گفتین من مورد در که ایدیگه هرچیز یا راهنما و آلفا به راجع که هاییحرف اگه -

 .کنم پیدا رو اون تونممی

 که درحالی و کشید اشپیشانی به دستی. درخشیدمی سابق مثل مشتاقش هایچشم، آمد سمتم به چیتو

 :گفت بود نشسته لبش روی لبخند

 ؟کنی پیدا رو وود میدی قول؟ مونیمی ما پیش تو یعنی -

 نم به که اعتقادی از دست هم باراین، بود کنارم همیشه که نوجوانی. دیدم هایشچشم در دوباره را امید

 :گفتم کنانزمزمه و گذاشتم اششانه روی را دستم.بود برنداشته داشت

 .برگرده سالم و صحیح وود تا میدم انجام بتونم که هرکاری -
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 یشترب لحظه هر زخمیشان و خسته هایچهره و بودند ایستاده روبرویم بود مانده برایم که ایقبیله تمام

 .برگشتم کای به رو. دادممی عذابم

 ...میرم هم من، جنگل سمت برید یوک و تو -

 .کنم سکوت شد باعث در صدای که بود نشده کامل نصفه حرفم هنوز

 .کردمی صدایم در پشت از که شنیدم را ملک صدای

 ؟ایخونه! نیرا، نیرا -

 زده خشکم جایم سر من. کند باز را در تا رفت در سمت به خودش دید را من مشوش یچهره که ساها

 ملک یچهره حالت توانستممی. آمد در شدن باز صدای. است افتاده دیگری بدِ اتفاق چه دانستمنمی، بود

، ودب نشسته کمرم یتیره روی سردی عرق. دادم تکانی امکرده یخ پاهای به. بزنم حدس ساها ازدیدن را

 .رفتم در سمت به

 دستمال. شد خانه وارد زدنی حرف یا و ساها به دادن سالم بدون که بود گرفته و درهم چنان ملک چهره

 امخانه در که آدمهایی به هنوز نگاهش. کرد پاک را اشکرده عرق صورت و آورد در را سفیدش جیبی

 .بود گردش در همه بین چشمانش و بود متعجب بودند

 :پرسیدم او از

 ؟ملک آقای شده چیزی -

 .بمونم مغازه نتونستم کردم هرکاری، رفتی کتابخونه از طوریاون وقتی. بودم نگرانت -

 .بود نشده باز اشخورده گره هایاخم چنان هم، برگشت ساها به رو ملک
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 ؟!نیاین جنگلی ده تو دیگه نبود قرار مگه؟! بود خبر چه جنگل تو دیشب -

 قیهب و کای. کرد احساس رو بوشون یوک، رفتن که وود و نیرا. بگیرن انتقام بودن برگشته دیشب -

 تونستیم که جایی تا. دیدیم برمون و دور رو هااون که نگذشت ایدقیقه چند. شدن جنگیدن یآماده

 .بودن ما پیش دیشب که دونستنمی ولی؛ شناسننمی رو نیرا. بودن نیرا دنبال هااون ولی؛ جنگیدیم

 ؟کجا از -

 !دونمنمی -

 ؟نیرا دنبال میرن نگفتین؟ کردین فرار چی واسه -

 امروز غروب تا که کردیممی دورشون اینجا از آفتاب طلوع تا باید! دادیم فراریشون، نکردیم فرار -

 .بگیریم تصمیمی

 جنگل اتفاقات تمام از ملک مدت تمام یعنی! بود زده خشکم من که کردمی صحبت محکم قدرآن ملک

 ؟!بوده مطلع

 .انداختم حرفشان وسط را خودم

 ؟ندیدین رو بهادر! نیست ازش خبری دیشب از. گمشده وود -

 .برداشت ساها روی از را سردش نگاه ملک

 ؟کنین کارچه خواینمی حاال. ندیدمش دیگه خونه در اومد بهادر که صبحی دم از نه -

 ابآفت غروب تا فقط. رسوننمی ما به رو خودشون کردن پیداش وقتی، وود دنبال میرن کای و یوک: ساها

 .برسیم امن جای یه به باید
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 ؟آفتاب غروب تا چرا حاال: نیرا

 .سوزنمی خورشید نور ترینکوچک با! شبن هایدرنده هااون! برهمی بین از رو هااون آفتاب آخه: چیتو

 .کردممی نگاه را چیتو زده بهت

 ؟میری باهاشون هم تو نیرا: ملک

 .کرد خشک را گلویم ملک سوال

 ...خطرناکه موندش تنها! مجبوره:  کای

 .بگیره تصمیم باید خودش! کنینمی تعیین تو: ملک

 دنشش تبدیل منتظر لحظه هر که بود شده مشوش چنان کای.دیدممی را ملک عصبانیت که بود بار اولین

 وادهخان. بودیم مانده ملک و من، ساها حال. کشید کنار را او و کوبید کای یسینه به دستی جیک. بودم

 .بود گذاشته خودم یعهده به را گیریتصمیم

 !کننمی پیدا رو نیرا هااون: ساها

 !کنننمی شک نیرا به نباشین برش و دور شماها اگه ولی؛ دونممی: ملک

 پیدا آفتاب غروب تا رو وود من. کنممی درستش هم خودم، هستم افتاده هایاتفاق مسئول من: نیرا

 .میرن امن جای یه به بقیه و ساها و کنممی

 ؟چی خودت: چیتو

 .کنم پیدا رو وود باید اول...چیتو دونمنمی -
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 .پیوست یوک به هم او و زد بیرون خانه از بود ناراحت ملک رفتار از هنوز که کای

 .کرد ساها به رو بود کای پشت مغضوبش نگاه که ملک

 به لیجنگ ده از حراست تمام. باشیم مردم مراقب یکم تونستیم فقط بهادر و من سال چند این تو ساها -

 جنگل تو که اتفاقاتی از مردم خوامنمی! کن ختم رو قائله این هم خودت! بوده اتخانواده و تو یعهده

 !ببرن بویی افتهمی

 یعهده به ما از محافطت و شده بالغ دیگه اون! نیراست با راه یبقیه ولی؛ کردم تونستم هرکاری من -

 .اونه

 .بکنه کاری تونهنمی اون دونیمی خودت تو!ستساده جوون دختر یه اون! نیرا: ملک

 !محافظه یه اون -

 اشبینی روی عینکِ جای. انداخت من سرتاپای به نگاهی و آورد در را عینکش. زد خشکش ناگهان ملک

 :گفت من به رو داشتبرمی کاناپه روی از را اشدستی کیف که حالی در و مالید را

 یدخورش غروب از قبل تا. نیست راحتی همین به میگن هااین که چیزهایی این! باش خودت مواظب فقط -

 !کتابخونه بیا

 . شد خارج خانه از و داد تکان تاسف روی از سری

 یواه امید با بودم مانده من. کردم تنهایی احساس لحظه یک برای. لرزاند را دلم در شدن کوبیده صدای

 امکوله و کج یمقنعه به دستی. کنم شروع باید کجا از دانستمنمی اصال و بودم داده بقیه و چیتو به که

 :گفتم بقیه به رو و کشیدم
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 و ایک اگه! کنید استراحت دوساعت این تو هم شما. گردمبرمی دیگه ساعت دو تا، بهادر دنبال میرم من -

 !چیتو!...بیام هم من تا نرید جایی برگشتن وود با یوک

 .انداخت من به را مشتاقش نگاه چیتو

 .بله -

 هم شما دوساعت این تو. همونجاست هم حموم، هست هاملباس کمد تو باال حوله و تمیز یمالفه -

 .هستین خسته خیلی تونهمه کنید استراحت

 .چرخاندم ساها سمت به را نگاهم

 .کنید پیدام بتونید افتاد اتفاقی اگه تا برممی خودم با رو رابط ساها -

 .کننمی پیداش هااون، بهادر دنبال رفتن هم یوک و کای -

 اونجا از هک هاموقع خیلی. شناسممی رو پاتوقش من ولی؛ کنن پیداش توننمی باشه جنگل تو اگه فقط -

 .دیدمشمی، میشدم رد

 راجع .نیست اعتمادی قابل آدم اصال ولی؛ کرده کمک بهمون خیلی اینکه با بهادر. باش مراقب ولی؛ برو -

 !گرگی هم تو بدونه نباید میشه که جایی تا. نزن حرفی هم خودت به

 هک رفتم در سمت به. نداشتند هم زدن حرف نای که بودند زخمی و خسته قدرآن همه، نزد حرفی کس هیچ

 .داد فشار دهانم در چیزی و گرفت را دستم ساها

 .گردونهبرمی رو قدرتت بخورش -
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، دادم قورتش میلیبی با، داشت درختان تلخ یشیره به شبیه طعمی. سوزاند را زبانم تمام تلخش یمزه

 .رفتم بیرون خانه از و کشیدم رابط به را امپنجه

 و بود ردهک فروکش بودنم گرگینه تب بودند برگشته امخانواده و ساها وقتی از، گشتمبرمی شهر به باید

 تشآ کمتر را چشمانم روز آن تیز آفتاب تا کشیدم جلوتر را اممقنعه. کردممی حس زمین روی را پاهایم

 .رفتم جاده سمت به و کردم مچاله جیبم در را دستانم. بزند

 ماغمد هم متری چند از ولی عمو یشده سوخته زمینیسیب بوی حتی. شدممی متوجه را بوها تمام دوباره

 .نداشت ایهفاید اما، دادم فشارش محکم و کشیدم دماغم به دستی. سوزاندمی را

 بوی .رسیدم جاده اول به بودند اطرافم که هاییانسان و اتفاقات به توجه بدون و کردم ترتند را هایمقدم

. کنم احساسش کمتر تا کشیدممی دماغم روی واردیوانه را دستم. میزد بهم را حالم شده داغ آسفالت

 از ولی ؛بود زیادی مسافت جنگلی ده ورودی از بعد فرعیِ اولین تا. نبود ـوسـ بـمینی یا ماشین از خبری

، درتمق برگشتن با مخصوصا، ترسیدممی دویدن از بود افتاده صبح که اتفاقی با. بود ترنزدیک شهر

 !نه یا بشوم شدنم تبدیل مانع توانممی که دانستمنمی

 .کردم گز پیاده را مسیر، ـوسـ بـ مینی آمدن تا و انداختم پایین را سرم

 زمین و کند گیر پایم زیر سنگی داشت امکان لحظه هر که رفتممی راه تند چنان را جاده کنار خاکی مسیر

 آن هب رو و چرخیدم جاده سمت به. شنیدم دور مسافتی از را ـوسـ بـ مینی یقراضه موتور صدای. بخورم

 .دادم تکان را دستانم

 .منشست صندلی اولین روی و رفتم باال یکی تا دو را آهنینش هایپله. ایستاد من از جلوتر متر چند
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 صندلی هب را لباسم یشده خیس پشت و کشیدممی نفس تند تند. بود کرده امکالفه راننده رادیوی صدای

 راننده. دکرمی آرامم بود راننده کنار که خنکی نارنج بهار شربت بوی. چسباندم ـوسـ بـ مینی رنگ قرمز

 بود هکرد اذیتم اشخیره نگاه که من. زد من به تعارفی آیینه از چشمانش با بود شده من نگاه متوجه که

 .شدم مقصد به رسیدن منتظر و چرخاندم شیشه سمت به را سرم

. دیدممی آنجا را بهادر ازگاهی هر که جایی، بود جاده کنار یخانهچای دنبال جستجوگرم نگاه راه تمام

 پیاده ترجلو گرفتم تصمیم که دادمی آزارم چنان آینه از راننده نگاه. دیدم را چوبی تابلوی جلوتر متر چند

 .بشوم

 .دارین نگه -

 اشبوردد روی را پول، شوم ـوسـ بـ مینی کامل ایستادن منتظر اینکه بدون و درآوردم جیبم ته از رو پولی

 سمت هب. نکردم توجهی ولی؛ شنیدم سرم پشت را راننده فریاد صدای. پریدم پایین هاپله واز کردم پرت

 .رفتم خانهچای

 ار چوبی کوچک هایآالچیق. رفتندمی آنجا زیادی راهی بین مسافرهای و بود جنگل کنار جایی خانهچای

 لبش نارک همیشه سیگارش و نشستمی منقل به نزدیک جا اولین در همیشه بهادر و بودن ساخته هم کنار

 تنباکوی بوی و تازه سبزی عطر به توجهبی. بود درآورده را شکمم صدای املت یشده پخش بوی. بود

 مانعم یزیچ که برگردم گرفتم تصمیم ناامید. نبود اما؛ گشت بهادر دنبال را مسافران تمام چشمانم، قلیان

 .دیدم اتاقک کنار را بهادر بزرگ و پالستیکی هایچکمه، چرخاندم دوباره که را نگاهم. شد

 را هامهچک توانستم فقط، بود جاده به پشت جایی، نداشت سالمی یپنجره و در که چوبی رنگ آبی اتاقک

 و چراغ و بود تاریک اتاق داخل. ایستادم اتاقک کنار و چرخاندم در سمت به را هایمقدم. ببینم در کنار

 .تداش بدی خیلی بوی که دادمی نشان را اتاق کف یکهنه فرش خورشید نور فقط. نبود روشن المپی
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 .زدم صدا را بهادر و ایستادم در کنار. شوم وارد توانستمنمی اصال

 ...بهادر -

 .شنیدم را اشنکره صدای که بودم نگفته را دوم بهادر

 !ها -

 .بیرون بیا دقیقه یه، دارم کارت! نیرام -

 نم. آمد من سمت به و کرد مرتب را لباسش باز یدکمه. شنیدم را شدن بلند موقع زدنش نفس صدای

 بدتر ار حالم مزخرفش سیگار و الکل بوی. انداختم پایین را سرم، میشد چندشم هم او به کردن نگاه از که

 تابآف نور. آمد بیرون اتاق از و کرد پا را کوله و کج دمپایی. کند باز را دهانش خواستنمی دلم اصال. کرد

 :گفت بود انسانیت از خالی که لحنی با و کرد جمع را چشمانش

 ؟چیه ها -

 .بگیرم ازت رو یکی سراغ اومدم -

 .شناسمنمی رو هیچکی من؟ کی -

 یرو را چاقش هیکل، رفت بود بسته لجن پایینش و بود اتاقک کنار که ایزده زنگ آب شیر سمت به

 .زد صورتش سرو به آبی و انداخت پاهایش

 ؟ندیدیش تو! نداریم خبری وود از دیشب از -

 .شد من نزدیک بود آمده جا کمی حالش که حالی در و گرفت دست با را صورتش دور آب -
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 ؟اون دنبال فرستادن چی واسه رو تو -

 .بود من دوست وود آخه -

 ؟فرستاده رو تو چرا ملک اصال؟ چیه دوست دوننمی هاوحشی این مگه! دوست -

 ترمنر او با باید. چرخیدمی سخت زبانم و بودم افتاده لکنت به. نشستمی هایمریه به سخت نفسم

 :گفتم زدمی هم به هم را خودم حال که لحنی با. نکند لجبازی و کند کمکم شاید تا کردممی برخورد

 ؟کجاست دونیمی -

 .داشتبرنمی چشمانم از را نگاهش و بود نیامده بدش اوهم، بودم زده زل گستاخش و سیاه هایچشم به

 !نه -

 !نگرانه خیلی ساها بهادر، کنممی خواهش -

 .ودب ساخته بهادر اغوای برای وحشتناکی ترکیب نگاهم معصومیت با که بود التماسی صدایم لحن در

 .بپوشم رو لباسم وایسا -

 منتظر رد پشت آفتاب زیر را ایدقیقه چند. گنجیدمنمی خودم در خوشحالی از و کشیدم بلندی جیغ دلم در

. رفت آب شیر کنار دوباره و انداخت دوشش به را اشخالی یاسلحه، کرد پا را هایشچکمه بهادر تا ماندم

 .کندمی دست دست قدرآن چرا دانستمنمی. ریخت حلقش به را آب مشتی و برد آب زیر را هایشدست

 :پرسیدم بست که را اشجلیقه. بود کرده امکالفه کردنش معطل

 ؟بریم -
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 فریاد دلم در ترس هزار و رفتممی راه سرش پشت. رفت جنگل سمت به بزند حرفی اینکه بدون

 که ودب نگاهش در تشویشی بهادر. کنممی اشپاره و تکه کرد غلطی کار اگر گفتممی خود با، کشیدمی

 از را هازن با زدن حرف برای فرصت ترینکوچک که همیشگی بددهنِ و گستاخ مرد آن. بود کرده گیجم

 .انداختمی ساعتش به مدام را مضطربش نگاه و بود جنگل در تنها من با االن، دادنمی دست

 هایرشته و بود گرفته را خورشید نور تمام هادرخت یسایه. شنیدم هادرخت باالی از خشیخش صدای

 بهادر و من. ببینم خوبی به را هادرخت باالی نتوانم میشد باعث، زدمی بیرون هاشاخه الی از که باریکی

 وبیدهک صدای که بردم باال را سرم، شنیدیم را درخت یشاخه شدن شکسته صدای دوباره که ایستادیم

 .دیدم را زمین سنگ و برگ پراز سطح به سقوطم فقط و کرد کر را هایمگوش سرم به چیزی شدم

*** 

. کردممی حس را ماشین هایتکان ولی؛ بخورم تکان یا ببینم را چیزی توانستمنمی، نبودم بیهوش کامال

 ودمب مطمئن. دادمی بلندی غِرغِر صدای و افتادمی جنگل هایچوله چاله داخل جنگلبانی یغراضه ماشین

 من. شد مرور چشمانم جلوی پیش ساعت چند تمام و گذشت ایلحظه چند، هستم بهادر ماشین سوار

 ردکمی ترزیق من به هوشیبی آمپول بهادر باریک ساعت چند هر و بودم حبس چوبی اتاقک در روز تمام

 دچن هایآمدن هوش به از رنگیبی و کدر تصاویر فقط منگ و گیج من و بود شده شب. نشوم بیدار تا

 روی را من. افتادم دستانش روی جانبی، من و کرد باز را ماشین در بهادر. آوردممی یاد به را امثانیه

 اینکه با. نیستم هوشبی کامال نشود متوجه تا کردم رها هایششانه روی را خودم. انداخت دوشش

 .شدممی متوجه را بهادر هایکار این دلیل باید ولی؛ هستم خطر در دانستممی

 تا میشد ترشدید لحظه هر و بود آشنا خیلی برایم که رسیدمی مشامم به بوهایی. بود طوالنی تقریبا مسیر

 .زدمی آتش را سرم تا بینی تمام بودکه خون بوی، زدمی هم به را حالم که حدی
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 ودب شده جمع زمین هایفرورفتگی در که شده بسته هایخون، دیدممی خون فقط کردم باز که را چشمانم

 هشد دریده گردن از که هاییجنازه، شدیممی رد هاجنازه کنار از. میشد پخش بهادر سنگین هایقدم با و

، بود نشده سیاه و تاریک خیلی هوا. بود کرده امدیوانه بهادر خون از خیس هایچکمه صدای، بودند

. شدمی رد و زدمی کنار پا با را هاجنازه راحت خیلی. بدهم تشخیص را بینممی که چیزهایی توانستممی

. آمدم وشه به فهمیدمی نباید، بخورم تکان ترسیدم که بود شده داغ چنان سرم، کوبیدمی شدت به قلبم

 اآشن برایم کدامهیچ، دیدممی سختی به را هایشانچهره، بود کرده روشن را اطراف آن بهادر ماشین نور

 را وود خون، خون بوی همه آن بین در. نبینم هاآن بین را وود کردممی دعا و کردممی نگاه دقت با. نبود

 دش باعث شدم متوجهش که بویی. نبودم خوشحال اصال بودم کرده پیدایش اینکه از، کردم احساس

 .بشود بیدارشدنم متوجه لعنتی آن و بخورم ریزی تکان

 ؟خوشگله شدی بیدار -

 وانیج پسر یجنازه کنار، افتاد شده دلمه خون یچاله روی صورتم تمام، کوبید زمین به را من رحمیبی با

. رزیدلمی جانم تمام، کشاندم درخت کنار را خودم، زدمی آتش را استخوانم که وحشتی با. بودم شده پرت

 در غرق را خودم من. شد زنده هایمخواب تمام و افتاد صورتم کنار به چسبیده خونی موهای به نگاهم

 شده سالخی که بود گناهیبی هایآدم خون در غرق، صورتم و هادست تمام هم االن و بودم دیده خون

 .بودند

 هلحظ هر چون؛ کنم کنترل را خودم هم باراین، شدن تبدیل به فراوانم عطش رغم علی گرفتم تصمیم

 تلق این دلیل و کنم پاره تکه را بهادر من و کند مغلوب را امانسانی جسم امحیوانی خوی داشت امکان

 .کند فرار عام
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 نگاهم خواستنمی دلم اصال. بودم دوخته بود روبرویم که سنگی تخت به را نگاهم و کشیدممی نفس تند

 .بود کرده امدیوانه خونشان بوی که بیفتد هاییآدم یجنازه به

 در چون؛ نبود خوب اصال این و کردمنمی احساس را دردی هیچ ولی؛ بودم شده پرت زمین به اینکه با

 .هستم محافظین از هم من فهمیدمی نباید بهادر و بودم تبدیل به حالت تریننزدیک

 ؟بیداری وقته خیلی -

 با، بود عرق خیس چربش پیشانی. کردمی امکالفه اشسینه خسخس. زدمی بهم را حالم صدایش

 کنان هنهن و خوردمی هاجنازه به محکم اشخونی هایچکمه. کرد خشک را عرقش کثیفی دستمال

 استخومی دلم. بود شده بد خیلی حالم، بزنم عق میشد باعث خون بوی. کردمی تلنبار هم روی را هاجنازه

 متر چند. دادممی انجام کاری نباید وود کردن پیدا تا ولی؛ کنم اشپاره تکه لحظه چند از کمتر در

 زندگی آن در کسی ظاهرا. بود شده ترپررنگ وجودش چراغ نور با که بود ایمخروبه یکلبه ترطرفآن

 از ار لرزانم زانوهای و کردم جمع پاهایم در را خشمم تمام. نیست آنجا وود میشدم مطمئن باید، کردنمی

 .شد مانعم بود دستش که چوبی با که رفتم کلبه سمت به و کندم زمین روی

! نیست خبری بودن برت و دور که هاییگرگ توله اون از. نمیری جایی شما نشده تموم کارم تا -

 ؟بخورنت نترسیدی

 هایجنازه روی را دخترک جسد! زدمی عصبی هایقهقه بلند کشیدمی را جوانی دختر دست که حالی در

 نگاهم قدرآن. بود خون از پر زمین هایچاله تمام و بود مانده زمین روی جسد کلی هنوز. انداخت دیگر

 .دزدیدمی هایمچشم از را نگاهش که بود شده وحشی

 ؟کنن اتپاره تیکه برسن االن ترسینمی -
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 .منی پیش تو که وقتی تا نه -

 ؟میدن اهمیت من به کردی فکر چرا -

 .دیگه هست بینتون چیزی یه حتما؟! خودشون از یکی دنبال فرستادن رو تو چرا پس؟! نمیدن -

 ستمد. ایستاد من روبروی و کرد روشن را سیگارش. آمدمی بیرون بریده بریده صدایش، بود شده خسته

. تبس بود اطراف آن که ایپوسیده طناب با را دستم، کلبه هایپله روی. برد کلبه سمت به و کشید را

. بود هاهمخروب به شبیه ظاهرش هنوز ولی؛ بود شده ترمیم چوب هایوصله با که بود ایسوخته نیمه یکلبه

 حکمیم پک و نشست روبرویم. دادمی جیر جیر صدای من تکان کوچکترین با رنگش خاکی چوبیِ هایپله

 .زد سیگارش به

 ؟اینجا آوردی رو من چرا بهادر -

 .فهمیمی خودت -

 ؟آورده هااین سر رو بال این کی؟ انکی هااین؟ کجاست وود -

 هم در یچهره بهادر. میشد رد امحنجره از داغ...صدایم، میشد خارج گلویم از ایمسخره یدورگه صدای

 .بود انداخته صورتم به را اششده کشیده

 .کردیمی هاماجرا این قاطی رو خودت نباید اصال تو، خودتی مقصر -

 !کنممی خواهش! کن کمکم، کنم پیدا رو اون اومدم -

 بقیه راغس بزند حرفی اینکه بدون و کرد له پاهاش زیر را اشسوختهنیمه سیگار، شد بلند جلویم از سریع

 ایهتپ که کردممی نگاه ایدیوانه مرد به فقط من و شد برقرار سکوت ما بین ساعتی یک. رفت هاجنازه
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 یاد از وقت هیچ که هاییصورت، بودند شده کشته فجیعی طرز به که هاییانسان از بود کرده درست

 یک با و ریخت هاجنازه روی را نفت تمام. شد پیدایش کلبه پشت از نفت پیت با بهادر. برد نخواهم

 یشانرو به رو، جنگلبانی خونیِ پا تا سر هایلباس با بهادر و سوختندمی هاجنازه. سوزاند را هاآن کبریت

، بود شده سرازیر چشمانم از اشک. ریختمی پاهاش کنار را سیگارش خاکستر و بود ایستاده

 را شگرمای آتش شعله، گذشتمی ترسخت و سخت هالحظه. کنم باور را دیدممی که چیزی توانستمنمی

 وود که کنم شکر را خدا و کنم نگاه فقط بودم مجبور ولی؛ بزنم فریاد کردمی وادارم و کوبیدمی صورتم به

 .نیست هاآن بین

 .آمدمی سمتم به تریجدید و وحشتناک یچهره با مشکالت، شوم دور آنها از کردممی سعی که روزی هر

 را هایمچشم، بود شده داغ سرم، خوردندمی تکان هم روی هایمدندان و بودند شده مشت هایمدست

 هنوز .است زده زل من به لبخند با و نشسته نشیمن اتاق صندلی روی که دیدم را ملیحه مامان، بستم

 هشد سرد سرم. بود کرده آرامم شیرینش یخنده ولی؛ کردم تصور را مادربزگم چرا که معماست برایم

 در هایجنازه ولز و جلز صدای اما؛ کنم باز را هایمچشم خواستنمی دلم اصال کشیدم عمیقی نفس، بود

 هب عصبی هایپک و کشیدمی سیگار هم سر پشت بهادر. بمانم رویا در غرق دادنمی اجازه، سوختن حال

 .زدمی اشبیچاره سیگار

 مالیش ماست داری چرا تو ولی؛ نیست تو کار دونممی؟ کیه کار هااین. بزنی حرف خواینمی هم باز -

 ؟کنیمی

 هب بذار نزن حرف زیاد هم حاال؟! فهمیمی! اینه عاقبتت یا باشی مطیع باید یا جااین! آدمم یه هم من -

 .برسم کارم

 ؟کی مطیع -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 184 

 !ببندمش اتواسه یا رو دهنت بندیمی -

 لهتو اون. بکشن رو تو هااون خوادنمی دلم اصال، میشه پیدا اشدارودسته و کای یسروکله االن بهادر -

 .ندارن رحم اصال هاگرگ

 داخل و کشاندمی خودش دنبال و کرد باز را دستم، برداشت ترمحکم سمتم به را هایشقدم، شد عصبانی

 .کرد پرت کلبه

 !بریمی هم رو صدات. کنینمی غلطی هیچ و شینیمی جاهمین -

 !برسن هااون به که اینجا کشوندن رو تو، کردن طعمه رو تو و من هااون بهادر -

 .کردم استفاده فرصت از هم من، بود شده شل هایشقدم. کرد قفل را در و رفت بیرون سریع

 واسه !ببری بین از رو هاجنازه که نیست این واسه، من با هم اون اینجا بیای گفتن بهت اگه هااون بهادر -

 ؟فهمیمی میریمی وسط این که تویی فقط! بندازن گیر رو اشدارودسته و کای هااون که اینه

 از چون؛ است درست کردممی احساس ولی؛ کرد خطور ذهنم به چطور هانظریه این لحظه آن دانستمنمی

 .بود آورده آنجا به را من چرا دانستنمی هم خودش بودم فهمیده بهادر نزدن حرف

 ارهذنمی. سپرممی کای به رو تو امنیت، باشه راحت خیالت، ریممی وود و من؟ کجاست وود بگو بهادر -

 .بیاره سرت بالیی کسی

 ؟نه ببندی رو دهنت خواینمی -

 .کنهمی پیدا رو من جای زود کای، نیار در بازی بچه بهادر -

 :گفت من به رو رفتمی بیرون اتاق از که درحالی بهادر
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 .کنن پیدات بتونن عمرا، بودی اونجا که اتاقیه همون تو فعال که رابطِت -

 ودب رفته بهادر اما؛ هایمحرف تکرار به کردم شروع. بود رابط به امیدم یهمه من، سوخت لحظه یک سرم

 اتاق بودم زندانی آن در که اتاقی. گشتم را کلبه هایسمبه سوراخ تمام. بود اثربی من هایتالش و

 هنوز. نکردم پیدا چیزی ولی؛ کردم وارسی را جا همه بودم آنجا که ساعتی چند در، نبود شلوغی

، نمک حس را تازه هوای شاید تا رفتم شده موم و مهر یپنجره کنار. کنم احساس را وود بوی توانستممی

 امالک را بود زده پنجره به که را خیسش پیشانیِ جای، فهمیدم کامال را وود عرق بوی کشیدم که نفس

 مگذاشت اشپیشانی روی را دستم شب آن وقتی، سوختمی تب از که بود شبی همان بوی، کردم حس

 انهم به. کردم حس دوباره را بو همان، پنجره یلبه روزآن و بود گرفته را او بوی دستانم. بود عرق خیس

 صحبتهم برای دلم. باشد زنده کردممی دعا فقط دل در.بوده اینجا من از قبل که فهمیدم، بود تازگی

 یچهره آن با هایشنگاه. لرزاندمی را دلم بودیم هم کنار در که شب آن یاد. بود شده تنگ اون با شدن

. کردم بو بارها را دستانش جای. فهمیدم کلبه در روزآن را همه که، داشت خاصی شیرینی برایم دارتب

 ...ولی بزنیم حرف صبح تا و بشنوم را صدایش دوباره خواستمی دلم

*** 

 رفتن: نهم فصل

 هایماستخوان غرش ولی؛ میشد گرم دلم کردممی نگاه آن به وقتی، بود کرده روشن را زمین کامل ماهِ

 فقط. ودنب بقیه و کای از خبری هیچ و بود گذشته کلبه در شدن زندانی از ساعتی چند. بود بریده را امانم

 ستمنش زمین کف. کردمی امعصبی بودم داده لم رویش که صندلی جیرجیرِ صدای. شنیدممی زوزه صدای

 که فتمر پنجره کنار، آمدنمی بیرون از صدایی هیچ بودم نگران خیلی. کوبیدممی زمین به انگشتم با و

 ودب پشتم که در به سرم با و نشستم در کنار همانجا، بود قفل در اما؛ دویدم در سمت به، ندیدم را بهادر
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. شنیدم را نفر چند پای صدای که نگذشت لحظه چند! بیفتد است قرار اتفاقی چه دانستمنمی. کوبیدممی

 دهکشی زمین به که دیدم را رنگی سیاه ردای. رساندم پنجره به را خودم، ندیدم چیزی در شکاف کنار از

 پشت را یکس. ایستادم پنجره به پشت و شدم پشیمان، ندیدم بیشتری چیز کشیدم سرک چه هر، میشد

 .بودم ترسیده، شدم پرت عقب به قدمی چهار سه! خوردم جا، برگشتم سرعت به، کردم احساس سرم

 دمدیمی نزدیک از را چیزی، بود شده کرخت بدنم تمام. بود بریده را زبانم دیدممی که سرخی هایچشم

 . کردمنمی تصور را وجودش اصال که

 مکدا هر که هاییچهره و پریده رنگ هایصورت، بلند نیش هایدندان با گداخته آتش رنگ به هاییچشم

 هیچ. دادمی نشان بیشتر را صورتشان سفیدی تنشان رنگ تیره هایلباس. داشت جداگانه هایمشخصه

 بوی توانستممی و بودن ایستاده پنجره جلوی مرد چهار. بودند زده زل من به فقط و زدندنمی حرفی

 عطش .بگیرم فاصله پنجره از که بود این بکنم تونستممی که کاری تنها. کنم حس کامال را خونشان

 هیچ که ـزه غــریـ به شبیه حسی، میشد ترشدید لحظه هر و بود وجودم در کشتنشان برای خاصی

 . نداشتم برایش پاسخی

 بر چشمانشان از را نگاهم. سوختمی سخت هایماستخوان و بود شده برابر چند چشمانم غرش

 یچهره نوزه. کوبید پنجره به را دستش بود سوخته و شکسته یپنجره به ترنزدیک که کسی. داشتمنمی

 تحقیر یخرناسه با که باریک هایلب با ریز و تنگ هایچشم، ستزنده ذهنم در کامال اششده نفرین

 اششکیم چرب موهای ولی؛ بود ترکوتاه بقیه به نسبت قدش. آمدنمی چشم به اصال، کشید که ایکننده

 نظر به ترداغ چشمش یحدقه از رنگش سرخی که هاییچشم و نداشت سنخیت اصال بود که هیوالیی با

 .آمدمی
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 ار تکشان تک خواستمی دلم. شود بلند شان خنده صدای و بپرم جایم از شد باعث اشخرناسه صدای

 یستادها من روبروی هنوز. برگشتم پنجره سمت به سریع و کشیدم عمیقی نفس، کنم له دستانم بین

 .بگیرند فاصله پنجره از شد باعث، داشت که ایمسخره یلهجه با زنی صدای، بودند

 .شماست مال بعدش، خواممی امشب تا فقط رو کوچولو خانوم این، باشین نداشته کاریش -

 رشکم هاینیمه تا که سیاه موهایی. بودم دیده شبآن که بود ظاهرش از ترجوان بودم شنیده که صدایی

 هاییباسل شبیه اصال. بود پوشانده را پایش ساق روی تا که رنگ مشکی بلند لباس یک و بود پوشانده را

 قرار آتش کنار اگر که سرخ و درشت هایچشم و داشت متوسطی قد. بودم دیده زمان آن تا که نبود

 نمیجه آتش جانبی نور زیر شب تاریکی در حتی سرخش هایلب. رسیدمی نظر به ترداغ آن از گرفتمی

 ایستاده سوخته هایجسد آتشِ یهیمه کنار زن یک و مرد چهار، بهادر جز به. درخشیدمی هم شب آن

 روبروی فضای. خوردمی صورتم به محکم آن گرمای و بود کرده روشن را فضا تمام آتش سرخی. بودند

 و سیاه فضای. بودند سوخته درختان و هاسبزه یهمه متری ده چند شعاع تا و بود درخت از خالی کلبه

 زمین روی یبسته دلمه خون و سوخته گوشت بوی. دادمی ترشوم اتفاقی از خبر کلبه خاکستری

 .شدممی مانعش ولی؛ بود شده سخت خیلی هایماستخوان گزگز تحمل. بود کرده ترمدیوانه

 چه هر، کند روشن را اشبعدی سیگار توانستنمی و لرزیدمی هایشدست، بود ترسیده خیلی بهادر

 من هب نگاهی و برداشت لبش یگوشه زا را سیگار. کند روشن را اشزده نم کبریت نتوانست کرد تالش

 .انداختم مضطربش و سرخ چشمان به را سرزنشگرم نگاه. انداخت

 تو، نداریم باهات کاری، کردم راحت رو خیالت که من؟! لرزیمی انقد چرا. کن روشن رو سیگارت بیا -

 !هستی مطیعی آدم
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 تیشآ با را سیگارش و برد فندک سمت به را سرش، بود افتاده بدنش تمام به دستانش لرزش که بهادر

 یک اینکه محض به. کرد روشن، بود هویدا آورشچندش لحن از بودن عفریت که ایساله چند و چهل زن

 .کرد جدا عفریته آن از را خودش سریع گرفت کام

 انشنگاه فقط، زده یخ و سرد هایمجسمه مثل و بودند ایستاده کاترینا سر پشت هم کنار مرد چهار آن

 .چرخیدمی گهگداری

 تا بفهمن ترراحت رو بوش بذار! بیرون بیارش کلبه از رو دختر برو؟ نمیان چرا پس اَه: کاترینا

 .شه پیدا ترزود شونسروکله

 اب بهادر. رساندم در به را خودم سریع، کرد خوشحالم در قفل صدای. آمد کلبه در سمت به سریع بهادر

 .بود منتظرم در بیرون کوتاه طناب یک

 دلم اصال! نمیگی هیچی، خورینمی اضافی تکون، زنینمی اضافه حرف، جلو بیار رو هاتدست: بهادر

 .مردی جوری چه بگم ملک به خوادنمی

 ؟انکی هااین بهادر -

 ؟!نفهمیدی -

 دستانم دور را طناب بهادر. شنیدنمی دیگری کس او و من جز و میشد زده وارزمزمه هایمانحرف

 .کردممی سوال وارزمزمه فقط من و پیچیدمی

 ؟بود هااین کار پس -

 .شه تموم هااون با کارشون تا شو ساکت حاال! آره -
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 .خوانمی اون جون از چی -

 .کشته رو اون کی ببینه خوادمی، گردهمی قاتل دنبال -

 .کند فاش را بود چشمانم پشت که رازی بود مانده کم امشده گشاد چشمان و پرید صورتم از رنگ

 ؟دونیمی چی تو -

 امنگرانی و بود غوغا دلم در. شدممی کشیده او سر پشت من و کشیدمی را طناب بهادر، نزدم حرفی هیچ

 .میشد ترشدید لحظه به لحظه

 یرو و پیچید هم در پاهایم. نشاند درختی یسوخته یتنه روی مرا بهادر، رسیدم که شانقدمی چند به

 و هشد خشک خون از که موهایی و کردم صاف را امکوله و کج یمقنعه بسته هایدست با و نشستم تنه

 .چپاندم داخلش را بودند شده سفت

 .خورهنمی دردیت هیچ به اینجا شجاعت! خورینمی تکون جات از -

 وود از هنوز ولی؛ بودم ناامید بقیه و کای آمدن از. بودم سپرده تقدیر دست به را خودم و شده ساکت

 .نداشتم خبری

 ؟بردین کجا رو وود -

 .کرد هیکلم بار را وحشتناکش نگاه، برگشت سریع شنید را من صدای وقتی کاترینا

 .راحت خیالت، امنه جاش؟ داری هم زبون تو -

 ؟کجاست -
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 !کنیمی سوال داری زیاد -

 .نکردم اعتنا اصال ولی؛ نزنم حرفی و بشوم خفه یعنی که رفت من به ایغره چشم بهادر

 .نشده خوب هنوز حالش! مریضه اون -

 !خوبه حالش دیگه االن، راحت خیالت -

 باعث کاترین هایحرف یادامه در شانمسخره یقهقه صدای. نفهمیدم را حرفش منظور لحظه آن در

 .شد قطع شانخنده لحظه یک در. بفشارم بهم را هایمدندان میشد

 !اینجا بیارش بهادر -

 را نم دست طناب دوباره بهادر. نداشتم خوبی حس بنشینم جسد همه آن خاکستر کنار اینکه از اصال

 و لرزیدیم هایمدست نشستم روبرویش وقتی. بکنم توانستمنمی کاری هیچ من و کشیدمی خودش دنبال

 بود فتادها دلم به کاترینا وجود از که ترسی. کنم نگاه چشمانش به توانستمنمی. بود شده سست هامزانو

 ! هستم چه که رفت یادم لحظه یک برای. بود کرده فلج را زبانم

 روبروی اششده باز موهای و خوردمی صورتم به اشمشمئزکننده هاینفس، کرد خم سمتم به را سرش

 . بود من صورت

 ؟اون دنبال اومدی تو چرا -

 .بشود من ضعف متوجه خواستنمی دلم اصال، دوختم چشمانش به را نگاهم

 ؟کجاست -

 !کوچولو خانوم نباش نگرانش -
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 هب من، کنم کنترل را خودم میشد باعث داشتم که عجیبی حال اما؛ کردمی امعصبی اشمسخره لحن

 سنگ روی و برداشت من صورت از را اشدرنده هایچشم که انداختم پایین را سرم. بودم داده قول ساها

 ازیب هاخاکستر با پایش با و بود انداخته شدهخاموش آتش به را نگاهش. نشست آتش روبروی بزرگ

، آمد او سمت به نمیشد دیده واضح خیلی شب تاریکی در رنگش سیاه ظاهر که مردها از یکی. کردمی

 و میل اب چنان! نمیشد باورم دیدممی که را چیزی. برگشت بقیه کنار و داد دستش به را رنگی قرمز لیوان

 نآ از حتی لیوان داخل یتازه خون بوی. زد چنگ گلویم به تهوع حالت که کشید سر را لیوان اشتیاق

 نارک خون باریک خط. چرخیدمی خونینش هایلب روی امتحقیرکننده نگاه. سوزاندمی را سرم هم فاصله

 نخو از خالی لیوان. ببندم را چشمم ایلحظه شد باعث که ریختمی پایین صورتش از طوری هایشلب

. ردک پاک را لبش کنار خون دستش با، کشید لذت سرِ از عمیقی نفس که درحالی و گذاشت زمین روی را

 .شد من خیره نگاه متوجه

 .دارم کار هاگرگ توله اون با هنوز! بیارم سرت بالیی خوامنمی فعال نترس -

 .داد ادامه کردمی مرتب را لباسش که حالی در و شد بلند سنگ روی از

 !بدن رو پسرم کشتن تاوان باید -

 ؟!پسرت -

 را نگاهش. بپرسم بود شده باعث تعجب ولی؛ شدم شوکه هم خودم، پرید دهنم از حرف آن اینکه از

 .بود کرده ترشآرام بود سرکشیده دل و جان با که خونی انگار. چرخاند سمتم به دوباره

 زندگی هم کنار همیشه تا دادم نجات بدبختی اوج از رو شونهمه من، هستن پسرهام هااین یهمه! آره -

 !بدن فراریش تونستنمی که حالی در، کشتن رو من پسرهای از یکی هاگرگ توله اون ولی؛ کنیم
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 گردنم جان به را هایشدندان بودم منتظر لحظه هر که شد کشیده هم روی هایشدندان حرص با چنان

 و تند هاینفس ولی؛ کند کنترل را خودش کردمی سعی که حالی در و داد گردنش به تکانی. بیندازد

 :داد ادامه، میزد فریاد را احساسش آشکارا عمیقش

 خواستممی که اینه خاطر به هستن زنده که هم االن همین تا! زنممی آتیش جا همین رو تکشون تک -

 خوب بازی یه شونواسه االن ولی؛ کنم اشپاره تیکه شونهمه چشم جلوی و کنم پیدا رو لعنتی گرگ اون

 .دادم ترتیب

 به یچهره آن پشت توانستمی چطور گریوحشی حجم این. ریخت سرم به سردی آب هایشحرف

 رمنتظ و بودند ایستاده او پشت زنده و سرد هاییجسد مثل که هاییمرد یا؟! باشد شده جمع ساده ظاهر

 تا اهدخومی او که هستم کسی آن من بگویم او به گرفتم تصمیم! بودند بدذات خوارخون این دستورهای

 و زخمی و خسته تن، بودم دیده امقبیله از من که چیزی با. بدهم نجات عفریته این دست از را امخانواده

 برای من میشد باعث، بود یوک و جیک دل در که شکی و برود بین از داشت امکان لحظه هر که اتحادی

 بودم دهدی که موجوداتی این با توانستندنمی بودند مانده که گرگی چند و ساها. نکنم تعلل خودم معرفی

 .شوند پیروز و بجنگند

 شدت به بودم کرده کز ایگوشه ترس از که بهادر عرق و سوخته گوشت بوی و بود سیاه و سرد فضا

 اتریناک روبروی و گذاشتم جانمبی زانوهای روی را دستم. نداشتند ایستادن جان پاهایم. کردمی امکالفه

 . کردم احساس را کسی وجود که بگویم را چیز همه تا ایستادم

 در. برگرداندم را نگاهم سریع، بشود من توجه جهت متوجه خواستنمی دلم اصال، چرخاندم را نگاهم

. کردم احساس اطرافم را وجودشان، داشتم را امخانواده نجات و حقیقت گفتن قصد که لحظه همان

 هایملب روی مضحکی لبخند خوشحالی از. میشد دیده هم هابوته پشت از حتی کای براق هایچشم
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 کرده حس اطرافم در که را وجودشان. نشستم جایم سر و کردم جور و جمع را خودم سریع، نشست

 .بود شده تزریق جانم به شجاعت، بودم

 ...تا ااینج بیارش گرفت رو پسر اون سراغ هرکس گفتم بهادر به؟! دنبالش اومدی تو چی واسه نگفتی -

 !اینجان هااون -

 بلندی نیش هایدندان با بود شده شوکه که کاترینا.بماند نصفه صحبتش شد باعث هاآن از یکی صدای

. درساندن کاترینا به سریع را خودشان پسرانش و برگشت صدا سمت به ریختمی اطرافش از خون که

. دلرزانمی را تنم خونشان به تشنه ظاهر. شدندمی جاجابه نور مثل، بود بیشتر هم باد از سرعتشان

 .دادندمی نشان هاگرگ به عجیبی صدای با را هایشاندندان و بودند دوخته اطراف به را شاننگاه

 از. آمدمی هاآن سمت به هاگرگ از جلوتر که دیدم را ساها هادرخت الی از. شنیدممی را پایشان صدای

 یطانش از که قدرتی. بود تصور قابل غیر هاآن قدرت اما؛ داشتم را پیروزمندان احساس بودند کنارم اینکه

 .بسوزاند را امخانواده یهمه بود ممکن که آتشی و بودند برده ارث به

 رصق را دلم ساها پشت آرامش هایقدم. رسید قدرتمند خیلی نظرم به کای، افتاد سفید گرگ به نگاهم

 اطرخ به را خدا. است کای صدای بودم مطمئن که شنیدممی چیزهایی. شد دوخته هم به ماننگاه. کردمی

 بزنم رفح شود متوجه کسی کهآن بدون آنها با توانستممی اینکه از. کردم شکر بودن گرگینه نعمت این

 :پرسید کای موقع همان. کردم شکر را خدا

 ؟فهمیدن -

 !نه -

 .نکن کاری هیچ نگفتم بهت وقتی تا -
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 .بودم شما منتظر هم االن تا -

 ؟!فهمیدی، خورینمی تکون جات از -

 تا بیاندازم پایین را سرم توانستم فقط ولی؛ بزنم داد سرش خواستمی دلم. کرد امعصبی کای لحن

 .نشوند کای و من ارتباط و هانگاه متوجه

 :میزدگفت موج صدایش در همیشه که غروری با. ایستاد هاآن روبروی ساها

 .نمیشد پیداتون ورهااین بود وقتی چند -

 :گفت طعنهوار، کشیدمی ساها رخ به را خونینش هایدندان و گداخته هایچشم که حالی در کاترینا

 !رهمی یادشون زود هاگرگ -

 ؟نکنید حمله هابومی به نبود قرار. داشتیم هم با قراری چه نرفته یادمون هنوز -

 ...تا بودید کدومتون گرگ اون بگو فقط -

 .گرفت سخره به را او کشیدن دندان و چنگ، خاصی آرامش با ساها

 ؟کجاست وود -

 !سوزونممی اینجا رو تکتون تک -

 داشت امکان لحظه هر. بود هویدا هم درشب حتی اشسرخی که بود زده بیرون حدقه از چنان چشمانش

 اهـن گـبی انسان همه آن تقاص و بگیرم را جلویش که بودم کرده آماده را خودم من و کند حمله ساها به

 .بگیرم را بود سوزانده شب یک در که را
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 ؟کجاست وود: ساها

 مهه این به و ریخت دلم ته. ندارد اهمیتی برایش و نترسیده تهدیدش از اصال که داد نشان ساها فریاد

 لبخندی که حالی در و برد مردها آن از یکی سمت به را سرش پوشسیاه زن. خوردممی غبطه شجاعت

 : گفت بست نقش هایشلب روی شیطانی

 .بیارش، چن -

 سالم و صحیح وود، گرددبرمی وقتی خواستمی دلم. شد دور ما از سریع خیلی و دویید ما کنار از چن

 والنیط خیلی هادقیقه. دانستممی بعید بودم کرده پیدا عفریته آن از که شناختی با ولی؛ باشد کنارش

 شنیده هانفس صدای، بود هم به خیره هانگاه. بود وحشتناک خیلی بود آنها بین که سکوتی و گذشتمی

 را انشتپش صدای که هاییقلب حتی، دادمی انتقام صدای میشد ساییده هم به که هاییدندان و میشد

 .شنیدممی همیشه از ترواضح

 وانیج پسر. برسانم ساها یخسته و نفره هشت سپاه به را خودم کردم سعی کوتاه و سنگین هایقدم با

 یقفسه ،بود زیاد وحشتناک قدرتش. کوبید زمین به را من دستش با و شد مانعم بود من از دورتر کمی که

 شدمی باعث بزرگش جثه و قد، بود ایستاده سرم باالی همچنان جوان پسر. گرفت خفیفی درد امسینه

. ردک بودم افتاده زمین روی که من به ایمسخره نگاه و برد طالییش موهای الی را دستانش. نکنم کاری

 من به را خودش کای که دادمی نشان را خودش داشت امحیوانی خوی کم کم، بود شده داغ هایمنفس

 وحشتناک جدالی از خبر هم به هاآن دادن نشان دندان و چنگ یصحنه. کرد او به شدیدی غرش و رساند

 .شد جویا حالم از و آورد صورتم نزدیک را اشپوزه و بود ایستاده من کنار کای. دادمی

 ؟نشد چیزیت -
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 !نه -

 واظبم. بوده تو کار فهمنمی گرگی تو بدونن اگه هااین، شی تبدیل نباید، شی آروم بذار بکش نفس -

 !بکش نفس آروم، نیرا باش

 .داد امان خودش پشت را من و کرد جدا صورتم از را اشپوزه

 ندبل. شنیدممی را هایشانقدم صدای. بودم چن آمدن منتظر و بودم نشسته زمین روی کای پشت من

 را آخر هایقدم! آمدمی سمتم به خوش پای با وود! نمیشد باورم. چرخاندم صدا سمت به را سرم و شدم

 و رهخی نگاه. بود گرفته را وجودم تمام شرم. دیدم دستانش در را دستم اگاه ناخود، رسید من به تا دوید

 ودب بغض از پر که صدایی با و چسباند سرم به را اشپیشانی. بود ناگواری هایخبر حامل مضطربش

 :کرد زمزمه

 .کشنمی رو تو که گفتن، ایزنده شکر رو خدا -

 روی چشمانم. بود من نگران هم او و نبوده یکطرفه داشتم من که احساسی فهمیدم، لرزید دلم

 .پیچید گوشم یپرده در کاترینا نازک صدای که بود هایشدست

 !کنه پیدات بود اومده همین واسه پس -

 :آمد حرف به ساها. داشتبرنمی وود روی از را سردش یسایه کاترین

 ؟خوایمی چی، خب -

 ؟برگردونیش تونیمی! رو پسرم -

 !نه -
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 ؟هان چطوره؟! هاتتوله از یکی؟ میدی بهم چی جاش به خب -

 ؟ببری خودت با رو گرگ یه که باشی شده احمق و پیر قدران کنمنمی فک -

 اطیق بودی نگفته! کرده مست رو مونهمه خونش بوی گرفتیمش که وقتی از؟! خوبه؟ چطوره وود همین -

 ؟میدی پرورش هم انسان، هاتتوله

 .بزنی دست بهش نداری حق -

 اصال! مکن قبول امبیچاره پسر جای رو اون خون قطره یه با تونممی، بدنشه تو من سم االن، نیست الزم -

 ؟چطوره دختر همین خون

 !بدنمه تو زهرت وقتی تا حداقل، تونممی که دونیمی. کنممی اتپاره تیکه بخوره بهش دستت: وود

، نک خداحافظی دخترت دوست از! بسازم مطیع مرد یه ازت تا مونده خیلی هنوز کوچولو پسر...اوه: کاترینا

 ؟نه بمونه آشامخون یه با بخواد نکنم فکر

 ؟میگن چی هااین ساها: نیرا

 !هااین مثل هیوال یه میشم خون قطره یه با خونمه توی زهرش که وقتی تا، خونم یتشنه االن من: وود

 ؟کنم آماده تواسه یا خوریمی خودت، وود آفرین: کاترینا

 !کثافت و دهنت ببند: وود

 و کای، شدند ور حمله وود سمت به هاآشام خون. کوباندش درخت به محکم و دوید کاترینا سمت به وود

 .کردند حمله هم هاگرگ یبقیه
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 هب محکم هایضربه. بودند شده درگیر هم با کاترینا و وود و شدندمی کوبیده زمین به محکم هاگرگ

 زن. ردک پیدا کلبه پشت از را بهادر هاآن از یکی. میشد پرت آسمان و زمین بین وود و کوبیدمی صورتش

 کهشو، کردممی نگاه فقط من و افتاد زمین روی هوشبی او و کوبید وود صورت به محکم را ضربه آخرین

 .نشوم تبدیل بودم داده قول کای به ولی؛ بودم شده

 بود زده بیرون هایشدندان که حالی در و زد زانو بود هوشیبی نیمه درحالت که وود کنار پوشسیاه زن

 :کرد زمزمه وود گوش کنار

 !بذاری احترام من به گیریمی یاد یواش یواش -

 بهادر دست روی را هایشدندان و کرد باز را دهانش رسید که وود کنار. کشیدمی زمین روی را بهادر چن

 روی سرش باالی از خون و بود افتاده زمین روی زخمی وود. چکیدمی بهادر دست از خون، آورد فرود

 .سوختمی آتش مثل چشمانش در خوردن به میل. بود شده سرخ وود چشمان. ریختمی زمین

 نآ یک در. میشد کشیده پاهایم و کردند خوردن ترک به شروع هایماستخوان و گرفت آتش سرم تمام

 و ودب افتاده وود کنار هنوز بهادر، کردم حمله چن به. دویدم سمتش به و دیدم آسمان و زمین بین را خودم

. دجنگیمی آشامخون یک با گرگ دو هر. کرد پرت دیگر سمت به را زن دستانش قدرتِ با ساها. لرزیدمی

 .کن تمومش بهادر: زد فریاد گرفته صدای با کاترینا

 هک جهنمی آن وسط بود مانده مبهوت و کردمی نگاه من به. لرزیدمی کلفتش هایلب، بود ترسیده بهادر

 .بود ندیده زمان آن تا انسانی هیچ شاید

 .میرنمی شونهمه هااین، بهادر یاال -
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 لهحم تروحشیانه و دادندمی سر ناله دل ته از برادرانش بقیه و بود شده پاره تکه من هایدندان زیر چن

 .کردندمی

 .بود کرده کنترل را کاترینا سختی به قدرتش با ساها

 از دربها! کشمشمی خودم کند خطا پا از دست اگر که شد متوجه او و انداختم بهادر به را خشمگینم نگاه

 بهادر بالدن به او. دارد نگه را کاترینا نتوانست بود ثمربی هایشتالش که ساها و گذاشت فرار به پا ترس

 نجات حال در که ساها. شود برابر چند شکارش لذت تا کردمی مسخره را دویدنش و رفتمی راه سریع

 .سپرد من به را وود بود ویا

 صورتش به را امپوزه آرام. غریدمی هنوز و زدمی برق چشمانش. انداختم وود زیر را امپوزه سریع

 و کای. دنمیر که جنگیدمی فقط ویا، بود شده زخمی شدت به چیتو، افتاد بقیه به نگاهم آن یک. کشیدم

 به اهآشام خون کوبیدن با تا کردمی را تالشش یهمه ساها. بودند خورده شکست تقریبا هاگرگ بقیه

 که جنگیدمی هاآشام خون با چنان شجاعانه یوک. نمیرند تا بدهد نجات را بقیه جان هادرخت و زمین

 رقم را بدی فرجام، امقبیله خستگی و هاان قدرت که فایده چه اما؛ بود کرده کر را زمین گوش صدایش

 .زدمی

 .کردم حرکت پوشسیاه زن سمت به. سپردم او به را وود و کردم کای به معناداری نگاه. کردم رها را وود

 رب عقب به که لحظه هر و دویدمی خسته، بهادر. دادمی سر وحشیانه هایخنده و کردمی حرکت سرعت به

 و رساند بهادر پشت را خودش او آن یک در. کردمی وحشت بیشتر دیدمی را کاترینا وقتی گشتمی

 مانعش و انداختم کاترینا روی را خودم بودم هاآن از کمی فاصله با که من. داد بیرون را هایشدندان

 ار خودم. کردم برخورد سنگی تکه به محکم، کرد پرت را من و داد فشار بازویم روی را هایشپنجه. شدم

. یدمد صورتم روبروی را او لحظه چند از کمتر در که کنم حمله سمتش به تا شدم بلند دوباره، کردم جمع
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 هک جانی تمام با و کردم جمع را پاهایم. دادمی فشار و بود داشته نگه را صورتم، کردم حمله صورتش به

 .بودیم خسته دویمان هر. کردمی خسخس امسینه. شد زمین نقش، کوبیدم اشسینه به داشتم

 .آمد بیرون گلویم از مانندی خرخر صدای. ایستادیم هم روبروی

 .نکردم پاره تیکه اون مثل رو تکتون تک تا گمشو و وردار رو پسرهات! کشتم من رو لعنتی اون -

 !مردن شونهمه االن هاشسگ و ساها. نیستی معمولی تو دونستممی اول از -

 ؟بسوزونن هم رو اون بگم خوایمی ستزنده پسرهات از یکی فقط. شنوممی رو صداشون، نه -

 !کنممی پاره رو گردنش خودم؟ چی وود -

 .انداختم گردنش به را هایمدندان و کردم فرو بدنش به را هایمچنگ خشم نهایت از

 امسینه روی محکم را دستش. بود کرده پر را دهانم تمام خون، کردم حس هایمدندان زیر را گردنش

 مینز روی و نشست جانم بر سخت دردی. شنیدم را امسینه هایاستخوان شدن شکسته صدای، کوبید

 یدمپیچمی خودم به درد از که حالی در. کردممی حس قلبم در را امدنده استخوان، میزد کند قلبم. افتادم

. دبو زیاد خیلی سرعتش، رفتمی هاآن سمت به و کشیدمی خودش دنبال را بهادر که دیدم را کاترینا

. بخورم کانیت کوچکترین نتوانستم کردم تقال هرچه. برسم او به توانمنمی شکسته یسینه با دانستممی

 صورت روی آرام چشمم یگوشه از داغی اشک، بستم را هایمچشم که زدمی آتش را امسینه چنان درد

 .بود افتاده زمین روی سرم و ریختمی امخاکی

*** 
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 ویریتص شبیه درست، بود کنارم مادرم کردم باز را چشمم که بار آخرین، میشد باز سختی به هایمپلک

 ونخ دستش گرمای. انداخت کتفم زیر را دستش بزند حرفی ایکلمه حتی آنکه بدون. بودم دیده او از که

 رنگم ایهوهق پوست روی بلندش موهای بودم شده اشچهره محو. بود کرده داغ را هایمرگ درون

 بودم خوشحال قدرآن دیدنش از. داشت خاصی مهربانی سیاهش و درشت هایچشم. کردمی خودنمایی

، ادد فشار امسینه روی را دستش و بود دوخته هایمچشم به را نگاهش. کردمنمی احساس را درد اصال که

 کمتر مدرد؛ ایستادم دستم ود روی زحمت به، انداخت کمرم سنگینی زیر را دستش. کشیدم بلندی یزوزه

 اشلهقبی سمت به نگرانش نگاه ولی؛ بود من کنار او، بود آمده امقبیله و من نجات برای مادرم. بود شده

 .کرد نوازشم آرام او و کشیدم صورتش به را امپوزه. بود

 ایروی. برگردم آنها سمت به و بکنم دل شیرینش هاینوازش از کرد وادارم بود چشمانش در که نگرانی

 چنگ مگلوی در بغضی. بود کشیده بیرون مرگ تاریکی از را من خونریزی و خون آن وسط که بود شیرینی

 .چرخاندم هاگرگ صدای سمت به نگاهش پشت را نگاهم. زدمی آتش را امسینه عمق تا که کشیدمی

 ار سرم هم باز ولی؛ برداشتم جلو به قدمی و کردم جدا آغوشش از را خودم داشتم که اشتیاقی رغمعلی

 موهای و درخشیدمی شب تاریکی در سفیدش و بلند لباس. ببینم را هایشچشم محبت دوباره تا چرخاندم

 اشک. کشیدم صورتش به را امپوزه و برگشتم بار آخرین برای، بود پوشانده را هایششانه تمام سیاهش

 .برگشتم امقبیله سمت به و کندم دل او از امدلتنگی تمام با. بود کرده پر را هردویمان هایچشم، داغ

 ادهافت زمین روی زخمی همه رسیدم هاآن به وقتی، بدوم توانستممی ولی؛ بود فرسا طاقت امسینه درد

 هم هب دندان وحشیانه و بود رسیده وود سر باالی بود مانده برایش که جانی اندک با هنوز کاترینا. بودند

 .دادمی نشان، بود که ایعفریته از تروحشی را او ریختمی هایشلب کنار از که خونی. کشیدمی
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. بود افتاده پایش کنار ضعیف و هوشبی، پاشیدمی بیرون شاهرگش از خون و بود شده دریده بهادر گردن

 بود مانده گلویش در هنوز خون گویی، آمدمی بیرون اشحنجره اعماق از زور به مانندش خسخس صدای

 .بود کرده سد را صدایش راه و

 دست از همیشه واسه رو پسرت دوست کوچیک یقطره یه، خون قطره یه با فقط االن همین خوایمی -

 ؟!بدی

 ...بخوره بهش دستت -

 .کنی تهدید که مونینمی زنده دفعه این! شدی هار کردم رحم بهت اینکه مثل، اوه -

 !کن امتحان خوایمی -

 !ترهدیدنی کشیدنت زجر جوریاین، ببینی رو شدنش وحشی میدم ترجیح -

 ؟ندیدی هنوز رو پسرهات یجنازه اینکه مثل -

 یجنازه به چشمش که یوک با جنگیدن حال در و بود زنده آنها از یکی هنوز، انداخت پشتش را نگاهش

 .افتاد هادرنده یبقیه

 شتیز هایچنگال الی را بهادر گردن و کشید مانندی جیغ ینعره. بود شده گداخته آتش رنگ چشمانش

 !چپاند وود دهان در داشت که سرعتی تمام با و داد فشار

 انیهث چند از کمتر در خون نمیشد باورم، کردم پرت را بهادر، دویدم وود سمت به و کشیدم بلندی یزوزه

 باز و گرفت آتش لحظه یک در چشمانش. ریختمی زمین روی لبش کنار از و بود کرده پر را وود دهان

 دایص. کرد جدا تنش از را گردنش و پرید کاترینا گردن روی. بود کرده پیدا تازه جان، پرید جا از وود. شد
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 آن !نمیشد باورم، من به زد زل و ایستاد. کرد پرت زمین روی را اشجنازه. شنیدم را گوشتش شدن کنده

 را خون یکاسه دو آن به کردن نگاه توان حتی که بود شده تبدیل سرخی آتش به معصوم هاچشم

 باورم .برگردم صدا سمت به شد باعث استخوان شدن شکسته صدای بعد و ناالن یزوزه صدای. نداشتم

 وکی سمت به. کرد فرار آنی در بود شکسته را او گردن که ایدرنده و بود افتاده زمین روی یوک نمیشد

. ادافت زمین روی سرش و بیرون اندکی یناله با را نفس آخرین. بردم اشپوزه نزدیک را امپوزه و دویدم

 پاره هتک یجنازه چند، چرخاندم بقیه سمت به را سرم. دویدمی درنده آن دنبال به که بود وود پشت نگاهم

 هاینفس و قلب تپش صدای فقط و بودند افتاده زمین روی ایگوشه هرکدام که ایقبیله و شده

 ناستخوا. افتادم زمین روی درد از و کردم احساس دوباره را امسینه درد ناگهان. شنیدممی را جانشانبی

 کوتاه سنف یک با، بود بریده را امانم و پیچیدمی امسینه تمام در درد که رفتمی فرو قلبم در چنان امدنده

 .ندیدم چیزی سیاهی جز و چرخید سرم دور دنیا

 .ردکمی جدا امسینه از را قلبم تیا یمویه صدای و بود شده صبح. پریدم خواب از مویه و ضجه صدای با

 تیسخ به شد باعث پیچیدمی امسینه در که اندکی درد و هایماستخوان صدای، دادم پاهایم به تکانی

 از که آفتابی .بایستم پاهایم روی کردم سعی و گذاشتم اتاقک چوبی کفپوش روی را دستم. بنشینم بتوانم

 طلوع هم صبح آن یکشنده آفتاب. سوزاند را هایمچشم، بود شده میخ پنجره به که هاییچوب درز الی

 هنوز ردهایمد. رساندم کلبه بیرون به را خودم سریع. بود بلعیده یکجا مصیبتش تمام با را شب و بود کرده

 را دیشب. بودم شده آنها یشده نفرین هایزخم با رابطه در ساها هایحرف متوجه تازه و کردمی ذُقذُق

 بود دهش گذاشته زمین روی که دیدم را شیکو یجنازه رسیدم که بیرون. بودم کذائی یکلبه آن در صبح تا

 .بودند ایستاده سرش باالی بقیه و
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 لرزانش هایشانه و رساندم کنارش را خودم. کردمی مویه و بود چسبانده شیکو یجنازه به را خودش تیا

 یکوش. کشیدمی تیر قلبم تمام افتادممی شانعاشقانه هاینگاه یاد وقتی. دادممی فشار آغوشم در را

 اگر بودم مطمئن. کردمی آشفته را او ویا ناراحتی کوچکترین و نشستمی تیا کنار جا تریننزدیک همیشه

 ما کنار اوی نگرانی خاطر به و داشت دوستش عاشقانه که بود زیبایی زن خاطر به، بود مانده ما کنار شیکو

 شآغو در که ویا آرام هایگریه و تیا هایضجه با دادمی جوالن گلویم در هنوز دیشب از که بغضی. جنگید

 .ریختمی ویا هایشانه روی آرام هایمپلک پشت از هایماشک و داد نشان رخ، بود گرفته امان همسرش

 اشوفاداری و یوک ستودنی شجاعت. بود گذاشته بزرگی چاله کنار، شیکو یجنازه کنار هم یوک یجنازه

 .شوم قائل برایش خاصی احترام شد باعث امقبیله و من به

 صیبتم پشت مصیبت. کردمی تنگ را امسینه شانداغ و بودند شده کشته من خاطر به امقبیله از دونفر

 رایب بزرگی قبرهای نداشت حرکت نای که هاییجسم با چیتو و کای. کشاندمی مرگ کام به را امقبیله

 رشس. درآورد گردنشان از را هایشانگردنبند، نشست هاجنازه کنار و آمد بیرون قبر از کای. کندندمی آنها

 امقبیله محکم مرد. نداشتم را اشپریده رنگ صورت و سرخ هایچشم در کردن نگاه تاب، آورد باال که را

 از دل، داغی و محکم نفس با. فهمید را غمش میشد اشبسته خون هایچشم از که بود شده خرد چنان

. دادمی فشار دستش را آویزش گردن، زدمی شیکو پیشانی به ایــوسه بـ که درحالی و کند دو آن

 و موها که ساها. چپاند ساها دستان در را آویز گردن دو. برگشت ساها سمت به و کند زمین از را زانویش

 تهگرف را هاگردنبند که دستی همان با را چشمش اشک، درخشیدمی خورشید نور زیر سفیدش ابروهای

 هب همه. کردیم حس سرمان پشت را پایی صدای که برداشت هاجنازه سمت به قدمی ساها. کرد پاک بود

 ادافر شبیه خیلی. آمدند بیرون هادرخت پشت از نفر دو که شدیم حمله یآماده و چرخیدیم صدا سمت

 شدم همتوج. افتاد آویزشان گردن به نگاهم. ببینم را آنها بهتر تا کردم پاک را هایماشک. بودند امقبیله

 رکنا تا شقیقه از که داشت صورتش روی عجیبی زخم بود ترقد بلند که مردی. هستند گرگ هم آنها
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 جلوتر که اساه. ایستادم امقبیله از مانده باقی مردان کنار و کشیدم راحتی نفس. بود شده کشیده اشگونه

 تعجب که بود شده کشیده هم در چنان اشچهره. شمردمی را آنها سنگین هایقدم، بود ایستاده همه از

 نگاه .بودند شده ساکت هردویشان و بود رسانده تیا به را خودش ویا. دانستمنمی را دلیلش و بودم کرده

 یچهره هرکدام که مشکی موها با اندام درشت مرد دو. آمدندمی مانسمت به که بود مردی دو آن به همه

 که آن. بود پوشیده تریکوتاه لباس و بود دیگری از ترقد کوتاه یکی. داشتند عبوسی و سوخته آفتاب

. دیدمنمی اشچهره در تعجبی اصال و بود دوخته شده خاکستر هایجنازه و زمین به را نگاهش بود تربلند

 باد رینکوچکت با که بود کرده خاکسترشان چنان آفتاب و بود افتاده گوشه یک کاترینا و هادردنده یجنازه

 آن دنبال وقتی از دیشب. افتادم وود یاد ناگهان، افتاد جانم به لرز. شدندمی خاک و ریختندمی فرو

 نکهای با، گشت را جا همه دنبالش به چشمانم! بودمش ندیده دیگر، رفت بود کشته را یوک که ایدرنده

 .بیاید بیرون خورشید نور زیر تواندنمی دانستممی

 ساها به کردمی نگاه یوک و شیکو یجنازه به که حالی در ترکوتاه مرد و ایستادند ساها روبروی نفر دو آن

 :گفت

 .دردیم هم شما با امقبیله و من! متاسفیم -

 :گفت کشیدمی فریاد آن در طعنه که لحنی با ساها

 .بودند زنده جفتشون االن، رسیدیدمی زودتر یکم اگر! دیره کنیدنمی فکر -

 :داد ادامه بلند قد مرد

 ؟نه یا راسته اخبار بشیم مطمئن که اومدیم این برای فقط ما، شیمنمی ایقبیله هایجدل وارد ما -

 .جنگیدیم راهنما از حفاظت برای ما، نبود ایقبیله دعوای یه این -
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 ؟داره حقیقت راهنما برگشتن پس -

 !آره -

. دندکر من به کوتاهی تعظیم. بودم هدفشان آخرین من و چرخید همه طرف به شانمشتاق و متعجب نگاه

 .کردممی نگاهشان گیج

 رو ماش که افتخاره باعث و میگم تبریک محافظین تمام طرف از من. خوشحالیم دیدنتون از: قد بلند مرد

 .بینممی نزدیک از

 .مبودی داده خبر قبال و اومدیم رسیده خبرهای تایید برای محافطین طرف از ما! من چنین هم: کوتاه مرد

 :زد فریاد بود عصبانی آنها کار و مسئولیتیبی از هنوز که ساها. چرخاند ساها سمت را نگاهش

 برخ اومدنتون از دیشب چرا، داشتیم احتیاج بهتون دیشب امقبیله و من! دادین نشون رو خودتون دیر -

 ؟ندادین

 .شدند ترنزدیک ساها به قدمی، بودند خورده جا که مرد دو آن

 از حفاطت برای هم نفر دو اون. هستیم دستورها از اطاعت به مجبور فقط ما، متاسفیم واقعا ما: کوتاه مرد

 .نیست این از باالتر افتخاری هیچ گرگ یک برای و شدن کشته شونقبیله

 اجازه و کردم اشاره آنها پشت به را امشده مشت هایدست کشیدمی زبانه چشمانم در خشم که من

 :گفتم، بدهد را جوابشان ساها ندادم

 .برسیم کارمون به تا برگردید حاال. کردید عمل تونوظیفه به، خب -

 :گفت آرامی لحن با و آمد من سمت به گفتمی سخن ترمحتاط یکی آن از که قد کوتاه مرد
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 دخالت وگرنه میشه مربوط شما به دیشب اتفاق دونستیمنمی و اومدیم شما دیدن برای ما -

 .اومدیم شما بردن برای ما راهنما.کردیممی

 .مونیممی جاهمین امقبیله و من. نمیام جا هیچ شما با من -

 !برگرده ممکنه، کرده فرار هااون از یکی ولی -

 .بیایم کنار ایقبیله هایجدل با بلدیم خوب امقبیله و من. نیست مهم -

 بدل و رد بینشان هاییصحبت و کرد بلند قد مرد به رو، بود شده شوکه حسابی من جوابی حاضر از که او

 هاجنازه سمت به و کردم اشاره بود انداخته من به را غمگینش ولی افتخار با نگاه که ساها به. شد

 .برگشتیم

 که یدخترک برای باشم محکمی یشانه توانستممی فقط من و شدند سپرده خاک به یک به یک هاجنازه

 و بود ایستاده هاجنازه باالی ساها و ریختمی اشک من آغوش در تیا. بود داده اشقبیله پای را عشقش

 به را زانوهایش و بود نشسته بود کنده که قبری باالی چیتو. دادمی انجام را هاگرگینه خاکسپاری مراسم

 .کردمی پاک صورتش از لباسش آستین با را هایشاشک و فشردمی اشسینه

 و رد بینشان کالمی گاهی و بودند ایستاده ما از دورتر ایگوشه، بود هاوارد تازه پیش حواسم یهمه من

 .میشد بدل

 ساها آخر در. کردمی پر داشت هادرنده از که خشمی تمام با را قبرها کای و شد سپرده خاک به هاجنازه

 را آن و کرد زمزمه زبان زیر را چیزی. داد قرار دستهایش بین و کند را هادرخت تریننزدیک از شاخه دو

 ابشیت اولین با که بودند نرفته خاک در کامال هاشاخه هنوز. بگذارد یوک و شیکو قبر باالی تا داد کای به

 یاخهش از هابرگ روئیدن از زیبایی یصحنه. پیچیدند هم در و کردند رشد به شروع گرفتند خورشید از که
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 قبر باالی کدام هر و انداخت هاشاخه روی را هاآویز گردن ساها. دیدم چشم به را هادرخت نورس

 هشاخ ترینجوان دل به و پیچیدند کوچک یدرختچه برگ و شاخ الی هاآویز گردن. گرفت قرار صاحبش

 راخیف یسایه و نشستند شاخه دل به شده حک نقاشی مانند هامهره تمام. شدند آن از جزئی و نشستند

 سمت به را هدفشبی هایقدم ساها. بودم آمده وجد به شکوه همهآن از. ساختند قبرها باالی را

. فتر شیکو آرامگاه سمت به و کرد جدا من آغوش از را خودش تیا. کشاند، نشستن برای جا تریننزدیک

 باعث نگاهش. بود دوخته من به را اشخورده گره همیشه ابروهای و بود ایستاده ویا کنار هنوز جیک

 و داندیم اتفاقات این تمام مقصر را من جیک دانستممی. بسوزاند را جانم بیشتر، ـناه گـ احساس میشد

 . بریزد امخسته تن به را زهرش تا ایستلحظه منتظر

 الی ار نداشت را قبل روزهای قدرت دیگر که جانیبی هایدست و نشستم روبرویش، رفتم ساها سمت به

 .فشردم هایمدست

 .نگرانشم خیلی االن ولی؛ بکنم کاری وود برای نتونستم دیشب من ساها -

 لباس و آب بقیه برای و برگشت کنه پیدا رو اون بود نتونسته اینکه از بعد، خورشید طلوع از قبل دیشب -

 هم من. کنه غروب آفتاب تا بره غار به شد مجبور شده ترمیم قلبت و دنده شد مطمئن وقتی. آورد

 !نزنه آسیب کسی به تا کنه مراقبت خودش از تونهمی چقد برگرده وقتی دونمنمی. نگرانشم

 رتشصو بود شنیده را ما هایحرف که چیتو. دید هایشچشم لرزان سیاهی از میشد راحت خیلی را نگرانی

 .خزید ما کنار و کرد پاک را

 ؟ببینیش غار بریم خوایمی -

 !آره -
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 !تونینمی نه: ساها

 ؟چرا: نیرا

 .بکشین رو همدیگه که میده دستور تونـزه غــریـ و هستین هم غریزی هایدشمن اون و شماها: ساها

 .باشین هم کنار تونیننمی فعال پس

 ایلحظه یاد و چرخید سرم در ساها هایحرف. آمد پایین کمرم یتیره از سردی عرق. بودم شده گیج

 توان که بود جانم در شانکشتن برای شدیدی میل چنان. دیدم را هادرنده بار اولین برای که افتادم

 خودم روی ار چیتو نگاه سنگینی. شدم بلند جایم از و گذاشتم زانوهایم روی را دستم. نداشتم را توصیفش

 از را بهادر یناله صدای. کردممی تعریف برایش را ماجرا تمام و رفتممی ملک پیش باید. کردم حس

 نگر و زرد یچهره و بود افتاده زمین روی همانجا! بودم کرده پرتش دیشب که جایی، شنیدم کلبه پشت

 .دادمی نشانش ترجانبی بود داده دست از که خونی خاطر به اشپریده

 که لیبزد آدم. ببینم چشم به را کندنش جان گوشه همان خواستمی دلم. بود شده برابر چند او از تنفرم

 اشدهش خشک خون و بود افتاده زمین روی جانبی، بود کشانده دیشب خونین نمایش به را امقبیله و من

 هنوز و برده در به سالم جان دیشب یمهلکه از چگونه دانستمنمی. بود پوشانده را لباسش و گردن تمام

 را خودش کای که کشیدم سمتش به را اموحشی هایقدم داشتم او از که تنفری تمام با! کشدمی نفس

 .انداخت بهادر و من بین

 ؟بکنی خوایمی کارچه -

 !داره سزایی چه امخانواده و من به ـیانـت خــ بدم نشون بهش خواممی -
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. بود افتاده هایشچشم مردمک داخل مستقیم خورشید از نازکی نور، بود ایستاده من روبروی کای

 :کرد اشاره بهادر سمت به لرزاندمی را تنم سرمایش که نگاهی با و کرد گشاد را اشکشیده هایچشم

 .بکنه رو کار این شد باعث شدن کشته از ترس که بدبخت ترسوی یه، آدمه این -

 کای یسینه به سینه شدممی متوجه را هایمچشم رنگ تغییر که درحالی و دوختم چشمانش به را نگاهم

 :زدم فریاد آمدمی بیرون امشده قفل هایدندان الی از که صدایی با و ایستادم

 و سیدرنمی ما به لعنتیا اون دست و بودیم رفته روز همون ما وگرنه بمیرن شیکو و یوک شد باعث این -

 . بود کنارمون االن هم وود

 .زوده مردنش واسه االن.دارم بهادر با زیادی کارهای من! باش آروم -

 ات چرخاند را سرش انداختم بهادر به کای پشت از را نگاهم. کرد کش فرو را چشمانم داغی سردش نگاه

 دیدن تحمل. رفتم هادرخت سمت به و چرخیدم پایم یپاشنه روی. نسوزاند را هایشچشم نگاهم داغی

 را امشلخته و خاکی موهای. ببینم را ملک تا گشتمبرمی شهر به باید. نداشتم را هاجنازه خاکستر و کلبه آن

 دمیق چند. کنم عوض را بود تنم که ایمردانه هایلباس تا برگشتم خانه سمت به و زدم گره سرم پشت

 .شنیدم را کای صدای که بودم نشده دور

 .میام باهات هم من، وایسا -

 روی داشت سعی دست یک با و انداختمی کولش به را بهادر که دیدم را کای برگرداندم را سرم وقتی

 دندان صدای. بود گرفته امان کای گردن پشت بهادر یپریده رنگ و زرد یچهره. دارد نگهش کمرش

 :پیچید سرم در کردم که ایقروچه

 ؟میاریش داری چی واسه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 211 

 مجبور یول؛ کردمی امکالفه کای رفتار. افتاد راه من از ترجلو کند نگاهم حتی یا بزند حرفی انکه بدون کای

 . کنم سکوت بود روبرویم که مغروری گرگ برابر در و بروم راه تند فقط بودم

 وییگ. نخورد لیز تا دادمی بهادر به تکانی گهگداری فقط، نشد بدل و رد بینمان حرفی هیچ مسیر تمام

 زهایرو در و بود رسیده آسمان وسط به آفتاب. بود کرده سکوت و بود نشسته هاگرگ سوگ به هم جنگل

 یال از پاییز بوی کم کم و پیچیدمی هادرخت الی از خنکی باد. زدمی را زورهایش آخرین، تابستان آخر

 .رسیدمی مشامم به هادرخت برگ و شاخ

 .انداخت زمین روی را بهادر کای که بود نمانده جاده به بیشتر متری چند

 ؟گردیبرمی نیرا -

 !بدهم چه را جوابش دانستمنمی. بود شده دوخته سیاهش هایچشم به نگاهم

 .ببینمش باید امشب، وودم نگران فقط فعال! دونمنمی -

 .دونینمی هاگرگ از هیچی هنوز تو! باش دوتا اون مراقب فقط -

 .ترسممی بیشتر جیک از فعال -

 .بودم انداخته پایین را سرم و بود شده آرام صدایم لحن

 !باش مراقب اومدنی شب. نباش اون نگران -

 با. کنم سکوت کردمی مجبورم و بود قاطعش لحن پشت خاصی صالبت، کردمی صحبت کوتاه همیشه

 ده اهالی از یکی تا کرد رها جا همان را بهادر کای. رفتم جاده سمت به و کردم راحت را خیالش هایمچشم

 .دهد انتقالش بیمارستان به و کند پیدایش جنگلی
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 کشیدم پادری زیر را دستم. ببینم را امخانه دوباره کردمنمی تصور دیشب. بود شده تنگ امخانه برای دلم

 با. ردک برخورد سردی آهن به دستم. بشکنم را در بودم مجبور نبود اگر، باشد آنجا کلیدم اینکه امید به

 .کشیدم بیرون را کلید نشست لبم بر که لبخندی

 بغض، یوک با اممشاجره و افتادم قبل روز یاد. دادمی جوالن خانه در امقبیله بوی هنوز، شدم امخانه وارد

 افتاد اییج به چشمم رفتممی هاپله سمت به وقتی. افتادم نگاهش آخرین یاد وقتی انداخت چنگ گلویم به

. بود آن در دلگرمی هزار که هایشنگاه و بود گرفته محکم را تیا هایدست و بود ایستاده شیکو که

 تمگذاش پله چوبی ینرده روی را سرم. کردم هقهق را دیشب تمام و بگیرم را هایماشک جلوی نتوانستم

 نتلف سمت را رمقمبی هایقدم و کنم پاک را هایماشک شد باعث تلفن صدای. زدممی زار بلند بلند و

 .برداشتم را تلفن که بود آخر هایبوق. بکشم رنگمان سبز

 ؟بله -

 ؟ای زنده؟ تویی نیرا -

 .بود نگران هم تلفن پشت از ملک مشوش صدای

 .خوبم بله -

 .کتابخونه بیا پاشو -

 .اونجام دیگه ساعت یک تا باشه -

 جایش رس را تلفن بعد و پیچید گوشم در آزاد بوق صدای ثانیه چند تا، کرد قطع را تلفن خداحافظی بدون

 .ایستادم پاهایم روی و کردم بدنم ستون را دستم. گذاشتم
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 تاقما در. دادندمی دلداری مرا جیرجیرشان صدای با هم هاپله. رفتم باال زحمت به اتاقم تا را چوبی هایپله

 موهایم و صورت، کردمی درد بدنم تمام. شدم حمام وارد و کشیدم در پشت از را امحوله و کردم باز را

 روی مستقیم آب، نشستم حمام یگوشه همانجا که داد هدیه جانم به را آرامشی داغ آب. بودند خونی

 که آن بدون و پوشیدم را بود مانده برایم که لباسی تنها و آمدم بیرون حمام از زحمت با. ریختمی سرم

 وچکیک آیینه خروجی در کنار. چکیدمی هاپله روی موهایم از آب. رفتم هاپله سمت به کنم نگاهی آینه به

 ههمیش ملیحه مامان بزرگ روسری، میشد آویزان آن به لباسی مختصر هم و داشت شانه جای هم که بود

 روی از رو ملیح مامان روسری و کردم خشک کمی دستی یحوله با را موهایم. بود آویزان آن روی

 و گرفتممی آغوشش در محکم که روزهایی به برد را دلم اشمحمدی گل عطر بوی. کشیدم جالباسی

 به نگاهی. کشیدم سرم روی و کردم دور دماغم جلوی از را روسری. کردمی آرامم قلبش تپش صدای

 رد امگداخته هایچشم و بود شده ترزیبا خیلی قرمز گلدار روسری آن با سفیدم صورت، انداختم خودم

 الهمچ عکس به نگاهم که انداختم در دستگیره روی را دستم. آمدنمی چشم به زیاد روسری قرمزی کنار

 خانه از و انداختم آن به چنگی. بود ملک کند مراقبت آن از توانستمی که کسی تنها. افتادم مادرم شده

 ترایینپ کمی را بود داده گیشا که مانتویی. آمدمی نظر به تربور نور زیر امکهنه مشکی شلوار. زدم بیرون

 روسری روی را کاله. نداشتم را فضولمان هایهمسایه گر قضاوت هاینگاه یحوصله اصال. کشیدم

 تعاد ایمگرگینه یشامه به کم کم. رفتم جاده سمت به و کردم فرو جیبم داخل را هایمدست، کشیدم

 از قتیو از که امخانه حمام نم بوی جز باشم تفاوتبی صداها یا بوها به نسبت توانستممی و بودم کرده

 مدانستنمی. دوختم هاخانه و هاهمسایه تک تک به را نگاهم. کشیدم دلی ته از نفس آمدم بیرون خانه

 بار نآخری برای. نبینم را جنگلی ده دیگر شاید که زدمی فریاد دلم در چیزی! نه یا بینممی را هاآن دوباره

 یخانه سمت به و بود گرفته هایشدندان الی را چادرش که زیوری و انداختم ولی عمو یباغچه به نگاهی

 .رفتمی اشخواهرزاده
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 و بودند سنگ هفت بازی مشغول جنگلی ده اصلی خیابان در را تابستان آخر روزهای که هابچه صدای

 .پیچیدمی سرم در هایشانسنگ شدن کوبیده صدای

 !گردمبرمی کی دوباره دانستمنمی.انداختم سرم پشت به را نگاه آخرین و رسیدم جاده لب

 امریروس کنار از که ایشده خیس موی دسته و کشیدم سرم از را کاله. بود مانده کتابخانه به قدمی چند

 انگشتانم با را شیشه روی رنگ قرمز متن. کردم مرتب را لباسم و فرو روسری داخل را بود زده بیرون

 هب را همه نگاه در باالی آویز جیرینگ صدای.دادم فشار در یدستگیره روی را دیگرم دست و کردم لمس

 .کرد ترتند من سمت به را هایشقدم و آمد باال زمین زیر هایپله از ملک. کشاند من سمت

 .اومده نیرا... سیمین... سیمین -

. دز شیرینی لبخند مشوشش و نگران هایچشم پشت از. گذاشت میز روی را بود دستش در که کتابی

 و ذاشتگ صندلی تریننزدیک روی بود دستش در که را کتاب چند و آمد بیرون قفسه پشت از هم سیمین

 ویر را اشچانه که حالی در سیمین. کرد جدا تنم از را دیشب خستگی تمام گرمش آغوش. دوید طرفم به

 :گفت دادمی فشار امشانه

 .بود رسیده بدی خبرهای آخه، رفتی خداحافظی بدون کردیم فک نیومدی که دیشب -

 ؟خبری چه: کردم جدایش امشانه روی از

 زیرزمین وارد ما سر پشت هم سیمین. کشید را من دست و انداخت هامشتری و اطراف به نگاهی ملک

 :گفت چشمم در چشم و زد را المپ کلید آزادش دست با. شد

 گرفت آتیش و کرد چپ جنگل اطراف مسافربری اتوبوس وقتی، غروب هاینزدیک بعدازظهر دیروز -

 .زدم جنگل به راجع حدسایی یه نشد پیدا ایجنازه هیچ ولی
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 و کردن تغذیه هااون از هادرنده. شدن سوزونده جنگل تو مسافرها اون تمام! بوده درست حدستون -

 .سوزوند جنگل وسط رو شونهمه بهادر. دادن بهادر به رو فضاحت اون کردن مالیماست دستور

 :دکر پاک انگشتش یکناره با را آمد اشگونه روی تا شقیقه کنار از که سردی عرق. بود خورده جا ملک

 .داشتم اعتماد بهش من؟ تونسته چطور بهادر! بهادر -

 دو ،جنگل وسط بود جهنمی دیشب! بندازه دام به رو محافظین تا هادرنده وسط برد و دزدید رو من بهادر -

 !مردن امقبیله افراد از تا

 .نشستم هاپله روی جاهمان، انداخت چنگ گلویم به بغض

 ؟کجاست االن بهادر -

 .بیمارستان برده رو اون یکی االن تا کنم فکر، جنگلی ده تو -

 ؟چی واسه بیمارستان -

 !ستدرنده یه وود، بهادر خاطر به هم االن، شد زخمی دیشب -

 .برگشتم باال سمت به را هاپله، نشدم حرفش یادامه منتظر

 ؟بری باهاشون خوایمی! وایسا -

 : چرخاندم را سرم امشانه روی از

 !میشه معلوم امشب -

 !بیا رفتنت قبل: سیمین
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 قدران. بود شیرین هم هایشزدن حرف تند تند که پرانرژی زنی. دیدم خاصی مظلومیت صدایش لحن در

 در و برگشتم عقب به را هاپله. بودم نکرده حس را وجودش که بود داده گوش ما هایحرف به ساکت

 چیزی هیچ کرده ثابت تجربه! ببخش بیام نتونستم اگه: کردم زمزمه گوشش کنار و دادم امانش آغوشم

 .کنم بینی پیش تونمنمی رو

 :گفتم ملک به رو و جداکردم آغوشم از را سیمین

 نکنم فکر دهافتا که اتفاقاتی این با! ببخشین رو من بیام نتونستم اگه ولی! میشه چی امشب دونمنمی -

 .سپردم خدا و سرنوشت دست رو خودم! کنم کارچه خواممی دونمنمی هم من، بمونن جااین بقیه و ساها

 .کشیدین ماه چند این که هاییزحمت واسه ممنون هم باز

 را سرش، کشید بیرون را سفیدش دستمال و کرد فرو رنگش ایقهوه شلوار جیب داخل را دستانش ملک

 .دید مه گردش عینک پشت از میشد را دلتنگی. دیدممی گونهاین را او که بود باری اولین. انداخت پایین

 زیچی با هاگرگینه داستان نیرا! نده جنگلی مشت یه افکار دست رو خودت و باش خودت مواظب فقط -

 !دنبالشونه مرگ و خون باشن جا هر هاگرگ! کنهمی فرق خیلی دونیمی تو که

. نمک فکر آنها به تا میشد مانعم مغزم در چیزی ولی؛ بود پریشانم ذهن سوال بود وقت خیلی هایشحرف

 .کشیدم بیرون را مادرم عکس جیبم داخل از و فشردم را سیمین دستان

 .دارم مادرم از که چیزیه تنها این! باش این مراقب فقط -

 لرزش و آهنی در شدن کوبیده صدای، کردم خداحافظی غمگینش و پریده رنگ صورت به ایــوسه بـ با

 غروب تا، پیاده پای با باراین، شدم جنگل راهی دوباره. رفت فرو مغزم عمق تا سرم پشت آن یشیشه

؛ دمشنیمی را چیز همه صدای و رفتممی راه شهر در. داشتم را اتفاقات یهمه به کردن فکر فرصت آفتاب
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 دهش تبدیل نیرایی به مدت این تمام در من. بود امقبیله پیش فکرم تمام و بود شده کر هایمگوش اما

 یحت یا کودکانه هایخنده آن از خبری دیگر. داشت تفاوت آسمان تا زمین از بود قبال چهآن با که بودم

 هاآن با را امزندگی یهمه که کسانی تمام از دور به، بودم مانده تنها من. نبود خبیثانه ریز هایلبخند

 رفته من کنار از طریقی به داشتم دوستش که هرکس، بود زده رقم را تنهایی برایم تقدیر. بودم گذرانده

 ...وود هم حاال و گیشا و ملیحه مامان تا مادرم و پدر از. بود

 زا هم را او داشت سعی تقدیر اما؛ لرزاندمی را دلم اشرنگی و بزرگ هایچشم که بود متفاوتی جوان وود

 من اما ؛بست نقش هایملب روی کوچکی لبخند افتادم که شیرینش نگاه و هادست گرمای یاد. بگیرد من

 را وود و کنم مبارزه امخواسته برای گرفتم تصمیم بار اولین برای و! داشتم را تقدیرم با جنگیدن قصد

 .برگردانم

 از و ردمکمی فکر هادرنده به وقتی. برسم جنگل به خورشید غروب از بعد تا رفتممی راه آرام را مسیر تمام

 را ادهج کنار راه و کشیدم سرم روی را کاله. لرزیدمی تنم تمام باشد شده هاآن شبیه هم وود شاید اینکه

 فکر رهمدیگ به ربطشان و اتفاقات به راه تمام من ولی؛ بود طوالنی خیلی مسیر جنگل تا. کردم انتخاب

 .میشدم ترگنگ لحظه هر اما؛ کردممی

 یهمه با شب تا کرد پهن آسمان سقف روی را رنگش سیاه چادر، شب و کند آسمان از دل آفتاب باالخره

 مک کم پاییز هوای. شدم جنگل وارد جاده راه از من. بگیرند تصمیم من یآینده برای موجوداتش و هاراز

 الیالبه باد. کردممی حس آسمان باالی ابر از را باران بوی و کشیدمی تابستان دل به چنگ داشت

. کردمی پاره را جنگل سکوت هابرگ و شاخ روی امشمرده هایقدم. دادمی سر ناله و پیچیدمی هادرخت

 .کنم پیدا را امخانواده تا بستم را هایمچشم
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 شمع دنبال به دست با و ببندی را چشمت آنکه مثل؛ بود غریبی حس کردم حس را وجودشان گرمای

 هفاصل کردم حس را وجودشان گرمای من. است آن گرمای کنیمی حس که چیزی اولین و بگردی روشنی

 .برسم انها به زودتر تا کردم تند را هایمقدم. بود زیاد من با شان

. ندیدم چیزی کردم تالش چه هر، گرفتم باال را سرم. کردم احساس سرم باالی را چیزی صدای

 هاالچنگ با تا چرخیدم سریع. افتاد زمین روی سرم پشت کسی کردم احساس بود باال سرم که طورهمان

 آتش اشناله صدای که آوردم فرو امشانه روی را امزده بیرون هایناخن. کنم اشپاره تکه هایمدندان و

 .گرفت را دهانم بود اششانه در که دردی وجود با و بود روبرویم وود. کرد سرد را بدنم

 .منم باش آروم! شیش -

، بود نکرده فرقی روزها آن با صدایش و بود خودش هنوز که این از. کرد یخ بدنم تمام دیدنش از

 به را سرم آرام و کرد محکم کتفم پشت را هایشدست وود. پریدم آغوشش در محکم و شدم خوشحال

 هنگا هایشچشم به توانستمنمی خجالت از. کرد امکالفه هایشرنگ داخل خون بوی. فشرد اشسینه

 .کندم آغوشش از را خودم، کنم

 .کنم کاری اتواسه نتونستم دیشب وود -

 یههم دلیل کردممی نگاه تابیدمی داخل به غار بیرون از که خورشید نور به وقتی امروز! بود تقدیرم -

 ...اینکه و نشدم تبدیل بقیه مثل من چرا فهمیدم! فهمیدم رو امزندگی اتفاقات

 ؟چی اینکه -

 .بود هایمدست در هایشدست هنوز. انداخت پایین را سرش

 ؟وود چی -
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 ولی؛ مبترس جوابت از میشد باعث نبودنم گرگ بگم بهت رو حسم اومدم که بار هر دیشب از قبل تا نیرا -

 غریزی هایدشمن االن تو و من چون؛ بگم بهت رو حسم تونمنمی بازهم و کرده تغییر چی همه دیشب از

 زندگی هاگرگ با عمرم تمام، فهمممی رو حست من. کرد اذیتت من خون بوی االن همین! هستیم هم

 .دارن هاآشامخون به حسی چه دونممی و کردم

 .نمیاد بدم ازت من! کنیمی اشتباه داری نه -

 دلت هک بینهمی رو درنده یه فقط هاتچشم بشی تبدیل وقتی ولی؛ شاید داری انسانی جسم که االن -

 .کنی اشتیکه تیکه هاتدندون الی خوادمی

. ودب شده سیاه و کدر االن ولی؛ درخشیدمی نور زیر پیش روز چند تا که سرخی هایچشم به بودم زده زل

 باسشل یشده پاره یگوشه. بود تنش لباسش همان هنوز و بود ریخته اشپیشانی روی اشآشفته موهای

 باید هچ دانستمنمی و بود سخت برایم او از کندن دل. دوختم زمین به را چشمم و دادم بازی انگشتم با را

 .انداختمی خطر به را جانش من یکورکورانه عواطف شاید و بود درست هایشحرف. بگویم

 ؟چی نشم تبدیل اگه -

 اون حاال .کنی محافطت اتقبیله از تا بشی تبدیل باید باشه کردن دفاع به الزم که هروقت و آلفایی تو -

 .دهنمی ما به رو اجازه این قوانین، کنار به

 :داد ادامه بود هویدا کلماتش تک تک از نفرت و خشم که لحنی با و کرد رها را دستم

 .کشنمی رو من شماهام با من بدونن اگه! رحمهبی هاگرگ دنیای! نیرا دونینمی هیچی قوانین از تو -

 تمام دبای ولی؛ کند بازی گونهاین هم شدنم عاشق با تقدیر کردمنمی را فکرش اصال. کرد یخ هایمدست

 .بجنگم نحسم تقدیر با تا کردممی را تالشم
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 .کرد باید کار چه بدونه اون شاید. بزنیم حرف ساها با باید -

 !دارن هم با عجیبی پیوند هاگرگ و ساحره! اطاعته به مجبور هم اون و دونهمی رو قوانین یهمه ساها -

 .کرد کاری بشه شاید، هااون پیش برگردیم باید -

 !باشه مردن اگه حتی، کنممی کاری هر تو خاطر به ولی؛ دونممی رو چی همه من -

 تاب. زدمی برق بود زده حلقه آن دور که اشکی و چشمانم عسلی به بود خورده گره سرخش هایچشم

 .رفتم آنها سمت به بدهم ادامه کهآن بدون. نداشتم را او به کردن نگاه

 یکلبه آن سمت به را من آنها گرمای. آمدمی راه من کنار و کردمی نگاه زمین به فقط حرف بدون هم وود

 :گفت وود شدیم که آنها نزدیک. بودند مانده جاهمان بقیه و ساها. کشاندمی لعنتی

 .نشه خبردار کسی ماست بین که حسی از فعال بهتره -

 ددری را جسمش دید را وود تا جیک. شدیم کلبه اطراف خاکی فضای وارد هم با و دادم ریزی تکان را سرم

 .آمد وود سمت به همه از جلوتر و

 و رساند جیک به را خودش سریع کای. کرد اشاره جیک سمت به دست با و کشید عقب را قدمی چند وود

 را او محکم، دید را نگاهش عمق وقتی و شد وود نزدیک خودش. برود عقب کرد مجبورش ایغره چشم با

 رنگ صورت و سر به لبخند وود دیدن با بودند گذرانده را سختی روز که ویا و تیا. کشید آغوش در

 وود سمت به یوک و شیکو قبر سر از و کردند پاک را اشکشان از پر هایچشم، نشست شانپریده

 آستین گوشه با و ریختمی مردانه هایاشک دلتنگی از و بود گرفته آغوش در را دوخواهرش وود. دویدند

 او پای به پا هم هایشخواهر و رفتمی شیکو قبر سمت به وود. کردمی پاک را آنها اشپاره لباس

 .رفتندمی
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 سمت به شانه روی از را سرش و زد دستش کنار سنگ به محکمی مشت و افتاد قبر روی زانو دو وود

 :زد فریاد وحشتناکی و عجیب غرش با و چرخاند ساها

 .کنممی پیدا رو لعنتی اون من -

 هب ساها.نبود خبری مظلومیت و لطافت آن از دیگر. بود شده آنها شبیه عجیب، لرزاند را تنم وود خشم

 .نشست زمین روی کنارش و کشید سرش به دستی، آمد وود سمت

 !خودتی که خوشحالم! برگشتی که خوشحالم -

 پاهام .سوزهمی خشکی از گلوم و کنهمی ذُقذُق سرم تمام، نیستم خودم دیگه من، نکن اشتباه ساها نه -

 هامرگ توی چیزی یه. نیست خوب حالم اصال من ساها! نه قلبم ولی؛ کشونهمی شهر سمت به رو من

 .کنممی حسش که جوشهمی

 .کنیممی کمکت و کنارتیم همه ما، پسرم آروم! شیش -

 ؟ساها جوری چه -

 حواسم یهمه که من. بگیرد را سوالش جواب لحظه هر بود منتظر و بود ساها صورت روبروی صورتش

 :گفتم وارزمزمه جیک به رو بود محافظین مامور دو پیش

 .ماست از هنوز اون، نیست هادرنده یبقیه مثل اون، باش نداشته کاریش -

 دایص. دوید جنگل سمت به و انداخت پایین را سرش و کرد ویا به نگاهی بود نشده قانع اصال که جیک

 .نشستم آنها قبر باالی بقیه کنار هم من. پیچید جنگل تمام در پاهایش

 :وگفت چرخاند ما همه بین را نگاهش ساها
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 .سازیممی قبیله دوباره دیگه جای یه و میریم مونهمه، میریم لعنتی شهر این از -

 :پرسیدم

 ؟وود با -

 .مونهمی هم همیشه بوده ما یخانواده از همیشه اون! آره -

 به یخوب به کشیدندمی دندان به را گوشتی یراسته و بودند نشسته درخت کنار که مرد دو آن پچ پچ

 با .آمد ما سمت به و کرد رها آتش کنار را ایشده ـختـ لـ استخوان بود قد کوتاه آنکه. رسیدمی گوشم

 :گفت ساها به رو و کرد پاک لبش کنار از را گوشت یباقیمانده دستش پشت

 !هاستگرگ قانون خالف شما کار این -

 تو و گرفتم ازم رو دخترش و شوهرم پیش سال چند قوانین همین، کنمنمی زندگی هاگرگ قوانین با من -

 .کنم زندگی قوانین بدون جوریچه گرفتم یاد سال چند این

 .زدمی اتش را آنها تندش لحن و بود روشن ساها دل در گذشته شب داغِ هنوز

 نهکمی زندگی اشقبیله تو درنده یک با و کرده عمل قانون خالف راهنما که بفهمن محافظین اگه اما -

 !شینننمی ساکت

 با .کرد بلند زمین از را پاهایش و فشرد را مرد آن گردن، هایشپنجه قدرت با و ایستاد پاهایش روی ساها

 :زد فریاد آمدمی بیرون اششده قفل هایدندان الی از که لحنی

؛ گیدمنجن مسخره تعصبات این با قبال من. کنم شونخفه خودم تا دربیاد صداشون خوادمی دلم خیلی -

 .جنگممی االن ولی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 223 

 کهت تکه که هاییحرف با و انداخت خودش گلوی به دست بود شده سرخ صورتش که حالی در کوتاه مرد

 :گفت آمدمی بیرون

 .کنم کمکت تونممی من -

 !کنیننمی غلطی هیچ شماها -

 .بکند کاری همراهش نجات برای که بود آن از تربزدل بلند قد مرد. کردیممی نگاه را ساها زده بهت همه

 ساها سمت به. کردمی نگاه را ساها شده گشاد هایچشم با بود کرده گیر دهانش در لقمه که طورهمان

 سمت به و کرد رها را گردنش، گذاشتم ساها دست روی را دستم تا. باشم کردنش خفه مانع تا دویدم

 االب نفس و شد آرام کمی، شدم منتطر. لریزیدمی و بود افتاده زمین روی کنان سرفه مرد. برگشت وود

 : کردم زمزمه گوشش کنار آرام. آمد

 ؟چطوری، کنی کمک تونیمی گفتی؟ چطوری -

 :گفت آمدمی بیرون زور به اشحنجره اعماق از که هنیهن صدای با

 !داره نگه کنارتون رو اون بتونه شورا شاید! شورا -

 چیز گفتمی لفافه در ساها که هایحرف با؟! شورا؟! بودم شنیده درست. کرد گیر دهانم و ریه بین نفسم

 و ردمک بلند آن کنار از را زانویم. پرسیدممی را ساها نظر باید ولی؛ نبود هاگرگ دنیای در ایشرافتمندانه

 .نشستم کنارش و پریدم ساها سمت به خیزنیم

 !داره نگه کنارمون رو وود تونهمی شورا میگه این ساها -

 : انداخت صورتم به را گرششماتت نگاه ساها
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 !آورده ما سر بالها خیلی قبال شورا -

 ؟میگه چی این پس ساها -

 :گفت جانیبی خسخس با و پرید مانحرف وسط کوتاه مرد

 !نداره رو قبل تعصب شورا، کرده فرق اوضاع االن -

 فرار. بدن خبر فرستاده رو هااون که هرکی به برن هااین بذار. دمنمی شورا دست رو وود اصال!نه: ساها

 ...مشت یه دست بدم رو امخانواده و خودم که اینه از بهتر خیلی کردن

 شده خیره زمین به بزند حرفی کهآن بدون وود. چرخاند وود سمت را سرش دوباره داد قورت را حرفش

 لرزش. داشت خفیفی لرزش و بود شده چنگ خاک در که افتاد هایشدست به نگاهم ناگهان، بود

 .نشوم قانع ساها نه با و بکنم را تالشم همه شد باعث هایشدست

 .کنم شونقانع تونممی من. داره تاثیر شورا تو نظرم پس، نیستم راهنما من مگه ساها -

 : گفت و زد کوچکی پوزخند ساها

 !نداری خبر هیچی از تو -

 .بفهمم رو دلیلش حداقل بگو خب -

 گان محافظین کنه ریاست نخواست مادرت چون؛ کرد محکوم رو مادرت شورا همین پیش سال بیست -

 تمادر فهمیدن وقتی، پیش سال بیست درست. کردن اشآواره و زدن بهش رو هاگرگینه به ـیانـت خــ

 همه و زدن آتیش رو ده یهمه فهمیمی! زدن آتیش رو همه شبه یه برده پناه آب اونور کوچیک ده یه به
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 انیر. اومد دنبالش هم پدربزرگت و کرد فرار جنگلی ده به هااون اومدن از قبل مادرت منتها! سوزوندن رو

 !بکنی رو فکرش که هستن اونی از تروحشی هااون

 ؟کرد زندگی جنگلی ده تو جوریچه پس -

 از یکی جنگلی ده فهمیدن وقتی! آشامهخون یه وود و مردن جیک و یوک که دلیلی همون به -

 هم باز حاال! بشه دچار، شد دچار وود که سرنوشتی به تا کردن رهاش جاهمون، هاستدرنده هایشکارگاه

 ؟شورا به بفرستم رو وود میگی

 رقدآن توانستندمی چطور. کردممی حس را اشداغی که سوختمی طوری سرم. کردمی گزگز بدنم تمام

 عدالتیبی همه این با توانستممی و نبودم مادرم مثل من اما؛ بگیرند تصمیم ظالمانه و باشند رحمبی

 .بجنگم

 .زدم زل اشکش از پر هایچشم به و گرفتم دستم در را ساها عصبی و لرزان هایدست

 یمهه قوانین طبق پس، محافظین رئیس و آلفا محافظین نسل پنجمین از ماده گرگ اولین، نیرام من -

 ؟درسته؟ هستن من از اطاعت به مجبور محافظین

 ...ولی؛ آره -

 ؟درسته، دارم رای حق هم شورا تو پس -

 ...آره -

 ارمد نگه رو وود هم، بگیرم رو پدربزرگم و مادر انتقام هم، تو کمک با خوادمی دلم، کن اعتماد بهم پس -

 .بدم نشون همه به رو مادر گرگ عدالت هم و
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 از میشد را نارضایتی ولی؛ کرد متقاعد را او من غرای لحن، هایمچشم به بود دوخته چشم ساها

 .خواند هایشچشم

 !میشه تموم وود جون قیمت به چون؛ نشی پشیمون تصمیمت از امیدوارم -

 و شدم بالغ دیگه من گفتی خودت ساها! تونممی من باشه درست زدین من به راجع که هاییحرف اگه -

 !کنم استفاده بودنم راهنما نعمت از و بشم آشنا نژادم با بذار پس، منه یوظیفه شما از حراست

 اشانهچ زیر را دستم. بود نیامده جا نفس هنوز، رفتم نوابی مامور سمت به. خاندم چشمانش در را رضایت

 .آوردم باال را سرش و گذاشتم

 ؟بیفتیم راه باید کِی -

 !بخواین که وقت هر -

 .برگشت من به رو. بود شنیده را ما هایحرف گویی.رسید ما حرف وسط جیک

 ؟بگیری شورا از خوایمی رو وود آزادی -

 !آره -

 .انداخت ساها به را اشخورده گره همیشه هایاخم

 ؟هستن شورا عضو افرادی چه گفتین بهش -

 : پرسیدم خودم

 ؟افرادی چه -
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 تا دبودن ایستاده آماده هم چیتو و وود، کای. ایستاد صورتم به صورت و کشید من سمت به را هایشقدم

 که لیحا در و کرد جمع را اشسوخته آفتاب صورت، نبودم هم اششانه زیر تا من. بزند من به آسیبی مبادا

 :داد ادامه من چشم در چشم. کردمی محکم مچش روی را چرمش دستبند

 ؟کنی راضی رو کدومشون خوایمی اول، خب! هایاغی و سفید هایگرگ آلفای، محافظین آلفای -

 !دونمنمی فعال -

 خیلی و خودشونن یقبیله رئیس که هستن پیری هایگرگ گفتم که هاییاین از هرکدوم، کوچولو دختر -

 تو ونینت حتی ببینیشون وقتی دممی قول! بکنی رو فکرش که هستن اونی از ترمنطقبی و تروحشی

 .بزنی زل هاشونچشم

 هب دست با و کشیدم عقب را خودم. خوردمی صورتم به نفسش داغی که بود شده نزدیک من به قدرآن

 :گفتم جیک به رو و بنشینند که کردم اشاره بقیه و وود

 .بگیرم رو امخانواده و خودم حق و بزنم زل هاشونچشم تو تونممی باشین کنارم کای و تو اگه -

 اعتماد من به جیک کردم احساس بار اولین برای و بودیم زده زل هم به چشم در چشم. بود زده خشکش

 .است کرده

 :کرد زمزمه گوشم کنار و گذاشت امشانه روی را دستش -

 .بدم حماقت این به تن حاضرم ویا خاطر به فقط -

 .بودم گرفته مضاعفی انرژی بود کنارم هم جیک اینکه از.ریخت دلم ته

 !ممنونم -
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 .کردم امقبیله افراد به رو. رفت ویا کنار و گرفت امزده برق چشمان از را نگاهش

 ؟هستین کنارم تونهمه -

 ههم بین را نگاهش، شد بلند جایش از نبود هایششیطنت از خبری و بود شده صحبت کم که چیتو

 :گفت من به رو و چرخاند

 ! بکشیم که نفسی آخرین تا -

 اهاس. بود خوابیده یوک قبر روی که بود گلی پراز یشاخه به نگاهش و بود انداخته پایین را سرش وود

 .نشست وود زانوی به زانو

 ؟زنینمی حرفی چرا: ساها

 زا کمتر در. بگوید چیزی توانستنمی اما؛ بود حرف هزار نگاهش در. چرخاند من سمت به را نگاهش وود

 :گفت همه به رو و ایستاد زدنی پلک

 .رسونممی بهتون رو خودم هاشب ولی؛ بیام باهاتون روز روشنایی تو تونمنمی من -

 صورت در را رنگی سرخ کویر کلفتش هایلب؛ آمدمی بیرون زحمت به اششده خشک گلوی از صدایش

 زا تشنگی و کشیدمی دارش موج و کوتاه موهای به عصبی هایپنجه. بود کرده نقاشی اشپریده رنگ

، بود داده آنها به بزرگی هشدار وود رفتار که بقیه و ساها. بود هویدا چشمانش یشده سرخ یقرنیه پشت

. شیدک اششانه به دستی و ایستاد او کنار پایش دو روی زحمت با ساها. بودند شده خیره وود به زده بهت

 وود چرخیدمی ساها هایرگ در که خونی. برگرداند را سرش دادمی قورت را دهانش آب که حالی در وود

 .کردمی ترعصبی را



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 229 

 نارک بتونی باید ولی؛ کشنمی گلوت به خشک چوب تیکه یه انگار و نیست خوب حالت دونممی: ساها

 !کنی زندگی ما کنار باید گذشته مثل تو! بیای

 .نمک فک ایدیگه چیز به تونمنمی سوزونهمی رو بدنم تموم داره که تشنگی به جز به من! سخته: وود

 اشاره کای به ساها. کردمی تکرار را هایشحرف اختیاربی او و پریدمی بیرون دهانش از تندتند هاحرف

 از بود هشد متوجه را ساها منظور که کای. کرد نشستن به مجبور دستانش فشار با را وود بالفاصله و کرد

 :گفت وود به رو و کرد بدرقه را کای نگاهش با ساها. شد جنگل راهی بقیه و وود پشت

 !هبش ساخته خودت زهر تا میشه تربد لحظه به لحظه حالت بدنته تو عفریته اون زهر که اولی روزهای -

 !بهش لعنت -

 و بزنی شهر به آفتاب غروب بعداز تونستیمی، هاتهرگ تو هاگرگینه خون که دادی نشون تو ولی -

 عفریته ناو که هستی چیزی از ترتوانمند خیلی تو یعنی این! ما پیش اومدی ولی؛ کنی ارضا رو تشنگیت

 !ساخته ازت

 گره هاینگاه که ساها. انداخت من رمقبی هایچشم به را زدمی سوسو آن در امید ایذره که نگاهی وود

 نگاه یرشته، سرمان پشت از کای پای صدای. نگفت چیزی اما؛ شد چیز همه متوجه دید را ما یخورده

 اب بود ایستاده وود منتظر همانجا که کای. کرد ایزمزمه وود گوش در ساها. کرد پاره را وود و من شیرین

. ردمکمی نگاه را رفتنشان، گیج و مبهوت من و رفتند دو آن. رفت جنگل سمت به دوباره، شدنش بلند

 : گفت مامورها به رو و زد محکمی یگره را ابروهایش ساها

 رو فتتونج گردن کنم حس رو خیانتی ترینکوچک اگه فقط. میایم شما با همه برگشتن نفر دو این وقتی -

 !دیدین که ایتشنه یدرنده دندون زیر ذارممی
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 بر دم و کردند شب آن یگداخته آتش بار را شانزده وحشت نگاه بود زده شانخشک که مامورها

 .نیاوردند

 یگرید تصور تاریکی جز که بشویم مکانی راهی و بسپاریم جنگل به دل تا شدیم دو آن آمدن منتظر همه

 بودند تهگذاش باز را بود گذاشته دلشان به شورا که زخمی جای بود وقت خیلی امقبیله افراد. نداشتیم آن از

 و! داشت را وود مرگ یا آزادی حکم من برای آنجا اما؛ بگیرند را شانآوارگی تقاص روز یک باالخره تا

 .زدمی چنگ را قلبم شدنش محکوم از ترس

 موهای. داشت شدنش تبدیل از نشان کای یشده باز موهای. برگشتن کای و وود ساعتی از بعد

 نظر به ترآرام وود. رفتند ساها سمت به و بست بود دستش در که ایقهوه بندی با را اشمشکی

 هیچ. بود برنداشته زمین از دل اشخیره و سرخ نگاه هنوز. زد آتش را جانم هایشلب خیسی.رسیدمی

 !من از غیر است افتاده اتفاقی چه دانستندمی همه گمانم، نپرسید سوالی کس

 :گفت بلند صدای با ساها بپرسم چیزی آمدم که همین

 !افتیممی راه شین آماده تونهمه -

 به ساها و کردممی نگاه را همه گنگ هنوز من. ایستادند ساها به رو و دریدند جسم آنی از کمتر در همه

 ختس برایم خودم یاراده با هم آن شدن تبدیل. درآوردم را لباسم و دویدم کلبه سمت به. کرد اشاره کلبه

 حس جانم و جسم با را درد و تاریکی. شدم مغزم قسمت ترینتاریک وارد و بستم را هایمچشم. بود

 هایماستخوان و کرد شدن داغ به شروع سرم، کردم حس بدنم هایمویرگ تک تک در را درد. کردم

 با آمدم که خودم به. کردم حس را هایمپنجه داغی و کردند شدن خرد به شروع قبل از ترسریع خیلی

 احساس را درد کمتر همیشه از بار این. بودم دریده تماما را جسمم و افتاده زمین روی بلندی یزوزه

 یرجیرج صدای. کشیدم دندانهایم تیز یتیره به را زبانم و انداختم نگاهی را رنگم ایقهوه هایپنجه. کردم
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 بیرون هکلب از و گرفتم دندان به را هایملباس. کشیدمی فریاد تربلند بار هزار گوشم در اتاقک چوبی کف

 . کردمی قرص را دلم ته شانصالبت و بودند ایستاده من روبروی امخانواده. رفتم

 اموزهپ من و چسباند بازویم به را سرش. بست بازویم به و پیچید هم در را هایملباس، آمد من کنار ساها

 به یدست و نشست من روی ساها. بنشیند کمرم روی تا نشستم و کشیدم اششده سفید موهای به را

 دریای به دل و کردیم حرکت جنگل ینقطه ترینتاریک سمت به ساها یاشاره با. کشید هایمگوش

 !نبودیم خبر با عاقبتش از کدامهیچ که سپردیم اتفاقاتی

*** 

 کوچ: دهم فصل

. افتاد رتمصو به نگاهم، کشیدممی آب به را امپوزه. بود بریده را امانم تشنگی. بودم نشسته رودخانه کنار

 .بودم نرفته راه پاهایم روی بود روزی ده. بود افتاده آب روی خاکی و خسته تن با، ایقهوه گرگی عکس

 از عدب، بود گیشا پیش فکرم تمام. کردمنمی غربت احساس خیلی ولی؛ بودم شده دور زادگاهم از خیلی

 را او ارهدوب بودم امیدوار. کنم خداحافظی و بگیرم تماس او با نکردم فرصت افتاد جنگلی ده در که اتفاقی

 !بدهم توضیح برایش را چیز همه و ببینم

 را رودخانه خواستنمی دلم اصال ولی؛ بودم شده سیراب، کشیدم بیرون خروشان و سرد آب از را سرم

 سوز هوا و بودند داده رنگ تغییر هادرخت! بدهیم ادامه سفر این به باید کی تا دانستمنمی، کنم رها

 شده تنگ جنگلی ده پاییز برای دلم. کردمی پاره را جنگل شیرین سکوت رودخانه صدای. داشت مالیمی

 .بود
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 نشد کشته از روز ده فقط. بود غمگین خیلی هایشانچهره. انداختم بقیه به نگاهی و چرخاندم را سرم

 در و رساندمی به را خودش هاشب، تشنه و گرسنه آشام خون یک هم وود و بود گذشته یوک و شیکو

 قطف همه کردنمی صحبت دیگری با کسهیچ. بردمی پناه جایی کوهی دل یا غاری به صبح میش و گرگ

 وقت خوردن غذا برای آنکه بدون کردیممی استراحت را ساعتی چند هاشب و دادیممی ادامه مانراه به

 .کنیم تلف

 داج ما از قبل روز دو محافظین ماموران. بود بسته را هایشچشم و بود نشسته سنگی تخته روی ساها

 ...لیو؛ نزنند حرفی وود از بودند داده قول ساها به و کنند آماده را زمینه و برسانند را ما آمدن خبر تا شدند

 .انداخت صورتم به نگاهی نشستم زمین روی ساها کنار و کندم رودخانه از دل

 ؟بریم باید کی تا -

 !نیستیم آب تو بیشتر روز چند. رسیممی مرز به دیگه روز دو یکی -

 مهکل یک حتی بودیم هم با که روزی ده این در. بدهم ادامه راه این به که بود کرده مجبورم وود سرنوشت

 گاهین گهگداری اما؛ کردمی اذیتم خونش بوی شدممی نزدیکش وقتی، بود نشده بدل و رد بینمان حرف

 دوجو مشترکی حس هیچ هاگرگ و هاآشامخون بین، میشد بدل و رد بینمان حرف هزار و کردیممی هم بار

 .شود سخت برایم وود با کردن برقرار ارتباط شد باعث این و نفرت و دشمنی جز، نداشت

 نهتش آشام خون یک او شد باعث وود نشدن متولد گرگ، بود کشانده ما رخ به را قدرتش دوباره طبیعت

 .باشد

 زدمین حرف هم کلمه یک حتی شناختممی که زبانیشیرین پسر. انداختم اشچهره به نگاهی چشمی زیر

 وحشی و سرخ معصومش و عسلی چشمان. لرزاندمی را دلم اشپریده رنگ و کشیده هم در یچهره و
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، نداشت زیادی توان جسمش و بودند شده خشک هایشلب. دزدیدمی من از را نگاهش، بود شده

 به ار امپوزه. کردم پیدا وود پیش را خودم و گرفتم ندید را امحیوانی خوی. زدمی پلک رمقبی هایشچشم

 هایمچشم به را نگاهش و گذاشت صورتم روی را دستش سوختمی برایش خیلی دلم. کشیدم اششانه

 ولی؛ بگیرم فاصله او از کردمی مجبورم سوزاندمی را سرم تمام تنش پوست از که خونی بوی. دوخت

 زا میشد را تشنگی، نشستم زمین روی کنارش. افتاد درخت کنار و شد شل پاهایش! توانستمنمی

 داشته نگه او کنار را من، امـزه غــریـ و خوی از فراتر چیزی. فهمید سوختمی که نگرانی هایچشم

 فکر اصال. چسباندم سرش به را امپوزه. کردمی نوازشم و کشیدمی گردنم روی را سردش دست. بود

 .بگیریم قرار هم کنار گونهاین رفتیم هاگرگ غار به که شب آن از بعد روز چند کردمنمی

 و مبودی نزده چیز هیچ به لب که بود روزی ده. کردممی حس را غذا بوی، شنیدم را چیتو و کای پای صدای

 آتش ساها و بودیم شده جمع رودخانه کنار همه. کردیممی طی را جنگل سخت مسیر محتاطانه فقط

 سمت را دلم بود پوشانده را زمین که هاییبرگ و نورس پاییز سرمای. بود کرده درست را کوچکی

 .کشاندمی جنگلی ده پاییزهای

 ساها جلوی را گوشتش از ایتکه، کشیدمی و بود گرفته دندان به را ایشده تکه تکه یالشه کای

 جان یمهن گوزن کشانکشان چیتو. بخورم چیزی وود جلوی توانستمنمی ولی؛ بودم گرسنه خیلی. گذاشت

 . انداخت وود جلوی را خوردمی تکان هنوز که

 وزنگ گردن به را هایشدندان. بود زده بیرون نیشش هایدندان و کشید شعله قبل از بیشتر چشمانش

 کشته ولی ؛ببینم را زدنش پا و دست توانستمنمی اصال. آمد وحشیانه خیلی نظرم به، ریخت دلم. کرد فرو

 .دادممی ترجیح انسان یک شدن قربانی به را گوزن یک شدن
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 دندان اب را ایتکه میلیبی با شد باعث گرسنگی. رفتم دیگر یبیچاره حیوان یشده تکه گوشت کنار

 .بکنم

 کی. بود داده امخسته تن به جان، شیرین اندکی و تازه و داغ گوشت. بود انگیز شگفت برایم اشمزه

 توجیح را وود و خودم رفتار، کردم فکر ماندن زنده برای جنگیدن به وقتی ولی؛ آمدم بدم خودم از لحظه

 .کردممی

 هم هنوز بود افتاده که اتفاقاتی آن از بعد. بود سنگین نگاهش هنوز کای اما؛ بودند گرفته جان همه

 .باشم داشته تریصمیمی حتی یا ترنزدیک یرابطه بودم نتوانسته

 روی درخت کنار هم وود، نشستم روبرویش. کردمی رو و زیر بود کرده روشن که را سبکی آتش ساها

 .بود زده زل هایشخواهر به و بود نشسته زمین

 در که غمی و زیرزیرکی هاینگاه ولی؛ بدهند نشان اعتنابی را خود کردنمی سعی خیلی ویا و تیا

 .دادمی بزرگ دلواپسی یک از خبر بود شانچهره

 ؟میشه چی وود، ساها: نیرا

 عادالنه شونتصمیم و باشه کرده تغییر اوضاع و باشه درست دوتا اون هایحرف امیدوارم! دونمنمی -

 !باشه

 به یکوتاه نگاه و چرخاندم را سرم. کنم فکر وود سرنوشت به راجع ایدیگه چیز به خواستنمی دلم اصال

 !بود نکرده سیرش ولی؛ بود گرفته را اشتشنگی فقط حیوان خون که انداختم گرسنه یدرنده

 . افتیممی راه ترزود فردا، کنید استراحت برید: ساها
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. کشمب دراز بود نکشیده سرش بر دستی پاییز هنوز که رنگی سبز یدرختچه کنار، شد ساهاباعث حرف

 نارک و شد بلند جایش از. بود وود پیش حواسم یهمه و بود کرده فرار سنگینم هایپلک پشت از خواب

 نگاه آب به فقط هم او و بودم زده زل او به را ساعتی یک. زدمی آب به را هایشدست، نشست رودخانه

 و بزنیم حرف هم با دوباره خواستمی دلم خیلی، دادمی آزارم بود وجودش در که غمی. کردمی

 حس را تنفر فقط ایگرگینه ظاهر با اما، کند خوش اشنورسیده عشق به را دلم اشزبانیشیرین

 . کردممی

 زمین روی دهانش یگوشه آب و خوردمی غلت ساها سر باالی چیتو. بودند خواب همه، کردم نگاه همه به

 ایهدقیق چند هم کای. بود خوابیده آنها کنار جیک و بود گرفته آغوش در را بینوایش خواهر، ویا. ریختمی

. بدهد انجام خوبی به را حفاظتش یوظیفه دوباره کوتاهی استراحت با تا بود بسته را هایشچشم که بود

 تاهکو و شل پاهایم و گذاشتم خاک روی را سرم. شدندمی سرد کم کم هایمدست، کشیدم عمیقی نفس

 .ایستادم پاهایم روی پا نو کودکان مثل. شدم خوشحال دیدم که را دستانم، کردم باز را چشمم. شدند

 .بود شده تنگ هایملباس برای دلم. پوشیدم را لباسم و کردم باز را امبقچه سریع

 ردنشک جمع و بودند شده بلند خیلی! نمیشد باورم، کشیدم موهایم به دستی و پوشیدم را هایملباس

 دش باعث رفتن راه موقع هایماستخوان تروقترق صدای. کردم رهایش بنابراین؛ بود شده سخت برایم

 .بردارم قدم آرام بقیه نشدن بیدار خاطر به و بگیرم گاز را لبم گوشه

 همان .کرد تغییر کلی به اشچهره دید را من وقتی. نشستم کنارش هم من، بود نشسته رودخانه کنار او

 !نداده ازدست را لبخندش هنوز که بودم خوشحال. بست نقش هایشلب روی دوباره شیرین لبخند

 ؟ریمی راه داری شد چی -

 .بزنیم حرف بخواد دلت شاید گفتم، بودم نگرانت -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 236 

 . بزنم حرف کسی با خوادنمی دلم اصال. رفته یادم هم زدن حرف دیگه -

 ؟برم خوایمی -

 . نکنم فرار شدی باعث که بودی نیرویی تنها تو! نه! نه -

 !شورام نگران خیلی -

 :بودگفت قراربی آب به نگاهش که حالی در و داد تکان تاسف ینشانه به سری

 ...!که هم حاال بودم منفور نبودنم گرگ خاطر به این از قبل -

 استثناء یه، طبیعتی هایقانون از یکی هم تو -

 لحظه هر که امگرسنه یدرنده یه هم االن من و افتاده اتفاق این، گذشته هاحرف این از دیگه نیرا -

 . ..و کیه کنه فراموش نداره امکان

 .دوختم روبرویم گلی زمین به را سرم و دادم فرو را گلویم بغض، بزنم حرفی توانستمنمی

 !دارم دوستت...که بدون افتاد اتفاقی هر اگه، کن ولش -

 شده مصورت نزدیک خیلی. بزنم زل چشمانش به توانستمنمی اصال که بود شده سرخ قدرآن هایشچشم

 :ردک موهایم الی را دستش. کردمی جدا تنم از را پاییز سوز نفسش گرمای. کردم وجور جمع را خودم، بود

 . بود شده تنگ دیدنت انسان دوباره واسه خیلی دلم -
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 و لرزیدمی تنم تمام، بود پایین سرم هنوز، چرخیدمی صورتم اعضای یبقیه و هاچشم بین نگاهش

 و ورددرآ موهایم الی از را دستش. بود کرده قفل گلویم در را هایمحرف بغض. بگویم چیزی توانستمنمی

 .داد جا بزرگش هایانگشت بین را دستم

؟! بدهم هجلو راحت برایش را دانستندمی همه بیش و کم که حقیقتی یا بدهم اشدلداری دانستمنمی اصال

 .مندش دیگرم ینیمه با و بود سازگار من از نیمی با که بودم شده عشقی درگیر من، داشتم بدی حس

 نفرت احساس بودم گرگ وقتی ولی؛ زدمی پر برایش دلم و میشد جذاب خیلی برایم، بودم انسان وقتی

 . کردمی امخفه

 .کردم را کار همین هم بار این. بودم سپرده تقدیر دست به را خودم بود وقت خیلی من

 ؟نمیری چرا، وود -

 !امکی نمیره یادم، وودم شماهام با وقتی. هااون از یکی بشم بگیرم رو خودم جلوی نتونم ترسممی -

 گذاشتم اششانه روی را سرم. بود کرده گیر دلم و عقل بین هایمحرف. بگویم باید چه دانستمنمی

 لمد فقط، نکردم فکر چیز هیچ به لحظه آن در ولی؛ دادممی انجام را کار آن نباید دانستممی که درحالی

 که کردم پیدا زمانی را دنیا حس ترینبخش لذت. خواستمی را بودن او کنار آرامش و محبت از ایذره

 خواب. ،نشسته صبح تا رودخانه کنار بود افتاده که اتفاقاتی تمام از فارغ من و بود هایششانه روی سرم

 .رفتم

 آب کنار سنگ روی را سرم، چرخاندم که را سرم. بود شده خشک گردنم. زدمی چنگ چشمانم به آفتاب

. دبو کرده امتشنه رودخانه صدای. دادم امشده خشک بدن به قوسی و کش، بود شده خشک بدنم. دیدم
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 با و بافتم آب کنار همانجا را موهایم. شود مرتب کمی تا کردم خیس را موهایم زدم صورتم و دست به آبی

 .بستم محکم بود ترطرف آن کمی که گیاهی یساقه

 .نکردم پیدایش گشتم چه هر که کای جز به، بودن زده زل من به همه. انداختم بقیه به را نگاهم

 چیتو. رومب راه پایم و دست چهار روی دوباره بودند منتظر انگار، رفتم سمتشان به و کشیدم محکمی نفس

، کشید مرا و گرفت را لباسم یگوشه چیتو. خندیدم، آمد قلقلکم. کشید صورتم به را اشپوزه و پیشم دوید

 .دیدمنمی را خودش ولی؛ کردممی احساس را کای بوی

 راه رد. رفتیممی راه همه از جلوتر چیتو و من. بود شده بقیه نگاه متوجه هم او، کرد جدا جمع از را من چیتو

 .دادمیم تحویلش ریزی لبخند گاهی،بود وود درگیر فکرم تمام اینکه با من و کردمی شیطنت فقط چیتو

 جانکم، آفتاب و بود گذشته ظهر از ساعتی چند. بود گرفته ایتازه بوی و رنگ صبح آن سفر ادامه

 توچی و من. بودند شده زمین عاشق و کنده درخت از دل که هاییبرگ از بود پر هادرخت الیالبه. تابیدمی

، درخشیدمی چشمانش. برگشت و شد دور متری چند. دوید چیتو ناگهان که رفتیممی راه همه از جلوتر

 .دادمی خوب اتفاق از خبر اشچهره. شدمی دیده اینقره خورشید نور زیر رنگش طوسی پوست

 تیوق بقیه! ساها جز بودن خوشحال همه. پریدمی پایین و باال و بود خوشحال. بود کرده حس را دریا بوی

 رتبلند هاقدم ولی؛ آمد کوتاه نظرمان به که مسیر. خشکید هایشانلب روی لبخند دیدند را او یچهره

. شدیم روستا به شبیه جایی وارد. شدمی ترتُنُک و تُنُک جنگل، دویدیممی همه تقریبا. شدمی تروسریع

 !است زنده ذهنم در سوخته هایخانه یمنظره هنوز! بود سیاه کور و سوت

 سمت به او. دهد انجام کاری او بودیم منتظر و ساها به دوختیم چشم. بودیم گرفته آرام همه کم کم

 .بود آورده بند را نفسمان هوا رطوبت و بود شده خنک هوا. کرد حرکت هاخانه
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 بالکن روی که ایتازه هایگلدان از که بود خانه یک فقط. بود سکنه از خالی و متروکه تقریبا هاخانه

 .کندمی زندگی آنجا در کسی فهمید شدمی، بود اشخانه

 و رفت کلبه سمت به ساها. کنم حس را تازه ریحان بوی و کوفته طعم توانستممی. آمدمی غذا مطبوع بوی

 هب هایشانپا شدن کوبیده صدای، شدند وارد هم سر پشت هاگرگ تک تک. شد وارد بزند در که آن بدون

 !صالبت با و محکم، بود جنگی هاینظام پیاده صدای شبیه، کلبه چوبی هایپله

 ولی ؛هستم کسی چه منتطر دانستمنمی. بود مانده سر پشت به نگاهم. شدم وارد هاآن سر پشت هم من

 را گلویم هایمنفس، کردم محکمی پوف. بود کنارمان االن هم وود کاش که کردممی آرزو دل در

 دهدرآم اصلیشان شکل به همه شدم وارد وقتی. کندم خانه آن بالکن از دل و چرخاندم را پایم. سوزاندمی

 .بود تنشان به ایمسخره هایلباس و بودند

 بلند دق با شانه چهار لباس این صاحب دادمی نشان که بود تنش به ایخانه چهار قرمز و بلند لباس چیتو

 آستین، نمک کمکش که رفتم سمتش به. بود لباسش آستین و شلوار هایپاچه کردن تا سرگرم چیتو! است

 اب بود پوشیده لندیب یدشداشه کای. گرفت امخنده چرخاندم که را سرم. زدم مرتبی تای را لباسش

 نامطمئ که بودند پوشیده را زنی یکهنه و مندرس لباس هم ویا و تیا! بود کوتاه وجب یک که شلواری

 .بکوبد چشمانم به را مغضوبش نگاه شد باعث کای به امخنده. بود تربزرگ هاآن از سال چهل حداقل

 از حتی هک داشت زیبایی و قوی بدن، افتاد کای یشده تراشیده و سوخته آفتاب جسم به نگاهم ناخواسته

  .بندازم پایین را سرم شد باعث خجالت. کردمی نمایی خود کامال بود پوشیده که نازکی لباس زیر

 .شه ورهپ پاره خوادنمی دلم اصال، بیار درش تنت از دربیاری بازی وحشی خواستی ولی؛ بپوش رو این بیا -
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. ودب ایستاده کای به رو بود آمده زانویش تا که سیاهی هایچکمه و ماهیگیری لباس با سرحالی پیرمرد

 .ردک پرت کای سمت به را هالباس و خاراند را بود بلندش موهای رنگ هم دقیقا که سفید و بلند هایریش

 . رفت بیرون و انداخت هالباس به میلیبی سر از نگاهی هم کای

 و رنگی هایسنگ با هاییآویز از بود پر خانه تمام. نشستم ایشده تعمیر و زده روغن تازه صندلی روی

 !بزرگ و کوچک هایصدف

 .بودم زده زل آن یشده خاکستر و سوخته نیمه هایچوب به و بودم اتاق گوشه خاموش یشومینه کنار

 ؟خوایننمی لباس شما -

 .بود کرده را رفتار آن کای با که است کسی همان این کردم فراموش ایلحظه که گفت مودبانه قدرآن

 !خوبه خودم لباس ممنون نه -

 !راحتین طور هر -

 !کندمی برخورد رسمی قدراین من با چرا و کیست او دانستمنمی! بود شده گشاد چشمانم تعجب از

 این یا؟نه یا است گرگ هم او دانستمنمی! بود سوال هزار برایم گذاشتمی او به ساها که احترامی

 در، نمک صحبت او با کمی گرفتم تصمیم؟ بود داده امان را مادرم که است روستایی همان سوخته یدهکده

 .کردمی جذبم که بود چیزی رفتارش

 . بود شده پر ماهی بد بوی از که نورگیر بدون فضایی و کوتاه سقف با آشپزخانه شبیه شد جایی وارد صفا

 .نشوم آنجا وارد شد باعث ماهی ضحم بوی! نداشت آشپزخانه به شباهتی هیچ که ایپله زیر
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 در هک افتاد من به نگاهش که بود کبریت کردن روشن مشغول. گذاشت گاز روی را ایسوخته کتری صفا

 .بودم ایستاده در چوب چهار

 ...وگرنه هستین باهاشون هم شما نبودم مطمئن، ببخشین خانم -

 ؟اینخانواده این عضو...هم شما ببخشین. نیست کارها این به لزومی اصال نه -

 .کنم ترکشون شدم مجبور پیش سال خیلی، شدم بزرگ هاگرگ با بچگی از که انسانم یه من نه -

 ؟جوریهاین چرا اینجا -

 ؟چرا دونیننمی شما یعنی -

 .شدم ملحق ساها به تازه خودم، دونمنمی یعنی خب! نه -

 !باشه داده توضیح اتواسه ساها داشتم توقع، پرسیدم رو سوال این چرا دونممی، دونممی -

 هاپله سرش پشت. رفت بیرون آشپزخونه از بردمی خودش با را خانگی هایکلوچه از پر سینی که حالی در

 . رفتممی باال را

 ؟نداده توضیح رو چی -

 .فهمینمی خودتون رو چیز همه، بیاین -

 هم ما ندبود منتظر و بودند نشسته گرد همه شدیم که خانه وارد، رفتیم باال هم با را اشخانه چوبی هایپله

. شد خالی ایلحظه از کمتر در هاکلوچه سینی، نشستم صندلی همان روی هم باز من. شویم ملحق هاآن به

 .آمد سمتم به کلوچه یک با صفا
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 !بفرمایین -

 ممنون -

 صفا اگه .هستیم صفا مدیون وقته خیلی ما، محافظین به وفاداران از یکی. هستن صفا ایشون نیرا:  ساها

 . میشد کشته بیگناه هایگرگ قاطیِ و اینجا پیش سال بیست همون مادرت نبود

 .بود کشیده آتش به شورا که ایستسوخته یدهکده همان اینجا دانستم. شد کشیده هم در اشچهره

، یدد را همه ناراحتی که صفا. شنید سوخته یخانه الی از راحت میشد را بیگناه مردان و هازن جیغ صدای

 .کرد عوض را بحث

 ؟افتینمی راه کی ساها! نیراست و شما به خدمت اموظیفه هم هنوز من -

 . باشه آماده لنج موقع هر -

 . رفتنه یآماده کنه غروب که آفتاب. اینجاست دیگه ساعت چند اون -

 .انداخت بقیه به نگاهی صفا. بودیم ساکت همه

 !باشه رفته اینجا از ندیدم؟ کجاست! بود انسان یدورگه که همون، پسر اون -

 .وراست و دور همین -

 که دمشنی جنگلی ده از خبرهایی. رفتین اینجا از شماها از خیلی پیش روز چند. بودم نگران خیلی ساها -

 باترینزی عنوان به اون از هاشونخیلی حتی، برگشته بزرگ گرگ ینوه گفتنمی همه ولی؛ نبود خوب اصال

 شدم مطمئن دیدم که امروز. گفتنمی اون از برن وقتی تا و کردنمی یاد گرگ ترینصالبت با و

 .برگشته راهنما و بوده درست هاشونحرف
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 .کرد کوتاهی تعظیم احترام ینشانه به و چرخید من سمت به

 توجهم باید ولی؛ کردمی صحبت نظامی هایافسر مثل. بودم قائل خاصی احترام برایش. کردم خم را سرم

 .بودم آمده وود نجات برای فقط من شدمی

 ! گردمبرمی زود خیلی، اینجام وود خاطر به فقط من ولی! ممنون خیلی -

 ؟نمیاد چرا وود. کرد قایم نمیشه رو چشم باشه یادتون! میگه ایدیگه چیزِ هاتونچشم -

 .بیاد نکنم فک -

 ؟چرا -

 ؟داری خبر افتاد جنگلی ده تو که هاییاتفاق از -

 .کردنمی عمل قوانین طبق بود وقت خیلی، کردن بازی وحشی دوباره هاآشامخون دونممی فقط -

 !کردن تبدیلش و گرفتن رو وود هااون -

 :پرسید آمدمی بیرون ناتوان که صدایی با و بود درآمده حدقه از ریزش هایچشم

 ؟کنیدمی کار چه حاال -

 . سپردم شورا به رو گیریتصمیم -

 یامید چه به! ها؟ بخشیدن بار چند؟ شناسینمی رو هااون تو مگه ساها؟کنن محکومش خواینمی؟ چی -

 ؟کشیمی خودت دنبال رو بیچاره پسر اون
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. ودب خورده هاآن از بزرگی زخم انگار. بود شده عوض کلی به احترامش با لحن. غریدمی ماهیگیر پیرمرد

 ار پاهایم انگشتان تا بودن ریخته سرم روی که سردی آب. شد آشوب دلم شنیدم را هایشحرف وقتی

 . بود کرده سرد

 .پریدم حرفشان وسط

 .دمنمی اجازه من -

 !ریدنمی شورا اون به شما: صفا

 ؟چرا؟ چی -

 رتماد فهمیدن وقتی آوردن ده این سر بالیی چه بگو! جوریهاین جااین چرا بگو بهش، بگو بهش ساها -

 هرجایی گفتن و کردن محکوم رو مادرت هااون! نفر یک خاطر به کردن محکوم رو ده یهمه. اینجاست

 . محکومه هم جااون باشه اون که

 هاتکوفته کنم فک، کن تمومش رو بحث هم االن. زنیممی حرف اون به راجع بعدا، صفا کن بس: ساها

 .سوخت

 تسم به را هاپله. بدهد گوش ساها یخواسته به داد ترجیح بود سرخ آتش مثل صورتش هنوز که صفا

 شوکه صفا هایحرف از و بودم شده خیره اتاق کف به، من و بودیم کرده سکوت همه. تاخت آشپزخانه

 . بخورم چیزی توانستمنمی اصال، رفتنمی پایین گلوم از غذا. بودم شده

 و یریگتصمیم کس هر و بود گرفته و هم در هاچهره. کشیدندمی غذا به پنجه و بودند نشسته ساکت همه

 .کردمی واگذار دیگری کس به را آن به راجع زدن حرف
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 ته .کنیم طی را آب مسیر لنج آن با بود قرار. شدیم لنج آمدن منتظر و شد تمام مزخرف شام آن باالخره

 تشآ روی و کردم آب از پر را کوچکی کتری. نبودم مطمئن بودم گرفته که تصمیمی از و بود لرزیده دلم

 در همه و نشستند من کنار تک تک هم بقیه. نشستم کنارش و گذاشتم بود روشن حیاط در که جانی کم

 بود قرار اینکه از. بود بسته را سفرش بار کوله و کرده عوض را هایشلباس صفا. شدیم جمع حیاط

 اعتماد توانستمنمی هم باز بودم قائل برایش که که احترامی رغم علی، نداشتم خوبی حس باشد کنارمان

 . کنم

 چیزهایی افتادن راه از قبل تا باید. آمدمی اطراف آن که بود صدایی تنها، آتش در هاچوب سوختن صدای

 وشهگ لحظه هر بودم منتظر. نداشتم وود از خبری صبح از و بود کرده امخفه نگرانی. پرسیدممی صفا از را

 از دمفهمی. کرد من به کوچکی یاشاره بود فهمیده که چیتو. بود اطراف به حواسم تمام. ببینمش کناری

 صفا با را صحبت سر. شود ماننزدیک تواندنمی صفا خاطر به دانستممی. شد راحت خیالم، دارد خبر وود

 .کردم باز بود آتش کردن رو و زیر درحال که

 ؟ رسهمی لنج کی -

 ؟دارین عجله رفتن واسه، میاد ولی؛ کرده دیر یکم -

 ؟کردن محکوم رو مادرم چرا نگفتی. ببینم رو شورا اون خوادمی دلم -

 دبای که دادمی نشان من صراحت. بزند حرفی نتوانست ساها که بودم کرده اشاره موضوع به زود قدآن

 .بدانم را دلیلش

 رو لشدلی تریناصلی مطمئنم. افتاد اشواسه هااتفاق خیلی جنگلی ده به مهاجرتش از قبل مادرت، خب -

 هقبیل هایگرگ تمام و اشخانواده قبال در وظایفی سری یه و بود آلفا یه هم مادرتون باالخره. دونیدمی
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؛ نرفت رگبز یقبیله مسئولیت بار زیر تبدیلش اولین بعداز، بودنش گرگ از بیزاری خاطر به ولی؛ داشت

 ترینبد تو هم اون، گذاشت تنها رو قبیله اون ولی؛ بود محافظین محافظ اون بزرگت پدر از بعد چون

 گرگی هر. تگرف رو تصمیم ترینبد و شد گیریتصمیم به مجبور شورا. داشتیم احتیاج اتحاد به که شرایط

 . بود مرگ به محکوم دادمی زندگی برای جایی مادرت به

 ؟درآوردن روز این به هااون هم رو اینجا گفتی -

 کی از کمتر تو و رسوند شورا به رو خبرش اینجا اهالی از یکی. نبود اینجا بیشتر شب چند مادرت -

 از لیخی رفتن بین از باعث که وقته خیلی هااون وحشیگری! کردن یکسان خاکستر با رو اینجا، ساعت

 . طبیعت دیکتاتوری یه. شده هاگرگ

 ؟نداشتن هاشبا کاری جنگلی ده تو چرا پس -

 مادرت و بودن اونجا زیادی هایآشام خون هاسال اون! آشامه خون االن وود که دلیلی همون به -

 . کنه زندگی راحت هااون سایه زیر تونستمی

 .آلفام یه من! بکنم کاری بتونم من شاید! باشن داشته ایدیگه رفتار وود با شاید -

 کرد ترک رو هااون هم پیر گرگ وقتی...ولی؛ محافظین سرپرست و هستی آلفا هم شما که البته -

 !نداره شورا تو نفوذی دیگه شما یخانواده

، وختمد ساها به را نگاهم. آمدمی منطقی نظر به هایشحرف. بودم شده ناامید کلی به شنیدم را این وقتی

 کوحشتنا اتفاقی از خبر و سوختمی که آتشی به بودند دوخته چشم نگران هایخواهر...هادوقلو به هم او

 . داشت
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. همینطور هم صفا، بود حمله یآماده و شد بلند جایش از سریع کای، آمدمی ما پشت از خشیخش صدای

 آمدمی ام سمت به تاریکی الی از که کسی. بود شده حبس نفسم! ما سر پشت تاریکی به بودند زده زل

 به وقتی. رسیدمی نظر به بازیگوش و شیطان خیلی که بود پوستیسیاه یساله سیزده دوازده یبچه پسر

 ساده حلیم دختر یک این از قبل تا من، بود غریبه خیلی برایم هارفتار این. کرد ایناشیانه تعظیم رسید ما

 کتاب یک وسط کردممی احساس که دیدممی را هاییرفتار االن ولی! معمولی و ساده رفتارهای با بودم

 لیو؛ بود دارخنده هارفتار این من معمولی دنیای در، کند زندگی هاآن روش به باید و امکرده گیر تخیلی

 . بدم ادامه فقط و نخندم بودم مجبور

 .بیاین من سر پشت. بیفتین راه سریع. ستآماده لنج! سالم -

 سیاهی. کردمی حرکت تند و خوردمی تکان بلندش هایدست. رفت بزند دیگری حرفه اینکه بدون

 صورتش پوست و درشت هایلب ولی؛ نبود واضح خیلی اشچهره. بود شده ادغام شب در اشچهره

 . نیست اطراف این اهالی از که دادمی نشان

. ردکمی نگاهش وجود تمام با هم جیک. فشردمی محکم را همسرش دست ویا. شدیم بلند سرعت به همه

 من که بود چشمانش در حرف هزار، بود دوخته من هایچشم به را نگاهش صفا، افتادند راه سرش پشت

 .فهمیدمنمی را کدام هیچ

 .رساند من به را خودش هم تیا رفتممی راه ویا سر پشت هم من

 ؟نیست ازش خبری؟ کجاست وود دونینمی -

 .رسونهمی رو خودش نباش نگران! باشه ورا و دور همین کنم فک -

 !باشه شنیده رو صفا هایحرف ترسممی -
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 . بیاد کنه خدا...دونمنمی. میاد گفت چیتو یعنی! میاد نه -

 هب حواسش یهمه و بود آورده خودش با مختصری بندیل و بار صفا. افتادیم راه پسرک سر پشت همه

 کترینکوچ اینکه بدون صفا. بود هم درست البته که نداشت اطمینان شب آن سکوت به انگار. بود اطراف

 رس پشت هم صفا، رفتمی راه ما از جلوتر ساها. افتاد راه ما سر پشت، بدهد نشان خانه آن به وابستگی

 . دادمی نگهبانی، محافظ سربازی مثل ما

 رپ دورمان تا دور زدنی پلک از کمتر در. کرده احاطه را ما چیزی کردیم احساس که بودیم نشده دور خیلی

 .بود گرگ ده از بیشتر تعدادشان، هاگرگ از شد

 ریعس چیتو و کای. اندآمده کشتن برای فهمید شدمی کشیدندمی که هاییخرناسه از. بودیم شده گیج

 قصد و تندگرف محکم را من دست تیا و ویا. کوبیدمی امسینه به قلبم بودم ترسیده خیلی، شدند تبدیل

 در گرگ سه. کشید مهاجمین رخ به را سیاهش یجثه سریع هم جیک. داشتند را من از کردن محافظت

 اسهخرن چنان هاماده یبقیه و ویا سمت به جیک. کنیم فرار کردند مجبورمان هانر! گرگ ده از بیش برابر

 شانکمک باید بروم خواستمنمی من. شدم پرت عقب به و ترسیدم تیزش دندانهای از که کشید

 به و درآورد جیبش از را کوچکی یتیغه با طالیی چاقوی صفا. دادندنمی اجازه هادوقلو ولی؛ کردممی

 ار قلبم کشیدنمی که ایخرناسه صدای.بود وحشتناک هاگرگ کشیدن دندان و چنگ. شد خیره هاگرگ

 . بکنم کاری اینکه بدون کنم فرار که کرد مجبورم و انداخت من به را آلودشغیض نگاه کای. لرزاندمی

 قدم چند .کنیم فرار پشتشان از بودیم مجبور ما و بودند ایستاده هاآن به رو صفا و جیک، چیتو، کای، ساها

 .شد شروع هاگرگ یحمله که نداشتیم بر بیشتر

 به ودو که کنم کمکش برگشتم. کرد حمله کای به هاگرگ از یکی، بود سرم پشت نگاهم ولی؛ دویدممی

 هاگرگ پای به پا وود. بودم خوشحال بود برگشته اینکه از. کرد جدا تنش از را گرگ سر و دوید سمتش
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 ندچ هر. بشوم دور آنجا از بودم مجبور ولی؛ شنیدممی را هااستخوان شدن شکسته و زوزه صدای، جنگید

 ویچاق صفا. بروم ندادند اجازه دوقلوها کردم تقال چه هر. هستند زنده شوم مطمئن تا گشتممی بر قدم

 هاجنگ سرداران مثل. بود برانگیز تحسین جنگیدنش، کردمی فرو هاگرگ بدن به را اشطالیی دسته

 نه هک شدم دور قدرآن، دویدیممی فقط. نبود آسوده خیالم! چاالک ولی؛ کند...باقدرت ولی؛ پیر. جنگیدمی

 خاک و شد تموم زود یخیل هادرخت. دویدیممی هادرخت الی از. دیدممی را هاآن ونه شنیدممی صدایی

 ره بارشمرگ سکوت و بود شده مخوف خیلی شب در دریا. بود شده تبدیل ماسه و شن به پاهایمان زیر

، دویدیمیم هاشن در ما. بود گرفته پهلو ساحل از دورتر متر چند کوچکی لنج. کشیدمی فریاد بیشتر لحظه

 . شکستمی را دریا شبآن سکوت آب در پاهایمان شلپ شلپ صدای. بود آرام خیلی شب آن دریا

 امیدوار هم ازب شدنمی دیده چیزی اینکه با. بود سرم پشت به نگاهم مسیر تمام. رسیدیم لنج به زود خیلی

 شانآمدن منتظر لنج روی از ترزود تا زدممی چنگ هایمدست با را طنابی نردبان. بشود آنها از خبری بودم

 .بشوم

 .شدند خرد پاهام زیر کردم احساس که شدم رد شدت با چنان لنج کف هایچوب روی از

 لنج نوک روی. بدرم را جسمم بود ممکن لحظه هر و کردمی درد صورتم استخوان. آمدنمی باال نفسم

 !ودب زده زل فقط ناامیدانه. نبود معلوم آن از چیزی هیچ که سیاهی به بودم دوخته چشم و بودم ایستاده

 من ارکن ویا و تیا. دویدندمی ما سمت به. بودند نزدیک دریا به خیلی، شنیدممی را هایشاننفس صدای

 نوک زا بود مانده کم که بودم خوشحال قدرآن بودنشان زنده از. کشیدندمی انتظار فقط و بودند ایستاده

 صدای ،بودند دنبالشان هاگرگ که درحالی رسیدند ما به زود خیلی. دویدمی همه آخر وود. بپرم پایین لنج

 .بودند مانده زنده گرگ سه فقط و بود شده کم خیلی شان تعداد. لرزاندمی را تنم هایشانزوزه
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 ادافت زمین روی من کنار. بود خونی صورتش تمام، آمد باال ساها. کنم شانکمک که رفتم طناب کنار

 هک هاگرگ. بود فرارشان دلیل کدام هر جراحت. آمدند باال که دیدم را بقیه و کای بودم او کنار که درحالی

 انآویز گرگ از را گاز آخرین کای. میشد شنیده ساحل لب از شان زوزه صدای، بودند مانده ناکام حسابی

 همه و بود افتاده زمین روی ساها، لرزیدمی هایمدست. آمد باال بود دندانش در که طنابی با و گرفت، شده

 ار سرش تا کندم را لباسم یگوشه. بود جدی خیلی سرش جراحت. بودیم شده جمع دورش زنان نفس

. دیدم هشیش چند و برداشتم را کیف. کرد اشاره بود کمرش به که کوچکی کیف به دستش با که ببندم

 را یشهش سریع. داد نشان را کوچکی یشیشه اشاشاره انگشت با. بدهم انجام باید کاری چه دانستمنمی

 گرانن خیلی. بست را چشمانش و کشید عمیقی نفس، برد اشبینی زیر را قوطی دستش با. کردم باز

 مانعم و کرد حمله صورتم به اشپوزه با جیک که است زنده بشوم مطمئن تا بدهم تکانش خواستم، شدم

 .بود زده حلقه چشمانم در اشک. شد

 یکج پیشانی به را سرش و بود نشسته همسرش کنار ویا. بودند افتاده گوشه یک زخمی هایبدن با همه

 تونس به ما به پشت صبا. کردمی پاک را کای صورت روی خون لباسش یگوشه با هم تیا. بود چسبانده

 رفتم کنارش. بود عمیق زخمش، کردممی حس را آمدمی پاهاش از که خونی بوی. بود داده لم لنج چوبی

 .نباشد نزدیک خیلی وود بودم امیدوار، کنم او به کمکی تا

 .نداد اجازه و فشرد را ساعدم اشخونی هایدست با که کنم وارسی را زخمش تا کردم پاره را لباسش

 !نه. ..شما نه -

 . ببندم رو زخم یه تونممی، نیست سختی کار -

 !کردم ناراحتتون اگه شرمنده -
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 .شه تمیز باید هاشونزخم، گرم اب لگن یه با بیاره تمیز دستمال یکی! نه -

 را شکمر و هاشانه تمام که مشکی مجعد موهای با کوتاه نسبتا قد، آورد برایم آب سطل یک جوانی دختر

 کنار ار سطل. شدمی دیده وضوح به هم شبآن تاریکی در حتی اشروشنایی که هاییچشم و بود پوشانده

 . شدم بزرگش مشک متوجه شد بلند وقتی! بود باردار او. کرد کوتاهی تعظیم سر با و گذاشت من

 ؟کنم کمکتون دینمی اجازه، ناخدا دختر. هستم نونا من! خوبه حالتون که خوشحالم خیلی -

 ؟نیست سخت اتواسه یعنی؟ تونیمی -

 !نه -

 خوبی اوضاع خیلی، سوختمی ساها برای دلم. کرد پاک را ساها صورت خون و کرد نمدار را دستمال

 زک ایگوشه که رفتم وود سراغ سریع. باشد شده خوب حالش بشود بیدار وقتی بودم امیدوار. نداشت

 به ار نگاهش. بود کوتاه و تند هایشنفس، بود تشنه وحشتناک نگاهش، بود زده زل نونا به و بود کرده

 ...تا دوخت زمین

 . رفتم کنارش سریع

 ؟نشده چیزیت -

 .بره بگو اون به فقط! خوبم من، نه -

 برایش هم نونا به کردن نگاه، آوردنمی باال را سرش. بودند شده چنگ هایشدست و لرزیدمی هایشلب

 . بود کننده اغوا

 !مطمئنم، وود کنینمی کاری هیچ تو -
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 . ..بره بگو کنممی خواهش! نباش -

 .بود باردار زن عطش در غرق که سرخی هایچشم به زدم گره را نگاهم

 . ماست از یکی هم اون، کنارتم من! بکش نفس وود -

 !نه یا بجنگد اشتشنگی با تواندمی نبودم مطمئن. هایمچشم به زد زل

 به سریع و بود باهوشی دختر من شانسیِ خوش از. کردم نونا به معناداری نگاه و چرخاندم را سرم

 .رفت تمیز یپارچه یبهانه

 جای گردنشان تمام. افتاد جیک و کای به نگاهم. کشیدمی نفس ترراحت و بود شده بهتر کمی وود

 ار اشزخمی پای و میزد نفس جیک هنوز. انداختم رویشان را ایافتاده گوشه یپارچه. بود عمیق هایزخم

 ندب تقریبا اشریزی خون، گذاشتم گردنش روی را خیسم دستمال، بود زده زل من به کای. کردمی وارسی

 .باریدمی چشماش از خستگی ولی؛ بود آمده

 ؟بودن کی هااون؟ شد چی -

 !دونمنمی -

 .باشیم بدتر چیزهای منتظر باید. برین نباید گفتم بهتون من: صفا

 وچکیک اتاقک. بپوشند را لباسشان آنها که رفتم سریع. کند پیدا ادامه هاحرف این خواستنمی دلم اصال

، خورد کوتاهش سقف هایچوب به محکم سرم. زدمی هم به را حالم ماهی ضحم بوی. بود لنج پایین

 . بود کرده درست مزخرفی ترکیب دریا بوی و سوخته نفت بوی. شدم اتاق وارد کنانناله
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 .درخشیدمی بود روشن که جانیکم چراغ نور زیر اشآبی حریر لباس. بود کشیده دراز تخت روی نونا

 تصحب شکمش درون کودک با شیرینی لحن با. بود افتاده زمین روی تخت روی از اششده شانه موهای

 .کردممی تماشا را او و ایستادم ساکت ایدقیقه چند. کردمی

 . بود کرده عوض هم را من حال، داشت که خوشی حال

 الاص، کشیدم دراز پایین تخت روی سریع. بودند هم روبروی که داشت طبقه دو تخت دو، چوبی اتاقک

 . بزنم هم به را خلوتشان خواستنمی دلم

 . من کوچولوی گرگ بخیر شب، گفتم بهت که همون، نیراست این، خشگلم کوچولوی -

 ؟پسر یا دختره -

 !شنوهمی مطمئنم زنممی حرف باهاش وقتی ولی؛ دونمنمی -

 ؟اینجاست هم شوهرت -

 ! مرده، نه -

 . پرسیدممی نباید، متاسفم -

 اختالف یه سر. بود تاریک یتپه هاییاغی از یکی، شدم عاشقش پیش سال چند. نداره اشکالی نه -

 هشد که هم االن! باردارم فهمیدم که بود موقع همون. پدرم پیش برگشتم هم من. شد کشته کوچیک

 ؟نکردی ازدواج؟ چی تو. زندگیم یهمه

 !نه -

 . برگشتی که خوشحالم خیلی -
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 . ممنون -

 ؟!نزنم حرف بخوابی خوایمی -

 .نزدم حرف کسی با وقته خیلی، نه -

 ؟ببینی رو خوردنش تکون خوایمی -

 .حتما -

 تکان .گذاشت شکمش روی گرفت را دستم، نشستم زمین روی تختش کنار و شدم بلند جایم از سریع

 هک افتادم وود یاد، افتاد صورتش به که نگاهم. زدم کوتاهی لبخند گاه ناخدا و ریخت دلم تمام! خوردمی

 .برگشتم جایم سر و برداشتم شکمش روی از را دستم دلهره از. بود خونش به تشنه چقدر

 ؟کیه آشام خون اون -

 . بینیمی االن که اینی شد و کردن حمله بهش شب اون اینکه تا بود انسان که دورگه یه! ووده. ..اون -

 را لحنش که داشت نازکی صدای. کردمی خودنمایی سیاه هایمژه همهآن پشت زیبایش هایچشم

 .کردمی کودکانه

 ؟اومدی اون خاطر به پس -

 ؟دونیمی کجا از -

 ؟!هااون پیشه ببریش شه باعث که باشه عشق از بزرگتر دلیلی کنمنمی فکر! زدم حدس -

 . نیستم مطمئن یعنی، دونمنمی -
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 .نیرا...نیرا -

 هاپله. مشد بودنش متوجه کرد صدایم وقتی! بودمش ندیده اصال چرا دانستمنمی. کردمی صدا را من چیتو

 رشس باالی وقتی. بودند دورش همه، بود شده بیدار ساها.ببینم هم را چیتو زود تا رفتم باال دوتایکی را

 شد باعث ناخدا صدای. بود شده راحت خیالم.کشید آرامی نفس دید که را من، چرخاند را سرش رسیدم

 .برگردیم صدا سمت به همه

 ؟خوبه حالش -

 تشدس در که استیلی ظرف از مشروبش بوی. آمدنمی چشم به اصال دخترش عکس بر که قدکوتاهی مرد

 معرفی را ساله پنجاه مردی صدایش لحن اما؛ نمیشد دیده خوب خیلی صورتش. میزد صورتم به بود

 :داد جواب ساها.کردمی

 !بهترم آره -

 . دارم پایین غذا یکم؟ نیستین گرسنه! شکر رو خدا -

 ؟رسیممی کی -

 .ساحل برسونمتون تا منید مهمون روزی چند یه -

 . زودتر کنیمی کاری هر فقط -

 . خانوم چشم -

 تن و کند استراحت کمی تا بردم پایین خودم با را ساها. بود شده گزنده شبآن، مست ناخدای لحن

 .بود پایین هنوز نونا. بچشد را آرامش طعم کمی فرتوتش
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 ؟باشه! باش من پیش یعنی...باش مراقب رفتی باال نونا -

 !فهمممی، باشه -

 ؟باشی ساها مراقب تونیمی اصال، مرسی -

 .راحت خیالت آره -

 . دویدم باال را هاپله سریع

 !چیتو. ..چیتو -

 !بله -

 ؟که نشده چیزیت؟ چطوری تو -

 . شدم خوب یعنی، نه -

 ؟بودن کی هااون دونستینمی -

 ؟خوبی تو، کن ولش اصال...یا اینجاییم ما داشتن خبر کجا از؟ اومدن یهو کجا از اصال، بابا نه -

 . بودم هاشما نگران، آره -

 ! وودم نگران؟ یادته رو صفا هایحرف؟بریم باید مطمئنی، نیرا. شیممی خوب زود ما -

 وقتی. بوده کی بره یادش که امروزی نگران. کنم ولش جوریهمین تونمنمی ولی؛ نگرانم هم خودم -

 شواس اتفاقی ذارمنمی اصال. ترسممی شورا از ولی؛ بود گرفته آروم دلم جنگهمی شما پای به پا دیدم

 !بیفته
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 . کردمی نگاهم مبهوت چیتو که بودم زده حرف تند انقد

 . میشه حسودیم بهش -

 ؟چرا -

 ...داری دوستش خیلی -

 مثل سرخش هایچشم. انداختم وود به چشم زیر از نگاهی. نشست هایملب روی رضایت از لبخندی

 .درخشیدمی هم شب تاریکی در آتش

 محکم طبیعت مادر انگار که بود آرام قدرآن دریا. بود برده خوابش نمدار چوبیِ زمینِ از ایگوشه هرکس

 به دمز زل، گذاشتم چوبی یلبه روی را هایمدست. بود خوانده برایش غمناکی الالیی و گرفته آغوشش در

 را دلم دریا سکوت و غربت. بود شده تنگ جنگلی ده برای دلم. زدندمی سو سو سرم باالی که هاییستاره

 اب و گذاشتممی قلبش روی را سرم و بود کنارم اینجا هم ملیح مامان خواستمی دلم چقدر. لرزاندمی

 بودم مجبور االن ولی؛ کردمی منصرفم هایشغرغر با شاید بود کنارم اگر. شدممی آرام قلبش صدای

 ودمخ توانایی و دیدار اولین به را چیز همه. بگیرم مهمی تصمیم و بکشم کودکانه هایبافی رویا از دست

 . هستم راهنما یه من کردممی ثابت باید. سپاردم

 باران. دادمی نشان ما به جدیدی روی روز هر دریا و بودیم سرگردان آب در همچنان ما و گذشت روز ده

 و بودند سفر امورات انجام سرگرم همه. بود غروب به رو آفتاب. داشت عجیبی یدلشوره هوا و بود زده

 غروب آن هوای و بود ایستاده لنج یعرشه روی ساها! بودم گرفته که تصمیمی نگران من

 هایمدست. بود شده وحشتناک کمی دریا یمنظره، رفتم کنارش. بود انداخته او موهای بین را سردی باد،

 جایی، ودب لنج کف یدریچه به چشمم. کند کمتر را اضطرابم دستانم سایش گرمای تا مالیدممی هم به را
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 مه نور ذرات کوچکترین از حتی و کردمی کز ایگوشه و بردمی پناه آنجا به وود روزها، لنج نوک از دورتر

 ات تاریکی اسارت در بود مجبور، درخشیدمی نور زیر سیرش ایقهوه موهای که جوانی پسر. کردمی دوری

 آمدنمی بیرون دخمه آن از هم هاشب که بود روزی چند. بجنگد خون به عطشش با اشزندگی روز آخرین

 مختلف هایبهانه به گهگداری نداشتم را خشکش و سرخ هایلب و تشنه هایچشم دیدن توان که من و

 را چشمش یگوشه یشده جمع اشک ساها. دوختم ساها صورت به را ناامیدم نگاه. زدممی او به سری

 :پرسید و کرد پاک

 ؟نگرانی؟ شده چی -

 ؟کننمی کمکم نظرت به، خیلی -

 دادمنمی اجازه وقت هیچ نبودن لعنتی مامورهای اون اگه، نذاره چه بذاره شورا چه، بمونه ما با باید وود -

 .بدم دست از تونمنمی هم رو وود دیگه! بکنی رو کار این

 ؟چی بشه محکوم اگه، ساها -

 قتهو خیلی امخانواده و من! کنیممی فرار هم با مونهمه بیاد وود سر بخواد بالیی کوچکترین اگه، نیرا -

 .نداریم خونه نام به چیزی

 رد که صالبتی و شجاعت. شدمی دیده کامال هم اشسیاهی پشت که زدمی فریاد را چیزی هایشچشم

 هزد رقم را جدیدی بازی چه تقدیر دانستمنمی هم باز اما؛ کردمی قرص را دلم زدمی موج رفتارش و نگاه

 یدیواره چوب روی که اشچروکیده هایدست روی را دستم و زدم کنار را امپیشانی روی موهای. است

 : پرسیدم. بود افق به خیره هنوز، گذاشتم بود گرفته امان لنج

 ؟رسیممی کی -
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 !زود خیلی -

 از زود خیلی را نگاهم شد باعث کثیفش و ناموجه ظاهر. پراند جایمان از را ما ناخدا صدای هم باز

 . بردارم صورتش

 و مکشید محکمی نفس. لرزاند را دلم طاق هایشحرف. رفتن واسه بشین آماده. رسیممی داریم کم کم -

 . انداختم چرکینش و رنگ کرم شلوار به را نگاهم

 ؟کی دقیقا -

 !آفتاب طلوع از بعد یکم -

 تیوق نامنظمش هایقدم. بود سرش پشت نگاهم. رفت بزند حرفی کهآن بدون و انداخت پایین را سرش

 ناخدا تاقا سمت به و تکاند لنج چوبی کف روی را دستش سیگار. کردمی امکالفه میشد کشیده زمین روی

 .رفت

 . بگم بقیه به برم من -

 یادر دیدن از. کنم استراحت کمی تا اتاقک داخل برگشتم. دادم خبر بقیه به و جداشدم ساها از سریع

 از رکمت چیزی و کشیدیممی انتظار را رسیدن و بودیم آواره هایشموج روی تمام روز ده. بودم شده خسته

 ندچ این عادت طبق نونا. بود کرده خسته هم را جسمم امخسته افکار، بود نمانده رسیدن به ساعت چند

 .بود نشسته لنج تاریک یدخمه در روز

 .گرفتممی عجیبی دلشوره کردممی نگاهش وقت هر
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 هک را من. گذراندمی وقت نوزاد یشده دوخته هایلباس با و بود نشسته اشزده زنگ آهنی تخت روی نونا

 .گذاشت پایش کنار و کرد ریزی تای را لباس دید

 ؟رینمی دارین گفتمی بابا -

 . رسیممی صبح آره -

 . میام باهاتون هم من، نیرا -

 ؟داری رو کسی اونجا -

 اطرخ به، بودم لنج این تو آمد و رفت اسیر بچگی از، شدم خسته دریا از. بمونم اونجا تونممی ولی! نه -

 !بیرون بیام شده خراب این از باید شده که هم امبچه

 ؟چی پدرت پس -

 . ببینم تو بودن گرگ خوادمی دلم خیلی نیرا، ترهراحت من بدون اون -

 .بود من جواب مشتاق و زد هم روی را هایشپلک باری سه دو و نشست هایشلب روی ریزی لبخند

 .دممی ترجیح رو رفتن راه پا دو روی خودم -

 ؟یبمون ما با خواینمی هم تو نکنه، شنیدم هاخیلی از مادرت به راجع یعنی...مادرت مثل هم تو پس اوه -

 .کنممی برگشتن حال به فکری یه بعد، کنم تضمین رو وود امنیت خواممی فقط فعال، دونمنمی -

 اب اینکه از. بود شده مهم برام خیلی، بود کرده مادری امخانواده و من برای تمام روز ده که مهربانی دختر

 را سالمتیش و افتادممی گیشا یاد دیممی را بانمکش هایشیطنت که لحظه هر. بودم خوشحال آمدمی ما
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 درست تاریک یدخمه آن در را غذاها بهترین ولی؛ بود اشبارداری آخر هایماه اینکه با. کردممی آرزو

 . آمدمی بیرون کمتر و کردمی

 هدیوان درآوردیش من آش بوی. رساند غذا بزرگ یقابلمه کنار را خودش ولی؛ کردمی سنگینی پاهایش

 . بود کننده

 . حاضره شام -

 . بود کرده امگرسنه شیرینش لحن

 ام از روز چند آن عادت طبق وود. دادیممی پایین خاصی یدلشوره با را گرم آش کشتی یعرشه روی همه

 دلم هاروز و کردممی آرزو را دیدنش گذشتمی آفتاب غروب از که لحظه هر. دیدمنمی را او من و بود دور

 ایلوس از پر یگوشه باالخره. گشتم وود دنبال و کردم آش از پر را ایپریده لب ظرف. شدمی تنگ برایش

 تا تخواسمی دلم. کردمی بازی هایشکفش بند با نبود صورتش به رنگ که حالی در. کردم پیداش، لنج

 اشپیشانی روی یژولیده موهای و بود تنش شب آن یپاره و نامرتب هایلباس همان. کنم نگاهش صبح

 .نشستم کنارش و زدم کنار را پایم جلوی طناب. میشد دیده تربلند

 ؟خوریمی -

 . تونمنمی یعنی، نه -

 . رسیممی صبح فردا -

 .باشه شب آخرین امشب خوادنمی دلم اصال، شنیدم -

 ؟ بزنیم حرف ایدیگه چیز به راجع خوایمی! نزن رو حرف این -
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 ؟بمونی پیشم امشب میشه -

 .هستیم پشتت هاگرگ یبقیه و من، نباش فردا نگران اصال! آره -

 محبت از پر دیدم که اولی روز مثل رمقشبی هایچشم. نشست رنگی کم لبخند سرخش هایلب روی

. بود یخ و آتش حکم من هایدست روی سردش هایدست.کردم حس دستم روی را سردی حجم. بود

 .وجودش سرمای از سوختمی هایمدست

 .گفتمی اشنوجوانی و کودکی دوران از وود و بودیم داده لم لنج یدیواره هایتخته به آفتاب طلوع تا

 نآسما کم کم. بود ترجذاب برایم شیرینش لحن و صورت به زدن زل. شدممی هایشحرف متوجه کمتر

 من هایانگشت الی از را دستش. ترغمگین لحظه هر آسمان به وود غمگین نگاه و شدمی رنگ طوسی

 نور و من عسلی هایچشم به بود خورده گره سرخش هایچشم. ایستاد زانوهایش روی و کشید بیرون

 بـ فقط، من و شد خاموش نور. کردمی شبآن کردن روشن برای را تالشش آخرین کم کم لنج جانبی

 . رفت خورشید طلوع از قبل دوباره وود و کردم حس امپیشانی بر سردی یــوسه

 و کردمی خودنمایی بیشتر خورشید لحظه هر و کردمی پاره را آسمان سقف رنگشبی هایپنجه با آفتاب

 شاهد آسمان تنها و بود شده حرام ما بر خواب شبآن. بود تکرار از خسته، خورشید طلوع به نگاهم من

 . بود ما شبآن هایحرف

 و بود هگفت درست ناخدا. کشیدم آسمان و دریا به سرکی و شدم بلند. کندم دنج کنج آن از دل سختی به

 را ستمد ناخودآگاه. بودند زده زل دریا به ایستاده که جمعیتی از بود پر کنارخشکی. دیدممی را خشکی من

 نستمتوانمی را صدایشان. کردندمی هلهله و دادندمی تکان دست برایم، دیدند را من وقتی همه. بردم باال

 هبقی پیش سریع. کردمی گرم را دلم ته خوردمی تکان برایم خشکی در که هاییدست ولی؛ بشنوم
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 هم را قیهب گفتم، بازویش به ریزی فشار با، بود شده بیدار خواب از تازه پوستسیاه یبچه پسر. برگشتم

 . کرد صدا را بقیه معطلیبی هم او، کند بیدار

 بوی صبح آن هوای. بودیم رسیدن منتظر لنج روی همه. بودند شده آماده همه که نکشید طول خیلی

 .بهار فصل وسط در جاده لب هایگل بوی مثل؛ داشت جدیدی

 به ار دستش و نشد من نزدیک خیلی. بود گرفته هدف من سمت به را نامنظمش و هدفبی هایقدم ناخدا

 دست سیگار به تریمحکم هایپک لحظه به لحظه و دادمی الکل بوی دهانش هنوز. کرد دراز من سمت

 . زدمی سازش

 .بگیر رو این بیا -

 ؟چیه این -

 ماله دیگه بیا! داد بهم دستمزدم جای به هم رو این، وراون بردمش خودم پیش سال چند، مادرته ماله -

 . توئه

 نهما کردمی مجبورم که کردم حس را چیزی پارچه الی.بود داده دستم که بود ایکهنه یپارچه به نگاهم

 و سردی آن به موجودی کردمنمی باور اصال، بود کرده خوشحالم خیلی ناخدا کار ولی؛ کنم بازش لحظه

 .بود آمده بند زبانم خوشحالی از. باشه کرده را کار این روحیبی

 . کنم تشکر جوری چه دونمنمی، ممنون خیلی -

 !بره خوادمی اون، باش نونا مواظب فقط، نیست تشکر به احتیاج -

 . حتما -
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 با اهشکوت قد. کردمی بازی لباسش نوار با و بود انداخته پایین را سرش. چرخاندم نونا سمت به را نگاهم

 تا ردمب باال را دستم. بود نشسته دلم به عجیب مهرش. بود ساخته برایش نمکینی ظاهر بزرگ شکم آن

 . کردممی نگاه را سرش پشت من و رفت زود خیلی که کنم تشکر دوباره

 . بود شده گشاد هایشچشم فضولی از. رساند من کنار را خودش سریع چیتو

 . کنم بازش خودم بده اصال، دیگه کن بازش...کن بازش -

 .مناسب وقت یه واسه گذاشتم! کنمنمی بازش االن ولی؛ بلدم خودم، کنار بکش رو دستت -

 تنها مادرم یهدیه با خواستمی دلم شاید یا باشند من احساسات شاهد بقیه خواستنمی دلم اصال

 !شد مانعم بود که هرچیزی، باشم

 پایین یکی یکی ما. گرفت پهلو ساحل نزدیک لنج. بود شده آسمون مهمان بود ساعتی یک آفتاب

، نداختما سرم پشت به نگاهی. شدیم خشکی وارد هم با. باشم مراقبش تا بودم نونا پشت من رفتیممی

 هیچ با که بود پا به غوغایی دلم در. زدمی چنگ امسینه به غرور، بودند سرم پشت که دیدم را همه

 . نیست توصیف قابل ایکلمه

 از که دبودن تخیالتم آباد کجا نا ساکنین مثل؛ رویایی ظاهری و خندان هاییچهره با، بودند ما روبروی مردم

 .بود خواب مثل، بودند اومده بیرون هاقصه اعماق

 هایدگردنبن یاد تازه، ایقبیله نشان یک مثل؛ بود سفید موهایشان از ایتکه همه! دیدممی عجیبی چیز

 هایشانمو الی نقره ایتکه مثل، بود زیبایی و عجیب ژن. بود شده بافته مو با که افتادم خودمان

 .درخشیدمی
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 نم. بردند خودشان با و کشیدند را دستم جوان دختر دو که بودم شده مردم یهمهمه وارد قدمی چند تازه

 .انداختم کای به نگاهی و چرخاندم را سرم. کردممی نگاهشان زده بهت فقط

 . افتدنمی اتفاقی که کرد مطمئنم نگاهش با هم او

. دمبو گونفرشته ظاهری با جوان دختر چند هایگوییبذله و هاقهقه شاهد فقط من و گذشتیم جمعیت از

 ردنینک باور و شیرین خواب مثل بود روبرویم که ایمنظره. بردندمی خودشان با و کشیدندمی را دستم

 .مکردمی اشتباه ولی؛ دنیاست جای زیباترین جنگلی ده کردممی فکر روزآن تا؟! بود کجا اینجا! بود

 شامعشوقه برای هک چوپانی زدن نی صدای از حتی، بودم نشنیده جایی که خواندمی آوازی طبیعتش

 .بود ترلطیف هم میزد نی عاشقانه

 تدس به کودکی موهای زدن شانه از نوازشش که باد حتی یا شنیدم مستش هایبلبل صدای از را این

 و بزس جا همه. کشیدممی نفس را زندگی من و پیچیدمی بلندم موهای الی باد. بود ترمحبت پر مادرش

 . بود شده نقاشی پیچیده هم در رنگ هزار با بودیم شده واردش که ایجزیره، بود زیبا

. انداخت آب به و کشید را من دست آنها از یکی. پریدند آب به پروابی هادختر. رسیدیم کوچکی آبشار کنار

 خدا هک هاییگل بهترین با شده آذین چوبیِ تخت یک با، بودند کرده درست کوچکی چهارچوب آبشار زیر

 .بود آفریده

 هم را قلبم صدای که داشت آرامش انقدر. بود کرده تازه را جانم تمام طراوتش، بود گرم خیلی آب

 از ادیتعد روی و بود زیبا و رنگی هایسنگ از پر شدمی سرازیر آن روی آبشار که گودالی کنار. شنیدممی

 آب از و انداختم هاسنگ روی را دستم. بودند کرده درست تعبیه نشستن برای جایی بزرگ برگهای با آنها

 رابا مموهای آنها از یکی، آمدند سمتم به ظرف یک با هرکدوم. بودند آورده برایم لباسی دخترها.آمدم بیرون
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، دش تمام که کارشان. کردمی تمیز را تنم بویی خوش مایع با دیگری و شستمی معطر هایگل مشتی

 از پس که ققنوسی مثل؛ بود آمده بیرون تنم از روز چند ن، خستگی تمام، کردم رها آب در را خودم

 .باشد شده متولد دوباره شدن خاکستر

 تخت روی. کردندمی خشکم و تر هاملکه مثل؛ خوردمی صورتم و سر روی آب و بودم ایستاده آبشار زیر

 شینا. بودم شیرینم رویای در غرق من و کشیدمی نشان و خط هاسنگ برای کنارم آبشار. نشستم چوبی

. آمدمی سمتم به سفید لباسی با سالی و سن کم دخترک. کردمی شانه را موهایم و بود نشسته پشتم

 .بودند زنده پاییز در که هاییگل تمام از بود رنگی زرد تاج، هالباس روی. گذاشت کنارم را لباس

 هایوسیله با صورتم. دادمی وحشی نیلوفر هایگل بوی جانم تمام و بستندمی مروارید با را موهایم

. ندگذاشت موهام روی را زرد تاج آنها و کردم تنم را ابریشم از شده بافته لباس. کردندمی بزک داریخنده

 لگ از پوشیده نوارهای با هامدست. کنمنمی فراموش وقتهیچ که دیدم را چیزی گردم نگاه آب به وقتی

 یروستای یساده نیرای آن من بود شده باورم دیگر. درخشیدمی موهایم الی هامروارید و بود شده تزئین

 !نبودم

 :پرسید دوق با شینا

 ؟اومد خوشتون -

 ؟ بود الزم ولی!عالیه یعنی، آره -

 ؟بقیه پیشه بریم یا کنین استراحت خواینمی. بودین خسته شما -

 !بریم نه -
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 کیشمش موهای آن با اشطوسی چشمان، کرد مرتب را بازش نیمه لباس و کشید موهایش به دستی شینا

 را ریزی دلبخن. بود برده بین از را صورتش نقص اشکشیده بینی و باریک هایلب ولی؛ نبود هماهنگ اصال

 .برگشتیم مردم پیش هم با و گرفت را من دست و نشاند لبش یگوشه

 چیزی کس هر، کردندمی همهمه و بودند شده جمع هم دور رفتندمی راه پا دو روی هنوز که هاییگرگ

 که را یرمس انتهای، شد باز برایم مسیر. بودم انداخته پایین را سرم، چرخید من سمت به هانگاه. گفتمی

. دبودن نشسته زیبایی هایصندلی روی مرتب هایلباس با هم هاآن که دیدم را بقیه و ساها کردم نگاه

 روی ساها کنار. بکشم خجالت بیشتر شد باعث کای یگرانهستایش نگاه. بودند زده زل من به همه

 گردن توچی. بودم شدنم بلند نگران من و بود کرده گیر پایم زیر لباسم یگوشه. نشستم خالی صندلی

 لبخند و کردم مرتب را دامنم هم من. کند مطمئنم شدنم زیبا از تا کرد اشاره ابرو با و من سمت به کشید

 .دادم تحویلش کوتاهی

 شلباس، آمدمی ما سمت به میانسالی مرد بودند شده جمع ما دور که کسانی بین از. شدند ساکت همه

 بلندش پیشانی روی ابرویش یگره. داشت نافذی ولی؛ اخمو یچهره. داشت بیشتری برق و زرق

 اصال را سالش و سن و خوردنمی جوانش یچهره به اصال اشگندمی جو موهای. کردمی خودنمایی

 چرم هایلباس. بود ترورزیده هم کای از اندامش درشتی و داشتبرمی بلندی هایقدم. زد حدس شدنمی

 بازی بود هایشگوش کنار که گیسویی مشت با هرلحظه باد و بود نشسته خوش تنش به اششده دوزی

 .کردمی

، ودب شده نزدیک خیلی. شدنمی برداشته من روی از چشمانش سنگینی. انداخت من به غریبی نگاه

 .کشید ساها سمت به را مسیرش

 .باشه رفته در تونخستگی امیدوارم -
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 .ممنون بله -

 .بود اشهمیشگی رفتار از دور به و سنگین لحنش مثل ساها هاینگاه

 !هستن راهنما ایشون، باشم زده حدس درست کنم فکر -

 .دوخت من هایچشم به را اشطوسی هایچشم دوباره و برگرداند را سرش

 ؟اومده چی خاطر به دونیدمی مطمئنم و بله -

 .اشمب نکرده ناراحتتون امیدوارم. کنممی پذیرایی ازتون جااین همین خاطر به، داره کار شورا با دونممی -

 ؟بریم ترخلوت جای یه تونیممی فقط! نه -

 . بیاین دنبالم -

 به کدامهر. بودند زیبایی از عجیبی نسل هاگرگینه. بود زیبا و عجیب ظاهرش مثل زمختش و مردانه صدای

 بودند چیزی از زیباتر، بودیم آنها پیش که هم ایقبیله این و کشیدمی بقیه رخ به را اشزیبایی خود ینوبه

 و کردمی خودنمایی موهایشان الی که رنگی اینقره موی یدسته مخصوصا. کردممی را تصورش که

 حال نعی در ولی؛ داشت تناقض خیلی ایشان قهوه و سوخته آفتاب پوست با روشنشان طوسی هایچشم

 .بودند زیبا

 ایمهکل بودیم آمده بیرون جنگلی ده از وقتی از. چرخاندم جیک سمت را نگاهم، افتادیم راه دنبالش هم ما

 یچادرها از بزرگتر خیلی چادرها. آمدندمی راه هم کنار هم تیا و چیتو، بود ویا مراقب فقط و بود نزده حرف

 .زیبایی همان به اما؛ بود ساها

 .خواستممی را بزرگتری چیز امپشتی کوله جای به بار این. دیدم را امقبیله که افتادم اولی روز یاد
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 با چادر کف. بود کرده مستم سوختمی که عودی بوی. بود تربزرگ بقیه از که شدیم چادرها از یکی وارد

 .داشت زیبایی و ساده خیلی فضای و بود شده فرش حیوانات پوست

 ظرمن بودند زیاد خیلی چون ولی؛ چیست برای دانستمنمی که هاییخمره. بود خمره از پر چادر دور تا دور

 .بود کرده جلب را

 .بنشینید -

 رنگ ایقهوه ضلعی شش چادر روی از را مانخیره هایچشم و شده باز هایدهان شد باعث او صدای

 هم به که نگاهی با که بودیم ایستاده چادر وسط یشده تراشیده و چوبی ستون کنار همه. برداریم

 ما سر تپش هم بقیه و صفا. نشستم ساها و کای وسط من. بنشینیم همانجا گرفتیم تصمیم انداختیم

 . کرد باز را اششده بسته موهای نشست ما روبروی میانسال مرد. نشستند

 هایگرگ یا کودار قبیله آلفای و شورا اعضای از یکی، کننمی صدام توکو. هستم کودار وولف تال من -

 فرق لیخی شنیدم ازشون که چیزی با هاتونگردنبند؟! باشین محافظین یقبیله از باید هم شما! سفید

 !نداره

 !نیرا بزرگ پدر، هستم بزرگ محافظ همسر و ساحره ساها هم من -

 ؟باشین شما باید نیرا -

 تا کردممی را تالشم یهمه که من. انداخت من یپریده رنگ صورت به دوباره را اشکشیده هایچشم

 .دادم بیرون گلویم ته از را صدایم. نشود متوجه را صدایم لرزش

 ؟کنم صحبت اعضا بقیه با تونممی کی! بله -
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 !بهتره اینطوری یعنی، کنید صحبت من با اول دادم ترجیح من ولی؛ تونینمی هم االن همین -

 ؟گرفتین رو تصمیم این چرا -

 .کرد من به رو دوباره و انداخت ساها به جوابی از پر نگاه

 رو متصمی این شد باعث اعضا از بعضی طلبی جاه ولی؛ خبرید با شورا تصمیمات از قدر چه دونمنمی -

 !شما اعتبار و جون ترمهم همه از و بگیرم

 ؟!من جون -

 . نبود یخوب تصمیم، گرفتن تصمیم شما یخانواده برای که باری اخرین. خبریدبی چیزها خیلی از شما -

 .تصمیمشون تا دارم احتیاج بیشتر مشورتشون به که افتاده اتفاقی بار این، باخبرم -

 .کننمی رو خودشون کار هااون ولی -

 .نداره خوبی وضعیت اصال من دوست ولی؛ نگرانید اینکه از ممنون -

 ؟اومدین خاطرش به که همون؟دوستتون -

 !بله -

 ؟بزنیم حرف اون به راجع میشه -

 . اومدم همین برای -

 ؟کنیم صحبت موردش در تنهایی میشه -
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 و شدم بلند جایم از. نکنم قبول کردمی مجبور را من واضح و انداخت من به را اعتمادشبی نگاه کای

 .کرد راهنمایی چادر از بیرون به را من محترمانه خیلی. شدم حرکتش منتظر

 .وزاندس هم مرا چشم شیطنتش از پر نگاه. شد چادر وارد ایمیوه از پر ظرف با شینا، آمدیم بیرون ما وقتی

 و بودیم شده دور جشن محل از متری چند. کردممی فکر بحث کردن شروع به من و رفتیممی راه هم کنار

 ردهک هم جزیره تن را لباسش پاییز و بود شده کوتاه هاروز. بود بسته رخت آسمان از تقریبا خورشید

 .کرد شروع و نماند منتظر توکو. بودند زده هم به را جنگل آرامش هاگرگ.بود

 ؟نبود باهاتون چرا دوستتون -

 !بیاد که شدنمی، خب -

 .بیاد بر دستم از کاری شاید بگید رو مشکلش میشه -

 !آشامهخون یه اون -

 ؟اینجا بیاد باید چرا؟! آشام خون -

 .انسانه نیمه یزادهگرگ یه اون -

 !ریختن بهتون رو زهرشون هااون پس -

 .شد قربانی وود ولی؛ بودن من دنبال هااون. بودم من مقصر و متاسفانه بله -

 ؟گناهه احساس خاطر به پس -
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 رد تونهمی ما کنار کنم مطمئنش اومدم. باشه خواممی یعنی؛هست هم هنوز و بوده ما از یکی اون! نه -

 .کنه زندگی امان

 ؟کی یعنی شما -

 .امقبیله افراد و من -

 و اهآشام خون بین عجیبی حس چه دونیمی؟باشه کنارشون اون خوانمی هم اتقبیله افراد مطمئنی -

 ؟!هاستگرگ

 .گرفتم تصمیم خودخواهانه کمی کردم فکر لحظه آن در. بروم فرو فکر به لحظه چند شد باعث حرفش

 .بشه استثناء یه این شاید -

 با هک بده قول تونهنمی دیگه کس هیچ نه و تو نه چون؛ نمیده پسر این به امنیت قول وقت هیچ شورا -

 .باشه داشته وجود امنی مکان آشامخون یه وجود

 .نیست وحشی وود ولی -

 نیست وودی اون دیگه اون. کن فک رفتارش به، دیدی ازش چیزهایی االن تا دونممی؟ مطمئنی کجا از -

 .شناختیمی تو که

 من ولی؛ بود شده تکرار ناخودآگاهم در بارها شاید زدمی که هاییحرف. ترساندمی را من هایشحرف

 .دوید ما سمت به مردی که بودم افکارم در غرق. کنم فکر آنها به خواستمنمی

 ؟شده چی: توکو

 .دادمی بد خبری از نشان اشپریده رنگ یچهره و زدمی نفس نفس مرد
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 .هاخونه مهمون و بازار سمت به ترپایین کیلومتر چند! شده پیدا جنازه تا سه -

 .انداخت من به نگاهی توکو

 . کن فک هامحرف رو. نیست امن دیگه اینجا -

 حسابی همه از شینا. برگشتم چادر سمت به سریع هم من. رفت بدخبر قاصد آن با و کرد رها را من

 به. انداختمی کای به زیرزیرکی هایینگاه و بود نشسته روبرویش...کای مخصوصا. بود کرده پذیرایی

 .رفت چادر از و برداشت را میوه کاسه شد من متوجه که همین، کردم نگاه صورتش

 ؟ندیدی و وود، چیتو: نیرا

 ؟چطور. دورتر رفت شکار واسه ولی؛ بود اطراف و دور این کرد غروب که آفتاب: چیتو

 ؟ندیدیش بعدش: نیرا

 ؟نیرا شده چی: تیا

 ؟ کجاست نونا. نیستم مطمئن یعنی دونمنمی: نیرا

 . بیرون رفت االن همین: ویا

 ؟شده چی گینمی: جیک

 !شده کشته نفر سه: نیرا

 !نه...وود بگی خوایمی: ساها

 .گفتمی رو ایدیگه چیز توکو لحن ولی؛ دونمنمی: نیرا
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 دیتنومن درخت به و کرده کز ایگوشه که دیدمش وقتی. کنم پیدا را نونا تا رفتم بیرون چادر از سریع

 .گرفت آرام دلم، شکمش به زده زل و داده تکیه

 .آمد سمتم به سریع ترسید دید را من مشوش یچهره وقتی

 ؟شده چی -

 .شده ناک خطر یکم اینجا! باش خودم بر و دور -

 راقبشم نفر یک که باشد راحت خیالم شد باعث نونا به نگرانش نگاه، افتاد جوانی پسر سمت به نگاهم

 .بود من یعجوالنه رفتار خشکِ متعجبش و گشاد هایچشم جوان پسر، رفتم سمتش به. هست

 .باش مراقبش -

 .کرد قبول سرش دادن تکان با گنگ طورهمان

 ایپ صدای، بود وود پیش فکرم تمام. کردممی احساس را نگاهش سنگینی ولی؛ دویدم جنگل سمت به

 رمس. بدودم پا دو روی توانستمنمی دیگر دویدم صدا سمت به، لرزاندمی را زمین که شنیدم را هاگرگ

 .بودم هاآن از صدایی منتظر و کشیدممی زوزه. کرد بلند نهادم از آه هاماستخوان درد و بود شده داغ

 یچه من. بود شده ابهام از پر و تاریک برایم جنگل. دویدم صدا سمت به، شنیدم ایغریبه یزوزه صدای

 .رساندم هاآن به را خودم. رفتممی امـزه غــریـ دنبال به فقط و شناختمنمی را جنگل آن جای

 هشد دریده هایگردن. بود افتاده زمین روی شانمسافرتی چادر کنار و جنگل وسط زن یک و مرد دو جسد

 هخرناس گلویم. باشد شده ریخته زمین روی خون قطره یک حتی کهاین بدون، خون از خالی هاییبدن و

 .کشید هاآن به را اشپوزه و رفت هاجسد کنار توکو. بودند شده داغ سرم هایرگ و کشیدمی
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 .ستزنونه عطرش بوی. زنه هااون از یکی -

 .کشیدم راحتی نفس، کردمنمی احساس را وود بوی. کشیدندمی بو فقط و بودند ساکت همه

 ؟بودن کرده رو کار این قبال -

 ؟بوده باهاشون پسرِ اون، نبوده ورهااین آشامیخون وقته خیلی -

 .نکردم احساس رو بوش نه -

 .بگردیم دنبالشون و کنیم راهروبه رو جا این باید ما، برو تو -

 .هستم هم من -

 دائم بودند همراهش که دیگر گرگ دو. رفت دیگر جنازه سمت به و چرخاند را اشپوزه خاکستری گرگ

 . کردندمی عمل خبره خیلی و چرخیدمی اطراف به نگاهشان

 نمادویدن. رفتیم دنبالش به هم ما. دوید غرب سمت به هاگرگ از یکی، کردندمی دنبال را بوها مسیر

 من. ودندب رفته اینجا از زودتر خیلی آنها و بود نتیجهبی گشتنمان اما؛ شکستمی هم در را جنگل سکوت

 .گشتممی وود دنبال هم

 االب را سرم. کردم احساس را وود وجود من که بودیم گرده گم را بو مسیر و ایستادیم جنگل وسط جایی

 ونبیر هایدندان با که ایتشنه هایگرگ تا برگرداندم را نگاهم سریع. بود ایستاده درخت باالی. بردم

 .نشوند متوجه بودند ایستاده اطرافم زده

 با هم آن وود کردن پیدا. غریدندمی و شدمی کشیده هم روی هایشاندندان. بودند شده مشوش هاگرگ

 . بود وحشتناک خیلی گشتندمی آشامخون دنبال که گرگ تعداد این
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 :پرسیدم توکو از

 ؟کردیم گمشون -

 اره -

 ؟برگردیم -

 .گردنبرمی هااون، بیاین هابچه -

 .زدمی بیرون هایمانحنجره از سختی به مان مانن خرناسه صداهای

 یفاصله با که کردممی احساس را وود. افتادم راه همه از جلوتر. بودم خوشحال گشتیمبرمی اینکه از

 خاک را هاجنازه هاآن و برگشتیم هاجنازه پیش زود خیلی. کردمی حرکت محتاطانه ما از زیادی خیلی

، دشمی راست تنم به مو کردممی فکر وود به وقتی. شودنمی پاک ذهنم از وقتهیچ هایشانچهره. کردند

 وقتی بود بدی حس.شدمی بد حالم دریده را انسان یک گردن که کردممی تصور را هایشدندان وقتی

 به بودم شده حاضر که کسی. دادمی عذابم هم شنیدنش حتی که بپذیرم را هاییحرف بودم مجبور

 !کند فرار من از و بماند دور من از همیشه بود مجبور و بود شده سایه مثل بکنم هرکاری خاطرش

*** 

 مرگ یسایه: یازده فصل

 !ایقهوه گرگ به بودند زده زل و بودند ایستاده همه. بودیم رسیده هاچادر به تازه

 زود لیخی. بود کرده معذبم بقیه نگاه، رفتممی راه هاآتش کم نور الیالبه. شدمی رد تنم موهای الی از باد

 .بودیم رفته آنجا به ابتدا از که رفتم چادری همان سمت به و کردم فرار جمع از
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، گرفت آغوش در محکم را من و زد برق چشمانش دید زنده را من که چیتو، رسیدم توکو چادر نزدیک

 .بود گردنم زیر صورتش

 ؟خوبه حالت -

 . کشیدم صورتش به را امپوزه

 از رخب مشوشش یچهره و بود ایستاده پا سر کای. بپوش لباس تو بیا،. بودی شده نگرانت خیلی -

 نارک. بودیم نگران همه ولی؛ کشیدند راحتی نفس بودند دیده زنده مرا که امخانواده. دادمی اشنگرانی

 دستش. شودمی سرد بدنم کی دانستمنمی، گذاشتم هایشزانو روی را امخسته و سنگین تن و رفتم ساها

 .کردمی نوازش کوچکش هایدست با را بزرگم سر و کشیدمی موهایم الی را

 .نیاد دنبالت کسی دادم ترجیح ولی؛ شدیم نگرانت خیلی. خوبه حالت که شکر رو خدا، دخترم -

 اهاس، کردند ترک را چادر سریع شدند متوجه که نرها. بودند شده نرم هایمنفس و بود گرفته آرام تنم

 .ردب خوابم ساها پاهای روی همانجا، بود بریده را امانم خواب. کشید امخسته تن روی را لباسش پایین

 که بودم ردهنک باز را هایمچشم. زد محکمی سیلی صورتم به پاییز صبح سوز. بود آمده بیرون پتو از پاهایم

 .شد ظاهر هایمچشم جلوی دیشب اتفاقات یهمه

 به نگاهی کردم فرصت تازه. کشیدم عمیقی نفس دیدم تنم به که را لباس. شدم بلند جایم از سریع

 .بیاندازم اطرافم

 مثل که ودب تنم به زیبایی سفید هایلباس و بود نرم و گرم نوزاد تخت مثل بودم خوابیده آن در که بستری

 زیبای تپوس از ایشده آذین صندلی تختم روبروی و بود پوش سفید چادر فضای. درخشیدمی قبلی لباس

 .است زمین کردم فراموش که بود گرم انقدر گذاشتم زمین روی که را پاهایم. بود حیوانات
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 سریع. داشت قرار میز روی نشده باز، بود داده ناخدا که ایهدیه. افتاد چادر کف کرسی به چشمم

 سیاهی همه آن الی زیبا سبز سنگ تکه یک، کردم باز را دورش یکهنه یپارچه. رفتم سراغش

 رامآ دلم، چسباندم امسینه به محکم. بودم شده اشزیبایی در غرق، زدمنمی هم پلک حتی،درخشیدمی

 اصال، بود کرده تغییر خیلی بیرون فضای. زدم بیرون چادر از و پیچاندمش پارچه الی سریع. بود گرفته

. بود خودش کار مشغول هرکس و بود ساکت جا همه. بود پا به جشنی آن در قبل شب که نبود جایی شبیه

 هایمچشم از را خواب آب سردی. زدم آلودم خواب صورت و دست به آبی و رفتم چاه سمت به

 . رفتم توکو چادر سمت به دانستمنمی را بقیه و ساها چادر جای چون.گرفت

 وممعل هاچهره از ولی؛ زدنمی حرفی کسی و بودند نشسته همه. شدم وارد و کشیدم را چادرش طالیی بند

 .نبود خوبی خبر بود

 .لرزاند را قلبم اشکشیده هم در هایابرو. کرد بلند را سرش توکو که بودم ایستاده پا سر من

 ؟شده چیزی ساها -

 !نیرا بشین -

 ؟ بزنیم حرف هم با بیرون میشه نیرا: کای

 هک چادر پشت. کردم حس سرم پشت را بقیه سنگین نگاه. برد بیرون چادر از را من و کشید را دستم

 :پرسید لرزیدمی که هاییلب با کای رسیدیم

 ؟دیدی چی دیشب نیرا -

 .شده دریده یجنازه تا سه -
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 ؟دیدی چی دیگه!بود راست هاجنازه پس -

 .دیدم رو وود فقط -

 !نزن این از حرفی تو رفتیم -

 .خوردمی تکان دستش در هنوز بازویم

 ؟شده چی بگی میشه -

 !گرفتن رو وود دیشب هااون -

 ؟کجاست االن؟! کجا؟! کی؟ چی -

 .ندی نشون رو چیزی اصال باشه حواست توکو جلوی فقط باش آروم، شششش -

 لرزانش یحدقه از را هایشچشم دلشوره. بود زده زل هایمچشم به و بود گرفته هایشپنجه الی را سرم

 و شدم وارد کای با. کردم کنترل را خودم سوختمی و بود شده داغ سرم که حالی در. فهمید کامال میشد

 . نشستم توکو روبروی

 ؟گفتی بهش جوون سرباز، خب -

 :دادم جواب من کای جای به

 ؟افتاده اتفاقی چه دیشب -

 اگه ولی ؛بود سخت گرفتنش. بود کشیده بو رو یکیشون افرادم از یکی برگردیم اینکه از قبل دیشب -

 .شدمی خوبی گرگ شدمی تبدیل
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 با شدمی ساییده هم روی هایمدندان اینکه با هم من. بست نقش هایشلب روی ایمسخره یخنده

 : پرسیدم مصنوعی آرامشی

 ؟!کجاست -

 .بدم نشونت بیا -

 .باشد من با تا ایستاد من کنار سریع هم کای شد بلند که توکو

 . گردیمبرمی زود جوون سرباز -

 زا هم با. کردم راحت را خیالش چشمم با و غریدمی هایشچشم. نشست کند اطاعت بود مجبور که کای

 . زدیم بیرون چادر

 .باشن نداشته باهاش کاری گفتم بهشون -

. رفتممی راه توکو سر پشت فقط و زدمنمی حرفی. آمدمی بیرون گلویم از زحمت با و بود شده خفه صدایم

 بزرگترین از قطرش که بود آمده بیرون زمین از سنگی ستونی چادرها پشت جایی. کردیم رد را هاچادر

 یلیخ افتاد که من به چشمش.بود شده بسته زمخت و قطور هاییزنجیر با کای و بود بیشتر هم هادرخت

 هایچشم و بودند زده بیرون هایشدندان. خوردمی تکان قدرت همه ان از سنگی ستون. کرد تقال

 .بود زده بیرون بدنش پی و رگ تمام از خشم. سوختمی آتشینش

 کمی هک بهشتی آن به شباهتی واصال بود خونی چادر تمام. بود برپا چادری هاآشامخون یخانه سالخ کنار

 .نبود بود ترطرف آن

 .کنم باز را هایشدست تا رفتم نزدیکش. زدمی نفس نفس بود کرده که تقالیی از خسته وود
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 !باشه آزاد نباید اون،نه -

 . نکشته رو هااون وود -

 ؟مطمئنی -

 آره -

 !بدی نجاتش شد الزم اگه تا اومدینمی باهامون بودی مطمئن اگه -

 ایینپ و باال سنگین اشسینه. ترسیدم نگاهش از لحظه یک. کردمی نگاه من به فقط و شد ساکت وود

؛ ودب درست سفید آلفای هایحرف. دادمی نشان را خونش به غرق یسینه، اش شده پاره لباس و رفتمی

 .نداشتم را گفتنش قدرت ولی

 .کنم پیداش که اومدم -

 ؟اینجایی چی واسه االن -

 . گناههبی وود -

 خوی با و افتهمی راه تو سر پشت گرسنه و خسته آشامخون یه کنی ثابت تونیمی که بگو. کن ثابت -

 هک بگو! زنهمی موج هاشچشم توی خون جنون که حالی در، زنهنمی خون به لب و میاد کنار اشوحشیانه

 ؟!کنی ثابت تونیمی

 شبیه اصال لحنش و بود شده بلند صدایش. بدهم گوش فقط و نزنم حرفی کردمی مجبورم صحبتش لحن

 .شد چادر داخل و داد کنار را موهایش بین سفید موی. نبود قبل
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 عرق از خیس بدنی و صورت و بسته هایدست با که انداختم وود به نگاهی. رفتم سرش پشت هم من

 قطف. بزنم حرفی توانستمنمی و انداختمی چنگ را امسینه بغض. لرزدمی و انداخته پایین را سرش

 . شدم چادر وارد سریع. بسوزاند را هایمریه کمتر تا دادممی بیرون تند را داغم هاینفس

 ؟زنیمی رو حرفا این چی واسه بگو بهم -

 نیرا نببی! راهنمایی تو ولی؛ نکن شک دادممی رو ترتیبت خودم نبودی آلفا اگه، واردی تازه گرگ یه تو -

 به همیش مجبور روز یه، ستزنده خون با فقط که ستدرنده یه، نیست وود دیگه اون کنی قبول باید تو

 ااینج به آشامیخون ندادم اجازه هاستسال من! بخوره رو کسانش تریننزدیک خونه خودش بقای خاطر

 مردمت به رو امنی نا خودت خاطر به تونینمی هم تو! مردمم خاطره به خودم خاطره به نه، شه نزدیک

 ...ترس و ناامنی یعنی آشامخون، بدی

 ...داره فرق وود ولی -

. رفتم بیرون شتابان سرش پشت هم من، زد بیرون چادر از توکو که بود نشده تمام حرفم هنوز

 وود این و چکیدمی هایشدست از خون. برد وود جلوی و برید را دستش و برداشت را چاقو تریننزدیک

 .بود کرده تردیوانه را

 یخرناسه ناگهان. کردمی قراریبی زخمی و وحشی حیوانی مثل و بود زده بیرون حدقه از چشمانش

 :برگشت من سمت به توکو. کرد حمله توکو سمت به و کشید بلندی

 ؟هست هم امنیت هست این که جایی کنی ثابت تونیمی -

 مجنونش خون تب که ایتشنه و گداخته هایچشم به بود زده زل فقط و داشتمنمی بر وود از را نگاهم

 .شناختممی که نبود وودی شبیه اصال و بود کرده
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 اصال. افتادم زانو دو روی و شد کشیده خونی چادر روی هایمدست، کردم شدیدی ضعف احساس ناگهان

 .ببینم دوباره را بود دیده که چیزی خواستنمی دلم

 و شیدک چادر داخل و کرد بلند را من. انداخت کتفم زیر را دستش. بزند دست من به کسی نداد اجازه توکو

 و سالخی هایسالح و چاقو از بود پر چادر فضای تمام. نبود آن روی شکنجه ادوات که برد میزی تنها روی

 !شکنجه

 شده خشک خون. کردمی تربد را حالم خونش بوی که خمره از پر و بود رنگ اینقره هایسیخ از پر آنجا

 .دادمی نشان ترکثیف را رنگ ایقهوه چادر و بود کرده پر را چادر جای همه

 جیبیع غم بودنم تنها خاطر به لحظه یک. بودنم لعنتی چادر همان در دوباره، بود برگشته چشمانم سوی

 .آمدم پایین میز از و کردم جور و جمع را خودم ولی؛ نشست دلم در

 .نیست قاتل اون -

 .آمدمی بیرون صوتیم تارهای الی از جانکم و آرام صدایم

 .بده ور کارش این تقاص باید. بزنه کشتن به دست اینجا و باشه خبربی قوانین از تونهمی اون فقط -

 !نه یا هست اون کار که بشم مطمئن و بزنم حرف باهاش االن تونممی من -

 . بزن حرف باهاش بیا شدی که بهتر، بره جایی تونهنمی اون. بقیه پیشه بریم بیا فعال -

 .رفتمی راه جلو جلو من از کمی یفاصله با و داد تکان گرانهشماتت را سرش

 رها را وود فعال بودم مجبور و زدمی هم به را حالم آنجا خونی و خلوت فضای. شدیم دور آنجا از زود خیلی

 .کنم
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 به مشانگر نگاه. بودند صحبت گرم هم با و نشسته جوان پسر همان کنار که دیدم را نونا برگشتم وقتی

 زا لبخندی هم او و کردم تایید را نونا نگاهم با و کشیدم اطمینان روی از نفسی. دادمی آرامش من به هم

 . داد تحویلم شرم روی

 . گرفتممی جدی تصمیم باید و بودم شده بهتر کمی

 روی، بود خودم یخانه خواستمی دلم خیلی. شدم خودم چادر وارد و کردم جدا توکو از را خودم سریع

 تممشکال به کردممی بازی تختم کنار میز کشوی با که حالی در و کشیدممی دراز امرفته در زوار تخت

 تک کت بقیه من از بعد. بود شده تنگ جنگلی ده برای دلم چقدر!حیف. گرفتممی تصمیم و کردممی فکر

 همین هم بقیه و چیتو. نشستند خوابم رخت روی همسرش با و شد وارد همه از جلوتر جیک. شدند وارد

 !کای بدون دوباره و طور

 ؟کجاست کای: نیرا

 .بگم بهت بشین: چیتو

 ؟کنیم چیکار ساها: نیرا

 .کنم فکر بذار: ساها

 .میشد کوبیده زمین به محکم پاهایش. شد وارد کای لحظه همین در

 ؟شد چی: ساها

 . شد نزدیک اونجا به نمیشه حتی، گرگه از پر: کای

 ؟کنی آزاد و وود خواستیمی: نیرا
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 .آره: کای

 ؟شد چی پس: نیرا

 .هستن جا همه هااون! نشد کردم کاری هر، شدنمی اصال: کای

 را لویشانگ گفتن برای حرفی انگار. کردندمی نگاه هم به فقط و زدندنمی حرفی، افتاد جیک و ویا به نگاهم

 .کردمی پاره

 !رفتیمی جیک با خب -

 ...اینکه مگر کنیم کاری تونیمنمی بریم هم نفری ده؟! نفری دو -

 ؟چی اینکه مگه -

 .بجنگیم -

 !تونیمنمی نه؟! بجنگیم: ویا

 ؟چرا: نیرا

 ...ما یعنی. ..جیک و من -

 .ددی را سیاه گرگ خجالت نمیشد اصال، بود انداخته پایین را سرش، هم جیک بود شده سرخ صورتش

 !کوچولوایم گرگه یه منتظر...جیک و من -

! ناراحت هم بودم خوشحال هم. کردم هاآن به نگاهی لحظه یک. نمیشد برداشته همدیگر از نگاهشان

 !شدمی حل جنگ بدون و آرام باید چیز همه، کنیم ریسک ویا شرایط با توانستیمنمی
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 به دلم. دیدم ساها یچهره روی را لبخند هامدت از بعد. بوسید را اشپیشانی و رفت ویا کنار ساها

 .بود شده گرم لبخندش

 .بکنیم ایدیگه کار باید پس خب -

 نه اگه، هیچ که باشه ما با بتونه که کردن تضمین رو وود امنیت اگه. بزنیم حرف هاشونبا باید فردا: ساها

 .هست وقت شب یه فردا تا. کنیممی کاری یه هم هانگهبان واسه! هم با همه، کنیممی فرار

 ؟!نکنیم کاری فردا تا یعنی:  کای

 !نه -

 . بیاره دووم خیلی کنمنمی فک کنهمی اشدیوونه داره خون تب. نیست خوب حالش وود -

 ؟تونیمی، برسون بهش خون یکم: نیرا

 . بشم نزدیک هم متریش ده به نکنم فکر هامحافظ اون با -

 !کنممی خواهش، بکن کاری یه -

 داره راه که جایی تا امشب، باشه اطرافیانش و توکو به حواست تو فقط. کنممی رو امسعی امشب -

 .کنم کاری وود واسه بتونم شاید. کن گرم رو سرش

 . هستی که خوبه! کای ممنون -

 .ندارم خوبی حس بهش نسبت اصال، شه نزدیک بهت خیلی خوادنمی دلم. باش مواظب فردا فقط -
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 من از و ودب کنارم همیشه اینکه از ولی؛ نداشتم کالمی محبت توقع یخ کوه از اصال. انداختم پایین را سرم

 . رفت بیرون چادر از و شد رد کنارم از. داشتم خوبی حس خیلی کردمی مراقبت

 امانوادهخ از حفاظت من برای ولی. ..که شیکو. موندیم شما با هادوقلو خاطر به فقط شیکو و من نیرا: جیک

، نمک انتخاب و یکی شما با بودن و اینجا موندن بین باشم مجبور اگه من! چیز همه از، ترهمهم چیز همه از

 !کنممی شروع امخانواده کنار رو آروم زندگی یه و مونممی همینجا حتما

 ار حق ولی؛ بودم ناراحت امخانواده کنار نبودنش از که حالی در و بود محکم همیشه مثل اشجدی یچهره

 . دادممی او به

 به هم وت و اینجاست برادرش خاطر به ویا. بیاین نبودین مجبور و داشتین انتخاب حق اولش از ویا و تو -

 ما زا شما افتاد اتفاقی هر هم فردا. کنید زندگی جاهمین کنممی صحبت توکو با امشب اصال! ویا خاطر

 !باش آرامش در اتخانواده کنار هم تو، کنممی محافظت وود از بتونم که جایی تا! ویا. نبودید

 رایمب بود گرفته که تصمیمی برای جیک صراحت، بود گرفته طعنه بوی و رنگ سیاه گرگ و من هایحرف

 توکو با را تصحب سر تا کنم بهانه را جیک گرفتم تصمیم و شمردم غنیمت را فرصت. بود برانگیز تحسین

 .کنم باز

 نگردا میز یک دور تا دور همه. بود شده سرو غذاها بهترین. بود شده برگذار باشکوه خیلی ناهار مراسم

 زرگب یسفره آن رنگ و آب اصال و کردمی فکر چیزی به هرکس، بودیم نشسته زمین روی چادر از بیرون

 .آمدنمی مانچشم به
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 در که امنیتی و صمیمیت. خوردندمی را بزرگ مهمانی غذای و بودند نشسته میز گرداگرد موی سپید مردم

 یمو از ایریسه با چه اگر شانسیاه موهای. بودم ندیده هاقبیله از کدامهیچ در را بودم دیده قبیله این

 .درخشدمی خورشید نور زیر هم باز ولی؛ بود شده تزئین سفید

 نم رخ به را جذابیتش اشحیوانی خوی با داشت قصد کشیدمی دندان به را مرغی ران که درحالی توکو

 تفاوتبی هم من. بدهم جواب را نگاهش کردمی مجبورم و انداختمی من به نگاهی گاهی از هر. بکشد

 . زدممی جلویم غذای به ناخنکی و کردممی رفتار

 خودش توکو که زدندمی بیچاره هایطبل به مشت مسخره انقدر کردندمی نمایی هنر که زنیطبل گروه

 .بکشیم نفسی ما و بروند زودتر تا کرد هاآن به ایاشاره

 .گرفت آرام کمی هایمانگوش. رفتند که هانوازنده

 !ممنون -

 . کردممی شروع جایی از را حرف باید و بودم نشسته توکو کنار من

 شونکلبه تو...حوالی این اومدن نیست وقت خیلی. بودن وارد تازه گروه یه کردنمی صدا سر خیلی، آره -

 ...که بخوره امروز ناهار درد به کارشون شاید گفتم.کننمی تمرین

 . نیست کارها این به احتیاج اصال -

 .کنیم صحبت بذار وقت یه ناهار از بعد -

 .کنم صحبت باهاتون موضوعی به راجع خواستممی هم من اتفاقا -

 .کرد زمزمه گوشم در آرام را آخر یجمله! بیا تنها فقط، چادر تو ناهار از بعد، عالی خیلی -
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 تصحب افکارمان طریق از و شنیدنمی کسی را صدایمان. بزنم حرف او با شد باعث کای مشکوک نگاه

 در البته که موهبت یک. بود ذاتی شکار مثل و داشتند تبحر آن در هاگرگ یهمه که کاری کردیممی

. اشتندد شهرت هم خاموش محافظ به محافظان. بود ترپرکاربرد دیگر قبایل به نسبت محافظین یقبیله

 از تردپرکاربر افکار تکلم دلیل همین به؛ دادندمی اهمیت حراست و حفظ به بیشتر و زدندمی حرف کمتر

 .بود سر زبان

 ؟میگه چی -

 . بزنم حرف باهاش برم باید ناهار از بعد -

 ؟جیک به راجع -

 . بیشتر یکم شاید! آره -

 . نزن حرف اون به راجع فقط اصال، شدی خیالشبی کنه فک خواممی. نگو چیزی وود به راجع -

 .بگم باید چی دونممی خودم -

 ...ما و راهنمایی تو نبود یادم، البته -

 کوه یک با ولی؛ کردم برخورد گستاخانه کردم احساس لحظه یک. نگفت چیزی و انداخت پایین را سرش

 و بدهم نشان واکنش سریع میشد باعث هایشدادن دستور. بزنم حرف توانستمنمی بهتر این از بهتر یخ

 . کشیدمی همینجا به همیشه

 .کنم جمع رو حواسم کنممی سعی، باشه -
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 آدم و تسقبیله یه رئیس اون. بزنی گولش بهادر مثل بشه که نیست ساده گرگ یه اون باشه حواست -

 .نیست لوح ساده جوون یه اون، باش مراقب نیرا! باهوشیه

 . مراقبم حسابی گفتی که مرسی -

 . کنممی رو امسعی یهمه، نباش وود نگران -

 :کرد زمزمه گوشم در غذا برداشتن یبهانه به و آمد کنارم نونا حال همین در

 .بگم بهت حتما باید رو چیزی یه، اونطرف بیا ایبهانه یه به نیرا -

 بگو، نمیشه -

 !بیا حتما نه -

 شب که رفت مردی همان پیش. آمد دارخنده نظرم به رفتنش راه سریع بزرگ شکم آن با. رفت سریع

 .بودم سپرده او به را نونا قبل

 ونان به زیادی عشق با و داشت آرامی یچهره جوان پسر، بود خوب خیلی ترکیبشان. گرفتند را هم دست

 .شدم بلند سریع. کردمی نگاه

 . بود خوب خیلی. ممنون خیلی -

 !نخوردی چیزی -

 . گردمبرمی. بود کافی چرا -
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 رختد پشت سمت به را من چشمش یاشاره با او که بودم نرسیده آنها به هنوز. افتادم راه نونا سمت به

 پشت هم جوان پسره. افتادم راه کنارش هم من، رفت و انداخت جلو را تندش و کوتاه هایقدم و کشاند

 .نبود توکو اطرافیان از خبری که جایی تا رفتیممی راه تند تند. افتاد راه ما سر

 ؟شده چی ببینم بگو، وایسا خب -

 :گفت زدمی نفس نفس که حالی در

 !لنج به اومدنتون از قبل شب همون. بود فرستاده...رو هاگرگ اون...توکو...توکو نیرا -

 ؟مطمئنی کجا از؟ میگی چی -

 !بگم ترسممی یعنی...بگم تونمنمی -

 ؟گفته بهت کی ببینم بگو -

 . گفت یوکا -

 .بود ایستاده نگران متری چند فاصله با که انداختم پسرک به نگاهی

 ؟کنم اعتماد این به باید چرا -

 ریانج وقتی! اینجا رسهمی ما از قبل شب چند، بوده راهنما منتظر هم اون. محافظینه یقبیله از اون چون -

؛ آب راونو میشن فرستاده گرگ تعداد یه میشه متوجه اینجا ولی؛ میاد راهنما دیدن برای شهمی متوجه رو

 همون هااون فهمیدیم. گفتم بهش رو شباون جریان من وقتی. دنبالتون اومدیم ما که جایی یعنی

 !هانگرگ

 ؟کردمی و کار این باید چی برای توکو. بودم شده گیج
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 .بیا، یوکا -

 .خانوم بله -

 ؟مطمئنی تو -

 .روتونه پیش سخت اتفاقات از یکی توکو، مطمئنم تقریبا یعنی، بله -

 ؟کرد کارو این چرا دونینمی -

 شباون اینکه تا کنهمی عبور اینجا از که داشتم خبر. اومدم اینجا به راهنما دیدن یواسه من یعنی؛ نه -

 وارد شما که نذارن فقط و فقط. نشه کشته کسی که دادمی دستور. شنیدم رو توکو هایحرف اتفاقی خیلی

 .شین لنج

 ؟نیستی اینا از و گیمی راست بدونم کجا از -

 !گردنبندمه هم هامحرف شاهد! منتظرتونن وقته خیلی. اومدم محافظین طرف از من -

  کنم اعتماد توانستمنمی ولی؛ بود ما هایگردنبند شبیه خیلی. درآورد را گردنبندش

 از بیشتر. من هپیش بیا بعد، بده نشونش رو گردنبند و ساها پیشه برو سریع نونا، ببینه رو این باید ساها -

! بگو هاسا به رو چیز همه هم تو یوکا، سریع برو! بفهمه چیزی نباید. بذارم منتظر رو توکو تونمنمی این

 . تصمیمته منتظر نیرا بگو بهش

 تگفمی یوکا که چیزهایی. بودم خورده جا خیلی. کردم مرتب را لباسم و موها. رفتم کنارشان از سریع

 .کردممی صحبت توکو با باید، کردنمی قانعم
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 چیزی بود ممکن هرلحظه چون؛ بروم راه ترمراقب کمی کردم سعی. بود دوخته من به را نگاهش دور از

 .بخورم سکندری و کند گیر پایم زیر

 .بود کشیده دندان به آخر تا را غذایش سفید گرگ. رسیدم گردان میز به زود خیلی

 . رفته یادت کردم فک. برگشتی خوشحالم -

 ؟کنیم صحبت تونیممی، نه -

 .است دیده را صورتم پریدگی رنگ شدم متوجه. کرد بارم ایپخته نگاه اشکشیده چشمان با

 ؟من چادر به بریم. حتما -

 در هک شیطنتی. کردمی آرامم مضحکش یچهره. زدم او به لبخندی، بود دارخنده اشزیرزیرکی نگاه چیتو

 .دادمی امخسته تن به را شجاعت بود چشمانش

 .برگشتم بقیه و ساها سمت به

 . گردیمبرمی ما نیومد هم وود اگه. باشید رفتن یآماده ساها -

 نگاهم فقط متعجب همه و نفهمید کسهیچ لحظه آن در که بود من هایحرف کنار جواببی سوال هزار

 .کردندمی

 هب را چیز همه. افتاد خواهد اتفاقی چه دانستمنمی و لرزیدمی درون از پاهایم. رفتممی راه توکو دنبال

 . سپردم هایمسوال جواب به رسیدن برای خودم هوش و رو در رو هایصحبت

 .شدیم اطرافش یشده چیده یخمره همه آن با چادر آن وارد دوباره
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 پشت. ستنش روبرویم رسیدمی نظر به هاجوان مثل که میانسالی مرد. نشستیم حیوانی سفید پوست روی

 . شد چادر وارد میوه از پر ظرفی با زیبا دختران از یکی ما سر

 روشن را بود من سر باالی تقریبا که بزرگی عود. بود کرده آماده را من که بود دخترهایی همان از یکی

 . کرد

، امخانه یشومینه آتش مثل هاییچشم، داشتند خاصی نگاه همه. بود جالب برایم آنها شیطنت از پر نگاه

 .درخشیدمی ولی؛ بود کم اششعله اینکه با

 . رفت بیرون چادر از و گذاشت توکو جلوی، بود شده محکم چرمی هایبند با که را ایکهنه پوستین

 ساها نشان خواستم که صبح. بود کرده فراموشش کلی به. افتادم مادرم سنگ یاد دیدم که را پوستین

 که ودبش راحت خیالم تا. گذاشتم رویش را دستم. بود لباسم داخل هنوز وسنگ شد مانعم اتفاقات، بدهم

 .کرد پاره را افکارم یرشته صدایش که بودم فکر در غرق. نکردم گمش

 ؟داری کار باهام گفتی -

 .آمدمی نظر به انعطاف بدون و صاف امقبیله مردهای تمام مثل. نشست دوزانو روی روبرویم

 به ننیست مجبور و میشن داربچه دارن هااون.کنم صحبت باهاتون ویا و جیک به راجع خواستممی، بله -

 .ننک زندگی آرامش در توننمی جااین. بمونن جاهمین بشه اگه خواستممی، باشن جنگل یآواره من خاطر

 .. .ساها به رشنیدم؟چی خودت. کنن آماده براشون رو چادر بهترین میدم دستور، توننمی که البته -

 !دورم جنگلی ده از وقته خیلی، برگردم باید هم من بله -

 .داد نشان مشغول را خود و دزدید چشمانم از را نگاهش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 295 

 زدهبهت .بودم ندیده هم باریک حتی که عجیب هاینوشته و تصاویر از بود پر. کرد پهن جلویم را پوستین

 . کردممی نگاه

 ؟بدونی خوایمی. هاستگرگ نسل اولین از نوشته دست این -

 .نمیاد بدم -

 ازش و کنهمی غار یه وارد میده نجات شیاطین از رو جوون مرد یه وقتی، بوده گرگ ماده اولین این -

 نسانا هایگرگینه اولین و میشه حامله مرد اون از مدتی از بعد. کنهمی تیمار رو هاشزخم. کنهمی مراقبت

 و نر سه ،میشه متولد گرگ این از فرزند شش...توانایی و ذکاوت و قدرت از عجیبی نسل. میشن متولد نما

 و اییدشم که محافظین نژاد، هستیم ما که سفید نژاد، میارن وجود به ایگرگینه نژاد سه هااین و ماده سه

 ! هایاغی نژاد

 را ذهنم همیشه که سوالی اما؛ بودم شنیده وود زبان از را داستان از نیمی تقریبا، نبود متعجب اصال نگاهم

 .پرید بیرون دهانم از بود کرده درگیر

 ؟چی راهنما، راهنما -

 یوظیفه و باشه راهنما، نسل پنچ هر از ماده اولین خواست هاساحره از نسلش حفظ برای ماده گرگ -

 لیو؛ هستی نسل پنجمین از بعد ماده اولین تو و قبیله یهمه برای بزرگ محافظ یه، اونه از اطاعت همه

 . نیستی راهنما اولین

 ؟کنیدمی فکر شما که نباشم اونی من شاید؟ مطمئنید کجا از -

 ؟باهاته سبز زمرد اون -
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 ؟زمرد کدوم -

 ؟داد بهت خدا نا که همون -

 ! داده بهش مادرم که گفت اون ولی -

 یواسه باشم اولین تا فرستادم رو لنج اون من؟! داده بهت رو سنگ جوریهمین آدم اون کردی فک -

 ؟پیشته هنوز سنگ. کنم مراقبت نونا از دادم قول بهش! راهنما از پذیرایی

 ؟بگیری ازش رو سنگ خواستیمی من یبهانه به پس -

 !داره رو خودش خاص روش کردن حکومت کوچولو دختر -

 ؟!توئه حکومت روش از جزئی هم راهنما کشتن -

 .نباشد من در ضعف برای جایی که کردم صحبت صریح قدرآن

 .کشننمی رو کسی من دستور بدون من هایگرگ؟ کشتن -

 ؟فرستادی رو هاگرگ چی واسه -

 .کردمی راگرم امزده یخ هایدست چشمانم آتش و غریدمی امکشیده هم در یچهره

 و نژاد هب وابستگی هیچ و دونینمی هیچی تو! حماقته عین هاگرگ دنیای به تو سپردن، اومدیمی نباید -

 ... یه نه هستن راهنما منتظر هااون. داد مردم این به واهی امید نباید، نداری قبیله
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 رو گهدی دنیای یه با مواجه سختی تحمل ولی؛ هاستگرگ از نژادت چه اگر، نیستی دنیا این مال تو نیرا

؛ رگردیب و بشی متوقف بسوزه هم مادرت بود قرار که روستایی همون تو جاهمون بتونم شاید گفتم! نداری

 !رسوندی مادرت زمرد به رو خودت تو و کردممی اشتباه اینکه مثل ولی

 .بیام که کردم قبول وود خاطر به فقط من -

 گهدی وود دونستیمی تو، کشونده اینجا به رو تو اتـزه غــریـ؟ نزنی گول خودت مثل هم رو من میشه -

 کنی ثابت که کشوندی اینجا تا رو هااون ولی؛ برگردونیش تونینمی و شناختیمی که نیست آدمی اون

 محض خودخواهی یه! آلفاهاست خون تو این! بگیری تصمیم تونیمی و آلفایی

 .خودخواه پیر گرگه یه چادر تو نه بشه گرفته تصمیم وود واسه شورا تو خواممی -

 !اینجا رسنمی خورشید غروب تا هااون -

 ؟کرد خبرشون کی -

 ؟باهاته سنگ نگفتی. کننمی پخش زود رو خوب خبرهای مردم. میشن خبردار خودشون هااون -

 ؟!خوایمی رو سنگ اون چی واسه، امنه جای یه -

 . کنی استفاده ازش چطوری بگم خواممی -

 ؟استفاده -

 به دست گردنبند این میشه انتخاب محافظین از فقط راهنما چون؛ نیست معمولی سنگ یه اون نیرا -

 . بذاره اون اختیار در رو قدرتش فقط که برسه نسل پنجمین یماده اولین به تا چرخهمی دست
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 بود دهز توکو که حرفی! دیگه دنیای یه. نبودم جدید تحول یه منتظر اصال و بودم کرده گم را پایم و دست

 بود کرده قانعم که توکو بد لحن. بود شده کشیده هم در امچهره. کردممی فرار آن از که بود واقعیتی عین

 پوچ حظهل در جسارتم تمام و بودم افتاده گیر چیز همه بین باراین. کردمی بد را حالم بپذیرم را هایمضعف

 کاری نباید صفا و ساها با مشورت بدون بودم مطمئن داشتم که ذهنی هایدرگیری یهمه با. بود شده

 .بدهم انجام

 ؟کنم کار چه باید من -

 فهنص خانواده یه و طلب منفعت و خودخواه شورای یه و وحشی و گرسنه آشامخون یه! خودته با تصمیم -

 !نیمه و

 . گهمی داره آلفا یه رو این، کنه یکسان خاک با رو تو یقبیله توننمی نیمه و نصفه یخانواده همین -

 بهم از خوشحال هم او و کشیدممی دندان و چنگ توکو برای و بود شده داغ سرم و زده بیرون هایمدندان

 . شد تمام صفا ورود با توکو با من روزآن یمشاجره. بود دوخته من به را سردش نگاه من، ریختن

 چنگ طوس همیشگی احترام با. بود اشطالیی خنجره به دستش که حالی در و بود انداخته پایین را سرش

 . پرید ما کشیدم دندان و

 !افتاده اتفاقی کردم فک، خانوم ببخشین -

 ؟داشتی کاری، داشتیم نظر اختالف یکم نه -

 .باشین باید هم شما، بشیم جمع شما چادر تو داده پیغام ساها -

 .برید شما، میام االن -
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 را صورتش اماشاره انگشت که حالی در و چرخاندم توکو باز نیمه یچهره سمت به صفا پشت از را نگاهم

 .غریدم بود رفته نشانه

 نضم در. کردم فراموش رو هاگرگ یحمله یشایدقضیه، بمونن اینجا جیک و ویا بذار، کودار وولف تلو -

 !محافظین اسم به ستقبیله یه ونیمه نصفه یخانواده این

 فتگمی راست توکو. لرزیدمی پایم و دست و رفتمی گیج سرم. زدم بیرون چادر از و نشدم جواب منتظر

 نای جای هیچ جنگلی ده جز که بودم دهاتی یساده دختر، نیرا من. نبودم قبیله از سرپرستی آدم من

 خودم چادر سمت به. میشد خالصه دهش و جنگل به اشبینی جهان تنها و بود ندیده را پهناور دنیای

 . بود ایستاده چادر کنار کای، رفتم

 ؟ دادی طولش انقد چرا؟ گفت چی؟ شد چی -

 صحبت بعد و بشویم چادر وارد اول که کردم ایاشاره چشم با. داشت مشوشی یچهره من مثل هم کای

 .شدند وارد من سر پشت و ملحق ما به هم یوکا و نونا، شوم چادر وارد خواستممی که درحالی. کنیم

 ار هایمچشم هاگرگ نگاه. دید شان تکتک چهره در میشد را نگرانی و بود ایستاده ای یگوشه هرکس

 .دریدمی

  بگیرم رو خودم جلوی نتونستم ببخشید رو من -

 ؟ستزنده؟ کردی کارش چی: چیتو

 . گرفت باال بحثمون ولی؛ خواستمنمی یعنی...باهاش. گفتم جدی -

 ؟ گفتی بهش چیزی ما به راجع: جیک
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 . دونمنمی االن ولی؛ کرد موافقت که اولش، آره -

 ؟چی وود: ویا

 ؟نه یا میکنه آزادش نگفت: تیا

 گاهشن. بود من هایحرف شنیدن منتظر فقط و بود کرده سکوت بود وقت خیلی. برگشتم ساها سمت به

 . شدم افکارش وارد و کردم

 !دارم حرف خیلی؟ کنم کار چی شنونمی بیرون هااون ساها -

 . نباش نگران -

. دکرمی زمزمه زبان زیر چیزی و کشیدمی چادر اطراف سمت به را هایشدست. شد بلند جایش از سریع

 .شد تمام زود خیلی و نکشید طول بیشتر لحظه چند

 ؟نیرا شد چی: ساها

 ؟ بزنم حرف تونممی -

 . شنوهنمی کسی، آره -

 ایک، حتمیه شدنش محکوم ببینن وضع این تو رو وود اگه، اینجان نشده شب، اینجا میاد داره شورا -

 ؟بکنی کاری تونستی

 . نشد، کردم تالش خیلی، گرگه از پر اطراف و دور، نه -

 ؟کنیمی کمک یوکا. برو صفا با باراین -
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 . بتونم که هرکاری -

 این کن سعی هم تو نونا. کن خبرم کرد کاری هر ساعت چند این تو. نکنه کاری باش توکو مواظب فقط -

 . کنهمی تردیوونه رو اون هاتهرگ تو که خونی...وود نزدیک مخصوصا نباشی اطراف

 !بریم اینجا از االن باید: ساها

 !نیست خوب حالش اصال اون.برد نمیشه رو وود -

 .برگشتم صفا سمت به

. رسینب حسابشون به هم رو هاگرگ اون، جنگل تو ببرینش رسوندین خون بهش اینکه بعد، صفا و کای -

 .بریم اینجا از هم ما بردنش وقتی که باش هااین اطراف تو چیتو فقط، پیشتون میایم هم ما

 ؟کجا: تیا

 . کرد صبر هااون اومدن تا نباید فقط دونمنمی -

 ؟نیرا میگی چی تو -

 وبخ اصال وود اوضاع، رفت باید دیگه االن ولی؛ بیاریم رو وود که گرفتم رو تصمیم این چرا دونمنمی -

 ؟کنیدمی کارچه شما ویا، جیک! پیشش میرم من. نیست

 پایین را سرش، بود داده تکیه گوشه یک و بود گرفته آغوش در را زیبایش همسر جیک که حالی در

 :گفت دادمی نشان را سیاه گرگ شرمندگی با همراه غرور که لحنی با و انداخت

 لیلد امیدوارم. کنم ثابت بهش رو وفاداریم تا کنم صحبت توکو با خواممی هم االن. مونیممی ویا و من -

 .کنمنمی هم کمکی ولی؛ زنمنمی حرفی، راحت خیالتون فرار بابت از. بفهمید رو کنممی که کاری
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 !خوادمی رو سنگ اون فقط اون! برو: نیرا

 ؟سنگ کدوم: چیتو

 !راهنما سنگ، زمرد: نیرا

 ؟توئه دست مگه: چیتو

 .داد بهم ناخدا که ایهدیه همون: نیرا

 .ببینمش بده! من خدای وای: چیتو

 ؟که کجاست نگفتی بهش، چیتو نکن شلوغش: ساها

 !نه: نیرا

 .باشین خودتون مواظب، برین صفا و کای، امن جای یه بذارش، خوبه: ساها

 ههمیش که یخی کوه برای اتفاقی خواستنمی دلم اصال. ریخت دلم ته رفت بیرون چادر از وقتی کای

 !امنیت، نداشت وقت هیچ که دیدممی را چیزی کردممی نگاهش وقتی. بیفتد بود مراقبم

 . باش مواظب کای -

 .هستم همیشه -

 تفاقیا هیچ کردممی دعا فقط. افتاد خواهد اتفاقی چه بفهمم توانستمنمی هم باز. زدمی عجیبی شور دلم

 شویمب دور آنجا از ترزود خواستمی دلم و بودند بقیه و ساها، داشتم که دارایی تنها. نیفتد امخانواده برای

 .بود شده تنگ پاییزش ریزانبرگ برای دلم. برگردیم جنگلی ده به و
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 خششخ صدای. کشیدمی هاخیابان به جنگل از باد که هاییبرگ از شدمی پر هاخیابان تمام پاییز همیشه

 . لرزاندمی را دلم آنها

 با دنز کله سرو برای. بود شده تنگ امشکسته تخت برای دلم. بود شده تنگ جنگلی ده برای دلم چقدر

 .بودم نکرده پاییز آمدن به توجهی که بودم اتفاقات درگیر انقدر روزها آن، گیشا

 افتادن مانع غرورم و بود گرفته را وجودم تمام بغض. لرزاند را تنم آمد چادر یپرده الی از که سوزی

 پاییز مجس و رفتم بود رختخوابم روی که بزرگی پوست کنار بغضم به اعتناییبی با. شدمی هایماشک

 .دادم آرامش را امزده

 ساها هایدست. کشیدند دراز من طرف یک هرکدام، ساها و نونا جز رفتند بیرون چادر از تکتک همه

 . کردم شکر امخانواده وجود خاطر به را خدا لحظه آن. کردمی گرم را دلم نونا هایخنده و کردمی آرامم

 .بود ردهک بیرون ازتنم را خستگی بودم زده که کوتاهی چرت. نبود خبری کسی از و بود گذشته ساعت یک

 ار اشعجله هم پاییز و رفتمی غروب به رو آفتاب. بشود خبری شاید تا زدم بیرون چادر از، بودم نگران

. بودن هاآن از خبری و شد تاریک زود خیلی هوا. کشیدمی همه رخ به مالیمش نسیم با شدن سپری برای

 . دوختم هاچادر پشت به را نگرانم نگاه

 .برگشتم چادر داخل سریع، دادمی اشاره دستانش با چیتو. بود درست دیممی که چیزی

 !بریم، اومد چیتو. پاشین -

 تصور را آینده توانستمنمی. زدمی شور دلم، زدند بیرون چادر از ساها و نونا که بود نشده تمام حرفم هنوز

 .کردممی فکر فرار به فقط، کنم
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 ههم و بود کاری سرگرم هرکس. بود بخش آرام برایم هاآن بودن توجهبی. داشتیمبرمی سبک هایقدم

 .شدندمی آماده شب جشن برای

 .بود مشوش خیلی چیتو شیطان یچهره. رسیدیم چادرها پشت به که نکشید طول خیلی

 ؟بردینش شد چی -

 .ذارننمی مونزنده بفهمن اگه که بریم زودتر فقط...هاروگرگ هااون نیرا. نشدن دور خیلی میرن دارن -

 .چرخیدمی من اطراف و پشت به مدام نگاهش و زدمی دودو هایشچشم

 ؟بریم سمت کدوم -

 .بیاین من سر پشت -

 هک دور از. نداشت قرار و آرام قلبم. بود وود پیش فکرم تمام. رفتیممی بیشتری سرعت با را مسیر

 انشچشم، دویدم سمتش به کنم فکر عاقبتش به اینکه بدون، است زنده که کردم شکر را خدا دیدمش

 .ایستادم صورتش نزدیک و کشاندم سمتش به را تندم هایقدم. بود شده آرام

. کردنمی نگاهم و بود انداخته پایین را سرش. نبود خبری وحشی وود آن از دیگر. کردم نگاه صورتش به

 . آوردم باال را سرش

 ؟خوبی -

 .نمونید من خاطر به. برید شما! اصال نه -

 :مگفت دادمی قلقلک را گلویم که بغضی با و گرفتم هایمدست بین را دستانش، لرزیدمی صدایش
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 . پشتتیم همه ما، باش خودت فقط تو -

 .برگشتم کای سمت به

 ؟شدن چی هااون -

 .فهمیدن االن تا چون؛ بریم زودتر فقط. نیستن زنده کدوم هیچ -

 .کند اشدیوانه خون تب دوباره ترسیدم. داشتبرنمی نونا از را نگاهش وود

 تا ار صدایم. رفتندنمی و کردندمی نگاهم نونا و یوکا! ندیدید رو ما اصال. برگردید هم شما یوکا، نونا -

 . بردم باال توانستممی که جایی

 !باشید زود برید گفتم -

 .برگشتند باشند داشته رغبتی اینکه بدون و شدند من جدی لحن متوجه هاآن

 به اپ هاگرگ بقیه با و انداختم پشتم را وود، کشیدممی زوزه و بودم پا و دست چهار روی آمدم که خودم به

 .نبود جلودارم کس هیچ و بود سرازیر بلندم هایدندان الی از خشم. گذاشتیم فرار

. ودب کای پشت روی ساها. رفتممی تاخت به سردش خاک روی و کردیممی له پاهایمان زیر را جنگل غرور

 ! کشید فریاد

 .برگردین...وایسید...وایسید -

 .بود کرده راحس هاآن وجود ولی؛ کنم قبول را ساها هایحرف خواستنمی دلم اصال

 زد زل من به و ایستاد کای
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 . برگرد -

 !نزدیکن خیلی، اینجان هااون:  ساها

 به نفسم کردم احساس لحظه یک برای! خورده زخم هایگرگ از شد پر اطرافمان که نشد تمام حرفش

 امپوزه روی را سرش و پرید پایین وود. لرزیدمی امپوزه که بودم ترسیده قدرآن. رسدنمی امسینه

 ده دوباره نبودم مطمئن لحظه آن در.کشیدیم عمیقی نفس. آمدمی بیرون شماره با هایمنفس گذاشت

 !نه یا بینممی را جنگلی

 همه، بودیم افتاده گیر وحشی گرگ قبیله یک وسط که حالی در بودیم ایستاده هم به پشت همه

 عهدف مثل. دیدم را او دوباره بستم را هایمچشم. لرزیدمی پاهایمان و بود افتاده شماره به هایماننفس

 تمدانسمی فقط. فهمیدمنمی را نگاهش دلیل وقت هیچ. بود زده زل من به و بود ایستاده آرام چقدر پیش

 شمانمچ. بود گرفته آرام کمی دلم. بخوانم نگاهش از توانستممی را همین فقط و است امیدوار من به هنوز

 برگشتن ای...یامرگ. کردممی انتخاب باید، داشتم دوستشان چقدر. انداختم بقیه به نگاهی، کردم باز که را

 ! شدن محکوم و

 اندنم زنده برای امخانواده کنار تا بود ساخته وحشی گرگی من از مادرم نگران نگاه. دویدیم سمتشان به

 ملهح سمتش به که گرگی اولین. بود زیاد خیلی تعدادشان، کشیدیممی هم به دندان و چنگ. بجنگم

 وقتی. پاشید روبرو درخت و صورتم روی خون، کردم پاره هایمدندان با را گردنش معطلی بدون، کردم

 خنجر واق تمام با صفا. کردند حمله بیشتری شدت با کشانزوزه هاگرگ بقیه افتاد زمین روی گرگ اولین

 سر روی، دید هاگرگ روی محابایشبی هایجهش در میشد را اشکینه که وود و کشیدمی هاگرگ به

 جنگل در هااستخوان شکستن صدای. کردمی جدا آوریچندش صدای با را سرشان و پریدمی هاگرگ

 هم جان به دندان و کشیدندمی زوزه ماه نور زیر هاگرگ. شدندمی پاشیده هوا روی هاخون و پیچیدمی
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 مانپاره کهت دقیقه چند از کمتر در توانستندمی چون؛ نداشتند را ما کشتن قصد کدامهیچ ولی؛ نداختندامی

 . بگیرم را دیدنشان آسیب جلوی توانستمنمی ولی؛ چرخیدمی همه سمت به نگاهم. کنند

 دهش گرگ چهار گرفتار ایگوشه وود. دادیممی نجات را همدیگر سختی به بودو بریده را امانمان خستگی

 بازوهایم به را هایشانچنگ زمان هم گرگ دو. بدهد فراری را هاگرگ تا رفت سمتش به ساها، بود

 هم او به دیگری گرگ،آمد من نجات برای که صفا. شدم کوبیده زمین به و پریدند سرم روی و انداختند

 توانستیمنمی کاری هیچ دیگر و بود کرده وحشی را وود خونش بوی. شد زخمی شدت به و کرد حمله

 .دهیم انجام

 ولی؛ بود ریخته زمین روی سرش کنار از خون و بود افتاده زمین روی درخت به چسبیده ایگوشه تیا

 یات ضعیف هاینفس، بودند پریده رویم که هاییگرگ هایچنگ الی از. خوردمی ریزی هایتکان شکمش

 . دیدممی را

، تیمنداش جنگیدن دوباره و شدن بلند یارای دیگر که بود کرده مانخسته قدری به، جنگیدن ساعت یک

 !خوردیم شکست ما...کردندنمی مانیاری دیگر و بود شده خرد هایماناستخوان تمام

 خاک روی شده زخمی هایدست و گردن با ساها و بودیم شده اسیر گرگ چند چنگال زیر مانهرکدام

 چاقوی که حالی در دادمی قورت را دهانش خون و بود داده تکیه درخت به خونی صورت با صفا، بود افتاده

 از دست هم باز ولی؛ است تمام کارمان دانستیممی همه. کشیدمی وحشی هایگرگ رخ به را اشخونی

 .داشتیمنمی بر تقال

 .پیچید جنگل در مرگباری سکوت و بودیم شده اسیر مانهمه لحظه چند برای
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 نچشما وقتی، داد تکانی را ساها جانبی صورت پایش یپنجه با و رفت ساها سر باالی هاگرگ از یکی

 امتم در صدایش، چرخاند من سمت به را سرش و فشرد ساها یسینه روی را اشپنجه دید را بازش نیمه

 .پیچید سرم

 ؟کنم له رو قلبش کوچیک فشار یه با یا شیدمی تسلیم -

 ارفش ساها یسینه روی که بود سیاهی هایپنجه به نگاهم تمام و ایستاد تپش از لحظه یک در قلبم

 رزی از سختی به را سرم. کنم نگاه گرگ سبز هایچشم به توانستمنمی هم لحظه یک حتی. آوردمی

 خون و انداخت زمین را چاقویش، بود شده متوجه که او و انداختم صفا به نگاهی و کشیدم بیرون هاپنجه

 . افتاد زمین روی دوزانو با درد از و کرد پاک را ابرویش یگوشه یشده چکیده

 حمله دوباره شدن باز محض به کای و چیتو اما؛ کردند رها را امخسته و زخمی یخانواده، هاگرگ یبقیه

 .افتادند زمین روی و شدند کوبیده هادرخت به ثانیه چند از کمتر در و کردند

 هایگرگ از ایدایره در امخانواده. شوند تسلیم کردم مجبورشان چشمم با و کشیدم جانیبی یزوزه

 . شدیم تسلیم به مجبور و بودند شده اسیر خبره و سرباز

 یکی به نگاهی و کرد بلند را اشپنجه بود ساها یسینه روی اشپنجه که بزرگی و سیاه گرگ

 .کرد هایشازگرگ

 فسن دیدم اشسینه روی از فشار شدن برداشته از بعد را ساها عمیق نفس وقتی من و دوید سریع گرگ

 مکشید امشده شکسته یدنده روی را اموپنجه دادم فشار هم روی را امشده پاره گردن و کشیدم عمیقی

 .بستم را هایمچشم و
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 طاقت درد تکان کوچکترین با بودند زمین روی که هاییسنگ تکه و میشد کشیده زمین خاک روی بدنم

 .کردمی تحمیل امدنده به را فرسایی

 ودندب کرده تنمان را هاییلباس. شدیممی کشیده زمین روی جانبی و بود شده زنجیر پاهایمان و دست

. کشیدمی اعصابم روی ناخن بیدار شب هایجغد صدای. پوشاندمی را مانتن فقط، نبود چیز هیچ شبیه که

 حتی من و آمدنمی در جا از امشده خرد هایاستخوان، میشد کشیده زمین روی من جانبی تن

 روی پرده شب سیاهی. افتاد بقیه به نگاهم. بکنم هازنجیر کردن پاره یا فرار برای تقالیی توانستمنمی

 . شد بیشتر هایمچشم سوی زمان مرور به ولی؛ بود انداخته هایمچشم

 توجهم. بود شده کمتر هاگرگ سرعت. بودند شده زخمی شدت به همه و نداشتند من از بهتر اوضاعی بقیه

 دور همهمه بدون ایعده و بودند شده روشن که دیدممی را هاآتش. ایمرسیده چادرها نزدیک شدم

 .بودند زده حلقه شده بنا تازه چادری

 دریغ لیو؛ ببینم بیشتری چیز تا آوردم باال زحمت با را سرم. بودم ندیده را آن رفتن از قبل، بود تازه چادر

 ترینکوچک بدون و خوردندمی تکان گاهی از هر که دیدمی را پاهایی فقط چشمم! چیزی کوچکترین از

 .بودند منتظر صدایی

. آمد بیرون چادر از توکو که بود بزرگ چادر به هنوز نگاهم. شدیم رها زمین روی چادرها نزدیک جایی

 : غرید دید که را زنجیرها. رساند من به را خودش سریع و شد گشاد هایشچشم دید را من وقتی

 !نه راهنما، بهتون گفتم! کنه باز رو این یکی -

. کرد پاره را زنجیر و برداشت من طرف به را سنگینش هایقدم نارضایتی با هاگرگ تریننزدیک از یکی

 . کرد بلندم و انداخت هایمزیردست را دستش و گذاشت زمین روی صورتم کنار را زانویش توکو
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 . چادرم تو بیا، پاشو -

 .آمدمی بیرون زور به امحنجره جای ترینانتهایی از صدایم

 ؟چی بقیه، نه -

 . باشی هااون نگران خوادنمی -

 هچ دانستمنمی. انداختم امخانواده به را نگاه آخرین بود بریده را امانم درد. نداشتم زدن حرف نای دیگر

 !نه یا دید خواهم را هاآن دوباره و شد خواهد

 .بودم کرده رها را خودم توکو بغل در ارادهبی و شده بسته هایمچشم

*** 

 سرد رقع. پریدم جایم از بلندی جیغ با و بودم وحشتناک درکابوسی غرق من و گذشت ساعت یک تقریبا

 دهپاشی صورتم روی خواب در که هاییخون کردممی احساس. کردم پاک دستم مشت با را پیشانیم روی

 طاقت درد با و کردم بدنم ستون را دستم. کردممی احساس را اشخیسی و بود صورتم روی هنوز بود

 و استخوانی صورتش به را امزخمی نگاه. بود ایستاده روبرویم توکو. شدم بلند جایم از فرسایی

 بیدهچس هم به دندان با، کنم پاره تکه هایمدندان با را صورتش تمام خواستمی دلم. انداختم اشکشیده

 . زدم فریاد

 !زنممی آتیش جا یه رو قبیله این و خودت بشه کم سرشون از مو تار یه اگه؟ کجان بقیه -

 !بیا پاشو. بشن مجازات باید بقیه، کوچولو خانوم شش -
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 هب چشم چه هر. نبود بقیه از خبری هیچ و بود شب هنوز. کشاند بیرون چادر از را من و کشید را دستم

 . کشید را دستم بودم جانبی که حالی در. ندیدم را کسی چرخاندم اطراف

 .دیدم را مرد پنج یشده پاره تکه جسم. چرخاندم چادر پشت که را نگاهم! آمدمی خون بوی

 : پرسیدم میزد دو دو که هاییچشم با و کردم جور و جمع را خودم

 . کردیمی آزاد رو وود باید -

 . میشن کشته وریات و دور تمام وحشی آشامخون یه خاطر به، توئه حماقت خاطر به هااین یهمه -

 : زدم فریاد توکو رخ به رخ و دادم بیرون را بلندم هایدندان

 ؟کجان بقیه -

. کرد مکث لحظه چند ایستاد من به پشت و داد عقب عصبانیت با پیشانیش جلوی از را سفیدش موهای

 . باشم هایشحرف ادامه منتظر نتوانستم

 قدم که همین. بود شده برپا تازه چادر آن در بود خبری هر. برگردم هاچادر سمت به گرفتم تصمیم

 اهایمپ و دست. بود صورتش نزدیک خیلی صورتم. چرخاند صورتش سمت به و گرفت را دستم برداشتم

 ممدوچش روی هایشچشم یقرنیه. نداشتم مقاومت توان که بود قوی انقدر هایشدست. بودند شده شل

 .کردمی صحبت عجیبی حرص با و خوردمی تکان هم روی دندانهایش و چرخیدمی

 از بسازه جدید تاریخ یه دوباره تا شده جمع االن شورا. باش عاقل، نداره رو کارها این ارزش اون، احمق -

 رمج به رو بزرگ گرگ ینوه تا نشستن االن! بفهم تویی فقط قربانیش و... طلبی قدرت و خودخواهی

 . برن بذار، بده تحویلشون رو وود. کنن مواخذه مادرش مسئولیتیبی
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 .دادم قول وود به من هم بعدش. ودهنب وود کاره هاآدم اون کشتن بفهمی باید، تونمنمی -

 . شدم رها تردور قدمی چند و کرد رها را دستم

 اجهمین نزدیکی هم رو محافظین! بمون من پیش تو، برن هااون بذار. کن قبول کنممی خواهش نیرا -

 . کنیممی مراقبت نسلمون از و شیممی متحد هم با، کنممی ساکنشون

 چیزی. کردمنمی هم را تصورش اصال که دیدم چیزی نگاهش در. بود ملتمسانه خیلی آخرش هایحرف

 فکر که ستچیزی همان منظورش که فهمید میشد سخت اشطوسی هایچشم از که محبت به شبیه

 . کردممی

 اتوانین و تجربگیبی از این و لرزاندمی را دلم هایشحرف. نداشتم خوبی خیلی حال ولی؛ بودم شده پا سر

 .کند امعصبی بیشتر ندادم اجازه و پریدم هایشحرف وسط. بود من

 !ببری گور به رو اتحاد این آرزوی که کنممی کاری -

 هک بودم کشیده نشان و خط طوری. آمدمی بیرون عجیبی غرور با نیشم هایدندان الی از لرزانم صدای

 .بودم کرده تعحب هم خودم

 اهتیشب هیچ که بود حسی بودن گرگ. شدمی کوبیده زمین به محکمم هایقدم. کردم انتخاب را مسیرم

 و بود سازگار وجودم از نیمی با عشقی. جوشیدمی هایمرگ تمام در شهامت. نداشت بودن انسان به

 جودو تمام با ولی؛ بود حماقت عین آن از پیروی و بودم چیزی اسیر من. بود کرده مغلوب را دیگرم ینیمه

 موهای. بود پوشانده را پاهایم مچ نزدیکی تا کهنه و رنگبی هایلباس و بود برهنه پاهایم. بودم پذیرفته

 را ادرمم گردنبند، بودم چادر روبروی. انداختم امشانه روی و بافتم سرسری خیلی جاهمان را امشلخته باز

 .شدم چادر وارد امانسانی حس به اعتماد با. بود کرده گرم را دلم. دادم فشار دستانم الی
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. زد را چشمانم چادر وسط یشده روشن آتش.کردمی تنگ را امسینه نفس و بود سنگین چادر فضای

 . لرزاند را تنم دیدم که چیزی انداختم اطراف به را امشده ریز هایچشم

 وسط تقریبا مرد یک و زن یک، زدمی فریاد بینشان سکوت فقط و بودند نشسته چادر دور تا دور جمعیت

 که افتاد امخانواده به چشمم، جمعیت از جلوتر کمی و من روبروی. بودند نشسته آتش کنار و چادر

 کرده بمیخکو صلیب به رنگ اینقره اینیزه با را وود و بودند شده زنجیر و غل چوبی صلیب به رحمانهبی

 یتوچ و کای زخمی هایبدن. نداشتم را رحمیبی همه این تصور اصال، بود شده شل پاهایم و دست. بودند

 به نگاهم. بودند انداخته لرزه به را بدنم تمام تیا و ساها خون در غرق موهای و صفا و

 هاینیزه، بود شده خشک چوب مثل هایشلب و سوختمی وارآتش سرخش هایچشم. چرخید وود سمت

 کانت توانستنمی و بود انداخته جانش به را نشدنی وصف درد، وپاهایش هادست به شده بسته اینقره

 . بود نقره هاآشامخون کشتن سالح تنها، فهمیدم را چادر در ینقره هاینیزه حکمت که بود آنجا. بخورد

 و بود شده خیس هایمچشم. شنوندمی را صدایش همه کردممی احساس که زدمی تند قدرآن قلبم

 بین نگاهم. آمد بیرون گلویم از لرزش با نفس. ساییدم هم به را هایمدندان. سوختمی اشسیاهی

 !خواند شانچشمان از شدمی را امخوانواده و من کشتن لذت که چرخیدمی هاییآدم

 هایقدم توکو. شدند بلند همه و شد وارد توکو که بودم نداده تکان هم روی هنوز را خشکم هایلب

. نشست آن روی بعد و کشید بود شده پهن آتش کنار در که مشکی سفید پوستین سمت به را سنگیش

 نگاهم شرمساری از. نشست مردم از کمی فاصله با و رفتمی راه سرش پشت، توکو کنار هم جیک

 با و ودندب نشسته یوکا کنار نونا و ویا. کرد تحریکم ترآنطرف کسی نگاه که بودم زده زل او به من. کردنمی

 راحتی نفس و بود شده راحت خیالم بودند سالم هاان که این از.کردندمی نگاهم فقط خیس هایچشم

 .کشیدم
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. کشیدمی مغزم به تیغ زمین روی خونش چکیدن صدای و بود کرده امکالفه وود هاینفسنفس صدای

 امبینی یشده تنگ راه از سرعت با را کوتاهم هاینفس، کردمی گزگز هایماستخوان، بود شده داغ سرم

 . بزند حرفی و بشود بقیه صدای کسی بودند منتظر و بودند نشسته همه. دادممی بیرون

 شدنمی سفیدش هایلباس و تنگ هایچشم از و داشت ایشده سفید ایچهره، بود روبرویم که پیرزنی

. بود ما هایگردنبند به شبیه، کرد جلب را نظرم داشت گردن به که گردنبندی. دارد سر در چه فهمید

 دمر. داد مرا جواب هم او. دادم پایین را سرم احترام ینشانه به. است محافظین آلفای جانشین فهمیدم

 از دهش دوخته هایلباس با، داشت پوست سرخ هایبومی به زیادی شباهت، بود کنارش ایسوخته آفتاب

 از رپ پیشانی با روشن و براق آبی هایچشم. است زنده هاروز آن مثل برایم هنوز آن بوی که حیوانی چرم

 تعداد با که باشد هایاغی آلفای کردم گمان. دوختم آتش به چشم باالجبار که داد تحویلم اخمی، خط

 خوبی به هم رنگ ایقهوه هایلباس آن پشت از اشورزیده بدن. است رسانده شورا به را خودش اندکی

 . داشت مخدوشش افکار از نشان نامرتبش موهای که بود توکو نفر آخرین. دادمی نشان رخ

 من و داشتند کمی فاصله مرگ تا داشتم که کسانی تنها. سوختمی او با هم من جان و سوختمی آتش

 ور ساها صدای لحظه آن سکوت در. کردم لعنت را خودم بار هزار. نداشتم را کردنشان قانع توانایی اصال

 . شنیدم

 !هستی کی کن ثابت. نداره ارزشی هیچ تو قبال در ما جون! باش مواظب -

 .شد باز لرزانم هایلب و کردم اعتماد خودم به لحظه آن در. چرخیدمی سرم در صدایش

 از هماد گرگ اولین و هستم زمرد صاحب. راهنما و محافظین یقبیله رئیس بزرگ گرگ ینوه، نیرام من -

 .کنم حفظ رو امقبیله شده که قیمتی هر به خواممی و محافظین نسل پنجمین
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 کردم سکوت تا، بود من به همه نگاه. کردم تعجب هم هم خودم که کردم صحبت قاطع و بلند قدرآن

 .گفتمی چیزی کس هر که شنیدممی را وارزمزمه صداهای. شد شروع همهمه

 خم متعظی ینشانه به را سرش و انداخت چشمانم به نگاهی. آمد من سمت به و شد بلند جایش از پیرزن

 .کرد

 . بدهم را جوابش باید چگونه دانستمنمی. ندادم نشان اصال ولی؛ کردم تعجب

 .هستیم اینجا نسلمون از حفاظت برای هم ما -

 یصدا سرخ گرگ که بودم شده آرام کمی تازه، کشیدم عمیقی نفس. بود ظاهرش زیبایی به صدایش

 .کشید اعصابم روی را اشنخراشیده

 . باشیم مراقبشون ما تا کنن زندگی ما قوانین با باید هاگرگ -

 .کنممی تعیین رو قوانین من و بشن سنجیده من با باید قوانین و هستم راهنما من -

 .بود شده رساتر بلندترو قبل از صدایم

 هاآشام خون وجود با تونیمی، خوایممی بودن زنده ما. خوایممی چی ما بفهمی که زوده خیلی؟! تو -

 !راهنما؟ کنی تضمینش

 . بود گرفته سخره به مرا تندش لحن با

 اطرخ به و شده بزرگ ما با که کسی! امقبیله افراد از یکی، کنم مراقبت زادهگرگ یه از خواممی ولی؛ نه -

 ؟نیست حقش، افتاده روز این به من از محافظت

 .داد نشان خودی ما کشیدن نشان و خط وسط پیر گرگ ماده
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 اینکه صوصامخ نیست سازگار قوانین با این ولی؛ باشن شونقبیله مراقب که هاستآلفا حق این که البته -

 .کشته رو نفر سه

 . نکشته اون -

 ونیتنمی...نه. هستن ما اصلیه دشمن البته و هاانسان قاتل هااون! خودشه کار باش مطمئن: سرخ گرگ

 خانوم ردیک اشتباه!؟ فرشته یه؟ چیه شبیه اون، بنداز صورتش به نگاه یه. نیست اون کار که کنی ثابت

 !هیچی؟ دونیمی کردن ما با هااین که کارهایی و قوانین از چی تو! کوچولو

 امفشرده بهم هایدندان الی از را صدایم. سوزاند را سرم یشده داغ استخوان پتک مثل هایشحرف

 :غریدم سرخ گرگ به رو و دارم بیرون

 سوزونیدمی نفر یک خاطر به رو همه و زنینمی آتیش رو خودتون، خودتون شماها دونممی فقط من -

 فعتونن به که جایی که حالی در زنیدمی نسلتون از حفاظت از حرف شماها. باشن کرده گناهی اینکه بدون

 !کنیدمی سالخی هم رو خودتون نباشه

 . دریدمی مرا هایشچشم با و کشیدمی هم به را هایشدندان سرخ گرگ و بود شده بیشتر هاهمهمه

 هایشحرف به من کهاین از و کردمی نظاره فقط بقیه مثل و بود زده زل من به و نشسته ساکت توکو

 .بردمی لذت بودم رسیده

 این، شدن کشته اون خطر به گرگ تا پنج االن همین! ناامنی یعنی ما کنار هاآشام خون وجود نیرا: پیرزن

 ؟!نیرا چی یعنی

. کنه ندگیز بقیه و من کنار آرامش با بتونه فقط تا باشه نداشته بهش کاری گرگی هیچ خواممی فقط من -

 !ما یهمه مثل ستزادهگرگ یه هم اون
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 . ستتشنه ما یهمه خون به که وحشیه یه االن اون. نیست ما از دیگه االن اون نه: سرخ گرگ

 !زنهنمی آسیبی ما به وقتهیچ اون، کنممی تضمین رو این من، نه -

 از فقط من، دمنمی چرندیات این و راهنما به اهمیتی هیچ هااین مثل من، جوون دختر ایساده خیلی -

 .دشمنه یه االن اون و کنممی مراقبت امقبیله

  کشیدمی فریاد و بود رفته نشانه وود سمت به را انگشتش

 !بمیره باید اون -

 همه. بود وحشتناکی یهمهمه، کردندمی تکرار را یاغی گرگ هایحرف و کردند زدن فریاد به شروع همه

 .آمدنمی بر من از کاری هیچ و کردندمی شماری لحظه شدنش کشته برای

 .رفت نشانه اشسینه سمت به و آورد در را بود وود دست به که اینیزه و رفت وود سمت به سرخ گرگ

 سمج هوا و زمین بین و پریدم سمتش به کند فرو اشسینه به خواست که همین و برد باال را دستش

 گردنش به را هایمدندان زدنی هم به چشم از کمتر در و دویدم سمتش به پا و دست چهار روی و دریدم

 سمتم به. بود زخمی، لرزاند را تنم اششده گرگ یچهره و داشت زیادی قدرت سرخ گرگ. کردم فرو

 ودشخ وود. کردم حس تابیده را هایمدست ثانیه چند از کمتر در و کوبید امسینه به را اشپوزه، کرد حمله

 یهثان چند فقط شدنش کشته. کرد جدا را سرش و درید را گردنش و کرد حمله او به پشت از و کرده آزاد را

 .دویدند ما سمت به و شدند تبدیل کشانزوزه هاگرگ یهمه. کشید طول

 نگاه وحشیانه هم من به حتی و بود شده دیگری کس. کنم تحمل توانستمنمی را وود وحشی یچهره

 . بود زده خشکم که بودم ترسیده انقدر، کردمی
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 شانانیانس جسم همه و بودند کرده پیدا شهامت بقیه و چیتو. کنم باز زنجیر و غل از را کای توانستم فقط

 .دریدند را

 .داشت را کردنش پاره تکه حکم کردنش باز ولی؛ کردمی تقال در چنان هم صفا

 . سرخ گرگ یجنازه به بودند زده زل و شده جمع ما دور هاگرگ

 به هم را او وود که دویدم سمتشان به من. شد درگیر او با و پرید وود روی بزرگش یجثه با پیر گرگ

 تمصور نزدیک صورتش. آورد هجوم هم من سمت به که کنم آرامش تا رفتم سمتش به. کرد زخمی شدت

 سرخش هایچشم، بودم ترسیده. ریختمی هایشلب کنار از و بود کرده پر را دهانش تمام خون و بود

 .کردمی حرکت رگهایش در که بود خونی مست هایشچشم. بود معنابی و گنگ نگاهش و بود شده غریبه

 .آمدنمی ما سمت به کسی، بودند زده حلقه ما دور و ترسیده شدت به که هاگرگ

 و خودش جان تا دوید بیرون سمت به کند دفاع خودش از توانستنمی و بود کرده وحشت که نونا

 و بود زده بیرون هایشدندان. سوزاند را وجودش تمام عطش دید را او تا وود. بدهد نجات را کودکش

 که ریمبگی را جلویش تا دویدیم سمتش به هم بقیه و من. دوید نونا سمت به، لرزیدمی خونینش هایلب

 رهایش ثانیه چند از بعد و کرد فرو نونا درگردن را هایشدندان زهرخندی با و کرد حمله نونا به پشت از

 زده مانخشک که بود زیاد انقدر سرعتش. بود کرده رها را او و کرده اکتفا خون قطره چند به انگار. کرد

 .بود چادر از بیرون و بود دویده من از جلوتر او، رساندم او به را خودم من کرد رها که را نونا. بود

 هنوز. شد رها چشمم یگوشه از اشک، بود زده خشکم که من. انداخت جانم به را سردش نگاه و برگشت

. دویدند دنبالش و کردند حمله سمتش به هاگرگ یبقیه آنها دنبال به و چیتو و کای که بود پشتش نگاهم

 .ماندنمی زنده بیفتد هاآن چنگ به بودم مطمئن
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 تاریکی به فقط زده بهت من. بود افتاده خاک روی اششده زخمی تن. دویدند نونا سمت به صفا و ساها

 این باعث بودم داده خرج به که حماقتی با. بودم کرده درستش خودم که ظلمتی و کردممی نگاه شب

 به من .کردنمی فرار آن از بقیه که کردم اعتماد چیزی به من. دادممی پس را تاوانش باید و بودم مصیبت

 . دادممی پس سخت را تاوانش باید حاال و کردم اعتماد امانسانی ینیمه

 ایساحره. کردممی حس را ضعیفش نبض. نکردیم مقاومتی هیچ نونا خاطر به و بودیم شده محاصره ما

 وا به و درآورد دامنش کنار یشده آویزان خورجین از لرزان هایدست با را دارویی بود پیر گرگ ماده با که

 زندانی را مانهمه داد دستور که بود نشده خوب خیلی حالش هنوز. شد خوب هایشزخم جا در، خوراند

 . بود فایدهبی تقال. کنند

 توانستمینم تکانی ترینکوچک و بود چسبیده پاهایم و دست به زمین انگار ولی؛ بخورم تکان کردم سعی

. بود گرفته را پاهایمان و دست روی خاک و بود کرده قفل زمین به را پاهایمان و دست ساحره، بخورم

 !اثربی هایمتالش و بود شده دوخته بود آغوشش در که خون به عرق نونای و ساها به نگاهم

 .بکند توانستنمی کاری که بود شده ضعیف قدرآن. نداشت ایفایده کرد سعی هرچه ساها

 اهمانج هنوز. انداختم توکو به نگاهی. بستند را پاهایمان و دست کلفت و فوالدی هایزنجیر با دوباره

 . زدمی تمسخرآمیز لبخند شب آن کشتار به و بود نشسته

 هب او. دریدممی هم را او نگاهم با، انداختممی چنگ هازنجیر به که حالی ودر بود کرده امدیوانه لبخندش

 . بودند کرده باور را هایشحرف همه و بود رسیده اشخواسته

 ولی؛ کنم له هایمدندان زیر را گوشتش و کنم پاره را گردنش کارهایش تمام خاطر به خواستمی دلم

 هم هاآن ای اندرفته نجاتش برای دانستمنمی. بود بقیه پیش فکرم تمام و بودم شده زندانی که افسوس
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 به اوی آمدن مانع اشمردانه بازوهای با و بود ایستاده ویا کنار جیک. بردند پی شاناشتباه به من مثل

. دزمی زجه بلند فقط و کند رها را خودش جیک بازوهای از نتوانست کرد تقال چه هر ویا. شدمی ما سمت

 متزح با را امپوزه. بود رفته وود دنبال امخانواده یبقیه مثل هم تیا، ندیدم را یوکا چرخاندم چشم چه هر

 از ار صفا و ساها، مرد چند. کردمی گرم را دلم ضعیفش دم. کشاندم نونا خونی ولی زیبا صورت نزدیک

 .بردند بیرون چادر از زور با و کردن بلند نونا کنار

 از بیرون به و کردند بلند نونا کنار از زور و باضرب را بود شده وصل هم به زنجیر با پاهایم که هم را من

 کوتاهی خاطر به پاهایم. بود ترریز همه از من یجثه، آمدندمی راه من کنار گرگ چهار. دادند هولم چادر

 .نداشتم رفتن راه درست توان و خوردمی گره هم به سوزاندمی را امسینه چنان هم که دردی و هازنجیر

 ادرهچ به بسته هایدست با که ببینم را صفا و ساها تا دوختم پشتم به امشانه روی از را نگاهم فقط

 .شدندمی برده دیگری

. کردندمی پرتاپ سنگ سمتم به االن، دادندمی تکان دست برایم که روزهایی آن برعکس سفید هایگرگ

 !خواهیخون و خودخواهی از شده تکرار ایحماسه. بودم رسیده توکو هایحرف به تازه

 بسته محکمی ستون به بیرون را وود وقتی. کنممی حس را خونش بوی هنوز. رفتیم سالخی چادر سمت به

 و کرد شدن سرد به شروع جسمم. بشوم چادر وارد گونهاین دوباره کردمنمی را فکرش اصال بودند

 ار کسی پای صدای. کشیدم تنم روی را آن، بود لباس شبیه تقریبا ایپارچه. شدم رها چادر یگوشه

 .بشوم تبدیل دوباره شد الزم اگر تا ایستادم سریع. شدمی چادر نزدیک که شنیدم

 آوردنمی باال را سرش. سوزاند را امسینه عمیقی نفس، شد وارد آشفته موهای و خیس هایچشم با شینا

 . ببینم را هایشچشم تا

 :گفت بود زده آتشش بغض که صدایی با
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 .ستون به ببندمت باید -

. تبس قطور و چوبی ستون به را امشده زنجیر هایقدم و کشید را دستم شینا. نداشتم مقابله توان

 در بود دستش در که زنجیرهایی صدای. شد مطمئن هازنجیر شدن محکم از و کرد باز پاهایم از هارازنجیر

 .بگیرم را گردنم افتادن جلوی نتوانستم دیگر من و رفت بیرون چادر از. پیچیدمی سرم

 از را اشقبیله اقراد از نفر پنج انتقام تا بودم توکو منتظر لحظه هر من و چکیدمی زمین روی سرم از خون

 . بگیرد من

 کردم سعی چه هر، بودم شده بسته محکمی و کلفت چوب به زنجبر و غل با. کردمی درد تنم تمام

 . بدم نجات را خودم نتوانستم

 سخت. بود نونا صدای بودم شنیده درست، شنیدممی ناله صدای. بودم شده گرفتار توکو یخانه سالخ در

 ردد او. کردند رهایش میز روی و آوردند چادر به را او. شدمی ترنزدیک لحظه به لحظه صدا، کشیدمی جیغ

 .داشت

 دلم .بود چسبیده اشپیشانی به اششده خیس موهای، زدمی ناله و پیچیدمی خودش به! بود زایمان درد

 . دهم نجاتش و بشوم آزاد فقط تا کوبیدممی ستون به را خودم قدرت تمام با، بود گرفته آتش

 تمام. کردممی گریه و زدممی نعره او با. بودم کرده فراموش را خودم درد من و کشیدمی جیغ فقط او

 مزنمی که هاییضجه خاطر به بودم منتظر آن هر و بود شده بریده طناب با تقالیم خاطر به هایمدست

 .بپرد بیرون چشمم یکاسه

 .کردم نگاهش، شد وارد پیر گرگ و رفت کنار چادر در

 !کنهمی زایمان داره اون بکشه درد نذار. کن کمکش، کنممی التماست -
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 را نهکی ولی؛ دارد قصدی چه دانستمنمی. کردمی نگاهش فقط و بود ایستاده سرش باالی، نگفت چیزی

 . کردممی حس خوب خیلی

 نوزه خون. زد داشت بدن در که جانی تمام با را جیغ آخرین نونا. ایستاد نونا کنار و زد باال را هایشدست

 فریاد هم من او با همراه. زدمی آتش را جانم اشکش از پر و سرخ هایچشم و چکیدمی گردنش کنار از

 .آوردممی فشار هاطناب و ستون به داشتم که جانی تمام با و زدممی

 آنکه بدون و برداشت را کودک ماده گرگ.شست را زمین تمام، تخت روی از خون و آمد دنیا به کودکش

 هایرهقط فقط و بود افتاده تخت روی جانبی نونا. گذاشت مادرش کنار، بکند معصومش صورت به نگاهی

 تمام، چکیدمی خون هایشلب ترک از. زیبایش نوزاد به بود زده زل، افتادمی چشمش یگوشه از اشک

 که جانی تمام با کند بغلش توانستنمی حتی. بود خون در غرق اششده دریده گردن مثل صورتش

 . کردممی التماسش فقط داشتم

 .کنممی التماست، باش نداشته کاریش. بره بذار خدا رو تو -

؛ ندبک است قرار کاری چه دانستمنمی. کردمی نگاهش فقط و بود ایستاده سرش باالی، نزد حرفی هیچ

 . کردممی حس خوب خیلی را کینه ولی

 من سمت به. بود اینقشه چه زیبا یچهره آن پس دانستمنمی. کردممی گریه و زدممی ضجه فقط

 .چرخید

 دیگه وودِ یه به خوادنمی دلم! افتهمی اتفاقی چه نیست معلوم بمونه زنده اگه. بدنشه تو آشامخون زهر -

 . بمیرن باید جفتشون! بشن تبدیل

 .رسیدمی نظر به راضی کردمی که کاری از و غریدمی نگاهش
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 !هاگرگ دنیای در رحمیبی همهاین. کردمنمی باور را بودم شنیده که چیزهایی

 جاتشن شاید کردممی التماس جانم تمام با. بود کرده کر را فلک گوش شبآن فریادم. کردممی ناله فقط

 ...ولی؛ بدهم

 نبیرو قلبم و بود شده داغ سرم. گرفت نونا یسینه باالی و برداشت سرش باالی از را تیزی چاقوی

 توانمب بودم امیدوار. دریدم جسم آنی در و سوخت جانم تمام افتاد خنجر به که نگاهم. کوبیدمی امسینه

 .بدهم نجاتش

 را زورم تمام، بود سوخته من حال به دلشان هم هازنجیر، کشیدم چوب به را امپوزه و کشیدم ایزوزه

 اب و آوردم فشار ستون به جانم تمام با. دیدنمی چیزی او یرفته باال دستان جز هایمچشم. کردم جمع

 هک را چوب شکستن صدای. شکستم را چوبی ستون آمدمی بیرون قلبم یسوخته اعماق از که ایزوزه

 دنمش آزاد از متعجب او. کردم حمله سمتش به و کشیدم اینعره. کرد فرو نونا قلب به را خنجرش شنید

 مداشت او از که ایکینه و حرص تمام با. کردم پاره را گردنش و انداختم صورتش به را هایمدندان که بود

 صورتم تمام. کردم پرت نونا سمت به و کردم جدا را سرش. کردممی اشتکه تکه و ریختممی اشک

 بیرون را بود کرده پر را دهانم در که خون از داغی حجم. کردمی چکه امپوزه پهنای از خون. بود خیس

 .رفتم نونا سمت به و ریختم

 شصورت روی را امپوزه. کردمی گریه مادرش حال به نوزادش و کشیدنمی نفس نونا. بود شده دیر خیلی

 .کشیدممی زوزه و بودم گذاشته

 کردن بغل حسرت در که خون در غرق بود ایجنازه االن، بود کنارم که زیبایی دختر آن. سوختمی قلبم

 .بود داده جان طفلش
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 مادرش حال به هم او.  داشت را مادرش زیبایی و بود زن یک مادرش مثل هم او. انداختم نوزاد به نگاهی

 یخون یپارچه. شنیدم چادر بیرون از را هاییصدا که بودم کثیفش و سرخ صورت در غرق. کردمی گریه

 .کشیدم را بود نونا دست کنار که

 برای بودم حاضر. بودم کرده آماده جنگیدن برای را خودم. گرفتم دندان به و پیچیدم پارچه الی اورا

 .زدم بیرون چادر از. خودم جان از حتی، بگذرم چیز همه از نونا دختر جان نجات

 نگاه من به زده وحشت و بودند کرده تعجب همه. داشتند را چادر به ورود قصد که دیدم را بقیه و توکو

 .کردندمی

 زا بود پر پاهایشان زیر. بودند شده بسته قطوری هایچوب به و شده اسیر همه، کردم اطراف به نگاهی

 زرگب و کوچک هایمشعل با همه، افتاد بقیه به نگاهم. بودند کرده آماده آنها سوزاندن برای که هاییهیزم

 ولی؛ ندبکش آتش به جایک را امخانواده و بیاندازند هاهیزم جان به آتش آلفاها دستور با تا بودند ایستاده

 به فقط و نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر. بودم خوشحال بودند کرده فرار اینکه از. نبود کای و صفا از خبری

 .کردممی فکر جنگیدن

 ادهایست پا دو روی بودند روبرویم که هاییگرگ. کشیدممی وحشتناک هایخرناسه و زدممی نفس نفس

 .کردندمی هلهله خوشی در غرق من هایگرگ کردن اسیر از و بودند

 .شدم جنگیدن یآماده و گذاشتم چادر کنار زمین روی را بچه

 هک هاییگرگ. دوختم توکو یشده گشاد چشمان به را نگاهم، کردم رها چادر یپارچه یگوشه که را نوزاد

 شتپ من تند هاینفس. شد چیره شب آن بر بارهیک سکوت و بودند افتاده طرفی کدام هر بودم کشته

 خیره من به زده بهت همه. بود ترسانده را هاخیلی خونینم هایدندان و آمدمی بیرون امسینه از هم سر
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. ردک حمله به آماده هایگرگ به ایاشاره دست با و برداشت من به رو سنگینی هایقدم توکو. بودند شده

 هم به دندان و بودم دوخته هایشچشم رنگ طوسی حریم به را امگرفته آتش هایچشم چنان هم

 هایمرگ در که وحشی خوی. کنم تکه تکه هم را او دیگر هایآلفای مثل بودم منتظر لحظه هر و ساییدممی

 .سوزاندمی را سرم یکاسه و شدمی تشدید کودک یگریه صدای با بود دوانده ریشه

 کشیده یپوزه با و دادم بیرون هایمدندان الی از ریزی غرش. ایستاد من از زیادی یفاصله با توکو

 خفیف یهمهمه در را صدایش. شد افکارم وارد توکو. کند حفظ من با را اشفاصله کردم مجبورش امشده

 .شنیدممی خوبی به اطرافم

 از کسی تو تا کنننمی صبر کدومشون هیچ وگرنه گذاشتن اتزنده قوانین خاطر به هاگرگ -

 !بری و بکشی رو هاشونخانواده

 :کوباندم افکارش به را امگزنده لحن، هایشحرف به اعتنابی

 !بریم بذار کن آزاد رو امخانواده -

 از باید رو هاگرگ شدن کشته تقاص هااین! کن نگاه و برت و دور، ذارننمی هااین بذارم هم من -

 .بکنم برات تونممی کاری یه فقط! بگیرن اتخانواده

 ؟چی -

 ...هااون شدن کشته از بعد. بکنن رو کارشون امقبیله بذار -

 .  برداشتم سمتش به قدمی و دویدم هایشحرف وسط

 . رمبمی امخانواده کنار هم خودم تا بکشم رو اتقبیله افراد از قدراون همینجا حاضرم من! توکو شو خفه -
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 خیز سمتم به بودند شده من یحمله به آماده هایپنجه و سریع حرکت متوجه که اطرافش هایگرگ

 .کرد رفتن عقب به مجبور را آنها دستش با توکو دوباره که برداشتند

 یرونب بود دستش که مشعلی با جمعیت الیالبه از مردی که بود هایشگرگ سمت به نگاهش هنوز توکو

 زمختش صدای با کند توجهی توکو به آنکه بدون. برگشت جمعیت به رو و گرفت باال را مشعل. آمد

 .شکاند را جمعیت شبآن سکوت

 .بشن کشته باید شونهمه! دیگه بسه -

 به نگاهم. انداختمی چنگ گوشم به بود کرده کر را شبآن سیاه آسمان گوش که شانهلهله صدای

 قطوری طناب با، خون به غرق و خیس موهای با ساها نزار جسم، چرخید بسته چوب به هایجسم سمت

، ستهب پشت از هایدست و افتاده سرهای با جان نیمه حالت به هم تیا و چیتو. بود شده بسته ستون به

 . بودند شده آماده سوزاندن برای

 زا سرنوشتش و بود او کنار جیک. کردمنمی اعتنا ولی؛ شنیدممی دورتر هایچادر از را ویا هایزجه صدای

 .بود شده جدا ما

 هایهیزم سمت به را مشعلش، کند تحریک را همه بود نتوانسته اشخورده زخم لحن با که میانسال مرد

 زدم بزرگی جست توکو کنار از که بود نرسانده هاکاه و هیزم به را مشعل هنوز. گرفت شده تلنبار هم روی

 و انداخت هاچوب زیر هایکاه به را مشعل، دید دفاعبی من برابر در خودرا اوکه. بردم هجوم سمتش به و

 . کرد پرت زمین روی را خودش
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 حضار یهمهمه. انداختم توکو به نگاهی هاشعله پشت از. کرد سوختن به شروع ثانیه چند از کمتر در کاه

 امشب دانستممی. بکنم کاری توانستمنمی من و بودند افتاده گیر آتش وسط امخانواده.بود کرده گیجم

 .سوخت خواهیم آتش در آنها و خودم

 .پیچید گوشم در توکو صدای

 رو کارشون امقبیله بذار، کنیم حکومت هااین به تونیممی تو و من فقط االن، بگیر تصمیم عاقالنه بار یه -

 !بکنن

 آخرین نداشت فراری راه که بودم دیده ایمخمصه در را خود که من. سوزاند را سرم توکو هایحرف

 مرگ ولی؛ شد خواهم کشته دانستممی اینکه با. کردم هاگرگ از آلفا آخرین کشتن برای را تالشم

 .خواستمنمی را امخوانواده

 .ردمک حمله سمتش به، شد کنده پاهایم زیر از زمین که کوبیدم زمین به چنان هم سرِ پشتِ را پاهایم

 !نه امخانواده ولی؛ بمیرم خودم حاضرم من -

 متس به بلندش هایقدم با و داد خودش به تکانی هم توکو که پیچید چنان گوشش حلزونی در صدایم

 به ار هایشدندان و درید جسم هوا در. بود قدرتمند وحشتناک بزرگش سفید و سیاه تن. شد ور حمله من

. پیچیدم خود به درد از. شنیدم دندانهایش زیر را گردنم گوشت شدن تکه صدای. انداخت گردنم

 .کنم ندبل خودم روی از را سنگینش جسم تا کردممی را سعیم تمام و کشیدممی صورتش به را هایمپنجه

 الی از. کردممی حس امسینه یقفسه روی را شانسنگینی. کردند حمله سمتم به هم دیگر هایگرگ

 صدای و دادمی تکان پا و دست جهنم آن وسط که انداختم نونا نوزاد سمت به را نگاهم توکو هایپنجه

 .شدنمی شنیده هیاهو همه آن در اشگریه
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 دنمب تمام به که دردناکی هایپنجه و هادندان. کشاند بیرون نوزاد فکر از مرا پهلویم در دندانی رفتن فرو

 را ریخت روبرویم سیاه گرگ صورت روی شاهرگم از که خونی یفواره و کردممی حس را رفتمی فرو

 .کردممی حس را شدنشان سرد و بودند شده رمقبی پاهایم و دست. بستم را هایمچشم و دیدم

 از دردناکی هایزوزه صدای. کردممی فکر نونا نوزاد به فقط لحظه هر در و بودم شده مرگ منتظر من

 ظهلح به لحظه بود شده چیره جسمم بر که حجمی کردم احساس. کردم باز را هایمچشم، شنیدم اطرافم

 را هارگگ. دادم تکان فرسایی طاقت درد با را گردنم. بکشم نفس ترراحت توانستممی و شودمی ترسبک

 امیزخم جسم به تکانی. شوندمی اضافه دیگری هایگرگ و شوندمی پرت اطراف به یک به یک که دیدم

 و کردمی بلند من روی از را هاگرگ وود. کردمنمی باور را دیدممی که چیزی. شوم بلند کردم سعی و دادم

 . افتادمی هایشانشاهرگ جان به چکیدمی انها از خون که ایزده بیرون هایدندان با

 که دیدممی را سیاهی جسم، آتش وحشی هایشعله الی از، سوزاند را هایمچشم یگرفته گر یهیمه

 متوانستنمی که بود زیاد انقدر سرعتش. آوردمی بیرون آتش از را بقیه و ساها و کردمی پاره هارازنجیر

 .ببینم را اشچهره یا حرکت

 دهان، بود وود شبیه اشزده بیرون نیش هایدندان و سرخ هایچشم که افتاد ایدرنده دختر به نگاهم

 برای، کای و درنده دو با وود، جنگیدندمی همه. کند پاره را فکش کردمی سعی و بود کرده باز را گرگی

 وشخام را ساها یگرفته آتش دامن و بود ایستاده بقیه و ساها سر باالی کای. بودند برگشته ما نجات

 .کردمی پاره تکه را شدمی نزدیک آنها به کشتن برای که هرکسی و کردمی

 از بود ساخته جهنمی، گرفته زبان آتش و شده سوخته هایچوب بوی، دیدممی را جهنم به شبیه چیزی

 !هاگرگ گریوحشی جنس

 .شوندمی قمع و قلع هادرنده یوسیله به چگونه که انداخت اشقبیله به نگاهی، بود شده زخمی که توکو
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. دیدمی چشم با را اشقبیله شدن پاره تکه لحظه هر در او و بودند امان در من یخانواده، بود برگشته ورق

 با. شنیدممی را اشسینه به قلبش شدن کوبیده صدای، بود کرده مشوش را اشچهره روبرویش کشتار

 !بس و آمدمی بر آلفا هایگرگ از فقط که ایزوزه. کشید دلی ته از یزوزه داشت که جانی تمام

 شرهای زوزه صدای با بود گرفته دندان به را گرگی گردن که قدی کوتاه دختر. شدند متوقف لحظه در همه

 .برگشتیم صدا سمت به همه، کرد

 با ار سرش و ایستاد پاهایش و دست روی توکو. شدمی شنیده زده نفس هایسینه خسخس صدای فقط

 به و کرد رها زمین روی، بود گرفته هایشپنجه الی که را گرگی وود. گرفت باال اشگرگینه غرور همان

 .رفت توکو سمت

 برای کاری تا بود وود نوبت. بگیرد او از را توکو شهامت نتوانست هم بود سرخش هایچشم در که ایکینه

 ترردس را پاهایم لحظه هر، رفتمی بدنم از که خونی و بودم افتاده زمین روی جانبی من. بکند اشقبیله

 توکو روبروی و رساند وود کنار را خودش که دوختم کای به را نگاهم باز نیمه هایچشم با. کردمی

 .ایستادند

 هاآن روبروی شدمی دیده چپش پای در که ضعفی با( توکو)سفید سیاه گرگ و بودند شده ساکت همه

 . کرد هایشدندان الی از خفیفی غرش

 میل با را بود گلویش در هنوز که را آخر یقطره و کرد پاک آستینش یگوشه با را لبش کنار خون وود

 . برداشت توکو سمت به سبکی قدم و زد کنار را اششده پریشان موهای. داد قورت توکو جلوی فراوانی

 رو اشونهگردن دونه به دونه آفتاب طلوع تا هم شونبقیه خوادنمی دلت اگه! بنداز اتقبیله به نگاهی یه -

 !ببرم رو امخانواده بذار، کنم پاره
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 از خبری دیگر. شنیدم دوباره را صدایش. گذاشت باز کای و وود، من برای را افکارش و کرد سکوت توکو

 .نبود آلفا هایگرگ غرور همهآن

 ...نیستن هاسفید یقبیله مثل اونها! کننمی پیداتون زود یا دیر هایاغی برید بذارم هم من اگه -

 :چرخاند من سمت به را نگاهش

 یقبیله از نمایندگی به که نفری چند اون؟! آورد سرخ گرگ سر بالیی چه نیرا شورا تو که نرفته یادتون -

 !افتهمی اتفاقی چه نیست معلوم... تا برگشتن آلفاشون شدن کشته از بعد بودند اومده هایاغی

 :پرید توکو حرف وسط کای

 ؟چی محافظین -

 محافظین! خوشحالن پیر گرگ ماده اون شدن کشته از هم االن، بودن نیرا منتظر بود وقت خیلی اونا -

 ستوه به پیر گرگ این ظلم از هستن که هم تعدادی اون. نیست بزرگی و منسجم یقبیله که هاستسال

 .بودن اومده

 ؟داریم هم رو محافظین حمایت ما پس -

 اب که هاییوحشی اون دست پس، تو دشمن گرگیم ما! نباشی نیرا اطراف و دور تو که شرطی به آره -

 یهمه مسبب تو که نرفته یادت، باشن آرامش در اتقبیله و نیرا بذار، ببر خودت با و بگیر رو آوردی خودت

 ؟!اتفاقاتی این
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 صدای که زد گره هم در چنان را دستش هایپنجه. شنیدممی را وود قلب یگرفته اوج تپش صدای

 و دکوبان اشسینه به را اشپوزه کای که کشید توکو سمت به را اشسینه. شنیدم را هایشاستخوان

 :غرید توکو ذهن بر افکارش با وود. شد مانعش

 !بودی سوزونده رو شونهمه االن که بودم نیومده من اگه -

 .گفتمی قوانین چون سوزوندممی: توکو

 : کشید فریاد خسته و خورده زخم جمعیت به رو بلند صدای با و آمد بیرون افکارمان از بار این وود

؟ کرد یکسان خاک با و سوزوند رو دهکده یه پیش سال بیست که هاییقانون همون؟ قوانین کدوم -

 ونتهمه دونممی من؟! باشه آلفا خواستنمی فقط که داد رو گرگی شدن کشته دستور که قانونی همون

 این االن همین ببینید! نکردین اعتراضی هیچ شماها ولی؛ سوخت دهکده اون تو اقوامتون از تعدادی

 !آورد تونقبیله سر بالیی چه قوانین

 با رو رمعم تمام من؟! نه! بکنین اعتراضی ظالم شورای اون و مسخره قوانین این به خوایننمی اینکه مثل

. آورده شماها سر بالیی چه شورا همین دونممی. مطلعم دارین که رسومی تمام از و شدم بزرگ هاگرگ

 صورتش. نداد امخانواده و من به زدن حرف فرصت که انمسخره قوانین همین کشتارها این تمام مقصر

 .چرخاند توکو سمت به را اشگرفته آتش

 هاتگرگ یشده پاره تیکه یجنازه نبودی مجبور االن، کردیمی باور رو نیرا هایحرف تو روز همون اگه -

 . کنی چال رو

 : گفت مانندی خرخر صدای با توکو

 .کشتی رو هاآدم اون تو -
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 ...به داشتم رو شب تمام من! نکشتم من -

 جدال وسط را خودشان، بودند وود با که ایدرنده دو آن. آمد ما سمت به هاسنگ روی از هاییقدم صدای

 به صورت، کردمی جمع لبش یگوشه از لذت با را خون زبانش که حالی در دخترک. کشاندند هاگرگ

 :گفت بکشد توکو سر به تا آوردمی باال را دستش که حالی در و ایستاد توکو صورت

 !کشتیم رو مرد و زن اون ما -

 ورتص به وحشتناکی غرش توکو که بود نرسیده هایشگوش به هنوز و بود توکو سر باالی هنوز دستش

 و کرد مرتب را لباسش دخترک. شود پرت عقب به قدمی دخترک شد باعث و کرد جوان دختر نقش ریز

 :گفت کو تو به رو تمام گستاخی با بود شده شوکه که حالی در

 . باشه ترسخت بقیه از تو کشتن کنمنمی فکر ولی؛ هستین وحشی خیلی بودم شنیده -

 پاهایش با و کرد حمله ترزود توکو که داشت را توکو به حمله قصد لحظه در و آورد بیرون را هایشدندان

. شد انا هب توکو یحمله مانع هایشدست با و پرید هاآن بین عجیبی سرعت با وود. پرید انا سینه سمت به

 ار پایش هادرخت هایسیاهی پشت از بود انا با که دیگری یدرنده و شد پرتاب عقب به قدمی چند انا

 دندان و چنگ چنان هم که توکو. شد افتادنش مانع و رساند او به را خودش و کشید هاجنازه روی

 حمله مانع توکو صورت به صورت که چنان هم وود. کند رها وود دستان از را خودش نتوانست کشیدمی

 :زد فریاد شدمی کردنش

 ؟کنم اتقبیله قبرستون رو اینجا نشده صبح تا یا برن امخانواده ذاریمی -

 هک وقت هر تا هااین نباشی که تو! باهاشونه هم مرگ باشن تو با وقت هر تا اشخانواده و نیرا! برو تو -

 !بمونن جاهمین توننمی بخوان
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. برگشت عقب به هدفبی را قدمی چند. خزید پایین توکو گردن روی از و شد شل وود هایدست

 و است خطرناک چقدر برایمان بودن من کنار دانستمی او. بخوانم را افکارش تمام توانستممی

 بودن دور طرفی از. بیفتند خطر به امخانواده یهمه شودمی باعث من دلدادگی سر از و جابی هایحمایت

 دانستمی و بیاید خودش سر بالیی چه نبود معلوم، درنده دو آن وجود با و بود سخت برایش من از

 هدفشبی هایقدم. دوخت من به را نگاهش. رفت خواهد بین از باشد آنها کنار وقتی اشانسانی عواطف

 به ایگرگینه جثه آن با را من و گذاشت زمین روی من کنار آرام را زانوهایش و کشاند من سمت به را

 اهمانج بود کنارش که پوستی سیاه مرد و انا، بودند ساکت همه. کرد بلند زمین روی از کاه پر راحتی

 هک ایپارچه با را نوزاد ما سر پشت هم کای. بودم دوخته نوزاد به را نگاهم. بودند وود منتظر و ایستاده

 هادست از هنوز خون که حالی در چیتو و نشست زمین روی. رفت ساها کنار و کشید دندان به بود دورش

 آن تحمل از پاهایش. کشاند کای کمر روی را تیا و ساها فراوان زحمت با چکیدمی اشزده دود صورت و

. کرد بلند هم را او و انداخت چیتو دستان زیر را اشپوزه، بود ایستاده چنانهم ولی؛ لرزیدمی وزن همه

 و برگشت وود. آمدند وود و من سر پشت و انداخت کای گردن روی دستانش با را اشسنگینی چیتو

 ام کنار از نور سرعت به آنها ولی؛ شد بدل و رد بینشان حرفی چه نشدم متوجه. انداخت انا به نگاهی

 . چرخاند توکو سمت به را نگاهش وود. شدند گم شب تاریکی در و گذشتن

 .رممی من بخواد نیرا خود اگه -

، ردک سکوت توکو. گذشتیم جمعیت الی از و داد تکانی آغوشش در را من جای و انداخت پایین را سرش

 .زد مانخورده زخم جسم به هم را نیشش آخرین ولی؛ بود نیامده بدش ما رفتن از هم او دانستم

 !کننمی پیداتون هایاغی -
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 و مدادی ادامه را مسیرمان بکنیم خورده شکست رهبر آن بار نگاهی حتی یا بزنیم حرفی آنکه بدون ما

 .سپردیم فردا خورشید انگیز غم طلوع به را چیز همه دوباره

*** 

 که باروری ابرهای بوی و بود سیاه شب آن یزده نم آسمان سر بر اشسایه، هنوز صبح میش و گرگ

 در هنوز من. کردممی حس، وود یسینه به چسبیده نخی لباس روی از را دادندمی جوالن سرمان باالی

 . خوردممی تکان تکان وود آغوش

 را شتالش تمام هم کای و دویدمی سریع وود. شد محقر یخانه چند با روستایی به تبدیل جنگل کم کم

 پر ار خانه تمام سوخته نفت بوی. شد هاخانه از یکی وارد معطلیبی او. برساند ما به را خودش تا کردمی

 ایقهوه و تیره فضای. ایمرسیده امنی جای به بشوم مطمئن تا بچرخانم را سرم توانستم فقط. بود کرده

 به بارهدو و دید را دیوار روی یشده آویزان جان کم چراغ فقط چشمم. ببینم خوبی به توانستمنمی را خانه

 دنش کوبیده صدای دنبالش به و شنیدم را سرم پشت چوبی در شدن باز صدای. چسبیدم وود یسینه

 روی آرام و برد پایین هاپله از مرا وود. کرد راحت هاآن آمدن از را خیالم، اتاق چوبی کف به کای هایپنجه

 حس نذارم جسم روی ایلحظه چند را نگاهش و کشید بیرون کمرم زیر از آرام را دستش. نشاند تخت

 ینفس، دیدم تنم را وود لباس وقتی. انداختم خودم به نگاهی، چرخید سرم دور چیز همه لحظه یک. کردم

 روی آرام را دستش. بود شده من حرکات متوجه که وود. بالیدم هاگرگ شرافت به و کشیدم دل ته از

 :انداخت من رمقبی هایچشم به دوباره را سرخش نگاه و گذاشت امپیشانی

 .کردم تنت شدی تبدیل که ایلحظه همون، باش آروم -

 که لحظه هر. کنم نگاه چشمانش به توانستمنمی و دادنمی امان بغض بدهم را جوابش کردم سعی چه هر

 دستانش زیر از را سرم. زدمی آتش را جگرم نونا هایضجه و بسته خون هایچشم کردممی نگاهش
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 سرمای و انداخت امشده پاره رگ به دستی، سرم چرخاندن با. چرخاندم دیگر طرف به را نگاهم و کشیدم

 امزندگی حیاتی شریان روی از را دستش تا دادم خودم به تکانی. لرزاند را تنم تمام دستش پشت

 از محکم را دهانش آب. بود برده باال را قلبش تپش داشت جریان هایمرگ در که خونی بوی. بردارد

 .انداخت امچانه زیر را ودستش داد پایین گلویش

 روز دو لعنتی توکوی! خواستمنمی خودم کن باور ولی؛ شدم نونا مرگ باعث من، ناراحتی دونممی -

 من نیرا. شنیدممی رو بود هاتونرگ تو که خونی جریان صدای فقط شدم آزاد وقتی. داد امشکنجه

 بود ردهک مجنونم جوری تشنگی! کن باور. کنم حمله نونا به خواستمنمی من. باشم درنده یه خواستمنمی

 ونا خواستمنمی من، نیرا ببخش رو من! کشممی بیرون شاهرگش از دارم رو کی خون دیدمنمی اصال که

 .بیفته اتفاق

 نچرخانده کامل را سرش هنوز. برود تا گذاشت زمین روی را پاهایش و کشید صورتم روی از را دستش

 حس هایمدست الی را انگشتانش سرمای. شد مانعش و گرفت را دستش ارادهبی هایمدست که بود

 دلم اصال. دادم پایین فراوان زحمت با را انداختمی گلویم به چنگ ترمحکم که بغضی و کردم

 .کردنمی نگاهم و بود دوخته ملحفه روی و رنگبی هایگل به را هایشچشم. برود کنارم از خواستنمی

 .دادم هایمدست الی یخ قطعه به ریزی فشار دیگرم دست با و آوردم باال را دستش

 مامت و نداشتند ماندن باز رمق هایمچشم. نشست سفیدم بالشت کنار و کشید باال را خودش آرام وود

 آهِ و داد کنار صورتم از را شده خیس موهای آزادش دست با او. فشردممی هایمدست الی را امدلخوشی

 زبانم به تکلم ایلحظه یاجازه لعنتی بغض. زد محکمی سیلی صورتم به نفسش گرمای. کشید دلی ته از

 حصب تا خواستمی دلم. شدم مایل سمتش به کمی. بود شده تنگ او با زدن حرف برای دلم. دادنمی را

 گوش مشتاقانه، صورتش دریای در غرق من و کند صحبت او صبح تا دوباره و کند نوازش را موهایم
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 وجود تمام با من! بود عجیبی یمعجزه عجب. بود برده بین از را هایمدرد تمام کنارم او وجود. بدهم

 برایش لحظه هر قلبم. بود دشمن دیگرم نیمه با و سازگار وجودم از نیمی با اینکه با، بودم عاشقش

 .کنم نگاهش حتی شدمی مانعم و زدمی آتش را سرم تمام مغزم اما؛ کوبیدمی ترمحکم

 روی که نازکی یپارچه و کردم رها را دستش. کردم احساس موهایم یشده خشک خون الی را اشپنجه

 و کنم هضم را نونا مرگ بودم نتوانسته هنوز. کشیدم صورتم روی و زدم محکمی چنگ را بود افتاده پاهایم

 .کردمی دورتر وود از لحظه هر مرا، مادربی کودک فکر

 هب پارچه نازکی پشت از. کشید بدنم تمام روی را پارچه و کشید بیرون موهایم الی از را دستش وود

 جلوی آنکه محض به بود گرفته را هایشگونه روی تا که موهایش، بودم زده زل صورتش رخنیم

 را هاچشم آن از دوری طاقت من مثل موها ولی؛ زدمی باال را هاآن دستش با ریختمی هایشچشم

. آورد صورتم نزدیک را صورتش شد راحت من انداز رو از که خیالش. آمدندمی پایین دوباره و نداشتند

 مامت امپیشانی روی هایشلب سرمای که شد داغ امشده گشاد هایچشم و ایستاد لحظه یک برای قلبم

 . شد بسته محکم در و دور تختم کنار از سرعت با بعد و کرد یخبندان بارهیک به را جانم

 ستادنای توان هنوز ولی؛ بود شده بسته گردنم زخم. کردم پیدا را دردهایم تازه که بودم رفتنش گیج هنوز

 تا یدکش طول ایدقیقه چند. بشنوم را هستند باال که کسانی صدای تا کردم تیز را هایمگوش. نداشتم

. شدمی ترنزدیک هاپله سمت از، سنگین هایقدم صدای. بشنوم را شدمی نزدیک که کسی پای صدای

 .شود باز در شدم منتظر و دادم پایین را پارچه

 یکاسه. نکند برخورد تاریک زمین زیر کوتاه سقف با تا بود کرده خم را سرش. شد وارد در الی از کای

 .آمد من سمت به و کرد نگاهی را بود دستش در که مسی

 ؟بهتری -
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 تمدس. بود شده قفل هنوز صدایم. گذاشت تخت روی را کاسه و انداخت امشده بسته رگ شاه به نگاهی

؛ کشیدم هکاس سمت به را دستم. بودم تشنه و گرسنه بود مدتی. بنوشم انتها تا را کاسه تا دادم تکانی را

 هنوز و یدلرزمی امچانه. گرفت دهانم کنار را کاسه و نشست تخت یگوشه کای. کنم بلندش نتوانستم اما

 رد گرم مایع آن کردم احساس. رفت پایین و سوزاند را گلویم تمام گرم مایع. بود چیره بدنم بر سرما

 .کرد گرم را بدنم و نشست جانم تمام

 :گفتم، رفتمی هاپله سمت به که کای به رو و دادم پایین را گلویم داخل یقطره آخرین

 ؟کجان بقیه و ساها -

 .بود نشده باز هایشاخم یگره هنوز. انداخت من به نگاهی سرشانه از و چرخاند را سرش

 .هستن باال همه صفا جز به -

 ؟کردی پیدا رو وود کجا از تو -

 . گممی بهت شدی که بهتر -

 .ببینم رو بقیه باال بیام خواممی، کن کمکم بیا -

 .بعد شد بهتر که حالت. کن استراحت فعال! نه -

 ؟کجاست وود -

 !باالست هم االن. نتونست و بود کرده طلوع آفتاب بره خواست وقتی -

 که یآنهای و برگشت چرا وود فهمیدممی باید. ترمصمم رفتن باال برای و شدم خوشحال حرفش شنیدن از

 .شد مانعم کای که بشوم بلند تا کردم ستون بدنم کنار را دستم. بودند کی، بودند او با
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 ؟کنیمی کارچه -

 . بزنم حرف وود با باید -

 ؟نزدی مگه -

 . نتونستم! نه -

 .داد ادامه سکوت ایلحظه از پس و دوخت من یرفته باال ابروهای به را باریکش هایچشم

 ؟کنی چیکار باهاش خوایمی -

 .کنم درک بهش رو حسم تونمنمی هم باز کنممی تالش هرچی، دونمنمی -

 .کرد پاره را هایمانصحبت یرشته باال یطبقه از خفیفی یناله صدای

 ؟کیه صدای -

 .اومده هوش به چیتو -

 و مداد پاهایم به تکانی، داشتم بهتری حال بخش شفا مایع آن از بعد که من. رفت باال را هاپله سریع

 یاد ردد از نقطه هر با. خوردمی تاب و پیچ شکمم و پهلو تمام در درد. بیایم پایین تخت روی از کردم سعی

 ردکمی مجبورم بقیه و ساها دیدن اما؛ خوردمی هم به خودم از حالم و افتادممی اتفاقاتش و گذشته شب

 تاریکی و کوچک اتاق. کردم جدا تخت روی از را خودم و گذاشتم آجری هایدیوار روی را دستم. بایستم

 برای جایی به شبیه اصال آن وسط آهنی رنگ آبی تخت و شدمی روشن رنگی قرمز المپ با که بود

 هاپله. کرد برابر دو را اشتیاقم و خورد دماغم به باران نم بوی رفتم که در سمت به. نبود خواب و استراحت

 در تپش. گویندمی چه بشنوم کردم سعی. شنیدم را کای و وود پچ پچ صدای که رفتم باال سختی به را
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 ردمک سفت کمرم دور محکم را بودم پیچیده خودم دور که را ایملحفه. کردم تیز را هایمگوش و ایستادم

 .چسباندم دیوار به را گوشم و

 ؟کجاست صفا دونینمی -

 ؟بود چطور نیرا. ندیدمش چرخوندم چشم چی هر دیشب، نه -

 !شنیدی که رو توکو هایحرف؟ کنی کارچه خوایمی، وود. کرد بهتر رو حالش خورد که دارویی -

 .کنه درست بقیه و ساها واسه امن جای یه بتونه توکو شاید! رممی من -

 خورده گره هم در هایقدم با و شدم وارد. بدهم گوش در پشت و هاپله باالی از را هاحرف بقیه نتوانستم

 و رساند من به را خودش زدنی پلک از کمتر در دید را من یشلخته هایقدم که وود. دادم تکیه دیوار به

 . بایستم پاهایم روی کردم سعی و دادم هل وود یشانه روی را دستم. شد افتادنم مانع

 .ماست واسه جا بهترین جنگلی ده. گردیمبرمی هم با همه -

 و نشستم دیوار همان کنار زمین روی. بود نیامده خوششان زیاد بودم پریده حرفشان وسط اینکه از

 الیق جز به، بود زندگی اسباب و سکنه از خالی چوبی یزدهنم و کوچک یخانه. انداختم اطراف به نگاهی

 مهر اهپنجره. بودند کشیده دراز آن روی تیا و چیتو، ساها و بود شده پهن اتاق وسط که رنگی قرمز و پاره

 تر. کستشمی را بینمان سکوت شدمی کوبیده اتاق شیروانی سقف به که باران صدای و بودند شده موم و

 امشانه روی اتاق سقف از که آبی یچکه انداختم باال به که را نگاهم، کردم احساس را دستم شدن

 کای هب ایاشاره. کرد جلب خودش به را نظرم بود در کنار که آبی سطل. آورد یادم با را امتشنگی چکیدمی

 شسمت به، بود ساها و او دست کنار نوزاد. بود آمده هوش به تقریبا چیتو. دادم نشان را آب سطل و کردم

 .شد باز در که بود نرسیده در به هنوز کای. یافتم ساها کنار را خودم و برداشتم خیز
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 وارد گبزر بقچه یک با که خیسی دختر به عادی خیلی بقیه من جز به، شد وارد بزرگی یبقچه با شینا

 . کردندمی نگاه بود شده

 : زدم فریاد و کشیدم آغوش به را نوزاد

 ؟کنهمی کارچی اینجا این -

 : گفت و انداخت من به را اشخیره نگاه وود. کرد گریه به شروع و شد بیدار من صدای از نوزاد

 . داره کمک قصد اون، نباش نگران -

 .دادمی مونفراری دیشب داشت کمک قصد اگه -

 .کردمی مرتب را اششده خیس لباس و موها که دوختم شینا به را امعصبی صورت و خورده گره هایاخم

 ؟کای نه مگه. کنم جبران دممی قول ولی؛ بکنم کاری تونستمنمی دیشب -

 .زدمی بهم را حالم دلبرش لحن، دوخت کای به را اشموذی و مشتاق نگاه

 .اومدمی سرمون بالیی چه جنگل تو نبود معلوم. شناختیمنمی رو اینجا ما نبود اون اگه آره: کای

 را ودب برده ارث به نژادش از که موهایش سفید یباریکه خواندممی عسلیش چشمان از را شوق که شینا

 و کای به او هاینگاه متوجه. کرد محکم سرش پشت را موهایش بقیه و کرد رها گردش صورت کنار

 :دادم بیرون قبل قدرت همان با را صدایم. بودم شده او به کای توجهیبی

 ؟خوایمی چی خب -

 .کنم کمک راهنما به خواممی فقط، هیچی -
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 . نداره احتیاج تو کمک به راهنما -

 . دارن احتیاج اشخانواده ولی -

 .شد بلند ساها یناله صدای که دوخت من هایچشم به را پیروزش نگاه

 کای هایحرف، فشردم آغوشم در ترمحکم را نونا فرزند من. دوید ما سمت به و کرد رها را بقچه شینا

 نونا نشد کشته و هایمدست بستن یاد کردممی نگاه که را شینا. نداشت اماعتمادیبی در تاثیری هیچ

 نارک نونا االن کردمی گذشته شب را تالش همین اگر. شدمی بیشتر لحظه به لحظه نفرت و افتادممی

 .بود نوزادش

 تمام اب بریزد ساها گلوی به خواست که همین و آورد بیرون کمرش به آویزان یکیسه از را ایشیشه شینا

 تحرک با کای و انداخت کای به نگاهی شینا. گرفتم محکم را دستش و شدن مانعش داشتم که جانی

 . کردم رها را دستش داشتم کای به که اعتمادی خاطر به فقط، کرد تصدیق را او هایشچشم

 ار بود شده بسته آن سر که شیری پراز ظرف. رفت همراهش یبقچه سمت به و خوراند همه به را مایع ان

 . گذاشت زمین روی پاهایم جلوی و آورد من برای لباس همراه به

 . نخورده چیزی هست ساعتی چند! بخوره بهش بده، شیره این -

 شچشمان آبی در غرق و ریختممی دهانش به را شیر ذره ذره، بود ظرف کنار که قاشق به شبیه ظرفی با

 نچشما. نمودمی رنگ سرخ هایاغی مثل تنش پوست اما؛ بود برده ارث به مادرش از را اشزیبایی. بودم

 و انداخت چنگ گلویم به بغض ناگهان. انداختمی بینوایش مادر یاد را من اشمشکی موهای و آبی

 همه. ریختممی اشک فقط من و زدمی پا و دست آغوشم در کودک. بگیرم را هقمهق جلوی نتوانستم
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 مادریبی هایروز یغصه من حالیکه در دانستندمی غمم شریک را خودشان و کردندمی نگاهم غمناک

 . داشت نخواهد را مادرش آغوش وقتهیچ من مثل اینکه و خوردممی را نوزاد

 پاک را هایماشک آخرین هم من. بود کرده فروکش باران بارش کم کم و بودند آمده هوش به تقریبا همه

 .کنم سبک را دلم و بزنم زار هاگذشته مثل تا شدمی مانعم بودنم گرگینه غرور. کردممی

. دخزی کای کنار و گذاشت من جلوی را نانی تکه و کرد تقسیم همه بین را بود آورده که غذاهایی شینا

 .کردمی امکالفه رفتارش

 هک من. زدیم کوتاهی چرت و خزیدیم ایگوشه هرکدام بزنیم حرفی آنکه بدون ما و گذشت ساعتی چند

 هایمدست الی از کردم احساس ناگهان، فشردممی آغوشم در محکم بزرگ امانتی چون هم در را نوزاد

 و ردک نگاهم خیره. کشیدم بیرون شینا هایدست الی از را نوزاد یپارچه و پریدم جایم از. شودمی کشیده

 :گفت مهربانی مثال لحن با

 . بدم شیر بهش خواستممی شده بیدار دیدم -

 ربهت که ساها. انداختم معصومش ظاهر به صورت به وحشتناکی غرش و کردم محکم نوزاد به را چنگم

 مثل دبو جیک و خواهرش دلتنگ که تیا. کردمی نوازش را موهایش و بود نشسته تیا سر باالی، بود شده

 . بودند داده تشکیل را ایمردانه جمع کای و وود کنار هم چیتو. بود کرده بغض ساله چند کودکان

 بیهش اشزده جوانه صورت و نبود خبری نوجوان یبچه پسر آن از دیگر. داد تحویلم را کجی لبخند چیتو

 به همه و گرفت امخنده. کرد کوله و کج نوزاد برای را صورتش و آمد من کنار سریع. بود شده مردها

 . زدیم تلخی لبخند چیتو یقیافه

 : پرسیدم جمع به رو. بزند حرف کسی با بود نتوانسته و بود پایین سرش هنوز وود
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 ؟کجاست صفا -

 :پرسیدم شینا به رو. نداد جوابی هیچکس

 ؟نداری خبر صفا از نگو؟ چی تو -

 !دارم -

 ؟کجاست -

 .امنه جاش -

 ؟اینجا نیاوردیش چرا -

 .نشد -

 ؟!نشد -

 . رفتم سمتش به و ایستادم پا دو روی، کردم پرت چیتو آغوش به را نوزاد

 ؟آوردی بالیی چه بیچاره صفای سر؟ نشد -

 .راحت خیالت، امنه جاش صفا -

 اتقبیله سر که بالیی همون و بندممی کردی که کارهایی همه روی رو هامچشم وگرنه کجاست بگو -

 . میارم هم تو سر آوردم

 به دستش با بود کنارش که کای. بود کرده داغ را صورتش نفسم که بودم شده صورتش نزدیک آنچنان

 .کشید کنار مرا و کوبید امشانه
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 !باش هایاغی نگران فقط فعال. کنیممی پیداش هم رو اون نکن عجله: کای

 !امنه جامون اونجا، جنگلی ده گردیمبرمی بعد کنیممی پیدا رو صفا: نیرا

 !نداریم رو محافظین و تنهاییم ما هم اونجا. کنن پیدامون فقط که میان اونجا تا هایاغی! نه: ساها

 ؟!هبد هایاغی تحویل و بندازه گیرمون همینجا اشدسته و دار با توکو تا بمونیم همینجا گیمی: نیرا

 : پرید هایمانحرف وسط شینا

 هب وقته خیلی اون! کنه کمک شما به هادرنده رفتن قبال در حاضره اون! کنهنمی رو کاراین توکو! نه -

 اضرهح االن ولی؛ نداشته رو خاکش و قبیله به شدن نزدیک جرات ایدرنده هیچ و کنهمی حکومت هاسفید

 اون، رطش یه به فقط! بکنه حمایتتون و بده پناه شماها به حکومتش به آرامش یدوباره برگشتن خاطر به

 .برگرده جزیره به دوباره آرامش و برن همیشه برای هادرنده یبقیه و وود کهاین هم

 . کرد باز زبان وود که بودیم زده زل شینا یچهره به، ساکت همه

 . رممی من -

 .بود زده زل زمین ناکجای به و بود پایین سرش هنوز

 .امانید در شماها برم من اگه -

 ...نه: نیرا

 : پرید حرفم وسط فریاد با وود
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 حملت رو من تونیدمی انسانید وقتی تا شما. باشم شما با ابد تا تونمنمی صورت هر در من! نداره نه -

 !بلید و ناا پیش میرم هم من. میده آزارتون وجودم و شممی غریبه یه براتون من شیدمی تبدیل وقتی. کنید

 ناراحت وود فریاد از هنوز که من. دوخت چشمانم به را مصممش نگاه و زد ترآرام را حرفش آخر قسمت

 : پرسیدم بودم

 ؟بودن کی دیگه اونا اصال -

 رسنمی جنگل به که شبی همون و شنمی تبعید اینجا به، ما اومدن از قبل درست بلید و آنا! تبعیدی یه -

 . داد شکنجه هااون خاطر به رو من توکو که هاییهمون! کشنشونمی و کننمی حمله مرد و زن اون به

 ؟کردن پیدا کجا از رو تو خب: نیرا

 رو نم هااون که بشم پاره تیکه هاگرگ دست به که بود نمونده چیزی کردم فرار شورا از که شبی همون -

 ات کنن کمکم دادن قول شدن متوجه رو من جریان وقتی. بردن شونمخفیگاه به رو من بعد. دادن نجات

 و برگشت وقتی ولی؛ کرد مخالفت اولش. شد پیدا فرارم از بعد اشکله سرو هم کای. بدم نجات رو شما

 نم کنه غروب که آفتاب. دونیمی خودت رو اتفاقات بقیه و شد ملحق ما به بسوزون خوانمی رو همه دید

 !ریممی جنگل این از هااون و

 توانستممی نه من. بود سخت برایم شنیدممی که هاییحرف تحمل، کردممی نگاهش زده بهت من

 . بودم شده عاشقش اولین برای که کسی نه و کنم رها را امخانواده

 در ترمحکم را نوزاد. کنم قبول را نبودنش توانستمنمی و بودم چشیده وود با را عشق اولین طعم من

 . دوختم نوزاد پای و دست الی یشده مچاله یپارچه به را هدفمبی نگاه و فشردم آغوشم

 : گفت وود به رو بود دانسته را من ناراحتی دلیل کامال که ساها
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 هارگگ دنیای و باشه ایستاده واقعیش جایگاه تو نیرا که روزی همون! گردیبرمی روز یه باید ولی؛ برو -

 . باشه اون یسلطه زیر

 نخواهد اتفاق این دانستممی من. زد بیرون امسینه اعماق از سردی آه و کرد گرم را دلم ته هایشحرف

 روی از هاحرف این تمام که زدمی فریاد درونم چیزی. بودم هاحرف این از ترناتوان و ترسو من و افتاد

 خاطر به و بودم شده عاشق اممادری یخانواده یوسیله به من. است من یشکسته قلب به دلداری

 هشد عاشقش که سادگی همهآن از چشم ایلحظه خواستنمی دلم. بودم جدایی به مجبور مادری یارثیه

 ولی ؛بگوید هایششیطنت از صبح تا و باشد کنارم دوباره رفتنش از قبل خواستمی دلم. بردارم بودم

 راتخاط یاد را من اشگرفته اتش هایچشم. بماند من کنار تا شدمی مانعش خون به عجیبش میل، حیف

 هایقدم و کردم رها چیتو آغوش در را نوزاد. سوزاندمی را هایماستخوان انتهای تا که انداختمی بدی

 سرم پشت را بقیه و چیتو نگاه. کردمی امکالفه هاحرف آن یادامه. کشاندم در سمت به را امشلخته

 گدلتن من از کمتر ظهر آن یگرفته و زدهنم آسمان. رفتم بیرون سمت به اعتنابی ولی؛ کردم احساس

 نفس. کردمنمی حس آنها الی را داغم هایاشک که خوردمی صورتم به محکم چنان باران هایقطره. نبود

 ردهک زندگیم سخت هایلحظه بار را سوزش جان آفتاب، تابستان که بود وقت خیلی. کشیدم جانی ته از

 . بود امخسته جان بر مرهمی پاییز ظهر آن باران و بود

 یدهزنم یتنه و خورده خیس خاک بوی. گرفتم فاصله کلبه از و کشیدم زمین کف هایگل روی را پاهایم

، در چوبی چوب چهار در وود چرخاندم که را سرم. کشید بیرون جانم از را کذائی شب چند آن درد درختان

 لبمق، برگرداندم را سرم. داشتبرنمی من از را نگاهش و بود داده تکیه ستون به، شیروانی یسایه زیر

 و سکوت به ولی؛ شناختمنمی را روبرویم مسیر اینکه با. شدنمی آرام هم اشک با که سوختمی چنان

 از. کردم گردنم محافظ را هایمشانه و کردم مچاله آغوشم در را هایمدست. داشتم احتیاج اشتنهایی

 .بودم نکرده حس جدیت این به را سرما بودم شده تبدیل که زمانی
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 ماطراف از چیزی صدای. زدممی ضجه ساله چند کودکان مثل و بودم ایستاده سکوت و تنهایی وسط من

 عجم آب کردم سعی و کردم پاک لباسم بلند آستین با را هایماشک. کنم جور و جمع را خودم شد باعث

 .ببینم را هست که چه هر تا چرخاندم اطراف به را هایمچشم. کنم خشک را صورتم روی یشده

 !بزرگ هایگرگ از شد پر دورم تا دور زدنی هم بر پلک یک در، شد ترنزدیک صداها

 . بودند کرده امدوره که دیدممی را هاییگرگ چرخیدممی که طرف هر

*** 

 کامل ماه: آخر فصل

. نیست کابوس یک بینممی که چیزی شوم مطمئن تا کردم گشاد پلک زده باران هایچشم پشت از

 . دمشمی کوبیده زمین به زانو با حرکتی کوچکترین با که شد سست چنان درون از پاهایم استخوان

 یورش به من. بود شده عادی برایم دیدممی که چیزی. بودند رفته نشانه را من هایچشم باران هایقطره

 در. بودند کرده امدوره، کوچک ظاهر به حتی رنگ سرخ ظاهری با که هاییگرگ. بودم کرده عادت هاگرگ

 هاگرگ. مدآمی سمتم به که بدوزم انسانی به را نگاهم توانستممی فقط که بودم شده گنگ انقدر لحظه آن

 . آمدمی سمتم به اششمرده قدم با او و کردند باز را راهش

 هایشانتک با که اششده بافته موهای و افتاد بود آویزان اشسینه به که رنگی سرخ پوستین به نگاهم

 هک کشیدندمی زوزه چنان هم سر پشت هاگرگ. کنم نگاه هایشچشم به توانستمنمی. خوردمی تکان

 رد که سرخی گرگ به عجیبی شباهت آمدمی سمتم به که مردی. درید بارهیک به را جانم تمام، ترس

 خورده گره هم در ابروهای با که سوخته آفتاب صورت همان با پوست رنگ همان. داشت بودم دیده شورا

 .بود کرده مخفی خودش پشت را اشکشیده و ریز چشمان که
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 امهزد یخ یپنجه با را لباسم گوشه. لرزاندمی را دلم بلندش گامهای و داشت قدرتمندی و بزرگ یجثه

 یدلهره تا کردم را امسعی تمام. دادم بیرون گلویم یشده خفه راه از لرزش با و داغ نفسی و فشردممی

 .ندهد نشان را خودش امزده باران یچهره در، افتاده جانم به

 هایشچشم به، بودم برده ارث به مادرم از را جسارتش که هاییچشم با و زدم ابروهایم به محکمی یگره

 !راهنما و محافظین آلفای! هستی کی نره یادت: که زدممی خودم به نهیب درون از و شدم خیره

 به قدمی. کردممی حس هایمرگ در را جسارت لحظه هر و کردم تکرار دلم در بارها را راهنما یکلمه

 انج به کجا از را شجاعت آنهمه پاهایم فهمیدمنمی دقیقا. نشود دیده من در ضعف تا برداشتم سمتش

 .داد امزخمی و خسته تن

. دانستمنمی امن را شدن ترنزدیک هم من. ایستاد من قدمی چند در، بود خورده جا من حرکت از که او

، ودب ایستاده جلویم که جوانی مرد گلوی از بود یاغی یقبیله نرهای خاص که ایمردانه و کلفت صدای

 .آمد بیرون

 ؟تویی نیرا -

 :دادم پاسخ شده صاف گلوی با معطلی بدون من و خورد ریزی تکان اشکشیده و نازک هایلب

 ؟!باشی سرخ آلفای جانشین باید هم تو -

 هایشقدم و کرد شلپی شلپ زمین الی و گل در، بود پوشانده را زانوهایش تا که مانندی کفش پوستین

 .کشاند من سمت به را

 ؟کشتی رو من برادر تو پس -
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 !شدن مرگش مسبب، شورا و برادرت قوانینِ -

 . ندادم را او به زدن حرف یادامه یاجازه که بودم زده حرف محکم و صریح چنان

 .بشی کشته باید تو قوانین همون طبق -

 متما. کنی خدمت من به داری وظیفه تو؟! درسته، نداره رو من کشتن حق کسهیچ و هستم راهنما من -

 ؟!نه، زنهمی تونقوانین هم رو هاحرف این

 هم خودم که شدمی ادا هم سر پشت چنان ولی؛ آمدمی بیرون ذهنم کجای از هاحرف آن دانستمنمی

 گاهین شانه سر از و بچرخانم سر شد باعث سرم پشت به او نگاه. نداشتم را آنها به کردن فکر فرصت

 گاهن هاییگرگ به زده بهت و متعجب و شد باز ابروهایم یگره دیدم که ایصحنه با. بیندازم پشتم به

 مهایریه عمق از گرمی نفس که شد گرم چنان دلم ته. بودند ایستاده آنها و من سر پشت که کردممی

 .آمد بیرون

 و چنگ هایاغی برای من از حمایت برای و بودند ایستاده هم کنار سپید هایگرگ از تعدادی و محافظین

 .کشیدندمی دندان

. ودمب زده زل جسورم نژاد به غرور با من و کوبیدمی امقبیله و خانواده، من روی را قدرتمندش شالق باران

 و کای کنار هم او و بود کرده باز وود همراهی برای را راه بود گرفته را خورشید تابش جلوی که ابرهایی

 .بود ایستاده اول صف در ساها

 و چرخاندم آلفا سمت به را نگاهم. شدمی ترقرص پاهایم من و شدندمی اضافه یک به یک هاگرگ

 : گفتم قبل از ترمحکم

 ؟راهنماست به هایاغی کردن خدمت وقت کنینمی فکر -
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، اشدرنده نگاه با و کشاند من صورت نزدیک را خودش که انداخت جانش به آتشی چنان من یطعنه

 سرم پشت به را چشمانش لرزان سیاهی که حالی در اشفشرده بهم هایدندان الی از و درید را چشمانم

 : غرید بود دوخته

 . کنیممی حکومت خودمون قوانین با که هستیم سرکشی نسل ما! کنندنمی خدمت هایاغی -

 : گفت سرم پشت جمعِ به رو و کشید کنار من صورت از را سرش

 .منتظرتونم شد کشته سرخ گرگ که جایی همون امشب -

 خودم مکرد سعی نشاندم لبم یگوشه که کوچکی یخنده تلخ با نداشتم خواندن برای رجزی دیگر که من

 . بدهم نشان آرام را

 بیرون را امشده حبس نفس. رفتند دنبالش هم هاگرگ، رفت آنها بین از و کرد هایشگرگ به نگاهی

 .بود آنها سر پشت به نگاهم تمام، دادم

 هااغیی دست از باید چگونه دانستمنمی و کشیدمی امسینه به محکمی چنگ دلهره اما؛ چرخاندم را نگاهم

 و دست نونا نورس کودک ولی؛ شد ترقرص دلم افتاد سرم پشت هایگرگ به که نگاهم. شوم خالص

 نسبت دادمی تکان آغوشش در را نوزاد که درحالی شینا، برگشتم کلبه سمت به. بستمی سخت را پایم

 هایچشم به. کردم جدا آغوشش از را نوزاد و رفتم سمتش به. نداد نشان العملی عکس هیچ من ورود به

 که بودم افکارم در غرق. باشم مراقبش هستم زنده که ایلحظه تا خوردم قسم دل در و زدم زل اشآبی

 : پرسید شینا به رو چیتو. شدند وارد تک تک امخانواده

 ؟شد پیداشون کجا از هااین -

 !ستساده خیلی که نیرا پیداکردن، دنمی انجام رو بخوان که هرکاری هایاغی -
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 ؟شد پیدا کجا از شونکله سرو هاگرگ بقیه: نیرا

 :ادد پاسخ بیاندازد من به نگاهی انکه بدون بدهد نشان غذا یتهیه سرگرم را خود کرد سعی که شینا

 ایمان وجودت به که هاگرگ از تعداد اون، اومدی اینجا به وقتی از. ذاریمنمی تنها رو راهنما وقت هیچ ما -

 ینا، دیدی که قصاوتی و خشم همهاین الیالبه کنم فک. کننمی محافظت ازت که خوردن قسم داشتند

 !باشه هاگرگ یشرافتمندانه چیز ترینکوچک

 کای به اشسرسری و ریز هاینگاه، آوردمی ییرون اشبقچه الی از را غذا کمی و هانان چنان هم شینا

 .کردمی مطمئن نبودنش خائن از را من، این و دادمی اشدلدادگی از خبر

 اشکالفه خون عطش، نداشت ما خوراک به تمایلی هیچ وود ولی؛ خوردیم را روزآن ناهار سکوت در همه

 متن را بود آورده برایم شینا که هاییلباس من. شمردمی هایشقدم با را کلبه عرض و طول و بود کرده

 رها امشانه روی را دارمنم موهای. نبودم قبل نیرای آن دیگر و بودم شده امخانواده شبیه خیلی. کردم

 دندبو منتظر و بودند نشسته من دور تا دور امخانواده یهمه. گرفتم آغوش در را نونا یجگرگوشه و کردم

 . چرخید تکشان تک بین نگاهم. بزنم حرفی من

 . هبیفت قراره اتفاقی چه امشب نیست معلوم چون! امنه جاش و نیست اینجا صفا که خوشحالم: نیرا

 .بود آورده وجد به را او من سکوت یروزه شکستن، کشید من سمت به را زانوهایش چیتو

 .بریم شدهخراب این از االن همین بیاین -

 .نخوردیم زخم وحشی قوم این از کم امخانواده و من! میان ما دنبال اونجا تا هایاغی: ساها

 . دیگه جای یه ریممی: کای
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 :گفتم همه به رو ستدیوانگی عین فرارمان دانستممی که من

 هایدسف و هامحافظ کمک رو تونممی اینجا اما...اما؛ تنهاییم اونجا ما! کننمی پیدامون بریم که هرجایی -

 .کننمی کمکمون امروز مثل که قرصه دلم ته. کنم حساب

 ؟شهمی چی نونا یبچه تکلیف: وود

 .نکنه پشیمونم، کردم بهش که اعتمادی از امیدوارم. سپرممی شینا به امشب رو اون: نیرا

 .فشرد اشسینه به و کرد جدا آغوشم از را کودک و نشست زانویم به زانو زده برق هایچشم با شینا

 .راحته خیالم باشه مراقبش که شینا، بیاد من سر بالیی چه نیست معلوم امشب -

 :داد ادامه کردممی حس را بغضش که لحنی با و کرد جدا اششده بافته موهای آویز از را دستش تیا

 ...نیرا؟! بینممی رو جیک و ویا من امشب یعنی -

 . بودم منتظر مشتاقانه من و خورد را حرفش

 ؟چی نیرا -

 ؟بمونم ویا کنار تونممی نشدم کشته من امشب اگه -

 . انداخت چنگ هم من گلوی به او بغض

 !تونیمی که البته -

 .کشیدم امخانواده یهمه سمت به را صحبتم روی
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 هم النا همین تا! نیست بودن من کنار برای اجباری هیچ و بگیرین تصمیم خودتون مختارین تونهمه -

 آخرین امشب ولی! تیا تو مخصوصا، دادین زیاد تاوان اماحمقانه هایخودخواهی و من خاطر به هاشما

 با متصمی! رممی بیرون شده نفرین جنگل این از پیروزمندانه یا میرممی یا. مونممی اینجا که شبیه

 .خودتونه

 روی زحمت با. کشید بیرون کیفش از را ایشانه و انداخت کمرش از شده آویزان کیف به دستی ساها

 و انداخت موهایم زیر را پیرش و سبک هایدست. نشست چوبی زمین روی من پشت و ایستاد پاهایش

 آرامی الالیی. کردممی حس موهایم الی را شانه هایدنده. کشید کمرم پشت به امشانه روی از را آنها

 یرهساح. بزنم حرفی توانستمنمی ولی؛ فهمیدممی را کارش دلیل. زدمی شانه را موهایم و کردمی زمزمه

 اشنوه، امنداشته مادربزرگ مثل هم باراین و بود همراه من با بزند حرفی آنکه بدون که بود وقت خیلی پیر

 :پرسید کشید صورتم سمت به سرکی سرم پشت از. کردمی خشک و تر را

 ؟نکردی انتخاب براش اسمی -

 ؟نه یا بیاد خوشتون دونمنمی ولی؛ خوب اسم یه! چرا -

 ؟اسمی چه -

 . دمسپیده یالهه یعنی، ارورا -

 این دبو وقت خیلی و بودم کرده پیدا قدیمی هایاسم کتاب الی از را اسم این. چرخید سمتم به همه نگاه

 کارم به خیلی ظاهر در شاید که بود هاییکتاب خواندن، کتابخانه در کار خاصیت. شناختممی را نام

 ونان نوزاد اینکه تا بود جذاب برایم هاالهه همهآن اسم بین در ارورا اسم و کردمی پر را اوقاتم ولی؛ آمدنمی

 . دیدم را
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 ؟نیست خوب -

 .کنی انتخاب تونستیمی که بود اسمی بهترین: ساها

 به را عواقبش، بودم گرفته که تصمیمی. بودیم روزآن جانبی آفتاب غروب منتظر، بودند شده ساکت همه

 . کردممی امخانواده از حفاظت برای را تالش آخرین باید و بودم خریده جان

 و کردمنمی جدا خودم از را ارورا ایلحظه. شدیم رفتن محیای ما و بست زمین از رخت خورشید کم کم

 انمج به تریمحکم چنگ دلشوره، گذشتمی آفتاب غروب از که لحظه هر. بود کرده امکالفه اشآینده فکر

 به زانو. زدمی دو دو هایشچشم که بود کرده قرارشبی چنان تشنگی. انداختم وود به را نگاهم. زدمی

 ینپای را سرش. بودم کرده تجربه که بود حسی زیباترین صورتش به کردن نگاه، نشستم زانویش

. ودب خواب آغوشم در چنان هم ارورا. انداخت من به نگاهی چشم زیر از نشستم کنارش وقتی، بود انداخته

 آتش بیشتر لحظه هر که هاییچشم با و کرد دور خودش از را ارورا دستش با بردم نزدیکش کههمین

 :غرید و داد پایین سختی به گلویش از را دهانش آب، کشیدمی

 !عقب ببرش نیرا -

 !باشه -

 ساکت همه. رفت بیرون و گرفت من از را ارورا و آمد سمتم به شینا لحظه همان در. دادم فرو را بغضم

 ینزم روی را دستم. بود آنها خاصیت آورترین عذاب محافظین سکوت. زدنمی حرفی کسی و بودیم شده

 را دلم بیرون تاریک هوای و بود باز کلبه در. بود سخت برایم وود رفتار هضم. شدم بلند جایم از و گذاشتم

 :گفتم همه به رو. لرزاند

 .برگردیم اونجا به بعد بسنجیم رو چیز همه باید، کنید جمع رو همه و کنید درست آتیش یه -
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 مجبور ولی؛ سوخت برایش دلم دیدم را لرزانش هایدست وقتی. چرخاندم وود سمت به را حرفم سوی

 .کنم خفه امسینه در را احساساتم بودم

 .باشن باید هم هااون امشب! کن خبر رو بلید و انا هم تو وود -

 ؟چی واسه هااون: چیتو

 !دادن شهادت واسه -

 :غرید من به رو بود رفته در دستش از صبرش افسار که هم او. پرید حرفمان وسط کای

 ؟چی به شهادت -

 کم دلبخن با و باشم صبور بود محافظم و کنار همیشه که یخی کوه برابر در تا کردم را امسعی تمام من

 :دادم را پاسخش نشاندم هایملب روی که رنگی

 .میگم بهتون کنید جمع رو همه -

 در حرف هزار. بودیم زده زل هم به اختیاربی ایثانیه چند، بود دوخته چشمانم به را سیاهش چشمان کای

. کردم جدا روحشبی صورت از را نگاهم و کردم ترپهن را لبخندم. خواندم را تکش تک که بود نگاهش

 !وود جز رفتند بیرون کلبه از همه

 . کشید داخل را اشتنه که بود کلبه در روی دستش هنوز. رفت بیرون همه از آخر وود

 .دادمی رو مادرش بوی وحشتناک ارورا، نیرا -

 در غرق که بود هایملب روی لبخند هنوز، رفتم سمتش به زدمی فریاد لحنش در ندامت، ریخت دلم

 :کرد زمزمه آرام و لرزید هم روی هایشلب. شدم اششلخته صورت تماشای
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 !بودمت ندیده لبخند با بود وقت خیلی. شنمی ترقشنگ هاتچشم زنیمی لبخند وقتی -

. بست محکم را در و شد منصرف رفتن از وود. کردم حس را هایملپ کردن گل و کرد یخ دستم تمام

 شدست. رفتممی طفره سرخش هایچشم به کردن نگاه از. ایستاد صورتم نزدیک و گرفت را هایمدست

 گرفته را هایمچشم جلوی که را موهایم از ایدسته. ریخت امشانه روی را موهایم و برد سرم پشت از را

 داخل از بدنم تمام. کشید من یشده داغ صورت روی را سردش دست و فرستاد گوشم پشت، بود

 و کشیدمی آتش به را جانم تمام کردنش نوازش. کردمنمی امتناعی هیچ ولی؛ لرزیدمی هایماستخوان

 !او و بمانم من فقط تا بزنم کنار را همه بودن او کنار و کردن زندگی برای کردمی مجبورم

 را دستم. بدهم گوش دل و جان با را هایشحرف تا کنند سکوت عالم تمام لحظه آن در خواستمی دلم

 عسری. نداشتم را او از ماندن دور طاقت دیگر. کشیم رخش به دوباره را لبخندم و گذاشتم دستش روی

 مبگیر را هایماشک جلوی نتوانستم دیگر. شدم آغوشش دریای در غرق و رساندم اشسینه به را خودم

 نوازشم فقط او. ریختمی لباسش روی هایماشک، بودم چسبیده صدایشبی یسینه به که همانطور

 کمرم روی را دیگرش دست. داشت را زندگی طعم ترینشیرین موهایم الی سردش چنگ و کردمی

 بایستد زمان کردم آرزو لحظه آن در. کرد وصل وجودش دریای به را من داشت که جانی تمام با و گذاشت

، ردک تر را دستش هایماشک وقتی و کشید صورتم روی را دستش. بمانیم لحظه این در ابد تا او و من و

 . آورد باال را صورتم و گذاشت امچانه زیر را دستش

 .نیاد هاتچشم اون از اشکی ولی کنی تمومش االن همین تو که بدم رو زندگیم تمام حاضرم -

 .چسباند اشسینه به دوباره و کرد پاک را هایماشک لرزیدمی که هاییدست با

 غرق ترعمیق و کردم قفل کمرش پشت را هایمدست فقط، بزنم حرفی توانستمنمی و بود شده قفل زبانم

 !هن یا دید خواهم را وود دوباره یا و نه یا آمدممی بیرون هایاغی یمهلکه از دانستمنمی. شدم آغوشش در



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 357 

 در جنگل یخوردهنم خاک و سوخته چوب بوی. کردمی ترتنگ را او و من بین یحلقه افکار این تمام

 اولین و عشق اولین، نکردم فراموشش هیچگاه که ساخت برایم را دنیایی، لحظه چند برای، وود آغوش

 !آغوش

 به وزهن امپیشانی که حالی در. کشید بیرون بودم غرق آن در که ایلحظه از مرا کلبه بیرون از ارورا صدای

 سرخی .برداشتم را سرم اکراه با و کردم جدا آغوشش از را تنم سختی به بود چسبیده اشسینه استخوان

 که چرخاندم در سمت به را سرم. بود دیگری چیز او به امعالقه اما؛ زدمی آتش را درونم گرگ چشمانش

 .گرفت هایشدست بین را دستم مچ

 اگه تیح، بیفته برات اتفاقی ذارمنمی و هستم کنارت ولی؛ نمیام باهات من! بمون زنده هم امشب فقط -

 !شه تموم شدنم کشته قیمت به

 .بزنه بهمون آسیبی تونهنمی کس هیچ همیم با وقتی ما! میرهنمی هیچکس امشب --

 .باشم مطمئن قدران تو مثل تونستممی هم من کاش ای -

 .ردمک زمزمه آرام لرزاندمی را صدایم که بغضی با. رساند اشسینه به را دستم و انداخت پایین را سرش

 .باشی کنارم و بیای من با خوادمی دلم، برگشتم بقیه و ارورا با وقتی، امشب از بعد -

 با بار هزار، نبود بودن تو کنار و تو داشتن فکر اگه. موندم زنده تو خاطر به فقط هم االن همین تا من -

 . بمون زنده رو امشب فقط نیرا. بودم شکافته رو امسینه اینقره ینیزه

 هک دادم قول او به کرد ترروان امگونه روی را اشک که محکمی پلک با. بود بسته هم را او گلوی راه بغض

 . بمانم زنده
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 زدنی پلک از کمتر در و زد امپیشانی بر شیرینی یــوسه بـ و گذاشت امپیشانی روی را لرزانش هایلب

 در زا که هوایی و کشید جسمم به را دستش شب آن جانبی سرمای. شدم تنها دوباره من و رفت کنارم از

 را امشده خشک پاهای و کردم بغل را امزده یخ هایدست. ریخت صورتم روی را موهایم آمدمی شده باز

 . کشاندم در سمت به

 و ودب نشسته آتش کنار ایزده جلبک سنگ تخت روی ساها و بودند اتش کردن آماده حال در کای و چیتو

 تدق شنیدممی که صداهایی به و چرخاندم جنگل سمت به را نگاهم. بود زده زل آنها جان نیمه آتش به

 و شینا. زدم زل آمدنشان مسیر به امخورده گره هایاخم با من و بود شدن نزدیک حال در صداها. کردم

 طولی. کرد قرص را دلم ته تعدادشان! آنها سر پشت هم هاگرگ بقیه و آمدندمی راه همه از جلوتر تیا

 و کشیدم یدست بود کنارم که گرگی تریننزدیک به. کردند خم سر مقابلم و رسیدند من نزدیک که نکشید

 شیدهک زمین خاک روی لباسم دامن، رفتم اتش سمت به. کنم تشکر کردم سعی تکشانتک به نگاه با

 امانهش روی را دستش ساها. نشستم زمین روی ساها کنار و دادم باال را رنگم کرم لباس یگوشه. شدمی

 . کنم شروع من بودند منتظر و نشستند آتش دور، من روبروی هاگرگ یهمه. گذاشت

 از را نگاهم. خزیدمی بازویم و شانه روی گوشم کنار از که موهایی از بودم کالفه، بردم آتش کنار را دستم

 . چرخاندم، دوید گوشم کنار از که مانندی باد صدای سمت به موهایم پشت

. داشت خوانی هم قرمزش هایکفش و هالباس با رنگش قرمز و کوتاه موهای. بود ایستاده من روبروی آنا

 روی از را دستش. دادمی کردن کمک بوی من به نگاهش ولی؛ باریدمی ریزش هایچشم از شرارت

 .چرخاند من سمت به را اششده خم سر و برداشت کمرش

 ؟هاییگرگ این چیهچی دونمنمی همون تو -
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 اب کشیدندمی انا رخ به را شان زده بیرون هایدندان و بودند ایستاده پا سر انا آمدن محض به که هاگرگ

 .کشیدند عقب من دست عالمت

 . ایستادم روبرویش و شدم پا سر هم من

 !کمکتون بابت ممنون -

 !بشه کشته بوده مونده کم بلید و من خاطر به وود باالخره، نداشت قابلی -

 یاهس مرد که بود نشده تمام صحبتش هنوز. دادمی بودنش نترس از نشان سرشسبک و محابابی لحن

 . شد ظاهر کنارش ایچرده

 یچ به راجع داشتیم کن ولش. شهمی مهربون زیادی وقتا گاهی فقط خوبیه یدرنده! بلیده هم این: انا

 ؟کنیم کارچی قراره دقیقا ما! اهان؟ زدیممی حرف

 !کشتین شما رو نفر دو اون بدین شهادت که خواممی شد الزم اگر -

 ؟چرا -

 از که ایتازه خون بوی به و بدهم را جوابش ترآرام کردم سعی بودم گرفته گر جایشبی سوال از که من

 . نکنم دقت آمدمی دهانش

 ؟بگم هم باز یا کافیه! شدین وود شدن گرفتار مسبب شما اینکه خاطر به -

 و انداختمی هاگرگ به را نقشش ریز و آرایش از پر صورت و شد رد ایمسخره یعشوه با هاگرگ الی از

 : گفت وارزمزمه و ایستاد من رخ به رخ. داشتمی بر من سمت به را سبکش هایقدم
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 شدیم حاضر االن و موندیم اینجا بیاد باهامون اینکه و وود به کمک خاطر به فقط بلید و من، نیرا ببین -

 !کنیم کمک بهت

 !بیایم بر هایاغی پس از تونیممی هامگرگ و من، برید تونیدمی -

 نگاهم و مکشید راحتی نفس. شد مانعش بلید که شد رد کنارم از و کشید صورتم به را هایشچشم تیغ آنا

. دش مانعش و گرفت را انا دست داشت ایورزیده جثه که پوستیسیاه مرد، بلید. دوختم سمتشان به را

، افتاد دستانش به نگاهم. دیدممی خوبی به آتش نور زیر را بود گردنش و صورت در که هاییزخم جای

 ار آمدنش اینجا دلیل و شده شکنجه بسیار بود معلوم، بود هایشدست روی گردی هایسوختگی جای

 . دادم گوش هایشحرف به و داشتم نگه ذهنم در را سواالتم. دانستمنمی

 ؟بسوزونن رو هااون خواستنمی چجوری ندیدی! آنا نه: بلید

 ؟خوادنمی کمک میگه بینینمی: آنا

 . نمیده اجازه بهش غرورش، آلفاست اون -

 ؟دونیمی کجا از رو هااین تو -

 ارمد دید وقتی هاگرگ این از یکی. شدم آزاد من و شد کشته اینا از یکی دست به اربابم هاسال اون تو -

 .داد نجاتم و کرد حمله بهش، شممی کشته هاششکنجه زیر

 :گفت بلید به بعد و انداخت من به را نگاهش و شد ساکت لحظه چند برای انا

 .بشه پشیمون حرفش از امیدوارم -
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 خیره هاگرگ و من به باال از و نشست درخت یشاخه روی زدنی پلک از کمتر در و دوید درخت سمت به

 : پرسیدم بلید به رو. بود شده

 ؟کجاست وود -

 .میاد شکار از بعد -

 ؟چی شکارِ -

 . کنیم تغذیه هاآدم از تونیمنمی اینجایی وقتی تا نباش نگران -

 هایآسیب از هم کلفتش و بزرگ هایلب و درخشیدمی سیاهی همهآن الی معصومش و عسلی چشمان

 روی خون کوچک هایلکه که داشت تن به مندرس هایلباس. بود نمانده امان در بود دیده که ایشکنجه

 .کردمی خودنمایی هاآن

 . کمکت از ممنون: نیرا

 . مدیونم هاگرگ به من -

 گیبر با و داد تکیه بود نشسته ان روی انا که درختی همان پای سرعت با و انداخت هاگرگ به را نگاهش

 . شدیم وود آمدن منتظر هم ما، کرد بازی بود هایشدست در که

 شده خیس کامال صورتش و هامو. دادمی شکار برای جدالش از خبر اششده پاره لباس، رسید راه از وود

، توانستمنمی نشوم خیره او به کردممی سعی چه هر. زدمی برق آتش نور زیر اشکرده عرق صورت و بود

 امسینه به زمانی احساسات این یهمه و شدمی تنگ برایش بیشتر دلم بود دور من از که ایلحظه هر

 . بگویم او به را امواقعی احساس توانستمنمی و شدمی مانعم درونم در چیزی که زدمی چنگ
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 : گفتم جمع به رو و کردم تر را امشده خشک گلوی

 چون نمیرم جنگیدن برای امشب من. بزنم بهتون باید رو هاییحرف یه گفتم رفتن از قبل! اومد هم وود -

 و کنم صلح هایاغی با امخانواده و ارورا خاطر به خواممی من. ندارم امخانواده و خودم موندن زنده به امید

 .بشم مجازات تا بذارم اختیارشون در رو خودم شد الزم اگر

 :دادم ادامه آن به اعتنا بدون من شد بلند جمع از ریزی یهمهمه صدای

 که ودب ـناه گـبی یه کشتن و خودشون عدالتیبی سرخ گرگ مرگ دلیل که کرد قبول هایاغی آلفای اگر -

 !مراقبشه ساها من از بعد و سپردم شینا به رو ارورا امشب. امآماده مجازات واسه من که نه اگر، هیچ

 !دستوره یه این و ندارن رو من نجات برای دخالتی هیچ حق هم بقیه

 :کرد پاره را آنها سکوت چیتو. بودند زده زل من به همه

 بخوای اگه تو نره یادت! نیرا ریممی شدهخراب این از هم با پس، اومدیم هم با همه؟ چیه هاحرف این -

 ...بنداز ورت و دور به نگاه یه. نیستی تنها قبل هایدفعه مثل تو و پشتتیم ما یهمه بجنگی

 امهقبیل هایمرد دنیای به پا و شده تمام بلوغش زود خیلی که دادمی مردی از نشان اشعصبی و غرا لحن

 امادهخانو بودم مطمئن باراین. کنم فکر آن به خواستمنمی که بود حقیقتی هایشحرف. است گذاشته

 ودمنب مطمئن هنوز، است من انتظار در چیزی چه دانستمنمی سو یک از و ندارد را آنها با رویارویی قدرت

 و من به وتوک بودم مطمئن فقط! جنگید خواهد من با هایاغی پشت به پشت اشقبیله با یا ماست با توکو

 . بودم خوانده نگاهش آخرین از را این و کرد خواهد ـیانـت خــ امقبیله

 را مهایحرف یبقیه چیتو چشم در چشم و کشاندم هایملب به دوباره را بود رفته هایملب از که لبخندی

 .زدم
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 اصال و بدم رو کردم که کاری تاوان باید من و محافظینه از من دارایی بزرگترین من به وفاداریت -

 شونن واکنشی چه دونمنمی ببینه رو وود اگه توکو چون؛ نمیاد باهامون امشب هم وود. نیستم پشیمون

 که کننیم کمکمون بلید و آنا نباش نگران هم تو چیتو. بشه متحد هایاغی با مونعلیه ممکنه حتی و میده

 !بشه سرش منطق هایاغی جدید رهبر امیدوارم و کنیم ثابت رو وود بیگناهی

 !منطق و هایاغی: کای

 . کشیدمی رخم به را اضطرابش و عصبانیت که بود دومی بار. غرید من هایحرف وسط دوباره کای

 سابیح و درست هاتزخم هنوز تو! نیفته دیشب اتفاقات دوباره که بکنم رو امسعی تمام خواممی من: نیرا

 !نداره هم رفتن راه نای که ساها، زخمیه چیتو، نشده ترمیم

! کنن خوش هاگرگ این به رو خیالت خیلی. برگردیم مونهمه نشده دیر تا بیا بردار لجبازی از دست: کای

 !تو بعد گیرنمی نظر در رو خودشون صالح اول هاگرگ دونیممی ما یهمه

 کای به رو و کشیدند بلندی یزوزه اعتراض ینشانه به بودند آمده من از محافظت برای که هاییگرگ

 :گفتم جوشیدمی امسینه از که محکمی لحن با و کردم ساکت را همه دستم یاشاره با. غریدند

 هم هرکی. میریم شده خراب این از هم با همه بعد و کنممی مشخص رو هایاغی تکلیف امشب من -

 !بره االن همین بره خوادمی

 سمت به هاگرگ یبقیه و آتش کنار از و زدم چنگی دستم در را لباسم دامن، انداختم پایین را سرم

 .هارفتمیاغی اقامتگاه و جنگل تاریکی

 .آمدندمی راه من سر پشت هم بقیه، کوبیدممی زمین به را محکمم هایقدم من و گذشتمی کند زمان

 هادجغ صدای. کند سست را بقیه پاهای نگرانم هایچشم تا برنگشتم عقب به هم ایلحظه برای حتی
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 دچن. بود کرده امکالفه هادرخت روی از انا مداوم هایپریدن و شدمی کشیده افکارم به محکمی تیغ چون

. بود دهش روشن شدمی دیده تپه باالی از که نورهایی با سیاه جنگل و بود گذشته آفتاب غروب از ساعتی

 سردی که بود تپه پشت ریز هایآتش به نگاهم. نتوانستم ببینم را بیشتری جزئیات کردم تالش چه هر

 الی را دستش. لرزاند را دلم وود سرخ چشم چرخاندم که را سرم. کردم حس هایمدست الی را دستی

 لید ته از نفس و کرد آرام را وجودم تمام بودم گرفته گرمش دستان از که گرمایی. فشردم هایمانگشت

 . بود کرده راحت را خیالم وجودش یسایه و بود بلندتر من از هم باز اشخمیده یشانه. کشیدم

 یشترب لحظه هر را وود هایدست رسیدیم هاچادر نزدیک که جایی تا، برداشتم تپه پایین سمت به قدمی

 موهایی آزادش دست با. بود کرده خودش غرق را حواسم وود نگاه، ایستادم چادرها متری چند. فشردممی

 .کرد زمزمه گوشم در آرام و زد کنار را بود نشانده صورتم به پاییز سرد نسیم که

 !بمون زنده رو امشب فقط -

 جسم کنار امخالی هایدست و رفت کنارم از دوباره واو زدم هایشدست فشردن برای را زورم آخرین

 .تمرف بودند ایستاده هاچادر دور تا دور که سرخی جمعیت سمت به و کردم ترتند را هایمقدم. افتاد نزارم

 هایچوب به سفید هایگرگ از تعدادی، متر چند هر یفاصله به، لرزاند را تنم تمام دیدممی که چیزی

 از دسته آن. نداشتند هم خوردن تکان نای که بودند شده شکنجه طوری. بودند شده زنجیر بلندی

 سپاه به و رفتندمی طرفآن و طرف این ترسان و زدهتب هایچهره با بودند آزاد که سفیدی هایگرگ

 و کردندمی فراهم را هاآن غذای و آب وسفیدشان بلند هایلباس با هازن. کردندمی رسیدگی هایاغی

 را دماغم هاآن چربی بوی که چرمی هایلباس با هیکل درشت هاییمرد. کردندمی پذیرایی هاآن از مردها

 آن الی هم را توکو یچهره بودم امیدوار. بودند کرده قرق را سپید هایگرگ اردوگاه تمام سوزاندمی

 هاادرچ وسط طرف به را مسیرم کنم نگاه عقب به آنکه بدون و بود شده سست هایمقدم. ببینم جمعیت
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 آن تنگ آسمان در هایاغی هایقهقه صدای فقط و بود کرده روشن را هاچادر جای همه آتش. کشاندم

 من .دیدممی آن یهیمه پشت از را توکو یچهره و بود برپا بزرگی آتش ترطرف آن کمی. پیچیدمی شب

 مجلل لیخی، بودند کرده تعبیه آتش پشت، من روبروی که بزرگی نیمکت. خورد تکانی جایش در دید که را

 هایخزه و بود جنگل درختان بزرگترین یتنه از بودند ساخته را نیمکت آن با که هاییچوب. بود شده آذین

 بینمب نیمکت آن روی را هایاغی رهبر یچهره بودم منتظر. بود کرده برابر چند را اشزیبایی آن یتنه روی

 اب و انداخت آتش داخل را بود دستش در که ایکاسه دید که را من. آمد بیرون آتش به نزدیک چادر از که

 دهز وحشت اشهقبیل مثل هم توکو یچهره. نشست توکو کنار نیمکت همان روی اشخورده گره ابروهای

 . زدمی فریاد را افکارش اشژولیده موهای و بود

 شده ساکت همه. بود کرده ستون زانوهایش روی را هایشدست و بود نشسته من روبروی هایاغی رهبر

 هایضجه یاد را من ترطرفآن چادر چند از زنی جیغ صدای. نبود هاسفید یهمهمه از خبری دیگر و بودند

 .دادمی نشان ترشده نفرین را شبآن مکررش هایجیغ و بود حمل وضع حال در زن. انداخت نونا

 .انداختم سرم پشت به را نگاهم. بودند زده زل من به زن صداهای به العملی عکس هیچ بدون او و توکو

 وجود و کردممی حس هادرخت باالی جایی از را وود و بلید، انا بوی. بود کرده قرص را دلم آنها هاینگاه

 .برگردم آنها سمت به ترمصمم شد باعث کای و ساها کنار، بود گرفته آرام شینا آغوش در که ارورایی

 و غذاها من دیدن با بودند هایاغی به خدمت حال در که سفید هایگرگ. بود من سمت به هانگاه یهمه

. داشت را منجی به شبیه حسی من به شانخیره نگاه و گذاشتند زمین را بود دستشان که هایینوشیدنی

 دهش زنجیر هایسپید به ایاشاره، یاغی به توجهبی و توکو چشم در چشم و ایستادم آتش همان پشت

 :غریدم
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 و ینشست! آوردن سرشون بالیی چه بیین؟! زدیمی سینه به رو سنگش قدران که ایقبیله بود این -

 ؟کنیمی شوننگاه

 ار من پای سرتا که طورهمان و شد بلند جایش از. کرد سکوت به مجبور را توکو دست با هایاغی رهبر

 ایاحمقانه کار تا کردم بودند سرم پشت که هاییگرگ به ایاشاره، دست با. آمد طرفم به کردمی نگاه

 طول ایلحظه چند. لرزاندمی را دلم زمین به پاهایش شدن کوبیده صدای و چرخیدمی من دور. نکنند

 دایص با و داد کنار را اششده بافته موهای. زدم زل اشسوخته آفتاب صورت به چشم در چشم که کشید

 :گفت بود هایاغی خاص که ایمردانه

 !بیای کردمنمی فکر -

 .کننمی فرار ترسو هایآدم -

 . بودم تحمل به مجبور ولی؛ شدمی راست تنم به مو هایشنگاه از

 !درسته چقدرش بدونم خوادمی دلم. شنیدم ازت چیزها خیلی -

 .نیومدم جنگیدن برای من -

 ؟نه یا هست راست شنیدم که هاییاین بدونم خواممی! نه من ولی؛ باشی نیومده تو شاید -

 ؟یکن بو تونیمی، نرفته زمین و چادرها از دیشب خون بوی هنوز، کن نگاه رو برت و دور! راسته اشهمه -

 ؟کجان هااون راستی! کوچولو خانوم بودی شده خاکستر هااین جای االن تو نبودن هادرنده اگه -

 ؟بستین چی واسه رو هااین! میان بشه الزم اگه -

 .نداره ربطی تو به ایقبیله بین مسائل -
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 .دادمی عذابم ترسناکش آرامش، شد خفه گلویم در صدایم

 .بزنم ایاضافه حرف کوچکترین شدمی مانعم بودم داده وود به که قولی و چرخاندم همه بین را نگاهم

 :گفتم و دادم بیرون محکمی نفس با را بود افتاده جانم به که خشمی

 ؟کنی قصاص نشنیده خوایمی برادرت عین یا دیمی گوش؟ چیه تصمیمت حاال خب! توئه با حق -

 ...و کشتی رو سرخ گرگ درنده یه خاطر به تو، نیست شنیدن واسه حرفی -

 .بود ـناه گـبی وود چون کشتم -

 در که آرامشی. زدم فریاد صورتش به صورت، بلند صدای با را آخرم یجمله و دویدم حرفش وسط

 .بود گویا کامال غرایش لحن و بود داده خشم به را جایش کامال بود صورتش

 اهمینج و کشوندی اینجا تا رو خودت اتاحمقانه احساس خاطر به تو! نیست ـناه گـبی ایدرنده هیچ -

 !شیمی خاکستر

 اشسینه روی چرم به دستی و برد عقب را سرش. کردمی پرت را حواسم اشزده بیرون هایدندان

. یدمدمی خوبی به را بود اشچهره در که ترسی، زدنمی حرفی و بود نشسته ساکت همانجا توکو. کشید

 :دادم ادامه وایکو به رو و کردم صورتش بار را گرمشماتت نگاه

 خودم، بقیه و امخانواده آزادی ازای در حاضرم هم االن! جنگیدن برای نه اومدم شدن قصاص برای من -

 !شرط یک به فقط بدم پس رو کردم که کاری تاوان
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 نارک یکاسه و ایستاد توکو کنار و رفت آتش پشت سمت به و کشید بیرون من صورت از را هایشقدم

 ایمسخره لحن با کردمی پاک زمختش دست با را اشچانه روی آب که حالی در و کشید سر را او دسته

 :پرسید

 ؟! شرطی چه -

 تو شدن ثابت بهت وود گناهیبی اگر، بدم توضیح برات رو چیز همه تا بدی فرصت یه که این شرط به -

 .بگیری من از رو برادرت تقاص تونیمی

 .خورد گوشم به بودند ماناطراف که هاییگرگ الی از آشنایی صدای

 !نیرا کنینمی رو اینکار تو -

 : غرید من به رو بود گرفته دستش در را ویا دستان که حالی در جیک

 خواستنمی، شدن زنجیر که هاییاین یهمه. هاستگرگ دارایی ترینارزش با تو جون! شدی دیوونه -

 .کنن کمک تو به

 هاهمین. نداره چیزی شدن کشته جز جنگیدن ولی؛ وفاداری من به هنوز که دونممی! کن تمومش جیک -

 !بسوزونن رو بقیه و من تا ریختنمی آتیش به هیزم دیشب

 :گفت و شد افکارم وارد. آمد من سمت به و کشید را ویا دست جیک

 !ویا بدون منتها جنگممی کنارت هم من! بجنگی شیمی مجبور امشب -

 .رفت ساها سمت به من کنار از او و دادم تکان تاکید معنی به را سرم
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 نانچهم ولی؛ بیاندازد خطر به را فرزندش و همسر، خودش جان، کسی امید به تواندنمی بود فهمیده هم او

 یات آغوش در ویا. کرد زمین یحواله تفی و انداخت توکو به نگاهی چشمی یگوشه از. ایستاد من پشت

 کنار هم جیک. بود کرده خوشحال را مانهمه تیا خوشحال یچهره. فشرد آغوش در را او محکم و دوید

 .کردند هم بار مردانه نگاهی و ایستاد اشهمیشگی یار

 :گفت دید امخانواده یمعرکه وسط را خودش که وایکو

 ؟کنن آماده رو هاهیزم بگم یا زنیمی حرف -

 .بود نکرده پاره را سکوتش هنوز، چرخیدم توکو سمت به

 ؟فهمیدی چی کردی بو رو جنازه وقتی تو شدن کشته مرد و زن اون که شبی اون -

 !هیچی -

 .بزند من جان به را زهرش تا کردمی را سعیش تمام توکو

 !کردی حس رو زن یه بوی گفتی خودت! توکو بزن حرف: نیرا

 :داد پاسخ و کرد باز سختی به را دهانش قفل، خواستنمی دلش اصال اینکه با

 .نکن تالش الکی! نداره هااون به ربطی ولی، آره -

 ایاشاره. بودم دیده را انا پیش ایلحظه که جایی، انداختم وایکو سر باالی درختان سمت به را نگاهم

 دمیق و چرخید سرش پشت به متعجب وایکو. رسید زمین به وایکو پشت دقیقا درخت روی از انا و کردم

 وایکو یسینه روی را دیگرش دست بود کمرش روی دستش یک که درحالی انا. شد پرت عقب به

 :گفت بود لحنش در که شیطنتی همان با و گذاشت
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 !کنی جمع رو حواست باید بیشتر یکم -

 کای و جیک که کردند حمله، بود آمده او سر پشت که بلید و انا سمت به بودند وایکو اطراف که هاییگرگ

 و جیک پشت از و کرد جمع را اشزده بیرون هایدندان انا. ایستادند گرگها روبروی و دویدند آنا سمت به

 ایستاده هاگرگ صورت به صورت کشاندندان و چنگ من هایگرگ. کرد هاگرگ به ایمسخره نگاه کای

 سرخ هایگرگ. ایستادم بینشان و رفتم آنها سمت به. دادندمی نشان دریدن یآماده را خود و بودند

 بلید و انا با هم جیک و کای. کشیدند عقب شد بدل و رد بینشان که حرفی با و انداختند وایکو به نگاهی

 . شد ترآرام کمی جو و آمدند من سر پشت

 .دید لرزانش سیاهی پشت از شدمی را کینه، داشتنمی بر انا روی از را تیزش نگاه وایکو

 :ستنش نیمکت روی بدهد نشان فاتح و آرام را خودش بندشآرنج با کردن بازی با کردمی سعی که وایکو

 ؟که بوده دوتا این کار هاانسان اون کشتن بگی خواینمی -

 هایرگگ وجود از و نبودن آشنا اینجا قوانین با و شنمی تبعید اینجا به شب همون دقیقا بلید و انا! چرا -

 قدراون و کرد زنجیر رو اون اینجاست یدرنده تنها وود کردمی فکر چون توکو. بودن خبربی سپید

 !بود ـناه گـبی که حالی در، هاستاون قاتل وود کنه ثابت تا داد اششکنجه

 با پیر گرگ کردمنمی رو اینکار اگه چون؛ شدم سرخ گرگ کشتن به مجبور من شورا تو هم شباون

 .بود کرده پاره رو وود قلب، نقره هاینیزه

 ستد به هنوز هایاغی از پذیرایی بساط و بودند داده خفت به تن که سپیدی هایگرگ به رو هایاغی رهبر

 :زد فریاد بود گردنشان و

 !بیارین رو هاهیزم -
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 یکسان یهمه. بدهد گوش هایمحرف به خواستنمی دلش اصال، بود کرده ترشجریح انا گستاخی انگار

. دندآممی شده آماده جایگاه سمت به تمام میلیبی با، بودند شده رفتن به مجبور هیزم آوردن برای که

 .کنند حمایت من از توانندمی که جایی تا حداقل تا بستند حلقه من دور امخانواده

 را بود روبرویم که کای. کردمی امکالفه هاگرگ دهان از، شدمی ساییده هم روی که هاییدندان صدای

 . رفتم سمتش به و زدم کنار

 ؟نکردی باور رو هامحرف بگی خوایمی -

 ؟کننمی قبول رو چرندیات این هایاغی کنیمی فک چرا! نه -

 وا یسینه به سینه من و کردندمی تلنبار هم روی دانه دانه را هاهیزم که بود کسانی سمت به سرش

 .بودم ایستاده

 بخوای هم تو نکنم فکر، بیایم کنار هم با بهتره. هستیم محافظین و هایاغی رهبر، من و تو وایکو ببین -

 !بشن پاره تیکه افرادت

 سعی و چرخیدمی چشمم سیاهی دو بین نگاهش. خواندم گوشش زیر وارزمزمه و ترآرام را آخرم یجمله

 .کنم مردانه یچهره آن بار را نافذی نگاه کردم

 :غرید و گرفت من از را نگاهش وایکو

 .بندازید راه رو آتیش ترسریع -

 در صدایش که بودم نداشته بر قدمی هنوز. برگشتم امقبیله سمت به دیدم ثمربی را تالشم که من

 .پیچید گوشم حلزونی
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 !نیستی محافظین آلفای که تو -

 .ندارن رهبری هیچ محافظین، هستم چرا -

 . ..بشه خبردار اگه اون، پیر گرگ -

 : پرسیدم توکو به رو

 ؟آوردم سرش بالیی چه نگفتی بهش -

 ترتیز همه از امنماییقدرت دندان و چنگ که بودم شده تبدیل موجودی به من. زدمی موج صدایم در غرور

 .ستمه راهنما کنم ثابت تا بجنگم او با، بند در هایسپید کردن آزاد با بودم گرفته تصمیم و بود شده

 :گفت بود زده زل آتش به که طورهمان توکو

 !کشت هم رو پیر گرگ شب همون -

 !پیر گرگ -

 به که حالی در، هایشدندان الی از و کرد کلید هم روی را هایشدندان. بود هویدا هایشچشم در تعجب

 : غرید رفتمی توکو سمت

 ؟!بکنه خواست دلش غلطی هر دادی اجازه هم تو -

 ندبل، است آمده تنگ به بود آمده سرش به که حقارتی همهآن از دادمی نشان صدایش. شد پا سر توکو

 :زد فریاد

 !اومد بیرون چادر از بچه یه با اون که بودیم گرفته رو بقیه و ساها افرادم و من -
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 .نداشت زدن حرف جرات احدی و لرزاندمی را جنگل دل اشدورگه صدای و غریدمی چنان هم توکو

 ؟داره پیر گرگ به ربطی چه اصال؟ بچه کدوم -

 پشت به آورد را ارورا اسم توکو تا. گرفتمی زبانه صورتم چپ سمت و بود گرفته جان تقریبا آتش

 داغ آب. ندیدم را او چرخاندم چشم هرچه ولی؛ بگیرم آرام کمی شینا آغوش در ارورا دیدن با تا چرخیدم

 را صورتم ینیمه اتش یگرفته جان یتازه یهیمه. دادم پایین امشده خشک گلوی از را دهانم یشده

 .سوزاندمی

 :کشید فریاد بلندتر. نداد را جوابش کسی ایلحظه چند

 ؟نمیده رو من جواب کسی -

 :کرد زمزمه آرام و چرخاند دهانش در را زبانش توکو

 ...نیرا که بکشه رو بودن شده سمی درنده یه گاز خاطر به که نوزادی و مادر خواستمی پیر گرگ -

 ؟ستزنده هنوز بچه اون -

 . بود باهاشون که باشه ایبچه همون گمونم -

 .بیارید رو بچه اون -

 هیچ. بود وایکو یخورده زخم لحن آن پشت اینقشه چه دانستمنمی. کردممی شاننگاه فقط گنگ و گیج

 کی برای، شنید شدمی هم را پشه خوردن تکان صدای که بود شده ساکت طوری فضا. زدنمی حرفی کس

 را ناشی ولی؛ ببینم را او تا چرخاندم زوایا تک تک در را چشمم. نیست شینا که کردم شکر را خدا لحظه

 . دیدمنمی
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 ترشوحشی سکوت که وایکو. بود شده قطع هم کردمی حمل وضع که زائویی زن هایجیغ صدای حتی

 : کشید فریاد جانش تمام با.بود کرده

 !ببندینشون -

 هارگگ، بودیم آمده صلح برای و پا دو روی ما. کردم حس تنم روی را سنگینی جسم ثانیه چند از کمتر در

 جای حتی و بودیم شده اسیر گرگ چند دندان و چنگ زیر مانهرکدام و آوردند هجوم سمتمان به پشت از

 فقط که بودیم شده اسیر پاهایشان و دست و زیر طوری. نداشتیم هم شدن تبدیل و خوردن تکان

 نگاه یاو به فقط بود بسته را پاهایم و دست که سیاهی گرگ پاهای زیر از. بکشیم نفس توانستیممی

 اب هم باز و نبود بردار دست وایکو. دادم بیرون را شده تنگ نفس، بود ندیده آسیبی اینکه از. کردم

 :پرسید، زدمی فریاد صورتش سرخی از گریوحشی هم و وحشت هم که ایچهره

 ؟کجاست اون -

 که سفیدی یپارچه با شینا. بچرخانم زور به را سرم کرد مجبورم جمعیت بین از کسی رفتن راه صدای

 به را لرزشش که هاییقدم با و انداخت من به را نگاهش. بود آمده معرکه وسط بود پیچیده آن در ارورا

 .بردارد را ارورا وایکو تا کرد باز را دستانش که بود نمانده قدم چند. رفت وایکو سمت به دید شدمی راحتی

 : زدممی فریاد فقط. دادندمی فشار بیشتر را جسمم کردم تقال چه هر، کشیدم بلندی جیغ

 ! نکن رو کاراین! شینا نه -

 کهنآ بدون و زد زل سفید یپارچه به وایکو. کنند آزاد را خود نتوانستند کردند تالش چه هر کای و جیک

. زدمیم ضجه و کردممی تقال فقط من. کشید بیرون شینا آغوش از چنگ با را پارچه بیاندازد او به نگاهی
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 که پارچه الی را ارورا. بود شده ترسوخته آتش یهیمه پشت سرخش صورت. ایستاد آتش روبروی وایکو

 :زد فریاد بود من به خیره که هاییچشم با و زد تریمحکم چنگ بود دستش در

 !کردیمی نباید که کاری تاوان هم این -

 !نه یا است دیده درست هایمچشم دانستمنمی. انداخت آتش به بود دورش که ایپارچه با را ارورا

 و دست که هاییگرگ جان به را امزده بیرون هایدندان داشتم که جانی تمام با و زدم دل ته از ایضجه

 !پریدم سمتش به و کردم فرو بودند بسته را پاهایم

 ودب کرده حمله او به من از ترجلو وود که کنم اشپاره تکه تا بردم هجوم سمتش به و دریدم جسم هوا در

 فرصت مانکدامهیچ که انداخت آتش به را نونا یجگرگوشه سریع قدرآن وایکو. بودند شده درگیر و

 شآت هایشعله. بدهم نجاتش بتوانم شاید تا انداختم آتش داخل را خودم من! نداشتیم العملی عکس

 وامد آتش ان در ایلحظه ـناه گـبی نوزاد بودم مطمئن و بشوم واردش نتوانستم خیلی که بود داغ چنان

 و زدممی ضجه فقط. سوختمی آتش الی که بود کوچکش دست، دیدم که چیزی آخرین و است نیآورده

 با و کشید بیرون آتش از را من کای که بیاورم بیرون را او تا کوبیدممی سرخ هایهیزم به را خودم

 .کشیدممی آتش به پوزه قرارهبی و ریختمی امپوزه زیر از هایماشک. داشت نگهم زور به هایشچنگ

 ماهرانه وود هایچنگ الی سرخش تن. رفتم وود و وایکو سمت به بود زده آتش را جانم که حرصی با

 به. مکن اشتکه تکه خودم تا بیاورد دوام توانستمی اما؛ نداشت را او با مقابله توان وود و خوردمی تکان

 یبیلهق از نفر چند حتی یا نفر یک با هرکدام، بودند جنگیدن حال در بقیه و جیک. برگشتم جیک سمت

 : زدم فریاد جیک افکار در. بودند گیر در هاسرخ

 !برو و بردار رو ویا -
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 ایستاده ساها روبروی هم او، رفت ویا سمت به و کرد رها را بود هایشدندان الی که گرگی دست جیک

 بودیم مدهآ که مسیری سمت به من به نگاهی با و کشید صورتش به ایپوزه. نشود نزدیکش کسی تا بود

 .رفتند

 انتقام تا و بود زده آتش را جانم ارورا سوختن. بودم شده آماده مرگ برای و بود شده راحت آنها از خیالم

 .شدمنمی آرام گرفتمنمی را کوچکش هایدست

 چشم زا کمتر در و پریدم بود گرفته دندان به را گلویش که گرگی سمت به، کردم پیدا زحمت به را چیتو

 : شدم افکارش وارد. شد بلند کنان ناله چیتو، شکاندم را گردنش زدنی برهم

 !بجنگن ما برای بگو و کن آزاد رو هاگرگ یهمه برو -

 گردنش از که خونی. داد عبور سرعت تمام با من کنار از را رنگش طوسی تن و کشید ریزی یزوزه

 طورق یتنه به را بود کرده حمله او به که گرگی هایشدست با ساها. کشاند زمین به را نگاهم، چکیدمی

 به. انداخت زمین را او و برداشت خیز سمتش به پشت از گرگی که نکشید ایلحظه به اما؛ کوبید درخت

 محض به هم بلید. کرد بلند ساها روی از را او و آمد فرود گرگ تن روی من از زودتر انا که دویدم سمتش

 . بجنگد ما کنار تا رفت تیا کمک به رسیدن

 کردم ترکند او سمت به را هایمقدم. آمدنمی بر او پس از ولی؛ کوبیدمی زمین به را وایکو اینکه با هم وود

 از روراا انداختن آتش به یصحنه ایلحظه، شدم که نزدیکشان. ببینم را کشیدنش درد لحظه به لحظه تا

 روبروی را سرخ گرگ و انداختن گردنش زیر را دستش کای کمک به وود. شدنمی دور هایمچشم جلوی

. برداشتم را قدم آخرین. شود خالص دو آن دست از نتوانست کرد تالش چه هر وایکو. دادند قرار من

 که یحالت در و گذاشتم اشسینه روی را دستم. اسیر وود دستان در اشپوزه و بود روبرویم وایکو یسینه

 یصدا. بکشم بیرون را قلبش تا کردم فرو اشسینه در را تیزم هایپنجه بودم زده زل هایشچشم به
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 که ودب نرسیده قلبش به امپنجه هنوز. شد ناپدید اشضجه صدای در اشسینه استخوان شدن شکسته

 ار پاهایم. شدم کوبیده زمین به کمر با، انداخت من روی را خودش و کشید صورتم به را اشپنجه توکو

 سمت به بود دیده مناسب انتقام برای را فرصت که وود. کردم جدایش خودم از و کوبیدم شکمش زیر

 یاندازه به هایشچشم سرخی. کوبید زمین به حرکت اولین با را توکو، وود. شد ور حمله توکو

 هایپنجه با که صورتی و زده بیرون و خونین هایدندان با و بود گرفته آتش، بود شده که هاییشکنجه

 . کردمی مجازات را توکو، بود شده زخمی شدت به وایکو

 هم به دندان و چنگ. شد ورحمله سمتم به بود شده ترمیم اشسینه استخوان زود خیلی که وایکو

 دهش آزاد که سفیدی هایگرگ سیل. شدیممی کوبیده سرمان پشت هایدرخت به کمر با، کشیدیممی

 .بود گریبان به دست گرگ دو حداقل با سرخی گرگ هر، آوردند یورش هایاغی یدسته به بودند

. دشو وارد بدنم به سختی جراحت بود شده باعث زیادش قدرت، جنگیدممی وایکو یپنجه در پنجه من

 هب محکمی یضربه پاهایم با داشتم که جانی تمام با، ببرم آتش کنار را او تا کردم را تالشم آخرین

 روی هم خودش و کشید اتش کنار هم را من و انداخت فکم به را اشپنجه، افتاد آتش کنار. زدم شکمش

 .افتاد من

 یینهک. گرفت هایمچشم مقابل و کرد بلند گوشهایم کنار از دندانهایش با را سرخی و گرفته آتش چوب

 !کوبیدمش زمین به آتش وسط و کردم بلندش که بود زده جانم به داغی چنان ارورا

 جسم. کردممی حس را اششده سوخته موهای بوی. بود سوختن حال در وایکو زیر و من دور تا دور آتش

 . کردمی تقال فاتحانه هم شرایط آن در حتی اشخسته

 ات کردم باز هایمپنجه با را فکش بود هایمپنجه در که جانی آخرین تا و پریدم اشسینه روی پا دو با

 با هک شنیدم را فکش استخوان شکستن و صورت پوست شدن پاره صدای، کنم پاره وسط از را اشپوزه
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 هادرخت سمت به داغ هایخاکستر و گرفته آتش هایچوب روی از، خورد پهلویم به که محکمی لگد

 و یدکشمی دردناک هایزوزه و بود افتاده آتش کنار وایکو. شدم کوبیده درخت به کمر با محکم و غلتیدم

 امورهد گرگ چهار، برداشتم خیز وایکو سمت همینکه، ایستادم پاهایم روی سختی به. پیچیدمی خود در

 .کردند

 هب و کرد رها را توکو، وود. رساندمی امصوتی تارهای به زحمت با را صدایم، ترس، کشیدم بلندی یزوزه

 که سرخ هایگرگ. کردممی نگاهش تعجب با هم خودم که پریدمی هوا در چنان. برداشت خیز من سمت

 . شدند ورحمله جفتمان به بود معنیبی برایشان ترس

 را هایشانگردن ثانیه چند از بعد و کردمی فرو هاگرگ گردن به ولع با را نیشش هایدندان وود

 در غرق دیگر سرخِ یک هایچنگ زیر من که بود آرنجش الی هاسرخ از یکی گردن هنوز. شکستمی

 رکم لحظه در و پرید من سمت به زده بیرون هایدندان با و انداخت زمین را مفلوک گرگ. بودم شده خون

 . پیچید گوشم در گرگ ها استخوان شکستن صدای، انداخت زانویش روی را آن

 هک حالی در. کوبید زمین روی من کنار را زانویش وود. بودم افتاده زمین روی خونی هایدست و صورت با

 داخل هک خونی لباسش آستین با. کردمی جور و جمع هم را بغضش، دادمی پایین را اشرفته باال آستین

 کنار و ردک بلندم و انداخت کتفم زیر را دستش، کرد پاک را بود کرده ضعیف را امبینایی و بود رفته چشمم

 هایشلب کنار از که خونی. کردمی بدتر را حالم خونش بوی، گذاشت زمین روی درخت تریننزدیک

 از واستخنمی دلم. ببینم را خون چکیدن نباشم مجبور تا کشیدم ایپنجه، جانمبی دست با را چکیدمی

 اهشنگ. برود تا کنم رهایش کردمی مجبورم بودند که شرایطی آن در بقیه و ساها دیدن ولی؛ برود کنارم

 . کشیدم بلندی یزوزه و دیدم سرش پشت را گرگ دو که بود من سمت به



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 379 

. رفت فرو انتها تا و شکافت را اشسینه بود هاگرگ از یکی دهان در که اینیزه چرخاند که را سرش

 من سمت به دیدند من کنار را وود وقتی و برگشتند من سمت به همه که زدم واریزوزه یضجه چنانآن

 بسته هایچشم اما؛ زدممی رویش و سر به محکم را امپوزه و کشیدم کنارش را امشده داغ بدن. دویدند

 به پنجه، ببینم را اشیچهره دادنمی اجازه بود هایمچشم در که خونی. خوردنمی تکان ایذره اششده

 .است زنده که بشوم مطمئن و ببینم را هایشپلک خوردن تکان فقط تا زدممی هایمچشم

 وود کمر روی را هایشپنجه کای. بود شده بلند هوا به لعنتی جنگلِ آن سرد خاکِ که بود دویده چنان کای

 . کشید بیرون او بدن از و گرفت هایشدندان الی را نیزه، انداخت

 ایپاه روی. بود فایدهبی اما؛ برگرداند را او من صدای شاید تا زدم ضجه انقدر، خوردنمی تکانی هیچ وود

 هخورد زخم صورت به چکیدمی هایشپلک از هم با خون و اشک که هاییچشم با و بودم ایستاده امزخمی

 . بودم زده زل وود جانبی و

 ترسرد لحظه هر تنم و نشست جانم به بارهیک به هادرد تمام. شنیدم را قلبم شدن شکسته صدای

. افتادم زمین روی وود کنار و شد شل زانوهایم، درید را جانم تمام پوچی احساس لحظه یک در. شدمی

 و وردخنمی تکانی هیچ سفیدش هایلب! مردممی او کنار باید هم من، کشیدم صورتش نزدیک را صورتم

 محکمی پلک با را هایمچشم اشک هایقطره و گذاشتم صورتش روی را امپوزه. بود حرکتبی اشسینه

 .کردم جنگل خاک یحواله

 به ام جانبی هایجسم تا جنگیدندمی و بودند شده جمع ما دور تا دور، انداختم امخانواده به را نگاه آخرین

 . نشود پاره تکه سرخ هایگرگ دست
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 روی را لرزانش هایدست. کشید زمین روی وود و من صورت بین را زانوهایش و دوید من سمت به ساها

 را چیزهایی. گرفت آسمان به رو را سرش و کشید ما سر روی را هایشدست. کردم حس امپیشانی

 . دادمی فشار محکم را دستش و کردمی زمزمه

 صدای فقط من. داد فشار را وود هایدست دوباره ساها. خوردنمی تکانی بود مرده او کرد نگاه وود به

 از گرمی جریان. کردم حس بدنم در را گرما. زدمی فریاد را وردی آسمان به رو که شنیدممی را فریادش

 فریاد بیشتری جان با کردمی ادا را ورد که بار هر. شدمی منتقل وود و من جان به ساها هایدست

 . کشیدمی

 زمین بر نقش خودش و درید را همه گوش، آمدمی که ایزوزه و ناله صدای همهآن بین فریادش آخرین

 نفس نفس. پرید جایش از و کشید دردی با نفس او، شد بلند وود پیشانی از که ساها هایدست. شد

 مگر جانم تمام هم من. بود آمده بیرون اشسینه از که گشتمی اینیزه جای دنبال به دست با و زدمی

 . بود کرده زنده هم را من وود یدوباره کشیدن نفس، بود شده

، بود افتاده زمین روی ساها. چرخید ساها سمت به مانجفت نگاه که بودم بودنش زنده شادی در غرق

 خون به غرق هایشدست، بود زمین روی صورتش کنار بود شده اذین خون با که رنگش اینقره موهای

، گیرمب را هایمهق هق جلوی توانستمنمی. خوردنمی تکانی هیچ اشسینه و بود افتاده نزارش جسم کنار

 صورتش روی را امپوزه و کشیدم هایمدست روی را ساها سر. آمدمی بیرون هایمزوزه صدای فقط

 . کرد خیس را صورتش هایماشک، گذاشتم

 ودب کرده تقسیم وود و من بین را خودش جان ساها. کردمنمی حس را نفسش گرمای و قلب صدای دیگر

 به هم با را ساها و من و آمد من سمت به، است برگشته شدنمی باورش که وود. بدهد نجات را جفتمان تا

 . کشید آغوش
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 بود شکسته چنان قلبم. بود سخت خیلی برایم موضوع این هضم، بود داده او و من خاطر به را جانش ساها

 . کشیدممی نفس فقط و کردمنمی بودن زنده احساس که

 روی سختی به. شد ناپدید کنارم از و کرد جدا من آغوش از را ساها دید را من یزده بهت یچهره که وود

 مروی پیش که جهنمی سمت به کردمنمی حس آن در را ایزنده روح هیچ که جسمی با و ایستادم پاهایم

 . برگشتم بود

 بود شده بلند هاچادر از که سیاهی دود. بود کشیده آغوش به را جا همه آتش و بودند سوخته چادرها

 از. کردندمی پاره تکه را دیگر هم و بودند افتاده هم جان به هاگرگ. بود ساخته جهنم به شبیه ایصحنه

 . کردمی فرار مهلکه از بیرون سمت به لنگانلنگ که دیدم را وایکو جمعیت الی

 با ردکمی مجبورم و زدمی آتش را جانم، آتش به ارورا انداختن صحنه، کردم ترتند سمتش به را هایمقدم

 . کرد ارورا با که کنم همان او

 قدرتمندی و بزرگ یچثه. کردم زمینش پهن و انداختم کمرش روی را هایمدندان و دویدم سمتش به

 را شاهرگش بار این و پریدم پاهایم روی دوباره. شدم کوبیده زمین به اشضربه کوچکترین با و داشت

 هرگششا دندان با و گرفتم هایمپنجه الی را اشپوزه و کردم حمله سمتش به هایمپنجه با. رفتم نشانه

 .کردم پاره را

 از که خونی جلوی نتوانست و رفت سیاهی هایشچشم. ماندمی زنده چنان هم او دانستممی ولی

 وحشتناکی صدای اشسینه خس خس. افتاد زمین روی خوران تلو تلو و بگیرد را پاشیدمی هایشرگ

 . داشت
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 تمام، دود و غلیظ خاک. کشیدم هاچادر وسط جاننیمه آتش نزدیک و گرفتم دندان به را پاهایش

 یبلند یزوزه و رفتم بودند نشسته آن روی توکو و وایکو که نیمکتی روی. بود پوشانده را ماناطراف

 .کشیدم

 گیدنجن! شدند ساکت همه. کرد سکوت به مجبور را قبیله یهمه و آمدمی بیرون آلفاها از فقط که صدایی

 من به دندان سرخ هایگرگ. بودند زده زل من به زنان نفس نفس همه، بود کردهراخسته زخمی هایگرگ

 سر. ودب ترارزش با جانم از ارورا انتقام ولی؛ گذارندنمی امزنده وایکو کشتن با دانستممی، دادندمی نشان

 : غریدم هاگرگ یهمه افکار به رو و انداختم پاهایم زیر را وایکو

 !قانونم...من و بگیرید دستور من از مجبورین تونهمه و هستم راهنما من -

 مه که سرخی هایگرگ زمانهم. کنم پرت بود روبرویم که بزرگی آتش به تا گرفتم دندان به را وایکو

 من سمت به و کشیدند بلندی یزوزه کنیم مغلوبشان بودیم نتوانسته خیلی و بود زیاد تعدادشان چنان

 ار ما دورمان تا دور از بلندی هایزوزه صدای که کنند متوقفشان کردند سعی من هایگرگ. آوردند یورش

 . کردم رها زمین روی دوباره را وایکو من و کرد سکوت به مجبور

 احساس دورم تا دور را وجودشان اینکه تا ندیدم را صدا منبع چرخاندم چشم چه هر دود همهآن بین از

 !بود زده خشکمان همه. کردم

 نشانگرد در محافظین گردنبندهای. بودند ایستاده دورمان تا دور که بودیم هاییگرگ عظیم خیل وسط ما

 به محافظین جمعیت بین د÷بو موهایشان الی که سفیدی موی یریسه با سفید هایگرگ و درخشیدمی

 .شدمی پایین و باال خسخس با امسینه، کردممی نگاهشان فقط گیج. بودند شناسایی قابل خوبی
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 ار خودم و بودم ایستاده برویشان رو. آمدندمی من سمت به شانهمه. کشاندم هاگرگ سمت به را نگاهم

 اندمم زنده با چه، دادممی خاتمه را وحشی یقبیله این یقائله باید امشب. بودم کرده آماده چیز همه برای

 !مرگم با چه

 . نمببی را شانواکنش تا شدم منتظر. بودیم افتاده گیر آنها بین عمال ما و شد ترتنگ هاگرگ یحلقه

. رساند من کنار را خودش وود. شدند جمع من دور بود انداخته جانشان به آتش ساها مرگ که امخانواده

 من روبروی و شدند رد جمعیت الی از هایگرگ. بودند ایستاده هاگرگ به رو من پشت به پشت بلید و انا

 کمی جمعیت الی از محافظین هایگرگ از یکی. زدم زل آنها به و دادم بیرون را داغی نفس. ایستادند

 !کرد خم سر من جلوی و آمد جلوتر

 زل او هب فقط اعتنابی. بودم خورده عمیقی زخم هااحترام ادای این از قبال ولی؛ ایستاد لحظه یک برای قبلم

 آتش که سرخ هاییاغی جز کردند تعظیم همه. کردند خم را سرشان او از تبعیت به هم بقیه که زدم

 . بود تبعیتشان حس از ترورشعله نفرتشان

 . کشید رخم به را ابهتش و شکست را لعنتی شب آن سکوت بود همه از جلوتر که پیری گرگ

 !راهنما بر دورد -

 .آمدمی نظر به مهربان و غرا عجیب اشسالخورده صدای

 ور اتحاد رسید گوشم به هایاغی گریوحشی خبر وقتی! هستم بزرگت پدر هایزاده عمو از، سیرادو من -

 .اومدیم دیدنت برای امقبیله با و دادم ترجیح تو علیه جنگیدن به

 !اومدین دیر ولی؛ ممنون -
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 .بود دشوار برایم، زدن حرف کلمه چند از بیشتر و لرزیدمی صدایم

 !ای زنده خودت که شکر رو خدا و شدم راهی شنیدن محض به من -

 .مرد ساها ولی -

 .بگیرم باال را سرم نتوانستم دیگر که زد امسینه به چنگی چنان بغض

 لیخی جوونی در ساها! ساها مثل؛ مونهمی جاودانه هابعضی مرگ اما! طبیعته قانون از جزئی هم مرگ نیرا -

 .نیستن خوبی هایقدردان هاگرگ اما...اما؛ کرد خدمت هاگرگ به

 شینا و توکو به اعتماد چوب من. کنم اطمینان توانستمنمی اصال ولی؛ کردمی آرام را دلم زدنش حرف نوع

 انج نیمه جسم کنار از، آمدم پایین نیمکت روی از. نداشتم را دیگری ـیانـت خــ طاقت و بودم خورده را

 . رفتم سیرادو سمت به بیاندازم او به نگاهی آنکه بدون و گذشتم وایکو

 .تریهسنگین ـناه گـ قدرنشناسی از، ـیانـت خــ اما -

 که مرفت سمتی به و کردم عبور هم او کنار از کردممی نگاه را زمین که همانطور. بزند حرفی نشدم منتظر

 .داشتم رفتن به تصمیم فقط، دانستمنمی را انتهایش

 !راهنما میری کجا -

 ار حرکتم ناکجا همان سمت به بدهم نشان العملی عکس ترینکوچک کهاین بدون و ندادم را جوابش

 . کوبیدمی جنگل سرد خاک به پای کنارمان هم وود، افتادند راه سرم پشت امقبیله. دادم ادامه

 !نیرا داری وظیفه ما یهمه به نسبت تو، برگرد -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 385 

 ایرهذ دیگر. کردممی فکر برگشتن به فقط و نداشتم یاغی و خودسر هایگرگ قبال در ایوظیفه هیچ من

 را امکاری ندانم و غرور تاوان و داده اسمم و قبیله همین پای را هایمعزیزترین من، نداشت اهمیت برایم

 . مبده دست از را امخانواده یبقیه ورزیکینه با خواستنمی دلم اصال، بودم پرداخته گزافی قیمت به

 .برگشتم صدا سمت به، درید را فکرم بیرون از ایزنانه صدای

 .برگرد نیرا -

 اهایمپ دیدم دستانش در که چیزی اما؛ بگیرم او از زهرچشمی تا بودم منتظر، زد آتش را جانم شینا صدای

 ناشی به بودند همه از ترنزدیک که وود و کای نگاه امتداد در و بودم شده میخکوب جایم سر. کرد شل را

 . خوردمی تکان بود دستش در که سفیدی یپارچه. بودم زده زل

 ندادم اجازه بود آمده پاهایم در که جانی تمام با! خوردمی تکان او آغوش در که باشد ارورا شدنمی باورم

 و یددرخشمی نونا مثل اشآبی چشمان. زدم کنار را پارچه امپوزه با. رفتم سمتش به من و بردارد قدمی او

 .کرد آرام را دلم رنگش سرخ پوست

 راممآ تنش بوی. کشید صورتم سمت به را ارورا. شد متوجه را سوالم او و دوختم شینا صورت به را نگاهم

 :گفت و گرفت باال را سرش. کرد

 زا یکی به. کردم فرار قصد لحظه همون، بیاره سرش بالیی که ترسیدم پرسید ارورا از وایکو وقتی -

 زن که بودم شده چادری وارد ناخواسته اما؛ کنیم فرار هم با و بردارم براش غذا یکم تا رفتم چادرها

 !شنیدی رو هاشضجه صدای که زنی همون. بود خوابیده اشمرده یبچه کنار زائویی
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 عوض رو ارورا و اون جای، دیدم مناسب رو فرصت که من. بود اومده دنیا به مرده اون یبیچاره یبچه

 عمرم یهمه من! برداره تو سر از دست شاید تا آوردم هم رو بچه اون. کردم قایمش ایگوشه یه و کردم

 . دیدم زیاد رو هاگریوحشی این ازشون و گذروندم هااین با رو

 :داد ادامه ثانیه چند از بعد و داد بیرون محکمی پوف

 ! بودی سپرده بهم که امانتی هم این -

 شکر ار خدا قلب ته از و کشیدممی صورتش به پوزه. کنم چه دانستمنمی و زدمی تند قلبم خوشحالی از

 . رگردمب عقب به ایلحظه حتی نبودم حاضر، برگشتم امقبیله سمت به و گرفتم دهان به را پارچه. کردم

 .ایستاد روبرویم و آمد سمتم به سیرادو

 . دارند هم شرافت هاگرگ. کن زندگی اتقبیله با و برگرد -

 .بمونم ایلحظه حتی نیستم حاضر -

 :تگف محکمی و سرد لحن با بار این و کرد سکوت ایلحظه چند که کوبیدم افکارش به را جمالتم چنان

 !بخشننمی مادرت مثل رو تو اتقبیله ولی! برو خوایمی اگه -

 . ندارم احتیاج بخشش به من -

 ؟چی ساها یجنازه -

. شدمی حمل گرگ دو توسط چوبی تکه روی ساها یجنازه. ریختند جانم به سردی آب، حرف این با

 ار هایمچشم. جهیدم سیرادو سمت به و سپردم وود آغوش به را ارورا. کنم رها را اشجنازه توانستمنمی

 :زدم افکارش به چنگ و کشیدم هم روی را دندانهایم، دوختم چشمانش سیاه تخم به
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 ...بخوره ساها یجنازه به دستت اگه -

 رو خودت از بعد آلفای جاهمین کهاین شرط به، کنیممی همراهی لنج تا رو ساها مونهمه، باش آروم -

 نبود در دبای و مسئولیتیبی مادرت مثل هم تو ولی؛ هستن منتظرت وقته خیلی محافظین! کنی مشخص

 !کنی انتخاب رو کسی خودت

 دستش به را امپوزه. زدمی آتش را جگرم معصومش صورت به کردن نگاه. رفتم ساها یجنازه سمت به

 و کردم هپار را کیف هایمدندان با. رفتم بود بسته کمرش به همیشه که کوچکی کیف سمت به و کشیدم

 یتیره رنگ که پیری و بزرگ گرگ. انداختم پاهایش جلوی و گرفتم هایمدندان الی را سبز یاقوت

 .کرد نگاه یاقوت به متعجب، بود شده ادغام شب در پوستش

 !نداره من به ربطی هیچ دیگه هاگرگ سرنوشت، کن انتخاب خواستی رو کی هر خودت -

 به ایدب هاییگرگ از اگه. کنی زندگی ایدرنده هیچ با تونینمی تو! داره ربط هاگرگ به تو سرنوشت اما -

 !برو تنها خودت پس بذاری احترام قوانین

 . شدم امخانواده و بقیه افکار وارد

 .نیست اجباری هیچ! بمونه خوادمی هرکس -

 !شینهنمی ساکت گرگی هیچ و قوانینه خالف این. بری و بذاری رو هادرنده مجبوری تو اما -

 لندیب یزوزه، بود کرده جریح را آنها شانسرنوشت به نسبت من اهمیتیبی و مسئولیتیبی که هاگرگ

 و جنگیدند کنارم مردمم ولی؛ نداشتم خوشی دل آلفاها از اینکه با. دادممی حق آنها به دل در. کشیدند

 . کنند مانپاره تکه هایاغی ندادند اجازه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  ngn| مه در زوزه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 388 

 را من که وود. نداشتم را جدیدی یمهلکه تحمل توانایی و بود کرده گیجم هاگرگ یهمهمه صدای

 .کرد ساکت را همه و دوید مهلکه وسط، دید مستأصل

 .میرم من -

 اطرخ به ولی؛ بماند کنارم که بود داده قول او. بود خونینش و دوخته زمین به صورت به زده بهت، نگاهم

 یمرها هاگرگ ایقبیله تعصبات بماند من کنار که روزی تا دانستمی او. بود شده رفتن به مجبور من

 پلک از کمتر در ارورا ماندن زنده حالوت. گذاشتم اششانه به را امپوزه و رفتم سمتش به. کرد نخواهد

 .کرد زمزمه آرام گوشم در وود. بود هوا به و شده دود وود رفتن با زدنی

 .برو بقیه و ارورا با فقط و نزن حرفی -

 :گفت سیرادو به رو. کند بازش توانستنمی هم بغض شکستن که بود کرده امخفه چنان صدایش

 .باشم ساها با لنج تا بدید اجازه فقط -

 یجنازه. کرد اشاره بودند آورده را ساها یجنازه که هاییگرگ به و داد تکان تایید معنی به سری سیرادو

 گرفته دهان به که ایپارچه با من و شدمی حمل ایسوخته نیم چوب تخته روی ما یهمه از جلوتر ساها

 را کای یمردانه هایاشک اما؛ زدمی آتش را جانم چیتو هایقراریبی. رفتممی راه او سر پشت بودم

 .آمدمی بیرون اشبسته یخ هایپلک پشت از چگونه که کنمنمی فراموش وقتهیچ

 ناله عجیب هادرخت. رسیدمی مشام به فرسخی چند از دریا بوی، گذشتمی سخت و طوالنی مسیر

 .لرزاندمی را ایجنبنده هر دل جانشانبی هایبرگ الی پاییز سرد باد وزیدن صدای و کردندمی
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 سست را افکارم ستون نبودنش فکر. کردندمی مشایعت را ساها جنازه شب سکوت و سیاهی در همه

. مرسیدی ساحل به صبح میش و گرگ ما و گذشت ساعتی چند. بود فرساجان برایم تحملش و کردمی

 ...عزیزمان روحبی جسم و ماندیم ما و رفتند و کردند رها را ساها یجنازه هاگرگ

 که بودم زده زل معصومش صورت به فقط زده بهت، رفت لنج سمت به کردمی مانهمراهی که شینا

 به ودندب دیده را شینا وقتی. بودند ما منتظر و برده پناه لنج به ویا و جیک. لرزاند را تنم ویا جیغ صدای

 را سرم. کردم احساس گردنم روی را دستی. بود کرده مشوششان ساها یجنازه دیدن، دویدند ما سمت

 به مگردن روی از دستش. رسید ساها سر باالی بود دستش به که طنابی با که دیدم را صفا چرخاندم که

؛ ودب کرده کر را فلک گوش شانهق هق صدای. شد کوبیده زمین روی ساها کنار زانوهایش و لغزید پایین

 تنریخ برای اشکی دیگر مرگش از بعد من و بود رفته فرو ابدی خوابی به آرام ساها، بود فایدهبی ولی

 .نداشتم

 عدب و گذاشت جلویمان را بود آورده که هاییلباس کردمی پاک صورتش روی از را اشک که حالی در شینا

 از را ما ساها رفتن یغصه و بود شده سرد هایمانبدن. کرد جدا من از را ارورا و آمد من سمت به

 . نشستم زمین روی و کردم تن به سر از را بود جلویم که لباسی. بود کرده خودخودبی

 بیرون چیتو و ویا هایدست زیر از را ساها یجنازه زحمت با جیک. بودیم شده خاکسپاری یآماده همه

 ام به پشت قبر یلبه و ریخت بیرون را خاک آخرین بود کنده را قبری ابتدا همان از که کای، کشید

، گذاشتند قبر داخل را جنازه جیک و وود. دادمی شدنش خرد از نشان لرزانش هایشانه، نشست

 . ریختندمی جسمش روی بر را سرد هایخاک و کردند باز گلویش از را گردنبندش

 جلوی توانستمنمی. بود انداخته امچانه و هادست جان به را چنگش سرما، بودم ایستاده قبر باالی

 دریا جان به مشرق از را هایشنور خورشید کم کم. بگیرم را ریختمی چشمم یگوشه از که هاییاشک
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 کجی. کردیم وداع او با بار آخرین برای و شدیم جمع قبرش دور همه. گرفت پایان خاکسپاری. ریختمی

 جانم اشکش از سرخ چشمان و زده غم یچهره. رفتند هم با هم چیتو و کای، برد خود با را تیا و همسرش

 !وود و ماندم من. رفت و کشید خاک به دستی هم صفا. سوزاندمی را

، وود رفتن. شد مبدل هق هق به هایشدست الی لرزانم هایچانه و کرد پیدا را اشسینه ناخداگاه سرم

 هایاشک پشت از که کردم را تالشم تمام و آوردم باال را سرم. بود کرده برابر هزار هم را ساها نبودن غم

 باال که ار سرم. کنم گرم اشسینه با را سرم کی دوباره نبود معلوم. ببینم بار آخرین برای را صورتش، داغ

 طعم و کردم حس امپیشانی روی بر را هایشلب داغی فقط، ریخت امپیشانی روی هایشاشک گرفتم

 .بود کرده تلخ را کامم، شیرینی همهآن بین از که اشکی شور

 من، رفت او. ماند خالی و شد شل وود کمر از من هایدست و داد نشان آسمان به رخ کم کم خورشید

 پاک ار صورتم لباسم آستین با و گزیدم را لبم. بود شده خیس هایماناشک با که گرمی هایلب و ماندم

 .کشیدیممی نفس دیدار امید به و کردیم خداحافظی کالمی حتی بدون او و من. کردم

 افتهی رهایی شده نفرین جنگل آن از شدنمی باورم، بود سرم پشت به هنوز نگاهم. رفتم لنج سمت به

 نجل چوبی یکفه روی را پاهایم و رفتم باال زحمت به شده سست پاهای با را لنج طنابی هایپله. بودم

 . گذاشتم

 خرینآ برای تا رفتم لنج نوک سمت به هدفبی. سپرد من آغوش به را ارورا، بود منتظرم لنج باالی شینا

. ردک وصل هایشچشم آبی به و گرفت باخته رنگ جنگلِ از را نگاهم ارورا هایتکان. کنم وداع ساها با بار

 ار فردا و کنم نگاه آفتاب گرم طلوع به کردمی مجبورم او بودن، داد هدیه جانم به را امید چشمانش آبی

 .بکشم انتظار
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 اول جلد پایان

 دانلود نگاه انجمن کاربرngn |( مه در زوزه دوم جلد)درندگان جدال رمان

http://forum.negahdl.com/threads/219970/  

 

 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

نگاه دانلود مراجعه برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 


