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 نام داستان:گرگ زاده

Queen.K: نام نويسنده 

 ژانر: تخيلي و عاشقانه

 خالصه:

سمفوني داستان براي دختري نواخته مي شود؛ با ظاهري متفاوت و اخالقياتي که از ظاهرش خاص تر جلوه مي کند. بانويي که 

روح و جسمش با مردمش هم خواني ندارد و سعي مي کند براي همرنگ شدن با اين جمع ستم ديده، تغيير کند. مردماني که از 

را دليل محکمه پسندي براي صلح با اشراف مي پندارند. باالخره با اجبار،  جنگ و خون ريزي واهمه دارند و اين هراس

 ماموريتي بر دخترک غريب داستان، در شهر تحميل مي شود؛ ماموريتي که شايد نجات دهنده آن ها باشد.

 

 مقدمه:

 من کيستم؟

 من دختري از جنس شبم

 همراه آنان هستم؛ ولي هم نوعشان نه!

 ودروزي راز ها برمال مي ش

 روزي هم خونشان خواهم شد

 اما اين يکرنگي تاوان دارد

 چرا که

 پي مي برم من آن چيزي که قبال مي پنداشتم، نيستم!

 پارت اول... #

 ليلي نيشگون آرامي از بازويم گرفت و زير گوشم نجوا کنان گفت:

 -خواهش مي کنم نورا! بيا بريم! 

 کردند گرفتم؛ سبد سيب را از روي زمين برداشتم و گفتم:مسخر به ما نگاه مينگاه خشمگينم را از دختران خوش پوشي که با ت  

 -بريم! 

ليلي با دست ديگرش بازويم را گرفت و من را کشان کشان به سمت روستاي دوم برد. وقتي از آن اشرافي ها دور شديم دستانم 

 را از حصار دستانش خارج کردم و با عصبانيت گفتم:

 -رو بدم؟ اون ها بايد تاوان تحقيرهاشون رو بدن! چرا نزاشتي جوابشون 

 ليلي با چشمان عسلي اش بهم نگاه کرد؛ سبد را در دستانش جابجا کرد و با صدايي مملو از نااميدي گفت: 

 -نورا. تو چرا درک نمي کني؟! اون ها اشرافي هستن و ما رعيتيم!

 وسط حرفش پريدم و با صدايي نسبتا بلند گفتم:

 -ل مال ماست! چطور مي توني به اون خو... جزيره هاو  

 قبل از اينکه حرفم را تمام کنم ليلي با شتاب دستش را بر روي دهانم گذاشت:

زنن!... شايد... شايد... کارت مي کنن؟ شالقت ميدختره ي خنگ! مي دوني اگه اشرافي ها بفهمن چي گفتي چي - -

 ..!بخاطر تو مردم روستاي دوم رو سخت مجازات کنن.
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 دستش را از روي دهانم برداشتم و با صدايي آرام اما خشمگين گفتم:

 -بايد تا کي آروم بشينيم و هيچي نگيم؟ اشرافي ها دارن حق مارو مي خورن!  

 ليلي هيچي نگفت و به راه رفتن ادامه داد. آهي کشيدم و شانه به شانه ي ليلي راه افتادم.

ي مردم در برابر حرف راست سکوت مي کردند و از ما مي خواستند تا حرفي نزنيم و اين وضعيت هميشه همينطور بود. همه

 خفت بار را تحمل کنيم!

 هر چند منظورم از "ما" من و مادرم است. بعد از شورش مادرم، اشرافي چنان درسي بهمان داد تا ديگر هوس اعتراض نکنيم!

 رس مردم از اشرافي ها به حدي رسيده بود که نمي توانستند بدون اجازه ي آن ها کاري انجام دهند.بعد از آن اتفاق ت

وارد ورودي جنگل که وصل کننده ي پايتخت و روستاي دوم و چهارم بود، شديم. به طرز بسيار عجيبي اين جنگل تفاوت هاي 

 ما و روستاي چهارم را بيان مي کرد.

روستاي چهارم بود، پر از درختان سرسبز و گل هاي سرخ بود؛ اما سمت راست جنگل که مال سمت چپ جنگل که متعلق به 

 روستاي ما است به طرز نااميد کننده اي خشک و کوير است. بدون هيچ درختي و همراه با علف هاي هرز!

 گويند که بخاطر من جنگل و همچنين روستاي دوم اين چنين شده است!هر چند مي

 ذهنم را با حرف هاي پوچ مردم آلوده نمي کنم تا باور کنم يک ممنوعه هستم! اما من هيچوقت

هاي روي زمين نگاه کردم. صدايي خش خش مانند به گوشم رسيد. سريع ايستادم و با گوشه از درون آهي کشيدم و به سنگ ريزه

 چشم اطراف جنگل را نگاه کردم.

 ليلي ايستاد و آرام گفت:

 -دن! ر برسيم بيشتر کار بهمون ميدختر بيا ديگه! اگه دي

ام روي لبانم گرفتم و "هيس" کوتاهي گفتم. صداي خش خش برگ ها نشان مي داد که آن سبد را روي زمين گذاشتم و دست اشاره

 فرد به ما نزديک تر شده است.

من رساند و جوري بازويم را هاي سبز که سمت چپ بود رفتم. ليلي با گام هاي بلند خودش را به روي پنجه پا به سمت بوته

 گرفت گويا يک گنج با ارزش را در دست گرفته است!

چشم غره اي نثار ليلي کردم. با ابرو به آن ور بوته ها اشاره کرد؛ بخاطر ترس صورت سبزه اش سفيد تر شده بود و با دست   

 ديگرش به سختي سبد را گرفته بود.

 اگر کسي بهمان حمله کرد با يک ضربه جانانه حسابش را برسم!از روي زمين چوبي نسبتا بلند برداشتم تا 

 ام.ام با چوب معروف شدهمن به ضربات قوي

باري ديگر صداي خش خش آمد؛ اما نزديکتر. براي اينکه بتوانم بهتر چوب را بگيرم به آرامي بازويم  را از دست هاي لرزان 

 ليلي خارج کردم و او را به پشتم هل دادم.

قي بايد بيفتد اول بايد براي من بيفتد نه براي او! با دستانم چوب را به سختي گرفتم. آنقدر فشارش دادم که کف دستانم سفيد اگر اتفا

 شده بودند.

 تپيد و از هيجان ُگر گرفته بودم.صدا نزديکتر شد؛ چوب را محکم تر گرفتم. قلبم تند تند مي

کشيدم ناگهان فردي از پشت بوته لي که داشتم براي حمله در ذهنم نقشه را ميچشمانم را به آن طرف بوته ها سوق دادم. در حا

 ها پريد و...

 #پارت دوم...

 اي کشيد و از شدت شوک به پشت بر روي زمين افتاد. مبهوت به هنريک خندان و ليلي شوکه نگاه کردم.ليلي جيغ خفه

 با صداي هنريک از شوک بيرون آمدم و چوب را پايين آوردم.
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 شماها خيلي ترسو هستيد: -

 مشتي بر بازوي هنريک زدم:

 -هي! بار آخرت باشه مارو مي ترسوني!

هنريک به نشانه ي تسليم دو دستش را باال آورد به سمت ليلي رفت. دستش را به سوي او دراز کرد؛ ليلي با خشم به او نگاه کرد 

 و با کمک او از زمين بلند شد.

 نفس عميقي کشيد و آرام لب زد:

 -هنريک! 

 سپس فرياد زد:

 -مرگ بگيري! 

 اش شرم زده به نظر مي رسيد؛ سرش را پايين انداخت و گفت:بعد از گفتن اين حرف خيلي زود با دستانش بر لبش کوبيد. قيافه

 -ببخشيد!

بلند شد. ليلي مبهوت نگاهمان مي کرد. حتما با  من و هنريک نگاهي رد و بدل کرديم و چندي بعد صداي قهقهه هايمان به آسمان

 خودش فکر مي کرد ما ديوانه هستيم!

چوب را بر روي زمين پرتاب کردم و به سمت سيب هايي که روي زمين افتاده بود؛ رفتم. با کمک بچه ها سيب هاي سرخ و 

 سبز را جمع و در سبد گذاشتيم.

 هنريک سبد سيب را از دستان ليلي گرفت و گفت:

 بايد يه جوري تاوان ترسوندنت رو بدم؛ مگه نه؟ -

 ليلي سرخ شد و آرام خنديد. در چشمان عسلي اش احساسي را مي بينم که تا کنون نديده بودم!

 و من کمي از اين احساس مي ترسم!

 مي داد! دارند و خنده هايشان هر گوشي را نوازش و دو جفت گوش من را آزارهنريک و ليلي جلوتر از من قدم بر مي

 آري... حسادت کرده بودم!

 به خنده هايشان حسادت کردم زيرا من هيچوقت نتوانستم هنريک را به خنده بيندازم. پسرکي که اهل

 ستاي پنجم و پسر يکي از اربابان آن روستاست؛ هنريک آرزوي خيلي از دختران روستاها است! 

 مي توانند هر دختري را به خود جذب کنند! قد بلند و ورزيده، با دو چشم طاليي مانند خورشيد، که

 اولين باري که او را ديده بودم هيچگاه فکر نمي کردم که عاشق او بشوم! عاشق خنده ها و شوخي هايش.

 ناگهان هزاران سوال با شتاب به سوي مغزم پرتاب شدند.

 "چرا با ليلي گرم مي گيرد؟"

 "چرا بايد دوست ما باشد؟"

 چرا...""

 اي ديگري که پس از آن يکي در مغزم شکل مي گيرد.و هزاران چر

 به راستي چرا بايد هنريک از من خوشش بيايد؟

 اصال چه کسي از دختري با موهاي نقره اي و چشماني که رو به سفيدي مي زند خوشش مي آيد؟

 -نورا! بيا ديگه!
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 گيرمکنم و با چند گام بلند از آنان پيشي ميه اخم ميگيرم و به آن دو خيره مي شوم. ناخودآگابا صداي نرم ليلي چشم از زمين مي

 ... پارت سوم #

 -نورا! 

 حوصله به چشمان طاليي هنريک نگاه کردم و براي لحظه اي ذوب در آن دو گوي شدم! بي

 : هنريک کنارم نشست و گفت  

 -! از صبح که اومديم تو خودتي و با اخم جوابمون رو مي دي! ليلي نگرانت شده 

 با شنيدن اسم ليلي ناگهان تمام فشار هايي که از صبح بر روي دوشم بوده، فوران کرد: 

 -! نمي خوام ليلي نگرانم باشه! اصال نمي خوام تو هم نگرانم باشي. فقط از اينجا برو 

 ه هنريک! هايم شوکه شده بودم چه برسد بهنريک براي لحظه اي از فرياد بلند من مبهوت ماند. خودم هم به خاطرحرف

 آرام و شرم زده لب زدم: هنريک من... 

 هنريک دستش را به نشانه ي سکوت باال آورد و با لحني که دلخوري درش معلوم بود گفت: 

 -رم !... هيس! نمي دونم چه چيزي اينجوري تورو ناراحت کرده!... ولي اگه ناراحتي من از اينجا مي

آگاه بغض کردم؛ بدون آنکه چيزي بگويم او را بدرقه کردم... او رفت. به همين نگاه دلخورش را به چشمانم دوخت. ناخود  

 سادگي! به همان سادگي اي که آن کلمات را زدم! 

 هايم رها شدند. ها آرام از چشمانم خارج و روي گونهاز پشت بهش خيره شدم. اشک

 ! زير لب با خود زمزمه کردم: من چيکار کردم؟ او خدايا من چيکار کردم؟

 مانند يک نوزاد در خود جمع شدم و سرم را روي زانوهايم گذاشتم. او را از خودم دلخور کردم! 

 اگر ديگر نيايد؟ نه... مي آيد. او کينه اي نيست؛ به هيچ وجه! 

 بلند شد.  با صداي قدم هاي يک نفر به سرعت سرم را باال آوردم و صورتم را با دستانم پاک کردم. با ديدن ليلي آه از نهادم  

 حاال بايد به او چه بگويم؟ بگويم که به رابطه ي آن دو حسودي کرده ام؟ 

 ! ليلي نزديک تر آمد و گفت: هنريک کجاست؟ قرار بود بهمون کمک کنه  

 نگاهي بهم کرد و گفت: اوه نورا! امروز خيلي تنبل شدي! تو از درياچه آب بگير تا من تمشک جمع کنم. 

 مين برداشت و به سمت يکي از راه ها که در جنگل بود؛ رفت. سبدي ديگر از روي ز

 از جا برخاستم و گرد و غبارهاي نامرئي را از روي شلوار مشکي رنگم تکاندم. 

چقدر بخاطر لباس هايم طعنه شنيدم. لباس هايي که مانند لباس زنان شورشي است و بسيار زيبا تفاوت من و مردمانم را بيان مي 

 کند. 

ي که در اين جزيره شلوار و لباس کوتاه مي پوشد من هستم! از کنار درخت دو سطل برداشتم و به سمت درياچه که وسط تنها کس

 منطقه ي "پنج جنگل" قرار داشت؛ رفتم. 

 هاي سرسبز دورتا دورش را احاطه کرده اند. درياچه ي آبي و زالل در مرکز قراردارد و جنگل

يوسته راهي است براي يک روستا. چه مي شد يکي از اين راه ها، راهي باشد براي فرار از اين هر کدام از اين جنگل هاي بهم پ

 جزيره؟ 

من هم مانند اين درياچه توسط درختان بلند محاصره شدم و هيچ راه فراري هم ندارم؛ دلم به حال خود و اين درياچه ي زيبا مي 

 سوزد. 

 تم. سطل را درون آب درياچه فرو بردم و بعد به بيرون کشيدم. به درياچه رسيدم و دو زانو بر روي زمين نشس
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همه ي اين کارها براي چه کسي است؟ معلوم است! براي تولد وليعهد اين کشور جناب هنري... کسي که حتي به خودش   

 زحمت نداد تا در جشن هاي مردمي شرکت کند! 

 از مردمان ما فقط افراد با تجربه و زرنگ مي توانند در جشن هاي اشرافي شرکت کنند آن هم براي کلفتي! 

ي اسرارم باز سعي کردم از فکر مراسم وليعهد بيرون بيايم و کارم را انجام دهم تا هرچه زودتر رازهاي دلم را پيش صندوقچه

 کنم. 

شکي به سمتم آمد. سبد ها را روي زمين گذشت و درحالي که هن هن مي کرد هاي مچندي بعد ليلي با چهار سبد حاوي توت

 گفت: 

 -... واي! مردم از خستگي! بيا هر چه سريعتر وسايل رو توي گاري بزاريم و بريم 

 سپس انگار چيزي را به ياد آورده باشد با ذوق فراوان گفت: 

ببينمش... کسايي که اون رو ديدن، ميگن که وليعهد مثل خورشيد مي  واي نورا دو روز ديگه تولد وليعهده! خيلي دلم مي خواد -

 درخشه! 

 در دلم گفتم: درست مثل هنريک! 

 از جا بلند شدم و سطل را ها به دست گرفتم: بيخيال وليعهد و جشن و مراسم! اون هم يکي مثل پدرشه! 

 ليلي لب گزيد: آرومتر دختر! 

 تواند باشد؟! يعني وليعهد چه کسي مي پوفي کشيدم و به سمت گاري چوبي رفتم.

 چهارم # ... پارت

مان رسيديم همه ي مردم در حال کار کردن بودند. روستاي کوچکمان درست شبيه بازار پايتخت شده بود؛ زماني که به روستاي

 شلوغ و پرهياهو! 

 مه خودنمايي براي کلفتي در جشن الزم است. همه براي تولد وليعهد شور و شوق داشتند. چرا نداشته باشند؟! به هر حال اين ه

دسته ي گاري را در دستانم فشردم و آن را هل دادم. ليلي با غرغر گفت: خدايا! با اين وضع تا يک ساعت ديگه هم نمي 

 رسيم!...آخ...لباسم! 

لي شدنش جلوگيري کند. در حالي که   با نوک پا راه مي رفت تا ليلي دامن قرمز رنگ لباسش را به سرعت باال گرفت تا از گ 

 مبادا دامنش با زمين گلي برخورد کند گفت: 

لي مي شد!؟    -لعنتي! چرا همين امروز که من اين لباس رو پوشيدم بايد اينجا گ 

ام هايش را با حسادت هاي کورکورانهلبخندي کمرنگ زدم. چطور مي توانستم به اين بانوي شيرين حسادت کنم؟! چه زود خوبي

 ر قلبم بردم! از خاط

 درست زمان هايي که بچه بودم و هيچکس با من بازي نمي کرد او با من عهد دوستي داد؛ نبايد از ياد ببرم... نبايد!   

 –دختر چقدر غر مي زني! عا رسيديم! فقط بايد چهارده تا خونه ي ديگه رو رد کنيم! 

 اصالحش کن...بيست و هشت خونه ديگه! -

اکتفا کردم. در روستاي ما خانه هاي کاه گلي و دکه ها، دو به دو رو به روي هم قرار داشتند؛ البته به غير به گفتن" حاال هرچي" 

 از خانه ي ما که در دورترين نقطه ي اين روستاي کوچک بود؛ درست نزديک جنگل سياه! 

ا هاله اي مشکي رنگي باالي آن جنگل برگ و شکوفه که حتي در بهار و تابستان هم بار نمي دهند. گويجنگلي با درختان بي  

 گذارد تا رنگين شود! قرار گرفته است و نمي

اش نگران شده بود و با ابرو به جلو اشاره با سقلمه ي که ليلي به پهلويم زد از فکر جنگل بيرون آمدم و به ليلي نگاه کردم. چهره

 کرد. 

 هايم پر شوند! هاي مشکالتهمين را کم داشتم تا چوب خط به رو به رويم که نگاه کردم آه از نهادم بلند شد. فقط  
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 پارت پنجم... #

 مرلين با قدم هاي نسبتا تند به سمت ما آمد. هرچند بخاطر وزن زيادش هر چقدر هم سعي کند نمي تواند از اين تندتر راه بيايد! 

 ليلي آرام و با نگراني گفت: بدبخت شديم نورا! 

نمي دانم چرا ليلي بي دليل از اين عجوزه پير  به اصطالح زيبا مي ترسد! تمام مهرباني هاي مرلين فقط و فقط براي ليلي وتک 

 پسرش است و بس! 

 آرام خنديدم: من بايد نگران باشم نه تو! بهتره با مادرشوهر آيندت به خوبي رفتار کني ليلي... 

خواستم به ليلي چيزي بگويم که مرلين بعد از قرن ها به ما رسيد. با چشمان آبي يليلي نيشگون محکمي از بازويم گرفت. م

رنگش که اصال به صورت سبزه و لبان گندش نمي آمد چشم غره اي مانند هميشه نثار من کرد. سپس لبخندي به ظاهر دوستانه 

 به ليلي زد و با آن قد کوتاه و هيکل تپلش ليلي نحيف را در آغوش گرفت. 

 ه ليلي عزيزم! کجا بودي؟ او-

شباهت به پوزخند نبود نثار عجوزه کردم و او را با ليلي و گاري چوبي و دوباره با چشمانش من را نشانه گرفت. لبخندي که بي

 تنها گذاشتم. 

د؛ و نزديک به بعد از سال ها مي دانستم که بايد چه موقعي به کلبه ي چوبي پناه ببرم. کلبه اي که دور از همه ي اين مردم بو

 جنگل سياه! 

ام کنم. بارها و بارها کنجکاو شدم تا به جنگل سياه بروم. اما آنقدر شجاعت نداشتم که قوانين را بشکنم و خودم را تسليم کنجکاوي

 داند! دانم در جنگل سياه چه چيزي وجود دارد که اجازه رفتن به آنجا را ندارم؛ البته هيچکس نمينمي

وجود در مورد آن جنگل سياه پوش، اين است که گرگ زاده ها در آنجا زندگي مي کنند. کساني که هم گرگ تنها اطالعات م

هستند و هم انسان، هم نوعمان هستند و هم دشمن. کساني که در شب، چه ماه باشد و چه نباشد، تبديل به گرگ هاي عظيم مي 

 آيند. شکل آدميزاد در ميبلعند و در هنگام طلوع خورشيد به شوند و همه چيز را مي

با ديدن حصار هاي چوبي که مرز روستا و کلبه ي ما و صد البته جنگل سياه بود، از فکر در آمدم و به سمت حصار ها راه 

 افتادم. 

درخشيد. اون هم دراين آسمان بزرگ تنها بود؛ نه مي تواند ماه کامل و درخشان به زيبايي در آسمان مشکي و بدون ستاره مي

 تواند خودش را همرنگ آسمان کند. چه زيبا برقش چمن هاي سبز رنگ را نقره اي مانند کرده است. يايد و نه مين

افسانه ها مي گويند در زمان قديم نور ماه باعث رويش گل هاي نقره اي مي شد. گل هايي که مي توانند يک آرزوي فرد را به 

 حقيقت تبديل کنند! 

 ا داشتم تا از شر اين چهره خالص شوم! اي کاش يکي از آن گل ها ر

 از حصار چوبي رد شدم و به سمت کلبه که باالي تپه قرار داشت، رفتم. 

 #پارت ششم... 

از پنجره ي چوبي اتاق، با نگراني به آسمان نگاه کردم. از وقتي که آمدم مدام دلشوره دارم؛ نمي دانم چه اتفاقي مي.خواهد بيفتد 

 تابي مي کند. حتي چشمان جنگلي مادرم هم نتوانست آرامش هميشگي را به من القا کند. که قلبم اين چنين بي 

 ام مشت کردم. نزن لعنتي! انقدر تند تند نزن! اتفاقي قرار نيست بيفته... هيچ اتفاقي!هايم را بروي قلب بيچارهدست

 هرچند خودم هم اين کلمات را باور نمي کردم چه برسد به قلبم! 

 اي که پدرم به سختي برايم فراهم کرده بود، نشستم. قب رفتم و روي تخت چوبيچند قدم ع

 اوه پدرم! 

 حال او کجا بود؟! 

ماند؛ هايم را کنار بدنم رها کردم. پدرم سال هاست که شب ها به خانه نمي آيد و در لنگرها ميروي تخت دراز کشيدم و دست

 هاي شبانه و روزانه عادت کردم؛ مانند مادرم. اما اکنون به اين سکوت ترسيدمروزهاي اول از تنهايي در اين کلبه مي
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 به "او" فکر کردم. چقدر امروز اون را از خود آزرده کردم؛ چشمانم را روي هم بستم با گفتن از دلش در ميارم

 به استقبال خواب رفتم 

 ********* 

 توانستم روز رانقدر مه آلود بود که نميتا چشمانم کار مي کرد فقط مه بود و درختان بي برگ. جنگل آ

 از شب تشخيص بدهم؛ به سمت جلو قدم برداشتم. 

 اي کشيده مي شد. دامن سفيد رنگم بر روي چمن هاي نقره

 روم؟ به کجا مي

 دانم! نمي

 دانم که بدنم تحت فرمان من نيست. فقط اين را مي

 دانستم! خواستند در حالي که خودم هم نميحال ديگر وارد جنگل شده بودم. هزاران سوال وارد مغزم شدند و از من جواب مي

از دو طرفم رودهاي طاليي رنگ مانند عسل در جريان بود. پاهايي که اکنون مال خودم نيست من را به طرف جريان رودها 

 داد. اي ميشد و جايش را به گل هاي نقرهن رود کاسته ميبرد. هر چقدر که جلوتر مي رفتم از جريا

هاي جلويم دو چشم خاکستري رنگ ديدم؛ اي دراز کردم تا آن را بچينم. ناگهان از بوتهخم شدم و دستانم را به سوي گل نقره

 وجودم پر از ترس شد و ضربان قلبم به صدم ثانيه باال رفت. 

 چشمان خاکستري مجهول بستم.  وجودم خالي شد و چشمانم را بر روي

 #پارت نهم... 

اي کشيدم. با صداي جيغم ليلي کاله را روي ميز گذاشت و به با فرو رفتن سوزن در انگشت شستم از فکر بيرون آمدم و جيغ خفه

 سمت آمد. 

 چي شده؟ اوه نورا چرا انقدر حواس پرتي؟ -

يلي دست در جيب هاي دامنش کرد و دستمالي با حاشيه هاي آبي بيرون شد نگاه کردم. لبه خون قرمز که از انگشتم سرازير مي

 آورد و به سمتم گرفت؛ دستمال را گرفتم و روي زخم انگشتم گذاشتم. 

 چيزي نيست ليلي... -

 کند و قبل از اينکه حرفي بزند مي گويم: ليلي با چشمان عسلي اش نگاهم مي

  اين دستمال به اين زيبايي رو کي بهت داده؟-

 گونه هايش قرمز شد و با کمي خجالت گفت: مرلين بهم... داده! 

 پوفي کشيدم و گفتم:چه عجب مهربوني اون زن عجوزه رو هم ديدم! 

 ليلي اعتراض کرد: هي! 

 با ابرويي باال انداخته نگاهش کردم که با دستپاچگي گفت: 

 خب... خب... اون اونقدرها هم... بد نيست! -

 هاي کاله شدم. چرخاندم و بي توجه به ليلي مشغول دوختن کنارهچشمانم را در حدقه 

 بعد از دقايق طوالني با صداي سالم کردن ليلي، چشم از کاله رفتم و به ورودي در نگاه کردم. 

درخشيدند. لبخندي بر چهره ي هنريک هنريک باز هم مانند هميشه لبخند بر چهره داشت و چشمانش بيشتر از روزهاي ديگر مي

 زدم. 

 بينم در حال دوختن کالهيد! مي -
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 دوزيم! هاي ابله ميجواب دادم: داريم براي اون اشرافي

 نورا! -

تونم کلي لباس بخرم! اگه مياد؟ اون وقت مي به ليلي نگاه کردم که ادامه داد: مي دوني با دوختن اين کاله ها چقدر نقره گير ما

 زنم! ب ميتوي جشن وليعهد کار کنم کلي نقره به جي

 برن... هنريک کامال داخل اتاقک آمد و با لحني دستپاچه گفت: جشن وليعهد؟ اوه بيخيال ليلي! فقط افراد با تجربه رو مي

 ي نااميدي به خود گرفت و گفت: ليلي قيافه

 کاش مي تونستم برم... خيلي دوست دارم وليعهد رو ببينم! -

 هنريک اخمي کرد و گفت: چيه وليعهد ديدن داره؟ 

 گن چهره ي وليعهد مثل خورشيد درخشانه! خنده ي مسخره اي کردم و با تمسخر گفتم: مي

هاي زردش اين لقب رو بهش هنريک روي يکي از صندلي هاي چوبي نشست و گفت: درخشان؟ فقط اگه بتونيم بخاطر دندون

 بديم! 

 کنار بقيه ي کاله ها گذاشت و با شوق و تعجب گفت: مگه تو وليعهد رو ديدي؟  ليلي کاله تمام شده را 

 با غرور نگاهمان کرد: البته! 

 ليلي دامنش را مرتب کرد و گفت: تو واقعا خيلي خوش شانسي هنريک! 

 وسط حرفش پريدم: اون پسر ارباب روستاي پنجم هس چطور مي تونه خوش شانس نباشه؟ 

 ارم کرد و خطاب به هنريک گفت: قيافه ي وليعهد چه شکليه؟ ليلي چشم غره اي نث

 هنريک قيافه ي متفکري به خود گرفت و گفت: 

شه براي صورتش اونقدر سبزه هست که احساس مي کني داري کاهو مي بيني! با چشماي ريز قهوه اي و دماغ گنده که فقط مي -

 هست که تازه از خواب بلند شدن!  کوبيدن گوشت از اون استفاده کرد... موهاشم مثل کسايي

 ي وليعهد چندان خوشش نيامده است. آهي کشيد و گفت: حداقل وليعهده! از قيافه ي ليلي معلوم بود که از چهره

 ولي چهره نداره! -

 رو به هنريک کردم و گفتم: البته کسي مثل تو نيست! 

 ابروهانش باال پريدند: داري مسخرم مي کني؟ 

 نداختم: البته! شانه اي باال ا

 قبل از اينکه حرفي بزند صداي زمخت مرلين آمد: کارها رو تموم کردين؟! 

 و سپس وارد اتاق شد. نگاهي به هنريک انداخت و چشمانش را ريز کرد: هي پسر! من تو رو جايي نديدم؟! 

 هنريک ايستاد و کمي دستپاچه گفت: 

 نه مادام!...بهتره که من برم! -

 اق خارج شد. و به سرعت از ات

 ي اين پسر خيلي برام آشناس! مرلين زير لب گفت: عجيبه! چهره

 سپس با چهره ي اخمويش گفت: هي نورا! کدخدا گفته براي مراسم فردا شب همراهمون بياي! 

 با تعجب گفتم: چي؟! آخه چرا؟! 

 دونم! البد اون پيرخرفت سرش به جايي خورده! مرلين کالفه گفت: من نمي
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 هاي مبهوت ما از اتاق بيرون رفت. وبه چهره بي توجه

 ليلي به سرعت به سمتم آمد و با جيغ گفت: 

 دوني... اوه نورا شانس بهت رو کرده! مي-

 کردم؛ حال بايد چه کنم؟! شنيدم و تنها به مهماني فردا فکر ميديگر حرف هاي ليلي را نمي

 #پارت هشتم...

 

 هاي آبي تزئين شده بود، نگاه کردم. به دامن و پيراهن بلند سفيد که با حاشيه

 با نااميدي گفتم: من بايد اين رو بپوشم؟!

 جوري نگاهش کردم که انگار دارم به يک چيز حال بهم نگاه مي کنم. ليلي با هيجان گفت: آره! اوه حتما بهت مياد!

 که شوخي هست!به سمتش برگشتم و با نااميدي گفتم: بگو 

 شي نورا!ليلي بي توجه به حرف من به سمت لباس ها رفت: اگه يه ربان آبي به موهات ببندي خيلي زيبا مي

 اما من ازش متنفرم!-

 منظور از "متنفرم" تنها از لباس ها نبود؛ بلکه از کل مراسم و مهمان هايي که قرار بود امشب ببينم، بود!

 دم را در دستان گرمش گرفت و من را روي تخت نشاند و با مهرباني خالص گفت:ليلي به سمتم آمد و دو دست سر

 اوه نورا! مي دونم چقدر از اون ها متنفري اما يه امشب رو بايد تحمل کني!-

 با ناراحتي که همراه با عصبانيت بود، گفتم: اون ها کاري کردن که مادرم فلج بشه و نتونه حرف بزنه! اون ها مادرم رو بخاطر

 اعتراضش سخت مجازاتش کردن! اون ها...

 ليلي من را سخت در آغوش کشيد و مانند مادري دلسوز موهايم را نوازش گرفت و من را تاب داد:

 دونم فقط همين امشب رو تحمل کن... باشه؟ حاال بريم تا آمادت کنيم!دونم، ميمي-

 تونم داشته باشم!ليلي! تو بهترين دوستي هستي که مي سرم را از آغوشش بيرون آوردم و با تمام احساساتم گفتم: اوه

 خنديد و من را بلند کرد تا من را براي مراسم نفرين شده آماده کند.

*** 

 با صداي پر ذوق ليلي از فکر بيرون آمدنم و خودم را در آينه نگاه کردم: واي خيلي زيبا شدي نورا!

ي روستا کرده بود و با موهايي که با ربان آبي رنگ باال بسته شده بود بيشتر لباس و دامن "خدمتکاري" من را شبيه بقيه ي اهال

 شکل آدميزاد گرفته بودم.

 اما چشمان سفيد رنگم را که همه را مي ترساند را بايد چيکار کنم؟!

 لبخندي مصنوعي زدم و گفتم: اينجوري شبيه به روح شدم! سر تا پا سفيد!

 هيچکس جرعت نمي کنه بهت چيزي بگه! ليلي خنديد و گفت: بهتر! اينطوري

قبل از اينکه چيزي بگويم در با ضرب باز شد و هيکل مرلين در در نمايان شد؛ اين لباس خدمتکاري بيشتر از قبل چاقش کرده 

 بود!

 حرف زدن بسه ديگه! راه بيفت!-

 افته!سپس نگاهي مهربان به ليلي کرد و گفت: بهتره بخوابي! وگرنه صبح پاي چشمت گود مي

 ليلي لبخندي محو زد و سري تکان داد. مرلين هم متقابال لبخندي زد و به سرعت با اخم به من نگاه کرد:
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 کنه دختره جن!راه بيفت ديگه! همينجوري داره من و نگاه مي-

شمم به ارابه هاي ام را گرفتم و با دست با ليلي خداحافظي کردم و همراه با مرلين از اتاق خارج شدم که چبه زور جلوي خنده

 چوبي افتاد.

 حداقل مجبور نبودم اين همه راه را با اين دامن اعصاب خورد کن بروم!

 مرلين نيشگون محکمي از بازويم گرفت که باعث شد کل خاندانش را به رگبار بگيرم.

 بري!کني و آبروي ما رو نميبا صدايي آرام گفت: با کسي دهن به دهن نميشي! به کسي نگاه نمي کني! آبروداري مي

 سرم را تکان دادم و به سمت يکي از ارابه ها رفتم.

 گويد.اميدوارم امشب به خوبي بگذرد؛ هر چند که قلبم يک چيز ديگر مي

 #پارت نهم... 

 رگ باز ماند. دهانم از هيبت اين سالن بز

ي خاصي به سالن بخشيده هاي رنگارنگ و ميزهاي پر از غذا جلوهسالن به کلي از سنگ هاي مرمر سفيد ساخته شده بود و گل

 تواند باشد! بود. اگر اين فقط سالن قصر است خود قصر چه مي

را داد: مثل نديد بديد ها نگاه نکن و اون  ي جوابمي مرلين از بهت در آمد و با اخم بهش نگاه کردم که با چشم غرهبا سقلمه

 نوشيدني هارو به مهمون ها بده! واي به حالت اگه خراب کاري کني! 

 هاي قرمز رنگ را به دستم داد. چشم غره اي نثارش کردم که سيني حاوي ليوان

 پوفي کشيدم و به سمت خانم ها و آقايان خوش پوش و زيبا رفتم. 

 *** 

خواهد من را ذره ذره زير نگاه ها و جمالت زير لبي اشراف ها ذشت. انگار امشب قصد ندارد تمام شود و ميگدقايق به تندي مي

 کند! 

 صدايي زنانه که مملو از ناز و عشوه بود، به گوشم آمد: 

 اوه اين دختره اينجا چيکار مي کنه؟! -

  صدايش را شناختم. او مادام ليزا بود؛ کسي که به زيبايي معروف است.

 رسيد نااميد و وجودم پر از ترس شد. در دلم شروع به دعا کردم که به سمتم نيايد اما با شنيدن قدم هايش که استوار به نظر مي

اش اولين چيزي بود که ديدم. نفس عميقي کشيدم و آرام آرام سرم را باال آوردم تا به صورتش رسيدم. دامن خوش رنگ صورتي

 درخشيدند. اش با شيطنت ميشمان درشت عسليهاي قرمزش زيبا بود و چلب

ي "سلطنتي" ها به شکل اشرافي باال بسته شده بود و بر گردنش گردنبندي که نشان دهندهي خانمموهاي طاليي رنگش مانند بقيه

 درخشيد. داد، به زيبايي ميبودنش را نشان مي

 رمز شود: صداي مرد ديگري که بي شک فرانس بود باعث شد صورتم از خشم ق

 بهت ياد ندادن که يک رعيتي مثل تو بايد به ما اشراف ها احترام بزاره؟ -

 ليزا تمسخر آميز خنديد و گفت: چه کسي بايد بهش ياد بده عزيزم؟ او مادري نداره که بهش ياد بده! 

 شد.  هايمهايم تزريق شد و باعث لرزش استخوانپوزخندي زد و با گفتن حرف بعديش خشم در تک تک رگ

 هرچند مادرت هم به خاطر ياغي گريش حسابي تنبيه شد! -

هاي بعضي ديگر از اشراف به سوي ما سوق داده شود. حال همه در حال فرانس و ليزا هر دو پر صدا خنديدند که باعث شد نگاه

 آمد! پچ پچ بودند؛ ادب کردن يک دختر عجيب و گستاخ به نظرشان جالب مي
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 : بهتره خودمون بهش ياد بديم... مگه نه عزيزم؟ ليزا لبخندي زد و گفت

ي فرانس تاييدش کرد که با صداي يک نفر که از خبر آمدن وليعهد مي گفت باعث شد همه چشم به در بدوزيم و خود را آماده

 تعظيم کنيم. 

 وليعد!

 تنها جايي که به دردم خوردي همينجا است! بايد ممنونت باشم!

 دو در طاليي باز شدند. با ديدن وليعهد در شوک فرو رفتم. 

 شنيدم. چيزي در اعماق وجودم مانند يک حباب ترکيد و وجودم را زهرآگين کرد. ديگر صداها را نمي

 نه! 

 شود! باورم نمي

 نبايد او باشد! 

 نبايد! 

 #پارت دهم... 

 م فراتر از باور بود؛ او چطور توانست؟! مانند يک مجسمه خشکم زده بود. چيزي را که مي ديدم براي

 خواست اکنون زمان بايستد تا از اينجا فرار کنم. دلم مي

دانم بايد چه عکس العملي نشان دهم؛ مغزم خالي از هر با چشمان بهت زده ام به هنريک که در نقش وليعهد بود نگاه کردم. نمي

 دم! دانوع اطالعاتي بود که بايد در اين زمان انجام مي

 باري ديگر او را نگاه کردم. 

 درخشد! گويند که جناب وليعهد مثل نور ميبه راستي راست مي

ي سرد و هآمد، باال زده شده بود و خبري از لبخند گرمش بر چهرموهاي طاليي رنگش برعکس روزهاي قبل که به ديدنمان مي

 روحش نبود! بي

 ه خورشيد کرده بودند. شلوار و لباس طاليي رنگش به کلي او را شبي

 او چطور توانست به خود لقب کاهو را بدهد؟! 

 اصال چطور توانست احساسات ما را به بازي بگيرد؟! 

 آخ چه کردي هنريک؟! 

 حال بايد هنريک بگويم؟يا هنري؟ يا شايدم وليعهد! 

 ناگهان نگاهش به من گفت و چشمانش در چشمانم قفل شدند. 

 ر از بهت و تعجب شد. لبانش لرزيد ولي نمي توانست هيچي بگويد؛ تنها بي صدا لب زد: نورا! صورتش به ناگاه سفيد و پ

 هايش به سرعت به سمت اتاق خدمتکاران رفتم. سري از روي تاسف برايش تکان دادم و بي توجه به او و مهمان

 تاق انداختم؛ خالي بود. سيني را روي ميز گذاشتم و با شتاب خودم را روي صندلي پرتاب کردم. نگاهي به ا

شدند اما بغض مانند يک سيب گنده در گلويم گيره کرده بود. نه مي شکست و نه پايين مي رفت؛ چشمانم مدام پر و خالي مي

 ريختند. نمي

 چه شوک عذاب آوري! 

 چه حقيقت تلخي! 
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 اي! چه عشق ممنوعه

 #پارت يازدهم... 

 شود. خداراشکر که آنقدر خدمتکاران مشغول کار هستند که کسي شاهد ديدن اشک هايم نمي

 هايم را با خشونت از صورتم پاک کردم. نبايد براي چيزي که تمام شده است گريه کنم! اشک

 نبايد! 

 گويد اين تازه شروع ماجراي پر دردسر امشب است. اما ندايي از قلبم مي

توانستم ي به سرعت از جاي خود بلند شدم و از اتاقک خارج شدم. سالن شلوغ تر شده بود و بخاطر همين ميبا يک تصميم ناگهان

 به راحتي، بدون آنکه کسي متوجه غيبتم شود از اينجا بروم. 

ن را کمي باال سرم را پايين گرفتم و از ميان جمعيت گذشتم. وقتي وارد باغ شدم نفس را با آه و بغض بيرون دادم؛ با دستانم دام

گرفتم تا بهتر بتوانم راه بروم. قدمي برداشتم که با صداي يک نفر ايستادم؛ آن حباب زهرآگين شده دوباره شروع به رشد کردن 

 کرد. 

 تمام جرعتم را جمع کردم و به سوي هنريک برگشتم. 

 با صدايي مملو از ناراحتي گفت: 

 -نورا! بزار برات توضيح بدم...! 

 م مي لرزيد: چه توضيحي؟ که وليعهدي؟ که تمام اين مدت بهمون دروغ گفتي؟ صدايم از خش

 شرمزده و با پشيماني نگاهم کرد و گفت: مي خواستم همين زودي ها بهتون بگم ولي... 

 وسط حرفش پريدم و غريدم: 

 ولي چي هنريک؟ ولي چي؟ -

 شايدم بايد بهت تعظيم کنم!  عصبي خنديدم: االن بايد بهت چي بگم؟ هنريک؟هنري؟ يا وليعهد؟...

 هنريک کالفه دستش را در موهاي طاليي رنگش کرد و با لحن کالفه تري گفت: 

 هستم! هيچي عوض نشده! من هنوزم همون هنريک-

 لبخندي غمگين زدم و يک قدم به عقب رفتم. 

 ه! نه! تو االن وليعهدي نه هنريک! تو وليعهدي هستي که بايد اين جزيره رو کنترل کن-

 براي گفتن آن چيزي که در ذهنم بود ترديد داشتم. اما بايد مي گفتم! 

 اين موضوع نبايد کش پيدا کند! 

 با چشمان پر از اشکم به چشمانش نگاه کردم و آرام ادامه دادم: 

ت با ما در ارتباط بهتره اين دوستي رو فراموش کنيم! اينطوري به نفع هممون هس! اگه يکي از درباريان بفهمن که تو اين مد -

 بودي هم براي ما بد ميشه و هم براي تو! 

 بي توجه به نورا گفتن هنريک ادامه دادم: بهتره تمام خاطرات گذشته رو دور بريزي! 

 چشمانم را به زمين دوختم و تعظيم کوتاهي کردم. پشتم را به او کردم و با گام هاي بلند به سمت خروجي رفتم. 

 فهميد! بايد مي

 کرد! د فراموش ميباي

 اين گونه هم براي خودش بهتر بود و هم براي ما! 
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 از حياط قصر خارج شدم و به ماه نگاه کردم. وقت خوبي براي پياده روي است! 

 #پارت دوازدهم... 

 کرد چيزي مي بافت. وقتي به خانه رسيدم از نيمه ي شب گذشته بود. مادرم کنار  پنجره چوبي، در حالي که به ماه نگاه مي

هايم، مادرم سرم را چرخاند و با چشمان سبزش که اکنون درخشش را از دست لبخند محوي زدم و به سمتش رفتم. با صداي قدم

 د. داده، نگاهم کرد و متقابال لبخندي ز

 در مقابلش بر روي دو زانو نشستم و دستانش را گرفتم. 

 زمزمه کردم: خوبي؟! 

 سرش را به معناي آره تکان داد. 

 خواستم به چيزي فکر کنم پس سرم را روي پاهاي مادرم گذاشتم و اجازه دادم تا دردم را تکسين دهد. ديگر نمي

الق زدند و از تپه پرتش کردند. چشمانم پر از اشک شدند اما نريختند؛ اين ناگهان ياد زماني افتادم که جلوي چشمانم مادرم را ش

 خوب بود! 

 کرد. بهترين حسي بود که تا کنون داشتم! دستان مادرم نوازش گرانه موهايم را نوازش مي

د ثانيه از او جدا شدم و بعد از چند دقيقه که خالي از هر غصه اي شدم سرم را باال آوردم و مادرم را در آغوش گرفتم. بعد از چن

 با لبخند گفتم: 

 وقتشه بخوابيم...مگه نه؟ -

 چشمانش را باز و بسته کرد. از جا بلند شدم و دسته ويلچر را گرفتم و مسير اتاق خواب او و پدرم را راندم. 

 بعد از اينکه مادرم خوابيد من هم به اتاقم رفتم. 

. ناگهان ياد خواب دو شب پيشم افتادم؛ مجهول بود و سردرگم کنند. براي لحظه روي تخت نشستم و از پنجره به ماه نگاه کردم

 اي در فکر هنريک فرو رفتم؛ اگر ليلي مي فهميد؟! 

 نه! 

 اگر بفهمد ديگر هيچکس نمي تواند جلوي دهنش را بگيرد! 

ام تعويض کردم و براي خواب آماده هاي هميشگيهايم را با لباسسرم را تکان دادم و براي خالصي از فکر هاي سردرگمم لباس

 شدم. 

 ********* 

 با صداي کوبيده شدن در به سرعت از خواب پريدم. 

 دستي به صورت خواب آلودم کشيدم و با شنيدن صداي مردي خواب از چشمانم فرار کرد. 

 در رو باز کنيد! -

 هاي نظامي تنشان بود، روبرو شدم. مرد که لباس و وقتي در را باز کردم با سهبه سرعت از اتاق خارج شدم و به در رفتم

 اخمي کردم و سعي کردم خونسرد به نظر برسم. 

 اتفاقي افتاده؟ -

 : مرد اول اخمي کرد 

 راه بيفت! بايد بريم! -

 با تعجب پرسيدم: 

 چي؟ اما براي چي؟ -
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 رسيد اما با اين حال با همان لحن گفت: مرد کالفه به نظر مي

 دونم دختر جون! اگه نياي مجبوريم به زور تو رو با خودمون ببريم! من نمي-

 شود. نيم نگاهي به در اتاق مادرم انداختم. اگر آن ها را ببيند بي شک دوباره حالش بد مي

 ي آرامي گفتم و از خانه خارج شدم. باشه

 تابيد. ي رحمانه ميهوا نسبت به روزهاي ديگر سردتر شده بود اما با اين حال خورشيد ب

هايم انداخت و سپس با اخم اشاره کرده تا راه بيفتم. بي نهايت کنکجاو بودم که بدانم من را يکي از آن سه مرد نگاه بدي به لباس

 براي چه و به کجا خواهند برد. 

 ناگهان ترس وجودم را پر کرد. اگر ماجراي من و هنريک را فهميده باشند؟! 

 امکان ندارد! نه... نه.... اين 

 #پارت سيزدهم... 

کردند. همه بهم نگاه کردند؛ انتظار داشتند مثل گناهکاران هايشان ايستاده و مارا نگاه ميوقتي وارد روستا شديم اکثرن دم در خانه

 سرم را به پايين بندازم؟! 

و تعجب نگاهم کنند. کم کم پچ پچ ها  بدون هيچ حسي به روبرويم نگاه کردم که باعث شد مردم روستا با خشم، عصبانيت، بهت

 شروع شد و رفته رفته بلندتر شد. 

 چطور روش ميشه روبروش رو نگاه کنه؟ -

 اين دختر از اولش هم نحس بوده! -

 -اون از مامانش اين هم از خودش! 

 شيم؟! کي از دستش راحت مي-

 زديکم شد مرد جلويش را گرفت و گفتم: باالخره در ميان مردم ليلي را ديدم که با دو به سمتم آمد. وقتي ن

 لطفا بزارين باهاش حرف بزنم! -

 مرد اول نگاهم کرد و با اخم گفت: 

 باشه! -

 و کنار کشيد. 

 ليلي آمد و من را در آغوشم گرفت و گفت: 

 چي شده؟! -

 خودم را از آغوشش بيرون آوردم و گفتم: 

 ر بدونه کجام... اين کار رو برام مي کني؟ مي دونم... اما ليلي لطفا مواظب مامانم باش! نزا-

 ليلي به چشمانم نگاه کرد: 

 البته! -

 زمزمه کردم: 

 برو! -

 ليلي باري ديگر من را در آغوش گرفت و سپس به سمت خانه دويد. 
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گذشت به ميدان اصلي رسيديم که با ديدن آن همه جمعيت شوکه شدم. مردمان روستاي خودم بعد مدتي که براي من به سختي مي

و بقيه روستاها کنار ميدان ايستاده بودند و آن سمت ميدان، بزرگ خاندان هانز، ملکه جورجيا بر تختش با غرور و تکبر نشسته 

 بود. 

 شده بود، نشان دهنده عمر طوالني اش بود و چشمانش سرد بودند؛ درست مثل خودش!  موهاي سفيدش که تاج تزئيين

 کرد که با خونسردي تمام چشم ازش گرفتم. باقي افراد هم پشت سر ملکه بودند که هنريک را ديدم. با تعجب من را نگاه مي

 وجودم گرفت: سرباز من را به جلو هل داد. مجبوري تعظيمي کردم که صداي سردش گرما را از 

 دوني چه خطايي انجام دادي؟! نورا مولر! آيا مي-

 جرعت حرف زدن نداشتم پس سکوت کردم. 

 دوني زير پا گذاشتن قانون ها چه چيزي رو به همراه داره؟! مي-

 لب گشودم: 

 اما من قانوني رو نشکستم! -

 صداي پوزخندش به وضوح به گوشم رسيد. 

 يس؟ چطور جرعت کردي به اون جنگل بري و براي خودت قدم بزني؟ رفتن به جنگل سياه قانون ن -

 با گفتن اين حرف ملکه ناگهان صداي مردم بلند و بلندتر شد. آنقدر بلند که سربازان قصر مجبور شدند آن ها را ساکت کنند. 

 با بهت به ملکه نگاه کردم و گفتم: 

 اين امکان نداره! -

 فرانس با خشمگيني داد زد: 

 گه! مي دروغ-

 صدايم را بلند کردم: 

 اين حقيقت نداره! -

 ملکه با خونسردي گفت: 

 ما شاهد داريم دخترک جوان! -

 #پارت چهاردهم... 

 و بعد يک پسر از ميان مردم بيرون آمد. 

 اش ترس خاصي موج مي زد. او زو بود! پسر مرلين! در چشمان مشکي

 بگو پسر که چي ديدي! -

 گفت: زو با صدايي لرزوان 

 نصف شب بي خواب شدم و از خونه بيرون آمدم که ديدم نورا داره به سمت جنگل ميرهچ! -

 چشمانم گشاد شد. من هيچ وقت به آن جنگل نرفتم! 

 هيچ وقت! 

 به جز... به جز... 

 آه خداي من! 

 يعني آن خواب واقعيت بود؟! 
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 کند! من فقط در خواب وارد جنگل شدم! اما اگر بگويم کسي باور نمي

 يعني اين پايان زندگي من است؟! 

 به زو نگاه کردم: 

 مطمئني من رو ديدي؟ -

 البته! -

 قبل از اينکه حرف بزنم صداي ملکه بلند شد: 

 شي... هر جرمي مجازاتي داره! و تو اصلي ترين قانون رو شکستي پس تو مجرم محسوب مي-

 به چشمانم نگاه کرد و ادامه داد: 

تنها يک صورت از جرم تو گذشت خواهم کرد... اينکه به جنگل سياه بري و اطالعاتي در مورد گرگ زاده ها بياري! وگرنه -

 هم تو و هم مردم روستاي دوم خواهند مرد! 

 م؟ خواست خودم را فدا کنم؟! براي مردمخواست؟ ميخشکم زد. او از من چه مي

 تونستم ترس را در نگاهشان ببينم. به مردم روستايم نگاه کردم. آن ها هم مانند من خشکشان زده بود؛ اما به راحتي مي

 آيا مي توانم شاهد مرگشان باشم؟! 

 هرگز! 

 نفس عميقي کشيدم و بدون ترديد و با لرز گفتم: قبوله! 

 #پارت پانزدهم... 

 کردند. زد. اما چشمانشان از من تشکر ميرفي نميزماني که به روستا رسيديم هيچکس ح

 کرد و نمي توانست چيزي بگويد. سخت است از دست دادن دوست! بسيار سخت! ليلي بي تابانه گريه مي

 ليلي را در آغوش گرفتم و گفتم: 

 ليلي خواهش مي کنم! شب بايد برم پس بيا از وقتمون استفاده کنيم! -

 ون آورد و با هق هق گفت: ليلي سرش را از آغوشم بير

 چرا رفتي اونجا؟ چرا؟ -

اش را نوازش  کردم. اگر به او مي گفتم در خوابم به جنگل رفتم بي سپس خودش را در بغلم پرتاب کرد. آرام موهاي مشکي 

 ام! گمان فکر مي کرد که ديوانه

 هر چند هنوز هم خودم در شوک اتفاقات هستم. 

 ليلي را رها کردم و گفتم: 

 ميرم پيش مامان... عصر ميام پيشت تا بريم درياچه! -

 قبل از اينکه بروم ليلي باصدايي گرفته گفت: 

 زنه! چند روزه هنريک نيومده! حتما با شنيدن اين خبر مياد و بهمون سر مي-

دانستم به دنبال جواب خواهد گشت اما اصال در باورم پرسد؛ ميدانستم باالخره ليلي اين سوال مياي ايستاد. ميقلبم براي لحظه

 گنجيد که در چنين شرايطي اين سوال را بپرسد! نمي

 به راستي چرا هنريک چيزي نگفت؟! 

 ري کند همان وليعهد است! قلبم از بي تفاوتي هنريک گرفت. او ثابت کرد که باز هم هر کا
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 براي اينکه ليلي به چيزي شک نکند خودم را جمع و جور کردم و با لبخندي مصنوعي گفتم: 

 ديشب هنريک رو توي جشن ديدم... گفت براي ماموريتي از جزيره خارج ميشه... -

 ليلي با بغض گفت: 

 بي خداحافظي؟! -

 هستم ازت مي خوام از مامانم مراقبت کني...  خيلي معذرت خواست!... ليلي... تو اين مدتي که-

 ليلي با مهرباني نگاهم کرد: 

 کنم!... بهتره زودتر بري خاله بي تابت بود! البته که مي-

 خواستم انجام دهم هيچ بيمي نداشتم! سري تکان دادم و به سمت کلبه رفتم. از کاري که مي

گويي ترس درونم در گور چال شده و تمام شجاعتم يه يکباره زياد شده  ها نداشتم.در واقع هيچ احساسي نسبت به گرگ زاده

 است. ناگهان ياد پدرم افتادم. 

 حال او کجاست؟! 

حتما بهش خبر رسيده است که دارم مي روم. خيلي دلم مي خواهد قبل از رفتنم باري ديگر او را ببينم و بتوانم آغوش گرمش را 

 بچشم. 

در آمدم و با لبخند مصنوعي وارد کلبه شدم. مادرم تا من را ديد اخمي کرد و به نشانه ي قهر سرش را با رسيدنم به کلبه از فکر 

 بر گرداند؛ با لبخند به او نزديک شدم و موهايش را بوسيدم. 

 مامان برات يه خبر خيلي خوب دارم! -

 تکاني نخورد. براي همين ادامه دادم: 

 گرده! بابا داره بر مي-

فم به سرعت سرش را به سمتم چرخاند و با شوق نگاهم کرد. براي لحظه اي از دروغي که گفتم پشيمان شدم اما با شنيدن حر

 ام را ناديده بگيرم. سعي کردم افکار منفي

 کشه و از من خواسته که برم پيشش تا کاراش رو زودتر تموم کنه! ولي طول مي-

گردم مامان! اون لبش جان باخت. دستانش را گرفتم  گفتم: زود بر مي درخشش چشمان مادرم کمي کمرنگ شد و لبخند بر روي

 هم با بابا... شب ميرم پس بيا از تمام وقتمون استفاده کنيم... باشه؟ 

 مادرم اشک ريخت و لبخند زد. 

وباره بيايد و کلبه سرد کنم تا پدر داکنون من يک هدف براي زنده ماندن در آن جنگل دارم. اگر زنده از آنجا برون بيايم کاري مي

 ما را گرما دهد. 

 گردم! قول مي دهم زنده بر مي

 دهم مادر! قول مي

 #پارت شانزدهم...

 خواست تاج از گل برايم درست کند. چيد، نگاه کردم. به قول خودش ميبه ليلي که با خنده گل ها کنار درياچه را مي

شد و اين را مديون دروغي شيريني بودم که گفته بودم. مادرم شاداب تر از روزهاي ديگر شده بود. لبخند از روي لبش پاک نمي

و اما من مانند هميشه بر رو چمن ها نشسته بودم و به آنها نگاه مي کردم؛ م خواستم اين لحظات را در ذهنم نه، در قلبم ثبت کنم 

 نم تالش کنم. که اميدوار باشم کسي در اين جزيره... در اين روستا منتظر من است. تا بتوانم برا زنده ماند

 . با صداي ليلي چشم از چمن سبز رنگ گرفتم و به ليلي دوختم  

 نورا بيا ديگه کلي کار داريم که بايد انجام بديم! -
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 بلند شدم و به سمت آن ها رفتم. کنار ويلچر مادرم ايستادم و گفتم: 

 رئيس تويي! مگه نه مامان؟ امروز -

 مادرم با سر تاييد کرد که ليلي با ذوق گفت: 

 خيلي خوبه! اول بايد تاج گل رو درست کنيم بعدش هم... -

 و تا چند دقيقه درباره ي کارهايي که مي خواستيم انجام دهيم، صحبت کرد. به حدي زياد بود که تا چند لحظه گيج ماندم. 

 ميرم! کارهارو انجام بدم مي يمطمئنم اگه بخوام همه-

 ليلي با اخم و ناراحتي گفت: 

 نورا! هيچوقت... هيچوقت حرف از مردن نزن! بهم قول بده! -

 لبخندي زدم: 

 به قول هاي من اعتمادي نيس! -

 ليلي آهي کشيد: 

 دلم برات تنگ ميشه! -

 گفتم: لحظه اي سکوت حاکم فرما شد. براي اينکه جو را از اين حالت خارج کنم 

 گردم بابا بهم احتياج داره! خيلي زود بر مي-

هايش غمگين اي رفتم تا ديگر جو خوب را با حرفو نامحسوس به مادرم که شاهد گفت و گوي ما بود، اشاره کردم و چشم غره

 نکند. 

 هر چند مي دانم دست خودش نيست. 

ويش را باال برد. به پشت ويلچر رفتم و دسته هايش را در دست ليلي که انگار موضوع دروغين من را به ياد آورده باشد دو ابر

 گرفتم. 

 خب بريم که قراره حسابي بهمون خوش بگذره! -

 ***** 

 خسته خودم را روي چمن ها ول کردم و به خورشيد که در حال غروب بود، نگاه کردم. 

 چرا دراز کشيدي؟ پاشو بقيه کارها مونده! -

 درمانده گفتم: 

 داره شب ميشه... بهتره بريم خونه مامان هم خسته شده! نه! ديگه -

 رو به مادرم کردم: 

 مگه نه مامان؟ -

 هايش بهم فهماند که مي خواهد براي شام خودش غذا را درست کند. مادرم سرش را تکان داد و با دست

 ليلي با چشمانش به من نگاه کرد ک گفتم: 

 خواد برامون شام درست کنه. مامان مي-

 ليلي مانند بچه ها ذوق کرد و گفت: 

 واقعا؟ سوپ حلزون داريم؟ من عاشقشم! -
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هاي ويلچر را گرفت و هر من و مادرم به اداهاي بچگانه ولي شيرين ليلي خنديديم. از جا بلند شدم و خودم را تکاندم. ليلي دسته

 سه به سمت روستاي دوم رفتيم. 

 داد. و من... برايمان آواز مي خواند و مادرم با چشمان بسته به آن گوش ميدر بين راه ليلي با صداي نازک و زيبايش 

خواست باز هم او را ببينم؛ حتي اگر بخواهم به عنوان وليعهد و جانشين ملکه من تنها در يک فکر بودم. در فکر هنريک، دلم مي

 ببينمش! 

واز هاي ليلي به ياد هنريک مي افتادم؛ اما باز هم بهتر از مسير جنگل تا روستا را با خوشي طي کرديم. هرچند مابين شوخي و آ

 جو خسته و بي روح و غرق در سکوت بود. 

هاي عجيب و چشم غره هاي وحشتناک نبود ولي وقتي به روستا رسيديم مردم با مهرباني مارا نگاه کردند. ديگر خبري از نگاه

 شد. در صورتشان لبخندي ديده نمي

 ن رفتيم که با شنيدن اسمم ايستادم: به سمت کلبه ي خودما

 نورا مولر! -

به ليلي نگاه کردم و از او خواستم که به کلبه بروند تا من بيايم سپس به سمت صدا برگشتم که با پسري قد بلند و مو قرمز  

 روبرو شدم. به سمتم آمد و بسته اي زرد رنگ را به طرفم گرفت. بسته را گرفتم و گفتم: 

 داده؟ اين چيه؟ کي -

 اش بهم نگاه کرد و گفت: پسرک با چشمان مشکي

 پيت مولر... از اجزايش خبر ندارم! -

 قلبم با شنيدن نامش تند تپيد. لبخندي بر لبانم نقش بست؛ پدرم براي من هديه فرستاده؟ اوه خداي من! 

 شد! ديگر بهتر از اين نمي

 #پارت هفدهم... 

ي کوچک در حال آشپزي بودند. خودم را به اتاق رساندم و به آرامي در را بستم؛ آشپزخانه وقتي به خانه رسيدم ليلي و مادرم در

 همين که در بسته شد به سرعت روي تخت نشستم و با دستان لرزان جعبه کادوپيچ شده را باز کردم. 

 کرد خم شدم و نامه را باز کردم: اي روي زمين افتاد. بي توجه به چيزي که در کاغذ کادو سنگيني مي همين که بازش کردم نامه

ايد. من دانم خودت و مادرت لحظات سختي را در روستا کشيدهدانم که سال هاست براي ديدنت نيامدم. مي" دختر عزيزم مي

 کنيد. ميتوانم بيايم... شايد هيچوقت من را نديد اما خوشحالم که در قلبتان از من ياد صدبرابر تو و مادرت دلتنگتان هستم اما نمي

توانم مثل يک پدر از تو مراقبت کنم و نگذارم به آن جنگل ها خبر رساندند که به جنگل سياه خواهي رفت. حيف که نميکالغ

دهد. پس به آن شود. دخترکم! بدان که جادوي درونت تو را نجات ميبروي؛ اما برايت يک هديه دارم که در جنگل الزمت مي

 فراموش نکن؛ چون من هميشه همراهت هستم مانند يک سايه.  اعتماد کن و هيچوقت من را

 پيت مولر" 

ي آبي رنگ مانند يخ شفاف و به خنجر درون کاغذ زرد رنگ نگاه کردم. خنجر را در دست گرفتم و بهش خيره شدم؛ دسته

 . ي خودم را ببينمتوانستم چهره ي منعکس شدههاي خنجر آنقدر صاف بودند که ميدرخشيد. لبهمي

 خنجر و نامه را زير بالشتم کردم و از اتاق بيرون آمدم.

 ليلي با ديدنم تعجب کرد و گفت: 

؟ اصال متوجه-  ي اومدنت نشديم! نورا کي اومد 

 مادرم با صداي ليلي سرش را به سمتم خم کرد و لبخند زد. لبخندي نثارش کردم و گفتم: 

 تازه اومدم! خب بريم درست کنيم چون که خيلي گشنم شده! -
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 *********** 

کرد؛ ليلي سعي داشت که گريه هاي مادرم اشک حلقه زده بود ولي با لبخند نگاهم ميزمان خداحافظي فرا رسيده بود. در چشم

 گفتم: ام جابجا کردم و با لبخند دروغين نکند و باعث ناراحتي ما نشود. کيف را روي شونه

 گردم... ليلي مامان رو ببر تو هوا سرده سرمامي خوره! زود بر مي-

توانست حرفي بزند پس فقط سرش را تکان داد و مادر را به سمت خانه هدايت کرد. وقتي کامال وارد خانه ليلي از بغض نمي

 شدند به سمت آخر تپه رفتم. 

 ي رفتن به جنگل سياه دشوار کرده بود. سراشيبي خاکي که پايين تپه قرار داشت کار من را برا

 پوفي کشيدم. اين هم از اولين مانع! 

شد؛ رفتم شيب سراشيبي هم تندتر ميآب دهانم را قورت دادم و خيلي آرام از سراشيبي به پايين رفتم. هر چقدر که پايين تر مي

لت خوردم. فريادم را در دهانم خفه کردم تا مبادا ناگهان پايم به سنگي گير کرد و بر روي سراشيبي افتادم و به سمت پايين غ

 کسي آن را بشنود! 

هاي دست و صورتم را تکاندم و وقتي به پايين سراشيبي رسيدم تمام لباس هايم به عالوه صورت و دستانم خاکي شده بودند. خاک

 زير لب غرغر کردم: 

 ديگه بهتر از اين نميشه! -

يبي نداشت. جنگل، همانگونه که از باالي تپه مي ديدمش بود؛ درختان بي برگ که ي چنداني با سراشجنگل سياه فاصله

 شدند. نور خورشيد، در روز ميهايشان در هم گره خورده بودند و مانعشاخه

ا ي خنجر رآب دهانم را باري ديگر قورت دادم. دستانم را در کيف فرو بردم و خنجري که پدرم فرستاده بود، را برداشتم. دسته

 محکم فشار دادم و به سرعت به سمت جنگل دويدم. 

 #پارت هجدهم... 

اي نداشت. هر لحظه منتظر هواي سرد جنگل باعث شد که به خود بلرزم. کت مشکي رنگ را به خودم نزديک تر کردم اما فايده

 ها بودم تا من را تيکه و پاره کنند! ي گرگ زادهحمله

شد کالغ کرد. تنها چيز مشکوکي که در جنگل ديده ميشتم و اين شرايط را خيلي خيلي بدتر مياي براي زنده ماندن نداحتي نقشه

 سياهي بود که هر از گاهي صدايش مي آمد 

ام. حتي اگر گرگ ها کارم را يک سره ام  اما حدود نيم ساعت بود که در اين جنگل بودهدانستم تا کجاي جنگل پيش رفتهنمي

 بي آبي خواهم مرد.  نکنند، از شدت سرما و

 صداي خش خشي که به گوشم رسيد باعث شد سر جايم به ايستم و تپش قلبم به هزار رفت. 

 ي خنجر، بود. عرق تمام صورتم را خيس کرده بود و مغزم قفل کرده بود. تنها کاري که توانستم انجام دهم محکم گرفتن دسته

 صداي پا از پشت سرم آمد که به سرعت برگشتم. 

 ورا! نترس منم! ن-

 با تعجب گفتم: 

 تو؟ -

 هنريک پوفي کشيد: 

 آره من! -

 خنجر را پايين آوردم و بهت زده گفتم: 

 اين...ا ينجا چيکار مي کني؟ -
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 تونستم بزارم تنها به اينجا بياي! نمي-

 اخم کردم: 

 نه هنريک... نه! تو نبايد اينجا باشي! -

 هنريک بي توجه به حرف من از من جلو زد و گفت: 

 بايد قبل از اينکه هوا سردتر بشه يه پناهگاه پيدا کنيم. -

 او چگونه انقدر مي تواند راحت حرف بزند؟ با حرص به سمتش رفتم و گفتم: 

 فهمي؟ نبايد! نه هنريک! نه... تو نبايد اينجا باشي! مي-

 -ا خونسردي گفت! هنريک ايستاد و  بهم نگاه کرد و ب

 نه نورا... تنها جايي که االن بايد باشم اينجا هس! کنار تو، نمي تونم تو رو تنها بزارم! -

 با عصبانيت گفتم: 

 -اين مشکل من هست نه مشکل تو! 

 هنريک اخم کرد و گفت: 

 خواي بفهمي؟ مشکل تو مشکل منم هس! چرا نمي-

 آرام و التماس گونه گفتم: 

 هنريک... تا دير نشده برو! تو... تو ...وليعهدي!  خواهش مي کنم-

 هنريک با خشم و حرص گفت: 

خوام توي اين مشکل کنارت باشم وليعهد ويلعهد وليعهد! انقدر اين کلمه رو تکرار نکن! من با اونا فرق دارم... تو دوستمي و مي-

 پس ساکت شو! 

 هاي بلند راه افتاد. سپس بي توجه به من با قدم

توانستم با او جر و بحث کنم پس بيخيال قانع کردن او شدم؛ به زودي ي اشتباهش کنم؟ ديگر نميتوانستم او را متوجهه ميچگون

 رود. خودش بدون آنکه من بگويم مي

 هنريک به سمتم برگشت و با اخم گفت: 

 همونجا واينسا... بيا ديگه! -

 از لحن تند او اخم کردم و راه افتادم. 

 تي که در سکوت گذشت هنريک به حرف آمد: بعد از مد

 متاسفم نورا... نه تنها بخاطر لحن تندم بلکه به خاطر اتفاقات شب تولد؟ -

 آهي کشيدم: 

 مهم نيست. -

بيني تونستم بعد از گفتن واقعيت، عکس العمل شمارو پيشخواستم تو رو برنجونم... نميچرا مهمه! من هيچوقت نمي-

 رو از دست بدم... تو و ليلي تنها دوست من هستيد!  ترسيدم شماکنم...مي

 #پارت نونزدهم...

 به صورت ناراحتش نگاه کردم و با لحن آرامي گفتم: 
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هنريک باور کن اين مسئله واقعا برام شوک آور بوده... هيچوقت نمي تونستم حتي فکرش رو کنم که تو وليعهد باشي، وقتي -

 توي مراسم ديدمت احساس کردم که ديگه گوي اعتماد ما دو تا شکسته شده. 

 نورا... من رو مي بخشي؟ -

 چشم ازش گرفتم و گفتم: 

 ار نيومدم بايد بهم زمان بدي. نمي دونم، هنوز با اين مسئله کن-

 لبخند زد: 

 باشه -

 با لحن شوخي گفتم: 

 حاال بايد تو رو چي صدا کنم؟ هنريک يا هنري؟ -

 فرقي نمي کنه! هنريک رو مادرم روم گذاشته و بيشتر مي پسندمش... -

 مادرت زن خيلي خوبي بود. -

 آهي کشيد: 

 ه تا به حال ديدم. آره... اون زيباترين و مهربون ترين زني بود ک-

 هايش غم خاصي به وجود آمد که از سخن خود پشيمان شدم. در چشم

 خواستم ناراحتت کنم. ببخشيد هنريک نمي-

 لبخند و گفت: 

 خواي اون خنجر رو توي کيفت بزاري؟ راستي از کجا آورديش؟ مهم نيست، نمي-

 ي کيفم گذاشتم و گفتم: خنجر را توي گوشه

 تاده! بابام برام فرس-

 ابروهانش باال پريدند: 

 بابات؟ -

 کنه! آره بابام! اون توي کشتي کار مي-

 آهان...نقشت براي گرگ زاده ها چيه؟ -

 شانه اي باال انداختم و گفتم: 

 اي ندارم! نقشه-

 چي؟! -

 فعال تنها نقشم اينه که زنده بمونم... همين! -

با گفتن اين حرف وارد قسمتي از جنگل، که درختان کم تري داشت شديم. کمي اخم کردم و اطراف را نگاه کردم؛ درختان 

 شد از بين آن ها عبور کنيم. اطرافم جوري بهم چسبيده بودند که نمي

 ناگهان صداي شيپور آمد و هنريک با صدايي لرزان گفت: 

 -گير افتاديم! 

 

 #پارت بيستم... 
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 به خودم بيايم افرادي نقاب پوش و همراه با نيزه از درختان پريدند و محاصريمان کردند. زمزمه کردم: تا 

 ها؟ گرگ زاده-

 هنريک دستم را گرفت و من را کمي عقب کشاند: 

 اره! بايد از خودمون دفاع کنيم. -

دانستم اگر کاري نکنم هر دو بر شدند فقط ميدانستم چگونه از وجود ما باخبا دست ديگرم به سرعت خنجر را در آوردم. نمي

 ميريم! مي

 کنم تو فرار کن! زمزمه کردم: من حواسشون رو پرت مي

 هنريک اخم کرد و خواست چيزي بگويد که با پرتاب شدن تيري به سمت دستمان داد زدم: 

 مواظب باش! -

 ي خود بلند شدم و با صدايي که سعي داشتم نلرزد، گفتم: به سرعت دستانمان از هم ول شد و هردو به يک سو افتاديم. از سر جا

 کاري بهمون نداشته باشيد. -

توانستم پوزخندشان را ببينم. کيفم را روي زمين انداختم و با هر دو دست خنجر را گرفتم. بعضي از ها هم ميحتي از زير نقاب

 ن داشتند. هايشان شلوار و پيرهن بر تآن ها لباس تنگ و دامن کوتاه و بعضي

نفر بودند که چندتا از آن ها به سمتم حمله ور شدند. سعي داشتند با نيزه قلبم را سوراخ سوراخ کنند اما با خنجر  10حدودا 

 حمالتشان دفع مي کردم. 

 دانم چگونه توانستم حمالتشان را دفع کنم اما... اين خوب بود! نمي

ا نيزه به سمتم حمله ور شد. به سرعت کنار کشيدم که نيزه از کنار دستم عبور کرد ام استفاده کرد و بيکي از افراد از بي حواسي

 و دستم را خراش داد؛ آخي گفتم و از درد لبم را گزيدم. 

 با برخورد چيزي بر روي دلم به شدت به عقب پرت شدم و به تنه ي يک درخت برخورد کردم. 

اشتم. از آن سو هنريک را ديدم که با يک چوب در حال مبارزه است؛ ريخت و احساس ضعف دخون همچنان از بازويم فرو مي

 جنگيد. دستش زخمي  صورتش خاکي شده بود ولي هنوز هم با مهارت مي

 همان کسي که بهم حمله کرد به سمتم آمد و تا خواستم واکنشي نشان دهم نيزه را درون پايم فرو برد. 

 د. جيغي از درد کشيدم و خنجر از دستانم رها ش

هنريک با صداي جيغم دست از مبارزه کردن برداشت و نگاهم کرد. تا خواست به سمتم بيايد يکي از آن ها به او لگد زد و 

 هنريک بر روي زمين افتاد. 

 با درد فرياد زدم: 

 نه ولش کنيد! -

 شدم و با فريادي خفه داد زدم:  هايم روان شد. نيم خيزي مرد باال آمد و به سمت قلب هنريک نشانه گرفت. اشک از چشمنيزه

 نه! -

 #پارت بيست و يکم... 

خواريدند و احساس هايم به شدت ميچيزي در درونم شروع به تغيير کرد. احساس کردم دست پاهايم در حال رشد هستند؛ دندان

 دانم چگونه يا چطور شد اما ناگهان همه چيز را خاکستري ديدم. خستگي دلپذيري داشتم. نمي

 احساس خشم و نفرت مانند پيچکي دور تا دورم را فرا گرفت. نمي توانستم هنريک را از دست بدهم! به هيچ وجه. 

 خرخري که نمي دانم از کجا آمد، کردم. و به سمت مرد که با تعجب نگاهم مي کرد يورش بردم. 
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 همه چيز ناگهاني شد! 

 آوردم. فقط يک چيز برايم مهم بود. نجات او!  اصال کنترل بدنم را نداشتم و هيچ چيز را به ياد نمي

 حال او که بود؟! 

 دانستم بايد آن پسر را نجات دهم! حتي خودم را هم از ياد برده بودم! دانستم؛ فقط ميدر آن لحظه هيچ نمي

 دانم چند دقيقه گذشت و چند نفر را کشتم که با صداي فرياد هنريک به خود آمدم: نمي

 نه نورا! نه! -

 هاي روي زمين نگاه کردم. من چه کار کرده بودم؟! ه هنريک ترسيده و خونب

 با درد و خستگي زمزمه کردم: 

 ه... هنريک! -

 و دنيا در برابر ديدگانم سياه شد. 

 *** 

چشمانم را  هاي دو نفر از خواب بيدار شدم. اما آنقدر خسته بودم که نه ناي تکان خوردن نداشتم و نه مي توانستمبا صداي پچ پچ

دانستم چه اتفاقي برايم افتاده اما درد بسيار کرد. نميباز کنم. صداها برايم مبهم و نامشخص بودند و اين من را بسيار عصبي مي

 کردم. شديدي در بازوي راستم و دلم احساس مي

 حال صداها برايم واضح شد. 

 کي به هوش مياد؟ -

 شد ممکن بود بميره! ه... اگه به موقع متوقف نمينمي دونم! انرژي خيلي زياد ازش خارج شد-

قبل از اينکه پسرک حرفي بزند، توانستم تکان بخورم. از درد آخ آرامي کشيدم؛ آنقدر آرام که فکر نکنم کسي به جز من آن را 

 شنيده باشد! 

 صداي پسرک که فهميدم هنريک است، به گوشم خورد: 

 داره به هوش مياد! -

 صدا کنم! ميرم سي ب ل رو -

 بعد از چند دقيقه صداي خش دار يک زن که حدس مي زنم سي بل باشد، را شنيدم: 

 هايت رو باز کني! خيلي آروم آروم! سعي کن چشم-

هايم را باز کردم و با دو چشم بنفش که دورش پر از چين و چروک بود، روبرو به حرف آن زن گوش دادم و آرام آرام چشم

هايم را باز و بسته کردم تا به نور هايم عبور کند؛ کمي چشمب برد که باعث شد نور به سرعت به چشمشدم. سي بل سرش را عق

 عادت کنم. 

 من کجام؟ -

 #پارت بيست و دو... 

 کوبيد، جواب داد: سي بل پير در حالي که چند گياه را در هاون مي

 سرزمين سيلور... پايتخت جنگل سياه! -

 با شنيدن" سيلور" به سرعت نيم خيز مي شوم که دردي خانمان سوز وجودم را فرا گرفت. هنريک به سمتم مي آيد و مي گويد: 

 نيم خيز نشو، بخواب! -

 به صورت هنريک نگاه کردم که مات ماندم! 
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 ي سمت راستش کبود شده بود. سرش پاندپيچي و گونه

 چه اتفاقي برات افتاده؟ -

 فت و گفت: دستانم را گر

 مهم نيست... حالت خوبه؟ -

 کمي درد دارم! -

 ها هستيم به سرعت گفتم: و کامل به بالشت پشتم تکيه دادم. ناگهان با بخاطر آوردن اينکه ما اکنون در سرزمين گرگ زاده

 ما اينجا چيکار مي کنيم؟ يعني اون ها ما رو نکشتن؟! اين امکان نداره! -

 بزند سي بي ليوان چوبي اي را به طرفم گرفت و با لحن خشکي گفت:  قبل از اينکه هنريک حرفي

 بخور دختر! زياد از انرژيت استفاده کردي پس حرف نزن بعدا سر فرصت همه چي و مي فهمي! بگيرش ديگه! -

يرزن با اخم نگاه هم ام نزديک کردم. از شدت بوي بدش کمي آن را از خودم فاصله دادم؛ پبا دو دستانم ليوان را گرفتم و به بيني

 ي خود پشيمان شدم! کرد. آنقدر اخمش ترسناک بود که از کرده

هايش را به نشانه ي تاييد بست. ليوان را به لبانم نزديک کردم و آب دهانم را قورت دادم و هنريک نگاه کردم. هنريک چشم

سرعت با دست ديگر جلوي دهانم را گرفتم تا باال اي از آن را خوردم؛ همين که مواد آبکي سبز رنگ وارد دهانم شد به جرعه

 نياورم. 

 بسيار تلخ بود و تند! انگار که زهر و نعنا را با هم ترکيب کرده اند و به خورد من داده اند! 

فهمم به ي تلخ دارو را ناي از آن را خوردم. قابل تحمل تر شده بود؛ براي اينکه مزهنگاه چندش ناکي به ليوان کردم و دوباره ذره

اش هارموني خاصي ايجاد سي بل نگاه کردم. هنوز هم در حال هاون کوبيدن بود. موهاي سفيد رنگش با لباس و دامن مشکي

 کرده بود. 

 آنقدر در صورتش و اطراف چشمانش چين و چروک داشت که لحظه اي با خود فکر کردم اين زن دويست سال سن دارد! 

يوان خالي را به هنريک دادم. براي گفتن چيزي که مي خواستن بگويم ترديد داشتم؛ باالخره دارو را با هزار زحمت خوردم و ل

ن پرسيدم:  ن م   ترديدم را کنار گذاشتم و با م 

 شما... گرگ زاده هستيد؟! -

 معلومه که آره! -

ريکي بيرون آمد و آنگاه ي تاريک اتاق رفت. دخترک با يک قدم از تااز شنيدن صداي دختر جا خوردم و چشمم به سمت گوشه

 اش را ببينم. توانستم چهره

هاي قرمز رنگش خشم خاصي موج مي موهاي شرابي رنگش را  مانند من گيس کرده و و روي شانه اش انداخته بود . در چشم

انه زد که او ترسناک تر مي کرد. دخترک لباس چرم و شلوار چرم مشکي همرا با بوت هاي مشکي بر تن داشت. بر روي ش

 هاي ب*ر*ه*ن*ه اش خط هاي قرمز رنگي مشاهده مي شد. 

 چرا ما نکشتين؟ -

 دخترک اخم کرد و جواب: 

 -چون که...  

 سي بل وسط حرفش پريد و جواب داد: 

 بهتره ملکه خودش جوابش رو بده! -

 با گيجي پرسيدم: 

 ملکه؟ نکنه... نکنه مي خواين با درد ما رو بکشين؟! اصال چرا نجاتمون داديد؟! -
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 نورا بهتره صبر کنيم! -

 هاي خسته اما مهربان هنريک نگاه کردم: به چشم

 چجوري مي تونم صبر کنم وقتي که نمي دونم چه اتفاقاتي برام افتاده؟ -

 دخترک پوزخندي زد و گفت: 

 دوني چيکار کردي؟ ست چه کار وحشتناکي انجام دادي؟ چند نفرمون رو کشتي؟ ميواقعا؟! يعني يادت ني-

 دادن خودم خرخرت را مي جوييدم! اگه بهم اين اجازه رو مي -با خشم بسيار نگاهم کرد  با نفرت گفت:

 صداي بلند سي بل بلند شد: 

 کارمن! -

هايي که از برگ درست شده اتاق رفت و با خشونت پردهدخترک که سي بل آن را کارمن ناميد، به سرعت به سمت خروجي 

 بود، را کنار زد. 

 پارت بيست و سه... #

 سي بل با چشمان بنفشش، نگاهم کرد و با لحني که هيچ عطوفتي نداشت، گفت: 

 اون رو ببخش! بخاطر اتفاقي که افتاده شوک شده! -

 رد که انگار مي گويد: لحنش اصال شرمزده و ناراحت نبود؛ و جوري کلمات را ادا ک

 بخشش تو براي ما اصال مهم نيس به هرحال خورده ميشي! -

 پرسيدم: 

 من چه کاري انجام دادم؟ -

 سي بل بي توجه به سخن من از روي صندلي چوبي بلند شد و خطاب به هنريک گفت: 

 بيا بيرون پسر تا لباساش رو عوض کنه، وقت زيادي نداريم! -

 بلند تر گفتم: 

 يکار کردم؟ من چ-

سي بل من را ناديده گرفت و از اتاق بيرون رفت. قبل از اينکه هنريک برود دستش را گرفتم و گفتم: هنريک!...من...من کي رو 

 کشتم؟! 

 هنريک با ماليمت دستش را از دستانم خارج کرد:

 هات روي ميز هس...آماده شو و بيا لباس-! 

 و من مبهوت را در اتاق تنها گذاشت. 

 دانستم اکنون بايد به چه فکر کنم! قدر گيج بودم که نميآن

 ايم؟ هايي که دختر قرمزي گفته بود يا اينکه چگونه زنده ماندهبه مرده

 ي زخمي هنريک بود و بس! ها و چهرهتنها چيزي که يادم مي آيد حمله ي گرگ زاده

ي تاريک اتاق. سقف، حالت نگاهي به اتاق انداختم. تخت چوبي که روبروي در قرار داشت و گليم قهوه اي رنگ و ميز گوشه

 شد. نيم دايره داشت با سوراخ هاي کوچک و بزرگ که از آن ها نور رد مي

 يعني به همين زودي صبح شده بود؟! 



 [DATE] داستان گرگ زاده انجمن رمان فور

  
 

 

سمت ميز رفتم. لباس و شلوار را برداشتم و نگاهشان کردم. لباس آستين بلند از روي تخت بلند شدم. با دستم دلم را گرفتم و به 

 مشکي و شلوار مشکي رنگ به همراه دو بوت سياه رنگ. 

 کامال سياه بدون هيچ رنگ ديگري! 

 به سختي پوشيدم و باري ديگر موهايم را گيس کردم و به از اتاق بيرون آمدم. 

 ده بود. به سمتش رفتم و گفتم: هنريک کمي آن طرف تر از اتاق ايستا

 -بريم. 

 هاي ديگر بود. هايش غمگين تر از وقتهنريک نگاهم کرد و لبخند دردناکي زد. چشم

ها بدون توجه به ما هاي چوبي روبرو شدم؛ انسان ها يا شايدم گرگ زادهپشت اتاق را دور زديم و با راهي مستقيم و پر از اتاقک

 هاي کوتاه و مردان لباس هاي پاره و شلوار بر تن داشتند. ن ها لباس و دامندر حال کار کردن بودند. ز

 ها سياه بود! جالب اينجا بود تمام رنگ

 #پارت بيست و چهار... 

ها به ما حمله کنند و زادهترسيدم گرگاي به ما نداشتند؛ هنوز هم مياز ميان جمعيت عبور کرديم. خوشحال بودم که هيچ توجه

 ه قولم عمل کنم. نتوانم ب

ي جنگلي بزرگي ايستاديم. خانه بر روي درختان تنومند ساخته شده بود و برگ هاي سبز رنگ به آن بعد از مدتي روبروي خانه

 زينت بخشيده بود. در حالي که به سمت در مي رفتيم زمزمه کردم: 

 هست بخوان ما رو براي ناهار بخورن؟  ممکن-

 هنريک آرام خنديد: 

 نه! -

توانستم هيچ چيزي را ببينم؛ تنها چيزي که قابل هاي سبز را کنار زد و وارد شديم. سالن آنقدر شلوغ بود که نميو سپس پرده

هاي جنگي بر روي آن خودنمايي مي کرد. هنريک آستين لباسم را گرفت و من را به سمت هايي بود که اسلحهمشاهده بود ديوار

 هاي چوبي برد. پلکان

 ون رو ديدي؟ تو ملکش-

 سرد گفت: 

 نه! -

 از تغيير لحن هنريک جا خوردم. شايد بخاطر اتفاقات ديشب خسته است؛ دليل ندارد که از من دلخور باشد! 

مان يک زن با لباس سفيد پشت به ما ايستاده بود. هاي چوبي باال رفتيم که وارد يک اتاق تقريبا بلند شديم. در روبروياز پلکان

هايش جا خوردم؛ چشماني نقره اي که با شدت مي درخشيدند و موهايي همرنگ آن که به زيبايي باال از ديدن چشمزن برگشت که 

 شد و با سردي تمام به ما نگاه مي کرد. بسته شده بود. در صورتش ردي از لبخند ديده نمي

 عادي برگشت:  صدايش بلند شد که از شنيدن صداي سردش، لحظه اي وجودم يخ بست و دوباره به حال

 خوش اومديد! بشينيد! -

 هايي که رو به رويش قرار داشت، اشاره کرد. و به صندلي

من و هنريک نگاهي رد و بدل کرديم سپس به سمت صندلي ها رفتيم و نشستيم. زن روي صندلي روبروي ميزي که 

 مان بود، نشست و گفت: روبروي

 من تيلدا هستم رئيس گرگ زاده ها... به عبارت ديگه ملکشون! -

 نگاهي به من مي اندازد و مي گويد: 
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 شايد چيزهايي که ميگم باعث بشه شوکه بشي؛ ولي تمام چيزهايي ميگم حقيقته! -

گذاشت اين يخواهد به من بگويد، و از طرف ديگري هم، استرس نماز طرفي بسيار کنجکاو بودم تا بدانم چي چيزي مي

 کنجکاوي بيشتر ادامه پيدا کند. 

 ملکه تيلدا ادامه مي دهد: 

هايي که هر زمان که دلشون هاي عادي رو تبديل به گرگ کنن؛ نه گرگينه بلکه گرگ زادهسال ها پيش جادوگران تونستند انسان -

ان ها هستن؛ چه از نظر قيافه و چه از نظر ها متضاد انسها برخالف گرگينهتونن تبديل به گرگ بشن، گرگ زادهخواد ميمي

 اخالق... 

 نفس عميقي مي کشد و مي گويد: 

 تو... تو يه گرگ زاده هستي! -

 ي "گرگ زاده" هزاران بار در سرم اکو شد. کلمه

 آمدم. اي کاش هيچوقت به جنگل نمي

 " اي کاش" 

 و هزاران اي کاش ديگري در ذهنم شکل گرفت. 

ي محکمي بر احساسات ها ضربهآنچه که هستيم را قبول کنيم و به دنبال حقيقت نرويم. گاهي اوقات حقيقت توانستيماي کاش مي

 کنند؛ اکنون تنها سوالي که در ذهنم جا خوش کرده است، اين است: ما وارد مي

 بايد چکار کنم؟! -

 اين داستان ادامه دارد... 

 


