
 

 

 داستان جنگ اتحاد رمان فور

 به نام خدا

 

 نام داستان: جنِگ اتحاد) جلد دوم گرگ زاده(

 نام نويسنده:آرميتا مشايخي

 ژانر: تخيلي_ معمايي و عاشقانه

 خالصه:

نورا؛ دختري از ديار روستايي ها اما با ماهيت غير روستاييش، بعد از رفتن به جنگل سياه حقيقت بزرگ زندگي اش را فاش 

شده در برابر خود ديد. حقيقتي که از نيرويي شگرفت سرچشمه مي گرفت و چاره اي جز کنترل آن قدرت براي دخترک وجود 

 نداشت...

در گوشش طنين مي انداخت که از پاسخ دادن آن ها عاجز بود؛ آيا مي توانست با وجود  ذهنش در اين هل و وال سواالتي را

دشمناني که بر سر و روي سرنوشتش چنگ مي انداختند، خود را براي نجات زندگي زير و رو شده اش به انجمن سياه ثابت 

 کند؟ آيا قادر تا قدرتي که به تازگي به آن پي برده بود مسلط شود؟

 مقدمه:

 نوشت با ما بازي خواهد کردسر

 ما عروسک هايش مي شويم و مي شکنيم

 ما را مي رقصاند و عاجزانه مي خنديم

 او پادشاهي مي کند و ما ذره ذره زجر مي کشيم

 ما را دشمن هم مي خواند و باهم مي جنگيم

 جنگ مي کنيم... جنگي براي اتحاد

 آري، خواهيم جنگيد با سرنوشتمان

 خود آينديمان را ميسازيمسرنگونش مي کنيم و 

 حال نوبت اوست که با نداي ما برقصد

 اين جنگ اتحاد ماست!

 

 

? 

پاهايم را در آغوش گرفتم و به درياچه خيره شدم. برعکس آنچه که تصور مي کردم، درياچه آبي و بدون تکه هاي جدا شده 

 گوشت انسان ها بود.

 ل و موجودات اينجا مي کنم؛ يا حداقل مي کردم. درسته؛ من همچين فکرهاي وحشتناکي در مورد اين جنگ

هيچ چيزبر طبق تصوارت من نبود؛ انگار سيلي عظيم در مغزم در جريان گرفته و اطالعات پوچ من را با خود برده است. 

 زماني که اين اتفاق براي شما بي افتد، احساس پوچي و ناداني مي کنيد؛ دقيقا احساسي که هم اکنون من دارم.

  

م سيلور تاحدودي با ما مهربان هستند. لبخند مي زنند و به ما کولوچه هاي خوشمزه مي دهند؛ اگر به دنبال آزادي هستيد، مرد

سيلور بهترين جا براي تو است. هيچکس با وجود رفتار هاي عجيب و لباس هاي عجيب ات چپ نگاه ات نمي کند و مي تواني 

 بر روي درختان بدوي!آزادانه با پاهاي برهنه و موهاي شلخته، 



 

 

 داستان جنگ اتحاد رمان فور

  

 هر چند نمي دانم بعد از فهميدن حقيقت چه عکس العملي نشان خواهند داد.

  

 آهي کشيدم و به سه روز قبل، دقيقا روزي که حقيقت بزرگ زندگي ام بر مقابل چشم هايم رژه رفت، فکر کردم.

  

 تيلدا، آن ملکه با دو چشم درخشان، خيلي راحت گفت افراد آن ها را کشته ام!

  

 به همين سادگي؛ به همان سادگي اي که آن ها را کشتم. و به همان سادگي که به من به فهماند که گرگ زاده هستم!

  

شتني، که داشت از سراشيبي کوتاه پايين با صداي قدم هاي يک نفر، از فکر بيرون آمدم. سرم را برگرداندم که با فلور دوست دا

 مي آمد، روبرو شدم.

  

 فلور لبخندي زد و گفت: نورا اينجايي؟ فکر مي کردم بايد پيش هنريک باشي.

  

 با يادآوري هنريک اخمي کردم و گفتم:? اون فعال گرم مبارزه با جيمز هست!?

  

ي ِگليش، کنارم بر روي خاک نشست و گفت:?خيلي سعي داره که  فلور کامل از سراشيبي پايين آمد و بي توجه به پاهاي برهنه

 جيمز رو شکست بده! اون نمي دونه که جيمز بهترين جنگجوي ماست.?

  

چهره ي جيمز را در ذهنم رسم کردم. پسري بيست و سه ساله با هيکلي بزرگ همراه با چشم هاي آبي کمرنگ و موهاي سبز و 

 زخمي که گوشه ي لبش وجود داشت.

  

 هنريک در مقابل او بسيار ضعيف و ناتوان به نظر مي رسيد.

  

 با يادآوري تيلدا و آن دخترک مو قرمز خطاب به فلور گفتم:?تيلدا و کارمن رو چند روزه که نديدم!?

  

 فلور يکي از ابروهايش را باال آورد و با چشمان بنفش اش نگاهم کرد.

  

 تيلدا؟-

  

 تيلدا بود!? لب گزيدم و گفتم:?منظورم ملکه

  

فلور در حالي که داشت با کش موهاي کوتاه مشکي اش را مي بست، گفت: ?ملکه و کارمن و چند نفر ديگه به سمت جزيره ي 

 کناري رفتن تا گرگينه ها رو ببينن!?
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 با گيجي پرسيدم: ?تيل...منظورم ملکه چيز زيادي در مورد گرگينه ها و گرگ زاده ها به من نگفت.?

  

فلور دامن کوتاه قهوه اي رنگ لش را که تا زانوي اش قرار داشت، کمي پايين کشيد و جواب داد:?من هم زياد نمي دونم، سي بل 

 راجب اين چيز ها بهتر مي دونه؛ اما تا اون جايي که اطالعات دارم بهت مي گم.?

  

 با کنجکاوي نگاه اش کردم و منتظر ماندم تا شروع کند. 

کشيد و گفت: حتما مي دوني که گرگ زاده ها جهش يافته انسان ها و گرگ ها هستن؛ ولي چرا بايد با هم دشمن  فلور نفس عميقي

 باشن؟

  

 چون گرگ زاده ها و گرگينه ها انسان هارو قتل عام کردن.-

  

زماني هر سه قوم در کنار  فلور تاييد کرد و ادامه داد: درسته! اما اين دليل درستي بخاطر دشمني اون ها با انسان ها نيست؛ يه

هم بودن، بدون هيچ جنگ و خونريزي! تا اينکه هر سه قوم به هم ديگه خيانت کردن و جنگي بزرگ رخ داد، گرگينه ها انسان 

 هارو مي کشتن و گرگ زاده ها هم اون هارو پشتيباني مي کردن، همه چيز به نفع ما بود تا اينکه...

  

يم: تا اينکه يک نفر از قوم گرگ زاده ها شاه گرگينه هارو مي کشه و اين باعث جدا شدن اين حرف اش را قطع مي کنم و مي گو

 دو قوم مي شه و اون موقع هست که انسان ها به طرز فوق العاده اي قدرتمند مي شن و...

  

زيره هاول فرار مي کن و فلور با آه و ناراحتي ادامه مي دهد: بسياري از گرگ زاده هارو مي کشن؛ گرگينه ها به خارج از ج

 شن.در جزيره هاي ديگه مخفي مي

  

 با کنجکاوي مي پرسم: اما اون فرد خيانتکار کي بوده؟ چه چيزي باعث فروپاشي اتحاد اون ها شد؟

  

 فلور با چوب در دست اش، خاک ها را جابه جا مي کند و مي گويد: هيچ کس نمي دون، از اون زمان حدود هفتاد سال مي گذره.

  

 با تعجب مي گويم: هفتاد سال؟ فکر مي کردم خيلي بيشتر از اين ها باشه!

  

 گن!فلور خشک مي خندند و جواب مي دهد: آره هفتاد سال، فکر مي کردم به انسان ها اين چيزها رو مي

  

 نه! ناگهان خون در رگ هايم يخ بست. سکوتي کل بدنم را فرا گرفت؛ فلور مي داند من چه کردم؟! او خدايا

  

 به خود جرعت دادم و گفتم: انسان؟ تو، تو از کجا مي دوني؟
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 شانه اي باال مي اندازد و چوب را به سمت درياچه پرتاب مي کند. چوب با صداي "تاالپ" مانندي در درياچه فرو مي رود.

  

دي! اما فکر نکنم انسان باشي، خب حتما يکي از ما هستي. اما در مورد هنريک همچين نظري رو چون بوي انسان هارو مي-

ندارم و نمي دونم چرا ملکه اين اجازه رو داده که يک انسان پيش ما بمونه اما هرچي باشه به نفع ما هست پس، تا کاري 

 مون انجام نده کاري نمي کنيم!برخالف

  

وش حال بودم که نمي داند هم نوع خودم را کشته ام؛ اما بخاطر هنريک نگران بودم. احتمال اينکه براي اش پاپوش درست خ

کنند خيلي زياد بود و من نمي خواستم او را از دست بدهم، بايد هرطور که شده از او محافظت کنم؛ هيچ کس جز ملکه نمي داند 

 ي هم نخواهد فهميد.که هنريک وليعهد است پس هيچ کس ديگر

  

فلور از جا بلند شد و خاک هاي دامن اش را تکاند و گفت: بايد بريم، براي مراسم شب بايد آماده ات کنم و يه سري چيزها رو 

 بهت آموزش بدم.

  

 از روي زمين بلند شدم و گفتم: مراسم؟

مي رسن، عالوه بر اون بايد گرگ زاده بودن تو رو  فلور به سمت سراشيبي رفت و جواب داد: ملکه و بقيه افراد امشب به اينجا 

 اعالم کنيم و جشن بگيريم.

  

از سراشيبي باال رفتيم و به سمت دو راهي که کمي جلوتر بود، راه افتاديم. در تمام مدت سکوت در بين ما حکم فرما بود و هيچ 

 شکست، صداي ملخ ها بود. کدام مان اين سکوت رو نمي شکستيم. تنها صدايي که گاهي اين سکوت رو مي

  

بسيار کنجکاو بودم که بدانم چه چيزي موجب خيانت آن ها و جنگ شده است. بايد سر فرصت از سي بل بپرسم تا اين عطش را 

 تمام کنم.

  

 براي اينکه اين طلسم عذاب آور را بشکنم پرسيدم: کارمن هميشه اين جوري هستش؟

  

 پرسيد: چه جوري؟ فلور يکي از ابروهايش را باال برد و

  

 قدر از نفرت پر شده که مي تونه يک نفر رو بکشه!شانه اي باال انداختم و گفتم: مرموز و ترسناک، با چشم هايي که اون

  

فلور آرام خنديد. بهتره که اين نکته را بگويم که خنده اصال به گرگ زاده نمي آيد! خنده هاي آن ها خيلي شيطاني و مرموز به 

 د و اصال هم دوستانه نيست!نظر مي رس

  

_ اون اين طوريه البته بايدهم باشه! کارمن دست راست ملکه هست و خيلي ها معتقد هستن که بعد از ملکه، کارمن جانشين اون 

 مي شه!

  

 اخمي مي کنم و با لحن تلخي مي گويم: اين خيلي بده!
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اي پوشيده شده از برگ را کنار زد و گفت: همه چيز زندگي به دو راهي مي رسيم و به سمت راه چپ مي رويم. فلور شاخه ه

 بده، هيچ چيز خوب نيست. اين رو به ياد داشته باش که هر بدي خوبيه خودش رو هم داره.

  

 و خودش راه را پيش گرفت و از من جلو زد.

  

سواالتي گمراه کننده در ذهنم مسابقه دو گذاشته بودند. از فکر کردن به تمام اين سوال ها عاجز و درمانده مي شدم. نمي خواستم 

در ذهن هم نوع هايم بد به نظر برسم و حسي به من مي گويد مراسم امشب، خيلي بدتر از آن چيزي است که تصور مي کنم، 

 خيلي بدتر...! 

! وسط حرف کسي نمي پري و به هيچ وجه، دارم بهت ميگم به هيچ وجه مثل انسان ها غذا نمي خوري و از بي ادبي نمي کني-

 اون ها دفاع نمي کني! مفهومه؟

  

فلور جوري نگاهم کرد که اگر بخواهم مخالفت کنم همان جا با ناخن هاي اش حسابم را مي رسد؛ پس سري به معناي تاييد تکان 

 دادم.

  

 که به سمت ميز مي رفت گفت: و در برابر حرف ها سر تکون نمي دي!فلور در حالي 

  

 خب، فکر نکنم انجام دادن اين کار ها سخت باشه. -

  

فلور همراه با دو کاسه رنگ به سمت من آمد و روي تخت نشست و کاسه ها را کنار اش گذاشت؛ شانه هاي من را گرفت و 

 اما با وجود انجمن سياه همه چيز از سخت هم سخت تر مي شه! جلوي خود نشاند و گفت: البته که سخت نيست!

  

با تمام شدن حرف اش، شانه چوبي را بر روي موهاي سفيد من کشيد و به سرعت موهايم را شانه کرد. در حالي که از درد 

 کشيده شدن موهايم لب مي گذيدم، گفتم: انجمن سياه؟ آخ، آروم تر فلور!

  

اال کشيد و گفت: اوه، ببخشيد، خب انجمن سياه از قوي ترين گرگ زاده ها تشکيل شده، اون ها ملکه فلور موهايم را به طرف ب

 بعدي رو براي حکمراني تعليم مي دن و بهت توصيه مي کنم اصال به چشم هاشون نگاه نکني!

  

 تمسخر آميز خنديدم و گفتم: چرا؟ مگه با چشم هاشون آدم رو ذوب مي کنن؟

  

فلور را نمي ديدم اما مي توانستم حدس بزنم که دارد چشمان بنفش لش را در حدقه مي چرخاند.او باري ديگر  که چهرهبا اين

موهاي گيس شده ام رو کشيد و روي شانه ام انداخت و گفت: گرگ زاده ها نه آدم! اين همه سوتي نده وگرنه امشب سرت رو به 

 باد مي دي!

  

 حاال هر چي، چشم هاشون چه جوري هست اش؟چشمانم را در حدقه چرخاندم و گفتم: 
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 با تمام شدن حرف من جيمز و هنريک وارد اتاق شدند. فلور باري ديگر گيس هايم را تکان داد و گفت: خودت امشب مي فهمي!

  

 بود!چهره هاي هنريک و جيمز پر از خستگي بود. خب، بايد اعتراف کنم جيمز به عنوان يک گرگ زاده بيش از اندازه جذاب 

  

قطرات عرق بر روي صورت برنزه اش مي درخشيدند و زخم گوشه لب اش اين صورت را صد برابر جذاب تر مي کرد. در 

چشمان آبي اش عالوه بر خستگي، شادي هم موج مي زد. هنريک کالفه خودش را روي نزديک ترين صندلي انداخت و پوف 

 د و گفت: خيلي ضعيفي بچه!بلندي کشيد. جيمز دستي بر بازوهاي برهنه و برجسته اش کشي

  

 هنريک چشم غره اي به جيمز رفت و گفت: ببخشيد که من ده سال مثل تو شمشيربازي نکردم!

  

جيمز باري ديگر خنده اي سر داد و به سمت هنريک رفت و مشت آرامي به بازويش زد و گفت: اگه کار کني حتي از من هم 

 بهتر مي شي، استعداد خوبي داري!

  

 جاي خود بلند شد و گفت: حرف زدن بسه پسر ها.فلور از 

  

و خطاب به هنريک ادامه داد: حتي با ِگلي شدن ات هم نمي تونيم بوت رو مخفي کنيم؛ پس جلوي چشم انجمن پيدات نمي شه، 

 فهميدي؟

  

 هنريک اخمي کرد و گفت: من که بو نميدم!

  

ي بوي عرق ميدم اما اين بو نشانه پيروزي مرد ها هست! مگه سپس سريع خودش را بو کشيد و با لحن شرمزده گفت: خب، کم

 نه جيمز؟

  

و به جيمز نگاه کرد. جيمز با شيطنت و با دهان بسته خنديد. فلور جوري نگاهم کرد و انگار مي گويد" اگه خفه لش نکني خودم 

 خفه اش مي کنم!"

  

هي به ما انداخت و گفت: چيه؟ يعني بوي من قابل تحمل در حالي که سعي مي کردم نخندم به هنريک نگاه کردم. هنريک نگا

 که کاري نداره!نيست؟ خب به حموم ميرم اين

  

که خنده هايمان ديگر نتوانستم خودم را نگه دارم و بلند خنديدم. با بلند شدن خنده من، جيمز و فلور هم پر صدا خنديدند. بعد از اين

 آن را جوري فشرد که صداي "آخ" هنريک در آمد. تمام شد؛ جيمز از پشت هنريک را بغل کرد و

  

فلور به سمت هنريک رفت و گفت: منظورمون از بو، بوي عرق ات نيست خنگول! البته اين هم مي تونه باشه ولي در اصل 

 منظورم اين هست که بوي انسان ميدي و اين براي ما مشکل ساز مي شه.

  



 

 

 داستان جنگ اتحاد رمان فور

 و با شک و ترديد گفت: احياناً تو، اشراف زاده نيستي؟! نگاهي به لباس هاي گران قيمت هنريک انداخت

  

 که هنريک حرفي بزند گفتم: اشراف زاده؟ فکر مي کني اين پسر خنگول يه اشراف زاده باشه؟قبل از اين

  

اس هارو جا انقدر بد هست که مجبوريم دزدي کنيم، هنريک اين لباهميتي به چشم غره ي هنريک ندادم و ادامه دادم: اوضاع اون

 از يه اشراف زاده دزديده!

  

که جو را عوض کنم بلند شدم و به سمت دو پسر بوگند و فلور آرام خنديد. اما در چشمان جيمز کمي ترديد موج مي زد؛ براي اين

 مون مي کنه!رفتم و گفتم: از اتاق بريد بيرون! بوي شما داره خفه

  

 فلور خيلي پر صدا خنديد و گفت: جيمز، هنريک رو به تو مي سپارم.

  

 جيمز سري تکان داد و همراه با هنريک از اتاق خارج شدند.

  

 فلور از کمد يک دامن کوتاه و لباس بدون آستين در آورد و گفت: اين هارو بپوش و بيا.

  

 با ترديد گفتم: به نظرت، ممکنه انجمن سياه من رو نپذيرن؟

  

لبخند مهرباني زد که بي شباهت به لبخند زيباي ليلي نبود. به سمتم آمد و دستان من را گرفت و گفت: نگران نباش، ملکه از تو 

 حمايت مي کنه؛ نه تنها ملکه بلکه من و جيمز و حتي کارمن هم ازت حمايت مي کنيم.

  

 در ذهنم گفتم: فکر نکنم کارمن بخواد من رو تحمل کنه!

 اب فقط لبخندي زدم.ولي در جو

  

دخترک نگران ولي در عين حال خونسرد، به سمت کاسه هاي رنگ روي تخت رفت و گفت: هنوز خيلي چيزها مونده که بهت 

 ياد بدم ولي االن وقت نمي شه، بيا بايد صورت تو رو نقاشي کنم.

  

 داب و رسوم مسخره نداشته باشن!در حالي که به سمتش مي رفتم گفتم: فکر مي کردم ديگه گرگ زاده ها از اين آ

  

فلور چشم غره اي حواله ام کرد. نمي دانم اين چندمين چشم غره اي است که فلور زيبا به من مي رود؛ فقط مي دانم من عاشق 

اين چشم هاي بامزه و زيباي فلور هستم. اگر از اينجا بروم مطئمن هستم که دلم براي چشم غره هايش تنگ مي شود. اما مگر 

 رار بود بروم؟!ق
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ا هستند براي چه بايد به آن جزيره برگردم؟ صدايي از اعماق وجودم با صدايي آرام اما جاست. هم نوع هايم اين جخانه من اين

اِکو شده جواب داد: پس اون ها چي؟ تو شانزده سال با اون ها زندگي کردي، ليلي و مادرت چي؟ هنريِک وليعهد چي؟ خودخواه 

 نباش!

  

داي بد و مزاحم کننده با لحني وسوسه انگيز گفت: براي چي بايد به اون ها فکر کني؟ هيچ وقت تورو از خودشون ندونستن آن ص

و هميشه با تو و مادرت بدرفتاري مي کردن و حاال مي خواي بخاطر اون انسان ها از پيش هم نوع هات بري؟ مي خواي 

 سرنوشت رو دور بزني؟

  

رها در ذهنم اِکو شدند. هيچ جوابي نداشتم تا به صداهاي درونيم بدهم؛ احساس مي کردم هر لحظه ممکن اين صدا ها بارها و با

 است مغزم مانند يک آتشفشان فوران کند که صداي فلور ناجي من از جدال با اين دو صدا شد.

  

 خيلي وقت نداريم نورا، انجمن سياه روي زمان خيلي حساسه مخصوصا في!-

  

روبروي فلور، روي زمين نشستم و پرسيدم: في؟ ازهمين االن بهش احساس خوبي ندارم، نکنه از اون پيرزن هاي بدترکيب 

 هستش؟

  

فلور آرام خنديد و در حالي که انگشت اش را درون ظرف فرو مي کرد، گفت: در واقعه في جوون ترين عضو انجمن هستش اما 

 ارش اون خيلي احساسي هست و از نگاه خيره به هيچ عنوان خوشش نمياد.زيرک و با سياست، برخالف ظاهر و رفت

  

و جوري به من نگاه کرد که انگار منظور حرف آخرش به من است. صاف سر جايم نشستم و گذاشتم فلور، انگشتان آغشته به 

 رنگ را به صورتم بزند.

  

قدر هاهم که بگي ه مي کنم نه به بقيه، ولي فکر نکنم اونفلور اين مسئله رو خيلي داري بزرگ مي کني، باشه نه به في نگا-

 ترسناک باشن!

  

اون ها چشم هاي با نفوذي دارن و منظور من اين نيست که في ترسناکه، اون در عين زيبايي که داره خيلي عجيبه هرچي باشه -

 اون از نسل پيشگوها هستش.

  

 اين هست که اون مي تونه پيشگويي کنه؟ اين باورنکردنيه! از جا پريدم و با تعجب آشکاري گفتم: پيشگو؟ منظورت

  

فلور از جاي خود بلند شد و کاسه ها را روي ميز چوبي گذاشت و گفت: خيلي وقته که نيروي پيشگوها از بين رفته و فقط يک 

 اسم بر جاي گذاشته.

  

 چطوري؟-

  

 م مي دونه، زود بيا که مراسم تا نيم ساعت ديگه شروع مي شه.فلور شانه اي باال انداخت و گفت: يادم نمياد ولي سي بل مطمئن
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و بدون آنکه منتظر جوابي از سوي من باشد از اتاق خارج شد و من را با سواالتم تنها گذاشت. اين که يک نفر بتواند پشگويي 

 ، باشد.کند خيلي باورنکردني است. قدرت پيشگويي مي تواند قدرتمند تر از آن چيزي که تصور مي کنم

  

براي بار هزارم به خود يادآوري کردم که آخر شب تمام چيزهايي که فلور به خاطر نياورده است را بپرسم تا بخشي از اين 

 سواالت ناپديد شوند و در ذهن من رژه نروند.

  

ان چگونه از بين رفته تنها سوالي که بيشتر از سواالت ديگر ذهنم را درگير کرده بود، همان نسل پيشگويان است، يعني قدرتش

 است؟

  

  

از ميان جمعيت چشم چرخاندم تا فلور را ببينم. باالخره او را کنار چادر غذاخوري که در وسط آن منطقه قرار داشت، ديدم. با 

خوشحالي به سمت او رفتم. هر چقدر که به فلور نزديک مي شدم پيکر يک پسر سياه پوش که پشت به من ايستاده بود، را مي 

دم. قياقه فلور عصباني و مقداري کالفه بود. هر از گاهي با کالفگي دستش را در هوا تکان مي داد و عصباني تر چيز هايي دي

 مي گفت.

وقتي رسيدم پسرک در حال صحبت کردن بود. اما وقتي من را ديد حرف اش را قطع کرد و نيم نگاهي به من انداخت. از ديدن 

خود لرزيدم. عجيب ترين چشماني بود که تا به حال ديده بودم. حتي عجيب تر از چشمان چشمان اش به صورت نامحسوس به 

 سفيد من يا چشمان نقره اي آن ملکه خونسرد! 

پسرک عجيب بدون هيچ حرفي از کنارم گذشت و به سمت مردماني که به سوي محل مراسم مي رفتند، رفت. فلور بعد از رفتن 

 پسر، مانند آتش فشان فوران کرد.

 پسره گستاخ عوضي! فکر کردي کي هستي؟-

رک بودم؛ چشماني مانند شب و يک ريز در مورد پسرک گفت و گفت. اما من چيزي نمي شنيدم و تنها در فکر چشمان مشکي پس

 هاي بي ستاره ي دهکديمان بدون هيچ سفيدي! تمام مشکي! 

  

 اوه نورا حواست به من هست؟ خداي من، من دارم براي کي حرف مي زنم؟-

 به فلور نگاه کردم. موهاي کوتاه اش را به سختي باال بسته بود و لباس کوتاه قهوه اي به همراه دامن کوتاه هم رنگش به تن

داشت. خط هاي مشکي و سفيِد زير چشمان و دست و پاهايش او را شبيه من و بقيه اهالي مي کرد؛ مانند اين چند وقتي که اينجا 

 بودم باز هم با پاهاي بدون کفش بود.

 جواب دادم: در واقع داشتي غر مي زدي نه حرف فلور، اون پسر کي بود؟

سيدم. فلور دوباره آتش فشاني شد و با حرص گفت: اون يه پسره عوضي! در خب، در چنين شرايطي نبايد اين سوال را مي پر

 موردش اصال با من صحبت نکن نورا وگرنه تضمين نمي کنم که تا شب مويي روي سرت نباشه!

خنديدم و حرفي نزدم. فلور که خيالش از بابت من راحت شده بود، دستم را گرفت و گفت: بيا مي خوام محل برگذاري جشن رو 

 ببيني! مطمئنم از ديدنش شگفت زده مي شي!

  

 و من را به سوي محل برگذاري جشن، برد.

**** 
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با دهان باز محيط را نگاه کردم. درختان بلند و تنومند با برگ هاي سرسبز تمام آسمان را پوشانده بودند؛ گل هاي رنگارنگ  و 

شاخه ها وصل کرده بودند فضا را قرمز و رمانتيک کرده  بوته ها در هر سمتي به چشم مي خورد و فانوس هاي قرمزي که به

 بودند. روبروي ما درخت بلندي قرار داشت که تختي چوبي با عالمت هاي حکاکي شده، بر آن چسبيده بود. 

 فلور به تخت اشاره کرد و گفت: اين تخت ملکه است.

و ديگري مال جالينوس مشاور ملکه است. او شش تخت و به دو تخت کناريش اشاره کرد و ادامه داد: اين هم يکيش مال کارمن 

 پايين هم مال انجمن سياِه هستش.

به پله هايي که تخت روي آنها قرار داشت، نگاه کردم. تماما از چمن و به همراه گل بود. به تخت هاي انجمن نگاه کردم؛ باالهاي 

 ماه و کناريش نشان برگ داشت.هر تخت عالمت متفاوتي ديده مي شد. يکي از تخت هاي سمپ چپ، نشان 

 با گنگي به تخت ششم که هيچ نشاني نداشت، نگاه کردم: پس تخت ششم چي؟ و انجمن فقط پنج عضو داره!

 فلور کالفه نگاهم کرد و گفت: واي نورا تو خيلي سوال مي پرسي! بعد از مراسم، کارمن برات توضيح مي ده!

 ردم و ملتمس آميز گفتم: کارمن نه فلور! هرکي باشه فقط کارمن نه!با يادآوري نگاه هاي پر تنفر کارمن اخمي ک

فلور چشم غره اي نثار من کرد و به سمت ميز و صندلي هاي چوبي، که نزديک به پله هاي سبز بود، اشاره کرد و گفت: حرف 

 جا جاي نشستن ما هستش.نباشه! اون

 گيج پرسيدم: ما؟

رد،گفت: يعني من و سي بل خواهر و برادرام و دايي ام، همه ما از نژاد درمانگر ها فلور درحالي که من را به سمت ميز مي ب

 هستيم.

 با تعجب پرسيدم: تو، تو نوه سي بل هستي؟

 کالفه جواب داد: آره نوه ي اون عجوزه هستم!

فلور هم روبه رويم  و با رسيدنمان به ميز، فرصت جواب دادن را از من ربود. بر روي يکي از هفت صندليِ ميز گرد نشستم؛

نشست. خب، از ديدن خانواده فلور ترس و واهمه اي نداشتم زيرا يقين داشتم مانند خودش مهربان هستند. البته اگر مانند خود سي 

 بل مرموز نباشند!

سمت ما دويد حالي به چندي بعد سي بل پير همراه با دختر بچه اي به سمت ما آمد. هنوز به ما نرسيده بودند که دخترک با خوش

 و خودش را در آغوش فلور پرتاب کرد. فلور به دختر در آغوشش اشاره کرد و گفت: اين رِز خواهر کوچک ترم.

  

 رز با چشمان قهوه اي و آبي اش نگاه کرد و گفت: سالم من رِز درمانگر هستم و در سومين روزه بهار به دنيا اومدم!

 لبخندي زدم و جواب دادم: سالم رز زيبا، تو خيلي زيبا هستي!

رز خنديد و خجالت زده خودش را بيشتر به فلور نزديک کرد. وقتي سي بل به ما رسيد فلور با اخم سرش را برگرداند؛ به 

 تر شده باشه.وضوع غم را در چشمان بنفش سي بل ديدم اما با اين حال با لبخند خشکي گفت: نورا اميدوارم حالت به

و روي صندلي اي که نسبت به بقيه صندلي ها بزرگتر بود، نشست. جواب دادم: بخاطر شربتي که روز اول به من داديد خيلي 

 زود حالم خوب شد، از شما ممنونم.

  

داد که  فلور رز را کنار خودش نشاند و غريد: انقدر ازش تعريف نکن! اون وظيفه اش رو انجام داده وگرنه مي اجازه مي

 بميري!

  

 سي بل ناراحت و عصباني گفت: ساکت باش فلور!
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نم اشک را در چشمان فلور ديدم. نمي دانم چه اتفاقي افتاده بود که فلور اين گونه سي بل پير را مي رنجاند؛ حتما بايد موضوع 

درگمي به زير پايم نگاه کردم و بسيار مهمي مي بود که فلور مهربان را خشمگين و سنگدل کرده است. حرفي نزدم و با سر

 منتظر باقي خانواده شدم.

  

تر فلور هم پيدا شد. خب، چارلي به عنوان يک پسرک سيزده ساله بيش از اندازه بانمک بعد از چند دقيقه سر و کله برادر کوچک

 ازه خواستني مي شد.رنگ، بدن برهنه و شلوار کوتاه بيش از اندرنگ چشمان رز و موهاي آبي کمبود. با چشماني هم

  

پسر خجالتي بعد از احوال پرسي که به شدت صورت اش را قرمز کرده بود، کنارم جاي گرفت و خود را مشغول با سي بل 

 کرد.

  

هر چقدر زمان مي گذشت، تعداد مردم هم بيشتر مي شد. در ميز بغلي ما، افرادي خشک و جدي با لباس هايي زرشکي و مشکي 

المت شمشير در آتش از دور خودنمايي مي کرد. کمي خم شدم و خطاب به فلور گفتم: ميز بغلي چه کساني نشسته بودند که ع

 هستند؟

  

فلور نيم نگاهي به آن ميز انداخت و گفت: اون ها نژاد جنگجوها هستن، يعني بهترين جنگجوهاي جهان و همين طور خانواده 

 جيمز و کارمن هستند.

  

 اندازم و مي گويم: نگو که جيمز و کارمن خواهر و برادرن!با تعجب ابرويي باال مي 

  

 فلور آرام خنديد و گفت: نه ولي جيمز پسرعمه کارمن هستش.

  

دوباره نگاهي به آنها انداختم. در اول ميز، يک پيرمرد و يک پيرزن با موهاي سفيد و چشمان زرشکي همراه با لباساني که شبيه 

 جايگاه ملکه چشم دوخته بودند. صندلي هاي کنارشان خالي از هر نوع موجود زنده اي بود. لباس سي بل پوشيده بودند و به

  

 نگو که فقط چهار نفر هستند!-

  

 البته که نه! فاميل هاي کارمن خارج از جزيره هستن.-

  

 پرسيدم: مامان و باباش؟

  

اخم مي کند و با لحني که انگار دارد به زور حرف مي زند، مي گويد: مردن، در واقع خيلي از ماها مامان و بابا نداريم، 

 يادآوري اتفاقات گذشته برامون از سخت هم سخت تره.

  

سوال هاي ذهنم را  با شنيدن هر کلمه باز هم همانند اين چند روز کلي سوال در مغزم ردوبل مي شود. مي خواستم يک نفر تمام

بدون هيچ مکثي، جواب بدهد تا من را از اين سردرگمي خالص کند. جمله آخر فلور به صورت غير مستقيم به من مي گفت بايد 

 جلوي کنجکاوي و سواالتم را بگيرم. از درون آهي کشيدم و به رز، که با خيال راحت بازي مي کرد نگريستم.
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بنداني عظيم فرو رفت و کف دستانم عرق کرد. تمام افراد حاضر باهم ادغام شد. تمام تنم در يخبعد از مدتي صداي مرد و شيپور 

از جاي خود بلند شدند و به حالت تعظيم خم شدند؛ وقتي قامت ملکه تيلدا را در آن لباس بلند نقره اي ديدم به صورت از جاي 

 خود بلند شدم و کمي سرم را به حالت تعظيم خم کردم.

  

با اقتدار راه مي رفت و کارمن مانند همان سه روز قبل، در سمت راست ملکه و مردي پير و تقريبا خميده با چشمان سبز،  ملکه

ايستاده بودند. گمان مي کردم که آن مرد، جالينوس مشاور ملکه باشد. چشمان اش مانند جواهرات قيمتي برق مي زدند و 

 يب و مرموزي که گوشه لب اش جا خوش کرده بود و حالم را بد مي کرد.پاييد. لبخند عجموشکافانه همه چيز را مي

  

ديگه کم کم به ما نزديک مي شدند. شايد اين لحظه، سخت ترين لحظه ي زندگي ام بوده است؛ بودن در کنار گرگ زاده ها و 

به سختي حبس کرده بودم؛ هر  ملکه سرد و مشاوري مرموز برايم بسيار سخت است. در تمام مدتي که وارد شده بودند نفس را

 لحظه ممکن بود از نبودن اکسيژن خفه شوم اما اين طلسم را چه کسي بسته است را نمي دانم! فقط نبايد سوتي دهم، فقط همين.

  

وقتي از جلوي من رد شدند توانستم نفسم را با صدا بيرون دهم. با ولع زياد آرام نفس هاي عميق کشيدم تا جاي جبراني باشد 

 راي نفس هاي حبس شده ام.ب

  

 هوم، ببين اينجا چي داريم!-

  

با ترس و تعجب سرم را باال آوردم که با ديدن چشمان زمردي جالينوس، چشمانم گرد شد. نمي دانستم بايد چه بگويم و چه عکس 

 ود.العملي نشان دهم. چيزي که بيشتر من را متعجب مي کرد، گوش هاي بلند و نوک تيزش و قد کوتاهش ب

  

نيشخند مرموز جالينوس کش آمد و تبديل به لبخند شد. دستان چروکيده اش را به هم زد و قدمي عقب رفت و گفت: ببين اينجا چي 

 داريم! يک انسان!

  

 سرش را کمي جلو اورد و بو کشيد و گفت: اوه اين روز ها زياد اشتباه مي کنم، منظورم گرگ زاده اي با بوي انسان هست.

  

 زنم.م را خم مي کنم و به زور لبخندي  ميکمي سر

  

 بينم.حالم که شمارو سالم مياستاد خوش-

  

حالي و همراه با آن لبخند مسخره اش به فلور نگاه کرد و گفت: اوه فلور کوچولوي زيبا، چقدر بزرگ شدي! از جالينوس با خوش

 آخرين باري که ديدمت پنج سال مي گذره!

  

فلور حالت چشمان اش جوري بود که فکر کردم دلش مي خواهد آن ها را درحدقه بچرخاند؛ ولي در عوض به لبخندي کوچک 

 اکتفا کرد و آرام، آرام گفت: استاد آخرين بار ما همديگرو يک هفته پيش ديديم.

  



 

 

 داستان جنگ اتحاد رمان فور

 جالينوس لبخند گشادي زد که توانستم دندان هاي طاليي رنگ و درخشان اش را ببينم.

  

 حاال هرچي مهم اينه که دوباره مي بينمت! هوم دوست جديد پيدا کردي فلور عزيز ولي...!-

  

ناگهاني نگاهش را از فلور به سمت من سوق داد. چشمان اش با شرارت مي درخشيدند و آن لبخند، اوه بهتر است اصال در مورد 

 لبخند مرموز اش حرفي نزنم وگرنه ممکن است باال بياورم!

  

مرموز سرش را به سمت من خم کرد و دستش را کنار دهانش قرار داد؛ نگاهي به اطراف اش انداخت. گويي مي خواست  مرد

 راز مهمي را برمال کند.

  

تونه مار خوابيده رو ببلعه، اعتماد تنها چيزي هست که جور که يک الک پشت ميدوست ها مي تونن خطرناک باشن، همون-

 ه باشي وگرنه، مي ميري!نبايد به دوست هات داشت

  

کلمه آخرش را با هيجان و فرياد خاصي ببان کرد. آنقدر شوکه شده بودم که نمي دانستم چه بايد بگويم. مرد ديوانه بعد از تمام 

شدن جمله اش چنان قهقه اي زد که از جا پريدم. و با گفتن?امان از پِِرديکتور ها? مارا را تنها گذاشت و به سمت تخت کنار 

 ملکه رفت.

  

با چشمانم، جالينوس را تا تخت کنار ملکه راهي کردم. نيم نگاهي به ملکه که با خونسردي تمام، اطراف را مي پاييد، کردم. 

ناگهان نگاهم در دو چشم سرخ گره خورد. عجيب بود که ديگر خبري از تنفر روز هاي اول نبود و جاي اش را به پوزخند 

 لور چشم از چشم هاي خالي از احساس کارمن گرفتم:مسخره داده بود. با صداي ف

  

 به حرف هاي جالينوس فکر نکن اون يه ذره، مخ اش تاب داره.-

  

جا چيزهاي جديدي رو تجربه مي کنم. حرف هايي مي شنوم که بيش از اندازه روي صندلي مي نشينم و مي گويم: هر روز اين

 سردرگمم مي کنن.

  

نم را در دستانش گرفت و گفت: هيچ چيز بهتر از اين نيست که تو بي خبري باشي، بعضي وقت ها فلور روبرويم نشست و دستا

 شه روحت از بدنت جدا بشه و قلبت در گورستون بي احساسي ها چال بشه.دونستن خيلي چيز ها باعث مي

  

 اين يعني کنجکاوي نکنم؟-

  

 گاهي اوقات اين خوبه.شانه اي باال مي اندازد و مي گويد: از نظر من نه، ولي 

  

 زني فلور! بهتره از بحث اش خارج بشيم و...!با سردرگمي ابرويي باال مي اندازم: حرف هاي پيچيده مي
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 و کمي هم به ما توجه کنيد!-

  

  

به سمت صدا چرخيدم که با ديدن هنريک در آن لباس هاي مشکي و خط ها، از تعجب دهانم باز ماند و نتوانستم چيزي بگويم. 

يک لباس بدون آستين مشکي همراه با شلوار چسبان و...خب پاهاي برهنه. اگر کسي هنريک را در جزيره نمي شناخت، فکر مي 

عهد؛ جيمز هم جلقيه اي قهوه اي همراه با شلوار مشکي بر تن داشت. در ان جلقيه کردند که او هم يک گرگ زاده است نه ولي

 عضالت شکم و بازوهايش به خوبي در ديدرس قرار داشت.

  

 اوه چرا بايد به دو ميمون درختي توجه کنيم؟!-

  

 اليق دو مرد خوشتيپ و هردو همزمان باهم اعتراض خود را نشان دادند و سپس جيمز با اخم و دلخوري گفت: اين حرف اصال

 جذاب نيست فلور!

  

هنريک لب برچيد و ادامه داد: خيلي بي لياقت هستيد چطور مي تونيد همچين حرفي بهمون بزنيد؟ واقعا که! هي نورا نخند! فلور 

 با توام هستم! جيمز؟

  

ي ولي چرا مثل مردها رفتار نمي چيه؟ حق ندارم به اين لحن بچه گانه و مزخرفت بخندم؟ مثال مردي شدي! عرق هم مي کن-

 کني؟!

  

 هنريک با تعجب ابروهايش را باال انداخت و با دست، خودش را نشان داد.

  

من؟ من شبيه مردها رفتار نمي کنم؟ اصال، اصال کي گفته هرکي عرق مي کنه مرد شده؟ تو حتي بيشتر از من عرق مي کني -

 ولي اصال مرد نيستي!

  

از مانده بود و تا مي خواست چيزي بگويد، دوباره دهانش بسته مي شد. حتي جرعت خنديدن را هم جيمز از تعجب دهانش ب

 نداشتيم؛ هم بخاطر گرگ زاده ها و ملکه و هم بخاطر چهره ي بامزه اي که هنريک به خود گرفته بود. 

  

 !هنوز هم بچه اي جيمز! تا چند دقيقه ديگه انجمن مياد و داري با اين بحث مي کني؟-

  

بل حرف مي زد، نگريستم. خب، تمام افکارم با جمله چارلي درهم ريخته شد. اصال در باورم هم با تعجب به چارلي که مانند بل

 بل زبوني کند!نمي گنجيد که چارلي بتواند بل

  

تر از خودت ر بزرگجيمز چشم غره اي نثار چارلي، که اکنون تقريبا پرحرف شده است، کرد و گفت: بچه تو ياد نگرفتي به پس

 احترام بزاري؟ ملعون نکبت چطور جرعت مي کني به من بگي بچه؟ فاسد منحرف به درد نخور فقط بلدي آشپزي کني!
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دهانم را از داخل جويدم تا در اين اوضاع بلند بلند قهقه نزنم. تقريبا هنريک و فلور و رزي کوچولو هم به مشکل من گرفتار شده 

انند روز اول خونسرد، گويا هر روز اين جرو بحث را با چشمانش مي بيند، به آن ها نگاه مي کرد. بودند. اما سي بل م

بار رويش را به کس حواس اش به سمت ميز ما نبود. البته اگر کارمن را در نظر نگيرم که هر چند دقيقه يکبختانه هيچخوش

 سمت ما بر مي گرداند و بهمان نگاه مي کرد. 

  

که چارلي حرف ديگري بزند و من را شگفت زده تر کند و يا جيمز را آتشين تر کند، سي بل مداخله کرد و گفت: بسه قبل از اين

ديگه! حتي تو اين روز هم دست بردار نيستيد؟ جيمز، همراه با اين پسرک به ميز خودتون بريد و از مهموني لذت ببريد و تو 

 اس ِرد بري!چارلي، فکر نکنم بتوني آخر هفته به جشن مين

  

 چارلي معترض گانه گفت: چرا؟!

  

 جيمز خنده ي شيطاني اي کرد و دست هنريک را گرفت و گفت: بعدا مي بينمتون خانوم ها!

  

و با خنده همراه با هنريک به سمت ميز بغلي رفت. خب، اين پيرزن و پيرمرد چندان از ديدن هنريک خوشحال نشدند. و اين را 

به وضوح در چهره هايشان مي ببينم. نيم نگاهي به چارلي انداختم. صورت سفيد اش اکنون از عصبانيت قرمز شده بود و دسه به 

لبخند محوي زدم و با يادآوري صحبت هاي سي بل و چارلي آرام و خطاب به فلور گفتم: فکر سينه هنريک و جيمز را مي پاييد. 

 مي کردم اين مراسم براي نشون دادن من باشه! جريان مراسم چيه؟

  

فلور خنديد که با چشم غره ي سي بل و چارلي روبرو شد اما توجه اي نکرد و آرام مانند من گفت: مگه تو کي هستي که بخوان 

جا مياد و خب ملکه و ر به اينشه، انجمن سياه فقط سالي يک باات همچين جشن بزرگي بگيرن؟ اين جشن هرساله اجرا ميبر

وقت بخاطر کارهاشون انجمن در مورد چيزهاي مهم باهم گفت وگو مي کنن، در اصل بايد تا شب جشن ميناس ِرد بمونن اما هيچ

 .نموندن

  

 ردم و پرسيدم: جشن ميناس ِرد؟ اون چه جشني هستش؟توجه اي به جمله اول فلور نک

  

 خب ميناس رد يک کلمه ي انگيسي و يوناني هس...!-

  

 با تعجب وسط حرف اش مي پرم و مي گويم: شماها دورگه ي انگليسي ويوناني هستيد؟

  

عني ماه و ِرد هم که يعني قرمز که چشمان اش را در حدقه مي چرخاند و مي گويد: نورا وسط حرفم نپر! آره و ميناس به يوناني ي

 ميشه جشن?ماه قرمز? يا ? ماه سرخ.

  

حالي نگاه اش مي کنم و مي گويم: چه باحال! تقريبا توي جزيره ما جشن هاي به دردبخوري نداريم! حاال توي اين جشن با خوش

 چيکار مي کنيم؟!

  

لب من باال برود جوري که احساس مي کردم هر آن ممکن براي بار دوم صداي شيپور آمد و اين باعث شد باري ديگر تپش ق

 است که قلبم از قفسه سينه ام به بيرون بپرد. فلور با سرعت گفت: خودت بعدا مي فهمي!
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و سريع از جاي خود بلند شد. خب؛ ديگر وقت اش رسيده است که با انجمن روبرو شوم. يک احساس ناشناخته اي سراسر 

ين احساس بد نبود و بلکه به من يک احساس خوب مي داد. نمي دانم اين احساس از کجا سرچشمه مي وجودم را در بر گرفت. ا

گيرد اما مي دانم هرچقدر هم که خوب باشد آخرش با بدي تمام مي شود. امشب قرار است بدي هاي زيادي را تجربه کنم، مطمئنم 

 هستم.

  

  

ثانيه بعد پيکر مردي تقريبا چهل ساله با موهاي جو گندمي و ريش پرفسوري با چشمان نگرانم به ورودي مکان، نگاه کردم. چند 

زد. مانند اشراف زاده ها کت و شلوار مشکي رنگي بر تن داشت ظاهر شد؛ در چشمان طاليي رنگ اش غرور و تکبر موج مي

مندترين عضو انجمن رين و ثروتمندتو با غرور تکبر گام مي نهاد. صدايي آرام در گوشش گفت: اون جاِن مغرورترين و قدرت

 هستش.

  

به خاطر نفس هاي گرم فلور سرم را عقب بردم و در حالي که جان را مي پاييدم، آرام گفتم: فکر نمي کردم که گرگ زاده ها هم 

 کت و شلوار بپوشن!

  

بعد از جان زني تقريبا جوان با چشمان شرابي و موهاي مشکي، داخل شد. در چشمان اش، موجي از افتخار و غرور را مي 

ديدم. وقتي راه مي رفت دامن سياه رنگ اش بر روي چمن هاي سبز کشيده مي شد و در نهايت تعجب، رنگي خاکستري و براق 

م که فلور هيس آرامي گفت که فهميدم ديگر نبايد چيزي بگويم. بعد آن زن بر روي اون راه مي گذاشت. مي خواستم حرفي بزن

 زيبا، يک مرد و يک پير زن هفتاد ساله با چهره هاي تقريبا مثل هم وارد شدند. 

  

زن چشم قهوه اي، دو يا سه سانت از مرد پشت سرش بلند تر بود. هيچ طرح لبخندي بر روي لبانم پيرزن نبود اما برعکس 

که با لبخند روبرو را نگاه مي کرد. فلور آرام گفت: ژينوس و ژانوس، دوقلوهاي افسانه اي، قوي ترين درمانگر ها، اون  پيرمرد

 ها توي ساختن معجون هاي جادويي و گياهان دارويي فوق العاده هستن.

  

ن متوجه شدم في، آن زن مرموز به چهار عضو که به ترتيب به سمت تخت هاي روي پله هاي سبز مي رفتند، نگاه کردم. ناگها

و پيشگو نيامده است؛ به سمت فلور برگشتم که او را نديدم. با تعجب اطراف را نگاه کردم اما او در طي چند ثانيه محو شده بود. 

 با صداي سي بل چشم از اطراف گرفتم و به چشمان فرسوده اش نگاه کردم.

  

 بيني انجمن دارن نگاهت مي کنن؟ بشين!قدر آنجا نمان و اطراف رو نگاه نکن، تمي ان-

  

با حرف اش به سرعت بر روي صندلي نشستم و زيرچشمي آن ها را پاييدم. سي بل راست مي گفت، آن ها به ميز ما نگاه مي 

کردند. ژينوس روي تختي که نشان برگ داشت، نشست و کنارش برادرش، روي تختي با نشان مار نشسته بود. آن سمت، جان و 

 يبا کنار هم روي تخت هايي با نشان هاي، آتش و کبوتر نشسته و اطراف را نگاه مي کردند. زن ز

  

تقريبا نيم ساعت گذشت و فلور نيامد. دلم مي خواست او را خفه کنم که من را تنها گذاشته است. تا جايي که مي توانستم از نگاه 

 هم نفهميدم که چرا نبايد در چشمان اشان نگاه کنم!کردن به چشمان آن ها، خودداري مي کردم؛ با اين حال باز 

  

همه ي افراد انجمن، مثل ملکه و کارمن خشک و بي روح و خشن بودند. آنها بدون چشمان يخي هم، يخ زده بودند و نگاه کردن 

د همش در حال در چشمان آنها باعث مي شد تا عمق وجودت يخ بزند؛ البته اگر ژانوس و جالينوس را در نظر نگيرم. پيرمر
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خنده بود و چشم غره هايي که ژينوس، خواهرش به او مي داد، نصيب خنده هاي زيبايش بود. و جالينوس، تا آنجايي که فهميدم 

 در واقع يک الف پير و بي قدرت است. تا حدودي من را بخاطر خنده ها و نگاه کردن هاي پر از شيطنت دش، نگران مي کند. 

  

نگاه کردم تا بتوانم فلور را پيدا کنم. اما گويي از مکان جشن خارج شده است. سي بل هم مانند بقيه به باري ديگر به اطراف 

اطراف نگاه مي کرد و رز کوچک خواب آلود چارليه اخمو، را که در حال خوردن کولوچه هاي گرگي بود، نگاه مي کرد. به 

کردم. در تعجب بودم چرا کارمن سر ميز نيست که به ياد آوردم که ميز بغلي، که متعلق به خانوداه کارمن و جيمز بود، نگاه 

کارمن دست راست ملکه است. اما با اين سن؟ کارمن تقريبا بايد اندازه من و فلور و هنريک باشد. ناگهان چشمانم در چشمان 

را که مي توانستم، به او طاليي رنگ هنريک گره خورد. لبخندي به چهره ي خوش حالش زدم و با چشمانم، گرم ترين نگاهي 

 هديه کردم. در جواب لبخندي زد و گرم صحبت با جيمز شد. 

  

که باقي جشن را، اطراف را نگاه نکنم، تصميم گرفتم تمام سواالت ذهنم را از سي بل بپرسم؛ حتي اگر با چشم غره و براي اين

 بود!  تيکه هاي سي بل و کارمن و حتي ملکه روبرو شوم. خب، بهتر از بيکاري

  

سرم را به سمت سي بل چرخاندم تا اولين سوالم را بپرسم که باري ديگر صداي شيپور مانع اين کار شد. پوفي کردم و در ذهنم 

غرغر کردم؛ در امشب اين سومين بار است که صداي شيپور بلنده شده و من را مجبور مي کند تا بلند شوم. مطمئن بودم که في 

سترسي نداشتم. به طور کلي احساس خوبي نسبت به ورود او داشتم. وقتي پيکر زني قهوه اي پوش، که بختانه ديگر ااست؛ خوش

شنل بر تن داشت و کاله اش اجازه نمي داد کخ به خوبي صورت او را ببينم، ديدم. از جا بلند شدم و اين بار بدون هيچ ترس و 

 دلهره اي به او نگاه کردم. 

  

 ي عميق يک نفر، سرم را چرخاندم که با فلور تقريبا خسته روبرو شدم.با صداي نفس نفس کشيدن ها

  

 فلور کجا بودي؟ االن بايد بياي؟-

  

فلور نفس عميق ديگري کشيد و با چشم، به في اشاره کرد و جواب داد: کار داشتم و االن وقت اش نيست! سرت رو کمي خم کن 

 نورا تا با چشم هاش طلسم ات نکرده!

  

دست اش نگاه کردم. تا آنجايي که مي دانستم تا موقع جشن، زخمي روي دستش نبود. به نظر مي رسيد که زخم  به زخم روي

تازه است و حتي مي توانستم خون هاي زير پوستش، که منتظر فوران شدن هستند را ببينم. کمي سرم را به نشانه تعظيم و 

ن متوجه شدم که فلور بويي عجيب مي دهد. مانند بوي گياهاني که در احترام خم کردم و باز دوباره به زخم نگاه کردم. ناگها

 گلخانه روستاي خودمان بوده است. بويي آشنا و تقريبا زننده. 

  

 سعي کردم از فکر زخم و بوي عجيب فلور فاصله بگيرم و حواسم را بقيه ي جشن بدم.

  

حالي و ذوق را ببينم. وقتي به وسط راه رسيد احساس کردم از زير شنل اش، به من خيره به خوبي مي توانستم در چهره ها خوش

شده است. اين احساس باعث شد تقريبا دست پاچه چشم از او که ايستاده بود، بگيرم. في، انگشتان سفيد و بي روح اش را به 

. وقتي کاله برداشته شد توانستم موهاي بلند يخي آزادش را که در شب مي درخشيدند را سمت کاله برد و از روي سرش برداشت

ببينم. صورت اش آنقدر بي روح بود که فکر کردم با يک مرده روبرو شدم. چشمان همرنگ موهايش مستقيم به ملکه نگاه مي 

 اعث شد پچ پچ ها از بين برود.تر بود. صداي محکم و زيبايش بکردند. او شايد دو يا سه سال از ملکه کوچک
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 حالم که دوباره شما رو مي بينم.ملکه خوش-

  

بعد از گفتن اين حرف جوري سرش را خم مي کند گويي به اجبار اين کار را کرده است. وقتي سرش را باال آورد توانستم از 

لکه با چشماني که از خونسردي و احساس ميان چتري هايش، هالل نيم ماه را روي پيشاني اش که هک شده است، را ببينم. م

 ديگر که از آن سر در نمي آوردم، به في نگاه کرد. صداي في باري ديگر پيچيد.

  

 .جوي سرخ وارد بشناز شما اجازه مي خوام تا جنگ-

  

بود که دلش مي خواهد  مردم با شنيدن نام ?گرگ زاده?در هياهو افتادند. پچ پچ ها باال و باالتر مي رفت؛ از چهره کارمن معلوم

آن فرد را با دستان خودش خفه کند. گوشه لبش با حرص به باال مي پريدند. البته چهره ي فلور هم دست کمي از او نداشت. 

حال دستانش را محکم مشت کرده و با اخم به ورودي نگاه مي کرد. تقريبا همه شوکه شده بودند و خانواده کارمن، به نظر خوش

که به ذهنم اجازه بدهم تا سواالتي ديگري طرح کند پسري از ميان ريسه هاي بلند ورودي، وارد محوطه ل از اينمي آمدند. قب

 شد. 

  

با ديدنش نفس در سينه ام حبس شد او همان پسرکي بود که عصر در کنار فلور ديدم. هماني که چشماني عجيب و ترسناک 

 جوي سرخ؟!داشت؛ جنگ

  

بي احساس تر از چشمان ملکه تيلدا و فيِ زيبا بود. آنقدر متعجب بودم که نمي توانستم چشم از او  چشمان او حتي سرد تر و

بردارم؛ براي لحظه اي سرش را چرخاند و با چشمانش، چشمانم را اسير کرد. اما اين اسارت چند ثانيه طول نکشيد چون با بي 

 پايين آورد.  تفاوتي به ملکه خيره شد و کمي سرش را به نشانه ي احترام

  

 ميکسا فرزند ويکتور چي شده که به وطن ات باز گشتي؟-

  

جوي سرخ، که نامش ميکسا بود بدون هيچ احساسي جواب داد: مسئله اي وطن ات را غليظ و با احساس خاصي بيان کرد. جنگ

 م.پيش اومد که به اجبار به اينجا سفر کردم، متاسفم که در اين روز، محفلتون رو به هم زد

  

و بعد از تمام شدن جمله اش پوزخندي زد. انتظار داشتم ملکه فرياد بزند و از گرگ زاده ها بخواهد تا او تيکه، تيکه کنند يا 

بنداني طوالني فرو ببرد؛ اما با اين حال جوري که انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است جواب داد: خودش با چشمان سردش، او را به يخ

جايي واهيم کرد ميکسا، در کنار پدر بزرگ و مادربزرگت از جشن لذت ببر چون تو به زودي به همونبعد از جشن صحبت خ

 که تعلق داري بر مي گردي!

  

و با چشم به پدرربزرگ و مادربزرگ کارمن اشاره کرد.خب، اين همه اطالعات و سواالت براي يک شب واقعا زياد است؛ 

ال انفجار است. قبل از اينکه سوالي ديگري کنم سي بل گفت: ميکسا، پسر دايي کارمن قدر زياد که احساس مي کنم سرم در حآن

حالم جو با خوي وحشي که رقيب نداره، معرکه هست، خوشمند و گستاخ مثل پدرش، يک جنگو پسر عموي جيمز هست. قدرت

 که دوباره مي بينمش!

  

 پرسيدم: اون کجا بوده؟
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 فلور آرام گفت: تبعيد شده.

  

 با تعجب گفتم: چرا؟!

  

 سي بل گفت: دختر جوان اين سواالتت باعث مي شه سر درد بگيرم، خيلي چيزها هست که بايد بدوني اما امشب وقت اش نيست!

  

و نگاهي به من انداخت. ترجيح دادم که سکوت کنم تا بيشتر از اين حرف نشنوم. پسرک سياه پوش نزد پدربزرگش رفت و 

حال تر از هر زمان ديگري بود و مدام با خند خشک را بر روي لب هايشان مي ديدم. جيمز هم خوشکنارش نشست؛ طرح لب

چاره مثل اينکه از اين اوضاح ناراضي است. ميکسا نگاهي به من کرد؛ چون مشت به بازوي ميکسا مي زد. و اما هنريک بي

ن کامال سياه اش نگاه کردم و نتوانستم چشم ازش بگيرم که حرکت ناگهاني اي بود ضربان قلبم براي لحظه اي باال رفت. به چشما

 ابرويي باال انداخت. اين کارش باعث شد خجالت زده نگاهگ را از آن بگيرم.

  

هنريک رد نگاه ميکسا را گرفت که به من رسيد. اول با تعجب من را نگاه کرد سپس اخمي نثار ميکسا کرد و چيزي زير لب به 

گرانه ي ما حالي که هنوز هم چشم اش به من بود، پوزخند بزند. از سر ميز بلند شد و نگاه هاي پرسش او گفت که باعث شد در

 را ناديده گرفت و به سمت ريسه ها رفت و از محوطه خارج شد.

  

يدني بعد از رفتن ميکسا، همه چيز بر روال عادي خود برگشت. في در کنار باقي اعضا بر روي تخت زيبايش نشسته بود و نوش

مزه بودند. به شدت حوصله سر بر و خسته کننده بود. مي خورد. بقيه گرگ زاده ها مشغول رقص و خوردن خوراکي هاي خوش

فلور بر روي ميز، با دستانش خطور نامعلومي را رسم مي کرد؛ عميق در فکر بود و هر از گاهي چشمانش با شيطنت مي 

 درخشيدند؛ شيطنتي که خوب نبود. 

  

بعد از مدتي طوالني، به آخر جشن رسيديم. همه گرگ زاده ها بعد از تعظيم با افراد انجمن و ملکه، محل را ترک کردند  باالخره

 و فقط ما و خانواده کارمن موندند. باري ديگر به زخم روي دستش نگاه کردم و تصميم گرفتم تا علت آن را بفهمم.

  

 فلور دستت چي شده؟!-

  

 پريد و با گيجي گفت: چي؟!فلور با صدايم از جا 

  

دونم حتما سپس به دستش نگاهي کرد و آب گلويش را قورت داد. به نظر دست پاچه و شوکه مي آمد ولي با اين حال گفت: نمي

 موقع جابه جا کردن گلدون ها دستم زخم شده.

  

 گلدون ها؟ فلور تو کجا بودي؟-

  

 دايي مانع اين کار مي شود.رنگ صورتش سفيد مي شود و تا بخواهد حرفي بزند ص

  

فکر مي کردم تمام چيزها رو بهش ياد دادي، فلور تو نمي دوني بعد از مراسم بايد فورا پيش ملکه بريم و تعظيم کنيم؟! زيادي -

 براي درمانگر بودن خنگ هستي.
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نبود که توسط کارمن مغرور به سمت کارمن بر مي گرديم. فلور دندان هايش را روي هم فشرد و چيزي نگفت؛ حق فلور اين 

مورد تمسخر واقع شود. دستم را روي دست مشت شده فلور گذاشتم و خطاب به کارمن گفتم: فلور همه چيز رو به خوبي به من 

 آموزش داده ولي مشکل از من هست چون نتونستم به خوبي به اون ها عمل کنم، ببخشيد.

  

را حسابي کتک بزنم که هميشه مانند حيوان ها با ما رفتار مي کند. کارمن  کلمه آخر را به زور گفتم. دلم مي خواست کارمن

 پوزخند ديگري زد و گفت: خوبه، حاال هم دنبال من بيا و به ملکه و اعضا تعظيم کن، انسان!

  

 فلور از جا پريد و تقريبا بلند گفت: بسه!

  

 با نگراني به فلور عصباني نگاه کردم و آرام لب زدم: فلور!

  

 اهميتي به من نداد و ادامه داد: مطمئن باش يک روزي جواب اين تحقيرهات رو ميدي هم تو و هم ملکه ات!

  

طور فکر مي کردم. براي لحظه اي نم اشک را در چشمان و به سرعت از کنارمان گذشت. کارمن بي تفاوت بود؛ يا شايد اين

 قرمزش ديدم؛ البته که خياالتي شده بودم!

  

 ه به گريه کردن؟کارمن را چ

  

 خواي تمام مدت من رو نگاه کني؟ زود باش!مي-

  

چشم غره اي نثارش کردم و از جاي خود بلند شدم و همراه با کارمن به سمت ملکه رفتيم. ملکه در حال صحبت با سي بل و 

 باقي انجمن بود. وقتي به آنها رسيديم آن زِن زيبا نگاهي تحقيرآميز بهم کرد و گفت: اينه؟

  

 کارمن مودبانه جواب داد: بله سرورم.

  

کشه تا اون بوي خفه کننده تو از زن ابرويي باال انداخت و به سمت من آمد: بوي انسان هارو ميدي گرگ زاده! سال ها طول مي

ه زندگي جديد جا وقف بدي و خيلي از چيز هاي گذشته رو با باد همراه کني و يبين بره، اميدوارم بتوني خودت رو با شرايط اين

 با افراد جديد بسازي.

  

احساسم مي گفت منظورش به هنريک است. به چشمانش نگاه کردم و توانستم برقي از شيطنت و شهوت را ببينم؛ جوري نگاهم 

 کرد که گويي در حال آناليز کردن احساسات دروني من است. مي

  

 .مرليا گذشته چيزي نيست که بتونيم فراموش کنيم-
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 شه شعله انتقام کينه شعله ور تر بشه.مراه با جامي کنار تيلدا ايستاد و گفت: به يادآوري گذشته باعث ميجان ه

  

 زبونش را روي لب هاي صورتي رنگش کشيد و ادامه داد: من اين رو دوست دارم!

  

. في به ما نزديک شد و گفت: و با شيطنت و جذابيت خاصي جام را سر کشيد. جوري رفتار مي کردند که انگار من وجود ندارم

 شه!کنه و باعث نابودي دو طرف ميانتقام همه چيز رو بدتر مي

  

 حساس نباش فيِ جوان همه ما با انتقام بزرگ شديم و قدرت گرفتيم، مگه نه بانوي من؟!-

  

ملکه سرش را به نشانه ي تاييد تکان مي دهد و مي گويد: البته جان، به زودي انتقاممون رو خواهيم گرفت و جزيره، براي 

 هميشه براي ما خواهد بود!

 مبهوت و شوکه به آن ها نگاه کردم. در مورد چه چيز حرف مي زدند؟جنگ؟ با مرد جزيره هاول؟ نه، نمي توانم اجازه بدهم!

  

 کار نبايد انجام بشه!نه! اين -

  

تونيم مردم بي گناه رو بکشيم، با صدايم، چشمانشان را روي من متمرکز کردند. آب دهانم را قورت دادم و ادامه مي دهم: نمي

 نمي تونيم با اون ها جنگ کنيم و...

  

دفاع کني، اون خوک صفت ها ژينوس وسط حرفم مي پرد و با عصبانيت مهار نشدني مي غرد: ساکت باش! تو نبايد از اون ها 

خيلي از ماها رو کشتن و مارو تعبيد به اين جنگل نفرين شده کردن! تو نورا مولر، حق نداري از اون ها دفاع کني و براي کشتن 

 اون موجودات ابله به ما کمک خواهي کرد!

  

ه! من اين کار و انجام نميدم! من، من، نمي خوام زمزمه کردم?نه? بلند تر و بلندتر ?نه?را گفتم و در آخر با نااميدي فرياد زدم:ن

 قاتل بشم!

  

قاتل؟ نورا مولر تو خيلي وقته که قاتل شدي! همون موقعي که چمن هاي جنگلمون رو با خون هم نوع هات رنگي کردي! خيلي -

 وقته اين لقب بهت داده شده!

  

 ملکه تيلدا مي غرد: کارمن!

  

دانستم روزي اين حقيقت برمال مي شود؛ پس چرا مبهوت مانده ام؟ نه تنها من، بلکه بقيه مبهوت به کارمن نگاه مي کنم. مي 

 دردي من را نگاه مي کردند.اعضا هم مبهوت به کارمن نگاه مي کردند. سي بل با تاسف و في با احساسي هم

  

 اين واقعيت داره ملکه من؟ چطور تونستيد از ما مخفي کنيد؟!-
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ايد هم عصباني، مي گويد: بايد در اين مورد باهم صحبت کنيم ملکه، مثل اينکه اتفاقاتي افتاده که ما از اون سرد يا شژينوس خون

 ها بي خبريم. جالينوس، مکان جلسه رو آماده کن بايد خيلي چيزها روشن بشه!

  

 وي پير!خندي زد و با آن قد کوتاهش، به ژينوس بلند قامت تعظيم کرد و گفت: حتما بانجالينوس نيش

  

 ژانوس با صدا مي خندد و مي گويد: هنوز هم عوض نشدي پيرمرد! حيف که موضوع جدي هستش.

  

باورم نمي شود. آنها چگونه مي توانند جوري رفتار کنند که انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است؟ انگار از قبل باخبر بودند و فقط 

 ازي شطرنج اشان برسند!منتظر اين بودند تا اين موضوع فاش شود و آنها به ب

  

کس نبود. جنگل به طرز بدي تاريک و سوت و کور بود و اين من را عذاب مي داد. البته من تنها نبودم؛ في، در چندي بعد هيچ

کنارم ايستاده و سکوت کرده بود. نمي دانستم بايد در مقابلش چه عکس العملي نشان دهم. اکنون خيلي چيزها را نمي دانستم، يا 

ندانستن ها خيلي بيشتر از آنچه که فکرشان را بکنيد آزارم مي دهد. ناگهان در بين اين همه ندانستن  شايد هم از ياد برده ام. اين

 ها، سوالي ذهنم را درگير احساسات کرد. ?چرا هنريک تنهايم گذاشت؟?

  

اما بهتر که در اين شرايط از همه دلخور بودم. از هنريک بيشتر؛ او و جيمز به محض تمام شدن جشن، محل را ترک کردند. 

نبود وگرنه شايد هويت او هم فاش مي شد و حتما انجمن از او به عنوان طعمه استفاده مي کردند. با صداي في از فکر بيرون 

 آمدم و به او نگاه کردم.

  

 قدر ظالم و تاريکه که هيچ نوري نمي تونه اون رو از بين ببره.زندگي خيلي ظالمه نورا، اون-

  

ويم: در اين چندروز آنقدر سواالت بي جواب در ذهنم درست شده که احساس نادوني مي کنم، احساس مي آهي مي کشم و مي گ

کنم دروني از درياچه اي از سردرگمي و نااميدي در حال دست و پا زدنم؛ اما هرچقدر بيشتر تقال مي کنم بيشتر به ته درياچه 

 شم.نزديک مي

  

که بدوني از نسل پيشگوها هستي ن هم مثل تو همين احساس رو داشتم. حتي بدتر! اينروزهاي اولي که وارد انجمن شده بودم م-

 خيلي بده، معموال پيشگوها آينده شوم و تاريک تر از اين دنيا دارن.

  

 مکث مي کند. چيزي نمي گويم و به حرفايش فکر مي کنم. در آخر مي پرسم: چرا اينجا مونديد؟ چرا مثل بقيه با تنفر نگاهم نمي

 کنيد؟!

  

في با آن چشمان يخي و زيبايش نگاهم مي کند و آه مي گويد: تو من رو ياد خودم مي ندازي نورا، گاهي اوقات احساس مي کنم 

 شه!تو حتي خود مني! فقط با اتفاقات جديد که تهش به همون بدبختي و تاريکي روبرو مي

  

 منظورتون از بدبختي چيه؟-
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وقت هم ندونم. دونستن هاي زيادي پشيموني رو به جواب مي دهد: نمي دونم، و اميدوار هستم که هيچشانه اي باال مي اندازد و 

 من هديه داد، فکر کنم وقتش باشه به جلسه برم.

  

آه مي کشم و سري تکان مي دهم. في دامنش را مي گيرد و به سمت خروجي مي رود. در بين راه مي ايستد و به سمت من بر 

 گويد: مواظب دارايي هات باش نورا، اون ها زود از دست ميرن  و دير به دست ميان.مي گردد و مي 

  

تا به خودم بيايم او رفته بود. جمله اش ذهنم را درگير کرده بود؛ منظورش چيست؟ چه چيزي را مي خواست به من بفهماند؟ 

 دارايي من؟ 

  

افتادم. در بين راه مدام در فکر جلسه ي امشب و اتفاقاتش بودم؛ از ميان خانه هاي خاموش، گذشتم و به طرف اتاق بزرگم راه 

 يعني چه تصميمي براي من مي گيرند؟آيا مجبورم مي کنند تا آن ها را بکشم؟! ليلي را مادرم را دوستانم را از بين ببرم؟!

  

دم در حالي که پدر و مادرم قيافه مادرم، حال او چه مي کرد؟ ناگهان بر جاي خود ايستادم. گرگ زاده، من چگونه گرگ زاده بو

عادي داشتند؟ چرا در اين چندروز به اين موضوع فکر نکرده بودم؟ تنها کسي که مي توانست جواب سوال هايم را بدهد سي بل 

 بود! 

  

يدم و به سرم را بر مي گردانم  به مسير تاريک روبرويم، که با فانوس هاي کم نور کمي روشن شده بودند، نگاه کردم. پوفي کش

 سمت خانه سي بل، که در تاريکي بود، دويدم.

  

خانه سي بل، مانند خانه بقيه گرگ زاده ها بود؛ فقط بزرگتر و اطرافش پر از گياهان عجيب بود. روبروي در چوبي ايستادم و 

دستانم را باال آوردم؛ در بين راه، دستم را معلق در هوا ول کردم. اگر بعد از ديدن من در را روي صورتم ببند و يا مجبورم کند 

 از چاي سمي اش بخورم چه؟

  

خندي زدم و ترديد را کنار گذاشتم و در زدم. چند ثانيه بعد صداي قدم هاي محکم و پرشتاب سي بل را به افکار مسخره ام نيش

که براي خواب آماده شده بود چون موهاي گيس کرده اش باز و لباس هاي راحتي اي بر تن شنيدم و بعد در باز شد. مثل اين

 داشت.

  

 ا انقدر دير؟ بيا تو.مي دونستم مياي ولي چر-

  

و از جلوي در کنار رفت. با تعجب وارد خانه شدم که با انبوهي از گياهان رنگي و وسايل مختلف مواجه شدم. در حالي که به 

گياه هاي اطرافم نگاه مي کردم به سمت ميز و صندلي اي که وسط خانه و کنار گياهان قرار داشت، رفتم. روي يکي از صندلي 

 اطراف را ديد زدم.  ها نشستم و

  

در کنار آشپرخانه، راهرويي تاريک وجود داشت که احتمال مي دادم اتاق خواب باشد. به قوري و فنجان هاي قهوه اي روي ميز 

نگاه کردم؛ بوي خوبي مي داد. بعد از چند دقيقه سي بل با سيني از شيريني هاي سبزرنگ و ستاره مانند، از آشپزخانه بيرون آمد 

 صندلي روبرويم نشست و سيني را روي ميز گذاشت. و روي

  

 بخور، خب من منتظرم!-
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يکي از شيريني ها را بر مي دارم و گازي مي زنم. وقتي طعم تيز و تند شيريني را مي چشم، با بي ميلي آن را کنار بقيه شيريني 

 پس چطور من يک گرگ زاده به دنيا اومدم.ها مي زارم. بدون هيچ مقدمه اي مي گويم: پدر و مادر من گرگ زاده نيستن، 

  

سي بل قوري را برداشت و جواب داد: از کجا مي دوني؟ گرگ زاده هاي قوي به خوبي مي تونن چهره هاشون رو تغيير و 

 بوشون رو مخفي کنن!

  

 خب سوال دوم، چرا گرگينه ها و گرگ زاده ها با انسان ها جنگيدند درحالي که باهم متحد بودن؟-

  

 وري را روي ميز گذاشت و خونسردي گفت: عشق!ق

  

 مي پرسم: عشق؟!

  

اره عشق، اون مي تونه خيلي از چيز هارو عوض کنه، عشق يک گرگينه و يک انسان به يک گرگ زاده اون جنگ رو به -

مي کنه، اون ريزي و بي اعتمادي تموم شد. البته کسي حرف من و باور نوجود اورد، عشقي عظيم که آخرش با جنگ و خون

 زمان من تنها هفده سال سن داشتم.

  

 مي گويم: تو زيادي پير هستي!

  

 تاييد مي کند: البته، سوال بعدي؟

  

 کشه؟چرا يکي از گرگ زاده ها پادشاه گرگينه ها رو مي-

  

غرغر مي کند: کي اين چرنديات رو بهت گفته؟ در حقيقت يک چيز با ارزش که مال هر سه قوم بوده دزديده شد و بعد، اتحاد 

 گرگينه ها و گرگ زاده ها از بين رفت.

  

 فرق گرگ زاده ها و گرگينه ها چيه؟-

  

 چشم غره اي نثارم مي کند: انقدر سوال نپرس!

  

 و نداره!ولي مغر من حجم انقدر سوال ر-

  

سي بل پوفي مي کشد و مي گويد: خيلي خب، شايد اسم هاشون شبيه به هم باشن ولي خودشون نه! گرگينه ها خيلي بيشتر از 

گرگ زاده ها عمر مي کنن و ما هروقت که دلمون مي خواد مي تونيم تبديل به گرگ بشيم ولي اون ها نه، سوال ديگه اي 

 نداري؟
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 ر مي گويم: نه! کمي فکر مي کنم و در آخ

  

 زمان سي بل هم از جاي خود بلند مي شود و مي گويد: صبر کن، يه چيزي هست که بايد بهت بدم.بلند مي شوم که بروم که هم

  

منتظر جواب من نشد و به سمت راهرو رفت. به سمت گياهاني که در سمت راست چيده شده بودند، رفتم. يکي از گياهان نظرم 

ه شايد هم گياه نبود. مانند گل رز بود و زرد رنگ بود. اما مطمئنن گل رز نبود؛ خم شدم و آن را بو کردم. را جلب کرد؛ البت

 بوي عجيبي مي داد. کمي فکر کردم، همان بويي که فلور بعد از  آمدن في مي داد!

  

 دستم را به سمت يکي از گلبرگ هاش بردم که با صداي سي بل، دستم متوقف شد.

  

 دست نزن!-

که به چيزي دست بزني بايد اجازه بگيري! اين گياه باعث مرگ عقب مي کشم. سي بل به سمتم مي آيد و مي غرد: قبل از اين

 شه!مي

  

 با تعجب مي گويم: مرگ؟ پس چرا اين جا نگه اش داشتي؟

  

 چشم غره اي نثارم مي کند: به تو مربوط نيست!

  

که حرف بزنم کيفي را به سمتم مي گيرد. با تعجب از او مي گيرم و مي گويد: فکر کردم توي جنگل گمش کردم! از قبل از اين

 کجا پيداش کردي؟

  

 من پيداش نکردم. وقتي تورو به اين جا آورده بودن اين هم همراهت بود.-

  

ذاشتم که در لحظه آخر به سمت سي بل برگشتم: سي بل، گيره گتشکري کردم و به سمت در خروجي رفتم. دستم را روي دست

 ممکنه که...به جزيره حمله کنيم؟

  

 شايد.-

  

خب، اين جوابي که انتظارش را داشتم نبود. آهي مي کشم و از آنجا خارج مي شوم و به طرف اتاق کوچکم راه مي افتم. وقتي به 

کنم، به سمت کيف رفتم و مي کنم و کيف را روي ميز پرتاب مي آنجا مي رسم به سرعت فانوس هاي موجود در اتاق را روشن

تمام اجزايش را بيرون آوردم که با خنجر و نامه روبرو شدم. خنجر را در دست گرفتم. حس خوبي بهم القا مي کرد، حسي مانند 

 بودن در کنار في يا شايد هم بيشتر. 

  

 مي خوانم. چشمانم روي جمالت آخر ثابت مي ماند. نشينم و نامه را باز مي کنم و باري ديگرروي تخت مي
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وقت من را فراموش نکن؛ چون من هميشه همراهت ?بدان که جادوي درونت تو را نجات مي دهد. پس به آن اعتماد کن و هيچ

 خواهم ماند مانند يک سايه همراه تو خواهم ماند!?

 .??جادوي درونت تو را نجات مي دهد

 ?جادوي درون تو...!?

 ?جادو...!?

  

سرم را تکان مي دادم و نامه و خنجر را کنار پاتختي مي گذارم و روي  تخت دراز مي کشم. به سقف نگاه مي کنم. باري ديگر 

 اتفاقات امشب را مرور مي کنم و در آخر با فکر کردن به جمالت انرژي بخش پدرم، به خواب فرو مي روم.

  

*** 

  

 راسم ميناس ِرد??يک هفته بعد، يک روز قبل از م

  

بختانه فلور هيچ چيز در مورد آن شب را نفهميد اما اخالقش به کل عوض شده بود؛ نه تنها با يک هفته از آن شب گذشت. خوش

من بلکه با تمام گرگ زاده ها تغيير کرده بود و بيشتر وقت ها در اتاقش مي ماند. هرچقدر که فلور از من دور مي شود من با 

 زد!صميمي تر مي شوم. بله، همان کارمني که سايه ام را با تيز ميکارمن بيشتر 

  

البته رفتارش به خوبي رفتار فلور و ليلي نشده، ولي با اخم و بي حس نگاهم نمي کند و پوزخند نمي زند؛ بيشتر شبيه استاد ها 

هي سعي مي کنم تا خودم را به گرگ شده است. در طي اين يک هفته من هر روز با او تمرين شمشير زني مي کنم و هر از گا

 تبديل کنم اما نمي شود. 

  

 خواد چنان بهت سخت بگيرم که انقدر تو فکر نري!بعضي وقت ها دلم مي-

  

 به سمت کارمن بر مي گردم و مي گويم: خب، اين بخش جدانشدني از صفت هاي منه! اما باز هم ببخشيد.

  

پوفي مي کشد و تکه اي از موهاي قرمز رنگش را کنار مي زند و مي گويد: خوبه، بيا تمرين ديگه بسه، هرکاري هم کني نمي 

 که مثل اون دفعه يک نفر در خطر باشه!توني تبديل به گرگ بشي مگر اين

  

: من نمي دونم چطور شد. هيچ کدوم از زده نگاهش مي کنم و مي گويمدر تمام مدت، کارمن چيزي به رويم نياورد. ناراحت و غم

 کارهام دست خودم نبود؛ هنوز هم عذاب وجدان دارم!

  

به سمتم مي آيد و دستش را روي شانه ام مي گذارد: مي دونم. اما تحمل اين ها براي من خيلي سخت بود، هتره هردومون 

 فراموشش کنيم.
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 دستم را مي گيرد و به دنبال خود مي کشد.

 ام يک جايي رو نشونت بدم!بيا مي خو-

  

جا انقدر پيچ در پيچ و راه تو راه است که گيج مي شويد. کارمن جلوتر از من راه کارمن من را از راهي جديد برد. در واقع اين

مي رفت. در آن مسيري که بوديم، برگ ها همه جاي زمين را پوشانده و درختان خالي از هرچيزي بودند که اين فضا را زشت 

 د ترکيب مي کرد. و ب

  

 جا زشت و غمناک هستش!خيلي جالبه که سيلور سرسبز و زيبا و اين-

  

 لبخند و شايد هم پوزخندي زد. 

  

 جا عجيبه و من هم جوابي براش ندارم!همه چي در اين-

  

نکان تاريک مي به نظر مي رسد که کم کم در حال رسيدن هستيم. در ته راه، مي توانستم نور هاي نقره اي رنگ که در 

درخشيدند، را ببينم. کارمن با ذوقي که تا به حال نديده بودم دستم را گرفت و شروع به دويدن کرد. در حالي که سعي مي کردم 

 تر!نيفتم گفتم: کارمن! من اسب نيستم که بتونم اينطوري بدون، يواش

  

ق آبي را کنار زد و گفت: حواست باشه که زبونت رو گاز وقتي جمله ام تمام شد به ورودي رسيده بوديم. کارمن ريسه هاي برا

 نگيري!

  

و من را به جلو هدايت کرد. اول تنها چيزي که مي ديدم بوته هاي يخ زده بود اما بعد از بوته جهان ديگري ديدم. چمن هاي سبز 

 شم مي خورد. که در زير نور ماه مي درخشيدند و آن ها گل ها، گل هاي رز نقره اي که در همه جا به چ

  

 با شگفتي گفتم: اين، اين عاليه!

  

نفس عميقي کشيدم و با لذت هوا را به ريه هايم منتقل کردم. کارمن هم در کنارم ايستاد و با لبخند محوي گفت: همين طوره، 

 افسانه ها ميگن که اين گل ها مي تونن آرزوها رو برآورده کنن. ولي خب خرافاته!

  

 يک بار اين رو شنيدم. هميشه دوست داشتم اون ها رو ببينم.-

  

 تر بشي.بيني، بهتره نزديککارمن به رز ها اشاره کرد و گفت: حاال داري مي

  

با شنيدن حرفش از هيجان زيادي جيغي کشيدم و با پاهاي برهنه روي چمن ها دويدم. چمن ها پاهايم را قلقلک و باد، موهايم را 

مي کرد. دور تا دور هر گروهي از گل ها مي چرخيدم و با با هيجان و شادي جيغ مي زدم. در آخر خودم را از  در هوا پخش

گويد: پشت روي چمن ها ول مي کنم و به آسمون سياه که تنها منبع نورش، ماه بود نگاه کردم. کارمن کنارم دراز مي کشد و مي

 .انتظار همچين واکنشي ازت نداشتم، متعجبم کردي
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 شه!گويم: چرا؟ هرکسي با ديدن اينجا ذوق زده ميمي خندم و مي

  

 خب، اين جور واکنش ها مخصوص فلور هستش.-

  

 با شنيدن نام فلور در خود فرو مي روم. نفس عميقي مي کشم و در آخر با دودلي مي پرسم: ممکنه که جنگ بشه؟

  

 حال باش!نکرده که جنگ کنيم، خوشبه سمتم مي چرخد و مي گويد: البته که نه ملکه قبول 

  

 اخم مي کنم و مي گويم: داري تيکه مي پروني؟!

  

 شانه اي باال مي اندازد و جواب مي دهد: شايد.

  

 در تعجبم که چطوري انقدر با من خوب شدي!-

  

دوستش داشته باشه هم  من با تازه وارد ها اصال ميونه خوبي ندارم مخصوصا اگه کنار انسان ها بزرگ شده باشه و کسي که-

 انسان باشه!

  

 اعتراض مي کنم: هي!

  

 دروغ مي گم؟ همه ميدونن تو اون پسره آدميزاد رو دوست داري!-

  

 اسمش هنريکه نه آدميزاد!-

  

 خوام رود طاليي رنگمون رو نشونت بدم.چشمانش را در حدقه مي چرخاند و مي گويد: حاال هرچي! بلند شو مي

  

شويم و به سمت رودي که از کنار گل ها عبور مي کرد، رفتيم. کارمن کنارش زانو مي زند و با دو دستانش آب هر دو بلند مي

 طاليي رنگ را مي گيرد. اشاره اي بهش مي کند و مي گويد: بيا بخور، خوشمزه است!

  

دستانش خورد سردم شد و بعد، مايعي گرم و شيرين  زنم و لبانم را نزديک دست هايش ميکنم. وقتي لبم بهکنار کارمن زانو مي

 را چشيدم. مانند عسل بود و داغ. به جرعت مي توانم بگويم که خوشمزه ترين چيزي بود که خوردم.

  

 با صداي قدم هاي يک نفر هر دو از جاي خود بلند شديم که با ديدن في در لباس هاي شکاري، تعجب کردم.
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 رو ببينم!فکر نمي کردم اينجا شما -

  

 زمان تعظيم کوتاهي انجام داديم که في اخمي به ما کرد و گفت: کارمن صدبار بهت گفتم از تعظيم کردن خوشم نمياد!هردو هم

  

 البته في، ولي عادت کردم.-

  

 في لبخندي مي زند و مي گويد: تمرين ها رو با کارمن مي ديدم، استعداد خوبي داري، دقيقا مثل هنريک!

  

 ريفش گونه هايم سرخ مي شود و فقط جوابش را با لبخند مي دهم. از تع

  

 شه.اين اولين باره که تا مراسم ميناس رد اينجا مي مونيم، حقيقت دش اينجا با وجود تيلدا خيلي خسته کننده مي-

  

 طور نيست في، ملکه فقط سرش شلوغه همين!کارمن مي گويد: اين

  

د و مي گويد: اون هميشه سرش شلوغه کارمن! و يک جورايي هم افسرده و خسته از زندگي في چشمانش را در حدقه مي چرخان

 کنه.به نظر مي رسه، وجود يک مرد زندگي رو براش بهتر مي

  

 اوه، شايد هم بدتر!-

  

 کارمن نگاهم مي کند و مي گويد: بدبين نباش!

  

 با تعجب مي گويم: يعني تو هم موافق هستي؟!

  

 البته که نه! من ملکه رو بدون هيچ مردي دوست دارم!-

  

 في با تاسف سرش را تکان مي دهد و مي گويد: تيلدا بيچاره، قراره تا آخر عمرش تنها بمونه همراه با قلبي شکسته!

  

 کارمن به سمت آن طرف مي رود و مي گويد: في بعضي وقت ها فکر مي کنم که قدرت بينش ات از بين نرفته!

  

 وقت نداشتمش که از دستش بدم کارمن، اين حرف ها هم فقط نظريه هاي من هست!من هيچ-
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 مي پرسم: چه جوري نسل پيشگوها از بين رفته؟

  

 کارمن جواب مي دهد: بهخاطر قدرت بيش از اندازشون مردن!

  

 جهان مخفي شدن! في اعتراض مي کند: چرت نگو کارمن! من هنوز هم باور دارم که اون ها جايي ميان اين 

  

 کارمن بر مي گردد و مي گويد: فرضيت اشتباهه!

  

قبل از اينکه في چيز ديگري بگويد سريع گفتم: بيخيال اين موضوع! بهتره که بر گرديم، فردا مراسم داريم و من از صبح تاحاال 

 دارم تمرين مي کنم!

  

 کارمن مي گويد: موافقم!

  

 م.و هر سه به طرف سيلور راه افتادي

  

آن شب هم با شوخي هاي کارمن و في تمام شد. به سقف يخي باالي سرم نگاه مي کنم و سعي مي کنم تا احساسي که در چشمان 

بنفش رنگ فلور بود، را پيدا کنم. احساس مي کنم که فلور عوض شده است؛ طرز نگاه امشب اش جوري بود که لحظه اي شکمم 

بخورد. لبخند محوش مانند قديم، شيرين و زيبا نبود بلکه من را ياد شخصيت هاي شرور  درهم بپيچد و باعث شود حال من به هم

کتاب داستان هاي بچه ها مي انداخت؛ کساني که در جلد يک پيرزن مهربان بچه ها را گول مي زنند و در تاريکي شب، چهره 

 دم ها باشد.هاي حقيقي خود را نشان مي دهند. اما غير ممکن است که فلور از آن دسته آ

  

گردم و دستم را زير بالشت مي برم. وقتي دسته سرد خنجر به دستم خورد لبخندي بر روي لب هايم نقش به سمت چپ برمي

بست. اين خنجر بيش از اندازه به من آرامش مي دهد. در تمرينات وقتي خنجر را به دست مي گيرم احساس مي کنم 

 مندترين موجود روي اين سرزمين هستم.قدرت

  

کارمن فکر کردم. از همان اول مي دانستم في، با باقي اعضا فرق مي کند. نه مثل ژينوس خشک و بي اعصاب است و به في و 

گاه خودش را براي ما باال که زيباتر و باهوش تر از جان و مرليا است و هيچنه مثل ژانوس و جالينوس رواني؛ حتي با اين

ن در نظر گرفتن اختالف سني اشان، با او مانند يک دوست رفتار مي کند. نگرفته است. شايد همين علت بوده که کارمن بدو

بخواهم راستش را بگويم اخالق کارمن من را شوکه کرد. اين دختر را بايد سال هاي سال بشناسي تا بتواني خود حقيقي اش را 

 در پشت مجسمه ي سنگي، ببيني و درک کني. 

  

اندازه خسته هستم تا بتوانم به چيز هاي ديگر فکر کنم پس خودم را به آغوش خواب با خميازه اي که کشيدم، فهميدم بيش از 

 سپردم.

  

*** 

  

 نورا!-



 

 

 داستان جنگ اتحاد رمان فور

  

 با صداي پرهيجان فلور بر جاي خود مي ايستم و به سمتش بر مي گردم و با هيجان مي گويم: فلور!

  

 فلور به سمتم مي دود و من را در آغوش مي کشد.

  

 ي بينمت!حالم که دوباره مخوش-

  

که توکار هاي مهم به موهايش که به زيبايي گيس شده بود نگاه کردم و جواب دادم: ما همديگرو ديشب ديديم فلور، ولي مثل اين

 تر و واجب تري داري.

  

دستي به دامن کوتاه قرمز رنگش مي زند و مي گويد: ببخشيد. تو اين روزها سرت با کارمن گرمه و من و جيمز حتي هنريک 

 رو هم فراموش کردي! ديروز توي گلخونه هنريک داشت ازت گاليه مي کرد که چرا بهش سر نمي زني!

  

که ديد زدن گرگ هاي زيبا تونه در کنار من و کارمن تمرين کنه اما مثل اينغرغر مي کنم: اون زيادي سرش با جيمز گرمه! مي

 و قوي رو بيشتر مي پسنده!

  

 کس نتونه از تو چشم برداره!ي خندد و مي گويد: امشب يه کاري مي کنيم که هيچفلور به لحن حسودانه ي من م

  

 آرام جوري که انگار با خودش حرف مي زند مي گويد: بايد براي آخرين بار تورو ببينه.

  

 مي پرسم: چيزي گفتي؟

  

البته که نه! مرليا هرچقدر هم که خودخواه و از خودراضي باشه عاشق اين هست که به بقيه براي حاضر شدن توي مراسم ها -

 کمک کنه.

  

 با حالت درمانده اي مي گويم: يعني بايد تحملش کنم؟

  

 .فلور حرفي نزد و دست من را گرفت و به سوي باالي جنگل که متعلق به ملکه و انجمن بود، برد

  

 به کلبه دو طبقه نگاه کردم. باشکوه بود!

  

همه جا از برگ هاي سبز درست شده بود و شکوفه هاي گل هاي قرمز، اين کلبه را زيباتر نشان مي داد. مي توانستم از ميان 

 پنجره هاي مربعي شکل، لباس بلند و زيبا را که مي درخشيدند را ببينم.
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 هست!همچين جايي واقعا برازنده مرليا -

  

 فلور نگاهم مي کند و مي گويد: شوخي مي کني؟!

  

 در حالي که به درختاني که روي سقف کلبه بودند، نگاه مي کردم، گفتم: البته که نه، لباس اون شبش واقعا زيبا بود.

  

 گل رو تور کنه!تيپ جنفلور بازويم را مي گيرد و مي گويد: و قراره امشب حتي از ماه هم درخشنده تر بشه و پسرهاي خوش

  

 شه!ولي مطمئنم في از همه خوشگل تر مي-

  

 فلور من را به سمت کلبه برد و گفت: شرط مي بندم با لباس شکار بياد!

  

وقتي جمله اش تمام شد روبروي در کلبه بوديم. فلور در را چندين بار زد تا باالخره در باز شد و توانستم قامت مرليا را در لباس 

 م. با ديدن رنگ زرد، قيافه ام درهم مي رود؛ زرد. آن رنگ روشن و تنفرآميز.زرد رنگ ببين

  

 چي مي خواين؟ نمي دونين در زمان استراحت اعضا نبايد مزاحم بشيد؟-

  

 فلور لبخندي به ظاهر دوستانه مي زند و جواب مي دهد: مشکلي داشتيم که اميدواريم شما بتونيد اون رو حل کنيد.

  

 خب، اماده شدن براي جشن اصال مشکل نبود! 

  

 في ابرويي باال انداخت و گفت: باشه، بياين تو!

  

 و از کنار در کنار رفت و اجازه داد تا وارد کلبه شويم.

  

*** 

  

 نگاهي به لباس بلند و شلوغ مي اندازم و مي گويم: زيادي شلوغه!

  

 اي؟! گوني؟خومرليا چشم غره ي نثارم کرد و گفت: پس چي مي

  

 گويم: يه چيز ساده که جلب توجه نکنه!شانه اي باال مي اندازم و مي
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 دستش را روي ميز آرايشي مي گذارد و با ناخن هاي بلندش روي ميز، خطوطي را ترسيم مي کند.

  

 تنها چيز هايي که دارم همين ها هست، اگه لباس ساده مي خواي کارمن مي تونه کمکت کنه.-

  

 شه!شوم و مي گويم: از اول هم مي دونستم اينجا چيزي پيدا نميصندلي بلند مياز روي 

  

اطراف را نگاه کردم و در آخر فلور را صدا زدم. بعد از چند ثانيه فلور وارد اتاق پر از لباس مي شود و مي گويد: احساس مي 

 کنم دارم باال ميارم!

  

 يد: بهت گفته بودم که توت زياد نخور!مرليا به سمت کمد بزرگ و سفيد مي رود و مي گو

  

در کمد را باز کردم و بعد از زير و رو کردن جعبه ها گفتم: فلور، برو توي اتاق و جعبه لباس رو برام بيار و مواظب باش به 

 مجسمه هام نخوري! اون ها خيلي با ارزش هستند!

  

 هم مي کند و مي گويد: برو بيرون!فلور پوفي مي کشد و دوباره از اتاق بيرون مي رود. مرليا نگا

  

 گيج مي گويم: چي؟!

  

 مرليا بلندتر مي گويد: برو بيرون و منتظر دوستت بمون!

  

ابروهايم باال مي روند و تنها به تکان دادن سرم، اکتفا مي کنم و بعد از اتاق بيرون مي روم که در راهرو، جيمز و هنريک و 

 کار مي کنند؟!جا چيمي بينم. آن ها اين

  

عزيز! چه عجب حال بود، من را ديد و با لبخند برايم دست تکان داد و گفت: به به نوراي جيمز که در حال صحبت با هنريک بي

 ما تونستم شمارو ببينيم!

  

. خوب مي دوني که مشغول تمرين به طرفشان مي روم و مشتي به بازوي جيمز مي زنم و مي گويگ: هي! من و مسخره نکن

 کار مي کنيد؟!جا چيبودم. شماها اين

  

 هنريک اخم آلود به جيمز اشاره کرد و گفت: از  اين آقاي سحرخيز بپرس!

  

 قه اي زد که باعث هم من و هم هنريک به باال بپريم.جيمز قه
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 سحرخيز؟ تو زيادي خوابالو هستي!-

  

 به سمت من بر مي گردد و ادامه مي دهد: في از نا خواسته که از ماليفيسنت گردنبد ياقوت سفيدش رو بگيريم.

  

 د.با خنده مي گويم: ماليفيسنت؟ اين لقبي هست که روش گذاشتيد؟ واقعا بهش ميا

  

 خوره سفيد برفي باشه! شايد هم همون زيباي خفته!جيمز غرغر مي کند: اصال هم بهش نمياد! بيشتر بهش مي

  

 مبهوت مي گويم: جيمز!

  

و بعد با صداي بلند مي خندم که باعث مي شود جيمز اعتراض کند. در با صدا باز مي شود و بعد مرليا وارد راهرو مي شود و  

 ؟! مگه...مي گويد: چه خبرته

  

 با ديدن جيمز و هنريک جمله اش را مي خورد و اخم روي صورتش جايش را به لبخندي جذاب، مي دهد.

  

 اينجا هستيد؟ منتظرتون بودم پسرا، بياين تو و با من چاي بخوريد!-

  

با تعجب نگاهش کردم. چطور توانست انقدر سريع لحنش را عوض کند؟! مرليا جلو آمد و دستش را روي کمر جيمز انداخت و 

 دست ديگر را، روي بازوي هنريک. و آنها را به سوي اتاق برد.

  

وارد اتاق شدند فلور در لحظه آخر هنريک سرش را برگردانند و چشمکي نثارم کرد که باعث شد از حرص لبم را بجويم. وقتي 

 را ديدم که از ته راهروي بلند سفيد، همراه با جعبه اي نسبتا بزرگ به سمتم مي آيند.

  

 جا ديدم.يا از بي خوابي توهم زدم و يا واقعا هنريک و جيمز رو اين-

  

 ، بريم؟جا بودندبه در بسته شده نگاه مي کنم و مي گويم: توهمي در کار نيست فلور، اون ها واقعا اين

  

فلور سري تکان مي دهم و هردو از کلبه ي زيباي مرليا خارج مي شويم. در تمام مدتي که در راه کلبه ملکه بوديم فلور يک 

کلمه هم حرف نزد. باز هم همانند اين يک هفته شده بود؛ ساکت و همراه با يک لبخند شيطاني. هنوز به کلبه نرسيده بوديم که 

 فلور ايستاد گفت: 

کس نمي تونه ورا، بهتره بر گردي پيش کارمن و براي مراسم آماده شي, اين جشن به قدري باشکوه برگذار خواهد شد که هيچ_ ن

 فراموشش کنه.
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مشکوک به فلور نگاه کردم. بعد از چند ثانيه سري تکان دادم و با شک بيشتر به سمت خانه پدربزرگ و مادربزرگ کارمن راه 

رفتار هاي مشکوک و مرموز فلور بودم که نفهميدم کي به کلبه خانوادگي کارمن رسيدم. در را کوبيدم و  افتادم. آنقدر در فکر

 چند دقيقه بعد در توسط کسي باز شد که چشمانم در چشمان مشکي ميکسا گره خورد. 

  

يک پادشاه و يا يک پيرمرد دست پاچه سالم کردم و سري تکان داد. چشمانش باعث مي شد که بترسم و ناخودآگاه به او مانند 

دانا، احترام بگذارم. ميکسا از کنارم مي گذرد و در را برايم باز نگه مي دارد. بر مي گردم و از پشت به ميکسا که تقريبا سر 

 کار مي کرد؟!جا چيخورده راه مي رود، نگاه مي کنم. او اين

  

 با صداي کارمن چشم از او گرفتم.

  

 س قرار نيست خفه ات کنم و سرت و تحويل ژينوس بدم!نورا تويي؟ بيا تو نتر-

  

 وارد خانه کارمن مي شوم. مانند اتاق کوچک من بود فقط کمي بزرگتر و نو تر بود.

  

 جا اومدي؟!خب، چي شده که اين-

  

 کنارم تابلوهاي نقاشي شده را نگاه مي کنم.

  

 ي خوره.کدوم به درد نمبراي لباس، بباس هايي که مرليا داره هيچ-

  

 کارمن دست به سينه به ديوار تکيه مي دهد و با يکي از ابرويش را باال مي برد و مي گويد: و چرا بايد بهت بدم؟!

  

 دستم را روي يکي از تابلو ها مي گذارم و ماه را نوازش مي کنم و جواب مي دهم: تا آبروتون رو نبرم! شايد با گوني بيام!

  

 کارمن پوفي مي کشد و بعد از مدتي فکر کردن مي گويد: دنبالم بيا!

  

به دنبال کارمن راه افتادم و هر دو به سمت اتاق کارمن رفتيم. کارمن کمدش را باز و لباس هايش را زير و رو کرد. قبل از 

 که حرفي بزنم کارمن گفت: ساده باشه و جلب توجه نکنه، آره؟اين

  

 واو! کارمن توي حدس زدن خيلي خوب هستي!با تعجب مي گويم: 

  

 من تو همه چي خوبم! بيا اين بايد اندازه ات باشه.-
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دامن تا زانو سفيد و لباس بدون آستين نقره اي رنگي را از کمد در آورد و روي تخت انداخت. به دامن که دقت کردم متوجه شدم 

ا بود خيلي زيبا! لباس را بر مي دارم و نگاهي بهش مي اندازم و در آخر مقداري اکليل نقره اي رويش به کار برده شده است؛ زيب

 جوريه!مي گويم: خيلي خوشگله، فقط يک

  

 ابرويي باال مي اندازد: چه جوري؟

  

وقت رنگ روشني کمي نگاهش مي کنم و مي گويم: تا به حالت همچين لباسي نديده بودم. لباس هايي که دامن کوتاه دارن هيچ

 مطمئني امشب توي جشن همه از اين ها مي پوشن؟ نداشتن!

  

 شي! امشب قراره يک جنگ حسابي داشته باشيم.شانه اي باال مي اندازد و جواب مي دهد: نمي دونم، نترس جواهر امشب نمي

  

 مي پرسم: جنگ؟

  

تا اين دو بر سر بهتر بودن يا  آره، از قديم ملکه و مرليا هميشه باهم مشکل داشتن و خب مراسم امشب يک جورايي بهونه شد-

 بهتره بگم زيباتر بودن مبارزه کنن.

  

غرغر مي کنم: مسخره است! تيلدا مکله است و مرليا عضوي از انجمن! جوري حرف مي زني انگار داري در مورد دو تا 

 دوست صحبت مي کني!

  

 وست صحبت مي کنم!کارمن جمله ام را تصحيح مي کند: ملکه نه تيلدا، واقعا هم در مورد دو د

  

 لباس را روي تخت مي اندازم و با تعجب مي گويم: يعني اون ها با هم دوست هستند؟!

  

 جا بشه و مرليا عضوي از انجمن بشه.که ملکه، مکله ايندوست بودن، قبل از اين-

  

 واقعا عجيبه، مشتاقانه منتظر جنگ امشب هستم.-

  

 شه!سري تکان مي دهد و مي گويد: مطمئن باش اين جشن به همه ما زهر مي

  

 و از اتاق بيرون مي رود. شانه اي باال مي اندازم و بعد از خداحافظي به سمت اتاق کوچک خود، مي روم.

  

*** 

  

 انگشتانم را روي شيشه عطر آبي رنگ مي لغزانم. هديه از طرف هنريک عزيزم به مناسبت امشب! 
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که بخواهم شيشه عطر را باز کنم در کوبيده مي شود. با عجله به سمت در مي روم  در باز مي کنم که با ديدن قبل از اين

 تيپ شدي!هنريک، ناخودآگاه سوتي مي زنم و مي گويم: خوش

  

 طور، آماده اي؟هنريک نگاهي به لباس هاي قرضي کارمن، در تنم مي اندازد و مي گويد: توهم همين

  

 ابرويي باال مي اندازم و مي گويم: مگه قراره با تو بيام؟

  

 نه پس مي خواي با جيمز برو! معلومه که آره، حاال هم بيا نمي خوام غذاهاي خوشمزه رو از دست بدم!-

  

صندل هاي سفيد را مي پوشم و از اتاق خارج مي شوم و مي گويم: يا نمي خواي دختر هاي خوشگل رو از دست بدي! 

 ومش؟!کد

  

 طور نيست! فکر نکنم کسي امشب به خوشگلي تو شده باشه!هنريک اعتراض مي کند: اصال هم اين

  

لبخند زيبايي مي زنم و چهره ام را در ذهنم ترسيم مي کنم. صورت الغر، موهاي سفيد و چشم هايي که رو به سفيدي مي زنند. 

 و ترسناک دارم. سري تکان مي دهم و مي گويم: بريم.در واقع، من زيبا نيستم بلکه بيشتر قيافه اي معمولي 

  

و دستم را دور بازوي هنريک حلقه مي کنم و هر دو به سمت محل برگذاري جشن، مي رويم. در بين راه، هنريک حسابي با 

شوخي هايش من را خنداند. به داليلي که خودم هم نمي دانم کمي خسته و بي حال شدم. وقتي به جشن رسيديم از ديدن مکان، مثل 

 خاطر ماه کاملي است که اکنون دارد در آسمان مشکي و بدون ستاره خودنمايي مي کند. قبل سوپرايز نشدم. شايد تنها ذوق من ب

  

چشم مي چرخانم که فلور را در لباس بلند زرد رنگ مي بينم. زيبا شده است؛ اما نه به زيبايي کارمني که در آن لباس مشکي 

 جا به ما مي نگرد. يز از همانرنگ مي درخشد. فلور با لبخند به سمت ما مي آيد ولي کارمن در کنار م

  

 فکر مي کردم ديگه نبينمتون!-

  

 شه؟جشن بدون ما مگه مي-

  

 شه، اين جشن بايد سال هاي سال در ذهن مردم و گرگ زاده هاي قرن هاي ديگه بمونه.البته که نمي-

  

 مي پرسم: فلور اين جشن چه فرقي با جشن هاي سال هاي پيش داره ؟

  

 زند و مي گويد: قراره همه چي عوض بشه، يک تغيير ناگهاني!لبخند موذي مي 
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 و با لبخند از کنار ما مي گذرد. به هنريک نگاه مي کنم و مي گويم: رفتارش عجيب شده!

  

 نه عجيب تر از رفتار کارمن!-

  

 نامحسوس به کارمن نگاه مي کنم و مي گويم: چرا؟

  

 هاي کشنده و قاتلش نيست!چون خيلي مهربون شده! ديگه خبري از نگاه -

  

 مشتي به بازويش مي زنم و مي گويم: هي!

  

 گم.جدي مي-

  

 حرف نباشه.-

  

 و به سمت کارمن که در حال خوردن نوشيدني بود، رفتيم.

  

جشن، مدت کوتاهي بود که شروع شده بود و تقريبا تمام گرگ زاده ها به عالوه اعضاي انجمن و ملکه هم بودند. خب، ملکه و 

مرليا در آن لباس هاي براق نقره اي و مشکي مانند کاه شده بودند. موهاي ملکه به زيبايي به شکل دايره باال بسته شده بود که 

 ميشه در ديدرس قرار بگيرد. باعث مي شد چشمانش بيشتر از ه

  

جيمز در آن سمت ميز ها، با دختر ها در حال بگو و بخند، بود. کارمن مي گويد اين جشن، يک جشن مهم برايشان است. جشني 

که قدرت را در رگ هاي هر گرگينه اي وارد و ضعف ها را خارج مي کنند. کارمن معتقد است که دراين شب، ماه ملکه آينده 

 طور جالب!ب خواهد کرد و به آن نيرويي قوي مي دهد تا انجمن بتوانند آن را پيدا کنند. عجيب است؛ و همينرا انتخا

  

وقتي صداي طبل ها مي آيد ملکه از جاي خود بلند مي شود و جام در دستش را باال مي گيرد و با صدايي بلند مي گويد: جشن 

ته ما و همه چيز ما هست، بيايد اين شب باشکوه را جشن بگيريم و به ياد داشته ميناس ِرد، فقط يه جشن نيست بلکه، آيين ما گذش

 باشيم که کي هستيم و چه نيرويي داريم.

  

مکثي مي کند و به همه ي گرگ زاده ها که غرق در سکوت او را نگاه مي کردند، نگاه کرد. دهانش را باز کرد تا ادامه حرفش 

وي ميز مي کوبيد و تقريبا روي ميز لم داد. از گوشه دهانش خون آمد و در عرض چند ثانيه، را بزند اما ناگهان جام را محکم ر

 خون بود که همانند آبشاري از دهان ملکه جاري مي شد. 

  

کارمن با فريادي به سمت ملکه مي رود. جالينوس قبل از اينکه ملکه روي زمين بيفتد، او را مي گيرد و فرياد مي زند: مردم رو 

 کنيد!دور 
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جو به سرعت گرگ زاده هايي که با وحشت ملکه بيهوش شده را نگاه مي کردند، را دور کردند. شوک زده به سمت افراد جنگ

 ملکه و کارمن دويدم که در بين راه هنريک بازويم را گرفت: نه نورا! بزار خودشون کار هاشون رو انجام بدن!

  

? نه? تکان دادم. بازويم را از حصار دستانش جدا کردم و به سرعت به سوي ملکه بغض آلود نگاهش کردم و سرم را به معناي 

 دويدم. کارمن باالي سر ملکه و سي بل کنار ملکه نشسته بود و نبض ملکه را چک مي کرد. 

  

صدادار بيرون  با نگراني باالي سرشان ايستادم و منتظر شدم تا سي بل فرضيه اش را بگويد. سي بل بعد از چند ثانيه نفسش را

 مي دهد و مي گويد: زنده هست، لباسش سمي شده!

  

همه با تعجب و مبهوت به هم نگاه مي کنيم که در آخر نگاهمان به سمت مرليا جلب مي شود. او لباس را به دست فلور داد تا به 

 ملکه دهد؛ يعني کار مرليا است؟!

  

 في آرام ولي جيغ مانند مي گويد: چطور تونستي؟!

  

 ليا عقب مي رود و مبهت مي گويد: نه، داريد اشتباه مي کنيد کار من نيست!مر

  

 جان به سمت مرليا مي رود و مي غرد: جزاي کارت رو ميدي خائن!

  

اما، يک چيز اشتباه است. نمي توانم باور کنم که مرليا ملکه را مسموم کرده باشد، احساسي به من مي گويد که درست نيست. به 

مي شوم و روي زمين زانو مي زنم؛ چشمانم را مي بندم و تمرکز مي کنم و با پيچيدن بويي آشنا شوکه چشمانم را  ملکه نزديک

 شوم: فلور!باز مي کنم و از جاي بلند مي

  

 چي؟-

  

 گم يانه! ولي، ولي شايد کار فلور باشه!نمي دونم درست مي-

  

 سي بل با عصبانيت بلند مي شود و مي گويد: ساکت باش نورا! فلور همچين کاري نمي کنه!

  

 به سي بل نگاه کردم و گفتم:

  

 _ هفته پيش زماني که مراسم ورود انجمن رو داشتيم 

 ود! داد! سم همون گياهي که توي خونه ات بفلور غيبش زد و بعد از اومدن في اومد، اون هم بوي همين سم رو مي
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 سي بل عقب، عقب مي رود و مي گويد: نه، نه امکان نداره!

  

 هنريک مي گويد: شايد موقعي که رفته لباس رو بياره سميش کرده!

  

مرليا سرش را تند تند تکان مي دهد و مي گويد: به خدا قسم من جرعت همچين کاري رو ندارم! کار خودشه! من ديدم که اون 

 بود ولي بخاطر بوي معموليش فکر نمي کردم که...يک شيشه عطر آبي همراهش 

  

 هنريک شوکه وسط حرف مرلياي مبهوت مي پرد و مي گويد: عطر آبي؟

  

مرليا سرش را تکان مي دهد. هنريک درمانده روي زمين مي نشيند و مي گويد: نه، نه اون عطر آبي رو داد تا من به نورا 

 بدمش، نه!

  

 م! باورم نميشه اون مي خواسته من رو هم مسموم کنه!ولي، ولي من از اون عطر نزد-

  

 کارمن با خشم از روي زمين بلند مي شود و مي غرد: خودم مي کشمش!

  

 ژينوس آه مانند مي گويد: اول بايد پيداش کنيم!

  

 ناگهان از گوشه چشم دامن زرد رنگ فلور را مي بينيم که دارد از خروجي ديگر مي دود. سريع فرياد مي زنم: اونجاست!

  

و به فلوري که در حال دويدن است، اشاره مي کنم. تا به خودم بيايم کارمن به دنبال فلور مي دود؛ نبايد تنهايش بگذارم. پس من 

 و هنريک و جيمز، پشت سر کارمن مي دوم.  هم بي توجه به فرياد هاي سي بل

  

 کارمن در بين راه فرياد مي زند: وايسا فلور تو راه فراري نداري! مجازاتت رو سنگين تر مي کني.

  

اما فلور نمي ايستد و به سمت راست، که متعلق به راه آن تپه هاي گل هاي نقره است، مي رود. سريع خودم را به کارمن مي 

 زنان مي گويم: بايد بگيريمش!رسانم و نفس 

  

گاه فکر نمي کردم فلور بتواند همچين کاري کند. فکر مي کردم او دوست ماست؛ نبايد بهش و سرعتمان را زياد تر مي کنيم. هيچ

ين اعتماد مي کردم؛ نبايد بهش اعتماد مي کرديم. وارد تپه هاي گل هاي نقره اي شديم که فلور ناگهاني پشت به ما ايستاد. ا

حرکش من را شوکه کرد چه برسد به کارمن. هر دو نفس زنان ايستاديم؛ دستانم را روي زانو هايم گذاشتم و نفس زنان گفتم: 

 ديگه...راه فراري..ن..نداري فلور!

  

 فلور پر صدا مي خندد و به سمت ما بر مي گردد: نوراي بيچاره، نوراي ساده من! چطور تونستي به من اعتماد کني؟
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 سمت کارمن مي چرخد و با لحن خاصي مي گويد: دوست دوران بچگيم، توهم شوکه شدي مگه نه؟ به

  

 کارمن دستانش را مشت مي کند و فرياد مي زند: مي کشمت فلور!

  

فلور قدمي عقب مي رود و مي خندد: نه، نه کارمن! اين دفعه ديگه نه، اين دفعه من شکست نمي خورم. ما شکست نمي خوريم 

 ن؛ ارتش جزيره توي راه هستند و به زودي همه شما رو مي کشن!کارم

  

 مبهوت زمزمه مي کنم: تو، تو هم نوعات رو فروختي؟ تو، يک خائني!

  

 هيسريکي جيغ مي زند: به من نگو خائن!

  

 آرام آرام عقب مي رود که باعث مي شود ما هم همراش به جلو برويم.

  

تو زندگي در کنار انسان رو ول کردي و به اينجا اومدي! دوست دارم خونت رو مزه کنم  وقت ازت خوشم نمي اومد نورا،هيچ-

 دوست عزيزم، ديدن جسد خونين تو براي هنريک بايد خيلي تماشايي باشه!

  

 شوکه نگاهش مي کنم که کارمن مي گويد: چي؟!

  

نمي دانم فلور چگونه آنقد سريع کمان و تير آغشته شده به سم را از پشت بوته هاي گل در آورد و به سمت ما نشانه گرفت؛ تنها 

 چيزي که مي دانستم اين بود که همه چي برنامه ريزي شده بود.

  

 فلور لبخند مي زند و مي گويد: خداحافظ نوراي عزيزم!

  

شده بودم که نتوانستم عکس العمي نشان دهم  تنها کارمني را ديدم که خودش را جلوي من و تير را رها کرد. آنقدر شوکه 

 انداخت.

  

 با بغض و خشم فرياد زدم: کارمن!

  

کارمن از درد لب گزيد و دستش را روي بازوي تير خورده اش نهاد. قبل از اينکه پخش زمين شود او را گرفتم و روي زمين 

 کارمن! نبايد اين کارو مي کردي، نبايد!نشاندم و زمزمه کردم: نه 

  

 کارمن لبخندي زد و با درد گفت: حالم خوبه.
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فلور قهقه اي زد و عقب رفت و گفت: معرکه است! هيچ وقت فکرش رو نمي کردم بتوني همچين کاري کني کارمن! تو هميشه 

 خيلي خودخواه بودي!

  

 زنم: خفه شو!فرياد مي

  

گو وارد مي شوند. فلور با دست خونين اش بازويم را مي گيرد. هنريک و جيمز و ديگر افراد جنج کارمن ناله اي مي کند و

 خندي مي زند و به از راه پشت سرش مي دود.نيش

  

 جيمز فرياد مي زند: بگيريدش!

  

! کارمن حالت خوبه؟ او و افرادش به دنبال فلور دويدند. هنريک با ديدن اوضاع، سريع به سمتمان آمد و گفت: اوه خداي من

 مردي؟

  

 کارمن با چشمان نيمه بسته مي گويد: خفه شو انسان! تا...تا...خود...خودم...خفت...نکردم.

  

 حال روي دستانم مي افتاد.و سرفه اي خون آلود مي کند و در برابر چشمان اشک زده ام، بي

  

 نه!-

 حالش چطوره؟-

  

 شه؟ چه اتفاقي براش افتاده؟سي بل دستانش را با پارچه اي تميز کرد و گفت: يعني چي خوب مي

  

 دردي و آرام کردن من، مي مالد و با لحني آرام مي گويد: نورا آروم باش.هنريک پشت کمرم را براي هم

  

 چه موري آروم باشم؟ من حتي نمي دونم وضعيتش چطوريه!-

  

 زوش بيرون بکش ولي...تونستم سم رو از با-

  

 گويم: ولي چي؟بي صبرانه مي

  

 سري از روي تاسف تکان مي دهد و مي گويد: مجبور  شدم دستش رو قطع کنم!

  

قطرات اشک روي گونه هايم روان شدند. صورتم را با دستانم مخفي کردم و با هق هق گفتم: همش تقصير منه! اون، اون بخاطر 

 من دستش رو از دست داد!
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هنريک در آغوشم گرفت و اين کارش باعث شد با صداي بلندتري گريه کنم. بعد از مدتي از آغوش گرم هنريک بيرون آمدم و با 

 صداي گرفته اي گفتم: حال ملکه چطوره؟

  

 خوبه ولي هنوز بيهوِش!-

  

 ر از جاي خود بپرد.شم که باعث مي شود سي بل پيناگهان با يادآوري حرف هاي فلور سريع از جاي خود بلند مي

  

 جنگ!-

  

 هنريک مي پرسد: جنگ؟

  

 سري تکان مي دهم و مي گويم: آره، فلور بهم گفت ارتش جزيره توي راه هستند، بايد جلوشون رو بگيريم!

  

 کار کنيم؟هنرکي کالفه دستش را درون موهاي طاليي رنگش مي کند و مي گويد: حاال چي

  

 سي بل نفس عميقي مي کشد و مي گويد: بايد از خودمون محافظت کنيم!

  

*** 

  

 هنريک!-

  

 هنريک سر جاي خود مي ايستد و من به سمتش مي دوم.

  

 جا باشي!الزم نيست بياي، حتي الزم نيست اين-

  

 تونم!هنريک بازوهايم را مي گيرد و مي گويد: نمي تونم تورو توي و اون جنگ تنها بزارم، نمي 

  

 اما، اما اون ها مردم تو هستند. -

  

 هنريک آرام تکانم مي دهد و مي گويد: تو هم دوستمي نورا! شايد، شاي حتي فراتر از يک دوست براي من باشي!
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سرخ مي شوم. اما اکنون وقت سرخ شدن و فکر کردن به جمله ي هنريک نيست؛ نبايد وارد جنگ شود وگرنه ممکن است کشته 

 ورت هنريک را نوازش مي کنم و مي گويم: نمي خوام بخاطر من روبروي خانواده ات قرار بگيري!شود. ص

  

 هنريک من را به خودش نزديک مي کند و زير گوشم، زمزمه مانند مي گويد: خانواده من تويي نورا، فقط تو!

  

 مي کشم؛ مي دانم االن وقتش نيست اما...سرش را عقب مي برد و به من خيره مي شود. از نگاهش بيشتر سرخ مي شوم و عقب 

  

 بچه ها شما اينجاييد؟ بدويد بايد بريم!-

  

حالم حال باشم که همراه ما مياي يا نه هنريک! ولي هرچي هست خوشجيمز به سمت ما مي دود و مي گويد: نمي دونم بايد خوش

 زاري!تنهامون نمي

  

 ي کشد و مي گويد: اميدوارم مجبور نشم کسي رو بکشم.هنريک لبخندي مي زند و دستي بر غالف شمشيرش م

  

 جيمز چشمکي مي زند و مي گويد: تو همين االنش هم دختر هارو کشتي!

  

 اعتراض مي کنم: جيمز!

  

 و آن دو به من مي خندند.

  

*** 

  

چينم و دوباره همه چيز را چک مي کنم. تقريبا بيشتر گرگ زاده ها لباس هاي جنگي بر تن داشتند وسايل ها را روي اسب ها مي

و عده اي در حال تمرين و بعضي ديگر در حاال تيز کردن شمشيرهايشان بودند. سي بل مي گويد که اگر جنگ مدت زيادي طول 

شد. اي کاش من هم مي توانستم  مانند آن زمان تبديل به گرگ شوم؛ شايد آن وقت مي توانستم پيدا کند همه تبديل به گرگ خواهند 

 هم از هم نوع هايم محافظت کنم و هم از دوستاني که در جزيره داشتم. 

  

 نورا چي شده؟ -

  

 به سمت کارمن بر مي گردنم که با ديدن دست قطع شده کارمن، قيافه ام در هم مي رود. 

  

 کارمن. متاسفم-

  

 کارمن به سمت مي آيد و با تنها دستش، بازويم را نوازش مي کند و با لطافت مي گويد: تقصير تو نبود. 
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 با بغض به او خيره مي شوم و مي گويم: چرا بود اگه...

  

 يم.کارمن ?هيسي?مي گويد و نمي زارد که ادامه حرفم را بزنم و مي گويد: بريم، ديگه کم کم بايد راه بي افت

  

 جا بموني.کارمن داري شوخي مي کني؟ تو بايد اين-

  

 از کنارم مي گذرد و مي گويد: به هيچ وجه!

  

 به سمتش مي دوم و سعي مي کنم قانع اش کنم: اين ديوونگيه! تو حتي کامل هم خوب نشدي. مي خواي بميري؟

  

کارمن مي ايستد و مي گويد: اگه اينجا باشم و هيچ کاري نکنم اين به نظرم ديوونگي مياد. من کارمن هستم؛ نه هرکسي. من به 

 اين زودي ها از پا در نميام نورا، اين رو فراموش نکن.

  

 و بدون هچ حرفي، به سمت ژانوس و ژينوس و باقي اعضاي انجمن رفت.

 زير لب مي گويم: لجباز!

  

روي يکي از سنگ هاي بزرگي که کنار درخت قرار داشت، نشستم. به آينده فکر کردم و به حرف هاي انجمن سياه که مي  بر

گويند نمي توانم در اين جنگ شرکت چون که پيش انسان ها بزرگ شده ام و با خوي آنها زندگي کرده ام؛ فکر مي کنند که بر 

ها را نجات دهم. تنها نمي دانم بايد چگونه خودم را به آنها ثابت کنم؛ في مي گويد اگر عليه آنها کاري انجام خواهم داد تا انسان 

نتوانم خودم را به آنها ثابت کنم بايد از جنگل بروم. اين شرايط را سخت تر مي کند زيرا نه مي توانم به جزيره بر گردم و نه مي 

 توانم از جزيره خارج شوم.

  

 کار مي کني؟بشي چينورا اگه با اون ها روبرو  -

  

 به جيمز نگاه مي کنم و مي گويم: با کيا؟!

  

 شانه اي باال مي اندازد و جواب مي دهد: با دوستانت، حاضري براي نجات ما اون ها رو بکشي؟!

  

نم بزارم ها زندگي کردم اما شماهم مثل من هستيد؛ نمي توسرم را تکان مي دهم و مي گويم: نمي دونم، من مدت طوالني با اون

 کشته بشيد!

  

 نمي تونم درکت کنم نورا چون جاي تو نيستم، اما اميدوارم کار درست رو انجام بدي!-
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 سري تکان مي دهم: اميدوارم، بهتره بريم نمي خوام از دسته ها جا بي افتم.

  

 و از روي سنگ بلند مي شوم که جيمز مي گويد: هنريک نبايد توي اين جنگ شرکت کنه!

  

 خنجرم را نوازش مي کنم و به روبرو خيره مي شوم. قالف

  

 نمي تونم نظرش رو عوض کنم. جيمز، از هنريک مواظبت کن اون خيلي مهمه. -

  

 جيمز سري تکان مي دهد و مي گويد: يک وليعهد در جنگ ماست. بايد ازش مراقبت کنم.

  

 سري تکان مي دهم اما با شنيدن? وليعهد?سريع به جيمز نگاه مي کنم و مي گويم: چي؟ تو مي دونستي؟!

  

 جيمز هم سري تکان مي دهد و مي گويد: همه ي ما مي دونستيم نورا، ابته به غير از گرگ زاده هاي معمولي!

  

در تجهيزات دعوت مي کرد آمد. هر دو به سمت جان و قبل از اينکه بخواهم حرفي بزنم صداي داد جان، که همه را به طرف چا

 في رفتيم و بعد از صحبت در مورد نقشه، به طرف جزيره راه افتاديم. 

  

 خب، مسير طوالني تر از آنچه که فکر مي کردم بود.

  

 جا اومدم انقدر مسير طوالني نبود.اون موقع که به اين -

  

شه و در نتيجه ر مي زند و مي گويد: هرماه مسير جنگل و جزيره طوالني تر ميژانوس با سرخوشي شاخه هاي درختان را کنا

 ديرتر به ميدون جنگ مي رسيم!

  

 از روي يک تنه ي درخت پريدم و پرسيدم: ميدون جنگ؟ منظورت همون منطقه ي خاکي اي که بعد از سراشيبي تپه است؟!

  

 البته!-

  

چگاه فکر نمي کردم آن منطقه خاکي، بزرگ باشد؛ در واقع اصال به آن اهميتي نمي لعنتي، جنگ دقيقا نزديک خانه ما بود. هي

دادم. پس جزيره از بردش مطمئن است که قرار است در آنجا بجنگيم. جان و ژينوس باري ديگر نقشه را برايمان گفتند و تاکيد 

 کردند زماني که نشانه دادند، تبديل به گرگ شويم. 
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برايم آشنا مي شد استرس هم بيشتر تر مي شد. وقتي به ورودي جنگل رسيديم توانستم سپاه عظيم جزيره هر چقدر مسير بيشتر 

را ببينم؛ آنها خيلي وقت بود که منتظرمان بودند. ناخودآگاه ايستادم و دست هنريک را گرفتم. هنريک به سمتم برگشت و گفت: 

 نترس من کنارت هستم، نمي زارم اتفاقي برات بي افته.

  

به چشمان طاليي رنگش نگاه مي کنم و مي گويم: از مردن ترسي ندارم ولي از آينده ترس دارم، نمي دونم کدوم نژاد پيروز 

 شن. بيشتر از همه براي تو مي ترسم هنريک هنوز هم وقت هست!مي

  

 گردم!خوام هم بر هنريک با عصبانيت مي گويد: من تا اينجا اومدم ديگه نمي تونم بر گردم و نمي

  

 ، پس به جاي دعوا کردن سالحاتون رو آماده کنيدشهبسه! همين که از جنگ ها خارج بشيم جنگ شروع مي-

  

به کارمن نگاه مي کنم که با دست راستش شمشيرش را سفت گرفته است. سري تکان مي دهم و خنجر را در ميارم و هنريک هم 

جا مي توانم پدر استرس به سپاه هاي کامال  آماده جزيره نگاه مي کنم. از همين شمشيري که جيمز به او داده را در مي آورد. با

هنريک، توماس را ببينم که با خشم هميشگي اش دارد جنگل را مي پايد. تا انجايي که يادم است زماني که هويت واقعي هنريک 

تفاوت است و مي دانم که چقدر هنريک از او برايم آشکار نشده بود او مدام از پدرش تعريف مي کرد که مردي بدجنس و بي 

 متنفر است. 

  

 همين که از ورودي جنگل گذشتيم شيپور به صدا در امد و جنگ شروع شد.

  

انجمن سياه به عالوه جالينوس و کارمن جلو و من و جيمز و هنريک و چند گرگ زاده ديگر پشت سرشان بوديم و بقيه سپاه، 

پشت سرمان ايستاده و آماده باش بودند. توماس نيشخندي زد و شمشير طاليي رنگش را از قالف بيرون آورد و با صدايي بلند که 

فت: ديرتر از اونچه که فکر مي کردم اومديد گرگ زاده ها! چهره هاي آشنايي رو مي سعي داشت صدايش را به ما برساند، گ

 طور...بينم و همين

  

به من و هنريک که کنار هم ايستاده بوديم نگاه کرد و ادامه داد: خائن ها! متاسفانه يکيش هم پسر خودم وليعهد اين جزيره است 

 اما حيف که قراره کشته بشه!

  

 سردتر بود.وس حتي از صداي بم توماس هم بلندتر و خونصداي بلند ژين

  

کار اشتباهي کرديد انسان ها! ديگه وقتشه جزيره به دست مالک اصليش بيفته، اين جنگ رو شما شروع کرديد و ما هم تمومش -

 مي کنيم، خون در برابر خون؛ مگه نه توماس؟

  

 خندي مي زند و مي گويد: البته، حاال!توماس نيش

  

نسان ها به سمت ما حمله ور شدند و تنها منتظر دستور جان بوديم. ارتش انسان ها به ما نزديک و نزديک تر مي شدندو ا

 ده؟!هنريک زير لب غريد: چرا دستور حمله نمي
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سقوط همين که حرفش تمام شد صداي شليک آمد و بعد... پارچه خيلي بزرگ به آسمان پرتاب شد و روي دسته اي از انسان ها 

 کرد. في دستش را باال آورد و فرياد زد: حاال!

  

تيرکمان هاي آتشين به پرواز در آمدند و همين که به پارچه خوردند، آتشي سوزناک پارچه و انسان هاي زيرش را سوزاند. 

 دهانم باز ماند و به زور توانستم آن را ببندمش. جان دستانش را به منظور حمله باال آورد و بعد...

  

مه به سمت انسان ها حمله ور شديم. دسته خنجر را محکم گرفتم و شمشيري که به سمت صورتم امد را دفع و با پا به زير شکم ه

طرف مقابلم زدم. خنجر را باال آوردم که متوجه يک چيز شدم. هاله اي عجيب روي چشمان پسرک نوزده ساله قرار گرفته بود 

تي ترس بود. صداي فريادي که از پشت سرم بود باعث شد پسرک را محکم هل بدهم و چشمانش خالي از هيچ نوعي احساسي ح

 که روي زمين افتاد. به پشت برگشتم که پيکر مردي غرق در خون را روي زمين ديدم و کنارش هم هنريک را ديدم.

  

دست دست کني وگرنه مي  طوري تو چشاشون زل بزني و براي کشتنشونحواست کجاست؟ اينجا ميدون جنگ نورا نبايد همين-

 ميري.

  

 زير لب زمزمه مي کنم: يک چيزي درست نيست هنريک، حالت چشم هاشون يه جوريه، انگار که جادو شده باشن!

  

 سري تکان مي دهد و مي گويد: نمي دونم، جادو کردن در اين جزيره ممنوعه و اصال براي چي بايد اون هارو جادو کنن؟

  

 در گوشم پيچيد: چون که هيچ کدوم از ما نمي خواستيم به اين جنگ بيايم!صدايي آشنا و دوستانه 

  

 به سمت صدا بر مي گردم و با بغض و خوشحالي مي گويم: ليلي!

  

 جا باشي.ليلي به سمتم مي آيد که سريع در آغوشش مي گيرم و زير گوشش مي گويم: تو، تو نبايد اين

  

 ليلي خود را از آغوشم جدا مي کند و مي گويد: بايد به شما خبر مي دادم

  

 حالم که سالم مي بينمت وليعهد!به سمت هنريک بر مي گردد و با لبخند مي گويد: خوش

  

 هنريک غرغر مي کند: شروع شد!

  

 ليلي نخودي مي خندد و مي گويد: جنگ جاي صحبت کردن نيست، نقشه شما چيه؟

  

 ربطي نداره انسان! به تو-
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 کارمن!-

  

 کارمن به سمتمان مي آيد و مي گويد: اين بود ثابت کردنتون؟! نبايد، نبايد...

  

وسط حرفش مي پرم و مي گويم: ليلي دوست منه کارمن! گوش کن همه کساني که داريم باهاشون مي جنگيم طلسم شدنن و اون 

 ها به درخواست خودشون نيومدن!

  

 مي گويد: چي؟! اين امکان نداره! پس چرا خوده اين دختره طلسم نشده؟کارمن مبهوت 

  

ليلي مي گويد: من به موقع فرار کردم، بعد از رفتن نورا و فرار کردن هنريک همه چيز بهم خورد و مردم جزيره فهميدن که 

نيم تا موقعي که بهمون گفتم بايد نورا يه گرگ زاده هست و هنريک هم باهاش فرار کرده و شورش کردن اما نتونستيم کاري ک

 که همه رو طلسم کردن.جنگ کنيم، هيچ کدوم از ما براي جنگ نرفتيم تا اين

  

 هنريک مي گويد: به جز پدرم ديگه کسي از اشراف زاده ها نيستن، بايد چيکار کنيم؟

  

که براي خالص شدن از شر اين طلسم ها بايد کارمن سردرگم مي گويد: نمي دونم، ملکه هم اينجا نيست، بايد به في و بقيه بگيم 

 چيکار کرد؟

  

 ليلي آهي مي کشد و مي گويد: نمي دونم، تنها روشي که به ياد دارم اين هست که فردي که اونها رو طلسم کرده رو بکشيم!

  

 هنريک مي پرسد: اون فرد کيه؟

  

 ليلي با چشماني از غم به هنريک نگاه مي کند و غمگين تر مي گويد: پدر تو، هنريک!

  

 هنريک مبهوت زمزمه مي کند: پدرم؟

  

 ليلي سر تکان مي دهد و مي گويد: متاسفم هنريک!

  

دم جزيره، خودم هنريک سري تکان مي دهد و مي گويد: متاسف نباش، اون بايد بميره. نه من دلخوشي اي از اون دارم و نه مر

 بايد کارش رو تموم کنم.

  

 سريع مي گويم: منم باهات ميام!

  

 هنريک تا خواست اعتراض کند گفتم: لطفا هنريک!
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 سردرگم سري از تاييد تکان مي دهد که کارمن مي گويد: زياد وقت نداريم، من ميرم به بقيه موضوع رو بگم.

  

 ار مي کني؟کبه سمت ليلي بر گشت و ادامه داد: تو چي

  

 ليلي گفت: من همراهت ميام.

  

 کارمن سري تکان داد و خطاب به ما گفت: موفق باشيد!

  

 شيم!و همراه با ليلي به سرعت از کنارمان گذشتند. هنريک دستم را گرفت و گفت: موفق مي

  

 سرم را تکان دادم: اميدوارم!

  

 و هر دو به سمتي که توماس داشت مي جنگيد، دويديم.

  

 مطمئني مي توني؟-

  

هنريک دستم را محکم تر فشرد و جواب داد: تمام عمرم منتظر چنين روزي بودم که بتونم پدرمرو از بين ببرم، الون زيادي 

براي سلطنت بده خيلي بد، هميشه اشرافيت رو در اختيار داشت و هر غلطي که دلش مي خواست مي کرد اما اين بازي همين 

 شه.امروز تموم مي

  

 سري تکان مي دهم و مي گويم: ولي اون به هر حال پدر تو هستش.

  

 عصبي مي گويد: نه نورا اون پدر من نيست، اون يه بزدِل که لياقت همچين لقبي رو نداره.

  

همين که حرفش تمام مي شود با شمشير فردي که به سمتمان حمله ور شده بود را پخش بر زمين کرد. تا جايي که يادم است 

 که بخاطر جادو با ما مي جنگند بازهم ضعيف هستند.ي دفاعي جزيره از ضعيف هم ضعيف تر بوده حتي با ايننيرو

  

از دور توماس را ببينم که با قهقهه هاي زننده اش افرادمان را مي کشد و زمين را با خون هايشان، سرخ مي کند. آنقدر وحشيانه 

 هاي بدنم را به سمت دهانم احساس کردم.سر ها رو مي برد که لحظه اي هجوم تمام آاب 

  

چطور يک نفر مي تواند از ديدن ان همه خون هاي قرمز زير پاهايش سرمست شود و قهقهه بزند؟! او واقعا يک ديوانه تشنه به 

 خون است و تا همه زمين را با خونمان گلگون نکند دست بردار نيست.
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 خونش را ريخت متوجه شد ما شد که تازه رسيده بوديم. وقتي آخرين گرگ زاده را که دختري جوان بود،

  

قطرات سرخ خون از روي نوک شمشير بر روي گل سرخ رنگ ريخت. توماس نيشخندي زد و زبانش را روي لب هايش کشيد 

مي و گفت: هميشه فکر مي کردم که روزي به من خيانت مي کني، بايد همون موقع که به دنيا اومده بودي توي دريا غرقت 

 کردم.

  

 هنريک من را عقب راند و گفت: بايد اين کارو مي کردي پدر تا زنده بموني؟

  

انقدر به خودت مطمئني که مي توني من رو، توماس بزرگ رو از بين ببري؟! کسي که تونست بسياري از کشور ها رو فتح -

 کنه و سرزمين هارو نابود و بهترين قهرمان هارو شکست بده؟خيلي جالبه!

  

قدر که تو به خودت مطمئني من به خودم مطئنم اما مي دوني که حتي دسته شمشيرش را محکم گرفت و جواب داد: همون

 الشخور هاي پيري مثل تو هم يه روزي مي ميرن و امروز وقتشه!

  

م اما هنريک از جاي خنده از لبان توماس پر کشيد و جايش را به اخمي وحشتناک داد. قدمي به جلو بر داشت که من عقب تر رفت

 خود جم نخورد.

  

 داري زيادتر از دهنت حرف مي زني هنري!-

  

 هنريک مي غرد: من هنريکم!

  

 ميري! يکي از ابرويش را باال مي برد: هنريک، هنري چه فرقي مي کنه؟ باالخره مي

  

 بينيم.هنريک نيش.خند مي زند و مي گويد: مي

  

و به سمت توماس حمله مي کند. توماس به راحتي با نوک شمشيرش حمله را دفع مي کند و قدمي به عقب مي رود و شمشيرش 

 را به سمت پهلوي هنريک نشانه مي گيرد. هنريک ضربه را با حرکتي محکم دفع مي کند.

  

گير نشوم. کرده ام که اگر مشکلي پيش بيايد قافل من آنجا تنها نقش يک تماشاگر را داشتم. هر چند از همين االن خودم را آماده

چشمانم بر روي تک تک حرکات توماس و هنريک مي چرخيد؛ آنقدر سريع دور هم چرخ مي خوردند و ضربه هار ا دفع مي 

 کردند که گيج شده بودم. عجيب بود که کسي به سمت ما حمله نمي کرد؛ خب اين خوب بود! 

  

ز حمله و دفاع کردن برداشتند. توماس عقب عقب رفت؛ صداي نوک شمشيرش که  بر روي زمين بعد از مدتي، هر دو دست ا 

 کشيده مي شد بدترين صدايي بود که االن مي توانستم بشوم!
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وقت مورد تاييد من مي دوني با اون مادرت چيکار کردم؟! مي دوني اون چيکارم کرد؟! اون هم مثل تو بود يه بزدل ترسو! هيچ-

 دوني چيکارش کردم؟!مينبود، 

  

 هنريک عصبي فرياد مي زند: خفه شو!

  

 به سمتش مي روم و مي گويم: هنريک مي خواد عصبيت کنه به حرف هاش گوش نده!

  

توماس باري ديگر خنديد و با صداي بم خش دارش گفت: بايد بشنوه، خودم کشتمش و جسد رو توي دريا غرق کردم. وقتي خون 

 خت و بهم التماس مي کرد که نکشمش قيافش مضحک شده بود.از توي دهنش مي ري

  

 هنريک زير لب غريد: مي کشمت!

  

بازويش را از حصار دستانم محکم بيرون کشيد که باعث شد بر روي زمين بيفتم. هنريک به سمت پدرش حمله ور شد؛ مي 

 توانستم لبخند پيروزي را بر روي لبان توماس ببينم.

  

 يک، نه!فرياد زدم: نه هنر

  

اما ديگر دير شده بود. توماس با خشونت حمله را دفع کرد که هنريک تلو تلو خوران به عقب افتاد؛ شمشير توماس باال آمد و در 

 پهلوي هنريک فرو رفت.

  

 نه!-

  

اشک تمام صورتم را خيس کرده بود. نمي توانستم از جايم بلند شوم و کاري انجام دهم. هنريک با صورتي پر از عرق و لباس 

 خيس از خون روي زمين افتاد.

  

 س نمي تونه من و شکست بده.مي بيني؟ هيچک-

  

ا در بدنم احساس مي کردم. احساس مي عصبي شدم. گرمم بود و صورتم از دانه هاي عرق پر شده بود. هجوم نيرويي عجيب ر

 کردم يک چيزي در حال تغيير است؛ نيرويم داشت رشد مي کرد.

  

 بلند شدم و غريدم: خودم مي کشمت!

  

همه چيز تغيير کرد. شايد هم تغيير نکرده تنها من در يک چشم بهم زدن تبديل به گرگ شدم. همان گرگي که هنريک را نجات 

را کشت. اما االن مي دانم بايد چيکار کنم؛ بايد قبل از اينکه هنريک بيهوش شود او را بکشم. مي توانم  داد و هم نوع هاي خودش

 اين را کار انجام دهم.
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شد. توماس قدمي به عقب برداشت و مي غرم و قدمي به جلو بر مي دارم. دلم مي خواست قيافه خودم را ان موقع ببينم اما نمي

 خنديد.

  

 رگ زاده مبارزه کنم؟ چه چيزي از اين بهتر؟!بايد با يه گ-

  

به سمتش حمله مي کنم که جاخالي مي دهد  و به پشتم مي رود. عصبي به پشت سرم بر مي گردم اما اثري از او نبود. صدايي 

 ارام و زمزمه مانند به گوشم خورد: من اينجام نورا!

  

عقب پرتاب کرد و من محکم بر روي زمين افتادم. چطور ممکن  همين که به سمت توماس برگشتم نيرويي قدرتمند من را به

 بود؟!

  

وقتي که از حالت گيجي خارج شدم متوجه شدم که تبديل به انسان شده ام. فکر مي کردم گرگ بودنم را بتوانم کنترل کنم اما مثل 

يستاده بود و پشت سرش هنريک غرق در که اشتباه فکر مي کردم. توماس در چند قدمي مت با آن لبخند پيروزي مسخره اش ااين

 خون نيمه بيهوش قرار داشت.

  

 وقتشه تو هم به بقيه بپيوندي نوراي عزيز!-

  

 شمشيرش را باال آورد. چشمانم را با درد بستم؛ آيا اين پايان زندگي شانزده ساله ام بود؟

  

منتظر ماندم اما اتفاقي نيفتاد. به آرامي چشمانم را باز کردم که با صحنه ي روبرويم، دوباره اشک ها راه خودشان را برو روي 

 گونه هام پيدا کردند.

  

 توماس به شگفتي به هنريک نگاه کرد. درست بود؛ شمشير تا ته در نزديک قلب هنريک فرو رفته بود.

  

 ين کار رو مي کردي، نبايد!فرياد مي زنم: نه! نبايد ا

  

هنريک سرش را به سمتم خم مي کند و لبخند مي زند. خون از دهانش ريخت و بعد، با تمام نيرويي که داشت شمشير را در قلب 

 توماس فرو کرد. توماس متعجب به او نگاه کرد. تلو تلو خوران عقب رفت و دستش را روي سينه ي خونينش گذاشت.

  

 تلخ همراه با درد. بر روي زمين زانو زد و گفت: بهت افتخار مي کنم پسرم!خنديد. خنده اي 

  

چشمانش بسته شد و بر روي زمين افتاد. چند ثانيه بعد، هنريک با ناحتي و عصبانيت به سمتش رفتم و کنارش بر روي زمين 

 نشستم.
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 خواهش مي کنم.بايد سريع پيش سي بل بريم اون، اون مي تونه خوبت کنه فقط طاقت بيار، -

  

 هنريک لبخند کم جوني زد و با دست خونيش دستم را گرفت و بر روي قلبش گذاشت و زمزمه کرد.

  

وقت نمي توني، مي دوني  ديگه اين آخر زندگي من نورا! من هميشه در قلبت مي مونم و تو نمي توني من رو فراموش کني! هيچ-

 که...چق...چقدر...دوستت...دارم؟

  

 را پس زدم و با بغض سري تکان دادم. اشک هايم

  

 بهم بگو که تو هم دوستم داري!-

  

بر روي هنريک خم مي شوم و با بغض خفه کننده اي گفتم: اره منم دوستت دارم هنريک خيلي هم دوستت دارم! فقط زنده بمون 

 بعدش، بعدش يه زندگي دوباره رو توي جنگل شروع مي کنيم!

  

 با کارمن و جيمز؟-

  

 خندم و مي گويم: آره با کارمن و جيمز، با اعضا با همه گرگ زاده ها! مي

  

 مي خندد. آرام و دلنشنين و بعد بدنش سرد و سبک مي شود و چشمانش را به آرامي مي بندد.

  

آرام تکانش مي دهم و زمزمه مي کنم: هنريک؟ هنريک؟نه! تو نبايد بميري! خواهش مي کنم چشم هات رو باز کن، خواهش مي 

 کنم.

  

 قطرات اشکم بر روي صورت سرد و بي روح هنريک مي چکد. زمزمه مي کنم: اين آخرش نبايد باشه، نه!

  

د. به کارمن که اشک در چشمانش بود نگاه کردم و ملتمسانه گفتم: دستي بر روي شانه ام قرار مي گيرد و من را عقب مي کش

 بهش بگو بيدار بشه! اون از تو حساب مي بره، اون...

  

قبل از اينکه حرفم تمام شود کارمن من را در آغوش خود مي کشد. بلند گريه مي کنم؛ ديگر جاني در بدنم نداشتم. احساس پوچي 

 درد بد و آن صحنه همش در برابر چشمانم زنده مي شد.و بي ارزشي مي کردم. قلبم پر از 

  

 جنگ تمام شد نورا! به لطف هنريک اون جنگمون رو به پايان رسوند، بايد بريم.-

  

*** 
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بي روح به صحنه ي مقابلم چشم دوختم. سه روز از جنگ مي گذرد؛ وقتي توماس مرد اثر جادو هم از بين رفت و همه به حالت 

ته بودند. مادربزرگ هنريک، ملکه اين سرزمين در مقابل ملکه تيلدا قرار گرفت. ديگر وقت اش بود اين جنگ عادي خود بازگش

 را تمام کنيم.

  

 فوت نوه تون رو تسليت مي گم، کار با ارزشي براي هر دو نسل انجام داد. فکر کنم ديگه وقتش باشه!-

  

يک فراموش بشه، من! ملکه اين سرزمين اعالم صلح با گرگ هارو مي ملکه پير سري تکان مي دهد: نبايد اين جان فشاني هنر

 کنم، اما...

  

 ملکه به سرعت مي گويد: نه با هم جنگ مي کنيم و نه باهم متحد مي شيم، درست مثل قبل!

  

رگ زاده ها ملکه سري تکان مي دهد و رو به تمام مردم و گرگ زاده ها مي گويد: از اين موقع به بعد ديگر هيچ دشمني با گ

 نخواهيم داشت.

  

همه دست زدند و هورا کشيدند. من هم با لبخند آن ها را نگاه کردم. به آسمان نگاه کردم و با لبخندي درناک زمزمه کردم: 

هنريک، اين اتحاد رو مديون تو هستيم. تو اين جنگ رو به يک اتحاد تبديل کردي. جنگ اتحاد رو بخاطر تو به دست آورديم، 

 ت فراموشت نمي کنم قهرماِن جنِگ اتحاد!وقهيچ

 ?پايان?
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