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 صه:خال

  .شودتمام می که تحملت شویمیقدر به دست بقیه مسخره نآگاهی 

 م!ون، من تبدیل به من بششایبا حرف ها است ممکند که کردننمی آن ها هرگز فکر

چه م! شوبدیل میست که من به من تها ا نآ... بخاطر آریم! وازاد بش انداختندها دورم آن هایی که از زنجیر و حسار حرف 

 گویی که قرار است، عصیانگر باری دگر برخیزد!  ؟ فقطمگر شودمی

شد، اما یک  نفرت وغم غرق در ، امگایی کهکردندامگای بدبخت و تنها تبدیل ک به ی رامن ن ها امگاورس، ا در ایت جهان

 دست کم نگیرید! رامن روزی به آن ها ثابت می کنم که من فقط من نیستم! برای آخرین بار می گویم، 

من خودم ! هه بله. ستا هستم؟ البد نژاد برتر! اما خیر، پاسخ سخت نیست، کافی لست بگویید او، او من کی پرسندمی 

  من، من هستم! .هستم

*** 
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 :مقدمه

  کرده ام. خاطرات ام پنهانصندوقچه  را داخل وقتم و بی ای وقته خواب

 .ی شونددر آن لحظه خاطرات نیز برمال مبرمال شود،  که حقیقت روزآن ، فرا رسدن روز که موعود آ

است و به سراغ بیدار شده  های هزار ساله خواهد شد. دشمنی که ازافسانهرو  به ای عظیم رودنیا با حادثه

 .از خاطرات خون آلود و وحشت جنگل هالربوس زنده شده است دشمنی که اشان می آید،

   !اریکی غرق خواهد شدخرین بار توی تجهان برای آ! ی ای خیانتکارهاار

 من کی هستم؟ جا چه خبر است؟اما این! بود الهه ها مقتدر خواهند ،خیزندخدایان بر می 

  دنیا، رو به اتمام می رود! بدرود.  ! بفهمید!گویم برای اخرین بار میدارم من، منم! 

*** 
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له مون می اوردن،قبیهجوم  تمونبه سم احیوون ه همه ،م منطقه رو در بر گرفته بوداش تمیآت

و ویدن، حیران وسط جنگل، میون انبوه درخت های سردد و همه به اطراف میوحشت کرده بو

هاش  گفتن ما خام حرفکه میها ینا کردم.ایستاده بودم و هاج و واج به این شورش نگاه می

خائن ها ما  ؟زدنن وشبیه خو بهمونچرا این جوری نمی شیم، پس چه مرگشون شده بود؟ 

کار یبهتون اطمینان کرده بودیم! چرا این جوری از پشت بهمون خنجر زدین؟ چرا اخه مگه چ

 کرده بودیم؟

 با بغض، در حالی که میون دریاچه ای از خون و وحشت، ایستاده بودم اروم زمزمه کردم:

 چی شد.؟ -

 ممکن قتل عام می کردن،روش با بی رحمانه ترین  داشتن رونگاهم رو به جلو دوختم. همه 

شدن و من به ها و دوست هام، جلوی چشم هام با پنجه ها و دندون هاشون سالخی می خانواده

رفت انگار هاشون فرو میهایی که توی قلبتونستم بکنم، پنجهعنوان پرنسسشون، هیچ کاری نمی

 ور هم درد داشت!توی قلب من فرو رفته بود چون به وضوح حسش می کردم. درد داشت، بدج

. کردن تا زنده بموننافراد ضعیفمون، از ناچاری دست از تقال برداشته بودن و التماس می 

دیدم، هاشون میجاهم توی چشمدونستن ممکن نیست پیروز بشیم، غم رو حتی از اونمی

فرو ها ، باگاما اون لعنتی های خائن، حتی با وجود اون زجه ن.هام غرق در اشک شده بودچشم

حمانه ترین شکل ممکن، رکردن پنجه و دندون توی شاهرگ های خانوادم، به بی

تونستم از شوک کاری نمی، تونستمکشتنشون.می خواستم غرش کنم و بگم بس کنید اما نمیمی

 انجام بدم.

انگار گوش هاشون  فایده ای نداشت، ،هر چی افراد قبیله ام فریاد می زدن و التماس می کردن

 !گویی عطش کشتارشون بیدار شده بود .شتنکفقط می، هن هاشون سیاه شده بودذکر و 

که و ناباور به اون پنجه هایی خیره شده وشغرش دردناکی، به پشتم بر گشتم، صدای شنیدن با 

زد! بابام، الفای قبیلم جلوی چشم هام از سینه اش خون فواره می بودم که از بدنش بیرون زده بود.

قلبش که پنجه ها درش فرو رفته بودن به طرف صاحبشون سوق پیدا کرد، کارانوس!  نگاهم از روی

. درد ن و اون، تنها میون یه گله گرگ گیرافتاده بودبود هبهش حمله کردها، گرگزئوس من! 
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نگاهم رو از صحنه گرفتم بغض گرفت. با بدی توی قلبم پیچید، دردی که از اون صحنه نشات می

 .سوخت، انگار که یه عالمه اسید توی گلوم ریخته بودنم. گلوم میهام رو بستو چشم

حیوون ها و دم، درد عجیبی توی تموم وجودم پیچید. هام رو باز کرای بلند، چشمبا شنیدن زوزه

لی هایی از سر خوشحازوزه اون صحنه،ها با دیدن گرگینه صاًمخصو ،جنگلدیگه  نژاد های 

ای از خون خانوادم م رو با دریاچهاخونه ! تمومها. لعنتی اه کردمبا تنفر به اطرافم نگن. کشید

 دید؟شست و شو دادید و االن، فریاد خوشحالی سر می

منطقمون بیرون نمی  ، ازهای طوالنیسالیه روزی، امیدوارم یه روزی تقاصش رو پس بدید. 

 دید!تا شماها اسوده زندگی کنید اون وقت این جوری بهمون خیانت کر اومدیم

هام بیرون زده بودن و آماده حمله بودم، تموم وجودم پر از تنفر و عتش کشتن شده بود، پنجه

 جنگیدم.جنگ دوباره شروع شده بود، از خانواده پونصد نفریم، تنها سی نفر باقی مونده بود. باید می

ن لحظه، در همو؛ هام رو تیز کردمگوش. کرداسمم رو زمزمه میکه ی آشنا صدایشنیدن با  

با شدت به  .محکم به پوزش کوبیدم ضربه هبا یوردم و آپرید، سریع پنجم رو باال گرگی به طرفم 

که شکست خورده بودیم اما با این؟ کردچی فکر می. هایی از سر درد کشیدعقب پرت شد و زوزه

 دم!انرژیم رو از دست ببخوام خسته نشدم که  هم هنوز برتر بودیم.نژاد  هنوزم

ستم به جلو بپرم که درد شدیدی توی دلم پیچید، چرا یادش نبودم. بچم! کامال از یادم رفته خوا 

 بود. بچه عزیزم قرار بود سرنوشت بدی داشته باشه.

شنای صدا رو تشخیص بدم، آزمزمه کرد، توی این وضعیت قادر نبودم صاحب  صدا بازم اسمم رو

باید ،پیدا کردنش سخت بود،شیتامیون این همه  تیز کردم. توی این هیاهو ودوباره وش هام رو گ

کردم. اون کی بود؟ ما با کسی در ارتباط دونست رو پیدا میمنبع این صدای آشنا که اسمم رو می

 دونست؟نبودیم! پس اسمم رو از کجا می

ه ببا سرعت و درد زیادی که از دلم نشات می گرفت، . رسیدبه گوش میجنوب  طرف صدا از 

حمله  تونستم زیاد تند بدوم، به شدت سنگین شده بودم و مدام بهمرکت کردم، نمیطرف صدا ح

م دنبال اگر االن بر؛ رخنه کردتردید در وجودم دویدم و می جنگیدم، میشد،در همین حین که می

باشه ز کجا معلوم تله ناصال ا همشون کشته بشن؟ ذاشتمرفتم و میمی؟ شدمی گروهم چی صدا،

 ...من !نه، نه ؟
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جودم وبیشتر از قبل توی  تردید کرد،اسمم رو زمزمه میگوشم پیچید!  تویصدا بازم از دور 

بود ا ی آلفنجایی که پدرم یع باید برم. به پشت سرم، همون مابچهبخاطر ؛ نرم؟ رخنه کرد، برم

سم و ح د! متوجه تردیدبو نگاهش بهم کشید.خرش رو میآهای هنوز زنده بود و نفس؛ کردمنگاه 

 شده بود.

ون گرگ لعنتی . ااشکی از گوشه چشمم چکید. کردوم به معنای برو باز و بسته آرهاش رو چشم

 تیکه-ولی حتی کفتار ها هم حاضر به تیکه !مثل کفتار هادرست کرد ش میاتیکه -داشت تیکه

 .کردن آلفا ها نیستن حتی اگه قبیله اون نابود شده باشه

خوار به تمام معنا بود، کارانوس یه روزی ازت انتقام یه خون ون گرگپدرم هنوز زنده بود ولی ا 

 گیرم، مطمئن باش! می

چون اگه می رفتم  تونستم به اون طرف برم،، نمینداشتمش رو تواناییمی خواستم بکشمشون، اما 

تا دادم باید بچم رو نجات می. شدن، اون جا مرکز نبرد بودمی ور حمله مبههمزمان چندین نژاد 

 آره! انتقام هممون رو بگیره.

دادن. خیلی درد داره زنده  زجر می هاش،، با خوردن گوشتعمد ازو گرگ ها، بابام رو  گرگینه

ته دلم، که سرشار  ! غرشی ازنخورباشی و به وضوح حس کنی چطوری تموم بدنت رو با ولع می

ت این لحظه رو به فراموشی وقهیچ .مسر دادم و به طرف صدا دویدبود،  بغضو درد  ،خشم از

 بینید!یه روزی همتون سزای کارتون رو می .سپرمنمی

ره آ ،گیرهمیانتقام این روز هامون رو  اون مطمئنم وقتی بزرگ بشه .بدمباید بچم رو نجات 

اون نوه بهترین الفای قرنه، زاده میشه برای انتقام! زاده میشه تا خون به پا  ه!می گیر ممطمئن

 کنه!

 رفتم تا قوی تر بر گردم.میدویدم؛  میون هرج و مرج و دریای خون گذشتم و به طرف صدا از  

**** 

پس صدا کجا رفته نبود؛ مطلق، تاریکی ،هیچی جز دور شده بودم مدتی شده بود و از اون منطقه 

بود؟ چرا دیگه اثری ازش نبود! سرگردان و حیران، دور خودم می چرخیدم و منتظر چیزی بودم 

انگار درست توی ده قدمیم بود، اروم توی بود!  م، نزدیکبه گوشم رسیدصدا بار دیگه ای  که

در بیست متریم،چشمک نوری منتظر بودم جلوم ظاهر بشه که  تاریکی قدمی به جلو برداشتم.
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اروم جلو رفتم که بالخره تونستم -زنان، توجه ام رو جلب کرد. با احتیاط به طرفش رفتم. اروم

پری  تعجب و سریع، قدم های باقی مونده رو هم طی کردم و خودم رو بهش رسوندم؛ببینمش! م

 ؟!دیانا جنگل

کمی ، برای احترامو بهم لبخندی زد، سرم رو حیران و متعجب بهش خیره بودم که جلو اومد   

 و باز باال اوردم . خم کردم

خندید؟  چرا میچطور نتونسته بودم صداش رو تشخیص بدم! اصالکردم. بهش نگاه حیران 

 متعجب اما با لحنی اروم گفتم:

 زدید؟ شما بودید صدام می -

رومم هم خونی نداشت، اما با شنیدن صداش، تموم وجودم اروم آدرونم غوغایی بود که با لحن 

 گفت:رومش آسری تکون داد و با صدای شد! 

 صدات زدم، تا خودت رو بکشتن ندی...   -

درد شکمم لحظه به لحظه بیشتر میشد و من، از انواع درد ها، در  غمگین نگاهم رو ازش گرفتم،

 حال له شدن بودم، غمیگن زمزمه کردم:

 اونا بهمون خیانت... -

 پری میون حرفم پرید و با آرامش و اطمینان گفت:

 نن.ککار میفهمن دارن چینمیحتی ! طلسم شدنخیانت نکردن،  -

 وردم:آبا شک و تردید سئوالم رو به زبون  ؟!سممتعجب و حیران نگاهم رو بهش دوختم. طل

 کنه؟کی؟ کی کرده؟ کی داره کنترلشون می -

 پری اهی کشید وغمگین جواب داد:

 هادس... -

ین اتموم این قتل عام ها، باعث و بانی . پس تقصیر اون شیطان بود! شدمبه شدت خشمگین 

کشیدم،  دیدی توی شکمم، غرش بلندیپیچیدن درد شناگهان با .. باید.دریاچه خون، هادس بود! 

ه اتفاقات حسی عجیب توی بدنم افتاده بود، تمرکز حواسم رو از دست داده بودم و از درد، متوج

ری رو پاطرافم نبودم، با شدت روی زمین افتادم، از درد پنجه هام رو توی زمین فرو کردم، 

 کشید.دیدم که داشت به شکمم دست میمی
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م امیدم برای االن موقع تولدش نبود! نه... بچم اون تمو ؟سیب دیده بودآبچه نکنه  .نگران بودم 

ز درد چشم تغییر شکل بدم،ابد بود، درد داشتم حتی نمی تونستم زنده موندن بود! حالم به شدت 

 کم بسته شدن و دنیام به سیاهی رفت... -هام کم

شسته بود و ننگاه کردم. پری کنارم با درد چشم هام رو باز کردم. همونجا بودم! اروم به اطراف 

 ..!داشت با یه چیزی بازی می کرد. بوی عجیبی به مشامم می خورد! بوی یه.

باید نزدیک شده باشن، حس خطر بهم دست داده بود، سریع، هرچند که بخاطر درد دلم زیاد 

نگاهم به  سریع نبود، به سختی از جام بلند شدم. به طرف پری برگشتم! و یهو شوکه و متعجب

با دیدن اینکه بلند شدم، دستی به پیشونیم  پریتوله ای خورد که داشت باهاش بازی می کرد! 

کشید و نوازشم کرد،دیگه دردی نداشتم و عجیب این بود که چی شده بود؟! این بچه از کجا 

 اومده بود!؟

*** 

سرش کشید و آروم  پری قدمی جلو اومدو توله رو در آغوش کشید، دست هاش رو نوازش گونه بر

 گفت:

 من همون اولش بهتون گفتم احتمالش نصفه، اما قبول کردید! االن چرا نظرت تغییر کرده؟! -

ی نبود، جلو رفتم اقلبم به درد اومده بود، از خودم بدم میومد که باید رهاش می کردم. اما... چاره

، با زبونم پیشونیش رو لیس و جلوی پری ایستادم، روی زانوهاش نشست تا بتونم بچه رو ببینم

م بود و من، در هر ازدم و سرم رو روی سرش گذاشتم؛ نمی خواستم برم، اما مجبور بودم، بچه

صورت مادرش بودم، مادری که از حس محبت سرشار شده بود. قطره اشکی از چشمم روی دست 

 غوش گرفته بود، چکید!آهای پری، که توله رو در 

 شدم، بلند گفتم:ه از پری دور میازش جدا شدم و در حالی ک

تونم نمی اید برگردم، خانوادم رو تنها گذاشتم، اما االن که حالش خوبه باید برگردم. متاسفم اماب -

 قبیلم رو بخاطرش رها کنم، ممکن نیست اون بتونه بخاطر ما انتقام بگیره.

ه هم متعجب نگاه کرد، تول ایستادم و به عقب نگاه کردم، پری غمگین و با نگاهی شماتت بار بهم

 داشت به جنگل نگاه می کرد و می خندید! لبخندی به این آسودگیش زدم و زمزمه کردم:

 مواظبش باش!  -
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 )هزار سال بعد(

هام رو پاک کردم. چرا آخه، وردم و اشکادرخت تکیه دادم، پنجم رو باال  ی با گریه و اندوه به تنه

رار بود این قتا کی باشم؟ ها  مثل اون ستمتونچرا نمی ؟شدممیچرا هر بار باید اینقدر تحقیر 

 همه عذاب رو تحمل کنم؟

ی که اآسمون سیاه و پر ستاره سرم رو باال اوردم و میون درخت های کاج، به آسمون نگاه کردم.

امشب هم مثل  ،درخشیدمی دیگه ماه کامل بیشتر از هر شب کرد!بهم آرامش عجیبی تزریق می

روز هایی که مثل امروز، با تحقیر  ه!گذشت تلخ و آسمون پر ستاره روزهای بودم  من مازهر شب، ب

 و درد گذشتن.

صداشون،  ،شنیدمو شادیشون رو می  . صدای خندهداشتم همیشگی قدم بر آروم به طرف صخره

رو  تحقیر و توهین این همه  تحملواقعا دیگه ظرفیت . فرو می رفتقلبم توی مثل خنجری 

تا کی باید فقط به مسخره  ؟کردممی ! زئوس، خسته شدم! دیگه چقدر باید تحملشتماند

 دادم؟!کردناشون گوش می

؛ خیره شدمروم ه روب ی و به منظره ی صخره نشستم، رورفتمازش باال ه رسیدم و به صخر 

یان وسطشون جر از ای کهبا رودخونه های بزرگ کاج وحشی، درختکه پر شده بود از ای منظره

آسمون  همراه با ،ه بودمکه من روش نشستباالی رود خونه، قرار گرفته بود ای که و صخره اشتد

   کرده بود! ده برابررو  زیبایی این صحنه و منظره  که ی تاریک هر شب جنگلپر ستاره

از دستشون ستم خواو می بودم ، همیشه وقتی ناراحتجورایی مرهم درد هام بودیک این صخره 

ه هنوز هیچ کدومشون نتونستکه خوشبختانه، تا االن جا می اومدم تا پیدام نکنن، ، به اینر کنمفرا

جاهای قبلیم، ازم می گرفتنش. حیوون های زورگویی که این جا رو پیدا کنن؛ وگرنه مثل  بودن

 می خواستم برم اما مشکل تنها این دیگه با این گله بمونم؛ ستمخوانمیمدام اذیتم می کردن،

ش بود نزده سالوش شدم کهبی پناه می یه گرگینه تنها و نبود، مشکل این بود که اگر می رفتم،

کجا  ! همچین موجود بی خاصیتیبه انسان تبدیل بشه تونستنمیحتی ها اون و بد تر از همه این

  !هی زئوس! تونه دور از گله دووم بیاره؟تونه بره؟ تا کی میمی
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شد شد کردم؟ یعنی میکه اگر مادر و پدر داشتم، چطوری زندگی می کنماین فکر می گاهی به

به انسان تبدیل تونستم می برم؟ یا اگه منم بابام باال و از سر و گردن مامان قبیلههای توله مثل

 ! رو بغل کنم ااون ، می تونستمبشم

 .در واقع االن که نشده شد که بشه؟! نهمی یعنی

م ستتونم برم، دیگه نمیستخوامی چکیدن،هام هام از چشماشک غم، مثل همیشه، دوباره از شدت

؟ باز با باید چی کار می کردم؟ رفتمباید کجا میم برم! ستتوننمی! این جا بمونم، من... من... نه

به آسمون کشیدم و . آهی خوابیدمو روی تخته سنگ به پهلو  کردم هام رو پاکهام اشکپنجه

کردم، می شدم و بیشتر رشد میتر جایی برم، حداقل نه االن! باید بزرگ مستتون. نمیشدمخیره 

   کنم! هنوز باید تحملمتاسفانه، از خودم به عنوان یه امگا محافظت کنم. آره، باید بتونم 

مطمئنم خودشونن،  با شنیدن صدای پا، سریع از جام بلند شدم! نه! نباید این جا رو پیدا کنن!

الی البه سریع از روی صخره پایین اومدم و از له به این طرف نمی اومد!جز اونا کسی از قبی

، با ترس زدم مینفس بهشون رسیدم و جلوشون ایستادم. نفس ،به طرف قبیله دویدمها درخت

بودم  متنفریاستش زد، از این حس ر ماپوزهش رو به اهاریکا جلو اومد و پوز بهشون نگاه کردم که

کرد هنوز ازم قوی  جور حس قدرتی بود که بهم تحمیل مییککردم، این اما باید سر خم می

 .تره

ی انفس آسوده برگشت. و بعد از ثانیه ای، به طرف قبیله بهم نگاه کرد ذ زردشهای نافبا چشم

نپرسید کجا ازم که  بودم ، خوشحالمی کردم حرکتشروع به در حالی که پشت سرش  کشیدم و

 رفته بودم!

، با این که شیش تا بودخیره شدم؛ اریکا؛ گرگینه سفیدی که دختر آلفای قبیله از پشت بهش 

ی بود، اونه! حقیقتا گرگ قدرتمند حقرهبری تنها  کردهنوزم فکر میاما  خواهر و برادر بودن،

کردم باهاش درگیر بشم، خیلی  راستش جرئت نمی!بود جثه اش دو برابر من یه گرگ ماده که

، یه بار یکی از اعضای قبیله کاری رو برخالف حرفش انجام داده دت خشنو به ش بود ترسناک

بود، این قدر بد حسابش رو رسیده بود که بیچاره تا دو ماه نتونست از جاش بلند بشه! منم که 

 ترسو، واقعا جرئت نداشتم باهاش درگیر بشم.
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مد به ع، دمش رو از عصبی بهش نگاه کردم ،با برخورد چیزی به صورتم، از فکر بیرون اومدم 

م نفسم رو دم گرگینه خیلی لجبازی بود، ایستادم و آرواز این اخالقش متنفر بودم  پوزم زده بود!

 و گفت: ! جلو اومدخندید و بازدم کردم تا آروم بشم که متوجه ایستادنم شد، به عقب برگشت و

 دمم بهت خورد! اوه -

رامشم رو آ در حالی که سعی داشتمرسید! ش نمیخواستم خفش کنم؛ اما حیف که زورم بهمی

 زمزمه کردم:سرم رو پایین انداختم و حفظ کنم، 

 حواست نبوده... نه، اشکالی نداره! -

، باز چیزی نگفتم اما بازم انجامش داد نذاشت حرفم تموم بشه و دوباره همون کار رو تکرار کرد،

قدر این .ش بوداکار همیشگی. کردبس نمیگفتم هر چی هیچی نمیلعنتی افتاده بود روی لج! 

 توپید! کرد تا بقیه عصبی بشن و بعد بهشون میلج می

در تالش بودم تا عصبانیتم رو کنترل کنم، چون به شدت روی پوزه ام حساسیت داشتم که 

هام رو سریع بستم ! اگر عصبی بشم و کنترلم.... چشم، نه! نهناگهان، خرناسی از سر حرص کشیدم

تونستم بیشتر از این خودم رو کنترل کنم، هر کرد و نمیلعنتی بس نمی ق کشیدم.و نفس عمی

نه نه! خودت  و نفس های عمیق کشیدم،، پوزم رو باز کردم لحظه بیشتر از قبل عصبی می شدم

 نه! تیکه تیکت می کنه، نه، تونی باهاش درگیر بشی، رو کنترل کن، نمی

بخاطر همین هی دونست از این کار به شدت بدم میاد!  میلعنتی بد تر از همه این بود که اون 

هام بیرون زده هام از پنجهناخن می دادم، دست رو ازکنترلم  تمکم کم داش تکرارش می کرد!

رسید. به گوشم می ی آروم اما عصبیم،هارفتن، صدای خرناسبودن و محکم توی زمین فرو می

هام رو لعنتی! چشم ،آروم باش! آروم !ی نمی فهمیدمدادم، دیگه هیچاگر کنترلم رو از دست می

کردم. قفسه  می بودن و با خشم بهش نگاهزده بیرون  های نیشمکردم،دندون با عصبانیت باز

 سینم با هر نفسم به شدت باال و پایین میشد.

نم دونست نمی تولعنتی منتظر همین بودی مگه نه! می .شده بودبا یه پوزخند آماده حمله م اون 

از یشتر هی بکه داشتم  نودر این میباهاش مقابله کنم، انگار امشب قصد کشتنم رو کرده بود، 

 ت:خندید و گف دادم، کنترلم رو از دست میقبل 

  ...لفای دروغینآهای آ -
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حمله  بهش کنترلم رو از دست دادم، با شتاب و با شنیدن این حرف از دهنش، کامال عصبی شدم

یده دونست، از قبل فهمهام رو می، تموم حساسیتبود! لعنت بهش مقرمزاین دیگه خط  ،کردم

شتم! گفته بود تا باهام بجنگه و بکعمد  ازواسه همین ، بود که روی این کلمه حساس بودم

  .کردیم میو به قصد کشت به هم حمله  ه بودنبردمون شروع شد

اون یه گرگ صد و هشت  !بود ازش متنفر بودم و این حس تنفر انگار قدرت بیشتری بهم داده

یه مورچه در برابر یه فیل  و در مقابلش مثلبودم سانتی بود و من تنها شصت و شیش سانت 

 تاوانشو باید رد شده بود خط قرمزم از اما اون  ترسیدم می ؛م بدم می اومد ازاین ناتوانیبودم! 

 خودم رو اروم کنم. تونستماما نمی داد! هر چند از عمد این کار رو کرده بودرو می

ای از سر هاش رو توی دستم که باال آورده بودم تا به صورتش پنجه بکشم، فرو کرد. زوزهدندون

 .افتادمخوردم و پایین درخت کاج جنگلی  ، به درختشدم با شدت به عقب پرت و درد کشیدم

ی از جام بلند آخه؟ به سخت مکردم، لعنتی چه انتظاری داشتم بدنم احساس میوتم تویرو  درد

 ، تموممی سوختخون ریزی داشت و به شدت ، خون بودپر از شدم و به دستم نگاه کردم، 

 کشیدن!تیر میاز فشار دندون هاش هام استخون

تونم به خوبی از روی این پوزخندش می پوزخندی زد! بهم نگاه کرد وعصبی بهش خیره شدم،  

؛ ث میشد نقص درونیم به وضوح مشخص بشهعصبانیت! چیزی که باع؟ حدس بزنم دلیلش چیه

در حالت عادی چشم  و باعث این وضعیتم بودن، هایی که به سه رنگ تغییر شکل می دادنچشم

از آبی به  رد وک؛ اما هنگام عصبانیت رنگ آبی مدام تغییر میبود چپم سبز و چشم راستم آبی

 تغییر می کرد!قرمز به آبی  از قرمز و

هام که برای رنگ قرمز چشم  ین نقص مسخره رو بفهمم و اریکا به خاطر تونستم دلیل ا نمی

 تر از اوننوادونست؛ اما من ناتمیشد، من رو رقیب خودش میها نماد یه آلفا محسوب  گرگینه

که بخوام برای تصاحب مقام رهبری با کسی بجنگم، به خصوص که اون هم اریکا با صد  بودم

، از تحلیل با صدای نحسش .کردمی با خودش واقعا چه فکری مستدوننمیه! باش جثهسانت 

 هاش خیره شدم:پوزخندش دست کشیدم و به چشم

 ؟ توله شد؟ باز کم آوردیچی -
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که کوچیک بودم با این . امروز دیگه خیلی زیاده روی کرده بود!دادممحکم فکم رو به هم فشار 

 کردم!رو تموم میامروز باید همه چیز  ردم،بهش حمله ک اما حق نداشت توله خطابم کنه! دوباره

انگار اصال انتظار حمله رو به سمتش هجوم بردم و دندون هام رو محکم توی گردنش فرو کردم، 

ه بود، تا جایی که قدرت داشتم محکم دندون هام رو فشار می دادم، از نداشت؛ چون غافلگیر شد

ولش جه وا به هیچاماهاش می چرخیدم منم بچرخید؛ میدور خودش کرد و مدام میدرد غرش 

که با یه حرکت غافلگیرانه دمش رو محکم این دادم تا طور محکم فشار میکردم. همیننمی

سریع  هام رفت و به شدت چشم هام رو سوزوند، موهای دمش توی چشم !هام کوبید چشم به 

به سختی شون کنم. تونستم بازنمیو  هام خیلی می سوختنچشم و عقب رفتم، رهاش کردم

د. کشی بدنمهاش رو به که یهو بالفاصله برگشت و پنچهتا موقعیت رو ببینم، بازشون کردم  هنیم

 ! پنجه هاش خیلی تیز بودن لعنتی

ای کشید و عقب رفت. به سختی وردم و محکم به صورتش کشیدم. زوزهاام رو باال از درد، پنجه

 این وضعیتم،با  م هام رو از سوزش بسته بودم،و چش روی چهار دست و پام ایستاده بودم

 خون ام سینهبودن.هام غرق خون لرزید و دست. پاهام میهستمفهمیدم توی چه موقعیتی نمی

کردم. نفس نفس ها رو حس میسوخت، قشنگ جاری بودن خونو به شدت می ریزی داشت

 و میون اون هوای سرد، انگار اتیش ازم شعله می کشید! زدممی

و روی برف ها می ریخت، درست مثل حیوونی شده  چکیدن هام میوالی دندنم از البههد بزاق

تیکه کنه. به سختی سعی داشتم خودم رو کنترل کنم اما  -بودم که می خواست یکی رو تیکه

 ای نداشت.فایده

می با اینکه سوزش بدی داشتن، اما هر طوری بود بازشون کردم، باید موقعیتم رو هام چشم

بعضی ها  کردن، و بهمون نگاه می های قبیله دور تا دورمون ایستاده بودنتموم گرگینهفهمیدم، 

روم بود افتاد. وضعیتش بهتر نگاهم به اریکا که روبه شون،ها جسم اصلیبه شکل انسانی و بعضی

 !دکه ناخنم به چشمش خورده بو؛ مثل اینخون بود پر از هاشاز من بود؛ اما یکی از چشم

اونم حالت تهاجمی من رو داشت و آماده حمله بود. اما انگار به سختی روی پاهاش ایستاده بود،  

حال بد اریکا هرچند بهتر از من هر دو زخمی شده بودیم اما زخم های من انگار عمیق تر بودن، 
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ام پاهت، حداقلش این بود که جوابش رو داده بودم،هام رو داش بود ولی ارزش این زخمی شدن

 م.فتادن، دیگه توان ایستادن نداشتم و با پهلو به زمین افتاداداشتن از کار میواقعا این بار دیگه 

های هام بودن. تموم پشتم به خاطر پنجهزخم رویانگار مثل نمکی  ،زمینروی های سرد برف

. از بود و حاال با تماس با برف سوزش و درد بدی به جونم افتاده بودشده اریکا زخمی و خونی 

تموم و برف ها رو رنگی می کرد،  چکیدهای سفید میقطره روی برف-روی پیشونیم، خون قطره

شدن که با هام داشتن خمار میچشم ،دیگه تحمل درد رو نداشتم و انرژی بدنم تحلیل رفته بود

 رفتن و توماس، ها کنارهام رو باز کردم. گرگچشم شدن یکی، به سختی دوباره نزدیک حس

 جلو اومد. گلهآلفای بزرگ 

هر اون الفام بود، باید به سختی سعی کردم از جام بلند بشم؛ اما واقعا دیگه توانی نداشتم؛ اما  

به سختی از جام بلند شدم و روی دو دستم ! جلوش بلند می شدم و احترام می ذاشتمطور شده 

خم و خشم به ما دو تا نگاه توماس جلو اومد و با ا افتادم،ایستادم که باز محکم به زمین 

و به شکل انسانیش در اومد، با بدنی برهنه جلوی  ترسیده بهش خیره شدم. اریکا جلو رفتد.کر

 ت:گف پدرش تا کمر خم شد و با لحنی طلبکار و وحشت زده

 ...بابا من -

مد جلو او .نگاهش به من افتاد اجازه حرف زدن نداره،بهش فهموند که بلند، توماس با یه غرش 

! من کسی رو توی قبیله یدمترسهام رو با درد بستم، خیلی میو درست باالی سرم ایستاد. چشم

 حافظت کنه. م در برابر تنبیه هاکه از نداشتم

هام پشت سرهم اشک. کردبا ناراحتی وغم بهم نگاه می. هام رو باز کردم و بهش خیره شدمچشم 

 ت:گف و شماتت بار هام جاری شدن که توماس غمگین باز از چشم

 من... ربیاریدش توی غا -

کشون با کمو  اومدنبه طرفم دو تا از گرگ ها  با گفتن این حرف از پیشمون دور شد و رفت،

 رفتیم.بلند شدم و آروم به طرف غار آلفا 

سر سقف غار رو پوشونده بودن و باعث  غار بزرگ که متعلق به آلفا بود! قندیل های نمک سرتاه ی

به کمک اون دوتا گرگینه که برادر بودن و همینطور مورد ن. خیره کننده غار شده بود زیبایی
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رفتن  بعد از رو روی دست هام گذاشتم،آروم کنار دیواره غار دراز کشیدم و سرم  ،اعتماد توماس

 ، غمگین بهم نگاه کرد و با لحنی سرزنش وار گفت:توماس جلو اومد و کنارم نشستاون دو برادر، 

 ! چرا گوش نمیدی؟هاش توجه نکنه بهت نگفتم به حرفمگ -

ا ب، شستن به تخته سنگ جلوم خیره شدم، تخته سنگی که متعلق به الفا بود و روی اون می

 لحنی غمگین گفتم:

 ن...او! از خط قرمزم رد شد -

 توماس متعجب اما آروم میون حرفم گفت:

 هاته؟از خط قرمز، رنگ چشم خط قرمز؟! منظورت -

و  تکون دادم حرفشسرم رو به معنای تایید ش نگاه کردم، چقدر خوب من رو می شناخت! به

 از سر درد رفت. زوزه ای خروجی غارعصبی از جاش بلند شد و به طرف خواستم چیزی بگم که 

 با لحنی خواهشمند گفتم: د.کشیدم و صداش زدم، برگشت و بهم نگاه کر

 ری بدتر میشه، اون...جواین. کاری نداشته باش باهاش! نرو_

، با لحنی رفت طور که به سمت خروجی غار میهمون ،سرش رو برگردوندنگاهش رو ازم گرفت و 

 :تگفعصبی و بلند 

 هر چی چیزی بهش نگفتم!یه دیگه کاف -

رفت ممکن بود بخاطر من  ادامه حرفش با خروجش از غار، دیگه به گوشم نرسید، نه نباید می

ه بودم بد تر از اون شم تا جلوش رو بگیرم؛ ولی آسیبی که دیدبکردم بلند سعی  باهم دعوا کنن،

 ، لعنتی!از سر کالفگی و درد سر دادم عصبی غرشی کردم، چیزی بود که فکر می

 که، بود ی دردناکشدم. انگار اثر این زخم هاگذشتن و هی بیشتر از قبل بی حال میها میدقیقه

یی که از بفهمم اون فریادها شد تامانعم میو  بیادم هاشمچ خواب بهباعث شده بود کم  -کم

 ...بودنبرای چی  بیرون می اومدن،

***  

بلند شدم و به اطراف نگاه  ، یه جنگل! مگه توی غار نبودم! آروم از جامهام رو باز کردمچشم 

را چگوش هام رو سیخ کردم، یه چیزی عجیب بود، ! به مشامم می خورد غریبه یه بویکردم، 

 دردی حس نمی کردم؟ مگه به شدت زخمی نشده بودم؟
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ود! هوا گرگ بباز به اطراف نگاه کردم. خیلی مرموز بود، منطقه مثل جنگل های بارونی مه گرفته  

تموم بدنم می . شدو میش بود و سکوت منطقه، تنها توسط صدایی از انبوه جغد ها، شکسته می

 بود؟ جا کجااین .من، من ترسیده بودمقدر وحشت کرده بودم؟ لرزید، چرا این

عجیب تر از اون این بود که اصال بوی گرگ های قبیله به مشامم نمی رسید! آروم شروع به راه  

رفتن کردم، نمی تونستم این جا بمونم، حس بدی داشت، از ترس تموم بدنم می لرزید! حداقل 

تا جایی که یادم میاد  کردم؟ کار میجا چیشاید بتونم جایی رو پیدا کنم. اما واقعا من این

 همچین جنگلی اطراف منطقمون نبود!

آروم قدم بر می داشتم و با وحشت به سر و صدا های اطراف واکنش نشون می دادم، آماده -آروم

حمله بودم، ناخن هام از پنجه هام بیرون زده بودن و آب دهنم از ال به الی دندون های نیشم به 

ه ی بدتر از همعا موقعیت وحشتناکی داشتم و از ترس، آماده حمله بودم، بیرون می چکید، واق

د! نمی دونستم کجاست و همین باعث شده که هی نزدیک تر میش بوداون بوی غریبه  این ها،

 بود بیشتر عصبی بشم!

ده دقیقه ای شده بود که به  لعنتی حتی نمی تونستم تشخیص بدم که بوی چه موجودی بود!  

، بیشتر وحشت می کردم و هم هرچی جلوتر می رفتمداشتم. نامعلومی قدم بر میطرف مقصد 

 کردم! ی اطرافم حس میای خیلی قویزمان یه هاله

تموم منطقه توسط اون هاله پوشیده شده بود! جلوم مثل یه مرزی بین مه و هاله ای عجیب بود 

ترسیدم و  اده بود. میکه فقط می شد حسش کرد اما دیده نمی شد! تردید به جونم افت

خواستم وارد اون حریم بشم، اما راه دیگه ای هم نبود! جلوم تماما با اون هاله محاصره شده نمی

 بود. مردد بودم، نگاهی به پشت سرم انداختم؛ تنها مه بود که تموم منطقه رو در بر گرفته بود.

ز خودش منتشر می کرد! چی کار کنم زئوس؟ می ترسیدم، هاله به طرز عجیبی قدرت زیادی ا

در همون حین که مردد بودم، بوی چند تا گرگینه غریبه به مشامم خورد، از طرف جنگل، به 

سمتم می اومدن! سریع به طرف مه برگشتم، آماده بودم تا حمله کنم، با سرعت نزدیک می 

بکشم شدن، از مه بیرون پریدن و به طرفم حجوم اوردن، غرشی کردم و خواستم بهشون پنجه 

 که با سرعت از کنارم عبور کردن و وارد اون هاله قدرتمند شدن! 
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دم! کجا ششکه و متعجب، همراه با چاشنی زیادی از ترس، به اون هاله که ازش رفته بودن خیره 

د هاله شدم، می رفتن که به منه غریبه کار نداشتن؟ کنجکاو همراه با ترس آروم و با احتیاط وار

 هام از بین رفتن!گ لرزید و تموم ترس  به ناگاه تموم بدنم

ه دنبالشون متعجب شروع به دویدن کردم و دنبال بوی باقی مانده ازشون رفتم؛ حدود ده دقیقه ک 

فاع صد های بزرگ بود و آبشار از ارتکردم، به یه آبشار خیلی بزرگی رسیدم که اطرافش صخره

 ریخت!متری به پایین می

ا خیره بودم که متوجه حیوون بزرگی شدم! روی صخره ای پایین شوک زده به اون منظره زیب 

ابشار جلوی برکه ای که آب ابشار درونش می ریخت نشسته بود و آب از زیر صخره جاری بود! 

 جا بودن، جلوش خم شده بودن و چیزی بهش می گفتن! متعجب جلو رفتم، اون دو گرگ هم اون

قدرتمند بود! یه حس عجیبی مثل احترام بهش داشتم. جلو تر رفتم، اون چه حیوونی بود؟ چقدر 

شدم. اون، اون یه ببر بود! ببر، وسط جنگل، اونم همچین ببری! ناخوداگاه به طرفش کشیده می

 زئوس، چقدر قدرت مند و زیبا بود! 

منظره پشتش هم زیبایی و ابهتش رو چند برابر کرده بود، به حتم اون هاله متعلق به این آبشار 

هاش از هفت رنگ رنگین کمان بودن! هفت رنگ بودن آبشار با که آب. آبشاری ن حیوون بودو ای

چشم های اون ببر که هفت رنگ درخشان بودن هارمونی بسیار قدرتمند و لذت بخشی ایجاد 

ما . اشدم. گویی چشم های رنگینش، جادوم کرده بودنکرده بود! ناخوداگاه به طرفش کشیده می

 ؟ترسیدممگه نباید از یه ببر می را حس خوبی داشتم؟ این بود که چ عجیب تر از همه

که بتونم با اریکا بودم حتی اینقدر قدرتمند ن بودم، برای خودم متاسف ی!احمقخیلی کارول 

ولی یه چیزی کردم!  ببر با چشم های عجیب نگاه می هبه ی شتمبجنگم اون وقت این جوری دا

 شدم. عمیق به چشم هاش خیره متقابال ؟ شده بودیره خ مقابل درک نبود، چرا اونم به

ر ت زدیکن با وجود اون دو گرگینه که انگار داشتن چیزی بهش می گفتن، بازم به من خیره بود!

ودن؛ پوزم رو ب، حواسم به اون دو گرگینه بود، چهار برابر خودم بودن و انگار هر دوشون الفا شدم

 شد!ون رد شاز مشناسایی بزنم، پوزپوزشون، برای  هام رو بتا خواستم پوزهجلو بردم و 
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خیلی ترسیدم، وحشت زده و با تمام سرعت بدون اینکه چی شد؟ من... من واقعی نبودم؟ چرا؟ 

این به همون سمتی که اومده بودم دویدم؛ چه خبر بود وایی! زئوس من!  به پشت سرم نگاه کنم

 د؟!دیگه چی بو

*** 

 ؟ کارول؟کارول -

 .باید چند روزی توی غار بمونه ،ی دیدهآسیب جد -

  ...کارول بیدار شو، کارول -

خبره، توی جنگل فهمیدم چه، نمیشدن سرعتم کم بشهذهنم بودن باعث میی صداهایی که تو

مسیرم خواستم مه آلود بودم اما صدا های آشنایی رو می شنیدم، به شدت گیج شده بودم، می

 شدمای  دیگه ، گویی وارد دنیایتوی صورتم شدیدی رد و سوزشبا درو تغییر بدم که به ناگاه 

شوک . هام دیدمی چشمشکل انسانیش جلو رو با توماسبا وحشت چشم هام رو باز کردم که  

پوزم  د با سرعت از جام بلند بشم کهباعث شهای قرمزش و چشم نزدیک فاصلهون اش در دیدن

ی گفت و در حالی که سرش رو با دست هاش خورد! توماس اخ بلند نی توماسوبه پیشمحکم 

 عقب رفت و  با لحنی عصبی گفت: گرفته بود

 چه مرگته؟ دیوونه شدی؟ لعنتی! -

 :گفتم ،وحشت زده در حالی که بهش نگاه می کردم

 !کی؟نزدی بهمقدر نیچرا ا چ... -

 :شاکی گفتمالوند هاش میطور که سرش رو با دستهمون

 .مخواستم بیدارت کنمی ! خیر سرمدیدیچون داشتی کابوس می -

م خیلی خیلی بدی به یه لحظه حسبرای نفس اسوده ای کشیدم. با حرفش خیالم راحت شد و 

 م:گفت، بهش نگاه کردم و آروم و شرمندهپوف! نفس عمیقی کشیدم و  .دست داد

 ببخشید... من... -

ردم، همه چیز ود! به اطراف نگاه کمن برگشته بودم؟ یا باز توهم ب. تازه متوجه اطرافم شده بودم

دت داشتم مثل اون رویا واقعی بود اما حس ترسی نداشتم. شاید واقعی بود، یعنی واقعا تموم م

 دیدم؟ اما خیلی واقعی بود!کابوس می
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نگشت آروم دستش رو به گردنم کشید و ا ت.جلو اومد و کنارم نشسحواسم به توماس جلب شد، 

 کرد، حس خوبی بهم دست داد، آروم گفت:هاش رو توی سال هام فرو 

 ه وگرنه زخم هات عفونت می کنه.تا جک درمانت کن آروم بمونکارول   -

جک جلو باال و پایین کردم و منتظر به توماس خیره شدم. توماس از کنارم بلند شد و  م روسر

های برفی بیرون نگاهم رو ازش گرفتم و به درخت هام رو برام ببنده. کنارم نشست تا زخم ،اومد

و گنگ بود. چه معنایی داشت؟  برام خیلی مبهم ؛کردممی داشتم به خواب عجیبم فکرغار دادم. 

اصال چرا باید همچین خوابی می دیدم؟! نمی دونم، به توماس نگاه کردم، حواسش پرت بود و 

زی رو از من کسی نبودم که چی ازش گرفتم.نگاهم رو اون هم به بیرون نگاه می کرد، باز هم 

توماس پنهون کنم اما نمی دونستم چرا یه حس عجیبی بهم می گفت نباید در مورد اون خواب 

 دونم، اما هرچی بود بی راه نبود.نمیبهش بگم! اما چرا؟ این حس این وسط چی می گفت؟ 

با تموم شدن کار جک و بلند شدنش، آروم در حالی که سعی داشتم از جام بلند بشم تشکری 

 خطاب به توماس گفتم: کردم و

 چی کارش کردی؟ .خوای اریکا رو تنبیه کنیهوش شدنم گفتی میقبل بی -

جلو اومد و مانع بلند شدنم  و نگاهش رو از بیرون گرفت و به من داد، اخمی کردبهش نگاه کردم، 

   ت:گفکالفه ای  با لحنشد و 

 بخواب وگرنه بد میشی.  ! بگیرای بهتره االن به فکر خوب شدنت باشی نه چیز دیگه -

بهش نگاه  ، در حالی که سرم روی زمین سنگی بودمصممورده؟ آیعنی چی؟ نکنه بالیی سرش 

 و نگران گفتم: کردم

 کردی؟ تو واقعا دختر خودت رو تنبیه بهم بگو توماس -

 از کنارم بلند شد و بلند گفت:عصبی 

یاد بگیره اید ب ،کنه و بقیه رو اذیت کنهحق نداره به کسی توهین اش کردم تا بفهمه تنبیه آره -

 رفتار کنه.درست  چطور

من؟ طر احیران بهش خیره بودم! واقعا دختر خودش رو تنبیه کرده بود؟ باورم نمیشه، اونم بخ

ه بکه صدای جک مانع ام شد! عصبی خطاب  بزنمی در جوابش خواستم حرفزده  کوناباور و ش

 توماس گفت:
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 ردی؟ کار کچیواقعا باهاش  -

نبیه کرده تو منتظر به توماس خیره شدم، یعنی واقعا اریکا رو گرفتم زش با حرف جک نگاهم رو ا

 ت:گف بود؟ آروم و عصبی در حالی که سعی داشت صداش رو پایین نگه داره،

 .هبه کسی ربطی ندار -

ه! جک شاباینقدر در مورد چیزی تا این حد جدی  متعجب بهش نگاه کردم. تا حاال ندیده بودم

 د.بهش توپیو  قدمی به طرف توماس برداشتعصبی 

 د.، تو دخترت رو با خودت بردی ولی موقع برگشت اون همراهت نبوبس کن توماس  -

 م:گفت لحنی غمگینبا برده بود؟ کجا؟  

که حتی با این .واقعا ناراحت میشم چون تنبیش نکنی و بذاری برگرده،بهتره ه بخاطر منر اگ -

 نیستم. حتی اینجوری بعدا بد تر باهام لج می کنه. رمزم رد شد من راضی به این کاراون از خط ق

در اغوش کشید. خودش رو بهم رسوند و سرم رو  با قدم های بلند توماس، با تموم شدن حرفم

ی اون واقعا جذاب بود فک و بینی خوب. قرمزش رو با دادن حس امنیت بهم بست چشم های

صورتی برنزه و موهای و الفا بود  هقرمزش که نشان ی هایچشم .ومداداشت که به صورتش می

ی غمگین صداکرد. هر کسی رو بهش جذب می مشکی و لخت که بلندیش تا روی شونه هاش بود

 م.غوشش بودم شنیدپآرو از کنار سرم در حالی که هنوز توی ا و آرومش

ولی هیچی بهش نگفته  هستن که از کارهای اون اذیت میشن ها فقط تو نیستی خیلی -

دور  قبیلهمدت از یک زیادی هم بهش نرسوندم ولی باید نگرانش نباش جاش خوبه اسیب  .بودم

 ارزشمنده.هم برام  گلهقدر که اون برام ارزش داره باشه تا بفهمه همون

 و مهربون بهم نگاه کرد، با لحنی سرشار از محبت گفت: وردآسرم رو از بغلش بیرون 

 ی.باش تهتره فقط به فکر خوب شدنحاال هم ب -

حنی ل، با به جکخطاب  بلند شد واز کنارم سری به معنای باشه تکون دادم که  ،لبخندی زدم

 ت:گف محکم

 جک! مراقبش باش. -

 سرش رو جلوی توماس خم کرد، با احترام و چاشنی اخم جواب داد: جک

 چشم!  -
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حالی  ، هنوزم گیج بودم، درجی غار رفتتوماس سری به معنای تایید تکون داد و به سمت خرو

ستم که سرم رو روی دست هام می ذاشتم و دوباره می خوابیدم به رفتنش خیره شدم. می خوا

فکارم بهم بلند بشم اما از درد منصرف شده بودم. فکر های زیادی توی ذهنم جوالن می دادن و ا

 ریخته بود.

ه عجیبی افتاد کا توسط توماس! چقدر امروز اتفاقاتخواب... عجیب بود! از اون عجیب تر تنبیه اری 

 بود!

***  
 *دفترچه لغات*

های او عمل می کنن و مطیع او آلفا: به گرگینه های سر دسته الفا میگن که کل گله طبق حرف

هستن. رنگ چشم الفا ها به رنگ قرمز درخشان هست که نماد هر الفا است و تنها در گرگینه ها 

گیرن چهار برابر یه گرگینه هاشون می. الفا ها بخاطر قدرتی که از رنگ چشماین معنا رو داره

 معمولی قدرت دارند.

 انواع به دست اوردن قدرت آلفا:

 ارثی، یعنی پدر یا مادر الفا باشن. _۱

 کشتن یک الفای دیگر و دزدیدن قدرت الفا. _۲

که درست کار باشه به خودی الفای حقیقی که باالترین قدرت یک الفا است و گرگینه ای  _۳

 .خود این قدرت رو به دست میاره

بِتا: به گرگینه هایی که زیر مجموعه گرگینه الفا باشن و تحت کنترل او کاری انجام بدن رو بتا 

هاشون به ابی سرد میگن. رنگ چشم های بتا ها زرد است اما اگر بی گناهی رو بکشن رنگ چشم

گیرند و ارتباط قوی ای با الفا دارن. به طوری که اگر الفا قدرت می . بتا ها کمی ازکنهتغییر می

 اتفاقی برای الفا بیافته متوجه میشن و این امر بلعکس هم هست.

و امگا میگن، راُمگا: گرگینه هایی که بخاطر یه کار اشتباه یا دالیل دیگه ای از گروه ترد میشن 

ن و همیشه تنها می مانند بخاطر حامی و سرپرست ای بری دیگهتونن توی گلهامگا ها دیگه نمی

گیرن. همچنین نداشتن، قدرتشون کمتر میشه و بیشتر از همه در معرض خطر مرگ قرار می

 رنگ چشم هاشون با بتا فرقی نداره.
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*** 

ای که توماس براش در نظر ز تنبیهاریکا دیروز، ا شدم.میاز قبل  گذشتن و هر روز بهترروزها می

این  و بهم نگاه هم نکردحتی  رد شدوقتی از کنارم و جالبش این بود که  برگشت ودگرفته ب

 و گویا دیگه از دستش راحت شده بودم. شت، یعنی دیگه کاری باهام ندابود خیلی خوب

م رفتم. گیبه طرف صخره همیشکردم، آروم در حالی که به آسمون آفتابی این روز ها نگاه می

و به منظره  نشستمروی صخره مونده بود! آروم کشف نشده  ا و دوستاشجایی که هنوز برای اریک

حقیقتا منظره زیبایی بود، با وزیدن باد آرومی، چشم هام رو بستم و سرم . کردم روم نگاهه ب رو

توی این  داد.شد و حس خوبی بهم میرو باال گرفتم. باد به ارومی توی یال های بلندم رد می

زمزمه های اعضای گله رو  شتممدام دامنتها . تاده بوداق خاصی نیفاتف خوشبختانه چند روز

هاشون کار نداشتم، اعصاب به بد و خوب بودن حرف. دنکه در موردم حرف می ز شنیدممی

 ،توماس اون شب هایو حمایتچشمم بخاطر رنگ  خورد کنش این بودکه شایعه کرده بودن

ه هر کس می گفتی خنده اش می گرفت، من رو چه ! یعنی این رو ببودم احتماال الفای بعدی من

دونستیم که من لیاقت الفا بودن توماس می  فقط خودم وبه الفا بودن آخه. اما بقیه نمی فهمیدن 

 ؟!بر نمی اومدم بعد الفا بشم من حتی از پس اریکا که یه گرگینه ماده بود. رو نداشتم

پس چرا نمی تونستم به انسان تبدیل بشم؟ نه؟ ؟ گرگیبودم جدا از این ها، واقعا من کیهرچند،  

واقعا چه معنایی ! سبز،آبی و قرمز! می گفتن؟چی  این وسطپس این چشم ها  اما اگه نبودم

 داشتن؟

چه  نمیدونم واقعا فکرم رو بدجور درگیرکرده بود. .دادم دمم رو اروم تکونکالفه آهی کشیدم و 

 حس بدیه وقتی ندونی چی هستی.

تیز گوش هام رو  ، چشم هام رو سریع باز وهمهمه ای از دور بلندی با ای عصبی وبا شنیدن صد

قبیله میومد! نکنه اتفاقی افتاده باشه، نکنه بهمون حمله از طرف چه خبر بود؟ همهمه کردم. 

 کردن؟ 

بعد از چند  سریع از جام بلند شدم و به طرف قبیله دویدم، تنها دویست متر از قبیله دور بودم،

 یه که با سرعت دویدم به قبیله رسیدم.ثان

  که... ستا چرا بهش اهمیت میدی؟ مگه اون الفای آینده -
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 فتم،رصدای عصبی اریکا بود که کل منطقه رو روی سرش گذاشته بود! با کی حرف می زد؟ جلو 

جا ! اینرش غار الفاست همه جمع شده بودنمنطقمون که میشه گفت زی توی محوطه صخره ای

 !گفتنو درگوش هم چیزهایی می می کردنهمه بهم نگاه بود؟  چه خبر

در حالی که جلو می رفتم و همه از سر راهم کنار بعضی ها با تحقیر و بعضی ها با ترحم،  

جلوی  افتاده بود که توماسکردن. من اما بی توجه به اون ها، نگاهم به رفتن، بهم نگاه میمی

که پشتش یه گرگ سفید ت یعنی جلوی توماس نگاه کردم، به اون سمبود. غارش عصبی ایستاده 

 اریکا؟ سمت من بود!

متوجه سنگینی نگاه در حالی که بهشون رسیده بودم، متعجب به اریکا نگاه کردم که  

نه من باید می فهمیدم  اما جلو نیا، برگرد، هاش بهم میگفتچشمشدم، بهش نگاه کردم،  توماس

 من بود؟ اریکا که این مدت باهام کاری نداشت!بود. یعنی باز بخاطر  چه خبر

که انگار بوی من رو حس کرده بود به طرفم بر گشت، تا نگاهش بهم افتاد که پشتش توی اریکا 

آخ!  .و باپنجه اش به صورتم چنگ انداخت با جهشی به طرفم پریدفاصله دو متری ایستاده بودم، 

 چه نفهمی بود، من که باهاش کاری نداشتم!

! چقدر ؟بود کشیدم و به عقب پرت شدم. لعنتی چرا باز وحشی شده ی بلندی از سر دردهزوز 

هم پر قدرت زد! در حالی که روی برف ها پرت شده بودم، سریع و عصبی از جام بلند شدم و 

، با با پنجه هامانتظار نداشتی که هیچی بهت نگم ها؟  با خشم به طرفش هجوم بردم.متقابال 

 ی از سر درد کشید و چند قدم عقب رفت.اکه زوزه گوش هاش ضربه زدم به تموم قدرتم

به پنجم نگاه کردم، تیکه گوشت کوچیکی توی ناخنم گیر کرده بود! توی دلم خندیدم، حقت 

بود. بهش نگاه کردم، تیکه کوچیکی از گوشش اندازه دو سانت کنده شده بود! نباید بهش فرصت 

 به طرفش هجوم بردم.دادم تا باز حمله کنه، باز می

به عقب  اش بهم،و حمله که با غرش توماسگردنش رو نشونه بگیرم  هامبا دندونبار این خواستم

هم بچرا  با خشم بهش نگاه کردم. پرت شدم! تهاجمی سریع از روی برف های سرد بلند شدم و

امد بود،  در رفت وحمله کرد؟ مگه ندید چطور اریکا پرتم کرد! نگاه عصبیم بین اریکا و توماس 

 مله کنه که اریکا انگار تازه به خودش اومده بود، چون اونم اماده حمله بود! خواست به طرفم ح

 گفت: با غرش بلندی توماس
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 .وردینآبکشید! دیگه هردوتون شورش رو در اخجالت  -

 میون حرفش پریدم، عصبی و با فریاد گفتم:

 کنه مگه من حرفی...و که دم به دقیقه جنگ به پا میبه اون بگاون اول حمله کرد مگه ندیدی؟  -

 ت:تیکه کردن من بودن گف -هماده تیکآهاش و در حالی که دندون پریداریکا وسط حرفم 

لو و ج داری بیا ی اینا تقصیر توئه. اره من حمله کردم که چی؟ جرئتهمه خفه شو احمق، -

 کمتر خودنمایی و مظلوم نمایی کن بدبخت بی کس!

به من گفت بدبخت؟ به من گفت بی کس؟ باشه به درک  به طرفم پرید.تموم شدن حرفش با 

می اومدم، شورش رو دیگه کوتاه ن که ممکن بود بمیرم، همین امروز باید این مسئله تموم میشد،

 .رده بودآودر 

ودیم هوا پریدم و به طرفش پنجه انداختم، هر دو در حالی که بهم بند بمنم به  روی هوا بود که

و با نعره بهم  می کشیدیم یغرش های بلند جنگیدیم، محکم به زمین خوردیم،و داشتیم می

که محکم به عقب پرت شدم و به یکی از درخت ها  ام زدی به سینهاکردیم. پنجهمیحمله 

که ما، برابر  قبل بهم یاد اوری کردز ا بیشتر م،سوزش زخم خوردم، خواستم از جام بلند بشم که

اینبار به قصد کشت  .باز بهش حمله کردماما به درک، دیگه مهم نبود! سریع بلند شدم و ! یمنیست

 باهم می جنگیدیم، امروز یا من میمردم یا اون!

شتم از دستش خسته شده بودم اشتباه کردم که به توماس گفتم کاریش ش رو نداه ادیگه حوصل 

 و به اتمام برسونم.باید این دشمنی ر یه بار برای همیشه نداشته باش!

هام رو با فشار زیادی توی گردنش فرو کردم، از  و دندونگرفتم محکم هام گردنش رو با دندون

کشید، اما عمرا میزد و زوزه غلتید تا رهاش کنم، دست و پا میو می ه بودروی زمین افتاددرد 

گر میمردی یه عده . حقت بود، اکردم. خشم تموم وجودم رو گرفته بودمی گردنش رو ول اگر 

 ای از دستت راحت میشدن. 

، چون دادمیمحکم فکم رو فشار م، محال بود ولت کنم، رو بگیرم گردنت االن که تونسته بودماره 

اد، وصف دست می دصدای نعره هاش بهم  با هر فشار، نعره هاش بلند تر میشد و این لذتی که از

 رو شنیدم: اسفریاد تومناپذیر بود! میون اون لذت و قدرت، 

 و...ولش کن. کارول با توام داره میمیره کارکارول، کارول!  -
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حتی فکر  حس خوشایندی از کشتنش داشتم و ره،می خواستم بمی مهم نبودقه زدم، -تو دلم قه

ا بکردن به مردنش هم تموم وجودم رو سرشار از لذت می کرد! توی حس خوبی غرق بودم که 

 م.کشیداز درد ای گردن اریکا رو رها کردم و نعرهسریع  سوزش وحشتناکی توی پهلوم،

ه بود به طرف کسی که زخمیم کرد و عصبی خشمگینکی بود که از پشت بهم حمله کرد؟  

که و عصبی بهش نگاه وش رو پشت سرم دیدم! توماسبرگشتم و خواستم بهش حمله کنم که 

 :فریاد زدم عصبی سرش بود! نه! کار اون بود؟ اون از پشت بهم حمله کرد!؟ غیر ممکن کردم.

 مگه...کنی؟ کداری چه غلطی می -

 توماس میون حرفم نعره کشید:

کشتیش چیه انتظار داشتی بشینم و ببینم داری بچم رو خفهشو کارول. اون بچمه! داشتی می -

 کشی؟ می

 ش! بچش... اهبرای لحظه ای از حرفش شوکه شدم! بچ

 گفتم:عصبی 

 ...نی غرق خونم؟ چرا فقط اون برات مهم بود؟ مگه نگفتییی کشت. نمیبداشت من رو م ماون -

 گفت:محکم و عصبی با فریاد 

 ، اما تو نیستی!چون اون بچمه -

! سرم رو پایین انداختم، بچش... اون بچشه اما من نه! اره درسته من... من سکوت کردم حرفشبا 

م خیلی وقت پیش بخاطر بیماری حتی نمی دونستم پدر و مادرم کی هستن! تنها می دونست

اره انتظار داشتم که بجای بچش از من حمایت کنه! نه،  چه انتظاری داشتی؟!مگه کارول مردن! 

 نه نگو که محال بود!

ی کرد، خواستم نگاه کردم، اونم با خشم بهم نگاه م توماسبا بغض و غم، سرم رو باال اوردم و به  

، شد و وحشت زده قدمی عقب رفت! با تعجب و حیرت حرفی بزنم که نگاهش به چشم هام قفل

 و گفتم:پوزم رو کج کردم  بهم نگاه کرد که

 ترسی؟ نکنه االن ازم می -

! چه بود در حرکت هر دو چشمم نگاهش بینمی کرد! ناباور بهم نگاه اون اما بی توجه به حرفم، 

 دم!مرگش شد یهو؟ چه... با لحن متعجب و بهت زده اش، خودمم متعجب ش
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 تو... تو چت شده؟  -

 در حالی که منظورش رو نفهمیده بودم، عصبی گفتم:

 ه؟ ازم ترسیدی؟هه چیشد -

 بازم بی توجه به حرفم حیران گفت:

 !ات... هر دوشون سبز شدهه چشم -

هام هر دو شون سبز شده؟ واقعا؟ نه، نه! ممکن نبود تا حاال این چی چشمای جا خوردم! لحظه

حیران به اطراف نگاهی انداختم، برف های یه منطقه آب شده بودن. سریع بود نه. اتفاق نیفتاده 

به طرفش رفتم، درست کنار غار یه برکه کوچیک تشکیل شده بود، جلو رفتم و به خودم توی 

 آب نگاه کردم!

؟ سبز شده بودن! چه اتفاقی برام افتاده بود هامواقعا چشممتعجب به خودم توی آب خیره بودم،  

هام جفت شده بود و ا حاال نشده بود هر دو چشمم سبز بشن! برای اولین بار بود که رنگ چشمت

 چه قدر هم جالب بود!

تا حاال خودم رو با چشم های جفت رنگ ندیده بودم! عجیب بود یه حس  حس عجیبی داشتم.

از برکه  خوبی توی وجودم افتاده بود. یه چیزی مثل کشتن! چیزی که لذت بخش بود! نگاهم رو

، به چشم هاش و با خشونتی به طرفش کردم غرشبرگشتم. عصبی  به طرف توماسگرفتم و 

 خیره شدم؛ پوزخندی زدم و گفتم:

 خب که چی؟ نکنه برای جایگاهت احساس خطر کردی -

گفتم؟ چرا می  کارول چی داشتم ،کارولبه طرفش قدم برداشتم و با پوزخند دورش چرخیدم.

 نبود؟ من به توماس پوزخند زدم؟ من؟! واقعا! امکا...حرف هام دست خودم 

ام ضربه زد که با شدت اش محکم به سینهو با پنجه ناخودآگاه به توماس حمله کردم. غرشی کرد

خه چه مرضی بود که حمله کردم؟ به سینه ام آآخ، لعنتی چه قدرتی داشت.  به عقب پرت شدم.

اخن توماس روی سینم مونده بود و ازش خون می رد سه ن .زخمم خیلی عمیق بود نگاه کردم،

و بهش خیره  وردماسرم رو باال مزه ی خون رو توی دهنم حس می کردم. عصبی  ،لعنتیچکید. 

 خواستم توماس رو بکشم؟ چرا...رفتار و کارهام دست خودم نبود، چم شده بود؟ چرا می .شدم
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تم چی از طرفی نمی فهمیدم که داش د.عصبیم می کراز قبل بیشتر  گرگینه های اطراف،صدای  

هام بسته شد و هاشون اعصابم بهم ریخته بود. چشمکار می کردم و از طرفی با شنیدن حرف

 نفس های عمیقی کشیدم.

 .دیدی واقعا درست بود -

 ه.آلفا بش می خواداره واقعا اون  -

همه  های قرمزشا اون چشمب داره داده فکر کرده اجازه لیاقت نداره. توماس زیادی بهش بها نه  -

 غلطی بکنه!

 .حتی کامل هم نیست -

 .الخلقه بدبخت ناقص -

 بی کس بیچاره! -

فقط هنوز نمی بی کس نبودم، من این نبودم. ناقص نبودم.  ! نگید، باهام این جوری نکنید.نه

که  فقط هنوز نمی دونستم کی هستم. نامرد ها چرا بهم اینا رو می گید! من !چی هستم دونستم

 وردم، این بود جواب خوبی؟آخواستید سریع واستون میبا همتون مهربون بودم! هر چی می

به طرفشون غرشی کردم که همه سریع چشم هام رو باز کردم. با خشم به همشون خیره شدم. 

. دست خودم نبود اما بدم هم نمی اومد بکشمشون! اونا ناحقی کردن، درسته آماده حمله شدن

تونستم بکشمشون اما این حس عجیب مطمئنن بودم می تونست، عجیب حس  که خودم نمی

 کشتار قوی ای داشتم. بلند فریاد زدم:

 ...بیاید خواین بهم حمله کنید؟ خب بیاید، بیاید من رو بکشید.می -

زمین با یه ضربه از طرفش محکم به . ور شدتوماس بهم حمله هنوز حرفم تموم نشده بود که 

پنجه ! واقعا چه انتظاری داشتم اخه. کجا الفا ن کجا و توماس گرگ بزرگ سیاهمتف، افتادم. 

که به  با خشونت ورد واصورتش رو جلو توی پهلوم فرو رفت. لعنتی چقدر درد داشت. هاش 

 :صداش جذبه داده بود گفت

 !کارول از حد خودت فراتر رفتی -

 خر امیز گفتم:پوزخندی زدم. اینبار انگار دست خودم بود! با لحنی تمس



 

 

WWW.98IA3.IR 28 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

هست، من هیچ  خودت امسالپس احساس خطر کردی، نترس مقامت فقط برای خودت و   -

 نیازی بهش ندارم!

 ، با لحنی محکم گفت:غرش وحشتناکی توی صورتم کرد و عقب رفت

 !بروفقط نیستی، گله از این جا برو. تو دیگه عضو این  -

ی یه لحظه افتاد، انتظار دیگه ای نمی شد نشدم. بعد از این همه اتفاق که تو کهوشحقیقتش 

به سختی  داشت. انگار اون روز فرا رسیده بود. روزی که از یه بتا به امگا تبدیل می شدم! اروم و

انگار واقعا کنترلم به دست خودم برگشته بود، اما چرا هنوزم حرف هام مثل از جام بلند شدم. 

 قبل بود؟ شاید چون... خود اصلیم بودم!

 اما با تمسخر بهش نگاه کردم و گفتم: آروم

اون روز  ، یه روزی همتون باید تاوان امروز رو پس بدید!فکر کردی می مونم؟ منتظر باشید -

 .همتون رو می کشم

خودم باورم نمیشد این حرف رو زده بودم! اما راضی بودم. صدای افراد قبیله، با حرفم باز بلند 

 شد.

 !ناقص -

 !میاد. برو به جهنم تو چه کاری ازت بر -

 !اون هیکل نحص رو از این جا ببر -

بهم حمله که همشون خواستن  کشیدم عصبی غرش بلندی به طرفشونخفه شید، خفه شید. 

نه نمی تونستم باهاشون بجنگم. وحشت زده بهشون  .که ناخوداگاه قدمی به عقب برداشتم کنن

! امگایی که هر لحظه ممکن بود توسط گله صابق بودم االن یه امگا .بودمدیگه بتا ن نگار کردم. من

 .تیکه بشه -خودش تیکه

 .به جهنم-

 چماالن این چی بود گفتم؟ می زدم،  صچرا حرف های زد نقی واقعا چم بود؟ من چم شده بود؟

مگه االن خودم رو کنترل نمی کردم؟ شاید بخاطر جفت شدن رنگ چشم هام بود که این ! شد؟

اخرین بار به همشون که اماده حمله بودن و با دندون های بیرون زده، با جوری شده بودم! برای 
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گاهم  از کنار همشون عبور کردم و به طرف مخفیکردن، خیره شدم و اروم خشم بهم نگاه می

 دویدم. 

نگاه می  اریکا هم کنارش با خنده ای از روی موفقیت بهمو  به عقب نگاه کردم. توماس با خشم

رو   م اون کارهاو انتقا گردم بر می یه روز باش، ممنتظربود همه اش تقصیر تو بود! زیر سر تو  کرد.

 !ستا گیرم. اون روز، روز مرگ شما هامی

 رفتم. بود گی خودم جایی که منبع آرامشمو به سمت مخفی گاه همیش بهشون پشت کردم

رفتم، می کجابه  بایدن رو بدونم چون اگه اونجا رو نداشتم نمی دونستم االم باید ارزش مخفیگاه

از امروز به بعد دیگه نمی خواستم اون کارول احمق باشم! من  .پشت سرم نگاه نکردمدیگه به 

چرا با اینکه  تغییر می کردم، آره می فهمیدم حقیقت چیه، چرا خانوادم بخاطر بیماری مردن؟

فهمم حتی اگه می ؟تشا بقیه فرق داهای من بچرا چشم جثه کوچیکی داشتم؟ شونزده سالم بود

 اره باید بفهمم کی هستم.باشه، باعث به خطر افتادن زندگیم 

 می گیرم.از همشون انتقام ! اممن کی یگمو به همشون م گردماون روز بر می   

روم و خسته، با بدنی غرق در خون روش خوابیدم، بدنم درد می آبه صخره ی همیشگی رسیدم، 

 نگاه کردم. االنجلوم به جنگل و رود خونه ا خودش خوب بشه، کردم تکرد. اما باید تحمل می

 خه کارول چرا چرت و پرت میگی؟ آمن کی ام؟  پرسیدممیاصال از کی  دیگه یه امگا تنها بودم.

 ...م باید چی کار کنمستنمی دون ،مستنمی دونو چشم هام رو بستم.  سرم رو روی سنگ گذاشتم

باید اون حرف ها رو می زدم؟ چرا دست خودم نبودن؟ اما اخه چرا  ،هم غمگین بودم هم عصبی

 !اختالف داشتم  یه حسی درونم می گفت که اون حرف ها حقیقت داشتن! انگار خودمم باخودم

 نمی دونم فعال باید اروم می شدم، بعدش به این فکر می کنم که چه غلطی باید بکنم.

البته  و به خواب رفتم. ام سنگین شدنه پلکروم در حالی که نگاهم به اسمون ظهر بود، آ -ومآر 

 هوش شدم.بیشتر بخاطر درد بود که بی

***  

پریدم. با سرعت  سریع از خواب نزدیک می شد،گوش هام رو سیخ کردم و پایی کهآروم با صدای  

ی آشنایی به مشامم می بو از جام بلند شدم و به اون سمتی که صدا ازش میومد خیره شدم.

نباید این جا رو پیدا . وحشت زده به همون سمت خیره بودم. لعنتی بوی اریکا بود ...خورد! بوی
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و کالفه  هی نزدیک تر میشد. عصبی  ی نحسشصدای قدم ها و بو وگرنه کارم تموم بود. می کرد

 !پیدام نکنهلطفا کاری کن زئوس  به اطراف نگاه کردم. اگر پیدام می کرد بدبخت بودم،

ار گذشته فهمیدم که کار از کرد محوطه شد و از بوته ها به داخل پرید، با صدای غرشی که وا 

را حواسم ، مگه کودن بود که نفهمه! منم بو داشتم، لعنتی چامه بود این جلعنتی. فهمیدبود. 

 نبود!؟ حتی وقتی اضطراب و ترس چاشنیش باشه بو تیزتر میشه! 

 موج می زد گفت: به شکل انسانیش در اومد و با صدایی که تمسخر توش  

 ؟کنماوه کارول مگه نرفتی؟ چرا هنوز حست می -

شد و باز به شکل گرگینه در اومد! دندون هاش از فکش بیرون زده بودن و آب دهنش  نزدیکتر

این  هاش به عقب برگشته بودن و دمش رو تند تند تکون می داد!چکید! گوشقطره می -قطره

 شدیم مرگم حتمی بود!میباهم درگیر  هاگ بودم بار مطمئن

اون جلو میومد و من وحشت زده عقب می رفتم. اگه دو قدم دیگه بر می داشتم به لبه پرتگاه 

می رسیدم، بدبخت شدم! ایستاد، بهش با ترس نگاه کردم. پنجه هاش و ناخن های بیرون زده 

 به طرفم حمله ور شد! یکهواش رو محکم توی زمین فرو کرده بود و 

سر ترس کشیدم و خواستم فرار کنم که با ضربه ای که به صورتم زد، درد فجیعی زوزه ای از  

از صخره توی بدنم پیچید و پاهام از صخره لیز خورد. تنها با دو دست جلوم )پاهای جلوش( 

دادن، آویزون بودم، پنجه هام رو محکم توی سنگ فرو کردم، کشیده می شدن و صدای بدی می

کردن و سنگ هام داشتن بخاطر سابیده شدن خون ریزی میزید، پنجهلرتموم بدنم از ترس می

 افتادم مرگم حتمی بود!بخاطر خون قرمز شده بود، اگر می

به سختی از گوشه چشمم به پایین نگاه کردم. ارتفاع زیاد بود و از اون طرفش آب با شدت از   

رتفاع میمردم. چی کار کنم؟ افتادم درجا بخاطر شدت ابشار و اریخت. یعنی اگر میصخره می

گرفت یا هام رو گاز میاریکا باالی سرم ایستاده بود با پوزخند بهم نگاه می کرد. نه نه اگر دست

با پاهاش ضربه می زد مرگم حتمی بود با زوزه ای از سر درد و عجز بهش خیره شدم. بلند و با 

 ترس گفتم:

 جوری میمیرم لطفا!خوام زندگی کنم. اینکنم. مینکن، خواهش می -

 هام پوزخندی زد و به شکل انسانی در اومد. روی زانو نشست و گفت:میون حرف
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 بهترین اتفاق ممکن همینه! -

ردم چیزی بلندشد و با پاهاش محکم به دست هام ضربه زد و قهقهه زد! لعنتی، به اطراف نگاه ک

رد می گرفتن و ناخن دبیشتر  هام با هر ضربهنبود که بتونم خودم رو باهاش نجات بدم. دست

م چی هام داشتن بخاطر سابیده شدن تموم می شدن! دیگه واقعا امیدی نبود! تهش هم نفهمید

 بودم!

خرین لگد رو به دست هام زد که از صخره جدا آهاش، قهقههبهش نگاه کردم با همون پوزخند و 

و اکو شد، ازش متنفر شدم و سقوط کردم، صدای خنده هاش، تموم کوهستان رو در بر گرفت 

 بودم و االن، حتی بیشتر از قبل... 

هام رو ببندم که محکم به یه جایی خوردم و به طرف مخالف آبشار پرت شدم. خواستم چشممی

های رو به روی اون صخره بودم اما صد متر با درد به اطراف نگاه کردم. چی شد؟ االن روی کوه

ی توی دل کوه بود، اما چی شد که افتادم این جا؟ به جلوم پایین ترش! یه جایگاه کوچولو یه متر

از باال که افتادم، به برامدگی برخورد کردم و چون سرعتم زیاد بود . نگاه کردم، یه برآمدگی بود

 .به این طرف پرت شده بودم

کرد ه میم! به باال نگاه کردم. اریکا به پایین نگاتکرد اما خوشحال بودم که زندهتموم بدنم درد می 

دیدمش. با ید چون ال به الی کوه بودم. هرچند منم به سختی میدانگار من رو نمی .خندیدو می

های سابیده شده و خونینم رو روی سنگ فشار دادم، خیلی درد تنفر بهش خیره شدم و پنجه

م از این گرفتم! اریکا منتظرم باش، خودداشت اما مهم نبود. حاال که زنده موندم انتقامم رو می

 .رسیدندازمت پایین! اون روز مطمئنم میصخره وحشتناک می

نگاهم رو ازش گرفتم و به اطراف دوختم. حاال یه امگا بودم که وسط کوهستان روی یه صخره یه 

خه؟ ناامید به اطراف نگاه کردم که سوراخ آکار کنم متری گیر کرده بود! وای زئوس االن چی

تونستم تا پیشش بپرم  م رو جلب کرد! اگر میااین صخره توجه کوچیکی مثل یه غار، نزدیک

ش با جای من، نیم اجوری خالص بشم. جلو تر رفتم. تقریبا فاصلهیکتونستم از این جا شاید می

 تونستم بپرم. یکم عقب رفتم و با سرعت به طرفش دویدم.متر بود، می

یدم و خودم رو به سختی باال کشیدم. وارد هام رو به دیواره اون غار کشبا یه پرش کوتاه پنجه 

زد. برگشتم و به پایین نگاه کردم. یه ارتفاع وحشتناک که غار شدم. ضربان قلبم به شدت تند می
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گرفتم. زئوس رو شکر که نزدیک بود وگرنه باید همون حتی از نگاه کردن بهش هم سرگیجه می

 جا میمردم.

ینبار دیگه... ای ترسیدم. نکنه برای یه حیوون دیگه باشه! به تاریکی غار نگاه کردم. عمیق بود! م

گفت برم و  یجا بمونی ها؟ برو، نترس برو... یه ندا از درون بهم مخوای اینکنه کارول تا کی می

 ی جز این نداشتم! شروع به حرکت کردم و وارد تاریکی غار شدم.اگویا واقعا چاره

کرد و قشنگ می دیدم اما هر چقدر می رفتم به هام مدتی که گذشت به تاریکی عادت  چشم 

جایی نمی رسیدم. چقدر این غار بزرگ بود! باز خوبه جثه کوچیکی داشتم وگرنه اصال توی غار 

چکید، خب باید هم نمدار باشه چون کنارش آبشار ب میآشدم! یه غار نمدار بود که ازش جا نمی

 بود.

شته بود، خسته شده بودم، خوابم میومد اما جرئت شد که می رفتم حدودا ده دقیقه گذمدتی می

نمی کردم توی این غار  بخوابم. باید یه جای امن پیدا می کردم خسته به جلو خیره بودم که 

نوری چشمم رو زد، خوشحال سرعتم رو بیشتر کردم. احتماال به انتهای غار رسیده بودم. به نور 

 نزدیک تر شدم و بالخره به ته غار رسیدم.

وم و با احتیاط به اطراف نگاه کردم. غروب بود و همه جا امن بود. کامل از غار بیرون اومدم و ار

دونستم تا حاال به این جا کجا بود؟ نمیخسته به منطقه ای که االن توش بودم خیره شدم. این

تی! تو منطقه نیومده بودم! نکنه خیلی از قبیله دور شدم؟ اما کارول تو دیگه جزو اون قبیله نیس

 یه امگایی! غمگین به اطراف خیره شدم و به مقصدی نامعلوم حرکت کردم.

رفتم، از همه چیز بریده بودم. دیگه حتی یکی رو هم نداشتم. دونستم کجا میرم فقط مینمی 

کردم. بخاطر اینا رو پیدا می های مزخرفچشم فتم و دلیل اینرهرچند قبال هم نداشتم، باید می

 ها جایی بین گرگینه ها داشته باشم.کردم تا بتونم توی قبیله. باید درستشون میترد شده بودم

 دونستم کجا هستم و به کجا میرم! تنها میکرفتم، حتی نمیمدتی بود که همین طوری می

تموم . بودم کاج جنگل بزرگیه رد شدن از حال در دونستم جهتی که میرم، به طرفه غرب بود و 

ستگی زیاد، خشده بود، خیلی هوا سرد بود، با اینکه موهام زیاد بودن، اما  یدهبرف پوشجنگل با 

 زاره.بداشت بی حالم می کرد و باعث میشد سرما بیشتر از قبل به پوستم نفوذ کنه و تاثیر 
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 داشت. سرد بود اما بازم لذترف های روی زمین فرو می کردم. باروم اروم پنجه هام رو توی 

قدر زیاد نبود. مناطق خودمون هم برف داشت اما این خوشم میومد! همیشه از این حس خیلی

ست و اینجا پاهام تا زانو توی برف می رفتن اما منطقه خودمون تنها یکم روی زمین می نش

 ماندگار بود.

صدای کالغ ها بود که به گوش می رسید. حاال که فکر می کردم، صدای کالغ هم قشنگ بود! 

در حالی که از سرما به خودم می لرزیدم و پاهام توی برف فرو می و م بست اروم چشم هام رو

چه  ساعت پیشچند  که مفراموش کردرفت، در حس خوبش فرو رفتم. برای لحظه ای واقعا 

 تونست خستگی و زخم هام رو درمان کنه.وضعیتی داشتم، هر چند برف و لذتش هم نمی

توی ذهنم اکو شد  که ناگهان با صداییت که سرما بود و خسته بودم. جسمم به زور راه می رف

 !وحشت زده سرجام میخکوب شدم

 "!دنبالش بگرد"

با چشم هایی از حدقه بیرون  بهت زده، در حالی که به اون صدای زمخت و نرم گوش می کردم،

 !رخت جلوم خیره شدمزده به د

حنی که سرشار از همون طور متعجب و حیران، با لکنت و لذهن من بود؟!  تویاین کی بود؟  

 بود، گفتم: ترس و اضطراب 

 کنی؟من چی کار می. ذهن.. تویت... تو کی هستی؟. ت.. _

 اکو شد:ذهنم  ، باز مثل قبل زخیم اما نرم، تویصداش

 "!گردیام که داری دنبالش میمن؟ من همون چیزی"

؟ اینکه خودم از قبل بیشتر وحشت کردم، مگه دنبال چی می گشتم؟ من... من دنبال چی بودم

. اره... رو بیشتر بشناسم اره اما... اندکی خنثی، خالی از هر فکری به همون درخت خیره موندم

من دنبال خودم و ماهیتم بودم. یعنی اون، ماهیت من بود؟ دنبال چیزی می گشتم که کنارم 

 .ن اومدمبود؟ نه درستش اینه، درونم بود! با اکوی مجدد صدای دو گانش، از تهی بودن بیرو

  ".این ناقص بودنتت! این خاص بودن ، منم!اتهدلیل این رنگ چشم "
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دلیل رنگ چشم هام، دلیل نقصم، اون بود! واقعا؟ اما دلیل خاص بودنم... اولین بار بود کلمه ی 

خاص برای من استفاده می شد، تا حاال نشده بود کسی بهم بگه خاص، مگه من ناقص نبودم پس 

 حین ناقص بودن خاص بود!چطور می شد در 

 بودم و در کنارش مضطرب از فهمیدن دلیل این خوشحالدر حالی که از شنیدن کلمه خاص 

 نقص، با ذوق و استرس گفتم:

 !خب بگو دلیلش چیه؟ بهم بگو لطفا-

 صدای دو گانه، برای بار سوم توی ذهنم اکو شد.

  " .م بهت بگمنه! نمی تونم. در واقع تا زمانی که خودت نفهمی نمی تون"

تموم امیدم از فهمیدن دلیل نقصم، همون طور که ناگهانی اوج گرفت، ناگهانی هم سقوط کرد. 

 چرا بهم نمی گفت؟ چرا می خواست زجرم بده؟!

شده بودم، نگاهم رو از اون درخت گرفتم و اروم قدم برداشتم. با چهره ای غم دپرس در حالی که 

 بود، اینبار توی ذهنم نالیدم. سرشار از ناامیدیزده و  لحنی که 

 "اخه چرا؟"

 صدا، بعد از مدتی مکث که انگار داشت فکر می کرد، جواب داد:

 "قانون طبیعت"

 این یهو از کجا اومد؟ اه! کالفه جواب دادم:؟ چه کوفتی بود؟! قانون طبیعت دیگه چی

 "خب از کجا باید بفهمم؟"

 صدا اروم تر از قبل جوابم رو داد:

 "یلش رو بفهمخودت، دل"

چی؟ همین؟ خودم بفهمم، خب بی شعور از کجا باید می فهمیدم وقتی چیزی نمی دونستم 

 حتی کسی رو هم نداشتم که ازش بپرسم! عصبی گفتم:

 چیه؟  ، اونقانون طبیعت-

"..."  
 :مدتی منتظر جوابش شدم اما جواب نداد یعنی چی! کجا رفت؟ باز ایستادم و بلند گفتم

 م؟ا؟ اخه از کجا بفهمم کییلعنتی کجا رفتتو ام ی؟ با هی کجا رفت -
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ونست فرار فقط اومد عصبیم کرد و رفت. باز حرکت کردم، مسلما باهام بود، توی ذهنم که نمی ت 

 گفتم!کنه! من اصال چی داشتم می

دونم، خودمم خل شدم. ولی عجیب کنجکاویم رو قلقلک داده بود، می خواستم واقعا دلیل رو ب

 وقتی اونی که توی ذهنم بود هم می دونست جز من!  بخصوص

می فهمیدم من کیم و از کجا اید رداشتم. باین بار مصمم تر از قبل برای فهمیدن این نقص قدم ب

اومدم. پدر و مادرم چرا مردن و اگر بخاطر بیماری بوده چه بیماری؟ چی شده و چرا من اینم! 

کردم. اول باید یکی رو پیدا می کردم تا ازش درباره یه  راه می رفتم و به احتماالت فکر میاروم 

 دانا بپرسم. مسلما یه نفر باید باشه که از همه چی خبر داشته باشه!

م حس نستاما می تو کردم، نمی دونستم چقدر رفته بودممدتی بود که راه می رفتم و فکر می

! اما اینکه بودم و دور شده بودم قبیله بیرون رفتهکیلومتری دویست ی از منطقهدیکه کامال  کنم

دونستم کجای جنگلم، چون نمیاما  بودم کاج هنوز توی جنگل ونستم.دنمیاالن کجام رو اصال 

، به جلوم خیره شدم، هنوز درخت شنا بودآکامال نا تا حاال به این اطراف نیومده بودم! منطقه برام 

 های کاج برفی ادامه داشتن...

به عقب سریع گوش هام رو تیز کردم.  شدن چوبی از پشت سرم، با شنیدن صدای شکسته 

حالت دفاعی و تهاجمی گرفتم. چند تا بوته و سه تا درخت جلوم بود. طرفشون سریع برگشتم و 

لعنتی درست توی اولین ساعات امگا بودنم، باید با یه گرگ برخورد بوی یه گرگ!  رو بو کردم.

 می کردم! عصبی و بلند غرش کردم:

 کنم!بیرون، زود باش وگرنه حمله میکی هستی؟ بیا   -

گرگ تا گفتم حمله می کنم سریع از پشت بوته ای بزرگ که درست جلوم بود بیرون پرید، یه 

ورده بودم با بزرگ هاشون رو به رو آدرست هم اندازه خودم بود، شانس . کوچیک بود قهوه ای

 نشده بودم وگرنه مرگم حتمی بود.

طور،دندون هام بیرون زده بود و پنجه هام توی برف فرو می رفتن، دم اونم همین ماده حمله بوا

، می خواستم حمله کنم که از حالت هر دو حالت تهاجمی داشتیمی نمونده بود! اهرچند پنجه

اومد. می خواست چی کار کنه؟ روم جلو تهاجمیش پایین اومد، متعجب بهش نگاه کردم که ا
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چی شد؟ این  پوزش رو به پوزم زد.لو تر اومد و درست جلوم ایستاد و جشدم!  تر از قبل متعجب

 ؟کارش چه معنایی داشت! نکنه مسمومم کرد

کردم. چرا جلوم خوابید! متعجب بهش نگاه یکهو وحشت زده عقب رفتم و غرشی کردم که  

 خوابید! چه مرگشه؟ 

ناخوداگاه  ن یهو چم شد؟! چرا! وا! منشستم جلوش ناخوداگاه از حالت تهاجمی پایین اومدم ومنم

 نشستم؟ من...

اه این دیگه چه کار چرتیه!؟ من که جزو گله  پوزش رو بهم مالید! با نشستنم سریع بلند شد و باز

 اش نیستم که اینطوری می کنه! پوزم رو عقب اوردم و اخم کردم.

 "سالم، از کجا اومدی؟ این اطراف غریبه ای! تا حاال ندیده بودمت! "

 این صدا دیگه از کجا بود؟ متعجب به اطراف نگاه کردم و اروم زمزمه کردم: ئوس!یا ز

 کی این اطرافه؟ خودت رو نشون بده -

 باز صدا اومد:

 "کس!هیچ"

تند سرم رو به اطراف می چرخوندم تا منبع صدا رو پیدا -وحشت زده حالت تهاجمی گرفتم و تند

 کنم که باز گفت:

 "گردی؟دنبال چی می"

 ت زده در حالی که به اون گرگ خیره بودم گفتم:وحش

 یکی این جاست، داره توی ذهنم حرف می زنه! وای زئوس نکنه تسخیر شدم، نکنه... -

 صدا دوباره حرف زد:

اشه بفکر نکنم این تعجب داشته  زنمنه بابا تسخیر نشدی، منم که دارم توی ذهنت حرف می"

 "ها!

 و با لحنی سرشار از تعجب گفتم: متعجب به چشم های آبیش خیره شدم

 زنی پس؟تو بودی! چرا... چرا حرف نمی -

 آروم خندید و گفت:
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تونن حرف بزنن، اما بجاش می تونیم باهم توی ذهنمون حرف ها که نمیچون گرگم، گرگ"

 "زنی؟ عجیبه هابزنیم، خودتم که گرگی، ولی چطور داری حرف می

ن! طور، انگار داشت به دلیلش فکر می کرد. صبر ک لحنش متعجب شده بود. صورتش هم همین

 چی؟ منم گرگم؟ نه من گرگینه بودم. چطور امکان داشت گرگ باشم! 

 متعجب گفتم:

هات آبی هام رو نمیکبینی؟ توهم گرگ نیستی که چشمام. چشممن که گرگ نیستم، گرگینه -

 ای!هستن پس گرگینه

 در حالی که همچنان متعجب بود گفت:

  "هامم از خانوادم بهم ارث رسیده، بابام گرگینه بوده.من گرگم، چشمنه  "

 بعد از حرفش به چشم هام نگاه دقیقی کرد و متعجب تر از قبل گفت:

وای زئوس، تو چرا چشم هات رنگیه؟ و چطوری بوی گرگ میدی اگر گرگینه هستی؟! وای! تو  "

 "چی هستی؟

نیدن مجدد اون جمله معروف و متعجب از بوی غمگین و متعجب بهش نگاه کردم. غمگین از ش

 گرگ...

ام گرگ بود؟ یکی هم من گرگینه بودم، اما چطور میشد بوی گرگ بدم؟ مگه میشد یعنی یه رگه

گرگینه! پس دلیل این نقص، ممکن بود همین باشه؟ این که یه گرگ و گرگینه که دشمن خونی 

انین طبیعت، این بود؟ نه... اونم که باباش هم دیگه ان، بچشون این بشه، شاید طبیعی بود! قو

 گرگینه بوده! پس مامانش هم گرگه که االن دورگه هست. پس چرا من این جوریم؟

اگر گرگ نبودم، پس چطور اون ازم بوی گرگ حس کرد! و اگر گرگینه نبودم، چطور تموم مدت  

نمی تونستم تبدیل بشم؟! کنارشون زندگی کردم و گرگینه ها متوجه نشدن و اگر هم بودم ، چرا 

چرا رنگ چشم هام جفت نبود؟! چرا نمی تونستم مثل گرگ ها ارتباط ذهنی داشته باشم؟! چرا 

تونستم حرف بزنم؟! من در کل، از هر نژادی که حساب کنم، نقص داشتم من نه گرگ بودم می

 نه گرگینه... من چیم؟

 اقعی برگشتم.با صدایی متعجب، بعد از کمی دغدغه ذهنی، به دنیای و

 "تو چی هستی؟"
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 نگاه کردم و گفتم:بازم کلیشه همیشگی! غمگین بهش 

دونم چیم. گرگ یا گرگینه؟ من، تموم مدت با اونا زندگی دونم! نمیاید باورت نشه. اما نمیش -

 ن... مکدوم بهم نگفتن بوی گرگ میدم می کردم و هیچ

 نم گفت:ذه اش به شدت متعجب بود، بلند تویدر حالی که چهره

ستی با چی واقعا! تو تموم مدت پیش گرگینه ها بودی؟ اونا، دشمن های خونی مان چطور تون "

 "اون ها زندگی کنی؟

 کالفه در حالی که فکرم مشغول بود، دمم رو تکون دادم و گفتم:

 دونم. همین االن تازه فهمیدم گرگم چه انتظاری داری؟خودمم نمی -

 حنی شاد گفت:صداش باز اروم شد و با ل

 "اره مشخصه تازه فهمیدی. من هکتورم، از اشناییت خوشبختم. "

 اروم سرم رو تکون دادم و گفتم:

 منم همین طور، کارول هستم! -

 داد گفت:خوشحال تر در حالی که دم بزرگش رو تکون می

 "قراره چی کار کنی کارول؟"

 م :همچنان کالفه، سرم رو تکون دادم و و با لحنی غمگین گفت

 تونم؟زنی؟ منم می.. راستی چطور توی ذهنت حرف میدونم! اوم.نمی -

تونستم، این که بتونم یه چیزی از نژاد جدیدم یاد بگیرم، بنظر شاید بتونه کمکی ای کاش منم می

 بکنه.

 صداش آروم توی ذهنم به گوش رسید:

خوای ش حرفی که میبعدو  تمرین کنی. تمرکز کن و بهم فکر کنتونی اما باید مطمئنم می"

 "بزنی رو توی ذهنت بهش فکر کن و بگو.

 بستم.هام رو چشمسرم رو به معنای فهمیدن حرفش تکون دادم و 

 تصویرش توی ذهنم نقش بست. که تجسم کردم سیاه و سفیدی رو توی ذهنم یاگرگ قهوه 

کنم رگ بودم. چون حس میانگار واقعا گ. کردمباحال! اولین بار بود داشتم از این کار ها می چه



 

 

WWW.98IA3.IR 39 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

بگم. تمرکزم رو بیشتر کردم و به اون عی کردم چیزی بهش س .ذهنم قابلیت این کار رو داشت

 .حرف فکر کردم

  "هی صدا میاد؟"

نگاه  بهشام رو باز کردم و هجوابی نشنیدم. چشممنتظر بودم بهم جواب بده که مدتی گذشت و 

 روم و مشتاق گفتم:آکردم. 

 ؟ نیدیشصدام رو  -

 و گفت: سری به معنای منفی تکون داد

  "نه"

. اَه انگار گرگ نبودم. من و چه به به راهم ادامه دادمباز حرکت کردم و  غرشی از حرص کردم و 

 این کار ها آخه!

 اومد. خودش رو بهم رسوند و با خنده گفت:همراهم  سریع 

کنن تا بتونن درست بار تمرین میان اولش چند ها وقتی بچهی گرگاشکال نداره بابا، همه"

  "بگیرن، اینقدر زود دلسرد نشو. حاال داری کجا میری؟ارتباط 

با شنیدن حرفش، اروم تر شدم، خب پس حداقل خنگ نبودم. پوف! اروم سرم رو به طرفش 

 برگردوندم و در حالی که راه می رفتم، کالفه گفتم:

ه یکم پرس و جو کنم، شاید بدونن چرا این نمی دونم. باید برم و از یکی که چیزی می دون-

 طوری هستم.

 صداش، من رو از حرکت نگه داشت:

در این که تو گرگی شک ندارم. بوت رو حس می کنم. اما گرگینه ها دشمنان مان! همزاد هامون "

تموم مدت باهاشون بودی، متعجبم کرد! از  و چطوریو اینکه ت رو به خودشون تبدیل می کنن

 "رنگ چشم هات هم خیلی عجیبه که واقعا حرفی ندارم در موردش بزنم. اما...اون بیشتر 

  *دفترچه لغات*

ی درندگی نژاد گرگ: نژادی که با یکدیگر ارتباط ذهنی دارن و نمی تونن با دهن حرف بزنن. خو

رتباط بر اباالیی دارن و نمی تونن به انسان تبدیل بشن. همچنین نمی تونن با نژاد های دیگه 

 و رنگ چشم هاشون نارنجیه که رنگ گرگ های عادیه. رار کننق
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ا و هادس هست که دو برادر به نام های پوزاییدون، امپراطور دریاهزئوس: خدای خدایان یونان 

 پادشاه دنیای مردگان، داره.

رف می حبا دهان  همنژاد گرگینه: برعکس گرگ ها گرگینه ها به انسان تبدیل میشن و راحت با 

م ها ارتباط خوناشا ، گرگ ها ومچنین می تونن به خوبی با نژاد های دیگه به غیر از آل هازنن. ه

 .برقرار کنن

با قطع شدن ناگهانی صداش و قرار گرفتنش جلوم، بهش نگاه کردم، چش شد! متعحب بهم خیره 

 بود. با حالتی پرسشگرانه بهش نگاه کردم و گفتم:

 چی شد؟ -

 حیران گفت:

 نگن! چرا... چرا جفت نیست. فکر کردم فقط آبیه!هات، دو رچشم"

داده بود، رنگی که با آهان پس بگو چرا شکه شده بود. احتماال باز رنگ قرمز خودش رو نشون 

 عصبانیت انس گرفته بود.

 .شد سبز هم روشن تر میشدمی اما وقتی قرمز فعال بود رنگ سبزم در حالت عادی تیره

 :کرد و حیرت زده گفتهام نگاه چشم با سردرگمی به

  "هات این رنگیه؟ چرا تا االن متوجه نشدم؟چرا چشم"

 م:گفت های تکراری، با لحنی عصبیکالفه از این سوال

 ! باید دلیلش رو بفهمم تا...انداختنم بیرون از گله بخاطر این چشم ها دونم!، نمیدونمنمی -

 و وسط حرفم گفت: جلو اومد 

ها خوشت نمیاد، چون عصبانیت و کالفگیت رو نگار زیاد از این سوالببخشید ناراحتت کردم، ا"

جا الفا شاید بتونه بهت کمک کنه، الفامون مرد بزرگیه و اون .قبیله من بیابه  حس کردم. باهام

 ست.ا خیلی دانا

 :متعجب گفتم تونم حس کنم؟حس کرد! چه جالب، یعنی منم می چی؟

خه تا آ ها؟ منگرگ گلهبدرد بخوره.  . انگار خیلیحس کردی؟ کاش، منم بتونم حس کنم -

 …ونش چه برسه به گله !گرگ هم رو به رو نشده بودمیک با  همین االن حتی

 گفت:صدای خندش توی ذهنم اومد که می
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  ".اشکال نداره، بیا بریم، بیا"

؟ دش؛ یعنی چی میشتم با تردید بهش نگاه کردم. استرس داو به طرف شرق جنگل حرکت کرد. 

 اما نکنه واقعا الفای .رفتمیا نه، شاید نباید می رفتم.دونم، اما باید می؟ نمیبود چی در انتظارم

 ؟!کمک کنه بتونه بهم گرگ ها

البته بعد از اینکه توی ده دقیقه فهمیدم از . رو ببینم تونم هم نوع هامکه میین! ابرام جالب بود

هیچ گرگی نبودم و االن، با قبیلشون قرار بود رو به رو  تا حاال جز هکتور با هم نوع هام هستن!

 !کمکم کنلطفا  زئوسبشم. 

 بوده م بفهمم این نقص از کجاست از چیستمی خوا پشت سرش راه افتادم تا باهاش همراه بشم.

 اما حتما ارزشش رو داره.! اره می فهمیدم هرچند شاید یه چیز ناچیز باشه !شتهو چه دلیلی دا

و جدیت نمی گیرن. بد تر از همه اینکه حتی خودت هم  ی همه مسخرت می کننسخته ببین 

خودت رو جدی نمی گیری! چرا؟ چون اصال نمی دونی چی هستی، چیِ خودت رو باید جدی 

بگیری؟ چه توانایی داری؟ هیچی، هیچی از خودت نمی دونی. پس چه انتظاری میره که بقیه 

 !ه بفهمم کی هستمهیچ؛ پس باید هر طور شدن! بگیر تجدی

کی هستی بتونم  میپرسهوقتی یکی ازم  از ناچیز ترین گونه هم باشم، باید بدونم! باید هحتی اگ

چیز کارول ام و نه هیچ. نه اینکه فقط بگم! یا یه گرگ هستم بهش بگم من کارول یه گرگینه

 ای! دیگه

چرا باید اینقدر هستم،  . من کیمی فهمیدمهر طور شده باید وسط بیاد حتی اگه پای جونمم 

 ه بودم.شدخسته  نازشوتوی زندگیم باشه؟ واقعا دیگه سوال و مجهول 

م هی نگاه کسایی رو ببینم که حیران و وحشت ستبه زئوس قسم، خسته شدم. دیگه نمی خوا

. فهمیدممیاون سوال تکراری رو به زبون میارن! باید دلیلش رو  هام نگاه می کنن وزده به چشم

 فهمیدم!میاید ه بآر

*** 

بود، اما هنوز به جایی نرسیده بودیم! از جنگل کاج هم مدتی بود ها از حرکتمون گذشته  ساعت

نه کوهی و نه غاری، هیچی... اصال من چطوری بودیم.  که بیرون اومده بودیم و االن توی یه دشت
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بهش  تم؟ اه بس کنو بکش بندازهیه جا گیرم  می برتم؟ نکنه داره کردمبه این گرگ اعتماد 

 .خوره گرگ بدی باشهنمی

ها بتونه  به این فکر کن که شاید آلفای گرگ اومدیه بس کن کارول، حاال که اَ ؟به ظاهره مگه

 ه شاید واقعا بتونه!آر کمک کنه واقعا بهت

روم و به عقب نگاهی انداختم. کاج ها کوچیک شده بودن، خیلی ازشون فاصله گرفته بودیم. ا

 ب به هکتور گفتم:خسته خطا

 کجاییم؟پس کی میرسیم؟ اصال االن هکتور  -

 نفس می زد، با بی حالی گفت:-در حالی که خودش هم از خستگی نفس

 ".رسیم. خودمم دارم جون میدم دیگهیکم دیگه می"

کالفه بازدمم رو بیرون دادم. استرس داشتم و شاید بخاطر همون زمان واسم دیر می گذشت. 

م. بعد از فهمیدن حقیقت باید چی کار می کردم؟ اگه چیز بدی باشم چی؟ حس عجیبی داشت

 اصال صبر کن ببینم اگه راه اینقدر دوره، چطور اون اونجا بود؟ مشکوک بهش نگاه کردم و گفتم:

 قدر از قبیلت دور شده بودی؟کردی؟ چرا اینجا چی کار میتو این -

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:

 "کردم که تو رو دیدم.نگهبانیم بود، داشتم اطراف رو چک می جزو "

بیشتر از قبل بی اعتماد شدم، گشت زدن؟ یعنی واقعا داشت گولم می زند؟ نمی دونم، فعال باید 

همراهش می رفتم.  ممکنه قبیلش االنش هم محاصرم کرده باشن! تموم بدنم به لرزه افتاده بود، 

 دم؟ترسیدم باید چی کار می کرمی

کوچیک تری وسط اون دشت بزرگ رسیدیم، به یه دشت  مدتی بعد که با ترس و لرز گذشت،

 . چه جالب، انگار که یه جور محافظ بودن!گرفته بودنکوچیکی قراردور تا دورش صخره های 

 اِ نگاه کردم که هکتور به طرفش رفت،  بود ها خرهصمتعجب به اون دشت کوچیکی که میون 

 ست؟ا اجنکنه قبیلش این

! من! چه خبره نگاه کردم زئوس به اطراف وارد اون منطقه شدم. پشت سرش رفتم و همراهش

 ست؟ ا این جا دیگه کجا
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رین ها ت چیکقبیله گرگینه ها جزء کومن توی ! پر بود از یه عالمه گرگ به اندازه من کل دشت

گرگ  یهتا االن فقط شدم ولی اینجا همه مثل خودم بودن و این برای منی که کال  محسوب می

ندازه ا، دیدن این همه گرگ در دیده بودم و فکر می کردم اونم مثل من مشکل از جثه اش بود

 ر و بسیار شوکه کننده بود!آوخودم، واسم تعجب 

ترس رو به کل فراموش کرده بودم، دیدن این صحنه یه مهری بود بر اینکه واقعا گرگ بودم.  

همون طور که به دشت پر از گرگ جلوم ها محصوب میشد.  رگانگار یه جور خصوصیتی  بین گ

 کردم، همراه هکتور وارد محوطه شدم.که بین صخره های بودن نگاه می

همهمه ی  توی ذهنم پخش شد.از حرف ها،  حجم عظیمی به محض ورود به اون جا، یهویی

 ؟ آخ لعنتی!چه خبر شد؟ چرا یکهو این جوری شدموحشتناکی بود! 

هام هام رو به گوشچرخیدم. پنجهکشیدم و دور خودم میزده هی زوزه میوحشت  عصبی و

 بود؟ خبرو اصال متوجه اطراف نبودم. لعنتی این جا چه کوبیدممی

وردن. خیلی به زمین افتادم. این سر و صدا ها به شدت داشتن روم فشار می؟ هو چه مرگم شدکی

باید چی کار می کردم. روی زمین خوابیده بودم د بشم. بلنحالم بد بود. از فشار زیاد نمی توستم 

لطفا  نه زئوس. می خواستم هنوز دلیل نقصم رو پیدا کنمکشیدم. و انگار، نفس های آخرم رو می

داشتن  تموم صدا ها بیشتر از قبل. وردآی دنیا داشت بهم هجوم میآ  ز...االن نه! من... من هنو

همه این بود که بعضی از صداها به شدت اکو می شدن. انگار  وردن دیگه بد تر ازآبهم فشار می

 .یی قدرت خاصی داشتنهاجوریک

بازموندن  چشم هام دیگه توانایی .گرفت نیرویی عجیب درونشون نهفته بود و نیروی من رو می

م حقیقت رو بفهمم. نمی ستتونکه نمی افسوس .واقعا اخر زندگیم بود کهاین مثلرو نداشتن، 

که همه چیز طبق  اما حیف با حجمی از سوال این دنیای لعنتی و ظالم رو ترک کنم. خواستم

 رفت! خواسته ما پیش نمی

 درک اطراف رو ازقدرت دیگه کامال ، کشیدمکم بسته شدن. به سختی نفس می -هام کمچشم

 ...شدنحظه ای بعد، صداها برای همیشه تموم و ل دست دادم

***  
 )هکتور(
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 )بعدسه روز (

 بالفاصله، کشیدم زوزه ای ایستادم و غارش  رفتم. جلوی در بابابزرگبه آرومی به طرف غار  

غار سنگی اش شدم.  یس این یعنی می تونستم برم تو، خوشحال وارد، صدای زوزه اش رو شنیدم

جلو  با لبخند. کردبه پهلو خوابیده بود و با لبخند بهم نگاه می شاروی تخته سنگ مخصوص

پوزم رو به پوزش مالیدم. سرش رو باال اورد و با زبونش سرم رو لیس زد. سریع سرم رو رفتم و 

عقب رفتم و در حالی که پنجه ام رو به سرم می کشیدم تا خیسی سرم  عقب کشیدم و چند قدم

 :تمرو تمیز کنم، شاکی از کار چندشش گف

 "کنی! از همین کار رو تکرار میباون وقت چند بار باید بگم از این کار بدم میاد،  بابابزرگ! "

 جواب داد:وسط حرفم خندید، دمش رو تکون داد و  در حالی که می بابابزرگ 

 "چون خوشت نمیاد دوست دارم بکنم، اینقدر هم نق نزن بچه، بزرگ و کوچیکی گفتن"

 باز خندید که شاکی گفتم:

د وقت دیگه که دوران االن سن بلوغ رو هم رد کردم و چن! بابابزرگ من دیگه بزرگ شدم" 

 "جف...

 صدای جدی و محکم بابابزرگ، مانع از ادامه حرفم شد.

ا فکر کنی و حتی به زبون بیاری اون ه هی! تو هنوز اونقدر بزرگ نشدی که درباره این چیز "

واسه گرگ های ماده ست و تو حق نداری مثل بقیه دوستات در اون زمان حتی از کنار دوران 

 "بشی، دیگه هم نمی خوام دربارش حرفی بشنوم. گرگ های ماده رد

منم گرگ بودم، چرا نمی ! این بحث هیچ وقت تموم شدنی نبود. و دیگه ادامه ندادم غرشی کردم

 تونستم همراه بقیه گرگ ها برای خودم زوج پیدا کنم؟ چرا اخه؟ 

رو  م موضوعسعی کرد از بهش نگاه کردم، عصبی بود و با اخم به جای نا مشخصی خیره بود،ب

 عوض کنم تا بیشتر از این عصبیش نکنم. اروم گفتم:

 "و...بابابزرگ اون گرگ جدیدی که تازه اومده ب " 

 گفت:سط حرفم پرید و با چهره ای جدی و لحنی خشن بابابزرگ سریع و

به  !نزدیک بشی مطمئن باش به شدت باهات برخورد می کنم ربهش نزدیک نشو هکتور، اگ" 

 "!بزنی ه نداری باهاش حرفیچ وجه اجازه
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 این دیگه منطقی نبود، داشت زور می گفت! معترض گفتم:. نشستم جلوششاکی 

 "...!؟ اصال توبابابزرگمنظورت چیه "

اینقدر  چرام.بهش نگاه کرد وحشت زده از جام بلند شدم و عقب رفتم. با غرشی که از خشم کشید

 عصبی بود! صدای خشمگینش توی ذهنم پیچید.

  "!ور برو بیرون؛ همین االنهکت "

من چیزی نگفته بودم که بخواد این جوری عصبی بشه! در حالی که جلوش خیلی بهم برخورد! 

 کردم، بی حس گفتم:تعظیم می

  "!آلفا بله"

بلند شدم و بدون هیچ حرف دیگه ای از غار بیرون رفتم، با خروجم خرگوشی جلوی پاهام پرید، 

داشت روی مخم رژه می رفت، همیشه همین بود، نمی ذاشت کاری عصبی بودم، این رفتار هاش 

خواست توی گردن اون خرگوش که میهام رو محکم دندون که خودم می خوام رو بکنم. عصبی

، احتماال صورتم هم در جا کشته شدخون با فشار زیاد از بدنش بیرون زد و . فرار کنه، فرو کردم

 .خونی شده بود، به جهنم

کردم با زبونم خون ها رو از روی صورتم پاک کردم. طعم خوبی داشت.  پرت ه طرفیجسمش رو ب 

من بعد از تمیز کردن خودم عصبی به طرف غاری که کارول رو توش زندانی کرده بود رفتم. 

 !هرچی آلفا گفت بگم چشم بودقرار ننوه الفای قبیله،  هکتورم،

وارد غار تماال رفته بودن آب بخورن، سریع به اطراف نگاهی کردم، نگهبان های غار نبودن، اح

چرا به هوش نمیاد؟ عصبی تر . شدم. کارول هنوز همون طور روی اون تخته سنگ بی هوش بود

که حتی احساسش هم نکرد، لعنتی! توی این سه روز هیچ ولی مثل این. زدم لگدی بهش شدم و

 جوره نشده بود بیام، اما االن هم این بیدار نمیشه!

مخفی شدم. باید تا وقتی به هوش می  ی که کارول روش خوابیده بودته سنگپشت تخ

 نباید کسی متوجه بودنم در اینجا میشد!. منتظرش می موندم اومد

که خود الفا تنبیهم ! مگر اینبودمتونستن کاری بکنن چون من نوه الفا شدن نمیالبته اگر هم می

 .جا نکشهکنه که امیدوارم اصال کار به اون

 )بعدچهل و هشت ساعت (
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  ( کارول)

م، واسم داشتم راه می رفتم، یکی هم انگار کنارم بود و همراهم می اومد. بوش رو نمی شناخت

ن شده بود، ، انگار یکی مانع باز شدنشوتونستم بازشون کنمهام بسته بودن و نمیچشم غریبه بود.

فتم ریپشت سرش راه م. ناخوداگاه کردمحسش میایی هجوریکجایی رو نمی دیدم اما  با اینکه

 چرا همراهم بود، اصال کجا بودم؟  دونستمنمی

چقدر عجیب بود! کجا می رفتیم؟ هوا سرد بود و م. کرد دنبالش برمی عجیبی وادارم نیروی یه

بدنم می لرزید، به سختی لرزشم رو کنترل می کردم. می ترسیدم، جایی رو نمی دیدم ولی 

 .رفتمهمچنان راه می

شنا بود! آبو  از فکر بیرون اومدم و سریع حالت تهاجمی گرفتم، چقدر، مشامم خوردکه به بویی با 

 ...کجا شنیده بودم؟ کجا

تا منبع  عصبی و کالفه سرم رو مدام می چرخوندماومد.  جا میبو پخش شده بود و انگار از همه

ان بو تموم شد و یه بوی دیگه اومد، این بو رو پیدا کنم اما فایده نداشت. سردرگم بودم که ناگه

هام باز ناخوداگاه چشم بود!بوی گرگینه شناختم،  این یکی رو می! ایستادممتعجب از حرکت 

کم بازشون کردم تا  -نور زیادی به چشم هام خورد، واسه همین سریع بستمشون، کم شدن.

که زمین هاش پر از یه جنگل بزرگ  چشم هام عادت کردن، متعجب به جلوم خیره شده بودم.

وی تموم منطقه از قرمزی خون، رنگین شده بود و عجیب تر از اون، این بود که اصال ب! خون بودن

 .کردمنمیخون رو حس 

تموم درخت ها سوخته بودن و شاخه هاشون روی  این صحنه وحشتناک خیره بودم.که به وش

 گرفتن.د نشات میهمه از یه منبعی که وسط جنگل بوزمین افتاده بود. خون ها 

کردم تا به منبع برسم، اما نمی  میپاهام ناخوداگاه حرکت کردن. مسیر جریان خون رو دنبال 

اما انگار بدنم و پاهام خواستم برم. ترسیدم نمیخواستم برم، ارادم دست خودم نبود، من می

 حالیشون نمی شد، انگار تحت فرمان یکی دیگه بودن.

متر ارتفاع  صخره زیر تپه بود و حدود سی یا شاید هم چهل اال رفتم، یهتپه رسیدم و ازش ب یهبه 

دریاچه  ریختن، پاهام تا زانو توی خون ها بود وتموم خون ها مثل آبشار ازش به پایین می! داشت

اعم از خرگوش، پلنگ، روباه  هرگونه، ای از جنازهپایین درست شده بود و  ای ازخون اون
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چه چه خبر بود؟ زئوس!  اینجا. وحشت زده به همه جا نگاه می کردم. بود اطراف افتاده اون ...و

 اتفاقی افتاده بود؟ چرا همه مرده بودن؟

به چشمم خورد و با سرعت جلو میومد، انگار شکل یه ادم بود. ادم... یعنی تبدیل  نوری از دور

ک تر که شد، چشم شونده بود! یه گرگینه! جز گرگینه ها بقیه نمی تونستن تبدیل بشن. نزدی

بی و دیگری آهاش از چشم هاش رو دیدم، نور عجیبی از خودش ساطع می کرد. وای زئوس! یکی

درست هم رنگ چشم های من بود! تنها تفاوتش، نبود رنگ سبز بود! چرا  چشم هاش. !بود قرمز

 ...شاید اون هم مثل من بود ولی دلیل پرسیدم.رنگ سبز رو نداشت! باید ازش می

 (ورهکت)

پشت این تخته سنگ قایم شده بودم. چرا کارول بهوش نمی اومد؟ نکنه یه   بود که ساعتیچند 

 چی کار کنم؟مشکلی واسش پیش اومده باشه، نکنه اسیب دیده، وایی 

با صدای حرکت سنگ بزرگی که جلوی در ورودی قرار گرفت، سرم رو باال اوردم،  اه احتماال 

بشه و بیشتر ورودی غار رو مسدود کنن تا هیچکس نتونه وارد غار در  دستور داده بودبابابزرگ 

 هم بخاطر من این کار رو کرده بود. 

اما نمی دونست من زود تر از این وارد غار شده بودم. اما مسئله این بود که اگر زود نرم بیرون، 

 کم کم متوجه نبودم میشه و اون وقت واقعا بدبختم!

 پشت سنگ بیرون اومدم، باالی سر کارول ایستادم و با پوزه ام هیاز جام بلند شدم و از عصبی 

 توی این وضعیت نمی خواست به هوش بیاد! اه!حاال  .دادمتکونش 

! نه انگار فایده نداشت، برای اخرین بار با تموم قدرتم تکونش دادم که با غرشی از خواب بلند شد

پایین افتادم. احمق! بهش نگاه کردم، وای ترسیدم! سریع چند قدم عقب رفتم که از روی سنگ 

! دِ بیا چش بهم نگاه می کرد عصبی، با حالت تهاجمیاز جاش بلند شده بود و وحشت زده و 

 شده!

 اروم و با احتیاط گفتم: حالت تهاجمی گرفتم و نکنه بهم حمله کنه! سریع منم

  "هی چته؟"

 صدای عصبی و بلندش توی غار پی چید:

 تو کی هستی؟  -
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 وکردم متعجب به صورتش نگاه چه مرگش شده بود! نکنه واقعا مغزش اسیب دیده بود! وا! 

 :مظطرب گفتم

  "م...مون گرگی که توی جنگل دیدیش! یادت رفته که گفتتو چت شده؟ بابا منم هکتور، ه"

. چه تاداف دوباره روی سنگ ستهو از حالت دفاعیش پایین اومد و خ آروم شدانگار یادش اومد، 

ی دادم، ماروم در حالی که دمم رو تکون و کنارش نشستم.  جلو رفتمقی واسش افتاده بود؟ اتفا

 به چشم ابیش خیره شدم و گفتم:

 "خوبی؟"

 خسته بهم نگاه کرد، چشم هاش عجیب بهش میومدن! غمگین گفت:

 نمی دونم چم شده، برای یه لحظه نفهمیدم دارم چی کار می کنم. یادم اومد -

 . متعجب گفت:انداخت، انگار تازه داشت موقعیتش رو درک می کردبه غار  نگاهی

 !االن کجام؟ این جا کجاست؟ _

 گفتم:با لحنی خسته  اوه، چطور بهش بگم؟

  "...بی هوشی جااینیکی از غار های منطقه ماست. وقتی رسیدیم از حال رفتی و تا االن  "

 :و گفت با داد زدچون نمی تونست از طریق ذهن ارتباط برقرار کنه تقری

 مگه چقدر گذشته؟  ن؟!تا اال -

 گوشم کر شد! هوف؛ اروم گفتم:

  "!اره تقریبا سه روزه که بی هوشی"

 باز داد زد:

 ؟سه روز -

با لحنی د و اینبار اگه داد میزد، می زدمش، اه گوشم کر شد. بهم نگاه کر سری تکون دادم.عصبی 

 :غمگین گفت

 ...اصال چرا اون موقع بی هوش شدم؟ منتونه کمکم کنه؟  من رو دید؟ می الفاتون چی؟ -
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کردم. چطور باید بهش می گفتم؟ تقصیر من بود که االن این جا غمگین و کالفه بهش نگاه 

زندانی شده! خاک تو سرت هکتور که همه چیز رو خراب کردی! با صداش، از کلنجار رفتن با 

 خودم دست کشیدم. 

 چرا چیزی نمیگی؟ هی -

 اخرش که باید می گفتم.و مستقیم به چشم هاش زل زدم،  میقی کشیدمنفس ع

و کسی زندانیت کنن ! تقصیر منه! الفا به محض اینکه تو رو دید دستور داد توی این غار ببخشید"

اومدم این جا و دلیل بی هوش شدنت هم بخاطر هم حق نداره باهات مالقات کنه. منم مخفیانه 

و چون نمی تونستی کنترل ذهنی داشته باشی حرف هاشون بهت  توجه بقیه بود، یهو دیدنت

 "فشار اورد.

 :گفت کارول، در حالی که از تعجب گوش هاش سیخ شده بودن، با لحنی متعجب

 .چرا؟ کنترل ذهنی؟ زندانی -

می  ذهنم آماده توی ه داشتم کلمات روک طوررو محکم به چپ و راست تکون دادم و همیندمم 

 گفتم: تند -تند کردم،

 عجیبی داشت. به وضوح پریشونی رو یه حس. خیلی اصرار کردم تا بگه چرا اما نگفت دونمنمی"

. با دیدنت کال دگرگون ترسیدکردم. حس ترس! انگار از یه چیزی میحس می توی چشم هاش

 "شده بود!

مین غمگین و متفکر سری به معنای فهمیدن حرف هام تکون داد و نگاهش رو ازم گرفت، به ز

خیره شد و به فکر فرو رفت، انگار داشت مثل من به این فکر می کرد که چرا بابابزرگ این جوری 

 کرده بود.

آهی کشیدم، من که به نتیجه نرسیدم شاید اون می رسید. بهش نگاه کردم، یه گرگ قهوه ای 

قشنگی بود، مثل تموم گرگ های دیگه، تنها تفاوتش که خاصش کرده بود چشم هاش بودن. دم 

متعجب بهش خیره شدم! باورم  هم داشت، بزرگ بود و موهاش ازش آویزون بودن و چیی؟!

 نمیشد! چرا جنسیت نداشت؟
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، اوه فکر کنم فهمید! حواسم نبود ارتباط نگیرم باهاش، انتظار داشتم عصبی بشه اما بهم نگاه کرد

اهاش رو تکون میداد تا تکون داد و همینطور که پ به معنای تایید فکرم سرش روخیلی اروم 

 :گفت نشستنش رو کمی عوض کنه حالت

 ، جنسیت ندارم!آره -

 :دادامه داکرد و باز مکث  یکم

 مرتبط باشه. رنگ چشم هام چرا اما از بد تولد این جوری بودم. حدس می زنم باید با نمی دونم -

 ، گفتم:که شدم و با چشم هایی که از شدت تعجب بزرگ شده بودنوش

  "!تو...نه نری نه ماده؟یعنی "

یعنی برای اون کار خه چطور؟ آباورم نمیشد  !شد؟ وایوای مگه می. دادسری تکون خندید و 

 ... کوفت! منحرف بدبخت!! خب آخههکتور منحرف نشو اَههای... 

  (کارول)

بد تر ود؟ که الفا با دیدنم زندانیم کرده ب چی امیعنی من با حرف های هکتور به فکر فرو رفتم. 

؟ خسته شدم از این اون رو پیدا می کردمچجوری باید  ها!چشماون خواب چی بود! اون از همه، 

 چرا زندگیم اینقدر گنگ بود چرا؟ اصال چرا کسی نبود بهم توضیح بده!ی! همه سردرگم

 کردممی باید یه راهی پیدا  دور تا دور غار راه رفتم.از روی سنگ پایین پریدم.  کالفه بلند شدم و

کاری بکنم، باید یه  حجم فکر هام خیلی زیاد بود، باید یه جوری تمرکز می کردم. تا سرگرم بشم،

توی ذهنم، از دیدن دیوار ها  با صدای هکتور به دیواره های غار نگاه کردم. خیلی بزرگ بودن.

   :طرفش برگشتم دست کشیدم و به

  "هی رفیق چیکار داری میکنی؟"

 و بهش نگاه کردم و گفتم: کالفه اهی کشیدم

که زندانیم کرده! ده من ش درباره متوجه حقیقتیباید آلفا رو ببینم، مطمئنم  بیرون. باید برم-

 ! اون یه چیزی می دونه...بوده هم همین ترس نگاهش دلیل  احتماال

 صدای هکتور، مانع ادامه حرفم شد:

بتونیم فرار کنیم الفا اجازه نمیده ببینیمش  البته بیرون رفتن از اینجا کار خیلی سختیه ولی اگه" 

از دستورش سر پیچی کردم و همین االن  و حتی ممکن من و تو رو بکشه، مخصوصا من رو چون
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یچکس نمی تونه و ه این غار جزء غار های اصلیه هم اینکهدلیلش هم نمی دونن من اینجام و 

  "!اینجاست وگرنه االن مرده بودمبفهمه کی 

 رفش، بهش نگاه کردم و گفتم:متعجب از ح

 تونن بو ها رو حس کنن؟ست؟ مگه نمیا جاتونن بفهمن کی ایننمی چرا -

 هکتور اروم خندید و گفت:

های  کسی نمی فهمه داخل غار خاطرو به همین  نامتعلق به افراد مهم قبیله های اصلی غارنه، "

های داخل غار رو متوجه بشه در نتیجه بو  کسی بیرون از غار باشه نمی تونه اگهاصلی چه خبره؛ 

 هر چیزی که از طریق بو میشه تشخیص داد رو نمیفهمن، اونجاست و یا نمی فهمه که کی

 توننحتی نمی چی میگن.  دونفر دارن از طریق ذهن به همدیگه بفهمن توننهمینطور نمی 

حاال  ه صدایی می شنونن کال نه بویی متوجه میشن ،ی به غیر از مکالمه رو بشنوناصداهای دیگه

، البته از داخل تیکه سنگ یهفرقی نداره صدا مربوط به مکالمه باشه یا حتی صدای افتادن 

 "تونی صدا و بوی بیرون رو بفهمیمی

هان پس بگو چرا هنوز متوجه هکتور نشدن. آسری به معنای فهمیدن حرف هاش تکون دادم. 

 ر پرسیدم، جواب هاش خیلی کامل بودن:ولی چرا این جورین؟ سوالم رو اروم از هکتو

 وقت کسی نباید ازشون با خبر بشه مخصوصا شاید که دارن صحبت هایی افراد مهم قبیله چون "

  "هایی که به مالقات آلفا میرن

آهان، یه جور کار برای حفظ امنیته خب باحاله اما این یه جور نقص دفاعی هم محصوب میشه. 

جوری ساخته یعنی الفاشون همچین قدرتی داشت؟! به هکتور نگاه ینبرام سوال بود کی اینارو ا

 کردم و خواستم چیزی بگم که خندید و گفت:

م این کارها رو تمو ،نه ما نه الفامون، چنین نیرویی رو نداریممی دونم چی می خوای بپرسی،  "

  ...پ

 یهجه بوی متو هکتور متعجب شدم و تا خواستم بگم چرا مکث کردی،با مکث ناگهانی 

رده کگرگ هایی که برای نگهبانی از اینجا پشت در غار بودن عادت  به بوی غریبه شدم، گرگ

 د!بیاداد هرکسی به این سمت  بوی جدید بود و مطمئنم آلفا اجازه نمی ولی این یه بودم
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جه طبق گفته های هکتور من اینجا زندانی بودم و اون از بودن من تو قبیله ترسیده بود پس نتی 

 …بشه، اره احتماالگرگه که می خواد به جمع نگهبان های ورودی غار اضافه  یهمی گیرم حتما 

 کردم:بهش نگاه  ، وحشت زدهذهنم تویبا صدای ترسیده و هیجان زده هکتور  

ینه بدون وارد غار بشه و من رو بب ، اگهداره میاد آلفاست،این بوی وای زئوس، بدبخت شدم! "

  "شدم کارول می کشتم بدبختشک 

دستپاچه شده بودم، استرس گرفته بودم، اولین بار بود می خواستم با یه الفا، جز توماس رو به 

 رو بشم! وای... جنب و جوش بی نهایت هکتور داشت عصبیم می کرد، کالفه بهش غریدم:

ی داره امخفی شدن چه فایدهفهمه میبوی تو رو  ،غارکه وقتی بیاد توی باالخره آروم بگیر!  -

 خه!آ

 سر جاش ایستاد و خندید، بهم نگاه کرد و گفت:

به نکته خوبی اشاره کردی اما تو عصبانیت الفا رو ندیدی، ازش می ترسم، بوم رو می فهمه ولی "

 ".خب قایم شدن بهتر از اینکه جلوش وایسم و بهش نگاه کنم

 سرم رو تکون دادم وگفتم: میون انبوه استرس و ترسی که داشتم خندیدم، اینم درست بود! اروم

 زودی مفخی شو.باشه  -

سری تکون داد و به طرف همون سنگی که روش خوابیده بودم رفت و پشتش قایم شد. به در 

. نفس که داشت وارد محوطه غار میشد بعد صدای پای گرگ الفا اومد ثانیه شدم. چند خیره 

تونستم، منی که به ترسو بودن معروف  عمیقی کشیدم تا استرسم رو قورت بدم، اما نه واقعا نمی

 خواستم نترس باشم! بودم اخه چطور جلوی یه الفا می

و تهاجمی  چهره ای عصبی با بزرگ و قهوه ای رنگ وارد شد، گرگیدر سنگی غار کنار رفت و 

 می کرد. دماغش تکون خورد و اخمش از قبل بیشتر شد.نگاه  بهم

ار می م خیره بود، نگاه سنگینش به شدت داشت بهم فشوای فکر کنم بوی هکتور رو فهمید! به

شت! اورد، به سختی نفس عمیقی کشیدم و جلوش خوابیدم، تموم بدنم می لرزید چه ابهتی دا

قابل گرگ واقعا آلفا بودن برازندش بود! جرئت نمی کردم بهش نگاه کنم، خوابیدن یه گرگ در م

اون بودم.  نی من در برابرش تسلیم بودم و تابعدیگه، یه جور نماد تسلط قدرت بر حریف بود، یع

 هم حمله کرد!اما فکر نکنم با این کارم، اروم شده باشه! زیر چشمی بهش نگاه کردم که ناگهانی ب
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ه بهم زد با ضربه ای ک فرار و دفاع از خودم رو نداشتم و  فرصت ،داشتکه سرعت زیادی  بخاطر 

یگه تف، این دخوردم. زمین  و محکم و با شدت به پرت شدمدیواره سنگی غار  به طرف کمر با

لند شدم باز روی زمین به سختی چه کاری بود! چرا اینطوری کرد!؟ تموم بدنم درد گرفته بود، 

 :رو به آلفا گفتمو با لحنی مضطرب 

 نم چرا این شکلیم، کاری باهاتون ندارم!من فقط می خوام بدو -

ور شد! اینبار دیگه نمی ذاشتم دوباره به سمتم حمله  انگار اصال به حرف هام توجه نمی کرد،

و تا بهم رسید محکم پنجه ام رو باال اوردم و به صورتش کشیدم، غرش حالت دفاعی گرفتم بزنیم، 

 بلندی کرد و با دندون هاش گردنم رو گرفت و محکم به دیوار کوبیدم! 

ورتش خون می چکید، خواست لعنتی چقدر قدرت داشت، به طرفم اومد خیلی عصبی بود و از ص

با دندون هاش گردنم رو فشار بده و خفم کنه که به شدت به عقب پرت شد! در حالی که از درد 

نای تکون خوردن نداشتم، متعجب به هکتور نگاه کردم که جلوم ایستاده بود و داشت ازم محافظت 

واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. می کرد، برای اولین بار بود که یکی رو داشتم تا ازم محافظت کنه. 

 پس دوست داشتن و دوست داشته شدن، همچین حسی داشت؟

باور  انگار به الفا نگاه کردم، جلوی هکتور ایستاده بود و سردرگم و عصبی، بهش نگاه می کرد،

نمی کرد هکتور همچین کاری کرده باشه! خیلی عصبی بود. وای زئوس چی کار باید می کردیم 

 مون رو میکشت و... به حتم هر دو

 هکتور با سرعت به طرف در ورودی دوید و توی ذهنم بلند گفت:

 "کن! االنفرار  کارول"

فرار بهترین گزینه بود! اره انگار، با سرعت از جام بلند شدم که درد شدیدی توی پهلو و گردنم 

ور دویدم. هر دو پیچید، االن وقت اینا نبود باید جونم رو نجات می دادم، با سرعت پشت سر هکت

از محوطه به بیرون دویدیم، گرگ های قبیله همه متعجب بهمون نگاه می کردن که چرا نگهبان 

ها دنبالمون می کردن! صدای زوزه گرگ الفا به گوشم خورد و پشتش گرگ هایی که از پشت 

 دنبالمون بودن! اه چقدر باید می دویدیم!؟ 

ازش دور بودیم اما بوی درخت های کاج رو حس  به سمت جنگل کاج دویدیم، با اینکه خیلی

بالخره به  دویدنبا سرعت بعد ازگذشت یک ساعت می کردم، می تونستیم اون جا مخفی بشیم. 
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جنگل کاج رسیده بودیم و بقیه ازمون عقب افتاده بودن، دیگه بوی اونا رو حس نمی کردم، به 

 حتما گممون کرده بودن. ولی مطمئنن دست بردار نبودن!

 با خستگی تموم، بلند فریاد زدم:

 ونم...تدیگه نمی، هکتور وایسا، عقب موندن، دیگه -

وی درد توی تموم بدنم پخش شده بود، سرعتم لحظه به لحظه کمتر می شد تا اینکه محکم ت

 لرزید.برف ها افتادم، بدنم از سرمای زیاد می

زمین خوردنم به سمتم دوید و وحشت  کرد و به طرفم برگشت، باسرعتش کم  هکتور با فریادم از

 زده و نگران گفت:

  "!باشی ای دیدهآسیب جدی میادحالت خوبه؟ به نظر کارول "

 به سختی در حالی که نمی تونستم درست نفس بکشم، گفتم:

 آره، درد داره! -

هکتور در حالی که نگران و مضطرب بود به اطراف نگاهی انداخت، جای خوبی بودیم، وسط یه 

لمه درخت نمی تونستن فعال پیدامون کنن. اروم جلو اومد و کنارم خوابید، گرمای بدنش بهم عا

حس خوبی می داد، خودم رو بیشتر بهش نزدیک کردم و سرم رو روی کمرش گذاشتم تا گرم 

 بشم.

 مدتی شده بود و حالم بهتر شده بود، اروم سرم رو از روی کمر هکتور برداشتم که سریع گفت:

 "خوبی؟کارول "

 نگران بود؟ اروم گفتم:

 ه، بهترم.آر -

یلی کنجکاو االن که بهتر شده بودم. برام سئوال بود چرا بخاطر من به الفاش حمله کرده بود! خ

 بودم، نمی تونستم نپرسم پس اروم زمزمه کردم.

 ...ب کارتایندونی می ؟چرا بخاطر من به آلفای قبیلت حمله کردی هکتور، -

 و غمگین گفت: وسط حرفم پرید

  "! هست ... بابابزرگم هماوننیست،  اون فقط آلفای قبیله"

 :متعجب و سر در گمی گفتم با لحنیچی!؟ بابابزرگش؟ یعنی... 
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حمله  به بابابزرگت دونی کی هستکه حتی نمی ،تازه وارد تو چطور تونستی بخاطر یه یا زئوس -

 ؟!یکن

 در حالی که نگاهش رو ازم می گرفت گفت:

تا بهت  نمی دونم با چه جرئتی اما، تو بخاطر من زندانی و اسیر شدی. نمی تونستم ولت کنم"

 "اسیب بزنه.

این حرفش، حس عحیبی داشت، داشتن یه دوست که بخاطرت جلوی خانوادش ایستاده بود، 

نگران بود، هر چی هم شجاعت به خرج داده بود، می ، حس خوبی داشت. حس خیلی خوب

 الفا رو به رو بشه و اینش تقصیر من بود. اروم گفتم: ترسید باز با

متوجه  بابابزرگتمطمئن باش وقتی  .ممنونم که جونم رو نجات دادی ، ازتآروم باش هکتور -

قدر واکنش نشون ونم چرا اوندبخشتت، من کاری باهاشون نداشتم نمی، میگناهی من بشهبی

 داد! 

 اروم تر شده بود. سرم رو باز روی کمرش گذاشتم که گفت: بهم نگاه کرد و لبخندی زد. انگار یکم

کردم، همیشه میسرپیچی  دستور هاشز ااون نگاه متعجبش، دلم رو لرزوند. اولین بار نبود که "

، اما تعجب و نگاه امروزش، حرف میزد و با محبت باهام دزهام، بازم لیسم میبا همه ی  سرپیچی

 ".م از طرف من رو نداشته حمله اونمطمئنا انتظار خیلی حرف داشت. 

 : ادامه داداز ای مکث کرد و بلحظه

 که وقتی پدر و مادرم رو با بابابزرگم داشتم، اونمرفتاری همچین خیلی احمقم که فکر می کنم "

خه آ د. خیلی دوسش دارم، چطور تونستم بهش حمله کنم؟داری کر نگهاون ازم از دست دادم 

 "چطور؟

ند کردم و بهش نگاه کردم، تقصیر من بود. این ناراحتیش تقصیر من بود. بعد غمگین سرم رو بل

از مدت ها یه دوست پیدا کرده بودم و همین اول کاری باعث شده بودم ناراحت بشه. اروم و 

 شرمنده گفتم:

شد و تو مجبور جوری نمیون، اینتهکتور... ببخشید، تقصیر منه، اگر نیومده بودم به گله _

 ی به بابابزرگت حمله کنی. ببخشید رفیق!شدنمی

 بخندی زد و گفت:هایی که پر از بغض بود، لهکتور با چشم
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 "کنه، البته امیدوارم!اشکال نداره، خودم تو رو بردم! یکم که بگذره فراموش می"

 تکوند تا برف ها بریزن گفت:از جاش بلند شد و در حالی که خودش رو می

، جوری ممکنه باز حالت بد بشه از چند روز پیش چیزی نخوردیاین میرم یکم غدا پیدا کنم،"

 "همین جا باش تا بیام

وید تا نگاه قدردانی بهش کردم و سرم رو تکون دادم. ازم دور شد و با سرعت به عمق جنگل د

 شکار کنه.

کش این تنهایی براش الزم بود درمی دونستم بیشتر بخاطر جو سنگینی که ایجاد شده بود رفت، 

زندگی می کردم تجربه ها کنار گرگینه وقتی که ها  م این لحظات رو باره کردم چون خودممی

 .کرده بودم

شدم از دعوا و مبارزه با اریکا چون باعث ناراحتی توماس میشد  با این تفاوت که من پشیمون می 

آلفا شده بود.  تیمن چون مطمئنا باعث ناراح و طرفداری از و اون پشیمون بود از حمله به الفا

هرچند می تونست من رو رها کنه و بهم حمله کنه تا کار بابابزرگش راحت تر بشه ولی نکرد! 

 حس خوبی بهش پیدا کرده بودم، اولین دوستم بود.

رفتم، به خواب روم بسته شدن و آ -ومآرهام خوابیدم، چشمکردم روی زمین همینطور که فکر می

 بیدارم می کرد! اما چقدر سرد بود...وقتی هکتور بر می گشت حتما 

*** 

وحشت زده به و  از جام بلند شدم، سریع با صدای بلندی که به گوشم رسید از خواب پریدم

دندون هاشون  بودن،حمله اطراف نگاه کردم، اطرافم پر شده بود از گرگ هایی که هر لحظه اماده 

 جا چه خبر بود؟ کید، اینچ از فکشون بیرون زده بود و آب دهنشون روی برف ها می

اتفاقی افتاده باشه؟ وای زئوس! گرگ ها به به اطراف نگاه کردم، نه هکتور نبود،؛ نکنه براش  

شدت عصبی بودن، همشون هر لحظه ممکن بود بهم حمله کنن ولی اگه منم حالت تهاجمی می 

مطمئنا یه خبری  گرفتم، به حتم مرگم قطعی بود یا نه این جور که می بینم خیلی مصمم هستن

شده بود. حالت تهاجمی گرفتم، احتیاط شرط عقل بود، اگه بهم حمله می کردن تیکه تیکه 

 تونستم کمی از خودم دفاع کنم، لعنتی ها خیلی زیاد بودن.می شدم اما حداقلمی
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ترس نگاه کردم، با حالت تهاجمی من همشون با خشم و عصبانیت بهم نگاه کردن، اسبهشون  

 هر ان ممکن بود توسط سی یا چهل تا گرگ کشته بشم. نفس عمیقی کشیدم، کارول داشتم.

ن باید بوی با وجود این همه گرگ، اال بود؟ ویاییم کم شدهاروم باش، اروم باش. صبر کن، چرا ب

! یه چیزی عجیب کردمبوشون رو حس میداشتم  ه سختیشدیدی به مشامم می خورد اما، ب

 ؟ بود مشکل چیید. بود، یه جای کار می لنگ

 صدای آشنایی، حواسم به جلوم جمع شد.با شنیدن 

 برید کنار! -

گرگ قهوه ای از میون انبوهی از گرگ نمایان شد که با نگاهی سرشار از خشم و تنفر به طرفم 

 می اومد. عصبی و وحشت زده بهش خیره شدم.

نمی رسید اما از نظر جثه تقریبا با اینکه زورم بهش  .باز مثل دیروز بهم حمله کنه  نمی ذاشتم 

، نمی فهمیدم چه هرچند یکم گیج شده بودمهم اندازه بودیم و این واسم یه امتیاز مثبت بود، 

خبره، هکتور نبود، نگرانش بودم، نکنه بالیی سرش اومده باشه؟ ولی اینا چرا من رو محاصره 

همچین دلیل مسخره ای اینجا  کنم بخاطرکردن؟ فقط چون از قبیلشون فرار کردم؟ نه فکر نمی

 باشن!

لعنتی چرا  ، حواسم بهش جمع تر شد، به چشم هاش نگاه کردم،به جلو برداشتکه الفا قدمی  با

با اینکه چشم هاش نارنجی بودن، اما عجیب قدرت داشتن، بالخره  ود؟!چشم هاش اینقدر نافذ ب

 الفا بود باید یه جور نشونی می داشت!

 .، متعجب بهش خیره شدم، چرا..توی یه متریم ایستاد

به صورت خیلی ناگهانی بهم حمله کرد، با ضربه محکمی که با پنجه اش بهم زد با شدت به عقب 

درد تموم بدنم رو در بر گرفت، به پشتم نگاه کردم، به درخت خورده بودم و چوب پرت شدم، 

هام اون رو بیرون دندونشکسته شده ی درخت، توی باسنم فرو رفته بود! با درد به سختی با 

قوی بود و منم بدجور زخمی شده  خیلیاومد لعنتی تند خون بیرون می -کشیدم، از پام تند

نجه اش رو روی گلوم بودم، همونطور که سعی داشتم از روی برف ها بلند بشم، جلو اومد و پ

خودم می  از درد به کرد، بلندی توی صورتم غرشداد، می ، محکم در حالی که فشار گذاشت

پیچیدم، خیلی زورش زیاد بود، گلوم انگار داشت پاره میشد، نفسم داشت بند میومد و متأسفانه 
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هیچ کاری از دستم بر نمی یومد، داشتم زیر دست هاش جون می دادم که صدای عصبیش توی 

 ذهنم پی چید.

 "ست؟!ا م کجاابا هکتور چی کار کردی؟ نوه"

زدم  باهاش کاری نداشتم، در حالی که داشتم دست و پا میهکتور؟ من چی کارش کردم من که 

هش نگاه هایی از حدقه بیرون زده ب تا رها بشم و بلکه بتونم نفس عمیقی بکشم، شوکه با چشم

 :لرزون گفتم کردم و با لحنی

 ...فکر من.. د.و... دونم! اون... دیروز با من بودنمیمن... م... من  -

کرد بالیی سر هکتور اوردم؟ چرا؟ چرا فکر می. شتر از قبل وحشت کردمذهنم بی تویبا فریادش 

 اینجا چه خبر بود؟ 

دارم میگم نوه ام ! فکر کردی که لعنتی دارم میگم بگو کجاست؟ فکر کردی؟ غلط کردی "

  "کجاست؟ چه بالیی سرش اوردی نفرین شده؟

 مه نفرین شده، توش اکو شد.کلمه نفرین شده، ذهنم تهی از هر فکری شد و فقط کل با شنیدن

نفرین شده ام؟ من... نه من نفرین شده نبودم نه! عصبی ... من؟ به من گفت؟ من نفرین شده! 

دونستم قط هنوز نمی تیکه اش کنم. من نفرین نشده بودم ف-شده بودم، بدجور می خواستم تیکه

 چی هستم!

بدنم وارد شده بود، با پنجه ام به یهویی خشم تموم بدنم رو گرفت. انگار یه نیروی عظیمی  

من، من چی کار کردم؟ همچین قدرتی از محکم بهش ضربه زدم که به شدت به عقب پرت شد! 

 .کردم و غرشی به طرفش بلند شدم از جام سریع من بود؟ نه نبود، نه... ناخودآگاه

به وضوح حس درد هام انگار از بین رفته بودن، بدنم دیگه اصال حس نداشت، من چم شده بود؟! 

یه جریان انرژی عجیبی توی بدنم به وجود اومده بود که تاحاال ه بود! بدنم داغ شدکه می کردم 

 !حسش نکرده بودم

-تیکهگرگ ها رو بکشم.  همه اون  حس کشتار عظیمی داشتم! اینکه هر لحظه می خواستم 

 تیکشون کنم و خونشون رو بریزم!

لفا غرشی اناخوداگاه خشمگین به طرف  من تاحاال هیچ... نه نه کارول چت شده! من این نبودم!  

 :کردم
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 !خیلی وقته ندیدمت -

ی شنیدم مم؟ وای نه انگار توی یه حالت خلصه واری بودم. می دیدم، فتگمیشتم یا زئوس! چی دا

چی  کار هام دست خودم نبودن! کنمکار میفهمیدم دارم چیاما نمی تونستم کنترل کنم! نمی

 !شد یهو

کنه؛  تیکه-و من رو تیکه بهم حمله کنه بخاطر حرفم الف انتظارم که هر ان ممکن بود الفاخ

! صورتم متعجب نبود بلکه حس می کردم به تعجب کرده بودمعقب رفت!  چندقدمی، با ترس

 اما خودم از شوک و حیرت حس می کردم چشم هام گشاد شدن! طرز عجیبی اخم غلیظی دارم!

 ...؟ نه واقعا هم من نبودم منن نیستمردم این مرا حس می کاین چه وضعیه اخه؟ چ

 گفت؟ منظورش چی بود!چی داشت میتوجه ام بهش جلب شد.  با صداش

  "ای بد ذات؟ از همون اول اون بوی نحست رو شناختم! چطور تا االن هنوز زنده "

 دم التماس میبا فریاد و غرشش حقیقتا وحشت کردم اما صورتم چیز دیگه ای می گفت! به خو

. اونی که داشت بدنم رو بیشتر از این عصبیش نکنم اما انگار نمی فهمیدم بس کنم و کردم که

کنترل می کرد، انگار ترس حالیش نبود، بس کن لعنتی، اگه با قبیلش بهم حمله بکنه، درجا می 

ارج شد! وای! میرم! نه نمی خوام بمیرم، هنوز خیلی کار دارم. صدام، به شدت ترسناک از دهنم خ

 این حتی صدای منم نبود!

 این جوری حرف بزنه!؟من  یه نژاد پست، چطور به خودش اجازه میده با هه! -

جدیت می  یه صدای زمخت و وحشتناک که قدرت عجیبی داشت، با صدام به شدت عصبی بود.

. بازم چند سیده بوداونم تر. کردم به الفا نگاهاینجا چه خبر بود!؟  تونم بگم از خودم ترسیده بودم!

 قدم عقب رفت و عصبی گفت:

  "...چطور برگشتی؟ ما"

ی ازم قدر انرژی منف! چرا اینچقدر ترسناک. شد از ترس ته دلم خالیی که کشیدم، ابا نعره

 ؟مفهمید در حدی که روی خودمم اثر داشت! چرا نمیانرژی خیلی زیاد بود،  ساطع میشد؟ 

ن بفهمونم نه من! برگشتم تا همتون رو بکشم. برگشتم تا بهتوشما ها باید نابود می شدید  -

 !هیچی نیستید خیانت کارا نژاداون بدون 
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صبح سیاه شده بود، در صورتی که هنوز  تموم اسمونرعد و برقی زد که نگاهم به ِسمون افتاد، 

 وای زئوس، چه قدرتی داشت!! بود

ه خودم اما از چی؟ از من؟ منی ک ه بود.ها وحشت کرده بودن. حتی الفا هم وحشت زدگرگ تموم

شت من رو از اون چیزی بود که توی وجودم بود و دااز همشون می ترسیدم؟ اما نه از من نبود. 

 آره! کردکنترل می

انگار از خودش وحشت . داشت. غرشی که طوالنی بود و تاثیر منفی زیادی کردم ناخوداگاه غرشی 

 ین چه قدرتی بود زئوس؟ا. از درون لرزیدم. ساطع می کرد

 (هکتور)

  "...پدر بزرگ صبر کن اون کاری نکرده من"

 غرشی که از روی عصبانیت زیاد سر داد، خفه شدم.با 

  "!پس خفه شو هکتور مطمئن باش از اون کارت نمی گذرم شدی این جوری بشه،خودت باعث  "

 :گفت ون، با عصبانیت خطاب بهشروش رو ازم گرفت و به طرف گرگ ها برگشت

 "هر طور شده بکشیم! دنبالم بیاید. باید اون نفرین شده رو "

با وحشت چی؟ نفرین شده کیه؟ منظورش چیه؟ نکنه با کارول بود! نه نه اون نفرین نشده که نه! 

 :فریاد زدمدر حالی که سعی می کردم از حصاری که توش انداخته بودنم، بیرون بیام،  و ترس

  "!.نه...نکن نه نه نه پدربزرگ"

کارول رو بکشن! اون اولین دوستم  ذاشتم ! نه نه نباید میکامال بی توجه بود اصال بهم محل نداد.

بود نمی ذاشتم بخاطر من جونش رو از دست بده! اگه من از آلفا سر پیچی نمی کردم، شاید 

ذارم نمی اصال من کارول رو اوردم به قبیله باید هر طور شده نجاتش بدم.. شدطوری نمیاین

 بمیره! حتی، حتی اگر واقعا نفرین شده باشه.

ه حصار یتوی اما چجوری از این حصار بیرون برم؟ باید فرار کنم  ه اطراف نگاه کردم!مضطرب ب

باید  برم،باید می چرخیدم،  هیچ راه فراری نداشت. عصبی دور خودم گیر افتاده بودم.سنگی 

تونستم ازشون بپرم، اره کردم، خیلی بلند نبود شاید می بدم اما، به ارتفاع سنگ ها نگاه نجاتش

 د.نه نمیش باید بتونم، نه
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، اون وقت دیگه اسمش هکتور احمق نباش اگر میشد تا حاال صد نفر زودتر از تو پریده بودن 

 حصار نبود! اره اما باید می رفتم، هر جوری شده باید...

ی من! ناج! بود خودشبه طرف بو غرشی کردم،  بویی که به مشامم خورد، اروم شدم. خوشحالبا 

 با لحنی خوشحال، سعی کردم با ذهنش ارتباط برقرار کنم.

 "جایی؟ الینا!لینا! این، االینا"

شد بیشتر به نجات کارول و فرار از این حصار ها باعث  می شدن،هاش که نزدیک صدای قدم

 امیدوار بشم.

 رو بهش جلب کرد. صدای متعجبش، از پشت حصار سنگی توجه ام

 "چرا این تو اسیر شدی؟ هکتور تویی؟ چی شده؟"

 سریع در حالی که از اضطراب روی زمین بند نبودم گفتم:

  "...باید برم. جونش در خطره! الینا ،من رو از این جا بیار بیرونلطفا الینا االن وقتش نیست. "

 صدای متعجب و پرسشگرانش توی ذهنم اکو شد.

  "...زندونیت کرده من نمی تونم بابابزرگنی بود؟ همونی که زندا"

 و مضطرب گفتم: وسط حرفش پریدملعنت، االن وقت اینا نیست بچه! 

در صورتی که  .بابابزرگ می خواد اون رو بکشهنه نه الینا االن وقت حرف گوش دادن نیست.  "

من بهش گفتم بیاد  ،من ه.الینا لطفا در رو باز کن الینا نمی خوام بخاطر من بمیراون بی گناهه، 

  "لطفا !الینا !بمیره خودم رو نمی بخشم هاین جا تقصیر منه اگ

 چرا حرفی نمی زد! داره چی... را چیزی نمی گفت؟منتطر بودم قبول کنه، اما خبری ازش نبود، چ

بیرون پریدم.  ، از حصارخوشحالبا یهویی کنار رفتن سنگ، از فکر و احتماالت بیرون اومدم و 

 :گفتمقدردان، دم و ه ی الینا، که کنار حصار ایستاده بود، ززم رو به پوزپو

  "...حتما ازت ممنونم الینا " 

 و نگران با استرس گفت: وسط حرفم پرید

رسم تمی  سر پیچی کردی خیلی از دستت شاکیه، بابابزرگهکتور مواظب باش خیلی از دستور  "

  "این بار نبخشتت
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ی براش م بذارم کارول بمیره یا مشکلستنمی تونولی درک می کردم.  نگرانیش رولبخندی زدم، 

هش و آروم، در حالی که سعی کردم ب سرم و روی گردنش گذاشتمباید می رفتم.  پیش بیاد!

 آرامش بدم، گفتم:

نون که کمکم باید برم مم من،. یه بی گناه بمیره ونم الینا. اما نمی تونم بذارم بخاطر مندمی "

  "...کردی

برای لحظه ای از بی گناهی کارول تردید کردم. اگر حرف بابابزرگ درست بود چی؟ من، نه کارول 

 بد نبود، نفرینی هم نداشت، البته امیدوارم! شاید هم می خوام باور کنم که اون بی تقصیره!

ها به طرف جایی که بوی عظیمی از گرگ  و ازش جدا شدمبرای آخرین بار بهش نگاه کردم و 

نگرانم  دونستممیزد. هاش موج مید، دویدم و نذاشتم حرفی بزنه، نگرانی، توی چشممیوم

. باید بذارم کسی بخاطر اشتباهم قربانی بشهنستم تونمی اما منمبالخره تنها برادرش بودم،  بود

 هر طور شده نجاتش می دادم.

 .شنیدمتوی ذهنم رو  اشتم ازش دور می شدم که صداشد

 "داداشیباش مواظب خودت "

تونستم باهاش ارتباط برقرار لبخندی توی دلم بهش زدم، به قدری دور شده بودم که دیگه نمی

 کنم برای همین نتونستم بهش جواب بدم.

 سوندم وگرنه...رمیباید خیلی سریع خودم رو بهشون دویدم تموم سرعتم به سمت شمال می با

که جلوم در  کردم ناباور به اسمونی نگاه ، سر جام میخکوب شدم!ی که دیدماناگهان با صحنه

ر ؟ یا زئوس! چه خبسمون جلوم تاریک شده بودآچی شده بود؟ چرا وسط روز ! حال تغییر بود

که هر لحظه ممکن بود تموم چیز اشت رو دحالت یه گردباد بود و ؟ تموم اسمون سیاه شده بود

 .های اطرافش رو توی خودش ببلعه

خیلی وحشت ناک بود! داشت طوفان  طرافش رعد و برق می زد!و ا می چرخید به شدت تند

 جا باشن؟اونهم کنه اونا ! نه  ه،نمیشد! یه طوفان وحشتناک! 

! اونجا بودن اونا همتا جای دقیقشون رو پیدا کنم. وای نه! واقعا  بو بکشمعمیق  سعی کردم

 هر دوشون توی خطر بودن!بابابزرگ،کارول! 
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دم، اونا . باید نجاتشون می داچاره ای نداشتم اما می ترسیدم. ویدمبا سرعت به طرف سیاهی د

ه همه کاین گرگ ترسویی بمونم   تا کی می خواستم باید می رفتم تنها خانواده نزدیکم بودن.

ه باید آر ، بلکه به خودم که من ترسو نبودم.هاکردم، نه به اونکنن؟ باید ثابت میش میامسخره

 ه واسم مهم بودن رو نجات بدم.عزیزانم رو، کسانی ک

هایی که جلوی راهم بود رد شدم که با رسیدن به از روی تخته سنگ دویدم. با تموم سرعتم 

اونا درست اون طرف  دیدمشونبه اون طرف رود خونه نگاه کردم. می رودخونه، سرجام خشکم زد!

ودن، چه خبر بود؟ و وحشت کرده ب گله دور یه چیزی جمع شده بودن رودخونه بودن! همه ی

چی شده؟ کارول کجا بود؟ از صبح که برای غذا ازش جدا شده بودم و بابا بزرگ گرفته بودم دیگه 

 ندیده بودمش!

مرکز  ازه چیز سیاهی نگاهم به مرکز، به اون جایی که بهش با وحشت خیره شده بودن افتاد، ی

توی اطراف پخش شده  ند،و قدرتم وحشتناک  خیلی هاله یه رفت!داشت به طرف اسمون می

تونستم چرا نمی! چه قدرتی داشت! ! تموم بدنم از ترس می لرزیدکردمبود، به وضوح حسش می

 بود، انگار اون ترس رو به جونم انداخته بود! خودم رو کنترل کنم؟ چه نیروی قدرتمندی

من از اب  من، کردم. به اب نگاه ،اماباید برگردم اما نه، پس کارول و بابابزرگ چی می شدن! نه،  

. اون هاله، هر چی که بود تونسته بود ارادم رو ضعیف کنه، من از اب می ترسیدم. می ترسیدم

 .هام رو بستم. خاطرات بد گذشته مثل سیل به ذهنم هجوم آوردنچشم

  "مامان، مامان کمک... مامان!"

د. جریان اب خیلی پر ا کمکم کنن اما کسی نبوو توی ذهنم فریاد می زدم ت کشیدممی  زوزه

قدرت بود و من هنوز بچه بودم! تنها یه توله ی چهار ماهه! چطور می تونستم از اون سیل جون 

کم از هوش می رفتم -کم توانم کم شده بود. داشتم !من می مردم اره ،من؟ سالم به در ببرم

یی که دیگه داخل اب غرق می شدم. هر چی بیشتر می گذشت بیشتر پایین می رفتم. تا جا و 

وقتی چشم هام رو باز کردم  . چیز دیگه ای یادم نبود اماچشم هام بسته شدن و نفسم بند اومد

غار بابابزرگم و خبری از مامان و بابام نیست چار که اون ها غرق شده بودن و تنها  دیدم داخل

 من نجات پیدا کرده بودم.(
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ا، ممکن بود ونا چی؟ بابابزرگ و کارول اونمی ترسیدم. ولی ا، من ،م وارد اب بشمستنمی تون ،من

ی خوای ترسو و نه نه نمی تونم! هکتور تا کی مکنم! باید...غلبه  بمیرن! اره باید برم، باید بهش

س پبزدل باشی؟ تا کی؟ مگه نمی خوای تغییر کنی؟ مگه نمی خوای دیگه کسی مسخرت نکنه. 

 دارم!بر دارم، باید اولین قدم رو بر! اره باید زود باش این اولین قدم برای شجاع شدنه

زودباش پسر! قلبم خیلی تند میزد انگار هر ان ! اره هکتور االن وقتش بود نفس عمیقی کشیدم!

اب  دستم رو جلو بردم و به سختی اولین قدمم رو توی ارومم بیرون بزنه، اممکن بود از سینه

، اما دست برنداشتم، باید می رفتم، اب به شدت سرد بود و لرزش بدی به بدنم انداخت گذاشتم.

برداشتم و کامل وارد رودخونه شدم، جریان اب خیلی  پشت سر همبعدی روهم   قدم های مصمم

زیاد بود و هر ان ممکن بود با آب برده بشم. درست مثل چند سال پیش... نه، نه! نباید بزارم ترس 

 از ترس های لحظه ای بودن! بهم غلبه کنه، ترس هایی که حاصل از خاطرات باشن، بدتر

تند پا زدن توی رودخونه، خیلی سریع پا می زدم -تندشروع کردم به  هام رو بستم وچشمسریع، 

تا برسم و هر از گاهی چشم هام رو باز می کردم تا ببینم کجام، رود خونه عمیقی بود اما نه زیاد، 

اورم نمی اما در کنار اینا واقعا ب به طوری که سر پنجه هام به سختی به کف رود خونه می رسید،

من تونسته بودم! باورم نمیشد! زوزه ای  ..من.، منکردم! اب یه رود خونه شنا میتوی داشتم شد 

 . بالخره تونستم به ترسم غلبه کنم اره!سر خوشحالی و موفقیت کشیدماز 

خودم رو بهشون  دیگه به اون طرف رودخونه رسیده بودم، سریع از اب به سختی بیرون اومدم و

زدم تا به مرکز توجه برسم، انگار اون شخص مرکز، توسط قبیله رسوندم. با قدرت همه رو کنار 

 محاصره شده بود! 

به سختی و با زحمت زیاد، همه رو کنار زدم و به مرکز رسیدم، با دیدن کارول وسط محاصره، به 

 .شدت جا خوردم

ارول کاله وحشت از هکرد؟ یعنی این قدرت و ر میجا چی کا..کارول اون.وای زئوس! کارول! ک

را! اینجا چنه نه داشت چی کار می کرد! چرا این هاله وحشت از اون ساطع میشد!  بود؟ کارول...

به کارول  چه خبر بود؟ وحشت زده، به اطراف نگاه کردم، همه ترسیده بودن و با خشم و عصبانیت

رتباط ! منم ترسیده بودم، سعی کردم با کارول اماده حمله بودنآنگاه می کردن و هر لحظه 

 :وی ذهنم بلند صداش زدمبگیرم، تا شاید مانع از ادامه کارش بشم، ت
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  "!کارول کنی؟ککارول! کارول داری چی کار می "

ساطع میشد  سیاه و وحشتی که ازش این هالهچرا اصال بهم نگاه نمی کرد! داد؟ چرا جوابم رو نمی

   بود! هاله منفی شیطانیاون یه ! باورم  نمی شد گرفت؟ ازکارول؟ات میچی بود؟ از کجا نش

مربوط  که بابابزرگ که توی غارش بود خونده بودم! توماری که توی تومار خودشه ،همونی بود آره

 !جهان امگاورس ،به تاریخ جهانمون بود

اون کسی بود که  ،خدای مرگ بود! هادس! اون ی اون تومار، این هاله، متعلق بهطبق گفته ها

 کرد! از نژاد ها رو نابود نسل یکی طی هزار سال قبل تموم

و صلح رو به جهانمون روکشت  و بخاطر همین اون ها اون ها موجودات بدی بودن طبق گفته ها

 بر گردوند.

و نمی سوخته بودن  چیز دیگه ای نوشته نشده بود، در واقع انگار چند تا از قسمت های تومار 

خونده بودم، مطمئنا اگر می فهمید اون تومار ارزشمندش  از بابابزرگ بپرسم چون پنهانیتونستم 

 رو خوندم از قبیله  اخراجم می کرد!

هادس اون ها رو بعد از اون چند صفحه ای که سوخته بود، در ادامه این طور گفته شده بود که 

. نژاد های مختلفی م بگیرهه بود تا دنیا دوباره اروکشت و خودش رو خدای مرگ معرفی کرد

 . و روباه ها باهاش دشمن شدن هم مثل تکشاخ ها کردن اما بعضی ها باهاش همکاری

نیرویی که توی کتاب ازش به عنوان خدای از بین برنده شر و بدی یاد میشد . توی اموزش های ما

درست ! س بوداز کشتار و تر ازش برای توصیف هادس گفته بود یه نیروی عظیم منفی و هاله ای

 اما چرا از کارول؟  چیزی که االن داشت از کارول ساطع میشد!

 ...دان ...امکان! نه! اون هادس باشه یعنی... نه نه امکان نداشت. ممکن نبود که

سمون سبز شده آسبز! چرا ! و به اسمون دادم با انفجار ناگهانی چیزی نگاهم رو از کارول گرفتم

قدر توی هم رفته خبر بود؟ چرا همه چیز اینجا چهاین! وای زئوس د؟مگه تا االن سیاه نبو ؟بود

دونست، به اطراف نگاه کردم پرسیدم اینجا چه خبر بود، مطمئنا اون میبود؟ باید از بابابزرگ می

تا اون رو پیدا کنم، برام مهم نبود که عصبی میشد که چرا از حصار فرار کردم، االن مهم این بود 

 اتفاقی افتاده بود! که اینجا چه 



 

 

WWW.98IA3.IR 66 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

ی پیداش کردم، جلوی کارول توی فاصله پنج متری ایستاده بود و چیزی بهش می گفت، خیل

له کنه! عصبی بود و دندون هاش از فکش بیرون زده بودن! وای نه نکنه می خواست به کارول حم

رو  شداصسعی کردم سریع باهاش ارتباط برقرار کنم تا مانع از حمله اش به کارول بشم که 

د سرش رو جلوی کارول خم کر با وحشت و ترس، در حالی که چند قدمی عقب می رفت شنیدم،

 و گفت:

ونن اون ها بی گناهن لطفا بهشون رحم دچیزی نمی... من قبیلهعفو کنید عالیجناب!  لطفا. "

  ".ا..اون. کنین

که وچیزی نگفت! شبیشتر روی زمین خم شد و دیگه  کرد ،بابابزرگبا غرش عظیمی که کارول 

 !خیره شدم و حیران با کمی ترس و وحشت به دهن کارول

 ؟رحم کنم -

 :و فریاد ادامه داد با عصبانیت

مگه شماها به اونا رحم کردید! مگه شما ها ازشون گذشتید؟ هه پس بی خبرن اره؟ یعنی این  -

شماها حقتون مرگه! ؟ نژاد پست! نکه حتی حقیقت رو بهشون نگفتی بودینقدر از کاراتون راضی 

همتون رو می کشم تا تقاص اون نژاد بی گناه رو خودم  کنم.. همتون رو نابود میبمیرینباید 

 .کنمی نژاد هایی که توی مرگ اونا دست داشتن رو نابود میبگیرم. همتون رو، همه

ر چقد. هاش! هر دوشون سبز درخشان شده بودنکه از حرف هاش به کارول خیره شدم! چشموش

داشتم به زیبایی   وسط این مهلکهگفتم؟ دختر؟ چی داشتم می چی؟ زیبا؟. چه دختر... زیبا!

؟ اصال  از کجا معلوم اون دختر بود؟ خودش هم که گفت مشخص کردمهای کارول فکر میچشم

های درخشان زیبا، ممکن نبود برای یه نیست جنسیتش چیه، اما بنظرم دختر بود، اون چشم

 پسر باشه!

ن پریدم، سمون به زمین و درست جلوی پاهای کارول، از فکر بیروآاز  رعد و برق ا برخورد یهب

رول رو در سبز دور کا دود مانند به رنگ هاله ای به زمین، برقی سبز رنگ که با برخوردشو رعد 

ده بودم ها اتیش گرفتن! وحشت کر تموم درختقدرت رعد و برق به قدری زیاد بود که  بر گرفت!

ا االن را هادس که تکردن، برام سوال شده بود چمیون این هرج و مرج که حیوون ها فرار می و

 ...ما رو بکشه؟ ما که بهشون کمک کرده بودیم! ما استخوکردم کاروله میمیفکر 
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ت فکر کردن با افتادن درختی کنارم از فکر دست بر داشتم. االن باید خودم رو نجات می دادم وق

ه نیمی نزدیک ب شده بودن.غرق تموم درخت های جنگل کاج در اتش  راف نگاه کردم،نبود، به اط

مت سوحشت زده از جنگل فرار می کردن و به  قبیله مون همهاز جنگل در حال سوختن بود و 

 . بر می گشتن دشت های خودمون

های  خوبی دشت همین نبود درخت بود که از اتش در امان بودیم، اما هجوم ناگهانی حیوون

دیگه از دل جنگل به طرف دشت، مطمئنا خسارت زیادی وارد می کرد، چون تموم آهو ها و 

گوزن ها، به همراه پرنده ها و حیوون های دیگه از کنارم رد می شدن و به طرف دشت می 

دویدن، اگر بهشون برخورد می کردم، به حتم درجا زیر پاهاشون له می شدم و می مردم .میون 

دهن کارول تکون می خورد اما چیزی نمی ! و کارول افتاد گبابابزربه باز نگاهم ، اون همهمه

 چی می گفت؟کنجکاو شده بودم، در حالی که می ترسیدم! چه تضاد عجیبی بود! ! شنیدم

به سختی میون هجوم حیوون های وحشت زده از دل جنگل، خودم رو به کارول و بابابزرگ 

چه قدر چشم هاش قشنگ بودن! به ناگاه محو  بهم افتاد! رولرسوندم، به محض رسیدنم، نگاه کا

بلند و دردناک کشیدم و  قدرت عظیمی از درد به جونم افتاد. زوزه ایچشم هاش شده بودم که 

تموم . غلتیدم و زوزه می کشیدمخیلی درد داشت چم شده بود؟ روی زمین میبه زمین افتادم. 

 بدنم درد می کرد. 

 مکارول به طرفهای تیزش فشار می داد! و با ناخن گرفته بودپنجه هاش توی انگار یکی قبلم رو 

اورد! چیکار کنه؟ صورتش رو نزدیکم  غلتیدم! می خواستمیومد و من مدام روی زمین از درد می

چکید، نه نه کارول به خودت بیا، نگو که هاش از فکش بیرون زده بودن و آب دهنش میندندو

 :گفتم ، با درد و ترسیبه سختاشتباه کردم! 

  "...نیکم کار.چی.داری. کارول!. ک.."

 خورد اما...دهنش تکون می. فتگفهمیدم چی میدیدمش اما نمیمی

 *کارول*

حتی  کرده بودن گرگ ها وحشت! تموم صبح بود هنوز سیاه شده بود، در صورتی که اسمونم اتم

نبود این  ؟ نه این ترس بخاطر منترسیدمی منی که خودم از همشون مز من؟! ا اما از چی؟ آلفا،

 .پس از چی بود؟ ناخوداگاه غرشی کردم همه وحشت از من نبود،
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ز ا! داشتم انگار از خودش وحشت ساطع می کرد، داشتعجیبی منفی تاثیر  غرشی طوالنی که 

یه  گارانکنترل کنم!  ذهنم رو هم تونستم دیگه؟ چرا نمی بود درون می لرزیدم، این چه قدرتی

م رو انگار می خواست جاکشید. خودش می توی من رو ی نیروی قدرتمند حس خاصی، یه جور

 .هفتواین اتفاق بیذاشتم می. ن، امکان نداشت بذارم نهنه نهتوی ذهنم بگیره! 

کم کم داشتم قدرت فکر کردنم  ذهنم انگار تو خالی شده بود،تموم ولی انگار اصال موفق نبودم، 

بودن و دیگه درکشون نمی کردم، ولی عجیب بود که حس هام از بین رفته  دم،دارو از دست می

 کرد! ساطع می ترسناکی داشت از خودش نیروی بدنم هنوز

، یعنی انگار کل روحم داشت از این جسم پس زده میشد. نه ،حس دردی توی ذهنم پیچید

خواستم  نمی ،رم. منم بمیستخوانمیداشتم می مردم؟ نکنه واقعا طلسم شده بودم؟ نه من 

اگه همراه من فرار نمی کرد االن هنوز زنده بود! ! اون بخاطر من مرده بود... بمیرم؛ اما هکتور

می گفت حق زندگی  ندای درونم. اره تقصیر من بود! از درونم می گفت تقصیر من بوده ندایی

 نداشتم.

کم از -بود، داشتم کم رسیده پایین ترین حد خودش توان مقابله کردنم با اون نیروی عجیب، به

دیگه تموم شدمه بودم، این پایان من بود. همونطور حق زندگی نداشتم. حال می رفتم، انگار واقعا 

 .جسمم هر لحظه قدرتمند تر میشد که بی هوش می شدم

با نمی تونستم  و تموم حس هام رو از دست داده بودمحالت خلصه واری پیدا کردم،   !کم -کم

ن ارتباط داشته باشم. می دیدمشون اما حس نمی کردم. ترس رو دیگه حس نمی دنیای بیرو

. گویی که تنها شاهد ماجرا بودم. ، موفق شده بود جای من رو بگیرهکردم. اون نیروی عجیب

صداها و حرف ها رو نمی شنیدم اما می دیدم که دهن هاشون تکون می خورد! ترس رو حس 

 !و فریاد می زدنمی کردم اما چهره هاشون ترس ر

 داشت.خیلی مقاومت کرده بودم اما فایده ن !روحم از فشار زیاد خسته شده بود خسته بودم،

از قدرت من ایجاد شده  رنگ باالی سرم، که سیاهاز اسمون ، بزقدرتمندی به رنگ س و برق رعد 

پا به و زمین سیاه شده بود. همه ی گرگ ها ترسیده  ، درست جلوی پاهام به زمین خورد،بود

های توش، رحم کرده بودن و به  نیمی از جنگل اتیش گرفته بود و حیوون. گذاشته بودنفرار 
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با تموم این طرف دشت می دویدن، به شدت اوضاع بهم ریخته بود اما عجیب این بود که هنوزم 

 نداشتم.خنثی بودم و حسی ، ها

سی نداشتم، بودم، اما االن، هیچ حشاید اگر هر لحظه ی دیگه ای بود، االن خودم هم فرار کرده 

نمی کردم م که درکش یه اتفاق بود شاهدای! تنها نه ترس نه غم، نه دوستی و نه هیچ چیز دیگه

 ؛بودخرش آشدن. انگار دیگه  هم داشتن بسته می های ذهنمو کم کم، هرچی می گذشت چشم 

 !ی افتاداه گرگی قهوهم باهبه سختی برای اخرین بار سعی کردم مقاومت کنم که نگاه خست

چرا چرا وسط هرج و مرج ایستاده بود و بهم با ترس و نگرانی نگاه می کرد!  اون کی بود؟! ،اون

! اره واقعا شنا و... هکتور! اون هکتور بودآیه چهره  ،شناآحس حس عجیبی بهش داشتم؟ یه 

هام هم برگشتن، سبرگشت و به چشم بهم زدنی تموم حانگار قدرتم خودش بود! برای لحظه ای 

پس اون نمرده بود،  زنده بود انگار باز با دیدنش به خودم اومده بودم و هوشیار شده بودم، هکتور

اره مهم این بود که بخاطر من ! اشتباه کرده بود شاید! اون که گفت، گفت؟پدربزرگش چی می

 نمرده بود!

اون نیرو رو رو حس می کردم، ، ترس و وحشت صدا ها رو بشنومباز تونستم بودم، می خوشحال

گویی که هکتور واسم یه جور محرک بود تا به . پس زده بودم اما هنوز کنترل جسمم رو نداشتم

خودم برگردم. اون نیرو هنوزم سعی در تصاحبم داشت اما تموم تالشم رو می کردم تا باهاش 

نرو! باهاش  نه، نه ر رفت!هکتویهو جسمم به طرف  مقابله کنم، درگیر و دار جنگ با اون بودم که

 نرو! کنمخواهش میبود  اون تنها دوستم! باش، نهکاری نداشته 

تونستم مانع خودم بشم! زئوس چی کار وحشت کرده بودم، هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، نمی

 خواستم هکتور رو بکشم نه!کردم؟ نمیباید می

روی زمین  هم هکتور ،طرف هکتور می رفتهکتور روی برگردونده بود و به  بابابزرگجسمم از 

به شدت گویی ؟ چرا این جوری شد؟ بودچش شده ! یهو پیچیدو از درد به خودش می افتاد بود

این نیرو زئوس نکنه  وای زوزه می کشید، از درد غلتید ومدام روی زمین میبود، تحت فشار 

صدای هم  هکتور رو بکشه. نه!  رمبذا. نباید بگیرم باید جلوش روباعث دردش شده بود؟ لعنتی! 

صدای  بکنم،کل جنگل رو در بر گرفته بود و مانع از تمرکز کردنم میشد. نمی تونستم کاری  همه،

هاشون روی زمین می افتادن، اونم شاخهیکی   -یکی. سیدرسوختن درخت ها به گوشم می
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کدومشون که می افتاد،  درخت های چند صد ساله ای که هر کدوم، سیصد متر ارتفاع داشتن! هر

یه حیوون زیرش له میشد! فرار ازشون اجتناب ناپذیر بود، بد تر از همه این بود که من باعث این 

 .اتفاق شده بودم، من مقصر این هرج و مرج  بودم

صاب نستم مانع جسمم بشم. در جدال با صدا های اعتونمی به همه چیز نگاه می کردم.عصبی 

لوم ! متعجب به جشون بودم که ناگهان صدایی از جسمم بیرون اومد مخورد کن اطراف و هجو

 نگاه کردم، هکتور بود! یعنی داشت به هکتور چی می گفت!؟

....... - 

تا  وای! رفتاز هوش رای چی... توی فکر بودم که یهو هکتور چی؟ چی گفتم؟ چرا نفهمیدم؟ ب

کنه این نیرو کشتش! نه نه هکتور، نباید بود! نکنه واسش اتفاقی افتاده بود! ن ه هوشباالن که 

بمیری، بلند شو پسر، بلند شو! لعنتی، بدنش تکون نمی خورد! چرا؟ چرا نفس نمی کشید؟ هکتور 

 نه. نباید بمیری لعنتی! تو تنها دوستمی لطفا نمیر، نه!

 و برقی رعداسمون از دل  یهوکه  در تالش بودم تا موقعیت و اتفاقی که افتاده بود رو درک کنم

سر درد شدیدی  !پیچیددرد وحشتناکی توی تموم وجودم و اینبار  زد سبز دوباره به زمین به رنگ

 هو تموم اون نیرو از بین رفت و باز به بدنم برگشتم؛بهم دست داد و وجودم تیر کشید، کنارش ی

 انگار که از یه بلندی با ارتفاع خیلی زیاد، به پایین پرت شده بودم!

تونستم خودم رو کنترل کنم، با اینکه به صال نمی. اکردمتوی وجودم حس میقدرت عظیمی 

من، نمی تونستم بدنم رو کنترل  کردم هنوز هم خودم نیستم،جسمم برگشته بودم اما حس می

اما پس اون قدرت توی بدنم چی می گفت؟ چرا هنوز حس  .، انگار نیرویی برام نمونده بودکنم

 داشتم! چه تضاد عجیبی بود! قوی بودن رو در کنار ضعف

روی زمین سقوط  از درد چشم هام رو بستمخیلی زیاد بود،  .پیچد قلبم توی شدیدی دردبه ناگاه 

شون توی گوش هام می پیچید! در حالی که روی ش و فراراتیهیاهوی مداوم حیوون ها، از کردم. 

هم اتیش گرفته بودن و در  زمین افتاده بودم نگاهم به اسمون افتاد، درخت های باالی سرمون

استانه ی سقوط بودن! به هکتور که یه متر اون طرف تر افتاده بود نگاه کردم، لعنت! اگر می 

 موندیم هر دو مون زیر این درخت ها له می شدیم. به سختی سعی کردم سرم رو باال بیارم.
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رش نمی رسید، مطئنا بابابزرگ هکتور سعی داشت هکتور رو ببره اما انگار نمی تونست چون زو 

اگر می بردش به شدت بخاطر من تنبیه می شد. باید کمکش می کردم. تموم قدرتم رو جمع 

کردم و باز بلند شدم. االن وقت بچه بازی نبود، باید نجاتش بدم، تا ایستادم دوباره رعدی از 

یچید! دردی اسمون بهم زد و همه جا توسط نور سبزی پوشیده شد و درد شدیدی باز توی قلبم پ

که تموم وجودم رو در بر گرفت، حتی از درد قبلی هم بد تر بود. به ناگاه قبل از بیهوش شدنم 

تصویری عجیب از یه جنگل جلوی چشم هام شکل گرفت و بعد، سیاهی مطلق همه جا رو در بر 

 گرفت...

*** 

 

 )جنگل های ابری کاستاریکا(

 )پاتریشا(

 فریاد زدم: عصبی به طرفش غرشی کردم و با بغض

تا کی قراره هی بهم بگی این کار رو بکن این کار رو نکن؟ تو الفای من نیستی می فهمی یا نه!  -

ما امگاییم، اما من نمی خوام، اون روز اگر بخاطر کار تو نبود ما رو از گله بیرون نمی انداختن و 

گی کنیم! همش تقصیر مجبور نبودیم تموم این سال ها به عنوان یه امگای حقیر و بدبخت زند

 توئه پس اینقدر به من دستور نده می فهمی! از دستت خسته شدم پاتریک بس کن!

با ضربه محکی که با دمش به پوزم زد، شوکه، ساکت شدم و بهش خیره نگاه کردم! باورم نمی 

ر شد، من رو زده بود! برای اولین بار بود که به خودش اجازه داده بود من رو بزنه! اون، چطو

تونسته بود؟ پاتریک ناباور و عصبی بهم خیره بود، پنجه هاش رو محکم توی زمین فرو کرده بود 

 تا بهم چنگ نزنه! عصبی گفت:

فه شو پاتریشا! فکر می کنی منم تموم این مدت خوشحال بودم که باعث شدم این جوری خ -

ن یه خواهرم به عنوازجر بکشی؟ اره؟ تو این طور فکر می کنی؟ فکر کردی منم خوشحالم که 

و بگو، اون امگا نمی تونه جفت خودش رو پیدا کنه و بچه دار بشه؟ نه، منم خوشحال نیستم اما ت

تونستم بکنم؟ لعنتی تو هم اگه جای من بودی همون کار رو می روز جز اون کار، چی کار می

 کردی پس لطفا و خواهشا این قدر توی سرم نزن اوکی؟
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ای هم بود که تونستم ببخشمش، مطمئنم راه دیگهاه کردم، نه من نمیعصبی و با بغض بهش نگ

ویدم؛ اون حتی بهش فکر نکرده بود! لعنتی! با غم نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت مخالفش د

چکیدن و سرمای هوا، صورتم رو می سوزند، اما مهم نبود، مهم این بود هام میاشک هام از چشم

قعا تونستم مخفی و ازش دور بشم. از دستش ناراحت بودم و واکه به کمک این مه جنگل، می

تونستم کامال رهاش کنم اما برای مدت کوتاهی نیاز داشتم که ازش دلم شکسته بود، هرچند نمی

 فاصله بگیرم.

می دویدم و توی ابر ها نفس می کشیدم. ابر هایی که از دور انگار پر بار بودن، اما االن همچون 

به راحتی درونشون حل می شدم و چه حس خوبی داشت، حل شدن میون گاز گازی بودن که 

مه آلودی که تو رو مخفی می کنه! از کنار درخت های جنگل می گذشتم و فقط، بی مقصد می 

 دویدم. 

گل سنگ های زیر پام، دیگه مثل همیشه، برام جذاب نبودن، آواز پرنده ها، صدای دارکوب و هو 

 ت شده بود.هوی جغد، برام بی اهمی

بعد از مدتی دویدن، از سرعتم کم کردم و اروم شروع به راه رفتن کردم. خسته شده بودم و نفس 

نفس می زدم. به اطراف نگاهی انداختم، همه جا پر از مه و درخت های زیبایی بود که اسم 

ن! گل هاشون رو با گذشت ده سال زندگی توی جنگل هنوز یاد نگرفته بودم، از بس که زیاد بود

سنگ های زیبا از درخت ها باال رفته بودن و روی سنگ های اطراف گل داده بودن، صدای 

رسید و بهم آرامش می داد، درست مثل االن که انگار جفتش جیرجیرک، همیشه به گوش می

 زد.رو صدا می

وای شد فهمید نزدیک ابشار جگوارم و... چی!؟ شوکه سر جام ایستادم، چی؟ با دیدن اطراف می

کشتم! وحشت کرده بودم زئوس، بدبخت شدم، آبشار جگوار؟ اگه گیر جگوار بیوفتم مطمئنم می

و متاسفانه بوی وحشت از صد متری هم حس می شد! حالت تهاجمی گرفته بودم و اماده بودم 

 تا اگه بهم حمله شد از خودم دفاع کنم هر چند من در برابر یه جگوار؛ چیزی نبودم!

ن طرف ونم از خودم دفاع کنم. وای کاش پاتریک هم بود لعنتی اخه چرا به ایممکن نبود بت 

دی االن اومدم؟ همش تقصیر خودته اگه مثل احمق ها سرت رو ننداخته بودی پایین و ندویده بو

 این جوری توی مخمصه نیفتاده بودی. اَه!
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ر با احتیاط تمام باعصبی و وحشت زده از همون سمتی که اومده بودم بر می گشتم، اما این

یجاد کنم، حرکت می کردم تا نکنه چیزی غافلگیرم کنه. باید اروم می رفتم تا کمترین صدا رو ا

 انه بود.در کنارش باید حواسم می بود تا غافلگیر نشم، چون جگوار استاد حمله های غافل گیر

ا سرعت از محدوده تقریبا به بیرون از محدوده جگوار نزدیک شده بودم، خوشحال شدم، خواستم ب

بیرون برم که با شنیدن صدای شکستن تیکه چوبی، وحشت زده و سریع، به عقب برگشتم. کی 

بود؟ با چشم هایی ترسیده و عصبی به اطراف نگاه کردم، همه جا مه بود و چیزی مشخص نبود، 

 ای، بویی به مشامم خورد و پشتش، صدای وحشتانکش بهسعی کردم بو بکشم که برای لحظه

 گوش رسید!

به، به! بوی خوبی به مشامم می خوره! ترس و وحشت! از اون بهتر بوی یه گرگینه و گویی امگا  -

 هم هست! چه چیزی بهتر از این؟ اونم درست بعد یه آبتنی عالی!

وحشت زده بهش نگاه کردم. چرا یادم نبود که اون روی درخت ها حرکت می کرد؟ لعنت بهت 

 موم این چند دقیقه تحت نظرش بودم و نفهمیدم! پاتریشا، لعنت! یعنی ت

باالی درخت کنارم، روی یکی از شاخه های بزرگش نشسته بود و با چشم های نافذش بهم نگاه 

از همیشه ترسناک تر  میون موهای سیاه به رنگ شبش، ،نارنجی درخشانشمی کرد. چشم های 

 شده بود!

م. مطمئن بودم که اگر فرار می کردم زودتر از سریع جلوی درخت خوابیدم و سرم رو پایین اورد

 جوری شاید با تعظیم کردن، راه نجاتی داشتم. با ترس گفتم:شدم. اینهر وضعیتی کشته می

خوا...خواهش می کنم من رو نکش، باور کن هنوز بچه ام می خوام زند... زندگی کنم. به زئوس  -

 و رو به زئوس!قسم حواسم نبود و یهویی وارد منطقه شدم ببخشم ت

با غرش وحشتناکش خفه شدم و بیشتر از قبل به خودم لرزیدم. صداش مثل غرش یه اژدها بود. 

از درخت پایین پرید و باالی سرم ایستاد دندون هاش رو کنار چشم هام تکون می داد و در حالی 

 که بخار دهنش بیرون میومد، با لحنی سرشار از قدرت و خشم گفت:

تونم ذارم تاسفم نمیموقع بدی رو برای التماس و بخشش انتخاب کردی! م من گرسنم و تو -

 بری!
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فت. وحشت زده سریع از جام بلند شدم و خواستم به عقب برم که گلوم رو با دندون هاش گر

داد، داشتم خفه می شدم. درد داشت و به گردنم کامل توی فکش بود و خیلی محکم فشار می

 کردم. و توی گوشتم حس میوضوح فرو رفتن دندون هاش ر

کرد، دست و پا می زدم تا فرار کنم، اما فایده ای نداشت، مثل از درد زوزه کشیدم، اما ولم نمی

اینکه مصمم بود امروز من رو بکشه. غمگین و نا امید بدنم داشت از کار می افتاد و داشتم بی 

داشت از درد بسته میشد که به  جون دست و پا می زدم، دیگه توانی برام نمونده بود. چشم هام

 ناگاه گرگینه ای از پشت با سرعت روی گردنش پرید و محکم با دندون گردنش رو گرفت. 

سریع دندون هاش رو از توی گردنم بیرون کشید و به طرف اون برگشت، با رها کردنم، محکم 

ن نگاه کردم. یه روی زمین افتادم، درد داشتم و خون زیادی ازم بیرون می رفت، بی حال بهشو

 گرگینه که پشت یه پلنگ جگوار؛ دومین گربه بزرگ جهان امگاورس، در حال نبرد بود!

شدن. خون زیادی از دست داده بودم و واقعا زخم هام هی بسته میخسته بودم و از درد چشم 

 عمیقی بود. قسمتی از پوستم کنده شده بود و خون ازش بیرون می ریخت. لعنت االن چه وضعش

بود! بد تر از همه این بود که ترس از خون داشتم، آخه یه گرگینه و فوبیای خون! لعنت بهم، به 

 سختی می تونستم نفس بکشم. 

با درد و ترس به پاتریک نگاه کردم، همین که رسید، یه دنیا ممنونش بودم. همزمان هم نگران 

جنگیدنش با جگوار و خطر  بودم هم خوشحال، خوشحال از نمردنم و بودن پاتریک، نگران از

مرگش! روی جگوار سوار بود و دندون هاش رو توی گردن جگوار فرو کرده بود، جگوار از درد 

 غرش می کرد و مدام می چرخید تا پاتریک رو بندازه.

منطقه ای از جنگل در تصاحب جگوار بود و هیچ کس جرئت نمی کرد باهاش درگیر بشه چه 

تی از ده فرسخی منطقه اش هم رد نمی شدن واقعا نمی دونم فاز برسه وارد منطقه اش بشه! ح

 حواس پرتیم چی بود که به اینجا اومدم! 

 *دفترچه لغات*

که بواسطه زیبایی و ابهت خاصی که  هکه پوست براقی دار هست به سانی زیرک و قویگرجگوار: 

ه دلیل شباهت در رنگ به. خوهای اساطیری به چشم میدر داستان اسمش، از قدیم همواره هدار

تفاوت اونها در پوستشون  شن.ها اشتباه گرفته میها اغلب اوقات با پلنگو طرح روی پوست، جگوار
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ای داشته و درونش که مرز شکسته هستها اشکالی تیره طرح روی پوست بدن جگوارهست، 

وی پوست خود ر وها هم این اشکال تیره رپلنگ ه. از سویی دیگشهتر دیده میای روشننقطه

و  ها شکسته نیست و اشکال تیره به صورت یکدستی تیره هستنناوبا این تفاوت که مرز  ندار

 سلطنت، هوش، زیبایی و قدرت این جانور نمادهمچنین  .یشهیافت نمتوی اون ها نقطه روشنی 

 هست.

خود،  در آمریکای مرکزی به دلیل وضعیت جغرافیایی و اقلیمیجنگل های ابری کاستاریکا: 

ک و بزرگ فراوان در کنار یوجود آبشارهای کوچهست. های متنوع جانوری زیستگاه گونه

گونه  چهار هزار و بیستکه ظاهرا  هستدرخشش رنگ سبز درختان، تصویرگر بهشتی زمینی 

این  .هستها و تعداد فراوانی خزه را در دل خود جای داده های ارکیده، سرخسمختلف از گل

هستن! همچنین زیست بوم مختلف  شیش یداراو  نصد هکتار وسعت داشتهوار و پهزده  جنگل ها

 چهار صدهای ارکیده، صد گونه پستاندار، گونه گیاه از جمله انواع گل پونصدبیش از دو هزار و 

گونه از خزندگان و دوزیستان و هزاران نوع حشره ساکن این جنگل  صد و بیستگونه از پرندگان، 

به دو قسمت ابری و بارانی تقسیم میشن که در منطقه ابری تموم منطقه از مه . جنگل ها هستن

 پوشیده شده هست اما غلیظ نیست و در منطقه بارانی در بیشتر مواقع باران در حال بارش هست.

*** 

با وحشت به اطراف نگاه کردم، یعنی اخه هیچ کس نبود که به پاتریک کمک کنه؟ نه واقعا کسی 

کار می کرد فقط درخت و مه بود! اشک از چشم هام سر ریز شده بود. داداشم، اگر نبود، تا چشم 

کسی نیاد واقعا هر دو مون کشته می شدیم، جگوار حیوونی بود که با قدرت فکش می تونست 

 کردم...الک یه الک پشت رو خورد کنه ما رو که دیگه هیچی، باید یه کاری می

ترس از خونم هر لحظه داشت بیشتر میشد! چه وضعیت داغونی  اما منم زخمی بودم، از اون بد تر 

بود! جگوار با دم بزرگش، محکم به لگن پاتریک زد و دمش رو دور پای عقبش پی چوند، محکم 

کشیدش و به طرف درخت پرتش کرد، چشم هام رو با درد بستم و باز کردم، دردش رو حتی 

 منم تنها با دیدنش حس کردم!

از درد کشید و سرش روی زمین افتاد، نه! به سختی از جام بلند شدم که محکم پاتریک زوزه ای  

به زمین افتادم، لعنتی دیگه مطمئنا کارمون تموم بود! با اشک و درد، بهشون خیره شدم؛ جگوار 
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باالی سر پاتریک بود و دندون هاش رو توی گردنش فرو کرده بود، پاتریک بهم نگاهی کرد و 

 هاش برای همیشه بسته شدن.ی از درد و غم کشید و چشماوزهبرای اخرین بار، ز

د از پاتریک هق هقم بیرون اومده بود، زوزه های بلندی از سر درد کشیدم؛ این پایان ما بود، بع

گه نمی شدم. چشم هام رو بستم، دیمن بودم که توسط آرواره های قدرتمند یه جگوار، کشته می

ن شدنش رو ببینم. همش تقصیر من بود، اره عذاب وجدا تونستم درد کشیدن پاتریک و خفه

 حقم بود.

 به ناگاه، با شنیدن صدای بلندی مثل انفجار چشم هام رو وحشت زده باز کردم!

همه جا پر از دود سبز بود! متعجب و شوک زده به اطرافم نگاه کردم، چشم هام به سختی می 

یع به جایی که پاتریک بود نگاه کردم، هنوز دیدن، یه سایه وسط اون دود سبز ایستاده بود! سر

اون جا بود! باز به سایه نگاه کردم چی بود؟ شکل عجیبی داشت. جگوار کجا رفت؟ به اطراف نگاه 

کردم، نبود! نگاهم به باالی درخت کنارم افتاد، درست روی شاخه ی باالی سرم سایه ای دیده 

 میشد! 

ده نگاهم بین باالی سرم و جلوم در رفت و آمد بود، خودش بود، رفته بود باالی درخت، وحشت ز

از طرفی به پاتریک هم نگاه می کردم. هنوز نفس می کشید و این یعنی زنده بود! لحظه به لحظه 

 دود سبز نا پدید شد و جسمی که وسطش ایستاده بود مشخص شد، یه گرگ بود!

ر می کرد؟ جایی که انبوهی از یه گرگ! یه گرگ اونم این جا وسط جنگل های کاستاریکا چیکا 

گرگینه ها توش زندگی می کردن، مکانی برای گرگ نبود! عجیب بود که هنوز زنده مونده بود! 

در حالی که از درد داشتم بی هوش می شدم، با حیرت بهش نگاه کردم، دود از بین رفته بود و 

 ای هم کنارش افتاده بود! فقط مه کمی مونده بود، به پایین پاهاش نگاه کردم، یه موجود دیگه

متعجب بهش خیره شده بودم، اونم گرگ بود و رنگش قهوه ای تیره بود! در واقع قهوه ای تیره  

و سفید بود، به گرگی ئکه ایستاده بود نگاه کردم، اونم مثل اون یکی گرگه جثه کوچیکی داشت 

اومدن جگوار از باالی  اما به طرز عجیبی از بدنش؛ نیروی قدرت مندی ساطع میشد! با پایین

درخت، از شوک بیرون اومدم. جلو رفت و دورش چرخید! در میون نگاه کردن بهش، متعجب 

 گفت:

 رگ...و تا گرگ! اونم توی کاستاریکا! امروز چه روز خوبیه! برای اولین باره می خوام دو تا گد -
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س پستن حرف بزنن! با شنیدن صداش، متعجب تر از قبل بهش خیره شدم! گرگ ها که نمی تون

 چطور این می تونست؟!

 من غذای تو نیستم!  -

د! صدای زخیم و وحشت ناکی داشت! هاله قدرتش عجیب بهم فشار می اورد! این دیگه چی بو

رت به جگوار نگاه کردم، متعجب و عصبی خواست بهش حمله کنه که قدرتی اون رو به عقب پ

 ا بی هوش شد!کرد، محکم به یکی از درخت ها برخورد و درج

وحشت زده به اون گرگ عجیب نگاه کردم که بهم نگاه کرد، به طرفم قدم برداشت، قدم هاش  

سنگین بودن انگار مشکلی داشت! ازش ترسیده بودم. هر چی نزدیک تر می شد قدرتش بیشتر 

بهم فشار می اورد. جلوم ایستاد، وحشت زده سرم رو سریع جلوش پایین اوردم و خواستم ازش 

 لب بخشش کنم که با لحنی سرشار از آرامش و خستگی گفت:ط

 تو، توهم یه امگایی، دوستم، به کمک نیاز داره؛ لطفا، بهش کمک ک... -

جلوم سقوط کرد و بیهوش شد! متعجب بهش نگاه کردم! چی شد؟ حیران بهش خیره بودم؛ 

افتاده بود! به پاتریک دوستش؟ به اطراف نگاهی انداختم، منظورش اون یکی گرگی بود که کنارش 

نگاه کردم، اونم بی هوش شده بود، انگار فقط من مونده بودم، االن توی این وضعیت باید چی کار 

 می کردم!؟

هو اون گرگ یه عالمه خون باال اورد، با دیدن خون ها به شدت حالم کخودمم زخمی بودم که! ی 

های بلندی از سر شده بودم و زوزهبد شد و ترسم اوت کرد، بدنم دچار تشنج شده بود، عصبی 

 درد و عجز می کشیدم، برای مدتی صداها توی گوشم اکو شدن و بعد دیگه چیزی نفهمیدم.

*** 

 )سی دقیقه قبل(

 )آنالی(

ی بحوصله بودن داشتم! چی؟ کالفه از جام بلند شدم و به طرف دریاچه حرکت کردم. حس بی

 خندیدم، منم با خودم درگیر بودم ها!حوصله بودن هم مگه حس داشت؟ از حرف خودم 

شد کاریش کرد. با ریتم از کنار سنگ ریزه ها می پریدم و زوزه می اوه خوب من بودم دیگه نمی

جور رقص سنتی که قبال وقتی توی قبیله بودم یاد گرفته بودم. همیشه وقتی زیادی ککشیدم. ی
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م ارقصش رو انجام می دادم تا حوصله رفت با خودم ریتمش رو زمزمه می کردم وام سر میحوصله

فکر نکنم درست ورد می پاشید بیرون، رقص رو هم اصال آسر ریز نشه، هر چند اخرش جوش می

باشه بیشتر شبیه ادا بازی بود تا رقص، یعنی اگه افراد قبیله می دیدن با رقصشون این جوری 

ی وجود نداشت که بخواد اکشتنم، اون وقت دیگه آنالیمئنم میوردم مطآیمسخره بازی در م

 کرم بریزه.

، ایستادمدریاچه اب و کنار  شدم رد ی بزرگ کنار دریاچهاز روی سنگ ها به دریاچه رسیدم.

م خودم ست، به راحتی می تونشتم، حس خوبی دابود آبشزاللی ، عاشق این بود چقدر قشنگ

هام با دست قوروت، -و قوروت ردمآوسرم رو پایین  رومآشدم و  به انسان تبدیل رو توش ببینم.

ب خوردم، مثل این ادمایی که از قحطی برگشت، بعد از رفع تشنگی، بلند شدم و باز به شکل آ

رفتم! پوف ده بار به گرگینه در اومدم. باید به غارمون بر می گشتم و باز تموم مسیر رو باید می

 جا امنیت نداره.گفت نه اونیاچه میآنارگفتم بیا بریم کنار در

گفت اما خب سخت بود این همه راه رو برم و برگردم! اونم منی که مدام تشنه البته راست می 

خه؟ ذخیره اب داخل غارمون هم که دیگه کال یکی دو روز دووم آام میشد اَه کی حوصله داشت 

 کیلومتر رو؟ رفت این همهطور طبق یک جمله معروف کی میمیاورد و همین

، باز به طرف غارمون حرکت کردم، در حالی که سرخوش می همون طور با ریتم و ساز زوزه ایم

د می شدم، و گل های ارکیده سفید و بنفش که همه جا رو گرفته بودن ررقصیدم و از درخت ها 

بیرون  سریع ،با چوبی که به طرفم پرت شد هوکی شدم کهبه غار رسیدم، با خوشحالی، وارد غار 

 های بزرگ کنار غار قایم شدم!و پشت سنگ پریدم

باز این آنار وحشی شده بود! اگر بخوام وحشی شدن آنار رو با چیزی مقایسه کنم، اوم... تقریبا  

د، در حال حاضر هم دیمیشه مثل یه حشره گرسنه! کال دیگه هیچی حالیش نبود و فقط غذا می

در این جور مواقع بود ابت کرده ثتجربه دید و پایان! آنار هم فقط خون توی گردن من رو می 

 فرار!  بود تنها راهش فرار شتعشق ورزیدن اصال فایده ندا

 ،از پشتم بلندی که با غرش تا اگر نبود پا به فرار بزارمروم یه چشمی اطراف رو نگاه کردم آ

شده بودم.  سرم خورد به سنگ جلوم که پشتش قایم به عقب برگردم کهوحشت زده خواستم 
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ن ام هر ِه زد و چشمقلبم انگار داشت از حدقه بیرون می لعنت! اه اخه اینجا جای یه سنگه مگه؟

 ممکن بود بایسته! 

 های سنتی کوفتیت رو نخون؟ه! مگه صد بار بهت نگفتم این چرت و پرتباز مخت تاب برداشت -

در حالی  وکل انسانیم در اومدم ، به ش! گویا عصبانیتش به کد قرمز نرسیده بود، با خندهآخیش

 گفتم:، و با دستم سرم رو می مالیدم می گشتم بربه طرفش که 

 .م سر رفته بوداخب حوصله -

به طرف غار برگشت،  وانداخت  نگاه اجمالی ای بهم کالفه سرش رو به معنای تاسف تکون داد،

 سرم و آروم گفتم:  م رو گذاشتم رویتایول خطر کتک خوردن از بیخ گوشم گذشته بود، دس

 نِ.هوف همه جا امن و اما -

از جام بلند شدم و در حالی که با تیکه چوبی که از روی زمین برداشته بودم، ور می  با خنده

 هام  سرش رو تیز کنم، دنبالش رفتم و گفتم:رفتم تا با نخن

 کنی و حوصلت سر نمیره!دونم تو چطوری تموم روز رو اون تو سر میمن نمی -

چشمم به تیز کردن اون چوب بود که با سر رفتم توی یه چیز سخت، آخ! سرم ترکید! سرم رو 

ی زدم و در حالی که سرم اهباال اوردم که دیدم بله رفتم توی دیواره های سنگی غار! از درد قهقه

 مالیدم وارد غار شدم و گفتم:رو می

 و...رتونستم اذیت کنم اعضا اون وقت میای داشتیم کار کنم. کاش یه قبیلهدونم دیگه چینمی -

 می خوابید، خندید و گفت:ش، یسنگ در حالی که روی تخت

همیشه بیرونی دیگه می خوای چیکار  که هم تو تو اول برو روی آداب معاشرتت کار کن، بعدش -

 کنی که حوصلت سر نره! می خوای بیا من رو بخور شاید خیالت راحت شد!

ه ام، ال به نارش روی تخت نشستم، در حالی که داشتم با اون چوب تیز کردی زدم و کاهباز قهقه

 ردم، گفتم:کهام رو که پر از تیکه گوشت بود تمیز می ی دندونل

 یا بریم شکار هوم؟ هوم؟ بیا بیا. تازه، تو گوشتت تلخه! بیشتر حالم بد میشه تا خوب.ب -

 گفت: ومآر انداخت وکالفه چرخید و پشتش رو بهم کرد. پتو رو روی سرش 

ت رو بیرون حوصله ندارم خوابم میاد. برو پیش پاتریشا بگو بیاد باهات شکار پاتریک هم هسب -

 برو برو.
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ا االن احتماال خندیدم، باز می خواست من رو بفرسته دنبال نخود سیاه، آهان چرا یادم نبود پاتریش

ا داشت نم این پاتریک چه مشکلی با مدوجا بیان، نمیداشت با پاتریک بحث می کرد که به این

نشست یه کنار و با که هر بار می گفت من نمیام! با زور من و پاتریشا میاوردیمش، هر بارم می

 گفت: ، عصبیرفتم که آناراز خنده ریسه ، شاهاخم به دیوار خیره میشد! با به یادآوری کار

 .کن باز خل شد! قبل رفتن یه لباسی هم تنت -

 !به خودم نگاهی کردم! اوه! محکم با دست کوبیدم توی سرمه شدن از خنده، درمیون پار

 چرا یادم رفت باز لباس بپوشم!، وای -

 .شدم آنار، باز از خنده منفجربا صدای حرصی  

 .بار اولت که نیست -

زمزمه  خندهلباس ها میرفتم و در از جنس چوبش رو کنار می زدم، با  کندهدر حالی که به طرف 

 :کردم

 .نه که حاال لباس پوشیدن مهمه -

ایستادم، چاره ای نبود خب چی بپوشم؟ یکی از لباس ها رو همین طوری کنده چوبی جلوی 

ی بلند بود که استین هاش سفید بود. آببیرون اوردم و با هزار جور سختی پوشیدمش، یه لباس 

ر هر صورت توی شکار پاره خب خوبه جزئیات مهم نبود، مهم این بود که بدنم معلوم نباشه که د

 میشد و فرقی به حالم نداشت!

شونه ای باال انداختم و از غار بیرون زدم. با سر حالی نگاهی به اسمون نیمه ابری باالی سرم  

انداختم و به طرف غار پاتریشا و پاتریک رفتم، در حالی که پاهام رو روی چمن های نمدار می 

 بود؟قدر غارشون دور میکردم که چرا باید اینبردم با خودم فکر ذاشتم و لذت می

ی هم وجود اکال دو حالت داریم یا غار اونا دور بود یا غار ما دورتر بود! یه حالت دیگه آنالیببین 

که مسافت بین دو غار زیاده! اره فکر کنم همین سومی باشه، اوهوم من یک نابغم شکی داره این

 درش نیست!

! سریع به آشنا بود صداش ر بیرون اومدم و ایستادم، این از کجا اومد؟با شنیدن زوزه ای از فک

ده بود. گرگ تبدیل شدم و گوش هام رو تیز کردم. صدا اینبار اروم تر به گوشم رسید، ضعیف ش

 ی در جوابش کشیدم که با زوزه ای دوباره اینبار بلند تر جوابم رو داد.ازوزه
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نه ای باال ه کشیدم اما دیگه جوابی نیومد، عجیب بود! شوصدا از طرف شرق جنگل میومد! باز زوز

ر اومدم که دانداختم، به من چه البد یکی از گرگینه های اطراف بوده، همینه. باز به شکل خودم 

 کیده بود! اه! لباسم خراب شده بود! مسئله اینکه پاره شده یا خراب؟ وللش مهم این بود که تر

گینه تبدیل شدم و به طرف غار پاتریشا اینا راه افتادم. بالخره که کالفه پوفی کشیدم و باز به گر

پاره میشد منتهی االن زود تر شده بود که مهم نبود. بعد از دو دقیقه به غارشون رسیدم. با صدای 

رفتم تا به وردی غار برسم با ریتم بلندی در حالی که از تخته سنگ های جلوی غارشون باال می

 گفتم:

 ام.ام، خوش آمدهمن آمدههی پاتری  -

از حرف خودم خندیدم وارد شدم. به اطراف نگاه کردم، وا! پس کجا بودن؟ نه پاتریک بود نه 

 پاتریشا غار خالیه خالی بود! اهه کدوم گوری بودن پس؟

به شدت تو ذوقم خورده بود! از غارشون بیرون اومدم و باز به غار خودمون برگشتم چه کاری بود 

 ه راه برم و بیام؟ اه!اخه این هم

حالم از اسمون دیگه  ابر های بیشتری داشتن می اومدن.میون راه نگاهی به آسمون انداختم، 

که با بویی که به مشامم خورد میخکوب ه بودم به غارمون رسیده. تقریبا دیگه اَ دخورابری بهم می

 سرجام ایستادم!

م. هر چی که بود این اطراف نبود، باید کردبوی خون! بوی خون بود، ضعیف بود اما حسش می 

خیلی زخمی شده باشه که بوش اینقدر ضعیف به این جا رسیده باشه. به طرف جایی که بو ازش 

شد. بوی گرگ شد دویدم، بازم از شرق بود! هرچی نزدیک می شدم بوی خون بیشتر میحس می

 بود!

عتم رو بیشتر کردم، چند دقیقه ای از روی کنجکاوی سر؟ جایه گرگ زخمی شده بود؟ اونم این 

کردم. شده بود که می دویدم، بوی خون برام آشنا نبود اما بوی خون پاتریشا و پاتریک رو حس می

 دو بوی ناآشنا و یه بوی عجیب که تاحاال به مشامم نخورده بود! چه خبره!

ها می گذشتم  نگران شدم با سرعت بیشتری به اون طرف دویدم. با سرعت از درخت ها و سنگ 

خون برسم که با رسیدن به منطقه جگوار، وحشت زده به جنگل مه زده ی جلوم  منبعتا به اون 
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ی تردید به دلم اخیره شدم، چطور پاتریشا و پاتریک سر از این جا در اورده بودن؟ برای لحظه

 افتاد؛ مردد بودم که وارد منطقه بشم یا نه. 

کنه نتونستم با جگوار مبارزه کنم. می جنبه نداشتم. نوای زئوس! من می ترسیدم. من، من 

تونست تر میسریع عقب رفتم و با سرعت به غار برگشتم، باید به آنار می گفتم، اون به شون؟تبکش

من خنگ  از من ترسو بهشون کمک کنه! اره باید بهش خبر بدم. توی این شرایط اون عاقل تر از

 بود.

برسم، ها پریدم تا به غار های شکسته روی زمین و سنگشاخه با سرعت، وحشت و نگرانی از روی

االن چه  هاَهوا هم انگار باهام مسابقه گذاشته بود، به ناگاه یهو به شدت سرد شد و رعد برقی زد، 

به شکل ، به طرف آنار رفتم و پریدمغار ریع توی اخه! بالخره به غار رسیدم، س بود وقت بارون

با عصبانیت بلند شد و خواست چیزی بگه که با دیدن ، تکونش دادممحکم و  انسانیم برگشتم

 صورتم متعجب گفت:

 ه؟چه مرگت -

 وحشت زده، در حالی که با چشم های ترسیده بهش خیره بودم، زیر لب زمزمه کردم:

پا، پاتریشا و پاتریک، بوی خونشون رو حس کردم، اونا، اونا توی منطقه جگوآرن! اونا، من، من  -

 می...

 آنار عصبی سریع از روی تخت بلند شد و محکم شونه هام رو گرفت و فریاد کشید:

 آنالی االن وقت وحشت کردن نیست بیا، زود باش باید نجاتشون بدیم زود باش. -

تبدیل شد و از غار بیرون دوید. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و محکم گرگینه آنار سریع به 

م، آنالی به خودت بیا دیوونه االن وقت خل بازی نیست. سری به با دو دستم توی گوشم کوبید

شدم و به طرف منطقه جگوآر دویدم. گرگینه معنای تایید حرف خودم تکون دادم و سریع باز 

باید می رفتم باید تا جایی که می شد کمکشون می کردم. پاتریشا، پاتریک لطفا زنده بمونید من 

 ی رو نداشتم! جز شما دو نفر و خواهرم دیگه کس

 در حالی که می دویدم و پشت آنار حرکت می کردم؛ اشک هام از صورتم می چکیدن. زئوس

 لطفا زنده نگهشون دار، لطفا!
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دقایقی به منطقه جگوار رسیدیم، آنار بی تردید وارد منطقه شد و به راهش ادامه داد، من از بعد 

 لعنت بهت آنالی!  اما از سرعتم کم شده بود. چی کار باید می کردم؟ اه

ای هبا ترس سرعتم رو بیشتر کردم و وارد محوطه شدم. یه جنگل مه آلود، مثل تموم جنگل 

نطقه برای دیگه بود، اما بوی ادرار تندی که از اطراف میومد، به خوبی نشون می داد که این م

وی ترین ققه ی کی بود! اه لعنت باورم نمیشد به عنوان یه امگا جرئت کرده بودم بیام توی منط

 شکارچی! 

هر چی نزدیک تر می شدم بوی تند خون بیشتر از قبل دماغم رو می سوزوند، سرعتم رو کم 

قدم بر داشتم. با دقت اطراف رو جستجو می کردم که با دیدن چند اروم کردم و کنار آنار، اروم 

جسمی که بوی مستقیم به سمت ، داوم. انار هم پشت سرم دویدمتا شیء تاریک، به طرفشون 

 پاتریشا رو می داد دویدم که با دیدن گرگی که جلوش افتاده بود متعجب و بلند گفتم:

 واقعا گرگ بود! -

انار با بلندی صدام، به طرفم اومد و کنارم ایستاد. متعجب بهش نگاه کردم. نگاهم بین اون گرگ 

و با آروم آنار  چه عجیب!! افتاده بودتر ، یه گرگ دیگه هم اون طرف و انار در رفت و امد بود

 احتیاط گفت:

 اون گرگه! یه گرگ اونم اینجا! چه عجیب!  -

 :متعجب باز به اون گرگ خیره شدم و سری به عنوان تایید حرف های انار تکون دادم. اروم گفتم

 ا باشن؟ جخب االن چی کار کنیم؟ بذاریم این -

بود! وحشت زده هینی  افتاده م جگوارنگاهم به پشت سر انار افتاد. کنار درخت پشت سرش جس

 کشیدم و عقب رفتم. با لکنت و وحشت گفتم:

 ا...اون جگواره! -

وش هانار سریع به عقب برگشت، انگار فکر کرد جگوار پشت سرش ایستاده. با دیدن جسم بی 

 جگوار سریع به طرفم برگشت و تند تند گفت:

 باید سریع ببریمشون تا جگوار به هوش نیومده. و بغل می کنم.پاتریشا رو بغل کن منم پاتریک ر -

سری به معنای تایید حرفش تکون دادم و سریع به شکل انسانیم در اومدم. جلو رفتم و یه دستم 

و دور لگن و دمش انداختم و بلندش کردم. خوبی گرگینه ردیگم دست رو زیر گردن پاتریشا و یه 
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شتیم وگرنه ممکن نبود بتونیم این غول هارو بودنمون همین بود که در همه حال باز قدرت دا

 بلند کنیم.

 فتم:گکه جلو تر بود آنار چند قدمی از اون جا دور شده بودم که ایستادم. اروم خطاب به 

 انار... پس اون دو تا گرگ چی؟ -

 شونه ای باال انداخت و گفت: 

 به ما چه اونا گرگینه نیستن اونا گرگن.-

 میون حرفش پریدم و گفتم: 

این اولین باره یه گرگ می بینم. ممکنه جگوار هر دوشون رو بکشه بیا نجاتشون بدیم. فوقش  -

 بعد دیدنشون و شناخت نژادشون خودمون می کشیمشون. تازه میگن گوشت گرگ خوشمزست!

 :گفتو شد با حالتی خنثی بهم خیره آنار 

 ر بعد برگرد.هوف، برو اون دو تا رو هم بیار اما اول پاتریشا رو ببر غا -

سری تکون دادم و باز هر دو به طرف غار راه افتادیم. باید نجاتشون بدم. از طرفی نمی خواستم  

کشته بشن و از طرفی کنجکاویم در مورد حضور دو تا گرگ اونم اینجا، مانع از رها کردنشون 

 میشد.

فتم و پاتریشا رو روی تخت چند دقیقه به غار رسیدیم. از پله های سنگی غار باال راز بالاخره بعد 

برداشتم و به  روخوابوندم. انار هم پاتریک رو روی تخت خودش گذاشت. سریع پتوی روی تختم 

طرف اون منطقه دویدم. باید قبل از به هوش اومدن جگوار نجاتشون می دادم. باد شدیدی شروع 

بودن و دیگه کم کم  داشت سرد تر میشد، رعد و برق ها بیشتر شده به وزیدن کرده بود و هوا

به  ف! دیگه از بارون خسته شده بودم، در ارزوی اندکی آفتاب و برفقرار بود بارون شروع بشه، پو

 برم!سر می 

 ه مون روسوگرنه سیل هر  ،مگشتسرعتم رو بیشتر کردم. باید قبل از شروع بارون به غار بر می 

منطقه  ای ریز و درشت پریدم تا بهدیگه مرگم حتمی بود. از سنگ ه بارمی برد. این با خودش

م. اِ! اون دو تا گرگ رو بغل کردم و روش گذاشتو رسیدم. سریع پتو رو روی زمین پهن کردم 

ه چقدر اینا سبک بودن! متعجب از سبک بودنشون به سختی یه سر پتو رو گرفتم و شروع ب

 کشیدنشون کردم.
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 هایسنگ  روی از، غار کشیدمشون به طرفبیشتری لبخندی زدم و با قدرت بیشتر و سرعت  

ی باال ا! شونه تا االن فکر کنم کمرشون داغون شده بود، رسمکردم تا به غار بریزی عبور می 

 انداختم. به من چه دیگه اینش رو که نمی تونستم کاریش کنم!

می گرفت. سرعتم بیشتری نم نم می بارید و لحظه به لحظه داشت شدت  شروع شده بود و بارون 

سریع پتو ، رسیدم ، به پله های سنگی غار بیشتر کردم تا زود تر برسم. بالخره بعد ده دقیقه رو

رو ول کردم و یکیشون رو با احتیاط بغل کردم. اوه، واقعا چقدر سبک بود! در حالی که متعجب 

نوز روی رش ذوق زده، از پله ها باال رفتم و وارد غار شدم. پاتریشا و پاتریک هر دو هکنابودم و در 

 تخت ها بی هوش بودن و آنار داشت زخم هاشون رو پانسمان می کرد. 

به اطراف غار نگاه کردم. اینا رو کجا بذارم؟ اوم فعال کنار دیوار باشن بهتر بود تا بعدا یه فکری 

 بکنیم. اروم گرگ اولی رو روی زمین گذاشتم و برگشتم تا اون یکی رو بیارم.

خیس شده بود رو -بود! سریع بیرون دویدم و اون گرگ رو که خیسوای وای بارون شدت گرفته 

یکی می گرفتم. این یکی رو هم کنار اون ز بغل کردم و اوردمش تو، پتو رو هم که وللش بعدا با

اروم  نگاه کرد،سینه بهشون به و دست ایستاد اولیه گذاشتم و ازشون فاصله گرفتم. انار کنارم 

 گفتم:

 کنیم؟کار االن چی -

 ببنده گفت:رو ی باال انداخت و در حالی که به طرف پاتریشا می رفت تا زخم هاش اشونه

هو ممکنه کبهشون باشه ی حواستوردیشون خودتم باید عواقب بعدش رو قبول کنی. آخودت  -

 تونن حرف بزنن.بهمون حمله کنن. اینا حرف حالیشون نمیشه نمی

یعنی تموم  بزنن؟ چه جالب!حرف نستن مثل ما متعجب به گرگ ها نگاه کردم. واقعا نمی تو

 ؟ تاحاال باهاشون رو به رو نشده بودم!بود حرف ها دربارشون واقعی

ولی واقعا برام عجیب بود که دو تا گرگ توی جنگل های ما چیکار می کردن! اصال چطور اومده 

سبک بودن، یعنی بودن؟ و مهم تر از اون، چطور سر از منطقه جگوار در اورده بودن! چقدر هم 

خریه انداختم. اوم نه دختر نبود! پس ربطی نداشت، لبخندی زدم و آدختر بودن؟ نگاهی به اون 

روم روی پاهام نشستم و بهشون نگاه کردم، دو تا گرگ آدر حالی که باالی سرشون ایستاده بودم، 

ها، سی سانت کوچیک که تقریبا شصت سانت بودن. چقدر کوچولو بودن ها! نسبت به ما گرگینه
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کوچولو تر بودن! اوه تازه من که صد و بیست سانت بودم، اما آنار تا جایی که یادمه، اوم، صد و 

 ده سانت بود، اره همین قدر بیشتر نبود، اما خب بازم نسبت به ما دیگه خیلی کوچولو بودن.

موهای  حتی از اروم دستم رو روی موهای گرگ اولیه که پسر بود کشیدم! وویی چقدر نرم بود، 

! می خواستم ماهم نرم تر! ماهم با اینکه مثل گرگیم اما موهامون زبر تر بود؛ واییی چقدر نازه

 شد! بغلش کنم، اروم دستم رو روی صورتش کشیدم که دماغش تکون خورد! اوه فکر کنم بیدار

ز داشت زخم رفتم خطاب به آنار که هنوسریع از جام بلند شدم و در حالی که چند قدم عقب می

 کرد، با لحنی مضطرب گفتم:بچه ها رو پانسمان می

 شون بیدار شد بیا!آنار، یکی -

آنار ظرف سفالیی که توی دست هاش بود رو سریع کنار گذاشت و به طرفم اومد، کنارم ایستاد 

 و محتاط گفت:

 آنالی، بیا عقب، اصال حس خوبی بهشون ندارم! -

راز شده اش رو که برای حفاظت ازم باال اورده بود و جلوم خندیدم، اروم در حالی که دست د

 گرفته بود، پایین میاوردم گفتم:

 قدر نازن که...زاری ندارن، اینآبابا چقدر ترسویی تو آنار! اینا که  -

 )هکتور(

با سردرد شدیدی توی سرم، بیدار شدم. انگار چندین سال بود که بی هوش بودم، سرم به شدت 

، به سختی چشم هام رو باز کردم که باز نشده، دوباره بستم؛ نمی تونستم سنگینی می کرد

 بازشون کنم، چقدر سرم درد می کرد! 

خ! اون روز چی شد؟ اصال االن کجا بودم؟ به سختی به بدنم تکونی دادم که برای لحظه ای ذ

بهم ریخته  حس کردم انگار از یه دره بلند سقوط کردم، تموم عضالت بدنم درد می کرد، موهام

بودن و دمم، به شدت کثیف شده بود، برای فهمیدن اینا نیازی به دیدن نبود، به خوبی کثیفی و 

 بی نظمی رو روی بدنم حس می کردم! 

به سختی سعی کردم باز چشم هام رو باز کنم. چقدر هوا سرد بود، انگار داشت بارون می اومد، 

دای عقاب که االن داشت به گوشم می رسید، ما اما توی دشتمون  که بارون نمی اومد و این ص
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که توی دشت و اون اطراف عقاب نداشتیم! من کجا بودم؟ صدای بارون می اومد اما خیس نبودم! 

 یعنی توی یه جایی مثل غار بودم؟ اما چطور ممکن بود توی غار باشم!؟

! اون ، هعی کارولیعنی االن توی منطقه خودمون بودیم؟ مگه توی جنگل های کاج نبودیم! من 

م تا کجا بود؟ بوی کارول رو می فهمیدم اما نمی دونستم حالش چطور بود. اینبار مصمم شد

 ود؟ چشم هام رو باز کنم، باید می فهمیدم االن توی چه وضعیتی بودیم! یعنی حالش خوب ب

و نمی به سختی چشم هام رو باز کردم، چند بار پلک زدم تا دیدم واضح بشه، سر گیجه داشتم 

تونستم درست اطرافم رو ببینم، ولی بازم تالش کردم تا از جام بلند بشم، باید کارول رو پیدا 

 کنم؛ ممکن بود بخاطر من کشته بشه، باید... به ناگاه چشم هام واضح شدن.

! این که کاروله! همین کنار بود؟ به شکمش خیره شدم، نفس می کشید هِبه کنارم نگاه کردم، ا 

ود و حالش خوب بود، ولی چرا بوش رو اینقدر نزدیک حس نکردم؟ شاید چون بدنم پس زنده ب

ضعیف شده بود. نفس اسوده ای کشیدم و خواستم باز بخوابم که نگاهم به جلوم افتاد، دو تا... نه! 

 اونا گرگینه بودن! گرگینه ها، دشمن های خونی ما بودن! ما، ما کجا بودیم؟! 

غار بودیم، نکنه اونا ما رو اسیر کردن! سریع از جام بلند شدم که وحشت کرده بودم، توی یه 

ه، بدنم هنوز قدرتی نداشت، هنوز تموم عضله هام ضعیف بودن، گرگینه اَمحکم به زمین خوردم، 

 دیدن باید خودمون رو نجات بدم! ها ما رو به عنوان غذا می

زده بودن و پنجه هام تیز تر از  بهشون با حالت تهاجمی خیره شدم، دندون هام از فکم بیرون

ماده دریدن بودن، هر دوشون دختر بودن! اما فرقی نداشت، گرگینه ها، در هر صورت و آهمیشه 

 جنسیتی، از ما برتر بودن!

یکی از اون دو دختر که لباسی نپوشیده بود، قدمی جلو اومد، بلند غرشی به طرفش کردم که 

 داشت، سریع به عقب کشیدش و عصبی و بلند گفت:اون یکی دختر که لباس بنفش و عجیبی 

هم اسیب  آنالی بیا عقب، بهت گفتم نیارشون، همین االن بکشش، خطرناکه، پاتریشا و پاتریک -

 دیدن زود باش!

دادم. نمی یمترسیده بودم، اما باید تا کارول بیدار میشد ازش دفاع کنم، باید جونمون رو نجات 

 ذاشتم بکشنمون، نه!
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و دور نم داشت برطرف میشد، می تونستم حرکت کنم، سریع از جام بلند شدم و پاهام رضعف بد

بود،  تا دور کارول گذاشتم و با حالتی تهاجمی، بهشون غریدم، االن کارول درست زیر شکمم

 تونستم بهتر ازش محافظت کنم.جوری میاین

د زتوی نگاهش موج می  هر دوشون ترسیده بودن، یکیشون در حالی که ترسیده بود کنجکاوی

قدر سئوال یناهو از کجا پیداشون شده بود؟ چرا کو اون یکی، اماده مقابله بود، اینا کی بودن؟ ی

 توی ذهنم بود، کاش کارول زودتر بیدار میشد.

ترسیدم و االن، درست دو تاشون جلوم ایستاده بودن، تنها بودم باید چی کار از گرگینه ها می 

 می کردم؟ من...

وم جلوم نشست و در حالی که به چشم آرا جلو اومدن دوباره اون دختر کنجکاو، غرشی کردم که ب

 هام خیره بود، با لحنی اروم و لرزون گفت:

 م... من، آنالیم، باهات کاری نداریم، جونتون در خطر بود، برای همین نجاتتون دادیم و... -

اش اون یکی دختره، سریع به جسم گرگینهبه حرفش توجهی نکردم و به طرفش خیز بر داشتم که 

تبدیل شد و به طرفم حمله کرد، لعنتی، عمرا اگر حریفش می شدم، به خصوص که دو تا بودن! 

شدم، ما توی جنگل بودیم، چطور ممکن بود فقط شماها بوده هاشون نمیاما نه، من خام حرف

 ؟باشید که نجاتمون بدید

شد یه جا یای از درد کشیدم و به طرفش هجوم بردم؛ نمهی که به صورتم کشید، زوزابا پنجه

ام کنه، باید تموم تالشم رو می کردم تا باهاش مقابله کنم، اره باید از تیکه -بشینم و اون تیکه

 کارول محافظت کنم.

هر دو به جون هم افتاده بودیم، اون گردنم رو گرفته بود و من، با پنجه هام بدنش رو زخمی 

به شدت تحت فشار آرواره هاش بودم، هیچ جوره ول نمی کرد، داشت خفم می کرد؛ کرده بودم، 

دادم، روی زمین افتادم اما هنوز هم گردنم رو رها نکرده بود، کم از دست می-توانم رو داشتم کم

خرش آزدم، زوزه های کوتاهی از سر درد کشیدم، لعنتی، این نفسم تنگ شده بود و دست و پا می

 بود...

 ول()کار
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پلک  رسید، به سختی چشم هام رو باز کردم. چند بارهایی که به گوشم میبا غرش ها و زوزه

تا تخته  زدم تا تونستم درست ببینم، این جا کجا بود؟ توی یه غار بودیم و اطرافمون از چند

ایدم شسنگ و چوب پر شده بود! خیلی عجیب بود مطمئنا قبیله هکتور، از این چیزا نداشتن! 

لبی درست ندیده بودم! هوا سرد و ابری بود، بارون هم می اومد و با صدای عقاب، ترکیب جا من

 کرده بود! صدای واقعا لذت بخشی بود.

خواستم تا مدتی همین طوری بهش گوش بدم که با زوزه های کوتاهی، به طرف داخل غار می

وی دهن اون بود، داشت دست نگاه کردم، وای هکتور! داشت با یه گرگینه می جنگید و گردنش، ت

تونست مبارزه کنه! چرا زود تر متوجهش نشدم؟ شاید از بس توی جو و پا می زد، انگار دیگه نمی

 فضا بودم! 

به سختی از جام بلند شدم که توجهم به دختری که کناری ایستاده بود و به نبرد نگاه می کرد 

می بود، با اینکه تموم بدنم درد می جلب شد! باید هکتور رو نجات می دادم وگرنه مرگش حت

شد تهدیدش کرد، تا متوجهم شد بهش کرد، اما به سختی به طرف اون دختر رفتم، احتماال می

حمله کردم و انداختمش روی زمین و خودمم روی دلش ایستادم، جیغ بلندی کشید که اون 

 صبی غریدم:گرگینه هکتور رو ول کرد و به طرفم برگشت، خواست بهم حمله کنه که ع

 .کشمشجلو نیا! وگرنه می -

چکید، عصبی و متعجب، بهم نگاه کرد، مدام از راست به چپ و ب دهنش میآدر حالی که 

برعکس راه می رفت انگار عصبی بود، به هکتور نگاه کردم، روی سنگ ها افتاده بود و می نالید، 

 خشمگین بهش نگاه کردم و گفتم:

 مطمئن باش می کشمش!طرف وگرنه بذار بیاد این -

بهم خیره بود و به حرفم توجهی نکرد ، باشه! پنچه هام رو بیرون اوردم، هر چند پنجه ای نداشت، 

خیلی کم بودن و مثل قبل دیگه تیز نبودن. به طرف اون دختری که زیرم بود بردم که نگاه 

 طوری...مگه چی دید که این متعجبش، به نگاهم گره خورد! چش شد؟

ای عجب و ذوق زده دختری که زیرم بود، بیشتر از قبل عصبیم کرد! بازم کلیشه هصدای مت

 تکراری!
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هات عالین! وای زئوس تا حاال چشم هایی وای! تو گرگینه ای! می تونی حرف بزنی و وای چشم -

 به این قشنگی ندیده بودم تو محشری!

اینکه  متعجب! یا خوشحال ازبا تموم شدن حرفش، بهش نگاه کردم. نمی دونستم عصبی باشم یا 

هاش رفبالخره یکی به چشم هام گفت زیبا! در حالی که از حرفش شوکه شده بودم، به ادامه ح

 گوش دادم.

 ه نجاتتون دادیم.کروم باش باهاتون کاری نداریم، توی جنگل در خطر بودید آم، امن آنالی -

به وضوح هکتور رو می کشت!  منظورش از کاری باهامون ندارن چی بود! اون گرگینه داشت

 عصبی میون حرف هاش غریدم:

 اگه کاری باهامون نداشتید که االن دوستم اون وسط از درد ناله نمی کرد!  -

 سریع، با لحنی شرمنده گفت:

اوه ببخشید راستش یه سوتفاهمی پیش اومد و بخاطر همین این طوری شد! خواهرم خواست  -

و این طوری شد. در کل از عمد نبود اشتباه برداشت نکن  از من محافظت کنه که بهم پریدن

 لطفا!

به چشم هاش نگاه کردم، دروغ نمی گفت، صداقت رو به وضوح می تونستم توی نگاه و حرف 

هاش، حس کنم! به اون گرگینه که عصبی بهم خیره بود نگاه کردم، پس خواهرش بود! اروم از 

واهرش خواست بهم حمله کنه، سریع حالت تهاجمی روی دختره پایین اومدم و کنار رفتم که خ

 گرفتم که با جیغ دختره، ایستاد!

 آنار نه!  -

عصبی بهم خیره بود و همونطور ایستاده بود! چرا این جوری می کرد! انگار خواهرش خیلی براش 

ه عزیز بود! با صدای اون دختره کنار رفت و تبدیل به انسان شد، نگاهم رو ازش گرفتم و سریع ب

طرف هکتور دویدم و از کنارش رد شدم. باالی سرش ایستادم، تموم گردنش غرق در خون بود! 

 نگران و اروم کنار گوشش زمزمه کردم:

 منم کارول، صدام رو می شنوی رفیق؟ هکتور خوبی؟ هی هکتور -

 صدای ضعیفش، توی ذهنم پیچید:

 "!یلیخ! فهمم... فقط خیلی درد دارهکارول تویی؟ آ... آره می "
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 نگران سرم رو باال اوردم و به اون دختر ها نگاه کردم، ملتمسانه و با خواهش گفتم:

 میشه به دوستم کمک کنید؟ حالش بده! م.. -

و گرفت اون دختره که اگر اشتباه نکنم گفت اسمش آنالیه، قدمی جلو اومد که خواهرش دستش ر

 و عصبی، اما با تنی اروم کنار گوشش گفت:

تی من رو هم ه شدی آنالی! تا همین یه دقیقه پیش می خواست تو رو بکشه! حهی دیوون -

 زخمی کردن و االن...

 وم گفت:آرآنالی میون حرفش پرید و 

بس کن آنار، چقدر محتاطی! اول تو به دوستش حمله کردی که اونم به من حمله کرد؛ اینم  -

ی، سریع خوب میشی اتو گرگینه برای دفاع از دوستش بود که به من حمله کرد، بس کن! تازه

 هاشون مثل ما نیست!اما اون ممکنه بمیره! یادت رفته؟ گرگ ها قدرت

 بعد از گفتن حرفش، ازش جدا شد و به طرفم اومد، جلوم ایستاد و اروم گفت:

 تونم درمانش کنم اما، فکر نکنم با رفتار قبلش بزاره بهش دست بزنم.ام... می -

به هکتور دوختم، چشم هاش بسته شده بود. می تونستم حس کنم چقدر  نگاهم رو ازش گرفتم و

تونست باهاشون حرف بزنه و بخاطر همین بیشتر وحشت کرده بود، یه ترسیده بوده، اون نمی

جور غریزه ای بود که بخاطر دفاع از خودش و اطرافیانش، حمله کرده بود. دست خودش نبود. 

 تم:روم گفآپوزم رو کنار گوشش بردم و 

 کنه.هکتور، بهش اطمینان کن؛ اون کمکت می -

با اینکه خودم زیاد از حرفم اطمینان نداشتم. با صدای زوزه ی ارومش، بهم فهموند که متوجه 

 شده، ازش کمی فاصله گرفتم و به دختره نگاه کردم، اروم گفتم:

 لطفا نجاتش بده! بخاطر خواهرته که االن اون توی این وضعه! -

روم زدم، نگاه عصبیم به خواهرش بود که عصبی نگاهش رو ازم گرفت و اه حرف میدر حالی ک

 زمزمه کرد:

 به درک!  -

نعم شد، به خواستم به طرفش برم که آنالی، سریع جلوم ایستاد و ما. چقدر پررو بود .اخمی کردم

 روم خطاب بهم گفت:آهام نگاه کرد و چشم
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روم میشه، من از طرفش بابت دوستت آه یکم که بگذر هه،ببخشید، اون یکم با غریبه ها، تند خو -

 خوام. معذرت می

زم گرفت اسوده شد، نگاهش رو آوم شدنم، آرروم گرفتم و دیگه چیزی نگفتم، وقتی از آبا حرفش 

ون و به طرف کنده چوبی که گوشه غار بود، رفت. دستش رو داخلش فرو کرد و ظرفی رو بیر

با  هاش مالید، به کارشاز توی ظرف چیز سیاهی رو روی زخم اورد. به طرف هکتور برگشت و

 مالید، اروم گفت:های هکتور میاخم نگاه کردم؛ در حالی که اون ماده رو روی زخم

 یه جور پماده که درد رو تسکین میده و باعث میشه زود تر خوب بشه. -

ه ماها فرق داشتن. به هکتور آهان! اما چقدر عجیب بود! ما که از این ها نداشتیم! چقدر نسبت ب

نزدیک تر شدم و اروم کنارش خوابیدم، هنوز هم درد داشت، نمی دونم چرا اما انگار، دردش رو 

حس می کردم! سرم رو روی کمرش گذاشتم و به کار دختره نگاه کردم. با مالیمت پماد ها رو 

، ولی حسم بهم می دونمشد بهشون اطمینان کرد؟ نمیروی زخم های گردنش میزد! یعنی می

 !دونمدونم، نمیکرد! نمیگفت دختر خوبیه شایدم حسم اشتباه می

روم سرم رو به طرف ورودی غار بر گردوندم، چه بارونی گرفته بود. چقدر دلم تنگ همچین آ

از وقتی از گله بیرون انداخته شده بودم، تا االن هیچ ارامشی نداشتم. از اون بدتر  .رامشی بودآ

 طوری شده بودم؟ر درگیر قضایایی شدم که نمی دونم چی به چی بود! اصال چرا اونحتی بیشت

دونم، اون قدرت، عجیب بود و از اون مهم تر چرا بابابزرگ هکتور، ازش می ترسید! اینم نمی نمی 

دونم! همه چیز خیلی عجیب بود. به بدنم نگاه کردم، دردهام خیلی کم شده بودن. زخم هام تا 

چاره هکتور که زود خوب های گرگینه بودن بود، بیگیویژ شده بودن، اینم یکی از حدودی خوب

 شد!نمی

روم از جام بلند شدم و به طرف ورودی غار رفتم. جلوی ورودی نشستم و به بیرون خیره شدم. آ

غارشون توی ارتفاع صد متری بود و جلوش یه عالمه سنگ به شکل پله قرار داشت. یه عالمه 

م بود و چیزی که خیلی قشنگشون کرده بود، مه بود که تموم منطقه رو پوشش داده درخت جلو

 بود. 

نه خیلی غلیظ بود، نه خیلی شفاف، درست مثل قارچی که هاگ هاش رو به زیبایی پوشش داده 

بود، به اندازه بود! هوا نه خیلی سرد بود نه گرم، بوی خاک و بارون، به مشامم می خورد. قبال با 
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اومد اما االن بارون بود، خیلی دلم برای این بوی لذت بخش تنگ شده بود. االن ین بو میبرف ا

خواستم زیر بارون باشم و تنها به اسمون ابری خیره بشم، اما افسوس که نمی تونم، نمی تونم می

هنوز هکتور رو پیش اینا تنها بزارم. آه اما اشکال نداره همین که بوی نم خاک رو بتونم حس 

 نم، عالی بود!ک

نی میون این هوای لذت بخش، صدای پرنده ها به خصوص بلبل که خیلی قشنگ بود، مثل چاش 

 یه جور گوشت مخصوص که خیلی عالی بود. .بعد از شکار بود

ها دادم، انگار داشت با خواهرش حرف با صدای اروم آنالی، حواسم رو از منظره گرفتم و به اون

 زد!می

جایی رو ندارن برن ها اونا که باهامون کاری ندارن، چرا نمیشه؟ ببین اون ؟یهآنار، منظورت چ -

خوام باهاش اشنا بشم تازه اون گرگه هم می ست ها! وای خیلی میا جاو تازه بابا دو تا گرگ این

 تونه مثل ما حرف بزنه بیا، بیا بزاریم بمونن.

 طرفشون برگشتم. با حرف قاطع اون دختره خواهرش که  اسمش آنار بود، به

وردن، خیلی مشکوکن اصال حس خوبی بهشون آجا سر در نه آنالی، معلوم نیست چطور از این -

 ندارم و...

متعجب شدم، منظورش چی بود؟ خوبه اونا ما رو پیدا کردن بعد میگه چطور از اینجا سر در 

راه می رفتم، عصبی اوردن! نوبره ها! عصبی به طرفشون رفتم و در حالی که از درد کمی اروم 

 گفتم:

وردن؟ خوبه خودتون ما رو نجات دادین بعد االن میگین آجا سر در منظورت چیه چطور از این -

 ؟مشکوکن

 آنار عصبی میون حرفم پرید و گفت:

که کوکم، اینره بهت مشآکه بهت یاد ندادن حرف بقیه رو گوش ندی؟ دوم این که اول این -

که ز اون ایندین خودش به اندازه کافی سئوال بر انگیز هست، بد تر اچطور از این جا سر در  اور

 هر دو تون بوی گرگ می دین در صورتی که این جا حتی یه دونه گرگ هم نیست! 
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متعجب بهش خیره شدم، منظورش از هر دو تون بوی گرگ می دین و یه دونه گرگ این جا 

کردن و ها که نمیولی بقیه گرگینهنیست چی بود؟ یعنی بوی گرگ من رو هم حس می کرد؟ 

 کرد؟جا گرگ نیست! داره شوخی می کنه؟ یا ما رو مسخره میعجیب تر از اون، این

ی نفهم من رو مسخره مطمئنا جز گله هکتور خیلی گله دیگه هم بودن! عصبیم کرده بود، دختره 

ین به رفتم و خشمگ در حالی که به پوزم چین می دادم جلو ترکرده فکر می کنه ساده لوهم! 

 چشم هاش نگاه کردم. 

من مسخره تو نیستم! فکر می کنی نمی دونم جز گله هکتور چند تا دیگه هم هست؟ ما بازیچه  -

 ها بدم میاد از همتون بدم میاد! دست شما ها نیستیم. از گرگینه

جه هام بیرون تموم وجودم می لرزید، باز عصبی شده بودم، یاد اریکا و توماس افتاده بودم، پن

کردن، به های غار صدای دل خراشی تولید میاومده بودن و با هر بار قدم گذاشتن روی سنگ

رفتیم، اصال طرف هکتور  برگشتم، باالی سرش ایستادم و سعی کردم بیدارش کنم. باید می

 شد بهشون اطمینان کرد. قبال هم چرت گفتم توی نگاهش دروغ نبود باید بریم.نمی

 اومدن سریع آنالی، به طرفشون برگشتم و حالت تهاجمی گرفتم و فریاد زدم:با جلو 

 کشم.کنم، بخواید بهش آسیب بزنید همتون رو میجلو نیا! به هیچ کدومتون رحم نمی -

 هام بود گفت:آنالی، حیران و ناباور به چشم هام خیره بود، شوکه در حالی که غرق چشم

جا کنه، اینکا است! توی این جنگل ها هیچ گرگی زندگی نمیهای ابری کاستاریاینجا، جنگل -

 کنن!های بزرگ گرگینه هاست که در صلح کنار هم زندگی میمخصوص گله

 متعجب از حرف 

هاش، نگاهم رو ازش گرفتم و به آنار چشم دوختم، نگاهش حرف های خواهرش رو تایید می  

قعیتم می داد! اما این مهم نبود، مهم کرد به خصوص اون پوزخندش که نشون از ندونستن مو

 این بود که ما، توی منطقه خودمون نبودیم! 

ما... یعنی ما توی تایگا نیستید؟ ناباور به اطراف نگاه کردم، درست بود تایگا این جوری نبود، تایگا 

تایگا  جا  با این همه امکانات نبود! باز به آنار نگاه کردم، لباس هاش! تویبه هیچ وجه مثل این

پوشید! تنها الفا ها و خانوداشون بودن که لباس می پوشیدن و بیقه کسی این جوری لباس نمی



 

 

WWW.98IA3.IR 95 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

پوشوند و این ها هم اصال بوی الفا ها ی کاج بود که قسمتی از بدنشون رو میبرگ های بهم بافته

 دادن!رو نمی

یدم ما یه جای دیگه بودیم؟ میدم؟ چرا تا االن نفهمدادن، چرا نفهامگا بودن، بوی گرگ امگا می 

اومد! اون جا بار بیشتر از قبل متعجبم کرد! تایگا، توی تایگا که بارون نمیچرا... صدای بارون، این

 دیدم، هیچ  هایی که جلوی ورودی غاربینم، درختهمیشه برفی بود! االن که می

گا، توی اون سرما رشد کنن! کدوم کاج نبودن و عجیب تر از اون، اصال امکان نداشت اونا توی تای

 وحشت کرده بودم، اگر واقعا ما توی تایگا نبودیم، پس کجا بودیم؟ ما کجاییم؟ 

 *دفترچه لغات*

در واقع جنگل های یشن، نیز شناخته م (taiga) جنگل های شمالی اغلب به نام تایگاتایگا: 

احاطه کرده و و که منطقه قطب شمالی در سراسر جهان رهست کمربند جنگلی ه شمالی، ی

. از گونه های درختی در اون به خود اختصاص داده وبزرگترین اکوسیستم زمینی در جهان ر

صنوبر )سیاه و سفید( و همچنین کاج اروپایی، صنوبر لرزان، درخت قان سفید ، به کاج هامیشه 

 .و چوب پنبه نیز اشاره کرد

*** 

رف آنالی، بیشتر از قبل شوکه شدم! در حیران و وحشت زده به اطراف نگاه می کردم که با ح

 حالی که سرش رو می مالید و چشم هاش رو باز و بسته می کرد، گفت:

 ؟یکهوشد کنه. چیخ چقدر سرم در میآمن... من االن چی گفتم؟  -

که کجا بودم کم بود، االن این حرف آنالی هم متعجب، بهش خیره شده بودم. شوک فهمیدن این

 از چی گفتم چی بود؟ یعنی چی! زئوس، چرا اینقدر گیج شده بودم!؟ اضافه شد! منظورش

 آنار جلو اومد و بهم نگاهی کرد، خطاب به آنالی گفت:

 منظورت چیه؟ چی گفتی؟ -

 آنالی در حالی که هنوز گیج بود، با درد گفت:

هو گه که یهات چقدر وقتی جفت سبز میشن قشندونم، اومدم جلو تا به کارول بگم چشم.نمی -

 انگار بی هوش شدم!
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! زئوس! وحشت کرده بودم؛ منظورش از بی هوش شدن چی بود! اون که اتفاقی براش نیافتاده بود

ون نکنه، نکنه باز کار ا هاش جفت سبز میشن؟جا چه خبر بود؟ چی؟! صبر کن! گفت چشماین

وز ن! اون رهات جفتشون سبز شدنیرو باشه؟ اون روز که با توماس هم جنگیدم بهم گفت چشم

 .ولی اگه درست باشه. ای قدرتمند رو حس کردم اما خیلی نبودهم هاله

هام سبز شده باشن! چشم هام، مگه چه مشکلی باید اون روز جلوی بابابزرگ هکتور هم چشم

دونستم چی کار داشتن! چه خبره؟ من... االن چرا باز سبز شدن؟ چی شده؟ حیران بودم، نمی

 و مشکوک آنار، سرم رو بیشتر پایین اوردم.کنم. با صدای متعجب 

 با خواهرم چی کار کردی هان؟ با تو ام! -

گفتم یه ناقص و الخلقه هستم که خودش هم نمی دونه چیه!؟ می گفتم؟ میچی بهشون می 

گفتم همین اش تردش کردن؟ یا میگفتم یه موجودی که به خاطر همین چشم هاش، از گله

 گفتم؟تیش کشیدم! چی میآیه جنگل رو به اخیر بخاطر این چشم ها 

با تکون خوردن چیزی از کنار غار، سرم رو باال اوردم، اون دو تا هم توجه اشون به اون جا جلب  

حالت تهاجمی گرفتم . خوردشد! کسی که روی تخته سنگی صاف خوابیده بود، داشت تکون می

بود و مطمئنا اون هم که بیدار بشه، اونم گرگینه بود! االن شدن سه تا! یکی دیگه هم خواب 

فرارمون غیر ممکنه میشه! با حالت دفاعی من، آنار سریع مقابلم قرار گرفت و به جسم گرگینه 

 تبدیل شد، آنالی هم به طرف اون شخص دوید! 

به آنار نگاه کردم، چشم های ابیش، بیشتر از قبل عصبیم کرد، بهم یاداور شد که اون با کشتن 

ل من نیست که تاحاال حتی یه بار هم هم نوع خودش رو نکشته باشه! و بد تر از اون اشناست، مث

اینکه یه گرگینه هم بود و من، هنوز هم جسه گرگ ها رو داشتم! دو برابر ازم بزرگ تر بود، چطور 

خر راهمون بود؟ نه، آجا دیگه واقعا می تونستم با این سه گرگینه مبارزه کنم؟ یعنی این

 م باشه... نه!خواستنمی

 )پاتریشا(

اومد، بد تر میشد! صدا ها واضح نبودن اما کرد و  با سر و صداهایی که میسرم به شدت درد می

تونستم بوی انالی و انار رو حس کنم، پس بهمون کمک کرده بودن! به سختی سعی به سختی می
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ه بخاطر جگوار، به شدت کردم تکون بخورم که تموم بدنم تیر کشید، از اون بد تر گردنم بود ک

 اسیب دیده بود.

پاتریک، اون چطور بود؟ باید چشم هام رو باز کنم، خواهش می کنم اونم زنده باشه خواهش می  

کنم، جز یه دونه داداشم و انالی و انار کسی برام نمونده بود! به سختی چشم هام رو باز کردم، 

ر پلک زدن، دیدم خوب شد، به سختی تنها با هوا ابری بود و نوری نبود که اذیتم کنه، با دوبا

چشمم سعی کردم چپ و راستم رو ببینم که، دیدمش، زنده بود، مرسی زئوس مرسی. زنده بود 

 و روی سنگ سمت راستی خواب بود. لبخندی زدم که با صدای انار، لبخندم محو شد.

 با خواهرم چی کار کردی هان؟ با تو ام! -

سیب دیده باشه! نه آم ه الی چش شده بود؟ نگران شدم، نکنه اونبا کی داشت حرف می زد؟ ان

نه! به سختی سعی کردم از جام بلند بشم، بدنم درد می کرد اما باید از حال انالی مطلع می شدم، 

 وای نه! . سیب دیده باشهآنکنه بخاطر نجات ما 

شم هام پدیدار شد، با تکون خوردنم انگار فهمیده بودن بیدار شدم، چون انالی سریع جلوی چ

 صدای شاد و نگرانش، خبر از خوب بودن حالش می داد.

 ونی چقدر نگرانت بودم وای خوبه که...دپاتریشا بیدار شدی؟ خوبی؟ نمی -

ای کشیدم، با این تند حرف زدنش، مطمئنا حالش خوب بود! اروم در حالی که سودهآنفس  

تا بشینم، به سختی نفس می کشیدم، نگاهم  زد، زیر کتفم رو گرفت و کمکم کردداشت حرف می

رو به طرف جایی که صدای انار رو شنیده بودم چرخوندم که با دیدن اون گرگ، شوکه شدم. اون 

 همونی بود که توی جنگل جگوار، نجاتمون داد! 

همونی که جلوی پاهام از هوش رفت و گفت به دوستش کمک کنم! اره خودش بود! واقعا ممنونش 

 اون نبود به حتم من و پاتریک هر دو کشته شده بودیم! چرا یادم نبود؟ چرا؟ بودم اگر

انار  ولی انار چرا تبدیل شده بود؟ چرا اون گرگ عصبی بود؟ چرا حالت تهاجمی داشت! صورت

ارن چی ددیدم چون پشتش به طرفم بود اما به حتم اونم اماده حمله بود! چه خبر بود؟ رو نمی

 سیب بزنیم!آگ من رو نجات داد نباید بهش کنن؟ اون گرکار می

 به سختی، در حالی که با نگرانی به اون دو تا نگاه می کردم، خطاب به انالی گفتم:
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 الناوار نجاتمون داد.. اگر اون نبود، . منطقه جگ.. انا..لی، جلوی انار رو بگیر، اون گرگ توی.. -

 شده بودیم... من و پاتریک... کشته..

ید تونستم حرف بزنم، گلوم بدجور خشک شده بود؛ یعنی انالی فهمکردم، نمیبه شدت سرفه 

کشیدم، سرم رو باال چی گفتم؟ امیدوارم فهمیده باشه تا کار از کار نگذشته! به سختی نفس می

مید! سریع به وردم و بهش نگاه کردم، بعد از چند ثانیه که انگار سال ها برام گذشت، بالخره فهآ

 :و بین هر دو شون ایستاد،  دست هاش رو از پهلو باز کرد و بلند گفت طرف انار دوید

 آنار صبر کن! پاتریشا به هوش اومده میگه این گرگه بوده که از دست جگوار نجاتشون داده!  -

 )کارول(

با حرف انالی، متعجب شدم و  بهش نگاه کردم، منظورش چی بود؟ نگاهم به پشت انار افتاد، به 

یه سنگ بزرگ نشسته بود و سرفه می کرد نگاه کردم. بوی همون گرگی می  دختری که روی

 ؟چه جالب! چه سوتفاهمی واقعا. داد که قبل از بی هوش شدنم بهش گفتم به هکتور کمک کنه

 از حالت دفاعی پایین اومدم و به انار نگاه کردم، اخمی کرد و عصبی گفت:

رو چی؟ به وضوح دیدم اتفاقی برات نیوفتاد اما  دستش درد نکنه، اما اون کاری که با تو کرد -

 گفتی بی هوش شدی! باید یه حقه ای زده باشه!

 انالی بهم نگاهی کرد و مظطرب خطاب به انار گفت:

ره حتما اشتباه کردم، اصال دروغ گفتم من آره آوم باش، آرشاید من اشتباه کردم، انار ابجی  -

 دونی که خودت!گیجم می

زد و مظلوم به چشم های خواهرش خیره شد، انار بعد از مدتی، اخمی کرد و  لبخند مسخره ای

به انسان تبدیل شد، در حالی که به طرف کنده درختی می رفت تا لباس هاش رو باز مثل قبل 

 بپوشه، با لحن عصبی گفت:

-هرو زئوس رو شکر کن که پاتریشا به هوش اومد و انالی، به دروغ اشتباه کرد! وگرنه تیکب -

 کردم!ت میاتیکه

ز باور ناخوداگاه خندیدم ، معلوم بود حرصی شده بود. گفت به دروغ اشتباه کرد! مشخصه هنو

ونم چی بود نکرده! و واقعا هم یه اتفاقی افتاد اما دست من نبود، چیزیه که هنوز خودمم نمی د

 دادم؟ رو چطور باید توضیح می
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الن اسمش پاتریشا بود خیره شدم، حس می کنم اپوفی کشیدم و باز به اون دختره که گویا 

ی از کنه! با چند قدم اروم، خودم رو بهش رسوندم و کموضعیت ارومه و خطری تهدیدمون نمی

 هکتور دور شدم، جلوش توی فاصله یه متری ایستادم و با لحن پرسشی گفتم:

 نه سفیدی هستی که پایین تنه درخت زخمی افتاده بودی؟تو همون گرگی -

ه سختی میون سرفه های عمیقش، سرش رو باال اورد و بهم نگاه کرد، سرش رو به معنای تایید ب

حرفم باال و پایین کرد و خواست حرفی بزنه که باز سرفه اش گرفت. عجب پس واقعا خودش بود! 

لبخند ارومی زدم و ازش فاصله گرفتم و به طرف هکتور برگشتم، باید کنارش می موندم تا به 

 اد.هوش بی

نمی دونم اونجا، اون قدرت چه بالیی سرش اورده بود و چی گفته بود، اما هر چی که بود به  

شدت بهش اسیب زده بود، بعدش هم این دختره انار بهش حمله کرده بود، بنابراین بدجور اسب 

دیده بود. غمگین بهش نگاه کردم، اینا بخاطر من بود، همش بخاطر من بود. کنارش خوابیدم و 

 ر حالی که غمگین، به بارون نگاه می کردم، اروم خطاب به بقیه گفتم:د

 میشه یکم درباره این جا بهم توضیح بدین؟ -

صدای قدم های یکیشون رو شنیدم که به طرفم می اومد. سرم رو برگردوندم و بهش نگاه کردم؛ 

م، سعی کردم سنگینی انالی بود. کنار من و هکتور نشست و بهم خیره شد، باز به بارون نگاه کرد

نگاهش رو نادیده بگیرم اما بدجور خیره بود! صدای شادش توجه ام رو بهش جلب کرد. اروم 

 خندید و گفت:

بیا دوباره باهم اشنا بشیم. من آنالی ام، اون بد اخالق هم خواهر دو قلوم آناره، اون دختری هم  -

بی هوشه، پاتریکه و توهم طبق حرف که نجاتش دادی پاتریشا دوستمونه و برادرش هم که هنوز 

 هایی که با دوستت می زدی، فهمیدم اسم دوستت هکتوره! اما خودت اسمت چیه؟

م اومده لبخندی زدم، چه قدر زود بهم اطمینان کرد و همه رو معرفی کرد! یه جورایی ازش خوش

 فتم:اروم گبود، دختر ساده ای بنظر می اومد! سرم رو به معنای تایید حرفش تکون دادم و 

 منم کارول هستم. -

 با تموم شدن حرفم، صدای سرزنشگر انار، به گوش رسید.

 یز رو داری بهش میگی؟! بس کن! اون مشکوکه و...چانالی چرا همه  -



 

 

WWW.98IA3.IR 100 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

 صدای خنده انالی بود، که باز توجه ام رو به بارون داد. 

 م می گفتم که...و باشه به همه مشکوکی! خب کارول چشم قشنگه داشتبرو بابا، به ت -

ز حرف می زد، اما نمی فهمیدم، شوکه در حرف اولش توی هپروت سیر می کردم. چشم هام ا

 وحرفش گشاد شده بود! کارول چشم قشنگه! اولین کسی بود که به چشم هام می گفت قشنگ 

 اولین کسی بود که همچین لقبی بعد از اسمم بهم داده بود!

گ و نه گرگینه، اما االن، به همین راحتی بهم لقب چشم قشنگ تا االن تنها کارول بودم نه گر 

رو داد! ضربان قلبم باال رفته بود، یه جورایی خجالت کشیده بودم! من چم بود!؟ تا حاال اینجوری 

 نشده بودم.

در حالی که لبخند روی پوزه ام از شوک، خشک شده بود، با تکون خوردنم توسط دست های 

 . دستش رو روی گردنم گذاشته بود و بلند صدام می زد!پریدمبهت بیرون ریز و نرمش، از فکر و 

 هی کارول! حواست هست چی دارم میگم؟ کجا رفتی یهو! -

سرم رو به طرفش برگردوندم و بهش نگاه کردم، وای نمی دونم چرا اینقدر خجالت کشیدم! کالفه 

ندیدم و در حال مردن بودم، سریع نگاهم رو ازش گرفتم و در حالی که توی دلم از ذوق می خ

 خونسرد گفتم:

 بنظرت واقعا چشم هام قشنگه؟  -

 بهم نزدیک تر شد و در حالی که اروم دستش رو روی موهای سرم می کشید، گفت:

 اره خب چطور مگه؟  -

شوکه سرم رو باال ارودم و به چشم های ابی رنگش خیره شدم، موهای بلوندش اطراف صورت 

عجیب، به دل نشسته بودن! مکثی کرد و یهو با لحنی متعجب و چشم  سفیدش ریخته بودن و

 های گشاد شده، بلند گفت:

 !یعنی خودت فکر می کنی زشتی؟ خیلی کودی -

 *لغت نامه آنالی*

 کود: منظور کود حیوانی هست که برای کشاورزی استفاده میشه.

نشده بود باهم اشنا شده  خندیدم، اینبار واقعا خندیدم، چقدر راحت بود! هنوز دو ساعت هم

بودیم و اون خیلی راحت من رو به کود تشبیه کرده بود! چقدر خوب بود داشتن دوست هایی که 
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اینجوری باهاشون راحت باشی! در حالی که سعی می کردم جلوی خندم رو بگیرم و ابهتم رو 

 حفظ کنم، اروم گفتم:

 نه من اینجوری فکر نمی کنم اما... -

، یاد و خاطرات اون حرف ها، روحم رو ازار می داد، صدای کنجکاو انالی، مجبورم باز ناراحت شدم

کرد تا باز اون حرف های کلیشه ای و زننده رو به زبون بیارم. هیچی بد تر از این نیست، توهین 

هایی که بهت شده رو با زبون خودت به بقیه بگی؛ آهی کشیدم و در حالی که باز نگاهم رو به 

 ادم، گفتم:بارون می د

من، نه در واقع ما، توی تایگا زندگی می کردیم؛ یا همنون جنگل های شمالی، از بچگی، توی  -

یه گله گرگینه زندگی می کردم. توی بچگی هرکس چشم هام رو می دید، بهم می خندید! بچه 

های هم سنم، بخاطر چشم هام مسخرم می کردن. تو اولین کسی بودی که به چشم هام گفتی 

 نگ!قش

نباید همه چیز رو بهشون بگم، هنوز بهشون اطمینان نداشتم، حتی این ها رو هم نباید می گفتم 

اما، نمی دونم چرا زبونم باز شد! نه نباید بگم. ممکنه بعد از فهمیدن ماجرا، واقعا بهم مشکوک 

گرفتم. بشن و توطعه کنن درست مثل واکنش بابابزرگ هکتور! اهی کشیدم و نگاهم رو از بارون 

سرم رو باز روی دست هام گذاشتم و سعی کردم چشم هام رو ببندم تا اروم بشم. یادآوری اون 

 حرف ها، همیشه عذاب آور بود.

صدای غمگین انالی، باعث شد اشک های بیشتری از چشمم بچکن! اینم جزو حرف های کلیشه 

 ای همیشگی بود.

هم ناراحت کنم، می خوای بخوابی؟ تبدیل  وای کارول خیلی ناراحت شدم، نمی خواستم تو رو -

 شو به جسم انسانیت و روی تخت بخواب پاتریشا االن بهتره، زود خوب میشه...

م جواب می خواستم گوش هام رو بگیرم و بگم هیچ کدوم از حرف هات رو نفهمیدم، بگم نمی تون

بود. اونم نقضیه مستثنا بدم، اما نمی شد، همیشه باید توسط همه مسخره بشم و انالی هم از این 

و در حالی  تا بفهمه نمی تونم تبدیل بشم، واقعا به ناقص بودنم ایمان میاره. آه عمیقی کشیدم

 که همچنان سرم روی دست هام بود اروم و کالفه گفتم:

 من، من... -
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فت! سخت بود. بعد از مدت ها یکی بهم گفته بود قشنگ و االن، مطمئنا حرفش رو پس می گر

 ؟ چرا؟!بودم، چرا زندگیم این جوری بود غمگین

 بشم! از بچگی، این مشکل رو داشتم. من... نمی تونم تبدیل -

چشم هام رو محکم بهم فشار دادم، از این حرف متنفر بودم، اما چاره ای جز هر بار گفتنش به 

الن متوجه اطرافی هام؛ نبود. هکتور هم نمی دونست، در واقع بهش نگفته بودم اما مطمئنم، تا ا

چرا... چرا تا با یه غریبه رو به رو می  شده بود یه مشکلی هست؛ اه خستم از این همه کلیشه!

 شدم باید همه چیز رو توضیح می دادم؟ چرا!

درگیر بحث با خودم بودم که با حرف انالی، شوکه سرم رو باال اوردم و بهش نگاه کردم! چی  

 گفت؟

حاال ندیده بودم یه گرگینه نتونه تبدیل بشه! وویی، دیگه چه  وایی! چه باحال خیلی جالبی؛ تا -

 چیزاییت نسبت به ما فرق داره ها؟ بگو بگو!

با چشم هایی از حدقه بیرون زده، بهش خیره شده بودم. نکنه واقعا یه تختش کم بود؟ چرا اینقدر 

نشده بود و توی نگاهش ذوق و شادی موج می زد! برام عجیب بود، اولین کسی بود که شوکه 

دومین کسی که بعد از هکتور، بهم نگفته بود ناقص! یعنی میشد گفت اتفاقی بوده که باهم دیدار 

 کردیم؟ نه! شایدم اره! نمی دونم! 

به سختی سعی کردم از بهت و تعجب بیرون بیام، در حالی که هنوز بهش خیره نگاه می کردم، 

 یکم فکر کردم و گفتم:

 که... اوم، یکی دیگه هم این -

 بگم این رو؟ یا نه؟ بالخره که خودش می فهمید!

 جنسیت هم ندارم!  -

! می وایی! باز چشم هام رو بستم و محکم بهم فشار دادم، چرا اینقدر خجالت کشیدم! وویی

ام هخواستم همین االن محو بشم. عکس العملش چی بود؟ چرا صدایی ازش نمیاد!  اروم چشم 

وس ابروم دم، توی شوک بود و داشت به پاهام نگاه می کرد! وای زئرو باز کردم و بهش نگاه کر

 رفت! این دختر چقدر بی حیا بود!
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خنده ای کردم و اروم از جام بلند شدم و جلوش ایستادم، وقتی قشنگ بهم نگاه کرد با حیرت  

 گفت:

 باورم نمیشه! وایی...  -

زده و  ش که از خوشحالی بود، بهتیکم مکث کرد، غمگین شدم، اینبار دیگه میگه! اما با جیغ

 ناخوداگاه یه قدم عقب رفتم! این دختر واقعا یه تختش کم بود!

وایی. کارول تو محشری! خیلی باحالی، ازت خیلی خوشم اومد، لطفا پیش ما بمونین؛ خیلی  -

 عالی هستی! وایی...

م، درمانده و خسته اروم خندیدم، انگار واقعا یه تختش کم بود! در حالی که سر جام می نشست

 گفتم:

انگار واقعا چاره ای جز موندن نداریم، التبه تا زمانی که یه جایی رو پیدا کنیم. آنالی، راستش  -

 تو اولین کسی هستی که بهم نگفتی ناقص الخلقه!

حرف دلم رو بهش زدم، واقعیت محض بود! از حرفم و کلمه ناقص الخلقه، انگار خیلی تعجب کرد! 

 ن چشم های سردش بهم زل زد و حیران گفت:متعجب با او

 به تو می گفتن ناقص الخلقه؟ واقعا! چرا تو که خیلی خاصی! -

حیرت زده از حرفش، باز از جام بلند شدم، بغض کرده بودم. من خاص بودم! اره! درست مثل 

شنا حرفی که هکتور بهم زد. من خاصم! زئوس یعنی واقعا این منم که با همچین گرگینه هایی ا

 شدم!؟ فکر می کردم تموم گرگینه ها مثل توماس و اریکا هستن!

یا همیشه دشمن بودن یا وقتی به نفعشون نبود بهت پشت می کردن، درست مثل کل گله  

تند می تپید، خیلی خوشحال بودم؛ برای اولین بار از اینکه این جوری متولد -سابقم! قلبم تند

شادی، زیاد دووم نداشت و باید گفت، اون ها هم تافته جدا  شده بودم ناراحت نبودم! هر چند این

 بافته نبودن، به وقتش می تونستن خیانت کنن.

 دلیل این خاص بودنت چیه؟ -

هی ابهش نگاه کردم، انار بود که سئوال رو پرسیده بود. پس حواسش پیش حرف هامون بود. 

 ارون می دادم، گفتم:م بن-کشیدم و در حالی که نگاهم رو ازش می گرفتم و به نم
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خودمم نمی دونم، از گله بخطرش بیرون انداخته شدم، داشتم دنبال دلیلش می گشتم که با  -

 شماها اشنا شدم.

 صدای هوم گفتنش رو اروم شنیدم و پشتش صدای خودش که اروم تر گفت:

 شتش باشه!قدر عجیبه، تا حاال نشده یه گرگینه این جوری باشه! حتما باید یه دلیل خاصی پچ -

انتظار هر توهینی رو داشتم جز این حرفش! بهش نمی اومد همچین گرگینه ای باشه! تا چند 

دقیقه قبل فکر می کردم یه گرگینه ی عصبی و اخموهه که خیلی هم بی منطقه! ولی االن 

برعکسش بهم ثابت شد! سرم رو برگردوندم و بهش خیره شدم، االن که دقت کردم، یاد حرف 

 تادم که می گفت خواهر دو قلوم انار! انگار واقعا دو قلو بودن، چون خیلی بهم شبیه هستن!انالی اف

آنار  چشم های نسبتا کشیده ای داشت، یه جور خماری عجیبی توی چشم هاش بود! با گردن 

کشیده و لب های باریک و پهن، قشنگ بود، حتی قشنگ تر از اریکا! یا شایدم نظر من بود. اریکا 

اون بود تنها فرقش صورت گردش بود که انار و انالی برعکس اون صورت هاشون کشیده  هم مثل

بود و این بنظرم قشنگ ترشون کرده بود! البته موهای بلوند بلند شون هم یه جورایی عامل این 

زیبایی بودن. هر چند اریکا هم موهای بلوند داشت! اه اصال چرا دارم اینا رو باهم مقایسه می 

 ی دونم شاید منم خل شدم! کنم؟ نم

با بلند شدنش از روی تخته سنگی کوچیک، نگاهم رو ازش گرفتم، فکر کنم خیلی بهش خیره 

مونده بودم که بلند شد! جلو اومد و کنار انالی نشست، از قبل بیشتر متعجب شدم! چرا من امروز 

 اینقدر متعجب میشم!؟ نمی دونم! پس من چی می دونم؟ پوف!

 ی که موهای انالی رو با انگشت هاش شونه می کرد، خطاب بهم گفت:اروم در حال

برام عجیبه که چطوری سر از اینجا در اوردین! اونم با یه گرگ، توی منطقه گرگینه ها و خودتم  -

که بوی گرگ میدی اما انگار گرگینه ای! و اینکه... هنوزم می خوای بری و دنبال این دلیل خاص 

 بودنت بگردی؟

 به معنای تایید تکون دادم و اروم و غمگین گفتم:سرم رو 

ره... باید هر طور شده بفهمم چرا این جوریم! خودت هم جای من بودی، شاید همین کار رو ا -

 می کردی.
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شون بگم؟ سرش رو به معنای تایید حرفم تکون داد، نگاهم بین هر دوشون در رفت و امد بود، به

مک کم نه، نمی دونم. شاید اون ها می تونستن بهمون یا نگم؟ حسم بهم می گفت بگو، شاید

دامه اکنن. در هر صورت االن اینجا تنها بودیم، شاید می شد روی کمکشون حساب کرد! اروم 

 دادم:

تا چند لحظه پیش یه گله گرگ با الفاشون محاصره امون کرده بودن و می خواستن من رو  -

خودم رو از دست دادم و وقتی به هوش اومدم توی بکشن، نمی دونم چی شد اما به ناگاه کنترل 

اون جنگلی که می گین پیدام کردین بودم! یه پلنگ سیاه هم اون اطراف بود، بعدش نمی دونم 

 چی شد که یهو از هوش رفتم.

بهشون گفتم اما نه تموم ماجرا رو، یه چیز کامال کلی، باید دید تا چه حد قابل اعتماد بودن، از 

اطمینان کرده بودم اما کافی نبود، اوناهم می تونستن مثل توماس، یهو نظرشون  ته قلبم بهشون

رو عوض کنن! اما در کل بنظرم  گرگینه های خوبی بودن! و الاقل این رو می دونستم که حس 

 عمیق قلبی یه گرگ و گرگینه، هیچ وقت اشتباه نمی کنه! هیچ وقت! 

ب، اون خودش یهو نظرش رو عوض کرد! سعی هرچند این حس رو به توماس هم داشتم، اما خ

 کردم اینقدر با خودم کلنجار نرم و از فکر بیرون بیام. منتظر بهشون خیره شدم.

انار انگار عمیقا توی فکر بود؛ به چی فکر می کرد؟ یعنی براش مهم بود که من چی کار می کنم؟ 

دل تجربه اش نکرده بودم!  چه حس عجیبی دارم. حس، اهمیت داشتن برای بقیه! تا حاال از ته

چقدر لذت بخشه! شایدم اصال داره بهم فکر نمی کنه. نه، مهم نیست، مهم اینکه من برای اولین 

 بار همچین حسی رو درک می کنم. مهم فکر و نظر خودم بود.

به پاتریشا که از جاش بلند شده بود و به طرفمون میومد نگاه کردم، اونم اروم کنار انار نشست  

 ر حالی که دستش رو روی پاهای انار می ذاشت، گفت:و د

ای هن اون جا بودم، اون پلنگ سیاهی که میگی، از نژاد جَگوآر هاست، یه جورایی از خانواده م -

اهی سر پلنگه اما پلنگ نیست. همه ازش می ترسن و یه منطقه بزرگی مختص به اونه، منم اشتب

 مدیونم. صال نمی تونستیم فرار کنیم. یه تشکر بهتاز اون جا در اوردم و اگر نرسیده بودی ا

اروم لبخند زدم و چیزی نگفتم. چقدر زود خوب شد! قدرت گرگینه ها، درستش هم همین بود. 

اما چرا اینقدر با گرگینه های منطقه ما فرق داشتن! از وسایل اطرافشون به راحتی میشد فهمید 
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ر خیلی از تمدن عقبیم، ولی خب، صبر کن، االن که خیلی نسبت به ما متمدن تر بودن؛ ما انگا

گفت اینجا کجاست؟ کاستاریکا؟ از جنگل های کاستاریکا تا تایگا چقدر راهه؟ و سئوال اصلی 

 اینکه، ما چطور اومدیم اینجا؟ انگار تازه بیدار شده بودم!

گاه ر ندر حالی که به شدت متعجب بودم، سرم رو سریع به چپ و راست تکون دادم و به انا 

 کردم، خطاب بهش گفتم:

 فتین اینجا کاستاریکاست؛ تا تایگا یا همون جنگل های شمالی چقدر فاصله داره؟ گ -

 آنار یکم به فکر فرو رفت و بعد از مدتی بهم نگاه کرد و گفت:

جنگل های شمالی بزرگن و وسعت زیادی دارن، اما کاستاریکا نسبت به اون ها کوچیک تره،  -

 گر اشتباه نکنم حدود ده هزار مایل باهم فاصله دارن! یه جورایی ا

متعجب و حیران از حرفش، بهش خیره شدم. ده هزار مایل! چطور این همه راه رو با هکتور با 

بدن زخمی اومده بودیم؟ چطور ممکن بود! شوکه شده بودم، چرا تا االن نفهمیده بودم؟ ما چطور 

 اید یه جوابی پیدا می کردم اما... صبرکن!به اینجا اومده بودیم؟ سردرگم بودم. ب

نکنه اینم جزوی از قدرت های اون نیرو بود؟ همونی که انالی رو کنترل کرد، ما رو هم به این  

جا اورده! نه چطور ممکنه، انگار واقعا توهم زدم، چه نیرویی اخه! با تموم این همه تحلیل و تکذیب 

ت چیه و گویی نمیشد منکرش شد، اما قصدش چی فکر های خودم، انگار دلم می دونست حقیق

 بود؟

اگه واقعا کار یه نیرو بود، برای چی باید بخواد به اینجا بیایم! نه شایدم، ولی هیچ راه دیگه ای  

نداره که بتونیم این همه راه رو با بدن زخمی بیایم! تو چی هستی؟ لعنتی چی هستی که اینقدر 

 ی که...عجیبی! شایدم باید گفت تو کی هست

کالفه از جام بلند شدم و به طرف ورودی غار رفتم، هیچی نمی دونستم، چیزی نمی فهمیدم، 

فقط یه آواره ای بودم که انگار بازیچه یه قدرت ناشناخته شده بود! عصبی بودم؛ با سرعت از غار 

 بیرون زدم و از سنگ های پله مانند به پایین پریدم. صبر کن کارول پس هکتور چی؟ 

ما میشد االن بهشون اعتماد کرد، اره میشد. اروم پاهام رو روی چمن های خیس گذاشتم، حس ا 

خوبی داشت. بارون بند اومده بود، اما همچنان جنگل مه آلود بود و اسمون هم ابری، یعنی تموم 
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نشدنی بود؟ چه جالب بود. احساس می کردم یکم فکرم ازاد شده بود، یه ارامش مطلق و لذت 

 بخش.

و  ا شنیدن صدای پای کسی که پشت سرم می اومد، تهاجمی به عقب برگشتم که متوجه انارب

 م گفتم:انالی شدم. نگاهم رو از صورتشون گرفتم و در حالی که به اسمون نگاه می کردم، ارو

 ه گفتین پیدام کردین برم!کمی خوام به اون منطقه ای  -

ت، چرا چیزی نمیگن؟ بهشون نگاه کردم، منتظر جوابشون بودم که سکوت بینمون قرار گرف

صورت هر دو شون وحشت زده و اخمو بود! خنثی باز نگاهم رو گرفتم و به چمن ها دوختم، 

 صدای شوکه و عصبی انار که طلب کارانه قدمی به جلو بر می داشت به گوشم رسید:

 یکه می کنه! مگه دیوونه شدی؟ اون جا مال جگواره، اگر برگردیم هر سه مون رو تیکه ت -

بودم، باید می رفتم؛ باید می فهمیدم چی ما رو به این جا اورده و  بهش توجه ای نکردم، کالفه

توی این منطقه انداخته، باید یه دلیلی داشته باشه که سر از اینجا در اوردیم، وگرنه هر جایی 

م مثال زدم فقط نکته ممکن بود باشیم حتی وسط دریا! اینا اینجا دریا هم مگه دارن؟ اه نمی دون

 اصلی رو بگیر!

 اروم توی مسیری نا مشخص به راه افتادم و کالفه اما اروم گفتم:

باید برم، می خوام بدونم چی ما رو به اینجا اورده، ده هزار مایل با بدن خسته و زخمی عمرا  -

رده باشه. البته... تنها اگر می تونستیم تا این جا بیایم. باید یه جور قدرتی باشه که ما رو با دلیل او

 یه احتماله!

 آنالی در حالی که می دوید تا باهام همراه بشه گفت:

اره درست میگی اما خب االن می خوای بری چی رو پیدا کنی؟ اون قدرت فکر نکنم هنوز اون  -

 جا باشه.

 با حرفش، صدای تمسخر امیز آنار بلند شد!

 ن! ، انگار زیادی توی افسانه ها فرو رفتیدیوونه شدین مگه نه! چه نیرویی؟ چه جایی _

نه ای چیزی بهش نگاه کردم،چی؟ افسانه، اما من که تاحاال از کسی یا از گله امون درباره افسا

 نشنیدم! اروم در حالی که به چشم های سرد ابیش خیره بودم گفتم:

 ام توش فرو برم!نه... افسانه ای نشنیدم که بخو -



 

 

WWW.98IA3.IR 108 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

که نمی  ر ازش گرفتم و بی توجه بهش به راهم ادامه دادم. مهم نبودنگاهم رو برای دومین با

تا  اومدن، خودم یه جوری پیداش می کردم. سرم پایین بود و داشتم زمین رو بو می کشیدم

ضور دو بفهمم اون بوی عجیب که می گفتن برای جگواره رو می تونم تشخیص بدم یا نه که با ح

 نفر کنارم، سرم رو باال اوردم.

ازه باهام تهر دوشون کنارم راه می رفتن و اخم داشتن. لبخندی توی دلم زدم، می تونستن برن،  

 آشنا شده بودن اما موندن، این خوب نبود؟ چرا، برای من عالی بود!

همراهشون از مسیر پر از گلسنگ رد شدم، فکرم پیش هکتور برگشت، هکتور، یعنی حالش  

هوش نیاد! نکنه، کالفه سرم رو به چپ و راست تکون دادم، چطور بود؟ نگرانش بودم، نکنه به 

افکارم بیش از حد زیاد بودن. از طرفی واسه هکتور نگران بودم که نکنه به هوش نیاد و از طرفی 

هم کنجکاو بودم که چطوری به اینجا رسیده بودیم. خیلی عجیب بود! چرا اینقدر همه چیز پیچ 

 در پیچ شده بود! اه خسته ام.

 ی از حرکتمون گذشته بود که انالی، میون جنگل مه الود ایستاد و زمزمه وار گفت:مدت

 اینجاست! اینجا مطعلق به جگواره. -

به جنگل رو به روم خیره شدم. انگار مه توی این منطقه غلیظ تر بود، ولی مهم نبود. باید برم.  

 .باید بفهمم اینجا چی داره که اون قدرت ما رو به این جا اورده

 در حالی که وارد منطقه می شدم، گفتم:

 شماها بمونید، می خوام تنها برم. -

بدون گوش دادن به اعتراض های انالی، وارد منطقه شدم، بوی تند ادرار جگوار بینیم رو بدجور 

سوزوند. چقدر تند بود! احتماال بخاطر همین همه ازش می ترسیدن. هر حیوونی که بوی ادارش 

ی تند تر باشه، یه جورایی قدرت بیشتری داره و این یعنی جگوار واقعا قدرتمنده! برای نشونه گزار

 ترسیدم، واقعا ازش ترسیدم اما باید بفهمم دلیل اینجا اومدنم چی بود. 

ودم بیعنی ممکنه دلیلش، من باشم؟ من و نقصم؟ دلیل خاص بودنم اینجاست؟ ممکنه! خوشحال 

کر کرده مصمم تر به جلو قدم برداشتم، امیدوارم درست فانگار یه انرژی عجیبی گرفته بودم، 

 باشم و تنها خیالی واهی نباشه!
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دری که نمی قاروم در حالی که راه می رفتم، به اطراف نگاه کردم، هوا به شدت مه الود بود، به 

 ب بود! خیلیتونستم یکم جلو ترم رو ببینم، با اینکه ظهر بود اما انگار توی این منطقه دم غرو

دن جای عجیبی بود، درخت های بزرگی مثل سقف کل منطقه رو پوشانده بودن و مانع از رسی

ا هر بنور آفتاب می شدن. هر چی جلو تو می رفتم، بیشتر احساس نفس تنگی می کردم، انگار 

 قدمم راه گلوم بسته می شد!

و رفته بودم. شاید به سختی سرجام ایستادم، هنوز برم؟ چرا اینجوری شده بودم؟ شاید خیلی جل 

. اروم مسیرم رو به سمت راست تغییر دادم، شاید از این طرف پیداش اون صحنه رو رد کرده بودم

کنم، اینجوری به عمق جنگل هم نمی رفتم. باید دنبال بوی خون باشم، احتماال باید خون پاتریشا 

 هنوز روی زمین باشه.

زی پیدا نکرده بودم. حتی جگوار هم پیداش ساعت ها از ورودم به منطقه گذشته بود، اما چی

نشده بود و این خیلی عجیب بود! مطمئنم خیلی وقت پیش باید بوی بدنم بهش رسیده باشه، 

اما کجاست! چرا نمی بینمش! به اطراف نگاه می کردم تا بلکه یه موجود متحرک هم که شده 

 ببینم، اما دریغ از حتی یه دونه! یعنی چه خبر بود؟

وی سکوت فرو رفته بود. دریغ از حتی یه صدا که به گوش برسه و این امر به شدت فضا جنگل ت 

رو ترسناک کرده بود! تنها صدای ضعیفی از ریختن آب میومد که احتماال بخاطر ابشار های 

 اطراف بود.

ی خیلی ترسیده بودم، شاید بهتر بود برگردم، اگه قرار بود چیزی پیدا کنم، تا حاال باید پیدا م

کردم! خسته شده بودم، عصبی و کالفه با دنبال کردن بوی انار و انالی برگشتم، هر دو کنار مرز 

نشسته بودن و منتظر بودن، اروم به طرفشون می رفتم که انالی با دیدنم سریع بلند شد، بدجور 

طرب بهم خیره بود، انگار نگران شده بود، به محض بیرون اومدنم از منطقه، سریع با لحنی مظ

 دست هاش رو به کمرم کوبید و بلند گفت:

ت قدر دیر کردی، داشتم ناامید می شدم، گفتم حتما مرده، این انار بی شعور هم مدام می گفچ -

 جگوار کشتتش! خیلی...

میون حرف هاش، به انار نگاه کردم، اونم انگار نگران بود، در واقع چهره اش که این رو می گفت. 

شحال بودم، دوست های خوبی بودن، با اینکه تازه باهم اشنا شده بودیم اما از این نگرانیشون خو
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خیلی باهام راحت بودن! البته این حرفم تنها برای انالی صدق می کرد چون بقیه انگار هنوز زیاد 

 راحت نبودن.

 اروم در حالی که از منطقه دور می شدیم، خسته گفتم:

یون زنده و سر و صدایی! حتی خود جگواری که ه حاصال چیزی پیدا نکردم. دریغ از حتی ی -

 ازش حرف می زدین هم نبود! هیچ نشونه ای...

 انالی متعجب بهم نگاه کرد و خطاب به انار میون حرفم گفت:

 انار چطور ممکنه؟ جگوار همیشه توی اون جنگله هیچ وقت بیرون نمیاد! -

 اش رو با دست هاش شونه می کرد، گفت:انار بی حوصله شونه ای باال انداخت و در حالی که موه

نمی دونم، عجیبه! مطمئنن جگوار توی منطقه بوده! اما این که میگی ندیدیش، ممکنه خودش  -

 نخواسته باشه که جلو بیاد که اینم عجیبه!

 متعجب بهش نگاه کردم و کنجکاو گفتم:

 منظورت چیه؟ چرا خودش باید نخواد؟ -

 شونه ای باال انداخت و گفت:

نمی دونم! بیشتر مواقع برای دیده نشدن میره روی درخت ها چون ارتفاع زیادی دارن و توی -

 مه محو میشن.

اره درسته! اصال به درخت ها نگاه نکردم در واقع، چیزی هم مشخص نبود! تنها یه حاله ی محوی 

حتی بوش  بود که اصال نمیشد فهمید چیه! یعنی ممکنه روی درخت ها بوده باشه؟ اما نه من که

 رو هم نزدیک خودم حس نکردم! خطاب به انار گفتم:

 امکان نداره، من حتی بوش رو... -

 میون حرفم گفت:

 رو پنهان کنه!  طبیعیه، چون جگوار می تونه بوش -

نه و پایین شوکه و متعجب، ایستادم! وات؟ پنهان کنه! چه جالب؛ اما چرا باید خودش رو پنهان ک

ام رو به  دیگه از مجهول های جدید! لعنتی چقدر مجهول اخه! کالفه پنجهنیاد! چرا؟ اینم یکی 

 گوشم زدم.

 صدای شاد انالی که جلوتر بود، توجه ام رو به خودش جلب کرد. 
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 هی کارول بیا بریم شهر منطقمون رو بهت نشون بدم، خیلی شهرمون قشنگه بیا! -

 تم: در حالی که به طرف غار می رفتم، خسته و بی حوصله، گف

تور ستم انالی، از صبح تا االن یه سره دارم می دوم و حرص می خورم، بزار فردا، یا وقتی هکخ-

 هم بیدار شد  اون وقت...

رول فکر با صدای زوزه های بلندی، سر جام میخکوب شدم! زوزه ها، برام اشنا بود! فکر کن کا

 کن، کی بود؟ هکتور! سرم رو باال اوردم و وحشت زده گفتم:

 هکتور بیدار شده! -

منتظر واکنش اون دو تا نشدم و با سرعت به طرف غار دویدم، اون نمی تونست با پاتریشا و 

پاتریک حرف بزنه و ممکن بود باهم در گیر بشن، دست خودش نبود غریضه اش بود که وادارش 

اومده،  می کرد. باید سریع خودم رو برسونم تا اتفاقی نیوفتاده! زئوس، خوشحالم که به هوش

 خیلی نگرانش بودم، نگران اینکه نکنه دیگه به هوش نیاد! مطمئنا خودم رو نمی بخشیدم!

 )هکتور(

با درد شدیدی توی سرم، چشم هام رو باز کردم. سرم رو باال اوردم و نگاهی به اطراف انداختم، 

دادم، دردم بازم توی همون غار بودم! لعنتی ها چرا نمی زارن بریم! به سختی بدنم رو تکون 

نسبت به قبل از دعوا خیلی کمتر شده بود. چقدر زود خوب شده بودم! عجیب بود! به سختی از 

جام بلند شدم، نگاهم به دختری افتاد که توی دو متریم نشسته بود و داشت موهاش رو شونه 

 می کرد! 

جا بودن؟ این متعجب بهش نگاه کردم، گرگینه بود! به اطراف نگاه کردم پس اون دو تا دختر ک

یکی کیه؟ نکنه... کارول! کارول کجاست؟ چرا نیست! سعی کردم بوش رو حس کنم، نبود، بوش 

نبود، در واقع خیلی کم بود که نشون می داد قبال بوده اما االن مدتیه نیست! عصبی شدم، کارول 

 رو کجا بردن! 

اش جیع با یه جیغ از غرشی کردم و خواستم به طرف دختره حمله کنم که متوجه ام شد و سر

 بلند شد، عقب رفت و بلند گفت:

 رم باور کن...هی هی صبر کن من باهات کاری ندا -
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توی دلم پوزخندی بهش زدم، رنگ آبی سرد چشم هاش، نشون از صحت حرفش می داد! اون 

وردم! خیکی دختره هم همین رو گفت که خواهرش بالفاصه بهم حمله کرد، دیگه گولتون رو نمی 

یه حرکت  گرگینه ها اصال نمیشد اطمینان کرد! زوزه ای کشیدم و به طرفش حمله کردم که بابه 

 به گرگینه تبدیل شد و بهم حمله کرد!

عنتی چی حدس می زدم. اینم قدرتش زیاد بود درست مثل اون یکی، تقریبا دو برابر من بود، ل 

 کار می کردم، مطمئنا کشته میشم!

کمرش فرو کردم که زوزه ای از درد کشید و محکم گردنم رو گرفت  با خشم دندون هام رو توی 

و به زمینم زد، از درد به خودم می پیچیدم و زوزه های بلندی می کشیدم، اما ول نمی کرد، 

درست کاری که اون یکی دختره کرد انگار یه جور فن مخصوص خودشون بود، لعنتی چطور از 

 یه سوراخ دوبار اسیب دیدم!

عرضه ای هکتور! پنجه هام رو محکم به صورتش کشیدم که با زوزه ای ولم کرد و خیلی بی  

عقب رفت، خوبه حداقل اینبار مثل اون دفعه خودم رو نباختم، سریع از جام بلند شدم و جلوش 

قرار گرفتم، هر دو با خشم دور هم می چرخیدیم، از گردنم خون می چکید، از کمر و صورت اون 

بدجور باز بهم اسیب زده بود. خسته بودم، انگار قدرتم داشت تحلیل می هم همینطور، لعتی 

 رفت، نه نه اگر بیافتم مرگم حتمی بود، اما باید کارول رو نجات بدم، باید...

به طرفم حمله کرد، فکم رو باز کردم تا دندون هام رو توی گردنش فرو ببرم که با فریاد اشنایی، 

 ردنم رو با دندون هاش گرفت و به زمینم زد.حواسم پرت شد و اون، مثل قبل گ

 نه پاتریشا صبر کن! -

صدای کارول بود! در حالی که سرم روی زمین بود و داشت بدجور با دندون هاش بهم فشار 

میاورد به کارول نگاه کردم، توی ورودی غار ایستاده بود و نگران بهمون خیره بود، با اظطراب 

 و عصبی گفت:جلو اومد که اون گرگینه بلند 

 جلو نیا کارول، این وحشیه باید بکشمش. -

 کارول با عصبانیت در جواب بهش گفت:

 ون دوستمه، دست خودش نیست، لطفا ولش کن خواهش می کنم.انه پاتریشا  -
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ودن! بپاتریشا! مگه این رو می شناخت؟ حیران بودم، یعنی چی شده بود؟ مگه اون رو نبرده 

وی تون هاش رو از توی گردنم بیرون کشید و عقب رفت. درد بدی گرگینه با حرف کارول دند

نم رو گردنم پی چید، زوزه بلندی کشیدم که کارول به طرفم دوید و نگران، در حالی که گرد

 لیس می زد گفت:

 دعوا کردی؟ هکتور، خوبی پسر؟ چرا باز باهاشون-

لرزوند، میون اون همه درد و  درد داشتم خیلی بد بود، در حالی که سردی زمین ها بدنم رو می

 گیجی، خسته گفتم:

 "فکر کردم... تو رو بردن... تو نبودی و... "

 اروم خندید و در حالی که همچنان خون های گردنم رو لیس می زد، با لحنی شرمنده گفت:

 ببخشید تقصیر منه، رفتم تا دلیل اینجا بودنمون رو پیدا کنم. نباید می رفتم. -

 بودنمون؟ مگه کجا بودیم؟ وا منظورش چی بود! متعجب گفتم:  چی؟ دلیل اینجا

 "منظورت از اینجا بودنمون چیه؟. "

 میون حرفم اروم گفت: 

 بهت میگم اما اول بزار انالی به زخمت برسه، بعد همه چیز رو بهت میگم، بهش اعتماد کن. -

بعد از حرفش، دست  بهش نگاه کردم، منظورش از اعتماد چی بود! جدی که نمی گفت مگه نه؟

-از لیس زدنم برداشت و عقب رفت. به دختری نگاه کرد که تازه وارد غار شده بود و داشت نفس

 نفس می زد! انگار دویده بود! بهم نگاه کرد و با یه هیع که مثال شوکه شده بود، از کنارم گذشت.

شون می ترسیدم، اونا نمی دیدم چی کار می کنه اما صدای تق و توقش رو می شنیدم، هنوزم از 

گرگینه بودن و ما گرگ چطور بهشون اطمینان کنم؟ من... با اومدنش و ایستادنش جلوم، بهش 

خیره شدم، یه چیزی مثل ظرف دستش بود، اروم جلو اومد و دستش رو توی ظرف فرو برد، یه 

کارول  چیز عجیب سیاه از توش در اورد و خواست به گردنم بماله که سمتش غرشی کردم، اما

 سریع گفت:

 واست، یه جور پماده که زود خوبت می کنه! هکتور، بزار بماله -

متعجب از حرف هکتور به دختره نگاه کردم و سرم رو پایین اوردم، جلو تر اومد و جلوم نشست 

اروم اون پماد سرد رو به گردنم مالید، چقدر با مالحظه بود، مواظب بود که دردم نگیره! -و اروم



 

 

WWW.98IA3.IR 114 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

د چی بود؟ یه جور خوراکی؟ نمی دونم! اما چون کارول می گفت خوبه، پس خوبه، شاید اما پما

 به اون ها اعتماد نداشتم اما به کارول که اطمینان داشتم!

دشون با هر لحظه برخورد پماد، زخم هام به شدت تیر می کشیدن و بعد از لحظه ای تموم در

هم  دلیل بهتر شدنم بعد به هوش اومدنمتموم میشد! چقدر عجیب بود. این چیه واقعا! پس 

 همین بود!

*** 

 )شیش ساعت بعد(

بعد از اینکه انالی به زخمم پماد زد، خیلی حالم بهتر شد. کارول هم همه چیز رو برام تعریف کرد 

و االن تقریبا بهشون اعتماد داشتم. در کنارش فکر های خودش رو هم بهم گفت و االن نگرانم، 

 جا توی جنگل کاج ازش دیدم، مطمئنن مال هادس بود! اون قدرتی که اون

اما هنوز موقعیتش پیش نیومده بود که بهش بگم، مطمئنا شوکه میشد درباره هادس بهش می  

گفتم، اما باید هر طور شده بگم، شاید یه جور سر نخ بود تا بدونه دلیل این نقص چیه! مضطرب 

 قعا حرف هاش منطقی بود!بودم، چطوری میشد اون همه راه رو بیایم! وا

به اطراف نگاه کردم، شب شده بود و همه خواب بودن. کل روز رو باهم حرف زده بودیم و االن 

همه انگار بهم دیگه اعتماد داشتن، وگرنه ممکن نبود دو تا گرگ با چهار تا گرگینه بخوابن! خنده 

 ای کردم. هنوزم باورم نمیشه با چهار تا گرگینه خوابیدم! 

اتریک، برادر پاتریشا خیلی خوشم اومده بود، با اینکه شیش ساعت پیش بیدار شد، اما تا از از پ

چیزی مطمئن نشد بهمون حمله نکرد، انگار خیلی اروم و خونسرد بود. منتظر شد تا بچه ها بهش 

ل توضیح بدن و بعد، خیلی عادی جلو اومد و باهامون حرف زد! البته با من که نه در واقع با کارو

 حرف زد. اه کاش میشد منم حرف بزنم. 

ا خیلی دوست داشتم بتونم باهاشون صحبت کنم، سرم رو روی پاهام گذاشتم و سعی کردم ب

کارول  وتکیه دادن به کمر کارول بخوابم. اونا که روی تخت هاشون خوابیده بودن و تنها من 

می دونم، هم انسان می شدیم؟ نبودیم که روی کاه، کنار هم چسبیده بودیم.، یعنی چی میشد ما 

 کاش میشد!
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و بچه! اه اه هکتور چته! فقط هشت ساعته با اینا اشنا شدی و می خوای مثل اونا بشی؟ چرت نگ 

این  اره انگار خل شدم. امروز زیادی بهم فشار اومده بود، صبحش که اون جوری، ظهرشم که

م، چون صبح م رو بستم. باید می خوابیدجوری! پوف باید بخوابم شاید اروم تر بشم، اره، چشم ها

 ت باشه!جدیدی در انتظارمون بود. توی جنگل های کاستاریکا، انگار همه چیز قرار بود متفاو

*** 

با سر و صدای وحشتناکی که از توی غار می اومد، از خواب پریدم، وحشت زده بهشون نگاه کردم 

کرد، بهم نگاه کرد و با دست مشت محکمی که انار در حالی که داشت موهای انالی رو شونه می 

 به سر انالی زد و خطاب بهش گفت:

 بیا اینقدر جیغ جیغ کردی که هکتور بیچاره بیدار شد! نکبت تو که نمی... -

نفس اسوده ای کشیدم و سرم رو دوباره روی دست هام گذاشتم و سعی کردم بخوابم، یعنی 

 بخاطر موهاش اینجوری جیغ می کشید؟ 

، ناخوداگاه روی لب هام نشست. داشتن کسایی کنارت، حس خوبی داشت. این جا دیگه لبخندی

نه من نوه الفا بودم نه الفایی بود، همه باهم راحت بودیم و این برای منی که تا حاال توی همچین 

 جوی نبودم، انگار یه جور مراسم غذا بود که توش پر از گوشت های ابدار و تازه بود.

ستم و سعی کردم با فکر کردن به یه گوشت، باز بخوابم که با دستی که توی چشم هام رو ب 

موهای بدنم فرو رفت، از خواب پریدم و وحشت زده و تهاجمی خواستم حمله کنم که با دیدن 

 پاتریشا، اروم گرفتم. متعجب به صورت ترسیدش خیره بودم که با نفس اسوده ای گفت:

 ر شدم!اخ مردم، یه لحظه بدجور غافلگی -

همچنان بهش خیره بودم، چیه انتظار داشت االن جوابش رو بدم؟ نمی دونه که نمی تونم؟ نه 

ولی فکر کنم بدونه چون یکم که گذشت خندید و در حالی که با ذوق دستش رو باز توی موهای 

 کمرم فرو می کرد، گفت:

موهای نرمی داری ها! کیف  هات خیلی نرمه اما باور نکردم، وایی پسر واقعا خیلیانالی گفت مو -

 میده روش بخوابی وای!

 انالی هم در حالی که داشت جیغ و داد می کرد، بلند گفت:

 وای اره پاتری دیدی چقدر نرمه! -
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نرمی  شت بخاطر این، این جوری خواب رو از سرم پروند؟ تف! بی توجه به حرف هاشون درباره

ذاشتم می کرد، سرم رو باز روی دست هام گ موهای من، خسته در حالی که داشت موهام رو لمس

وت! واقعا و دیگه چشم هام رو نبستم. چه فایده، دیگه خواب از سرم پریده بود! اینم صبح متفا

 هم متفاوت بود! 

به کنارم نگاه کردم، کارول هنوز خواب بود. چطور توی این سر و صدا هنوز بیدار نشده بود! واقعا 

خوابیده، دمم رو تکون می دادم، پوزم رو محکم به کمرش زدم و  چطور! در حالی که همون طور

 توی ذهنش با فریاد گفتم:

هی کارول! بلند شو بچه، توی این سر و صدا اخه چطور می تونی بخوابی! کاش منم مثل تو  "

 "بودم اینا همین اول صبحی بیدارم کردن هی! با توام ها!

نان غرق خواب بود! این دیگه کیه! اروم از جام بلند شدم ، همچانگار نه انگار که تکونش داده بودم

و بدون توجه به پاتریشا که داشت لمسم می کرد، به طرف وردی غار رفتم، پاتریشا هم با دیدن 

 رفتنم، بلند شد و در حالی که تبدیل به گرگینه میشد، خودش رو بهم رسوند و گفت:

 خیلی قشنگن البته... بیا بریم اطراف رو بهت نشون بدم. این مناطق -

 هنوز داشت حرف می زد که صدای جیغ جیغوی آنالی هم به گوش رسید.

 هی هکتور پاتری صبر کنین منم بیام! -

خنده ای کردم و قدم هام رو کند کردم تا اون هم برسه. پاتریشا در حالی که می خندید بلند 

 گفت:

 می مگه!شیش صد بار گفتم بهم نگو پاتری خوشم نمیاد! نمی فه -

با حرفش بیشتر خنده ام گرفت. تا حاال کسی مخفف اسمم رو صدا نکرده بود، در واقع جرئت 

نداشتن! هیع... خوبه که دیگه اون جا نیستم. دلم برای بابابزرگ خیلی تنگ شده بود اما این جا 

 .و بچه هاش رو بیشتر دوست داشتم

یش با اون انالی بود. چقدر جسه سفید گرگبا قرار گرفتن گرگ دیگه ای کنارم، بهش نگاه کردم، 

 چشم های ابیش قشنگ بودن! هرچند ابی بودنش خبر از اتفاق بدی می داد!

پاتریشا هم قشنگ بود، چشم های اونم ابی بود و جثه اش، کامال سفید بود، دریغ از حتی یه  

م سفید بود اما به لکه رنگ، اما برعکس اون ها من یه گرگ قهوه ای و سفید و سیاه بودم که بدن
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طرف گردنم سیاه و قهوه ای میشد، دمم هم مثل گردنم ترکیبی از قهوه ای و سیاه و سفید بود، 

به وضوح تضاد زیبایی بینمون ایجاد شده بود. دو طرفم دو تا گرگینه بزرگ سفید حرکت می 

 کردن و من وسطشون یه گرگ کوچولوی سیاه و سفید و قهوه ای بودم.

چقدر خوبه که دوست هایی داشته باشی که باهات راحت باشن! من حتی نمی خندم گرفت.  

تونم باهاشون حرف بزنم، اما این جور راحت رفتار کردنشون باهام، نشون میده براشون نژادم و 

حرف نزدنم، مهم نیست! هر چی نباشه، بالخره اون ها هم می تونن حس من رو درک کنن، شاید 

حرف بزنم اما حسم رو درک می کنن و این خودش یه جور ویژگیه  نتونم باهاشون مثل کارول

 خوبه. 

هر سه کنار هم، توی یه مسیر مشخصی راه می رفتیم. کنار اون مسیر رو با سنگ ریزه های 

کوچیک چیده بودن تا یه جور جاده درست بشه، میون انبوه درخت های زیبا و مه طبیعت، با یه 

ط سنگ های کوچیک، منظره قشنگی درست شده بود. مسیر قشنگ و دور گیری شده توس

 حقیقتا تا حاال همچین صحنه قشنگی رو ندیده بودم.

از اون قشنگ تر صدای پرنده هایی بود که اطراف، روی درخت ها زندگی می کردن و به زیبایی  

خر می خوندن. وزش باد مالیم که به ارومی و زیبایی چمن ها و علف ها رو حرکت می داد و در ا

ال به الی موهام رد میشد، واقعا به وجد اورده بودم. چشم هام رو بستم و خودم رو به باد سپردم، 

صدای بلبل ها و گنجشک ها، طنین قشنگی درست کرده بود. می خواستم ساعت ها توی همین 

منطقه بمونم و فقط به صداشون گوش بدم. اما نمی تونستم، به شدت کنجکاو بودم تا بقیه جاها 

 رو هم ببینم. مطمئنن چیز های زیبایی در انتظارم بود!

 )کارول(

یه چیز عجیب و نورانی، کنار یه چشمه ایستاده بود. انگار من رو به خودش جذب می کرد! خیلی 

عجیب بود ناخوداگاه به طرفش کشیده می شدم. به طرفش راه افتادم و در حینی که راه می 

 جنگل مه الود بودم. رفتم به اطراف نگاه کردم. توی یه 

تونستم اون جسم رو ببینم! بهش رسیدم و ناخوداگاه، مه خیلی غلیظ بود اما به طرز عجیبی می

جلوش نشستم. به طرفم برگشت، یه زن بود! صورتش خیلی قشنگ بود و مهربونی و معصومیت 

. این زد. بال هاش، از چشم هاش هم قشنگ تر بودن! عجیب بودهاش موج میخاصی توی چشم
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ترسیدم یه حس عجیبی داشت بهم دست می داد، یه کی بود که باهاش رو به رو شده بودم! می

 حس دلهره آور، یه...

 .ب یخ رو روی بدنم ریخته بودنآبا به حرف اومدنش، شوکه شدم، انگار که یه عالمه 

 خوشحالم که بالخره اومدی! -

شد صدایی که تا حاال ال نشنیده بودم. مگه میشنا بود اما، اما تا حاآصداش خیلی برام  ...صداش

به گوشم نخورده بود، برام تا این حد اشنا باشه! بیشتر از قبل وحشت کرده بودم. خودم می 

ترسیدم اما روحم بهش جذب میشد.  خواستم جوابش رو بدم، اما نتونستم، من چم شده بود! چه 

 خبر بود، من... 

د و به ناگاه انگار مثل قبل کنترلم رو از دست دادم! تنها بیننده انگار که نیروی عجیبی ازم ازاد ش

ای بودم که باز شاهد کار های اون نیروی عجیب توی بدنم بودم. اون زن جلوم تعظیم کرد و اروم 

 با لحن خاصی گفت:

 خیلی وقت بود ندیده بودمتون بانو، دلم براتون تنگ شده بود! -

بودم، جلوی من، یا در واقع جلوی اون نیرو تعظیم کرد!  حیران و شوک زده به اون شخص خیره

شناخت؟ چه نیروی درونم کی بود! کی بود که جلوش تعظیم کرد؟ و اون کی بود که این رو می

 .گفتخبره! کاش یکی بود که بهم می

 با حرفم، برای لحظه ای کپ کردم، منظورم چی بود!

بینه. امیدوارم به زودی به دنبالمون بیاد، موعود، میدیانا، چیزی نگو، اون اینجاست؛ داره ما رو  -

 ی؟امادهآرسه. تو داره از راه می

خبره، اما جوابی نداد، به ناگاه دوباره به جسمم برگشتم. منتظر بودم تا جوابم رو بده تا ببینم چه

 وحشت زده بهش نگاه کردم، از حالت تعظیم بیرون اومد و چند قدم عقب رفت و به چشم هام

 دید، محکم و با صالبت، گفت:هام میخیره شد. انگار که داشت به وضوح من رو توی چشم

 منتظرتم! -

م ی کشیدم و بر خالف جهتی که ایستاده بود دویدم، فقط می دویدم، جلواوحشت زده زوزه

با من  دویدم تا ازش دور بشم، اون کی بود؟تاریکی محض بود؛ نمی دونستم کجام اما تنها می

 ترسم، من...د؟ منتظر من بود یا منتظر اون نیرویی که درونم بود؟ من میبو
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ار بودم! غبا فریاد بلندی؛ وحشت زده از خواب بیدار شدم، حراسان به اطراف نگاه کردم، توی  

مه وای زئوس، شکرت تمومش خواب بود! اما چقدر وحشتناک و طبیعی بود! به وضوح انگار ه

ودم خلرزید، انگار واقعا خطاب به کنم بدنم میش، بهش که فکر مینگاه .کردمچیز رو حس می

 .گفتبود! انگار داشت به من می

چرا؟ اون کی بود! چطور پیداش کنم و... صبر کن! اون اسمش رو گفت، . اما منتظر چیه من بود 

بلند شدم و اون نیرو اون، اگر اشتباه نکنم اون رو دیانا صدا زد! اره همین بود! سراسیمه از جام 

 ها رو پیدا کنم تا ازش بپرسم دیانا کیه.به کل غار نگاه کردم تا یکی از بچه

اما صبر کن کارول! تو هنوز تازه باهاشون اشنا شدی، از کجا معلوم شاید با گفتن این حرف ها  

 درست مثل کار بابابزرگ هکتور! یه چیزی رو بفهمن و ازت سو استفاده کنن.

ایستاده بودم که نگاهم به انار افتاد، روی تختش خوابیده بود. به فکر فرو سرگردون وسط غار 

رفتم، اره فعال نباید بهشون چیزی بگم. اول باید دید کی هستن، من حتی خودمم از چیزی خبر 

هامون بفهمن و ما نفهمیم، باید اول یه مدت باهاشون اشنا ندارم. ممکنه اونا یه چیزی از حرف

 کم بهشون بگم، اوهوم. این درسته. -اعتماد بودن بعد کمبشم و اگر قابل 

 دادم، گفتم:اروم به طرفش رفتم و در حالی که با پوزه ام تکونش می 

 انار بقیه کجان؟ -

 از تکون زیاد کالفه از جاش بلند شد و با اخم بهم نگاه کرد، خواب الود گفت:

 ؟هوم -

 لبخندی زدم، توی خواب و بیداری بود.

 کجان؟ هکتور و انالی و پاتریشا و پاتریک نیستن!ها چهمیگم ب -

در حالی که موهای بهم ریخته اش رو بیشتر داغون می کرد و تکون می داد، با چشم های بسته، 

 خواب آلود گفت:

 فتن بیرون اطراف رو ببینن، از غار برو بیرون و به سمت راست برو بهشون می رسی.ر -

 زمزمه کرد: بعد از حرفش باز دراز کشید و

 دیگه بیدارم نکن. -
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ون نبود خندیدم و باشه ای گفتم، از غار بیرون اومدم. هوا خیلی خوب بود، خورشیدی توی اسم

م به سمت اما نورش گهگاهی از ابر ها بیرون زده بود و خیلی صحنه قشنگی درست کرده بود. ارو

ز ایه مدت کوتاهی بود که کردم، احتماال راست حرکت کردم، بوی هکتور و بقیه رو حس می

 جا رد شده بودن.این

در حال قدم زدن توی یه جاده بودم که با صدای پاتریک به عقب برگشتم، اون مگه با بقیه نبود! 

نفس جلوم نشست. -شد، بهم رسید و با نفسدر حالی که صدام می زد با سرعت بهم نزدیک می

 اروم گفت:

 وای مردم، صبر کن نفسم باال بیاد. -

 خندیدم و گفتم:

 تو مگه با بقیه نبودی؟ پس اونا کجان؟ -

 سرش رو باال اورد و خسته گفت: 

 نه بابا داشتم اطراف گیاه جدید پیدا می کردم. اونا رفتن اطراف رو ببین و به هکتور نشون بدن. -

 متعجب گفتم: 

 گیاه؟ چجور گیاهی؟  -

 در حالی که از جاش بلند میشد، با خوشحالی گفت:

 کنیم. یاه دیگه، برای دارو و اینا استفاده میگ -

 زد و گفت:قهقهه متعجب و پرسشی بهش خیره بودم که 

 باهام بیا بهت نشون میدم، البته اگه دوست داشته باشی. -

دارو و گیاه، بنظر جالب میومد، با خوشحالی باهاش موافقت کردم و دنبالش بر خالف مسیر قبل 

وی مسیر با دو پای بلندش می پرید و با سر خوشی حرف می زد، از راه افتادم، با خوش حالی ت

 دیروز تا حاال اینجوری ندیده بودمش! 

 یاه های زیادی توی دنیا هستن اما از همشون نمیشه استفاده کرد، می دونی خیلی باحاله،گ -

ه، یا شمثال گل ارکیده این اطراف زیاده و خیلی هم خاصیت خوبی داره، یه جورایی ارامش بخ

چسبن. یا مثال میشه ازش یه ماده چسبناک درست کرد که باهاش وسایل و چوب و اینا بهم می

 م.یی باعث میشه تا مریض نشیهاجوریکسرخس که خیلی قشنگه و برای بدنمون خیلی مفیده 
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دادم، خب حاال چطور اینا قراره بهشون کمک کنه! می چینن و حیران به حرف هاش گوش می

 کنن؟بو می

 کنجکاو گفتم:

 کنی؟ با بو این خواص رو دارن؟خب چطور استفاده می -

 شد گفت:اروم خندید و در حالی که وارد جنگل می

خوریم، کنیم و بعد آبش رو میذاریم و مدتی صبر مینه اینا رو باید دم کرد، توی آب داغ می -

 جوری خواصش وارد بدنمون میشه.این

یشرفته تر بودن، توی منطقه ما تنها گوشت می خوردیم، نمی دونستم چه باحال بود، خیلی از ما پ

 میشه گیاه هم خورد! آروم گفتم:

 ولی مگه ما گوشت خوار نیستیم؟ -

 بهم نگاهی کرد و گفت: 

 هستیم اما بدنمون به مواد گیاه هم نیاز داره، نگو که نمی خوردی!  -

 آروم دمم رو تکون دادم و کالفه با اخم گفتم:

 خوردم!ینم -

حیران و متعجب ایستاد و بهم خیره شد. کالفه با همون اخم لبخندی زدم و به چشم های ابیش 

 خیره شدم و گفتم:

کنیم و جا دارو و اینا نداریم، فقط گله ای شکار میجوری نیست، اونخب توی تایگا اصال این -

ه که فقط بدنمون رو های شماها نیست، تنها یه چیز سادمی خوریم. حتی چیزی مثل لباس

 بپوشونه.

 به فکر فرو رفت و گفت:

 مگه شماها بازار ندارید؟ -

 خندیدم، چقدر کنجکاو بود! آسوده گفتم:

ن، فقط ین رو داریم اما از پیشمون دوره، در واقع افراد قبیله اجازه نداشتن از منطقه بیرون برا -

اشتن، اما ها همیشه لباس های قشنگی دالفا و افراد خانوادش اجازه داشتن برن بیرون و خب اون

 خوردن یا نه.دونم چیزی جز گوشت مینمی
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 سری به معنای فهمیدن تکون داد و باز راه افتاد و بلند گفت:

لو تر یه دریاچه کوچولو هست که اطرافش پر از خزه هست. اونم برای سالمتی خیلی خوبه ج -

 ا گوشت کباب شده.به معده کمک می کنه. خیلی خوشمزست، به خصوص ب

 متفکر گفتم: 

 گوشت کباب شده چیه؟  -

 در جوابم باز قهقهه زد و گفت: 

نگو که اینم نخوردی وای عالیه خیلی خوشمزست، همون گوشت رو روی اتیش می زاریم بعد  -

 کنم باید حتما امتحانش کنی.می خوریم خیلی خوبه، شب واست درست می

هاش در مورد گیاه ها گوش دادم. نگاهم کون دادم و به حرفخوشحال از اطالعات جدید سرم رو ت

های پاتریک از خواص گیاهای به درخت های بلند افتاد، تا حاال ندیده بودمشون، میون حرف

 دارویی گفتم:

 پاتریک این درخت ها چین؟ تاحاال ندیده بودمشون. -

 به درخت ها نگاهی انداخت و گفت: 

احتماال توی منطقه شما فقط باید کاج باشه، قبال در مورد اون  اینا درخت های سکویا هستن. -

جا رو این درخت ها تشکیل میدن بیشتر گیاهای دارویی منطقه خوندم. یه منطقه کوچیکی از این

 جا دوره، برای همین بیشتر مواقع نمیام اینجا.هم این طرفه. بدی غار انار اینا همینه که از این

 *دفترچه لغات*

ویا: درختان سکویا از بزرگ ترین درختان جهان هستن و برگ های سوزنی مانند دارن. درخت سک

میانگین پیشینه ارتفاع اون ها بین پنجاه تا هشتاد و پنج متر هست. طول بعضی از این درختان 

 به صد و ده متر نیز می رسه. طول محیط بدنه این درخت ها هم نیز پونزده متر هست.

واقعا!  ادم. عجب پس اسمشون سکویا بود، چه باحال بودن خیلی بزرگ بودنسرم رو اروم تکون د

 صبر کن، گفت قبال درباره اون منطقه خونده؟ چی رو؟ کجا؟ متعجب گفتم:

 منظورت از خوندن چی بود؟ کجا خوندی؟ -

 داد گفت: خونسرد در حالی که به راهش ادامه می

 سانی بوده که قبال از اون اطراف بازدید کردن.م. برای کخب معلومه دیگه توی تومار ها خوند -
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مورد من  متعجب دنبالش دویدم، تومار، یعنی میشه یه تومار هم در مورد اتفاقات عجیبی که در

 میافته باشه؟ فکر نکنم. کالفه پوفی کشیدم و گفتم: 

 ی غار الفامون بود.تونم بخونم؟ ما همیشه توان؟ منم میتومار ها کج -

 رد گفت:داشت و می خویدیم، در حالی که با دستش آب برمیبه دریاچه رس

 ینجا توی یه مکان نگه داری میشه، همه می تونن بخونن، می خوای ببرمت؟ نه ا -

خوشحال بهش نگاه کردم، سرم رو تکون دادم که از جاش بلند شد و به اطراف نگاه کرد، اروم 

 گفت: 

 ی شهر. االن ظهره اگه بریم دیر میشه برای برگشت.جا، خودمم یه کاری دارم توفردا بریم اون -

سرم رو آروم تکون دادم و به اطراف خیره شدم. اونم مشغول چیدن خزه هایی که با ذوق بهم 

نشون می داد شد. یعنی ممکنه چیزی توی اون تومار ها پیدا کنم؟ میشه؟ زئوس لطفا کمکم 

 از این سردرگمی خسته شدم. کن. دیگه

*** 

 )هکتور(

با آنالی و پاتریشا، وارد یه دهکه کوچیک شدیم. اولش تنها دو الی سه غار کوچیک بود که گاهی 

رفتیم، بخاطر نزدیک شدن به عمق شد، اما هر چی جلو تر میسمت چپ و راست مسیر، دیده می

 .شدکوهستان، تعداد غار هایی که کنار هم دیگه بودن، بیشتر می

یده بودیم. با خوشحالی خواستم وارد دهکده بشم که با غرش انگار به منطقه اصلی دهکده رس

 های زیادی، وحشت زده عقب رفتم!

به انبوهی از گرگینه ها خیره شدم که با حالت تهاجمی ایستاده بودن و بهم نگاه می کردن، عده  

، ای روی زمین و عده ای هم باالی سنگ ها، همه اماده حمله بودنای باالی سقف غار ها، عده

ماده بشم، که اگر حمله کردن بتونم تا حدی از خودم دفاع کنم آوحشت زده سریع خواستم منم 

ی بلند پاتریشا، همه بهش خیره شدن. متعجب بهش، که کنارم ایستاده بود و خیلی که با زوزه

ن ممکن بود من رو تیکه آکرد، چشم دوختم، چقدر براش عادی بود، هر روم به جمعیت نگاه میآ

کنن اما انگار براش مهم نبود! به انالی نگاه کردم، اونم مثل پاتریشا، خیلی اروم به همه نگاه تیکه 

کرد! اون دیگه چرا! بیشتر از قبل متعجب شدم. چرا اونم بی خیال بود؟ نکنه براش مهم نبود؟ می
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نیست در  قرارها واقعا؟ اما مگه دوستشون نبودم؟ نه هکتور بازم هر چی باشه تو یه گرگی و اون

 مقابل نژاد خودشون ازت محا...

 با صدای بلند پاتریشا، ناباور بهش ها نگاه کردم! 

 جا اومده! داشته باشید! اون دوستمونه که تازه به ایننلطفا باهاش کاری  -

همه با تعجب بهمون نگاه می کردن، عده ای کمی دفاعشون رو پایین اوردن اما بیشترشون، از 

صداشون، کل کوهستان رو در بر گرفته بود. یکی از گرگینه ها که قهوه ای  قبل عصبی تر شدن،

 بود با عصبانیت قدمی جلو برداشت و با نفرت در حالی که بهم خیره بود گفت:

تونین طرف یه گرگ وایسین! شما امگا ها انگار اب که از سرتون بگذره دیگه براتون چطور می ،

 ه؟آرنژاد و اصالت مهم نیست 

 شا عصبی قدمی جلو تر رفت و بلند و با عصبانیت بهش جواب داد:پاتری

های مواظب حرف هات باش فیلیکس! ما اصالتمون رو یادمون نرفته دارم میگم دوستمونه، آ -

 .که یه گرگه دلیل نمیشه بد باشهاین

 فیلیکس که بیشتر از قبل عصبی شده بود فریاد زد: 

یادت رفته گرگ ها چجور حیوون هایی هستن؟ ما از اونا  دوست؟ انگار واقعا دیوونه شدین! نکنه

کنیم. چطور به خودت اجازه میدی یه گرگ رو دوست برتریم ما اونا رو تبدیل به گرگینه می

 خودت خطاب کنی؟ مردم اینا خیانت کارن اونا دارن ارزش ما رو پایین میارن.

کردن و عصبی به طرفم گاه میی بلند شد که به شدت جو رو بد تر کرد، همه بهم ناهمهمه

شدم امکان نداشت بتونم از دستشون فرار کنم. وای االن چی کار کنم، میومدن. اگه محاصره می

 من من... 

. ناخوداگاه بهشون کردم! عصبی شده بودممیوحشت زده به اطراف نگاه کردم.  باید چی کار 

گیر غرش بودم که گرگ قهوه ای با . دردادمواکنش هایی مثل غرش یا چنگ انداختن نشون می

هاش بهم ضربه زد و با یه چشم بهم زدنی به عقب پرت شدم. محکم به سرعت و محکم با پنجه

دیواره یکی از غار ها خوردم و روی زمین افتادم. لعنتی چقدر سریع و با قدرت بود! بهش نگاه 

سه برابر من بود! زئوس چطوری  اش حتی از آنالی و پاتریشا هم بزرگ تر بود! تقریباکردم، جسه

 ممکنه بتونم باهاش مقابله کنم! ممکن نیست.
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ربه ای ضفیلیکس باز به طرفم اومد و خواست با دندون هاش گردنم رو بگیره و خفه کنه که با 

ثل که بهش وارد شد به سمت راست پرت شد، هر چند ضربه زیاد براش قدرت مند نبود چون م

ون، اون . ابه کسی که بهش حمله کرده بود! پاتریشا م خیره شدممن به سنگ نخورد. به جلو

یعنی این  شنا شده بودن چرا جلوی هم نوع خودشون ایستاده بودن؟آچرا... اونا که تازه با من 

 حس واقعی دوست داشته شدن بود؟ 

داد، چه حس خوب و لذت بخشی بود! حس اهمیت داشتن و حس عجیبی توی دلم قلقلکم می

 .اشته شدندوست د

کشید به شکلی که کل بدنش همراه با ریتم نفس هاش باال و پایین میشد. پاتریشا عصبی نفس می

چکید. انگار خیلی دهنش باز بود و از ال به الی دندون های نیشش آب دهنش روی زمین می

 ی چین خورده بلند گفت:اعصبی بود! اما چرا! با خشم و پوزه

پات رو از گلیمت دراز تر نکن. اتیش بیار معرکه نشو و گورت رو حد خودت رو بدون فیلیکس، -

 گم کن! 

 به فیلیکس نگاه کردم، عصبی در حالی که به طرفم میومد گفت:

 ه؟ هه باورم نمیشه تو اون...آرزنی جوری حرف میبخاطر این بی ارزش پست داری باهام این

تونستم چیزی بگم. با ترس در حالی هاشون نمی فهمیدم اگر هم می فهمیدم نمی چیزی از حرف

. حالت تهاجمی گرفتم که با رسیدنش شد از جام به سختی و درد بلند شدمکه بهم نزدیک می

بهم نگاهی کرد و پوزخند زد. خطاب به پاتریشا در حالی که به انسان تبدیل شده بود و دستش 

 به طرف من دراز بود، من رو نشون داد و گفت:

خواد بهم حمله کنه تو واقعا دیوونه کنه مینی اون وقت اولین کاری که میکازش حمایت می -

 .کنیشدی پاتریشا داری به ما خیانت می

نایی متعجب بهش خیره شدم. اون اول بهم حمله کرد که من دفاع کردم دیگه این حرفش چه مع

ی خواستم کردم پاتریشای بیچاره الکی بخاطر من داشت سرزنش میشد. نمداشت! احساس می

لو رفتم و بخاطر من که تازه یه روز بود که هم رو می شناختیم از اطرافیانش ترد بشه. قدمی ج

 خواستم حسم رو به پاتریشا برسونم که با حرفش متعجب شدم!
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شناسمت تو پست ترین موجودی هستی که تا می خفه شو فیلیکس هر کس تو رو نشناسه من -

ورش داری ش. روغ میگی و انتظار داری همه ازت حمایت کننحاال دیدم به وضوح جلوی بقیه د

هام نگاه کن نی؟ به چشمزرو در میاری. هه خیانت! تو پیش من دم از وفاداری و خیانت می

 .فیلیکس

هاش محیران بهشون خیره بودم. پاتریشا خیلی مصمم بود! فیلیکس هم با نفرت و غم به چش

 خیره شده بود. 

 بینی؟ ی از اعتماد و وفا داری میاهای من نشونهشمبهم بگوط تو توی چ -

برای لحظه ای بعد از حرف پاتریشا همه جا ساکت شد. کسی چیزی نمی گفت، همه فقط نگاه 

و؟ قدمی به طرف پاتریشا برداشتم که فیلیکس در جواب پاتریشا، سرزنش کهمی کردن. چی شد ی

 وار گفت:

 شدن اما هنوز همون پاتریشای قبلی هستی!اره می بینم، با اینکه چشم هات ابی  -

 پاتریشا عصبی میون حرفش پرید و مانع از ادامه دادنش شد، چوزخندی زد و گفت:

خوام جا برو این المشنگه رو تموم کن. هکتور دوستمه و نمیاالن موضوع این نیست، از این -

 واسش دردسر یا مشکلی درست کنی! هری!

بدون هیچ حرفی، باز به گرگینه تبدیل شد و به طرف مخالفمون فیلیکس عصبی بهم خیره شد و 

 حرکت کرد و با سرعت دور شد. اوه چه حرف گوش کن! انالی با خنده خطاب به جمعیت گفت:

هاتون خب دیگه داستانمون به سر رسید گرگه هم به خونش نرسید بفرمایید عزیزان برید خونه -

 تموم شد.

کرد. اروم به اومد. چقدر راحت بود، با همه چیز راحت برخورد میلبخندی از شوخ بودنش به لبم 

ای که بقیه طرف انالی رفتم و کنارش ایستادم. به پاتریشا نگاه کردم هنوز همون جا جلوی سخره

 دیدنمون ایستاده بود و توی فکر بود. روش ایستاده بودن می

مگه از  را باید باهم دشمن باشیم؟ست برام پیش اومده بود، چا هااهی کشیدم. سئوالی که مدت

 یه گونه نبودیم؟ پس چرا؟

. گرگینه های دیگه با صدایی از دور به گوشم رسید، از فکر بیرون اومدم به طرف صدا نگاه کردم

حضور اون صدا همه باز جمع شده بودن و نگاه خیرشون رو از روم برداشته بودن. انگار با حضورش 
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صدا های پچپچشون خاموش شده بود. خود شخص نبود اما  سوده خیال شده بودن وآهمه 

 سید، چقدر با صالبت بود!رصداش به وضوح به گوشم می

اش کمین نکرده باشن! تو بی جا معلوم گلهکبرای چی اومده؟ از . یه گرگ! اونم توی کاستاریکا -

 .مالحظه نبودی پاتریشا

شد. یه گرگینه بزرگ تر از فیلیکس یمتعجب از حرفش به مسیری خیره موندم که صدا نزدیک م

که سیاه بود! با چشم هایی قرمز که ابهت عجیبی داشت. به پاتریشا نگاه کردم. کنارم ایستاد و به 

اما مگه پارتیشا امگا نبود؟ پس چطور یکی  .اون گرگینه لبخند زد. الفا بود پس یعنی قبیله داشت

پاتریشا گفتنش، خیلی مالیم بود. با . زدصدا می از یه قبیله دیگه اون رو اینطوری و با صمیمیت

 که ابهت خاصی توی صداش بود اما نسبت به...این

 .با جواب پاتریشا بیشتر از قبل متعجب شدم؛ غلط نکنم، دیگه داره چشمم از حدقه بیرون میاد

 ای نداره.ست، گلها بابابزرگ، اون دوستمه، دیروز رسیده و یه جورایی امگا -

کرد یاه، مدتی سکوت کرد و بعد، با همون لحن محکم، در حالی که به من نگاه میگرگینه س

 گفت:

 نی؟زجا اطمینان بدی که به کسی اسیب نمیتونی به تموم افراد اینمی -

وم باز و بسته کردم. مطمئنن منتظر تایید من آرهام رو پاتریشا هم نگاهش رو بهم دوخت، چشم

 کردن اخه!ه یکی حمله کنم! ما رو چی فرض میبودن، مرض نداشتم که الکی ب

 پاتریشا با خوشحالی در جواب گرگینه سیاه یا همون بابابزرگش گفت:

 .رسونهکنم که به کسی اسیب نمیبله! ضمانت می -

بابابزرگش دیگه جوابی نداد و انگار کسی هم انتظار نداشت جواب بده! همه با نگاه عجیبشون از 

ادامه کار هاشون پرداختن! یعنی یه جمله از پاتریشا اینقدر اعتبار داشت؟  هم پراکنده شدن و به

 یا اونا به اون الفا مطمئن بودن! 

. نفس اسوده ای کشیدم و  با مهم نیست، مهم اینکه االن در امنیت بودم و خورده نمی شدم

 .پاتریشا و انالی باز هم قدم شدم
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میون یه عالمه گرگینه، به عنوان یه گرگ، همین که حقیقتا برای یه لحظه گفتم مرگم حتمیه،  

االن زنده ام خیلی بود! در حالی که راه می رفتم، به غار هاشون نگاه کردم. چقد جالب بود. تموم 

 ی، برای خودشون یه غار مخصوص داشتن.اغار هاشون کنار هم دیگه بودن و هر خانواده

مون بود! چقدر جالب بودن، چه قدر شهرشون درست برعکس ما که غار ها تنها برای الفا ها 

پیشرفته و خاص بود. کنار غار هاشون پر از گل های قرمز قشنگ بود که پروانه ها دورش می 

هایی، اونم برای اولین بار توی یه شهر . دیدن همچین منظرهچرخیدن! برام خیلی لذت بخش بود

 پر از گرگینه، خیلی جدید و متفاوت بود!

گرگینه ای افتاد که کنار یه گل ایستاده بودن، چرا این طوری بهم نگاه می کنن! به  نگاهم به دو

بقیه نگاهی انداختم، اوه! با اینکه اون صدا، انگار اجازه داده بود بمونم اما گویی هنوز همه بهم 

اعتماد نداشتن، چشم های متعجب و اماده حمله اشون بود که تحت نظرم داشتن، مطمئنن اگر 

کردن، اما بازم خوب بود، م میاتیکه -دادم، همشون تیکهاضافه یا تهاجمی ای نشون میحرکت 

 همین که  در حالت عادی بهم کاری نداشتن، خودش عالی بود! 

متوجه چند تا بچه گرگینه شدم که داشتن . کردمدر حالی که با خوشحالی اطراف رو نگاه می

ویدن و سعی داشتن بگیرنشون، هر سه شون در حالی دها میکردن. دنبال پروانهباهم بازی می

 هایی از سر خوشحالی می کشیدن.دویدن، زوزهکه می

کردم که یکیشون که سفید بود، محکم به زمین خورد، سریع به طرفش با لبخند بهشون نگاه می 

دویدم تا بهش کمک کنم که ناگهان با حمله یه گرگینه از سمت راستم، به سمت مخالف پرت 

 شدم و محکم به دیواره سنگی غار خوردم.

باز چرا؟ اخ امروز تا من رو نکشن ول کن نیستن! لعنتی چه مرگته؟ من که کاری باهاش نداشتم  

تف! عصبی از جام بلند شدم و خواستم به طرف پاتریشا و  .خیر سرم خواستم بهش کمک کنم

ه خاکستری بود که انگار مادر اون بچه انالی برم که اون گرگینه باز به طرفم حمله کرد. یه گرگین

بود. خیلی عصبی بود، حس خطر و ترس رو توی چشم هاش می دیدم. عصبی شدم. اماده حمله 

 .کنی قراره وایسم تا تو بهم حله کنی و بکشیم، عمرابود، اگه فکر می

اندازه هم ت کنم! البته این رو چرت گفتم! هیکل من کجا و اون کجا!اتیکه -ونم تیکهتمنم می 

اش که داشت ناله حالت تهاجمی گرفتم، به بچه. شدمانار و پاتریشا بود و مطمئنن حریفش نمی
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و به طرفم دوید و خواست حمله کنه که کهکرد و یه دستش رو باال گرفته بود نگاه کردم که یمی

 با غرش پاتریشا، نزدیک صورتم متوقف شد. 

 .قول دادکنی؟ مگه ندیدی هی داری چی کار می -

 نفس اسوده ای کشیدم و بهش نگاه کردم. عصبی در حالی که بهم خیره بود بلند گفت:

 .کردله میمگه کور بودی! ندیدی داشت به بچم حم -

 انالی میون حرفش پرید و گفت:

 کرد چون افتاد و...هکتور بیچاره داشت به بچه کمک می؟ وا حمله کجا بود -

هام خیره شد، رد و بدون گوش دادن به توجیه انالی، به چشماون گرگینه، عصبی بهم نگاه ک

هاش گرفت و وارد یکی غرشی کرد و عصبی و با اخم به طرف مخالفم برگشت. بچه رو با دندون

از غار های نزدیکمون شد. اوف! انگار خطر از بیخ گوشم رد شد! نفس عمیقی کشیدم و به اطراف 

 کردن. م نگاه مینگاه کردم. همه داشتن با عصبانیت به

کالفه شده بودم. انگار اون الفا هم زیاد قدرت نداشت. با اینکه قول داده بودم اما هنوزم همه ازم 

 متنفر بودن. 

ومدن رفتم و کنارشون ایستادم، انالی در حالی که سعی ابه طرف انالی و پاتریشا، که به سمتم می

 ، عصبی گفت:داشت با لیس زدن بدنم، خاک و گل ها رو تمیز کنه

 کنن! چرا...وردن، مگه حسش رو درک نمیآشورش رو در  -

 پارتیشا میون حرفش پرید و در حالی که نشسته بود و داشت به اطراف نگاه می کرد، گفت:

کنن! وگرنه با توجیه تو قرار نبود ولش کنه! منتها بهش اطمینان ندارن. بهشون حق درک می -

 فهمی!ون اطمینان نداشتیم مثل انار، هر چند تو کال نمیبده، خودمون هم اولش زیاد بهش

ی شدنش آنالی با این حرف پاتریشا، غر غر کرد و اروم یه چیزی گفت که متوجه نشدم. از حرص

حت فشارم خنده ای کردم و به اطرف نگاه کردم، همه بهمون خیره بودن. این نگاهاشون، بدجور ت

 و به طرفم اومد، اروم کنار گوشم گفت:گذاشته بود. پاتریشا از جاش بلند شد 

ن. کتور بیا امروز رو برگردیم، می ترسم نتونم اوضاع رو کنترل کنم، مدتی که بشه اروم میشه -

 لطفا بهشون یکم زمان بده!
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هاش وم تکون دادم، لبخندی زد، نگاهش حرف می زد انگار خیلی ممنون بود که باآرسرم رو 

م. انالی هم باهامون م و باهاش هم قدم شدم تا به غار برگردی. لبخندی زدموافقت کرده بودم

 همراه شد.

ه اگر صد کباز به اطراف نگاه کردم، همون مسیر قبلی بود اما جذابیت هاش به قدری زیاد بودن 

همچین  بار هم ازش بگذرم هیچ وقت برام تکراری نمیشد. واقعا عالی بود هیچ وقت توی تایگا

 صحنه هایی نداشتیم. 

محو اطراف بودم که با صدای انالی توجهم بهش جلب شد. در حالی که بین من و پاتریشا راه می 

 غر می کرد. -رفت غر

 کنن، بابا خب وقتی گفت...زیادی احتیاط می -

که یه روز از اشنایی مون می گذشت اما به هاش باز به اطراف نگاه کردم. با اینبی توجه به حرف

بودم. در بیشتر مواقع زیادی توضیح می داد، مثال یه حرفی می زدیم بعد  خوبی انالی رو شناخته

 .کردفهمید و کلش رو باز گو میکه تموم میشد اون انگار تازه می

خنده ای کردم و سری از روی تاسف تکون دادم. نگاهم روی پرنده های زیبایی بود که با صدای 

ونستم چین اما هر چی که دخوندن. نمی کردن و میقشنگشون ال به الی درخت ها پرواز می

جا بمونیم. اما شد همیشه اینبودن، خیلی قشنگن! به شدت بهشون جذب شده بودم. کاش می

گفت، موندمون همیشگی نبود. در واقع اصال ممکن نیست، با شرایط امروز این طور که کارول می

 زندگی کنیم.جا با امنیت تونستیم توی اینکامال ثابت میشد چرا ما نمی

ولی نباید یادم بره که اولویت کارول توی پیدا کردن دلیل خاص بودنش و حضورمون توی 

ها راستی یادم باشه رسیدیم بهش در مورد هادس بگم! نباید آاینجاست و نباید تنهاش بزارم. 

 ممکن بد بشه. بیشتر از این طولش بدم، وگرنه

 )آنالی(

ی رو و یادم افتاد اون جای همیشگکهکردم که یتحلیل میهمین طور داشتم ماجرا رو براشون 

ع بی بهش نشون ندادیم! مطمئنن اون جا رو ببینه از زیباییش خیلی خوش حال میشه! در واق

ا بهوش میشه از اون همه جالل!  دست از تحلیل کردن برداشتم و جلو تر ازشون دویدم و 

 خوشحالی گفتم:
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ریم شکار، اون جا رو ببینه از زیباییش شه میون جایی که همیهی پاتری بیا هکتور رو ببریم ا -

ین گرگینه دهنش باز می مونه! شهر رو که نشد نشونش بدیم اما الاقل اون جا رو ببینه، چقدر ا

ل و خها کود بودن، اه اه خب یه لحظه بهش وقت می دادین، با اخالق خوبش مواجه می شدین 

ه حرف بخوب شد ما که گله نداریم، وگرنه مجبور بودیم  چل ها! همیشه فقط به فکر خودشونن،

 این خل و چل ها گوش بدیم. ها راستی بریم یا نه؟

 پاتریشا در حالی که خنثی بهم نگاه می کرد گفت:

 اگه اجازه بدی و این همه حرف نزنی، اره بریم البته اگه هکتور میاد و خسته نشده! -

 به هکتور نگاه کردم و خوشحال گفتم:

وای هکتور باورت نمیشه چقدر اون جا عالیه، یه جایی پر از درخت های کوچولی که حال میده  -

 پشتش قایم بشی و...

 میون توضیحاتم، پاتری گفت:

 منظورش بوته هست!  -

 خندیدم و گفتم:

اره اره همون؛ حاال مهم نیست، مهم اینکه منظورم رو بگم اره داشتم می گفتم خیلی خوبه  -

برای شکار، وای توهم که غذا نخوردی! بیا بریم شکار هم خودت یه چیزی بخور هم حال میده 

برای کارول ببریم. وای خیلی می خوام شکار گرگ ها رو ببینم یعنی با ما فرق داره؟ شایدم نداره 

 وایی خیلی خوشحالم!

رش رو بعد از گفتن تموم حرف هام مشتاق و شاد به هکتور نگاه کردم. لبخندی زد و اروم س

 تکون داد، اره این یعنی بزن بریم. 

خوشحال و شاد به طرف منطقه همیشگی مون راه افتادیم، توی کل مسیر باهاشون حرف زدم تا 

حوصله اشون سر نره، نمی دونم اگه من نبودم، می خواستن چی کار کنن. هکتور با اینکه نمی 

میشه بی حوصله بود اما گاهی هم توسنت حرف بزنه اما حس خوبی بهم می داد، پاتری هم که ه

 مثل من هیجان زده میشد که این حالتش یک در هزار بود. خیلی نادر بود! 

شاد و شنگول راه می رفتم که با بوی یه گرگینه غریبه، ایستادم. اطراف رو بو کردم. نزدیک بود! 

ن نشونه گذاشته چطور جرئت کرده بود وارد منطقه ما بشه! این جا مال ما بود حتی با ادرارمو
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بودیم! به پاتریشا نگاه کردم، اونم فهمیده بود هر دو با یه نگاه به هم به طرف منشأ بو دویدیم. از 

 ال به الی درخت ها با سرعت رد شدیم، بهش که رسیدیم با دیدنش، سر جام میخکوب شدم. 

ی مه هی جلو جلوی یکی از درخت ها ایستاده بود و بهش نگاه می کرد. یه گرگ کرمی بود ک

و تکرار ررفت و محکم به درخت می خورد! بازعقب می اومد و بهش نگاه می کرد و باز همون کار 

 می کرد. متعجب به طرفش رفتم و توی دو متریش، ایستادم. خندیدم و گفتم:

 ایی ها.هی داری چیکار می کنی؟ توی منطقه م -

 یدم: جوابی نداد و بی خیال به کارش ادامه داد، متعجب پرس

 بازی جدیده؟  -

 در حالی که اون کار رو تکررار می کرد، اینبار بهم نگاه کرد و با خنده و یه لحن باحال، گفت:

 اره اره، نه، نه! نمی دونم. -

. از اون وایی چه باحال بود! در یه نگاه ازش خوشم اومد. بهش نزدیک شدم و به درخت نگاه کردم

 رفتم کنارش و منم سرم رو مثل اون به درخت کوبیدم و گفتم:درخت غول پیکر ها بود )سکویا(، 

 چرا داری این طوری می کنی پس؟ -

 در حالی که سرش رو محکم تر می کوبید خندید و با اون لحن باحالش گفت:

 اخه این درخته از سر راهم کنار نمیره! این جوری می کنم تا بره و بزاره رد بشم! -

مه دادم، خیلی باحال بود، یعنی درخت ها هم می تونستن حرکت قهقه ای زدم و به کارم ادا 

کنن؟ اره البد وگرنه که مرض نداشت اینجوری بکنه! حتما دیده! با شدت بیشتری به کارم ادامه 

دادم، باید بهش کمک می کردم تا بتونه درخت رو ببره، درسته وارد منطقمون شده بود اما تا 

 ره باهاش کاری نداشتیم. زمانی که شکار نکنه و نشونه نزا

کردم قابت میاالن مهم بازی بود که فعال دو یک به نفع ما بود. در اون بین که داشتم با درخت ر

. هکتور که هنگیده بود اما نگاهم به بچه ها افتاد. داشتن با تعجب به کارمون نگاه می کردن

بود. مگه چه کار عجیبی می  دهپاتریشا انگار انتظار این رو داشت چون کمتر از هکتور شوکه ش

 کردم که اینقدر شوکه شده بود؟ چقدر عجیب بود این پسره!

 )پاتریشا(
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به شکل انسانیم در اومدم و در حالی که موهام رو که بهم ریخته بودن مرتب می کردم خطاب 

 به هکتور گفتم:

 این کال یه تختش کمه زیاد نگران نباش. -

الی که به از اسکول بازی انالی شوکه شده بود! خندیدم و در ح بهش نگاه کردم، بی چاره بدجور

 سمت مخالف انالی حرکت می کردم بلند گفتم:

 ش به غار برگرد. هکتور بیا ولش کن.هوی انا ما رفتیم بعد -

رفتم که هکتور رو کنارم حس های خیس راه میطور با پاهای برهنه روی چمنداشتم همون

کردم که چقدر گرگ ها از نظر نژاد محدود بودن. ما خیلی کار ها میکردم. داشتم به این فکر 

ومد! خب اکردم انگار هیچ کاری از دستشون بر نمیمی تونستیم انجام بدیم اما اونا، احساس می

 دروغ هم نبود حقیقت بود.

های غول پیکر م رو بهشون جلب کرد. طبق معمول روی درختاصدای چه چه پرستو ها توجه

بودن و می خوندن. خب تقریبا نزدیک ظهر بود و وقتش بود همشون برای غدا جمع بشن.  نشسته

 سیدیم.  ربه جلو نگاه کردم. تقریبا داشتیم می

پاتوق همیشگی من و انالی برای شکار خیلی جای خوبی بود. بیشتر خرگوش ها اصوال اونجا خونه 

خوبه یه دل سیر میشه غذا خورد. به هکتور می ساختن و ماهم اتفاقی اونجا رو پیدا کردیم. خیلی 

وم همراهم راه میومد. کاش می تونست حرف بزنه االن قدر انالی رو می دونم چقدر آرنگاه کردم. 

زد، الاقل بینمون سکوت نبود اما االن با نبودش بدجور هر دو ساکتی بودیم. اون که حرف می

ک تو سرت پاتری، چی؟ ای تو روحت انا از دونم اصال چی بگم. خاتونه حرف بزنه منم نمینمی

 بس گفتی پاتری دیگه خودم به خودم میگم پاتری تف! 

 وم گفتم:آرسمون خیره شدم. باز هوا ابری بود! آسری از روی تاسف برای خودم تکون دادم و به 

می  لم یکم آفتابجا بیشتر مواقع هوا ابریه، در واقع باید بگم کال همیشه ابریه. گاهی داین -

ی تونم مخواد. به قدری که بتونم راحت زیرش دراز بکشم و بهش خیره بشم. تنها وقت هایی که 

 !ست که از روزنه خارج میشه. آها آفتاب رو ببینم از ال به الی برگ درخت ها
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تونست جوابم رو ها رو گفتم؟ اون که نمیوردم. برای چی اینآآه عمیقی کشیدم و سرم رو پایین 

هام خیره بود. نگاهم رو ازش گرفتم. برای یه لحظه بیش به چشمآهای گاه کردم. چشمبده! بهش ن

 انگار معذب شدم! من چم شده بود؟

 . رسیدیم. خندیدم و گفتم: ای کردم و ایستادم. به جلو نگاه کردمسرفه

 اینم بهشت کشف شده توسط من و انالی! -

خندیدم و به طرف دشت دویدم. خودم رو روی به هکتور نگاه کردم، حیران به جلوش خیره بود. 

 چمن های بلندش که یه متر بود انداختم که توشون غرق شدم. خندیدم و بلند گفتم:

 .تو هم بیا هکتوره! خیلی کیف مید -

سرم رو بلند کردم تا ببینم هکتور کجاست که دیدم هنوز حیرت زده ایستاده بود و داشت به 

قیقتا باید هم شوکه شد، منظره خیلی قشنگی بود حتی من و ه خب حآرکرد. منظره نگاه می

 انالی هم تا چند هفته با هر بار دیدنش خیره می موندیم. 

به منظره نگاه کردم یه دشت سر سبز بزرگ که تا بی نهایت ادامه داشت و انتهاش کوه های 

ر پوشونده بزرگ اون رو اسیر کرده بودن. دورش هم یه جنگل بزرگ با درخت های غول پیک

بودش انگار که وسط اون ها گیر افتاده بود. پر از گل های ارکیده بنفش بود که ال به الی علف 

خوردن. خرگوش ها هم ال به الی این علف ها و گل ها چاله های بزرگ همراه باد پیچ و تاب می

ش ها رو شکار کنده بودن و زندگی می کردن. بهترین جا برای شکار غافلگیرانه بود تا سریع خرگو

 کنن یا نه.کرد. منتظرم ببینم گرگ ها هم مثل ما شکار می

شدیم و به اون طعمه نزدیک می شیم. بعد که قشنگ بهش رسیدیم ما اول شکل انسانیمون می

پریم و تا بیاد فرار کنه اسیر شده. به هکتور نگاه کردم. قدمی جلو یهو تبدیل میشیم و روش می

غلتید. کشید و میف ها انداخت، از سر خوشحالی زوزه های کوچیک میاومد و خودش رو روی عل

روم از توی علف ها بیرون اومدم و روی تپه آبا خنده بهش نگاه کردم. چقدر خوشحال شده بود. 

 کوچیکی که سمت راست بود نشستم. 

 ورمدتی که گذشت به طرفم اومد و اروم کنارم نشست. روی دو پاش نشسته بود و چشم هاش 

. انگار بسته بود. باد به موهای پشت گردن و جلوی سینه اش می خورد و باهاشون بازی می کرد

 برد.خیلی داشت لذت می
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ار فرار زمدتی نگذشته بود که نگاهم به یه خرگوش افتاد که با سرعت از دل جنگل به وسط علف 

 کرد. سریع از حالت نشسته بلند شدم و خطاب به هکتور بلند گفتم:

 زود باش! ،زود باش! تور بگیرشهک -

با حرفم سریع به طرف خرگوش دوید. مشتاق ایستادم و به صحنه خیره بودم تا ببینم یه گرگ 

به قدری سرعتش زیاد بود که خرگوش اگه لحظه  .کنه. چه سرعت زیادی داشتچطور شکار می

ن کل دشت رو می گرفتش، هر دوشوای صبر می کرد تا وارد سوراخ های زمینی بشه به حتم می

خواست بگیرتش، وای دویدن خرگوش بیچاره از خورده شدن فرار می کرد و هکتور مصمم می

 .کنم از دیروز تاحاال چیزی نخورده بودناالن که فکر می

به شکل انسانیم در اومدم و محکم با دستم به سرم کوبیدم. خاک تو سرت کنن. به خودم نگاه 

شده بود، لباس یدکی هم که نداشتم. سری به معنای تاسف برای کردم. تف باز که لباسم پاره 

برد؟ کالفه باز روی خرش کی میآخودم تکون دادم و بی خیال به هکتور و خرگوش خیره شدم. 

زمین نشستم و دست هام رو زیر چونه هام گذاشتم. این هکتور هم عجب حوصله ای داشت ها، 

 شدم.اگه من بودم که بیخیالش می

. چی شد یهو؟ با سرعت بلندی و افتادن هکتور روی زمین شوکه سریع از جام بلند شدم با زوزه

های مداوم و بلندش کل منطقه رو در بر گرفته بود. نگرانش شده بودم. به طرفش دویدم. زوزه

! با تموم توانم با دو پام به طرفش دویدم. بهش که رسیدم شوکه به صحنه خیره یکهوچش شد 

 شدم.

عصبی به طرفشون قدم برداشتم. . کرد! چطور اینجا رو پیدا کرده بودضی اینجا چی کار میاون عو 

هکتور رو روی زمین خوابونده بود . زدم. هم از دویدن و هم بخاطر حضور نحسشنفس می-نفس

تونست تکون بخوره چون پاها چکید و نمیو با فکش گردنش رو گرفته بود، از گردنش خون می

 با دست و پاهای خودش قفل کرده بود! و دست هاش رو

. با دیدنم سریع هکتور رو ای نامرد با عصبانیت سریع تبدیل شدم و با غرشی به طرفش پریدم 

ول کرد و عقب رفت. کنار هکتور ایستادم و نگران بهش نگاه کردم. خیلی حالش بد بود، زخم 

های ما بود. با تنفر و جای همون زخم هاش از اون موقع مبارزه با من و انار هم بد تر بود. درست
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خواستم بکشمش عصبانیت به چشم های قرمزش نگاه کردم. ازش متنفر بودم. با تمام وجودم می

 مقصر سختی های من و پاتریک اون بود.

 با خشم و فریاد گفتم: 

 کنی؟یکردی؟ مگه نگفتم دوستمه چرا گورت رو گم نمداشتی چه غلطی می -

 رشی کرد و بلند گفت:عصبی تر از من غ

کنی به یه گرگ امون دادی! به یه خفه شو پاتریشا یکی باید به خودت بگه داری چه غلطی می -

 فهمی یا نه؟گرگ می

با چه حقی بهم گفت خفه شو؟ کارم به جایی رسیده که اون به خودش اجازه اینجوری حرف 

ه کردم، اونم سریع از خودش دفاع کرد زدن با من رو بده؟ عمرا اگه بزارم. با فریاد به طرفش حمل

هام رو به عقب داده بودم و بهش پنجه و جنگ شروع شد. در حالی که از عصبانیت گوش

 کشیدم گفتم:می

 !شغالآبه من میگی خفه شو عوضی اگه تو نبودی من االن توی این وضع نبودم  -

ت هام رو گاز می گرفت، من چنگ می انداختم و اون جای خالی می داد و یهویی با دندون دس

 میون مبارزه بلند فریاد زد:

کردی االن ملکه یه قبیله بودی. تو احمق بودی تقصیر خودت بود اگه اون روز باهام ازدواج می -

که قبول نکردی پس بدبختیت رو تقصیر من ننداز این تاوان رد کردن من بود مطمئن باش دست 

 از سرت برنمی دارم.

ز قبل عصبی شدم. حالم ازش بهم می خورد. با تموم وجود اینبار با دندون با حرف هاش بیشتر ا

بهش حله کردم. اونم متقابل حمله کرد. هر دو گردن های هم رو گرفته بودیم و فشار می دادیم. 

دادم نصف موهای مشکیش توی دهنم بود اما واقعا با تمام توانم گردن گوشتیش رو فشار می

 اون کجا و زور من کجا!  رسید. زورزورم بهش نمی

ود. خون قدرت اون خیلی بیشتر بود با تموم توانش فشار می داد که گردنم به شدت زخمی شده ب

دادم. چطور انتظار از گردنم می چکید و زیر مون پر از خون شده بود. داشتم توانم رو از دست می

 ؟داشتم به عنوان یه امگا زورم به یه الفا برسه. چطور
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های روی زمین ه از درد و خون ریزی زیاد گردنش رو ول کردم و روی زمین افتادم. خونبه ناگا

بیای همه به اطراف پاشیدن و تموم بدنم رو خونی کردن. خیلی حالم بد بود به خصوص که فو

سعی داشتم باز بلند بشم. اما واقعا دیگه نمی تونستم  نفس می زدم و-خونم باز برگشته بود. نفس

  . فیلیکس پوزخندی زد و در حالی که کنارم به حالت انسانیش می نشست گفت:کاری بکنم

وخی ناکار شدی که! هه یعنی اون گرگ لعنتی اینقدر مهم بود که بخاطرش با من درگیر ا -

 شدی؟ 

 خیلی درد داشتم. با سختی میون انبوهی خون گفتم:

 جونم رو نجات دادن... من... اون... و دوستش.. -

م حرفی بزنم، دیگه در توانم نبود، سرم رو که باال گرفته بودم محکم روی زمین افتاد تونستنمی

کم بسته شدن. اما نه باید مواظب هکتور می بودم اونم بی هوش شده بود. حتی  -هام کمو چشم

بدنش از من ضعیف تر بود، چی کار کنم. چی کار کنم کسی اینجا رو بلد نیست! جز من و انالی... 

اره اون هنوز این اطرافه قرار بود بیاد! اما نه بهش گفتم برگرد! لعنتی اما شاید نشنیده بود! آنالی 

ی بکشم که امثل همیشه! باید خبرش کنم. با تموم توانم نفس عمیقی کشیدم و خواستم زوزه

 فیلیکس با دست هاش پوزه ام رو گرفت. پوزخندی زد و گفت:

 ، نچ!نچ -

هام بسته شدن و دیگه چیزی ی توانم تموم شده بود. چشممهفهمیدم، هدیگه چیزی نمی

 نفهمیدم.

 )کارول(

. پاتریک هم داشت کردممدتی گذشته بود که کنار دریاچه ایستاده بودم و به همه چیز فکر می

ذاشت. تمام مدت فکرم پیش اون پری و خواب بود. خوابی چیند و توی سبدش میهنوز خزه می

 کرد. رو القا می که عجیب، بهم حس کشش

عه بتونم کرد تا برای یه بار دیگه، به جنگل جگوار برم! اره! شاید این دفحسی که مجبورم می

ر روی یه هی کشیدم و به پاتریک نگاه کردم. تا کمآ .کنمجا چی کار میپیداش کنم و بفهمم این

چیند. جلو بود رو می کرد. انگار داشت یه چیزی که توی گودالچیزی غم شده بود و یه کاری می

 :دونستم اسمش چیه. خطاب بهش گفتمرفتم و کنارش ایستادم، یه گیاه بزرگ بود ولی نمی
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 پاتریک من دارم به جنگل جگوار میرم، تو برو منم بعدا بر می گردم. -

اید اول با تموم شدن حرفم راهم رو به طرف اخرین مسیری که دفعه قبل ازش اومدم کج کردم، ب

یری که می رفتم و بعد از اونجا به جنگل جگوار چون ممکن بود گم بشم. داشتم به مسبه غار 

انع از رفتنم قبال با انار و انالی رفته بودم فکر می کردم که پاتریک با غرشی جلوم سبز شد و م

 شد. با عصبانیت گفت:

از منظورت چیه بری جنگل جگوار؟ خل شدی مگه! اون دفعه رفتی چیزی ندیدی چرا ب -

 خوای بری؟می

که خبر داشت هم احتماال انار یا انالی نمی تونستم خوابم رو بهش بگم. اطمینان نداشتم، این

اروم سرم رو  ؟تونستم بگمبهش گفته بودن. از ته دلم یه چیز مانع از گفتنم میشد! چرا؟ چرا نمی

 پایین اوردم و در حالی که هولش دادم تا کنار بره گفتم:

 باید برم.  -

برای لحظه ای جرقه ای توی ذهنم زد! اینکه توی خوابم اون جنگل پر از مه بود، دلیل نمیشد 

حتما جنگل جگوار باشه! شاید اصال برای یه منطقه دیگه بود! اره احتماال همین بود مطمئنن 

 همینه! با خوشحالی به طرف پارتیک که عصبی بهم نگاه می کرد برگشتم و گفتم:

، دیگه کجا مه غلیظ داره؟ ام... با یه دریاچه، توی جنگل جگوار دریاچه ای جز منطقه جگوار -

 ندیدم! پس...

؟ چیزی نگذشته بود که با حرفش، متوجه تعجبش یکهچهره اش به شدت متعجب بود، چش شد 

 ب سرد روی بدنم ریخته بودن!آشدم. انگار یه عالمه 

 اتفاقا دریاچه هم داره، اما... .هی که خیلی مه غلیظی داره برای جگواراتنها منطقه -

ناباور بهش نگاه کردم، چطور ممکن بود؟ چطور؟ یعنی تموم این ها به اون جا مربوط بود؟ یعنی 

جوری نشده بودم، یهو چم نه! امکان نداشت! من هیچ وقت تا به حال این. واقعا خوابم واقعی بود

پاتریک باز به چشم های متعجبش  شده بود که یه مدت این جوری شدم! با نصفه موندن حرف

 نگاه کردم و گفتم:

 اما چی؟ بگو پاتریک! -

 کنی!با صدای ناباور و مشکوک پاتریک، ناچار چشم هام رو بستم. کارول داری چی کار می 
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دونستی ما... اما حتی اهالی این منطقه هم از وجود اون دریاچه مطمئن نیستن! تو از کجا میا -

 .قدر مطمئناین هم داره؟ اوناون جا یه دریاچه 

ری رو شت! گند زدم! نمی دونستم چی جوابش رو بدم. چی بگم! بگم توی خواب دیدم؟ یا اون پ

ن یزه کی می خواد کنار همچیربگم که بهم گفت منتظرتم؟ نه نه مطمئنن همه چیز بهم می

 حیوون مرموزی باشه! نه نمی...

هام رو باز کردم و به پاتریک خیره شدم. گوش ، چشمی بلند از طرف یه جای نامعلومابا زوزه 

هاش رو باز هاش رو محکم گرفته بود و تمرکز کرده بود. خواستم حرفی بزنم که با وحشت چشم

 کرد و بلند گفت: 

 خیلی دوره چی شده؟. دآنالی! زوزه انالی بو -

ندون گرفت و با شوکه بهش نگاه کردم که سبدش رو زمین گذاشت و تبدیل شد. سبد رو به د

سرعت به طرف مسیری نا مشخص دوید. حیران دنبالش راه افتادم. چطور فهمید انالی بوده من 

که نفهمیدم. شایدم چون زیاد باهاش بوده درست مثل من و هکتور هر چند ما کال شیش روز 

 باهم بودیم. 

غار رسیدیم.  رفت. مدتی نگذشت که بهبا سرعت پشت سرش می دویدم. داشت به طرف غار می

های  که با صدای وحشت زده و نفسکردم هیچکس توی غار نبود! سرگردون اطراف رو نگاه می

 ی انار به طرفش برگشتم. جلوی ورودی غار ایستاده بود.به شماره افتاده

 در حالی که داشت گریه می کرد خطاب به من و پاتریک گفت:

 طور!همینهم  خیلی حالش بده و پاتریشا... اونپاتریشا و هکتور هر دوشون زخمی شدن. هکتور  -

 شوکه از حرفش به طرفش رفتم و بلند گفتم: 

 االن کجان؟ من و ببر پیششون!  -

با  سری تکون داد و سریع به طرف راست غار دوید. این که همون مسیری بود که ما رفتیم!

چشم  هم داشت میومد. عصبانیت و ترس و اضطراب دنبالش دویدم. به عقب نگاه کردم. پاتریک

انار رو  هاش به شدت نگران بودن و انگار هنوز توی شک بود. کالفه نگاهم رو به جلو دوختم و

 دنبال کردم، یعنی چی شده بود. اون زوزه یعنی واقعا توی خطر افتاده بودن؟
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به  فتیمربا تموم سرعت می دویدیم. بعد از چند لحظه که توی مسیر های نامعلومی دنبال انار 

ون گفته یه دشت پر از گل رسیدیم. یه علف زار به همراه گل های ارکیده که پاتریک در موردش

 گاه کنم.بود! خیلی قشنگ بودن اما واقعا وقت نبود که بشینم و به منظره خیره کننده جلوم ن

بوی خون زیادی به دماغم خورد. وای پس خیلی وضع بد بود. با سرعت به طرف منبع خون  

. انار زود تر رسیده بود و پاتریک هم پشت سرم بود. بهشون رسیدم. یه قسمت زیادی از دویدم

علف ها و گل ها له شده بودن و همه پر از خون بودن. پاتریشا یه متر اون طرف تر توی مرکز 

دایره خون افتاده بود و هکتور هم جلوی پاهام کنار دایره بود. تموم بدنش خونی بود. بدن پاتریشا 

به خاطر سفید بودنش کامال قرمز شده بود. نگران به هکتور نزدیک شدم و گردنش رو که  که

 ریزی بند بیاد.کار باعث میشد خونکرد لیس زدم. اینداشت خون ریزی می

 *دفترچه لغات*

لیس زدن: بزاق دهن حیوانات ماده خاصی داره که برای بهبود زخم و روند سریع بهبود اون اثر 

 گذار هست.

کرد. هیچ وقت ایتقدر خون رو ا هر بار لیس زدنم مزه شوری خون توی دهنم حالم رو بد تر میب

نخورده بودم. خیلی خون ریزی داشت. مدام لیس می زدم و سعی می کردم تکونش بدم تا باهام 

 داد نگران بهش خیره بودم که با حرف انالی بیشتر از قبل نگران شدم.حرف بزنه اما جواب نمی

 تونستم تنهاشون بزارم.ونستم چی کار کنم نمیدهوشن من، من نمیلی وقته هر دوشون بیخی -

عصبی سرم رو باال اوردم و بهش نگاه کردم. کار کی بود؟ چطور هر دوشون به این وضع افتاده 

 بودن! عصبی گفتم:

 ورده؟آچی شده که اینجوری شدن؟ کی این بال رو سرشون  -

 ه صدای انار مانع از ادامه دادنش شد.انالی خواست حرفی بزنه ک

الن مهم نیست اول باید هر دوشون رو نجات بدیم. اگر همین طوری خون ریزی کنن ممکنه ا -

 هر دوشون بمیرن.

 ی تایید حرفش تکون دادم و گفتم:. سرم رو به معنابهش نگاه کردم

 اون پماد ها اونا رو بیار... -

 ون داد و گفت:میون حرفم سرش رو به چپ و راست تک
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جا بابابزرگ اوندهکده ه فایده نداره زخم هاشون خیلی شدیده باید ببریمشون به نه اونا دیگ -

 شاید بتونه درمانشون کنه.

اتریک سریع سرم رو تکون دادم. گردن هکتور رو با دندون هام اروم گرفتم تا بکشونمش که پ

 سریع گفت:

وضعی که گردنش داره اگر بکشیش کل پوست  ارول صبر کن مگه دیوونه شدی! با اینک - 

 .گردنش پاره میشه و خون ریزیش بد تر میشه

 مظطرب به پاتریک و هکتور نگاه کردم و گفتم:

 پس چی کار کنم؟ چطوری... -

 پارتیک منتظر نموند تا حرفم تموم بشه سریع به شکل انسانیش در اومد و خطاب به انار گفت:

 لباس همراهته؟

ن داد و از توی کیفش یه لباس بیرون اورد و به طرف پاتریک پرت کرد. پاتریک انار سری تکو

سریع لباس رو پوشید. یه ردای مشکی و قرمز بود. به طرف هکتور اومد و با دو دستش هکتور رو 

بلند کرد و با سرعت به طرف یه جایی دوید. نگران به انار و انالی نگاه کردم. پس پاتریشا چی؟ 

 م گفت:آروهمید نگران چیم انگار انار ف

 شما ها برید من و انالی هم پاتریشا رو میاریم. -

ود چطور با یه گرگ که بسری تکون دادم و با سرعت به دنبال پاتریک دویدم. خیلی زورش زیاد 

 وید؟دبغلش بود و دو تا پا این جوری می

رو بغل کرده بود و می دوید.  به پشت سرم نگاه کردم انالی و انار هم داشتن میومدن انار پاتریشا

چطور اون گرگینه بزرگ رو گرفته بود و می دوید؟ چقدر زور داشتن! از اون دشت بیرون اومدیم 

. و به طرف راست دویدیم. مدتی نگذشت که به یه منطقه رسیدیم که پر از غار های کنار هم بود

گرگینه بودن و با اخم و  متعجب به اطراف نگاه می کردم و پشت سر پاتریک می دویدم. همه

 کردن! تعجب بهمون نگاه می

شا مشکلی االن بحث این نبود که چرا اینا بهمون نگاه می کنن مهم این بود که هکتور و پاتری

 براشون پیش نیاد! 
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ه پر از کپاتریک از چند صخره باال رفت و وارد یه غار شد. پشت سرش وارد شدم. یه غار بزرگ 

یزون بود! به تا حاال اینا رو ندیده بودم! چقدر چیز میز به دیوار و سقف آوچیز های عجیب بود، 

 گذاشت.  پاتریک نگاه کردم به طرف یه گرگینه سیاه بزرگ رفت و هکتور رو جلوش روی زمین غار

انار هم از کنارم رد شد و پاتریشا رو کنار هکتور خوابوند و به اون گرگینه چیزی گفت. جلو رفتم. 

یه پیر مرد تبدیل شد که چشم های قرمزی داشت. الفا، اون الفا بود! بهم خیره نگاه  گرگینه به

کرد، قدمی عقب گذاشتم و به منظور احترام کمی سرم رو خم کردم. از روی سنگ بلند شد و 

پایین اومد. کنار پاتریشا و هکتور نشست و دستی به گردنشون کشید. یکم که گذشت بهمون 

 نگاه کرد و گفت:

 خیلی زخمشون بده، چه اتفاقی افتاده؟  -

 با گفتن این حرف به انالی نگاه کرد و گفت:

این همون دوستتون نیست که صبح توی دهکده جنجال به پا کرده بود؟ به خودتون حمله  -

 کرد؟

 عصبی از حرفش قدمی جلو گذاشتم و غرشی کردم. بلند گفتم: 

 کنه اون...اون الکی به کسی حمله نمی -

 میون حرفم با اخم بهم نگاه کرد و گفت: الفا

 جا ندیده بودمت! یه دورگه! تا حاال این -

شوکه از حرفش بهش خیره شدم. چقدر سریع فهمید یه نقصی دارم! دورگه نه من دورگه نیستم. 

 .شایدم هستم. یعنی واقعا یه دورگه بودم؟ اما هکتور هم که دورگه بود

 به هکتور نگاه کرد و گفت:

 کنین؟ست. شماها اینجا چیکار میگه انم دوراو -

ش می شوکه بهش نگاه کردم. چقدر زود فهمید. قدرت تشخیص یه الفای پیر که توماس در مورد

 گفت همین بود؟

 *دفترچه لغات*

 قدرت الفا ها)مشترک در تمام نژاد ها(

 .فا نیستندقدرت الالفا هایی که تازه به ریاست گله رسیده اند قادر به استفاده از ویژگی های 
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د بر قرار بعد از پنج سال بعد از الفا شدنشون می توانند ارتباط احساسی بین خود و گله ی خو

 کنند.

ای همچون بعد از بیست سال می توانند به جای اعضای گله خود نیز ببینند. این گله ها که دار

 الفایی هستند از نظر دفاعی قدرت باالیی دارند.

 واند. تباط خونی قوی تر شده و الفا می تواند تمام افکار گله اش را بخبعد از سی سال ار

بعد از پنجاه سال الفا به درجه برتر می رسد و می تواند ارتباط خونی با هر هم نژاد خود که می 

باشد. می تواند به جای هر هم نژاد خود  شنیازی نیست حتما از گله خود و د بر قرار کندهخوا

 از گله(  ببیند.)حتی خارج

 بعد از شصت سال می تواند افکار هر نژادی که می خواهد را بخواند)جز نژاد برتر(

 بعد از هشتاد سال می تواند گذشته و آینده نژاد ها را ببیند.

بعد از نود سال او وارد سطح ویژه شده و جاودانه می شود. تمام اعضای گله او نیز تا زمان زنده 

 و قدرت الفا دیگر ارث نمی رسد.بودن او جاودانه می شوند 

البته قابل ذکر است که تنها یک درصد از الفا های هر نژاد به این درجه می رسند. چرا که برای 

 رسیدن و دزدیدن قدرت الفا بسیار رقابت های خطرناک رخ می دهد و الفا ها زیاد عمر نمی کنند.

 بیشتر از قبل شوکه شدم. حیران بهش خیره بودم که با صدای انالی و حرفش، به شدت

نه... نه اون بهمون حمله نکرد، ما... ما توی دشت بودیم. توی دشت گل های ارکیده که تازه  -

. هکتور رو بردیم تا بهش اونجا رو نشون بدیم که... که... من من اونجا نبودم اما پیدا کرده بودیم

 وقتی برگشتم دیدم... دیدم...

 برای لحظه ای به خودش لرزدید.با صدای عصبی انار، انالی 

 دِ بگو دیگه! تو چی؟ -

 هق گفت:  -اشک هاش از چشمش چکیدن. با هق 

فیلیکس، اون اونجا بود. من ازشون جدا شدم. قرار بود بعد برم و بهشون ملحق بشم اما وقتی  -

رسیدم دیدم فیلیکس داشت وسط دشت یه کاری می کرد. نزدیک که شدم دیدم داشت پاتریشا 

و با دست هاش بلند می کرد تا ببردتش که بلند زوزه کشیدم.  با دیدنم عصبی تبدیل شد و  به ر

طرفم حمله کرد که با جیغ فرار کردم. اینقدر دنبالم کرد تا مجبور شدم به طرف دهکده بیام 
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وقتی رسیدم یهو غیبش زد. وحشت زده انار رو توی دهکده دیدم که داشت دنبالمون می گشت، 

 بعدش هم که سریع اون رو به اونجا بردم و بعد اونم رفت دنبال کارول و پاتریک...بعدش، 

 گریه امونش رو بریده بود. انار به طرفش رفت و اروم بغلش کرد. با بغض ادامه داد:

 پاتریشا، اون... جوری وحشی ندیده بودمو اونخیلی ترسیده بودم. تا حاال فیلیکس ر -

اما  دونستم فیلیکس کیهش رو بزنه. عصبی نفس عمیقی کشیدم. نمیگریه نمی ذاشت ادامه حرف

 داد!هر کی که بود باید تقاص این کارش رو پس می

 

بهش خیره شدم و سینه سپر  ،نفس می زدم که الفا به طرفم اومد و نزدیکم شد-با تنفر نفس

چه به محکم بودن  رزیدم. من ولترسم. از درون میکردم. باید محکم می بودم تا نفهمه ازش می

 و شجاع بودن اخه! به چشم های قرمزش خیره شدم که متعجب گفت:

 عجیبه! نمی تونم ذهنت رو بخونم!  -

متعجب از حرفش بهش چشم دوختم. نمی تونست ذهنم رو بخونه! یعنی میشد چند سال؟ اوم... 

بزنم که قدمی با یه حساب کلی میشد شصت سال به باال. وای! عجب سنی داشت! خواستم حرفی 

 ی که قبال روش نشسته بود رفت.اخرهصازم فاصله گرفت و به طرف 

رو کنار گذاشت. سیبیل و ریش های سفید بلندش عجیب ترسناکش کرده  شاروم نشست و عصا 

خواستم جلوی چشمش باشم. اما هکتور در بود! می خواستم سریع از این غار بیرون برم. نمی

 سیب بزنه. اون...آممکن بود بهش و خطر بود 

با نفس عمیقی که هکتور کشید وحشت زده به طرفش رفتم. باالی سرش ایستادم. به سختی 

 نفس می کشید حتی وضعش بد تر از توی دشت بود! نگران به الفا نگاه کردم و گفتم:

 کنم. اون... اون..... لطفا نجاتش بده خواهش میل. -

به حرفم  بود، داشت عصبیم می کرد. چرا مونده خیره اما اون بدون توجه به حرف هام به هکتور

رو حفظ  باید ارامشم م!بدگوش نمی داد! نفس های عمیقی کشیدم، نباید باز کنترلم رو از دست 

 بده و ... کنم. ممکن بود هر لحظه باز اون نیرو خودش رو نشون بده، نباید باز یه اشتباهی رخ

ا حرفش سرجام ازش گرفتم و خواستم از غار بیرون برم که ببا نگاه خیره الفا روی خودم نگاهم رو 

 میخکوب شدم.
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 تو از تایگا اومدی! -

ه پرسیدن بشوکه به طرفش برگشتم. چطور فهمید! انگار نگاهم به قدر کافی متعجب بود که نیازی 

 نداشت! کالفه و متعجب با دستش به ریش هاش دست کشید و گفت:

ببینم! یعنی چی! تا حاال اینطوری نشده  گذشته ات رو می تونم نمی تونم ذهنت رو بخونم اما -

 بود!

کالفه سری به چپ و راست تکون دادم. هر جا می رفتم یه مشکلی وجود داشت تا بقیه متوجه 

 بودم. نقصم بشن. همیشه باید با بقیه متفاوت می

ی پاتریشا و هکتور الفا با گفتن این حرف از جاش بلند شد و موادی رو مثل انار روی زخم ها

مالید. اسوده از بهبودشون و در امان بودنشون، کالفه اهی کشیدم و کنار دیواره غار ایستادم و به 

 .ستدلم یکم همرنگ بودن می خوابیرون خیره شدم. از این همه خاص بودن خسته شدم. 

این چی بود  م،م رو از دیواره غار گرفتاتکیهبا نوری که از طرف اعماق جنگل به چشمم خورد، 

 دیگه! 

! زئوس، چه قدرتی داشت! چی؟ صبر کن صبر بود یه هاله خیلی بزرگی از نور اطراف رو گرفته

رفته ! جنگل بخاطر شب توی تاریکی فرو میشمخوابم به طرفش کشیده توی م مثل ارکن! بازم د

ناگاه از روی درخت ها موقع طلوع خورشید بود! تموم پرنده ها به انگار اون نور، حضور ، اما با بود

 صدا از منطقه دور شدن، همه جا با رفتنشون، به ناگاه در سکوت غرق شد. وپریدن و با سر 

رسید تنها صدای وزش باد از ال به الی درخت ها بود هیچ کس نبود، هیچ صدایی به گوش نمی 

؛ داری چی کردکرد. بدنم، ناخوداگاه به طرفش حرکت هدایت میطرف  اینکه هوای سرد رو به 

ی بدنت رو کنترل کنی؟ تو برای چی خوبی! به درد کود ندارکار می کنی کارول، اینقدر عرضه 

 ! لعنتیخوری توی زمین هم نمی

 با داشت،نفایده کالفه و عصبی سعی می کردم بدنم و پاهام رو کنترل کنم تا به طرفش نرن، اما 

خورد هم هام میه به چشمی کرفتم، نوربیشتر جلو می چیزور به طرفش کشیده می شدم! هر 

هام رو باز که به ناگاه، نور خاموش شد، وحشت زده چشمبستم بیشتر میشد. کافه چشم هام رو 

 .دمآور کردم که دیدم انسانی جلوم ایستاده و من جلوش خوابیدم و سرم رو پایین
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مطمئنن اینبار  می دیدمش وقتی سرم پایین بود! چطوری؟ی کردم. چطور نگاهحیران بهش 

هنم داشت یعنی ذ. ! داشتم می دیدمش! انگار یه جور چشم ذهنی بودنبود خوابار بودم، دیگه بید

کنم! ه میاین صحنه نگابه باالی سر خودم ایستادم و دارم انگار که جوری بود اون رو می دید! 

 یه جور ناظر! 

دیدم! لباس  صبحی خوابوی تبود! اره خودش بود. همونی که خودش به صورتش نگاه کردم، 

بلندی به رنگ سبز مالیم پوشده بود و ردای سفیدش روی شونه هاش افتاد بود. بال های آب 

هاش، مثل اب  کرد! بالکردن و خودش، با لبخند بهم نگاه میمانندش روی هوا خود نمایی می

و بیشتر از  ردنکو زیبا! رگه ها سبز و بنفش توی بال های بزرگش حرکت میشفاف زالل بود، 

 ورد و به اطراف نگاه کرد. آدادن. دست هاش رو باال قبل بهش زیبایی می

متقابال به اطراف نگاه کردم. توی صدم ثانیه، جنگلی که از مه و تاریکی پر بود، با درخت های 

که  روشن و پر از گل های قرمز و زردجنگلی بزرگ، که شب خیلی ترسناک بودن، تبدیل شد به 

 ! و خیره خودشون می کردنچشم ر

پروانه ها با خوشحالی اطراف گل ها بال می زدن و گرده های زیبایی، ازشون می چکید و گل 

به منظره زیبا و متعجب ! بود های دیگه شکفته می شدن! یه جور گرد افشانی مثل زنبور ها

گشتم. یه ابشار رنگارنگ اطرافم نگاه می کردم که با صدای ریختن انبوهی اب، به طرف اون بر

حیران پشتش درست شده بود! چطور ممکن بود؟ مطمئنم پشتش یه جنگ بود!  دریاچه بابزرگ 

 :که اروم به حرف اومده کردم نگابهش 

 منتظرتم کارول! -

 وحشت زده بلند شدم و قدمی عقب گذاشتم که جسمم، به صدا در اومد! 

 کنم؟ به حرفم گوش نمیده!کار چی  -

صحنه جلوم خیره بودم! جسمم از کی می گفت؟ کی به حرفش گوش نمی  هبمتعجب و حیران 

ی دید! لبخندش، ؟ اون پری، اروم بهم نگاه کرد، مگه من رو می دید! انگار مبود چه خبراینجا داد! 

هام خیره  چشماروم، در حالی که به ؟ نشونه همه چیز بود اون واقعا من رو می دید! اون کی بود

 بود گفت:

 !خودشهنداره، تصمیم اشکال  -
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م و یه متعجب از حرفش خواستم حرفی بزنم که به ناگاه همه چیز ناپیدید شد و تنها من موند

ز اون ان چه اتفاقی افتاد؟ منظورش ال! وحشت کرده بودم ادریغ از یه دونه گل جنگل تاریک،

اون  نیپس یع !بودواقعی واقعا  االن ، امابودخواب  یهفقط  کردم فکرقبال ؟ بودحرف ها چی 

د اما باهام بو و االن توی دنیای واقعی به سراغم اومده بود بود! اون پری واقعیواقعی  هم خواب

 ی کار داشت؟چ

دویدم. توی کل مسیر فکرم درگیر بود، اون باهام به طرف غار جنگل وحشت زده سریع از وسط  

 ؟د؟ چراچی کار داشت، چرا این مدت اینقدر اتفاقات عجیب برام می افتا

با رسیدن به غار اروم سرعتم رو کم کردم و وارد غار شدم. خواستم بچه ها رو صدا کنم که با 

! نورودم به غار خشکم زد! همه چیز بهم ریخته بود و لباس های بچه ها وسط غار پاره شده بود

 دست داد. که به صحنه خیره بودم که با صدایی گنگ حالتی مثل سرگیجه بهموش

نستم بهش جواب بدم، توزد. انگار نگرانم بود، اما کی؟ اون کی بود چرا نمیصدام می یکی مدام 

کشیدم و دور خودم می. زوزه هایی از درد کنیاذیتم می یقدر صدام نزن دارکاش میشد بگم این

 چرخیدم، حس خیلی بدی داشتم. نفسم رو حبس کردم و محکم فریاد کشیدم:می

 بس کن! ،بس کن -

انار و انالی با پاتریک و الفا باالی سرم  ،چشم هام رو باز کردم. به اطرافم نگاه کردمک زده وش

 بهت زدهکرد؟ کردن. بچه ها با نگرانی و الفا با تفکر، به چی فکر میایستاده بودن و بهم نگاه می

رم س ،نیم خیز شدم تا بلند بشم که انار دستش رو روی گردنم گذاشت و مجبورم کرد باز بخوابم

 ذاشتم و گفتم:گرو روی زمین 

 من، من... االن کجام؟ -

به بیرون نگاه کردم، درست همونجایی بودم که بعد از اسوده شدنم بابت هکتور به دیواره غار تکیه 

را باز اینجام! چ! من، اما مگه اون نور ها رو ندیدم و نرفتم؟ مگه توی غار نبودم! پس یهو ه بودمداد

ن زمان بود! سرگردان وره بودم. هوا روشن بود، یعنی در واقع انگار هنوز همسرگردان به بیرون خی

 خواستم باز چیزی بگم که حرف پاتریک مانع از گفتنش شد.

ه! فقط یهو همچنان توی غار بابابزرگیم دیگ ی!روم باش. جایی نرفتی که بخوای بپرسی کجایآ -

 ا؟چر دونمغش کردی نمی
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گه خواست بمی ما دیگه چیزی نمی فهمیدم. من بی هوش شدم! با حالتی متفکر حرف می زد، ا

یعنی  ومن تموم مدت بی هوش بودم اما، اما خیلی واقعی بود. همه چیز بی نهایت طبیعی بود 

گه چیزی ماون پری هم خیال بود؟ توی عالم رویا؟ اما چرا گفت به حرفم گوش نمیده؟ اون نیرو 

 انالی مظطرب گفت:خواستم چیزی بپرسم که  بهم گفته بود؟

 .وای کارول داره از چشمت خون میاد -

که شدن و وکه بهش نگاه کردم که توجه انار و پاتریک بهم جلب شد هر دو شون به شدت شوش

 گفتم: حیرت زدهناباور و نگران به چشم سمت چپم خیره شدن. 

 منظورت از خون میاد چیه مگه... -

کشید.  اشت و روی چشم هام دستذرو روی زمین گ الفا بهم نزدیک شد و کنارم خم شد. عصاش

نکنه داشتم می مردم!  ؟متعجب بهش نگاه کردم. انگشتش خونی بود! وای زئوس من چم شده بود

 !نه .خواستم بمیرموای نه من، من نمی

رد و عمیق بهش آوتوجه کردم. دست خونیش رو باال  شدر حالی که بغض کرده بودم به کارها

 هش نگاه کرد و گفت:خیره شد. یکم ب

چیز عجیبی نیست، احتماال خوب استراحت نکردی برای همین به چشم هات فشار اومده.  -

 ت باش! ودمواظب خ

از جاش بلند شد و به طرف سنگش رفت و باز روش نشست. عمیق بهم  که سری تکون دادم

بلند شدم. پاهام می  داشت کالفم می کرد. اروم و با ضعف از جامبدجور  شنگاه خیره ا ،خیره بو

ه بدنم دادم که یه عالمه خاک از روم بلند شد. ب. محکم تکونی لرزید، اره انگار خیلی خسته بودم

 انار عصبی از کنارم بلند شد و در حالی که سرفه می کرد گفت:

 بینی کنارت نشسته بودیم! تو روحت مگه نمی -

 شرمنده بهش نگاه کردم و گفتم:

 . دست خودم نبود!ه انجامش دادمببخشید ناخوداگا -

 پاتریک متعجب گفت:

 ه و...ناخوداگاه؟ گرگینه ها که چیزی به اسم ناخوداگاه ندارن! تموم کاراشون با فکر -
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 اهی کشیدم. خب بیا اینم یه نقص دیگه! اروم خندیدم، خنده ای تلخ که بدتر از هر چیز بود.

 اهسته گفتم:

 گینه.گرگ و گر ،بخاطر دورگه بودنمه -

واقعا ازش  اروم اهانی گفت. انگار فهمید خوشم نیومده و ناراحتم، بخاطر همین دیگه کشش نداد.

 ممنون بودم.

اروم قدمی به طرف هکتور برداشتم. بهش رسیدم و باالی سرش ایستادم. اروم نفس می کشید و 

 ه پاتریشا نگاه کردمپارچه ای دور گردنش بسته شده بود. انگار وضعیت بحرانی رو رد کرده بود. ب

اونم خوب بود. خون های روی بدنشون هنوز بود و رنگشون رو عوض کرده بود. سرم رو باال اوردم 

 گفتم: خستهو به الفا که بهم خیره بود نگاه کردم و 

 کی خوب میشن؟ -

 شونه ای باال انداخت و گفت:

دوستت، اون یه گرگه با یه پاتریشا زود خوب میشه، احتماال االن هم زخمش ترمیم شده اما  -

شه تا کبگم طول می  درگه گرگینه، تنها از پدر گرگینه اش رنگ چشمش رو به ارث برده و بای

 .سه یا شایدم چهار هفتهخوب بشه. تقریبا 

اهی کشیدم و کنار هکتور به پهلو خوابیدم. دیگه تنهاش نمی ذاشتم. باید ازش مراقبت می کردم 

چشم هام رو بستم و سرم رو روی  غریب فقط همدیگه رو داشتیم. اون و من توی این سرزمین

لگن هکتور گذاشتم. نگاه خیره اون الفا رو هنوزم حس می کردم. چرا اینقدر بهم نگاه می کرد! 

 دم!شداشتم عصبی میدیگه داشت شورش رو در می اورد! 

 *توماس*

ی این اوضاع اصال خبری ازش نبود، نگرانش نبودم اما تنها می خواستم بدونم زنده هست یا نه، تو

یعنی مرده بود؟ شونه ای باال انداختم و به طرف غار اصلی رفتم، برام مهم نبود از اولش هم حسی 

هه باورم نمیشه بخاطرش دخترم رو  بهش نداشتم اما نمی دونم چرا مدام ازش مراقبت می کردم

  !تنبیه کردم! واقعا که
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نش اول که اتش سوزی شد بعدش هم که نصف گلمون رو اون واقعا نحس بود به محض رفت

بخاطر اتش از دست دادیم. خوب شد زود تر رفت ممکن بود خیلی بال های دیگه هم سرمون 

 بیاره! وارد غار که شدم ردای مشکیم رو بیرون اوردم و کنار دیوار انداختم. 

ارامش و برکت بود. با  روی سنگ دراز کشیدم و چشم هام رو بستم. همین که دیگه نبود باعث

. باورم ه بودمنبودش تشویش ها هم اروم شده بود و اریکا رو هم به عنوان جانشین معرفی کرد

نمیشه این دختره خنگ فکر می کرد قراره اون ناقص رو فقط بخاطر چشمش جانشین خودم 

 ! بودم بکنم. مگه احمق

و د شدم. یکی از دو قلو ها وارد شد اسوده خوابیده بودم که با صدای قدم های یکی از جام بلن

 مظطرب گفت:گذاشتن، بعد از احترام 

 ارباب یه پیغام از دشت رسیده.  -

از روی سنگ بلند شدم و به طرفش رفتم. دستم رو دراز کردم که چرمی رو توی دستم  عسری

 ردم. کگذاشت. به چرم نگاه 

 "وند.همه حاضر بش رساعت دیگ کخبر فوری تا ی"

 رو توی جیب لباسم گذاشتم و ردام رو پوشیدم. از غار بیرون زدم و بلند گفتم: متعجب چرم

 به دشت میریم، ده نفرتون باهام بیان و بقیه بمونید تا بر می گردم اریکا مسئول گله هست. -

اریکا جلو اومد و تعظیم کرد. سری از روی رضایت تکون دادم و با نشستن روی یکی از دو قلو ها 

حوصله تعویض لباس نداشتم پس چی بهتر از یه عضوی که تحت  حرکت کردم به طرف دشت

 کنترل خودمه!

در حالی که سوار بر یکی از دو قلو ها به طرف دشت های مجاور می رفتم متفکر به دلیل احضار 

کرد؟ چه خبر بود! یعنی دلیل اتیش سوزی فکر کردم. چرا باید این وقت شب همه رو احضار می

 ود؟ یا...پیدا شده ب

جاور رسیده مبا سر و صدایی که به گوشم رسید از فکر بیرون اومدم و به جلو نگاه کردم. به دشت 

کنارم ایستاد.  بودیم. چقدر سریع! پوزخندی زدم و ازش پایین پریدم. به انسان تبدیل شد و با بقیه

 کردن.با اخم وارد منطقه شدم. همه بهم نگاه می
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ا قوی ماده حمله، چقدر ترسو بودن، هرچند منم اگر بآی ها عصبی و ها بی خیال و بعضبعضی 

ستادم، ترسیدم. خندیدم و به طرف غار اصلی رفتم. جلوی غار ایشدم میرو میبهتر از خودم رو

 های محافظ جلوم تعظیم کردن. خطاب به افرادم گفتم:گرگ

 جا بمونید تا برگردم.همین -

هایی که گرد چیده نار رفت و وارد شدم. همه دور هم روی سنگبا گفتن بله، سنگ ورودی غار ک

 کردن! شده بودن نشسته بودن و بهم نگاه می

با ابهت به طرف سنگ خالی سمت چپ رفتم و روش نشستم. به همه نگاه کردم و در انتها نگاهم 

رد و به ارشد این جلسه رسید. کسی که در صدر نشسته بود و درجه برتری داشت. بهم نگاه ک

 پوزخندی زد. خطاب به همه گفت:

 بالخره توماس هم رسید، جلسه رو شروع می کنیم. -

 خواستم دلیل این حضور و پوزخندش رو بپرسم که لورا الفای گرگینه های دشت شمالی گفت:

گرگ ارشد چی شما رو مجبور کرده تا این وقت شب ما رو احضار کنید؟ نمی دونید که شب  -

 است؟ها موقع شکار ما 

 هاش رو بست. به ناگاه صداش توی ذهنم اکو شد.گرگ ارشد خندید و چشم

خبر مهمی هست که باید به همتون بگم. چند دقیقه پیش پیکی از طرف محافظ های گله از "

شرق به دستم رسید. گویی الفای پیر جنگل های شرقی درخواست دیدار با ما رو داشته. از 

 "ن بودم خبر زود تر به دستم رسیدهجایی که ارشد این منطقه ماون

 سری تکون دادم و گفتم:

 خب! خبر چی بوده که ما رو صدا زدید؟ می تونستید برید ببینیدشون و خودتون حلش کنید! -

 بهم نگاه کرد، اخمی کرد و گفت:

 "ممنون از راهنماییت. "

رجه ویژه رسیده زد! هه فکر کرده چون جاودانه هست و به داخمی کردم. باز داشت طعنه می

دونه می تونم با یه حرکت دخلش رو بیارم! هر چی نبود اون به هر حال برای خودش کسیه. نمی

 گرگ بود.



 

 

WWW.98IA3.IR 152 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

با قدرت  توی فکر بودم که یکهو با عصبانیت از جاش بلند شد و به طرفم اومد. جلوم ایستاد و

کنم؟ مگه کار میچی غرشی کرد. ناخواسته به گرگینه تبدیل شدم و جلوش خوابیدم، چی! دارم

. غریضی جلوش خوابیده بودم و من قدرتمند تر نیستم من گرگینه بودم و اون تنها یه گرگ بود

 ام کرد!نمی تونستم بلند بشم! خواستم چیزی بگم که صدای عصبیش توی سرم پیچید و شوکه

حتی  هه که چون گرگینه ای می خوای من رو شکست بدی؟ درجه ویژه چیزی نیست که تو "

مسخره است! الفایی که هنوز شونزده بتونی خوابش رو ببینی اون وقت می خوای با من بجنگی.

تونی خوای بهت ثابت کنم میگذره و خیال های واهی توی سرش داره. میسال از الفا شدنش می

 "حریفم بشی یا نه؟ هر چند الزم نیست اما...

د داشتن انگار اونام فکر های من رو داشتن. تنها یه به بقیه نگاه کرد، بهشون نگاه کردم همه تردی

گذشت و هنوز هیچ کدوم بهم اعتماد نداشتیم. به خصوص که با حضور ماه از ارتباطمون می

 گرگینه ها چرا باید یه گرگ ارشد می بود! 

  "انگار نیازه که به بقیه هم قدرتم ثابت بشه!  "

 پوزخندی زد و عقب رفت. بلند توی ذهنم گفت:

 "بیا جلو و همین االن الفای گرگ دشت غربی رو بکش! "

شوکه از حرفش خواستم چیزی بگم که بدنم ناخوداگاه به طرف الفای دشت غربی رفت و تا اومد 

از خودش دفاع کنه توسط نیروی عجیبی که از پنجه هام به رنگ سیاه ساطع شد کشته شد و 

 که گفت: جسدش جلوی پاهام افتاد! ناباور بهش نگاه کردم

همتون حرف هام و دستورم رو شنیدید، این جنازه هم اثباتش، حاال بهم بگید الزمه بازم ثابت  "

 "کنم ارشد همتونم یا نه! می تونید شکستم بدید؟ پس بیاید جلو!

ناباور بهش خیره بودم. با پوزخند بهم نگاه می کرد. خیلی قدرت داشت حتی من رو کنترل کرد! 

تم و به طرف سنگم برگشتم. روش نشستم و بدون اینکه به انسان تبدیل شوکه قدمی عقب رف

 بشم گفتم:

 ، درود بر شما.کنممن قبول می -
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بهم خیره بود. حسش می کردم اما جرئت نداشتم بهش نگاه کنم. باورم نمیشد خیلی راحت اون 

اعالم کردن. رو کشت! اونم هم نوع خودش رو! بقیه هم یکی یکی با مکث موافقت خودشون رو 

 به طرف جایگاهش برگشت و در حالی که با اخم بهمون نگاه می کرد، گفت:

 "حاال شد! خب بریم سراغ اصل مطلب، واران رو می شناسید؟ "

همه بهم نگاه کردن و پچ پچ هاشون از سر گرفت. به فکر فرو رفتم. واران؟ واران... اره یه چیز 

م جزو یکی از گرگینه های سطح برتر بود و نزدیک سطح . اگر اشتباه نکنهایی ازش شنیده بودم

 ویژه بود. سرم رو باال اوردم و متعجب گفتم:

هایی هست که به سطح برتر رسیده و نزدیک سطح ویژه اگر اشتباه نکنم جزو محدود گرگینه -

 هست.

 بهم نگاه کرد و گفت:

های ست. درست در جنگلدرسته، خودشه واران الفای شصت ساله ی جنگل های کاستاریکا ا "

 "کناری در شرق که خیلی از ما دورن هستن

متعجب بهش خیره بودم. خب چه ربطی به ما داشت؟ متفکر در حالی که از جاش بلند شده بود 

 و دورمون می چرخید، ادامه داد:

  "اون بهم درخواست مالقات داد و از موجودی دورگه حرف می زد که به نظرش عجیب بود! "

کارانوس، در فکر فرو رفتم. موجودی دورگه؟ منظورش چی بود! سوالم رو با کمی ترید  با حرف

 به زبون اوردم:

 منظورتون از یک دورگه عجیب چیه؟ -

 کارانوس بدون مکثی ادامه داد:

طبق حرف هاش، اون نتونسته ذهن اون دورگه رو بخونه و همینطور تنها فهمیده که اون دورگه  "

 "اهل تایگا هست

رو قبل  ظورش چیه که اهل تایگاست یعنی اینکه... کارانوس وسط افکارم پرید و جواب سوالممن

 از اینکه به زبون بیارم داد:

 "قبیله توعه توماس!  دونم اون کیه اون متعلق بهمن می"
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قبیله من؟ چنین چیزی ممکن نیست من توی قبیلم دورگه ندارم قبل از اینکه دوباره چهار پا 

 بپره گفتم: توی افکارم

 کنید.ای ندارم شما حتما اشتباه میام هیچ دورگهمن توی قبیله-

 کارانوس بی توجه به حرفم جواب داد:

رسن ازشون خوشم نمیاد ،هیچ قدرت خاصی به همین دلیله که وقتی الفا ها تازه به قدرت می"

 "ندارن

! با صدایی که دوباره توی ام کنهداد مدام وسط حرفم بپره و مسخرهچطور به خودش اجازه می

 ذهنم پیچید از فکر بیرون اومدم و نگاهم رو به کارانوس دوختم.

ات بیرون انداختی ابله در ضمن وقتی در اون یه دورگه یتیمه که به تازگی اون رو از قبیله"

نزدیکی من نشستی افکارت رو کنترل کن دفعه بعد انقدر ساده از این قضییه رد نمیشم 

 "فهمیدی؟

ای توی غار ایجاد شد! چشم هام بزرگ تر از حد ا اتمام حرفش توسط بقیه الفا ها همهمهب

معمولشون شده بود! یعنی چی که منظورش کارول بود؟ ولی کارول که دورگه نبود اون فقط یه 

گرگینه ناقص بود که پدر و مادرش رو توی بچگی از دست داده بود. با صدایی بلند و متعجب در 

 کشیدم گفتم:هام رو از روی استرس روی زمین میدام پنجهحالی که م

این ممکن نیست! کارول دورگه نیست اون فقط یه گرگینه ناقصه که پدر و مادرش رو چند  -

 روز بعد به دنیا اومدنش بخاطر بیماری از دست داده اصال یعنی چی که عجیبه اون فقط ناقصه!

 نشست، جوابم رو داد.ه روی جایگاهش میکارانوس با حرفم پوزخندی زد و در حالی ک

کردم. نقص ها هستن که یک فرد رو توماس تو بی تجربه تر از اون چیزی هستی که فکر می"

 "عجیب و خاص می کنن تو پدر و مادر کارول رو دیدی؟

لحظه به لحظه گیج تر از قبل می شدم، نقص ها یک فرد رو خاص و عجیب می کنن؟ یعنی 

کردم، اما پدر و مادرش، نه ندیده بودم! طوری نمیشه باید یه کاری میاینکارول خاص بود؟ 

 حیرت زده گفتم:

تا  ارول هفده سالشه، ولی من ده ساله که به قدرت رسیدم و باید بگم که نه پدر و مادرش روک -

 به حال ندیدم!
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 کارانوس با تموم شدن حرفم به بقیه نگاه کرد و گفت:

 "زنم اینه که بقیه هم متوجه موضوع بشن! هاتحرف نمی تنها دلیلی که وسط حرف"

 د:هامون ادامه دایکم مکث کرد و بعد با صدایی رسا و محکم توی ذهن

 "قدر احمق هستین؟یعنی تا اینجا هیچی به ذهن الفاهای دیگه نرسیده؟ این "

 کشیدم! خودم با صدای یکی از الفاهای گرگینه جنگل های مجاور ما، دست از افکار بی سر و ته

توماس درسته که تو فقط ده ساله که الفا شدی ولی مگه قبلش توی اون قبیله زندگی  -

کردی؟ پس باید پدر و مادر اون دورگه رو دیده باشی و حتی اگه به احتمال یه درصد ندیده نمی

بر اثر  باشی بقیه که حتما باید دیده باشن! وگرنه از کجا به این نتیجه رسیدی که پدر و مادرش

 یه بیماری مردن؟

با شنیدن این حرف شدیدا توی فکر فرو رفتم. کی این حرف رو بهم زده بود؟ کی؟ کی بهم گفته 

بود پدر و مادر کارول اونجوری مرده بودن؟ هوف یادم نمی اومد. اصال چرا کارول هیچ وقت راجب 

 پرسید؟پدر و مادرش از هیچکس سوال نمی

پرسید اصال مگه دوستی هم داشت؟ فقط یادمه یکبار چند سال پیش خب دقیقا باید از کی می 

ازم پرسید و منم گفتم یادم نمیاد و اونم دیگه پیگیر نشد، چرا اون پیگیر نشد؟ چرا من پیگیر 

 این قضیه نشدم؟! با شنیدن صدای خشمگین کارانوس نگاه مغمومم رو بهش دوختم.

ی به گوشتون می رسه! مخصوصا تو توماس، به تبریک میگم به همتون! به زودی خبرای زیاد"

تو بیشتر از بقیه تبریک میگم! به خاطر ابله بودن تو و قبیله ات اتفاق های زیادی قراره بیفته! 

 "واسش اماده باشید!

همهمه زیاد شد، هرکس یه چیزی می گفت ولی کارانوس به هیچکدوم شون جواب نداد، از جاش 

 رفت ولی قبل از بیرون رفتن به طرفمون برگشت و گفت:بلند شد و به طرف خروجی غار 

زش نمونده احاال می تونید به قبیله هاتون برگردین و از زندگی فوق العاده شادتون که چیزی  "

 "کمال لذت رو ببرید!

م با و بعد با قدم هایی محکم از غار بیرون رفت. پشت سرش الفا های گرگ دیگه هم هر کدو

ونده بودم من به گرگینه ها و همینطور من از غار بیرون رفتن! و حاال من انداختن نگاهی خشمگی

 و بقیه گرگینه ها، دیناالکوس به سمتم قدم برداشت و توی دو قدمیم ایستاد و گفت:
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 اون دورگه کیه؟ -

گاه کردم نپشتم رو بهش کردم و به دیواره های غار که تا سقف حدودا چهار متری امتداد داشتن 

 و گفتم:

خودمم نمی دونم! یعنی االن دیگه نمی دونم اون کیه، قبال فقط یه گرگینه ناقص بود که -

هیچکس توی قبیله جز من بهش توجه نمی کرد، اگه هم توجه می کردن فقط برای این بود که 

باهاش دعوا کنن ولی االن هیچی  یعنی واقعا هیچی راجبش نمی دونم حتی فکر نمی کنم 

 اسمش هم کارول باشه!

با تموم شدن حرفم، بدون توجه به بقیه الفا ها از غار بیرون اومدم و به سمت دو قلو ها قدم 

 برداشتم، با رسیدن بهشون سردرگم گفتم:

 بیاید زودتر از اینجا بریم.-

اینقدر فکرم درگیر بود که بدون اینکه سوارشون بشم به راهم ادامه دادم، اون دوتا هم که دیدن 

یست و وقت مناسبی برای سوال پرسیدن نیست بدون هیچ حرفی با کمی وضعیت اصال خوب ن

فاصله ازم همراهیم کردن! چرا هر چقدر فکر می کردم به نتیجه نمی رسیدم؟ چرا هیچی از 

خانواده کارول یادم نمی اومد؟ حتی یادم نمی اومد که کسی هم راجب خانوادش حرف بزنه! اصال 

یض شدن؟ باید جواب این سوال ها رو پیدا کنم وگرنه دیوونه کی گفته بود که خانواده کارول مر

 میشم!

 ) کارول(

بعد از گذشت یک شایدم دو ساعت پاتریشا بهوش اومد، سرم رو از روی لگن هکتور برداشتم و 

به سمت پاتریشا رفتم، پاتریک که از اولشم کنار پاتریشا بود دست هاش رو سریع دو طرف صورت 

رو به سمت خودش کج کرد. پیشونی پاتریشا رو بوسید و با لحنی نگران  پاتریشا گذاشت و سرش

 :و چاشنی عصبانیت گفت

 تونی حرف بزنی؟حالت خوبه؟ درد نداری؟ می -

 روم و خسته جوابش رو داد.آپاتریشا که هنوز منگ بود، خیلی 

 وم باش پاتریک من خوبم!آر -

 پاتریک که از خوب بودن حال پاتریشا اسوده شده بود اینبار کالفه و با نفرت گفت:
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 کار اون عوضی بود مگه نه؟ -

تونست بخاطر ضعفش به جسم انسانیش تبدیل بشه، سرش رو کمی کج پاتریشا که هنوز نمی

 کرد و جواب داد:

 ره کار خودش بود!آ -

 ره شدم و پرسشی گفتم:های پاتریشا خیقدمی جلو برداشتم و به چشم

 چرا؟ چرا بهت حمله کرد؟ هکتور رو هم اون زخمی کرده؟ -

 بیش از همیشه خسته تر بودن، اروم جواب داد:آهای سرش رو به سمت من چرخوند، چشم

برای انتقام! اول به هکتور حمله کرده بود وقتی من متوجه شدم رفتم سمتش و اون داشت  -

کشت و بعد با باهم جنگیدیم اون بخاط اتقاق چند سال پیش این هکتور رو بدون هیچ دلیلی می

 کار رو کرده!

اون هکتور رو تا دم مرگ برده بود! با عصبانیت به . کردهر دلیلی که داشت اصل ماجرا تغییر نمی

 سمت الفا رفتم و گفتم:

الوه بر اون باید اون رو مجازات کنید، اون بدون هیچ دلیلی به دوست های من حمله کرده و ع -

 ها رو بکشه!خواسته اونیم

 روم گفت:آهام گرفت و به پاتریشا دوخت و الفا نگاهش رو از چشم

 تونم اون رو به طور رسمی مجازات کنم چون گرگ ها اغلب توسط گرگینهبخاطر دوستت نمی-

 ها شکار میشن ولی برای اینکه به پاتریشا حمله کرده...

 شد. در حالی که به سمت بیرون غار می رفت، گفت: مکثی کرد و از جایگاهش بلند

 بخاطر کاری که با پاتریشا کرده حتما باید مجازات بشه!-

اب به و بعد به طور کامل از غار خارج شد. با خارج شدن الفا به سمت بچه ها برگشتم و خط

 پاتریشا گفتم:

کار و چیتتقام بگیره مگه ون عوضی که این کار رو با تو و هکتور کرده چرا خواسته ازت انا -

 ی؟درک

 کشید گفت:انالی از روی زمین بلند شد و در حالی که پاهاش رو روی زمین می
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چون که پاتریشای ما بهش جواب رد داد و اونم یه روز که پاتریشا تنها بود به زور می خواست -

یکس جنگید و نتیجه باهاش ازدواج کنه که پاتریک از راه رسید، تا جایی که تانایی داشت با فیل

اون جنگ این شد که هر دوتا شون تا سر حد مرگ زخمی شدن ولی چون فیلیکس قدرت زیادی 

داشت جوری صحنه سازی کرد که خودش بی گناهه و تقصیر ها رو گردن پاتریک انداخت و 

یشا های گله بخاطر پاتریک و پاترای که داشت کاری کرد تا اتفاقی دو تا از گرگینهبخاطر کینه

کشته بشن! با مردن اون ها، بهونه پیدا کرد تا از قبیله بیرونشون کنه و این بود جریان این زندگی 

 ی این خواهر و برادر!اامگا گونه

اوه خب حرفی باقی نموند با این توضیح دقیقی که انالی داد. به سمت هکتور برگشتم و در حالی 

 که کنارش می خوابیدم، خطاب به پاتریشا گفتم:

 جور که معلومه اون پسره کینه بزرگی از تو و پاتریک داره!پس این-

پاتریشا غمگین سرش رو تکون داد خواست در جوابم چیزی بگه که با صدای حرصی پاتریک، 

 نگاهم رو به اون دادم.

 ره دل به دل راه داره ماهم عالقه زیادی به کشتن اون داریم.آ -

ود و اروم داشت نوازشش می کرد. چقدر برادر داشتن شیرین سر پاتریشا رو روی پاهاش گذاشته ب

بود! اروم باز بلند شدم. می خواستم یکم اب بخورم. با صدای کشیده شدن پاهای انالی نگاهم رو 

هو یه جسم سنگین روی کمرم پرت شد ککه به انالی نگاه کنم یاز پاتریک گرفتم، ولی قبل از این

 . ولی انالی بدون اینکه حتی کمی به خودش نگرانی بده گفت:که باعث شد محکم به زمین بخورم

خوردی زمین که، چجور گرگی هستی که نمی تونی وزن یه گرگینه سبک رو تحمل کنی اِ  -

 ها؟ باید بگم پاتریک بهت اموزش بده یکم بدنت قوی بشه!

 جیغ زد:با تموم شدن حرفش از روی من بلند شد و کنارم نشست و بغلم کرد. با خوش حالی 

 هم به این نرمی بود؟وای چقدر نرمه چی میشد تخت ما-

م رو نزدیک بخاطر برخوردی که با زمین داشتم و وزن انالی که روم بود تقریبا له شده بودم. سر

 گوشش بردم و یهو با صدای بلند داد زدم:

 کی گفته که تو سبکی ها؟-
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د وقت افتاده غ از اتفاقاتی که تو این چنبخاطر صدای بلندم ترسیده از جا پرید. با ترسیدنش فار

هو خودش یبود شروع به خندیدن کردم، انالی هم وقتی دید می خندم چند ثانیه بهم نگاه کرد و 

با صدای خیلی خیلی بلندی همراهم خندید که من دست از خنده برداشتم و چپ چپ بهش 

اه می . هاج و واج  بهش نگنگاه کردم ولی اون بی خیال نمی شد و همینطوری داشت می خندید

 کردم که انار من رو از این وضعیت نجات داد:

 تعجب نکن یه اتفاق عادیه! -

اهان خب پس عادی بود این وضعیت االنش که روی زمین پخش شده بود، چشم هاش سفید 

شده بودن و زبوش از دهنش بیرون اومده بود و می خندید. رفتارش مثل این بود که توسط نیرو 

شیطانی تسخیر شده باشه ! اصال چطوری در حالی که زبونش از دهنش بیرون بود می های 

 تونست به راحتی بخنده؟ واقعا که کلمه خاص فقط برازنده انالی بود!

با تکون خوردن هکتور سریع بهش نگاه کردم و صداش زدم. انالی با صدام، دست از خنده کشید 

شم های هکتور سرم رو نزدیکش کردم و اروم ولی و کنارم همراه بقیه نشست. با باز شدن چ

 هیجان زد گفتم:

 خوبی هکتور؟ -

 هکتور بعد از چند بار پلک زدن بهم نگاه کرد و با تن صدای ضعیف و ارومی گفت:

 "ست؟ا جا کجااره بهترم. ولی این"

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 غار پدر بزرگ پاتریک و پاتریشا! -

ور نفس عمیقی کشید ولی یهو سرش رو باال اورد و اطرافش رو نگاه کرد با شنیدن این جمله هکت

 و گفت :

 "ولی پاتریشا چی؟ اون خوبه؟"

 لبخندی به این نگرانیش زدم و گفتم:

 جا خوابیده!جا رو ببین، اوناونم خوبه اونآره  -

ن که به طرفش ر مو بعد به جایی که پاتریشا خوابیده بود با سر اشاره کردم که پاتریشا با دیدن س

 برگشته بود اروم از حالت خوابیده در اومد و نشست و با صدایی خش دار گفت:
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 کار کنیم؟ خب من که حالم داره خوب میشه هکتورم به هوش اومده حاال باید چی-

 لبخنید زدم و باز به هکتور نگاه کردم که اروم باز چشم هاش رو بسته بود.

 ه این وضعیت بهتره همه کنار هم باشیم.و انار چون با توجه ببهتره برگردیم به غار انالی -

 با صدای من همه بهم نگاه کردن که پاتریک گفت:

یان و شاید ه، موافقم. بابا بزرگ خودش به بقیه الفا ها خبر میده که بخاطر کار فیلیکس بآر -

 فقط یکبار به ما بگن که برای شهادت دادن و این ها بیایم. 

ار کارول بلند شد و به سمت پاتریشا رفت تا بهش کمک کنه که روی پاهاش بایسته، پاتریک از کن

با بلند شدن پاتریشا بدون اینکه بهش فرصت اعتراضی بده بغلش کرد و به سمت خروجی غار 

 رفت، لبخندی زدم و سرم رو به سمت انار چرخوندم و گفتم:

 میتونی هکتور رو بغل کنی؟-

 ن کرد و بی خیال گفت:آنار سرش رو باال و پایی

 کنی!اره ، هکتور سبک تر از اون چیزیه که فکرش رو می-

روم بغلش کرد و پشت سر پاتریک از غار بیرون رفت که انالی سر خوش آبه سمت هکتور اومد و 

 به سمتم اومد و گفت:

 خوب بیا منم تو رو بغل کنم ببرمت! -

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:

 چرا؟ -

 که به سمت بیرون غار قدم برمی داشت و منم پشت سرش می رفتم گفت: طورهمون

خوب ببین طبق محاسبات من غار ما درسته که از اینجا دوره ولی خوب غار پدربزرگ پاتری -

هم دوره یعنی مسافت بین این دوتا دور تره پس بیا من بغلت کنم تا وقتی برسیم به غار ما خسته 

 نشی!

نطوری ردم، یعنی چی اینی که گفت؟ خودش فهمید؟ انالی وقتی دید همیهاج و واج بهش نگاه ک

 کنم خندید و گفت:بهش نگاه می

 که من یه نابغم تعجب کردی پس باشه بغلت نمی کنم!دونم توهم از اینمی-

 با سرعت از غار خارج شد و با صدایی بلند داد زد:  
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 اید به پاتریک و انار برسیم.خوای یه گله گرگینه بخورنت دنبالم بیا بگه نمیا -

خره اش خندیدم و شروع به دویدن کردم و پشت سرش حرکت کردم تا اینکه باالبا اتمام جمله

می کردیم  از اون منطقه بیرون اومدیم و به پاتریک و انار رسیدیم، همینطور که کنار هم حرکت

 انار سرش رو به سمت من چرخوند و گفت:

 فا بودیم تو چه خوابی دیدی؟راستی وقتی داخل غار ال -

اینم از این االن چی بهشون بگم؟ یه حسی مانعم میشد که براشون تعریف کنم، شاید چون مدت 

شناختمشون ولی باالخره باید یه جوابی می دادم، سرم رو پایین انداختم و زیادی نبود که می

 گفتم:

 کابوس بود. یه کابوس بی معنی. -

 د و گفت:انار سرش رو اروم تکون دا

ولی به نظر نمی اومد بی معنی باشه، اون جوری که تو توی خواب فریاد می زدی و حتی می  -

 گفتی بس کن، انگار قبال هم اون خواب رو دیده بودی و اشنایی کاملی باهاش داشتی!

 برای یه لحظه دست و پام رو گم کردم، اما سریع جمعش کردم.

 وابی نیست که معنی خاصی داشته باشه!ره خوب قبال هم دیده بودمش ولی خآ -

اوه خطر از بیخ  انار سرش رو به معنای فهمیدن باال و پایین کرد و نگاهی به پاتریک انداخت.

 هو گفت:کگلوم رد شد. انالی به اطراف نگاهی انداخت. انگار که دنبال چیزی بود و ی

 اوه یادم رفت! -

یشا هم سرش رو  بلند کرده بود و به انالی نگاه با صدای انالی همه بهش نگاه کردیم، حتی پاتر

 می کرد که انالی دوباره گفت:

 یادم رفت! به تیموتی گفتم کنار همون درخت بمونه تا برگردم! -

 انار با حرف انالی متعجب پرسید:

 تیموتی کیه دیگه؟ -

ی انالی جا صدای انار کالفه بود به راحتی میشد بی حوصلگی رو توی چهره اش دید. پاتریشا به

 جواب انار رو داد:
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فکر کنم همون گرگینه ای رو میگه که توی جنگل باهاش اشنا شده، فکر کنم اونم امگا بود.  -

 .کردنکار میدیدی که دو نفری داشتن چیباید می

عمیق  انار از حرکت ایستاد و سرش رو به طرف اسمون بلند کرد و بعد از کشیدن چند تا نفس

 ورد و گفت:سرش رو پایین ا

د اشه! با کارول برو پیشش و بیارش بعدا بقیه چیز ها رو ازت می پرسم اگه گرگینه خوبی بوب-

 بعدا یه کاریش می کنیم.

 انالی با ذوق شروع به پریدن کرد و گفت:

 مرسی انالی فعال برم بیارمش تا با هم اشنا بشید .کارول بیا بریم! -

ش جاودانه بشه انقدر که این دختر شاده! با دور شدن انالی فکر کنم هرکسی که با انالی باشه عمر

دوید انگار که خیلی عجله ها خداحافظی کردم و پشت سر انالی حرکت کردم. با سرعت میاز بچه

داشت به دوست جدیدش برسه، مدتی نگذشت که با ایستادن انالی منم سر جام ایستادم و به 

ش کرده بود نگاه کردم. به پشت دراز کشیده بود و اون گرگینه ای که خودش رو روی زمین پخ

 پاها و دست هاش هر کدوم یک طرف بودن، انالی با جیغ به سمتش رفت و تکونش داد و گفت:

 تیموتی، تیموتی بیدار شو. خوبی؟ چرا این شکلی شدی تو؟ -

رون نفسم توی سینم حبس شده بود یعنی مرده بود؟ یه گرگ کرمی بود که زبونش از دهنش بی

هو با تکون خوردن اون پسری که اسمش تیموتی بود نفس کهاش بسته بودن! یاومده بود و چشم

هاش رو باز کرد و وقتی انالی رو توی اون فاصله نزدیک روم چشمآعمیقی کشیدم؛ پس زنده بود! 

 به خودش دید سریع خودش رو عقب کشید که سرش محکم به درخت پشت سرش خورد!

هاش سرش رو گرفت .انالی که انگار خیالش راحت م درد گرفت با دو تا پنجهمن به جای اون سر

 روم عقب رفت و بهش گفت:آشده بود 

 چرا هرچی صدات زدم جواب ندادی؟-

 تیموتی اروم از روی زمین بلند شد و با یه لحن جالبی گفت:

 نرفت! نقدر سرم رو به درخت کوبیدم که سرم ترکید ولی بازم این درخت کنارنه نه ا-

 یعنی چی که کنار نرفت؟ انالی عصبی از جاش بلند شد و رو به من گفت: چی؟

 د بهمون کمک کنی! راستی تیموتی این دوستم کاروله.کارول توهم بای-
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 به پسره نگاه کردم، سر خوش بهم نگاه کرد و گفت:

 م اینم دوستم انالیه.اکارول من تیموتیاِ -

دم. رو به انگار من دوست اون بودم و تازه انالی رو دیده بوچپ چپ بهش نگاه کردم که خندید! 

 انالی گفتم:

 منظورت از اینکه کمکت کنم چیه؟ -

 انالی بی خیال به طرفم اومد و گفت:

خوب ببین این درختی که االن تیموتی سرش بهش خورد سر راه تیموتیه و نمیذاره که اون  -

 ن درخت رو حرکت بدیم!رد بشه توهم بیا به ما کمک کن تا بتونیم ای

و بعد به سمت همون درخت رفت و با سرش بهش ضربه زد اون پسره هم از جاش بلند شد و 

کار انالی رو تکرار کرد. حیران بهشون خیره بودم. بهش نمی خورد گرگینه بدی باشه و حتی هیچ 

هاج و واج  واکنشی نسبت به گرگ بودن من نشون نداده بود ولی یه تخته اش کم بود فکر کنم.

 به این صحنه نگاه می کردم که تیموتی به سمتم برگشت و گفت:

 بیا دیگه چرا نمیای؟-

باز برگشت و با قدرت بیشتری به کارش ادامه داد، نفس عمیقی کشیدم و به سمتشون رفتم و  

 هر دوتا شون رو  با استفاده از پوزه ام از درخت جدا کردم. به کنار درخت بردمشون و گفتم:

 از این راهی که کنار درخته می تونین برین! .خورهببینید درخت تکون نمی -

 انار حیرت زده گفت:

 فرین بهت تو از منم باهوش تری!آاوه کارول تو واقعا باهوشی  -

با صدای انار، نفس عمیقی از اسودگی کشیدم. خوب شد حداقل قانع شد! به تیموتی نگاه کردم 

 د و با حرفی که به زبون اورد یه لحظه حس کردم باید بمیرم!که دیدم قیافش متفکر شده بو

تونیم رد بشیم در واقع این درخته راه رو سد جاست نمینه ! نمیشه! تا زمانی که این درخته این-

 م!کرده و این راهی که تو میگی به یک جای دیگه میره ما باید این درخت رو کنار بزنی

ا دیدن خنده، وای زئوس اینا دیگه کی بودن! انالی به میبه سمت انالی برگشتم که دیدم دار

 حرص خوردنم، خطاب به تیموتی گفت:
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خوب ببین نظرت چیه االن از یه راه دیگه بریم غار ما؟ چون راه غار ما این طرفی نیست باید  -

 برگردیم.

 کرد و بعد از چند ثانیه گفت:تیموتی جوابی بهش نداد، انگار که داشت فکر می

 اشه بریم!ب -

 با تموم شدن حرفش انالی به سمت من برگشت و گفت:

 بزن بریم، اینقدر هم حرص نخور! -

خندید و راهی غار شد. خسته با تکون دادن سرم پشتشون حرکت کردم. تا عمر دارم دیگه همراه 

تا  های سکویااین دو تا نمیام! به معنای واقعی کلمه دیوونه بودن! به اطراف نگاه کردم، درخت

 جا هم ادامه داشتن؟ چقدر وسیع بودن. این

قدر هر دوشون حرف زدن که سرم درد گرفته بود! با رسیدن به غار تا زمانی که به غار برسیم این

کردن خودم رو روی زمین غار پرت واردش شدم و بدون توجه به بقیه که با تعجب نگاهم می

 کردم.

زدن وارد غار شدن. پاتریشا با خنده بهم نگاه  میطور که حرف پشت سر من اون دوتا هم همین

می کرد، غلط نکنم فهمیده بود جریان چیه ولی انار و پاتریک به سمت تیموتی رفتن تا باهاش 

ش رو گم کرده و نتونسته اجور که معلومه وقتی کنار قبیله اش بوده قبیلهصحبت کنن، این

ین شد تا زمانی که قبیله اش رو پیدا کنه پیش پیداشون کنه! بعد از کمی فکر کردن، تصمیم بر ا

ما باشه . تیموتی خیلی خوب با همه ارتباط برقرار کرده بود و همه باهاش زودتر از اون چیزی 

 که فکرش رو می کردم صمیمی شده بودن! زئوس رحم کنه به ما با این وضعیت!

خوب نبود و دراز کشیده شب شده بود و همه دور اتیش نشسته بودیم، هکتور که هنوزم حالش 

بود، به لطف انار روش پوست گوزن انداخته بود تا گرم بمونه. با یاد اوری چیزی سرم رو به سمت 

پاتریک که در سکوت داشت چوب های داخل اتیش رو با یک چوب بلند مرتب می کرد برگردوندم 

 و گفتم:

 ها رو ببینم؟خ پاتریک یادته قرار بود من رو ببری شهر تا بتونم تومار آ -

 و گفت: همه دست از حرف زدن کشیدن و به ما دوتا نگاه کردن. پاتریک اروم سرش رو تکون داد

 برمت تا تومار ها رو ببینی.ره یادمه، دیدیکه چیشد فردا میآ -
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 شدم گفتم:  سری تکون دادم و در حالی که بلند می 

 باشه! پس من رفتم بخوابم. دارم میمیرم.-

 و گفت:پارتیک خندید 

 خوب بخوابی!-

با یک شب بخیر جمع رو ترک کردم و به سمت همون جایی که روز اول خوابیده بودم رفتم و 

دراز کشیدم. سرم رو روی دست هام گذاشتم و چشم هام رو بستم. باید فردا هر طور شده یه 

همینطور  اطالعاتی به دست می اوردم، حتی اگه ناپچیز بود مهم نبود چون بهتر از هیچی بود.

 که به این موضوع فکر می کردم کم کم صدا ها برام گنگ شد و به خواب رفتم...

صبح با صدای جیغ و داد وحشتناکی از خواب پریدم و با سرعت حالت تهاجمی گرفتم، اما تنها 

اتفاقی که افتاده بود این بود که تیموتی و انالی داشتن از سر و کله هم باال می رفتن و دعوا می 

دن! کالفه توی جام نشستم. خواب دیگه از چشم هام پریده بود. اون دوتا انقدر گرم بحث و کر

 جدل بر سر اینکه کی زرنگ تره بودن که اصال متوجه من نشدن.

اروم بلند شدم و به سمت هکتور که دراز کشیده بود رفتم و کنارش نشستم که سرش رو به 

 سمت من چرخوند و اروم توی ذهنم گفت:

 "م از سر و صدای اینا بلند شدی؟توه"

 اخمی کردم و گفتم:

 ره! حالت چطوره؟ بهتری؟آ -

 هاش گذاشت و گفت:سرش رو دوباره روی دست

هام هنوزم می سوزه! اوه داشت یادم می رفت پاتریک بهم گفت که با انالی بهترم! ولی جای زخم"

ی برگشتن می خواد با تو بره شهر، و پاتریشا رفتن که از توی غارشون چندتا وسایل بیارن و وقت

 "خواین به شهر برین؟چرا می

 وم سرم رو نزدیکش بردم و گفتم:آر

 به نظر تو مردم شهر چجورین؟ -

 وم تکون داد و گفت:آردمش رو 
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مثل قبیله های خودمونه تقریبا، شاید یکم فرق داشته باشه. تازه پر از گرگینه هایی هست که "

 "رین؟یه اش دیروز، نگفتی، چرا ماز گرگ ها متنفرن، نمون

 سرم رو بیشتر از قبل نزدیکش بردم و خیلی اروم زمزمه کردم:

 کنم.بعدا برات تعریف می -

 از سر جام بلند شدم و رو به هکتور گفتم:

 ودت باش.خمیرم بیرون یکم هوا بخورم، مراقب  -

از کنار انالی و تیموتی رد ی ازش دور شدم. چرا بهش نگفتم؟ نمی دونم! سریع ابدون حرف دیگه

 شدم و با صدایی بلند گفتم:

 صبح بخیر!-

انگار  تازه متوجه بیدار شدن من شده بودن که با صدایی بلند تر از خودم جوابم رو دادن. خندیدم 

و  غار بیرون اومدم که دوباره بحث رو شروع کردن، بیچاره هکتور که باید تحملشون می کرد! 

وی غار ایستادم و با نفس عمیقی  بوی خاک های بارون خورده رو روی سنگ های بزرگ جل

استشمام کردم! چقدر اینجا خوش بو بود! حتی بوی جنگل هاشون هم با جنگل های تایگا فرق 

 می کرد.

فکر کنم تنها جایی که از تایگا دلم براش تنگ بشه، مخفیگاهم باشه! جایی که همه خاطراتم 

ار بود اونجا باشه! به منظره رو بره روم خیره شدم، اینجا پر از درخت اونجا بودن، حتی مرگم هم قر

های مختلف بود ولی اونجا همشون سوزنی برگ و کاج بودن. ولی چیشد که من به اینجا اومدم؟ 

 اون روز چیشد؟ باید قبل از اینکه دیر بشه راجب اون روز توی دشت از هکتور بپرسم.

سریع به عقب برگشتم که پاتریک، انار و پاتریشا رو دیدم.  با شنیدن صدای شکسته شدن یه چوب

 به سمتشون قدم برداشتم. پاتریشا زودتر از بقیه منو دید و گفت:

 خوب خوابیدی؟-

به پاتریشا  با صدای پاتریشا اون دو نفر هم که کلی وسایل دستشون بود برگشتن و بهم نگاه کردن

 نگاه کردم و  گفتم:

 شتناک دعوا بیدار شدم!ره ولی با صدای وحآ -

 انار اروم خندید و گفت:
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 .کنیمهم نیست عادت می-

د روی زانو همراه با پاتریشا از کنارم رد شدن و وارد غار شدن. پاتریک بهم نزدیک تر شد و بع

هاش خم شد، چون گرگ نشده بود قدش نسبت بهم خیلی بلند بود. اروم با دستش مو های 

 تاد و گفت:مشکی و لختش رو به عقب فرس

 ی بریم؟امادهآ -

 روم حرف زدنش گفتم:آمتعجب از 

 ه بریم.آر -

 سری تکون داد و اروم تر از قبل گفت:

ذارم و تغییر حالت میدم بعد بریم! فقط یه کاری کن باشه .من االن این وسایل رو داخل غار می-

 .انالی نفهمه وگرنه بدبخت میشیم

که وارد غار شد و چند دقیقه بعد به حالت گرگ بیرون  اهان بخاطر این بود! سری تکون دادم

 اومد و یواش گفت:

 خوب بزن بریم! بدو تا نیومده! -

خندیدم و با سرعت کنار هم حرکت کردیم. از ال به الی درخت های بزرگ قدیمی می گذشتیم 

م! جا و فضاش رو دوست داشتپریدیم. چقدر هوای اینو از سنگ های کوچیک جلوی راهمون می

که باالخره به شهر .داد. مدتی توی یه مسیر دویدیم تا اینحس خیلی عالی ای بهم دست می

 رسیدیم؛ خوشحال خواستم وارد شهر بشم که پاتریک خسته گفت:

 کارول حواست باشه توی شهر به چیزی واکنش نشون ندی اوکی؟ -

شه ای بسنده کردم. پاتریک بی توجه بهش، در حالی که ذوق دیدن شهر رو داشتم تنها به گفتن با

وارد شهر شدیم،گرگینه ها با خشم و غضب بهم نگاه می کردن و هم سری تکون داد و کنار 

مطمئنم هرلحظه اماده دریدن من بودن. اما جالب بود که حمله نمی کردن! انگار از یه چیزی 

متوجه پوششون می ترسیدن! با رسیدن به یه غار دست از کنکاش رفتار گرگینه ها برداشتم و 

شدم! برگام چرا لخت بودن؟ حیران بهشون نگاه می کردم که پاتریک جلو رفت و با گرگینه ای 

 که احتماال نگبان اونجا بود کمی حرف زد. بعد از چند دقیقه به سمت برگشت و گفت :

 بیا بریم. -
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هایی  ون چیزسرم رو به معنای تایید تکون دادم و حیرت زده وارد غار شدم. هنوز توی شوک ا

 بودم که دیده بودم، با لکنت گفتم:

 چ... چرا این ها لباس نداشتن!  -

 پاتریک بهم نگاه کرد و یهو خندید، میون حنده گفت:

 ین گفتم واکنش نشون نده! اینجا ها عادیه بابا! عادت می کنی. بخاطر هم -

خت بودن عادی بود؟ خندید به طرف داخل غار رفت، هنوز توی شوک بودم. لطور که میهمون

 یا زئوس! 

سعی کردم تمرکز کنم و حواسم رو پرت کنم. به غار نگاه کردم. غار نسبتا بزرگی بود و روی کنده 

ها و تخته سنگ های وسط غار پر از تومار بود، اوه چقدر زیاد! اروم بینشون حرکت کردم. روی 

نم موضوعاتی بود که اون تومار هر تخته سنگ با جوهر یه کلمه بزرگ نوشته شده بود که فکر ک

 ها داشتن!

مثال روی یکی از تخته سنگ ها کمی جلوتر از جایی که تومار ها گذاشته شده بودن کلمه غذا  

با جوهر سیاه  نوشته شده بود! به سمتش رفتم و یکی از تومار ها رو با پنجم برداشتم. روی زمین 

 غذا ها با گوشت بود! گذاشتم و بازش کردم، باورم نمیشد اموزش انواع 

تونستم به راحتی ببندمشون برای همین پاتریک رو صدا زدم. به طرفم چون پنجه داشتم نمی

اومد و به انسان تبدیل شد. نگاهم رو ازش گرفتم و به بقیه تومار ها دادم. اونم مشغول جمع 

 کردن اون تومار شد. 

ه آداب و رسوم ها نوشته شده بود. ذوق زده به سمت یه تخته سنگ دیگه رفتم. روی اون کلم

لبخندی زدم و از کنار اون هم رد شدم تا اینکه چشمم به یه تخته سنگ دیگه خورد که روش 

کلمه امگاورس نوشته شده بود! به سمتش رفتم و یکی از تومار ها رو برداشتم. موضوع تومار 

نش کردم، انگار به دردم می روم روی زمین نشستم و شروع به خوندآدرباره انواع نژاد ها بود. 

 خورد! 

)تعداد نژاد ها در جهان امگاورس بسیار زیاد است و به ترتیب برتر بودن انها بقیه نژاد ها دسته 

شوند.( در صدر جدول اسم زئوس بود. خب اون که خداست پس باالترینه دیگه! بعد بندی می

برف و بعد یه قسمتی بود که با جوهر زئوس برادر های اون بودن و بعد الهه ها مثل الهه جنگ و 
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روش خط کشیده شده بود! و زیرش نژاد اژدها، بود. خیلی سعی کردم تا اون کلمه خط زده شده 

رو بخونم اما جوری خط زده بودن که اصال نمیشد فهمید قبال چی بوده! کنجکاو شدم! یعنی چی 

 بود؟ به سمت پاتریک برگشتم و اروم گفتم:

 بیا. پاتریک یه لحظه -

 پاتریک در حالی که مشغول خوندن چیزی بود بلند گفت:

 باشه صبر کن. -

دو دقیقه گذشته بود که به سمتم اومد. تومار رو بهش نشون دادم. یه نگاهی بهش انداخت و 

 گفت:

 خب؟ -

 با پنجم اون قسمتی که خط خطی شده بود رو نشونش دادم و کنجکاو پرسیدم:

 جا رو خط کشیدن این چه نژادی بوده؟جا رو ببین! چرا اینینا -

پاتریک که انگار تازه متوجه اون خط خوردگی شده بود، کمی به اون خط خطی نگاه کرد و شونه 

 ای باال انداخت.

چیز مهمی نیست، منم تا حاال نخونده بودم. بلند شو بریم االن هاست که افراد فیلیکس برای  -

 ا برگردیم!خوندن تومار ها برسن. باید قبل از اون

چی؟ افراد فیلیکس؟ همونی که هکترو رو زخمی کرده بود! اما نه، من باید امروز یه سرنخی پیدا 

 ! شاکی گفتم:کردممی

 جنگیم به هر حال باید تالفی کنیم.خوام بازم بخونم! خب بیان! باهاشون میاما من می-

 پاتریک در حالی که عصبی و کالفه بود جواب داد:

اده دخل هر دومون رو میارن! کارول، اگه اونا برسن با توجه به اتفاقی که دیروز افت یکم فکر کن -

 ما حریفشون نمیشیم. اون الفاست. 

رگیر بود بی راه نمی گفت!دو تا امگا چطور حریف می شدن اخه! در واقع االن از بس که فکرم د

و تکون دادم لند شدم و بدنم رتوی شرایطی هم نبودم که بتونم با کسی مبارزه کنم! تف! از جام ب

 تا خاک هایی که روم نشسته بودن بریزن که صدای عطسه پاتریک و پشت سرش صدای حرصیش

 به گوشم رسید.
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 ازت خواهش می کنم جلوی کارهای ناخوداگاهت رو بگیر کارول!-

 شرمنده کمی خندیدم و گفتم:

 اوه ببخشید. سعی می کنم.-

د. بعد از بستن تومار اخر، بلند شد و از غار بیرون اومدیم. متقابال خندید و سرش رو تکون دا

پاتریک از اون نگهبانی که چپ چپ بهم نگاه می کرد خداحافظی کرد و راهی بازگشت به غار 

شدیم! نگاه های عصبی گرگینه ها روم بود و داشت کالفم می کرد اما اینکه کسی چیزی نمی 

 از شهر، نفس عمیقی کشیدم که پاتریک خندید و گفت :گفت برام عجیب بود! با بیرون اومدنمون 

 چته؟ -

 در حالی که انگار ازاد شده بودم، خندیدم و گفتم:

راحت شدم! نمی دونی اینکه همه با غضب بهت نگاه کنن و تو توی نگاهشون ببینی که دارن -

 توی ذهنشون سالخیت میکنن چه حس بدیه، فضای خفقان اوری بود . نفسم گرفت!

طور که کنار پاتریک راه می رفتم نفس عمیق کشیدم که با حرفم بیشتر خندید. کنجکاو همین

 ازش پرسیدم:

میگم عجیب بود چرا کسی چیزی نگفت؟ مگه بوی من رو حس نمی کردن؟ هکتور که تعریف  -

 می کرد مردم دهکده بدجور بهش واکنش نشون دادن.

 پاتریک سرش رو باال و پایین کرد و گفت:

بابا بزرگه، اون از همه پیر تره برای همین همه حرفش رو قبول دارن حتی الفاهای گله  بخاطر -

های دیگه روی حرفش حرف نمی زنن، برای همین باهات کاری نداشتن. وگرنه تا االن مرده 

 بودی!

با حرفش خندید که اهانی زیر لب گفتم و به اطراف خیره شدم. پس به همین دلیل بود. توجهم 

ها جلب شد، چقدر قشنگ می خوندن. با لبخند بهشون خیره بودم و اینقدر از صداشون  به پرستو

 لذت می بردم که گذر زمان رو حس نکردم.

همه داشتن  با رسیدن به غار، اینقدر خسته بودم که پاتریک رو سریع کنار زدم و وارد غار شدم،

فس های خودم انداختم و نباهم حرف می زدن و متوجه برگشت ما نبودن، خودم رو روی کاه 

 ت :عمیقی کشیدم، اخ داشتم می مردم. انالی اولین نفری بود که من رو دید و خوشحال گف
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 بچه ها کارول و پاتریک اومدن! -

تاده بود با حرف انالی همه به من و پاتریکی که پشت سر من وارد غار شده بود و وسط غار ایس

ی یکی از د از جاش بلند شد و در حالی که یه چوب تونگاه کردن. انار که توی حالت انسایش بو

 دست هاش بود گفت:

 انالی باید برین برای امروز شکار کنین. وکارول تو و پاتریک -

 سرم رو باال اوردم و شاکی گفتم:

 یعنی چی؟ چرا ما باید شکار کنیم؟-

 انار اخمی کرد و مصمم گفت:

یست پس موقت از لیست حذف میشه، یه روز چون نوبتی کردیم، هکتور که فعال حالش خوب ن-

من و تیموتی و پاتریشا می ریم و یه روز دیگه هم شما سه تا، امروز هم نوبت شماهاست. حاال 

 هم زودتر برین شکار کنین چون همه گرسنه ان!

 پاتریک با حرف انار عصبی گفت:

 ما که نبودیم پس چجوری جای ما دوتا تصمیم گرفتین؟-

 ه به پاتریک نگاه کنه جواب داد:انار بدون اینک

 بهونه ممنوع! زود باشید!-

انار مو های بافته شده اش که روی شونه هاش افتاده بودن رو کنار زد و با اخم بهمون خیره شد! 

سری از روی تاسف برای بدبختی خودم تکون دادم و خسته باز از جام بلند شدم و از غار بیرون 

 مد و زیر لب گفت:اومدم. پاتریک هم پشت سرم او

 واسه من رئیس شده! اه! -

بیرون  از حرص خوردنش اروم خندیدم. مدتی نگذشته بود که انار، انالی رو هم با جیغ و داد

 انداخت و بلند گفت:

 ق برگشت ندارین.تا زمانی که زیاد شکار نکردین ح-

 اروم سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 به به گاومون زایید. -
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قه قه زد که انار با اخم بهمون خیره شد. سرم رو پایین انداختم و خطاب به پاتریک  انالی با حرفم

 گفتم:

 حس می کنم می تونه هر سه مون رو بخوره!-

 پاتریک هم اینبار بلند خندید و اروم گفت:

 منم همین حس رو دارم.  -

رو باال اوردم و کالفه زیر چشمی به انار نگاه کردم که با اخم به داخل غار برگشت. با رفتنش سرم 

 اهی کشیدم و گفتم:

 اخ رفت، خب حاال کجا بریم؟ من زیاد با این طرف ها و منطقه شکار اشنا نیستم. -

 انالی که باز با موهاش درگیر شده بود و سعی داشت اون ها رو باالی سرش جمع کنه گفت :

رده بود اونجا برای شکار ساده ست میریم هون جایی که فیلیکس، پاتریشا و هکتور رو زخمی ک-

 خیلی مناسبه! من و پاتریشا بیشتر مواقع اونجا شکار می کنیم.

 پاتریک از روی حرص ضربه محکمی به سنگ کوچیکی که جلوی پاهاش بود زد و گفت:

 لعنتی، انار استعداد زیادی توی خراب کردن روز های بقیه داره! باشه بریم.-

ت کردیم و راهی اونجا شدیم. من وسط ایستاده بودم و اون اروم خندیدم. سه نفری کنار هم حرک

دوتا به شکل انسانی دو طرفم می اومدن. حدود ده دقیقا بعد رسیدیم. با رسیدن به همون منطقه 

فوق العاده زیبا ایستادم. دفعه قبل نشد اینجا رو خوب ببینم و لذت ببرم ، این منطقه سرشار از 

 فی رو توی من به وجود اورده بود!ارامش بود و حس غیر قابل توصی

 انالی و پاتریک هم کنارم ایستادن و به منظره نگاه کردن. انالی رو بهم گفت:

 هرکسی که برای اولین بار به اینجا میاد همین حس تو رو داره! -

 پاتریک قدمی جلو گذاشت و گفت:

ول تو همین جا بشین د، خب بهتره شکار کنیم تا زود تر برگردیم! ببین کارنداشت عجیب بو-

 فعال، من و انالی می ریم و چند تا خرگوش شکار می کنیم!

 سری تکون دادم و گفتم: 

 حاال چرا همیشه خرگوش شکار می کنین؟-

 انالی ذوق زده گفت:
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 چون گوشت خیلی شیرینی داره!-

ی تایگا بیشتر وتجدا از اونا روی زمین نشستم و سرم رو باال و پایین کردم. تا حاال نخورده بودم، 

 گراز بود. اروم گفتم:

 ؟پس کار من اینه که امروز فقط تماشا کنم-

 پاتریک سرش رو به سمت من خم کرد و گفت:

تقریبا! امروز همین جا بشین و با نهوه شکار کردن ما اشنا شو و البته وقتی شکار کردیم تو باید -

 اون ها رو تا غار بیاری!

ن. ای نامرد ها حس می کردم کاله سرم رفته! به حرکاتشون با تموم شدن حرفش وارد دشت شد

نگاه کردم، چقدر باحال بودن. مدتی گذشته بود و داشت خوابم می برد. حوصله ام سر رفته بود. 

خواسنم چشم هام رو ببندم و کمی بخوابم که با پرت شدن چیزی توی صورتم از خواب پریدم و 

شمم به اون چیزی خورد که توی صورتم پرت شده بود! با سرعت به حالت دفاعی در اومدم که چ

یه خرگوش بود. سرم رو به اطراف چرخوندم که دیدم توی دست های پاتریک دو تا خرگوش بود 

 و بهم با خنده نگاه می کرد!

لباسی تنش نبود و بدن ورزیدش توی دیدم بود نگاهم رو ازش گرفتم و به انار دوختم! اونم توی  

بود و اروم داشت به من می خندید. به احتمال زیاد اون خرگوشی که توی دستش یه خرگوش 

صورتم پرت شد کار خودش بود، لباس هایی که تنش بود تقریبا پاره شده بودن، نگاهم رو از اون 

هم گرفتم. پاتریک کمی ازمون دور شد تا لباس هایی که اضافه اورده بود رو بپوشه، با پوشیدنش، 

 خطاب بهم گفت: به سمتمون برگشت و

 یاد گرفتی؟-

 خندیدم و گفتم:

 اره! بلد بودم!-

 خندید، روی زمین خم شد و اون دو تا خرگوش رو روی زمین گذاشت و گفت:

ارم فکر می کنم چجوری می خوای این ها رو بیاری! حس می کنم اشتباه کردم نذاشتم تو د-

 شکار کنی! 

 اروم خندیدم که ادامه داد:
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ی دست های انار مونده رو رگوشی که اینجاست رو میارم، تو فقط اونی که تومن این سه تا خ -

 بیار!

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 ری!باشه، دفعه بعدی بپا کاله سر بقیه نذا-

 پاتریک با حرفم خندید، روی زمین نشست و گفت:

دمه اون روزی اره بدجور ضایع شدم، راستی وقتی داشتم شکار می کردم یه چیزی یادم افتاد! یا-

که فیلیکس به پاتریشا و هکتور حمله کرد از من راجب دریاچه منطقه جگوار پرسیدی! تو از کجا 

 در مورد اون می دونستی؟

وای! حاال چه جوابی باید بهش بدم؟ ضربان قلبم با حرفش شدت گرفته بود. باید می گفتم که 

اینکه گندی که زدم بزرگتر بشه  توی خواب دیدم؟ نه نه اینجوری خوب نیست خواستم قبل از

 یه چیزی بگم که صدای انار توجهم رو جلب کرد! 

 خوای دروغ بگی؟ باز هم می-

این کی به ما رسید؟ مگه توی غار نبود! حتی بو و صدای پاهاش رو هم نشنیده بودم! وای زئوس 

رو ازش گرفتم و سرم حاال باید چیکار کنم؟ به انار تگاه کردم، اخم داشت و بهم خیره بود. نگاهم 

 رو پایین انداختم که انار خطاب به پاتریک گفت:

از همون روز اولی که دیدمش فهمیدم که مدام داره یه چیزی رو پنهان می کنه من بوی دروغ -

 رو توی حرف هاش حس کردم!

بوی دروغ؟ مگه این ها متوجه دروغ و راستی حرف ها هم میشن!؟ فکر کنم اینم یکی دیگه از 

هایی بود که چون گرگینه کامل نبودم نداشتمش! اما چرا تا حاال دربارش نشنیده بودم! چیز

 عجیب بود! شاید هم داشت الکی می گفت! اروم گفتم:

 من، من... -

قب پاتریک بدون توجه به حرفم، سریع خرگوش ها رو از روی زمین برداشت و همینطور که ع

 عقب می رفت، گفت:

 برگردیم! انالی بهتره ما زود تر-

 خواستم مانعش بشم که زود تر خطاب بهم گفت:
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 بهت اطمینان کرده بودم بی انصاف! -

ش با حرفش یه چیزی درونم شکست، مجبور بودم، وگرنه نمی خواستم ازتون پنهان کنم، کا

 درکم می کردی!

م خش اما نشد که بهش بگم، چرا که سریع همراه انالی ازمون دور شد. عصبی زوزه ای از سر

 ....کشیدم، گند زدی کارول! گند زدی! اخه باید بهشون چی می گفتم؟ نمی دونم! نمی دونم

 به انار نگاه کردم، هنوزم سر جاش ایستاده بود و بهم خیره بود، با ناامیدی گفتم:

 منتظر چی هستی؟ -

 شونه ای باال انداخت و در حالی که به گرگینه تبدیل میشد گفت:

 ظر اینکه یه حرفی بزنی تا باز بهت اعتماد کنم!نمی دونم، شاید منت -

سرم ر. پایین انداختم و جوابی ندادم، چی می گفتم؟ خودمم بهشون اعتماد نداشتم! برای اعتماد 

 متقابل اول باید خودم اعتماد می کردم.

 آنار که انگار فهمید قصد جواب دادن ندارم اروم گفت:

 حداقل انتظار داشتم توجیح کنی!  -

دن حرفش ازم دور شد و به طرف غار برگشت. اهی کشیدم و به چمن زار گل های ارکیده با ز

خیره شدم. حق داشتن، اما منم چی؟ خسته بودم، این مدت خیلی فکرم درگیر بود. شاید وقتش 

بود بهشون بگم... اما، نه بزار اول با هکتور حرف بزنم. باید همه چیز رو براش توضیح می دادم  و 

 میم می گرفتیم، اون هر چی وبد اولین دوستم بود و خودش رو بهم ثابت کرده بود! باهم تص

ولی اون توی غار بود، با چه رویی باید به غار بر می گشتم؟ احتماال انار به بقیه هم گفته بود. 

پوف، فعال باید برگردم، اون موقع یه کاریش می کنم دیگه. اروم به طرف غار حرکت کردم، تا 

ه اونجا انواعی از فکر های عجیب به سرم زدن، دیگه مغزم داشت رد می داد، نمی رسیدن ب

 دونستم باید چی کار کنم.

ه غار سیدم. اروم اطراف بنفس می زدم، -بعد از مدتی، در حالی که از اظطراب و خسنگی نفس 

ه، نمی تونستم غار رو بو کردم، اره هکتور هنوز توی غار بود، عجیبه چطور اون رو بیرون نکردن؟ ا

 داخل برم و صداش بزنم، باید باهاش حرف بزنم! اما چطوری؟ 
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! پس کالفه به چپ و راست می رفتم که یهو فکری به ذهنم رسید. صبر کن کارول تو یه گرگی

عی کردم می تونی با هکتور ارتباط بگیری! چشم هام رو بستم، سعی کن، سعی کن باید بتونی! س

ندید، تجسم کنم، یه گرگ سیاه و قهوه ای و سفید، که همیشه می خ صورت هکتور رو توی ذهنم

هنم اکو ذاما به جا نگران و محتاط بود. یه دوست خوب که همیشه همراهم بود و... صدایی توی 

 شد که متعجب چشم هام رو باز کردم!

 "کارول؟ تویی؟ چه طور تونستی ارتباط بگیری؟ "

هکتور اینجا نبود! پس واقعا تونسته بودم!  ذوق زده توی با خوشحالی به اطراف نگاه کردم. نه 

 ذهنم گفتم:

 "وای هکتور تونستم! وایی از خوشحالی دارم بال در میارم! چطوری تونستم وایی "

صدای خنده هکتور، توی ذهنم پی چید. با خوشحالی به سنگ جلوم خیره بودم و داشتم فکر 

واناییم استفاده کنم که یهو، یادم افتاد اصال برای می کردم چه خوب که می تونم االن از این ت

چی سعی کردم ازش استفاده کنم! اوه! با این حواس من! دستم رو باال اوردم و محکم با پنچه ام 

 به سرم زدم و توی ذهنم گفتم:

 "هکتور، بیا بیرون باهات کار دارم؛ نزار بقیه بفهمن! پشت غار منتظرتم. "

غار فاصله گرفتم و به طرف پشت غار رفتم، غارشون جدا از شهر و دهکده  با باشه گفتن هکتور، از

بود برای همین اطرافش کوهستان بود و به راحتی میشد از کوه باال رفت. از کوه پشت غار باال 

رفتم و روی قله نشستم. منظره قشنگی داشت اما مطمئنن توی روز صد برابر بهتر بود! اما االن 

یری داشت، هوا سرد و دم غروب بود، باد شدیدی می وزدید اما خیلی لذت هم زیبایی وصف ناپذ

 بخش بود ولی افسوس که حالم و شرایطم طوری نبود که بتونم ازش لذت ببرم.

 *دفترچه لغات*

 به دو پای جلوی چهار پایان، دست و دو پای عقب اون ها پا گفته میشه.

اال می اومد. گشتم. هکتور بود که داشت از کوه ببا صدای ارومی از فکر بیرون اومدم و به عقب بر

رم به سختی خودش رو از صخره های کوچیک باال کشید تا بهم برسه. با رسیدنش، خسته کنا

 س می زد گفت:نف -نشست و در حالی که نفس
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اخ مردم تا اومدم مگه یادت رفته من هنوز مریضم چقدر زیاد بود! ها حاال چی می خواستی  "

 "منظره قشنگی! بگی؟ وای چه

 روم گفتم:ابا خوش حالی به منظره باالی کوه خیره شد. در حالی که نگاهم رو به جلو می دادم، 

م بچه ها ازم مجبور بودم صدات بزنم، اره قشنگه... هکتور یادته وقتی تو رو از دهکده می اوردی"

 "راجب خوابم سوال کردن؟!

 ت:نگاهش رو از منظره گرفت و بهم داد، اروم گف

اره یادمه؛ اما توضیح ندادی ولی مطمئن بودم خودت میای و برام تعریف می کنی! می دونم  "

 "نخواستی اون ها چیزی بفهمن.

 سرم رو تکون دادم و کالفه گفتم:

اره، توی خواب، یه پری رو دیدم. جسمم دست خودم نبود و باهاش حرف می زد. بهش گفت  "

و خواست چیزی بگه که اون پری، جلوش رو گرفت بهش گفت دلم برات تنگ شده بود بانو دیانا 

چیزی نگو چون اون اینجاست! اخرش هم به چشم هام خیره شد و گفت منتظرمه! وای باورت 

نیمشه چقدر واقعی بود! ولی به شدت ازش ترسیده بودم. داشتم بخاطر ترس مدام ازش فرار می 

 "کردم و...

یف کردم. در اخر بهش نگاه کردم که با نگاه متعجب و تموم اتفاقات رو با جزئیات براش تعر

 حیرانش، مواجه شدم. اروم خندیدم، انتظار همین رو هم داشتم!

 اروم گفت:

 "ک... کارول! من چی بگم االن؟! ا... االن می خوای چی کار کنی؟ اگر واقعا واقعی باشه و... "

، اینبار دیگه کامال از ترس سکته میون حرفش پریدم و ماجرای چند روز پیش رو هم براش گفتم

 می کرد! بهش نگاه کردم. واقعا ترسیده بود. حیران گفت:

 ".واقعا واقعیه؟ چی کار کنیم؟ وای باید چی کار کرد! باید از اینجا بریم! باید.. "

 میون حرفش پریدم و گفتم:

ایل تا این مده هزار نه هکتور، حضورمون اینجا باید یه دلیل داشته باشه، وگرنه نمی تونستیم  "

 "جا بیایم! قبال هم بهت گفتم، باید ما رو هم اون اورده باشه!

 هکتور به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه اروم گفت:
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ون جنگل امی خوای چی کار کنی؟ قرار بود دلیلش رو پیدا کنی، نگو که می خوای دو تایی به  "

 "تن خیلی...بریم؟ اون جا برای جگواره و اون طور که می گف

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و خسته گفتم:

هشون نگو می خوام به بچه ها بگم. بعد از اتفاق امروز، انگار اون مانعی که بهم می گفت ب "

اطی برداشته شده! شاید منظورش از به حرفم گوش نمیده من بودم! اه نمی دونم همه چیز ق

 "شده. 

 جیبی گفت:هکتور بهم نگاه کرد و با لحن ع

بهشون اعتماد داری!؟ اینجا دیگه بابابزرگ من نیست که بتونم کاری کنم، یا حتی توی تایگا  "

هم نیستیم کارول، خوب فکر هات رو کردی؟ یه اشتباه ممکنه به قیمت جون هر دو مون تموم 

 "بشه.

تونستیم کاری متقابل بهش نگاه کردم، داشتم؟ اره... شایدم نه! اما من و هکتور تنهایی، نمی 

بکنیم! حسی درونم می گفت اعتماد کن، اونا قابل اعتماد بودن و از طرفی دو دل شده بودم. 

بخاطر حرف اون پری که گفت تصمیم خودشه! منظورش این بود؟ یا نه؟ نمی دونم... نمی دونم 

 باید چی کار کنم؟ اروم خطاب به هکتور گفتم:

 "تو چی؟ تو بهشون اعتماد داری!؟"

ر نگاهش رو ازم گرفت و به منظره خیره شد. منظره ای که پر از مه بود اما زیبایی منحصر هکتو

 به فردی بخاطر کرم های شب تاب پیدا کرده بود. اروم گفت:

با اینکه نمی تونم مثل تو باهاشون حرف بزنم؛ اما باهام تبعیض قائل نشدن. تموم مدت انالی و  "

هم بودن و باهام حرف می زدن. حسم رو درک می کردن و پارتیشا و تیموتی، هر دوشون همار

راحت باهام برخورد می کردن. انگار نه انگار که مثل اون ها نیستم! شاید بگی سطحی می بینم 

اما یه جورایی بهشون اطمینان دارم. شاید هم تحت تاثیر محبتی قرار گرفتم که تا حاال نداشتم! 

 "نمی دونم...

 اختم و گفتم:اروم سرم رو پایین اند

منم با پاتریک بودم. اونم پسر خوبیه، خیلی عادی رفتار می کرد، انگار نه انگار که تازه چند  "

روزه هم رو دیدیم. حتی وقتی متوجه دروغم شد، ناامید بهم گفت بهم اعتماد داشته! خیلی 
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ه اشون باهوش شرمندش شدم. نمی دونم باید چی کار کنیم. انار بهمون اعتماد نداره! اون از هم

 "تر و محتاط تره!

 هکتور همون طور که به منظره خیره بود، ادامه داد:

ه چیزی برای کارول، تنهایی نمی تونیم کاری انجام بدیم. بیا بهشون بگیم. یه جور ریسک، ما ک "

 "از دست دادن نداریم. داریم؟

ت می گفت! سرم رو به عنوان سرم رو باال اوردم و بهش نگاه کردم، اونم بهم خیره بود. اره، درس

 تایید حرفش تکون دادم و گفتم :

  "باشه، بیا بریم، بهشون می گیم. اینم جزوی از راهیه که باید برای رسیدن به دلیلمون بریم! "

 هکتور خندید و سرش رو تکون داد. خواستم از کوه پایین بیام که با صدای هکتور ایستادم.

 "چیزی بهت بگم، تموم این چند روز نشد بگم.اهان کارول صبر کن، باید یه  "

 به طرفش برگشتم و منتظر بهش خیره شدم که گفت:

 "اون روز صبح که بابابزرگم تو رو محاصره کرده بود. "

توجهم بیشتر بهش جلب شد، از اون روز چی می خواست بگه؟ منتظر بهش خیره بودم که ادامه 

 داد:

 "، اون قدرت، مال هادس بود!اون هاله ای که ازت بیرون می اومد "

 متعجب از حرفش بهش نزدیک شدم و حیرت زده گفتم:

 منظورت چیه؟ هادس؟ اون... اون که! -

 اروم سرش رو تکون داد و جواب داد:

اون پادشاه دنیای زیرینه، کسی که سال ها قبل دنیا رو از دست یه نژاد شرور نجات داد، اما تو  "

 "چطور نیروی اون رو داشتی؟

ئن بود که با حرف های هکتور بیشتر از قبل توی بهت فرو می رفتم، اما اون از کجا اینقدر مطم

 اون نیروی هادس بوده؟ سوالم رو به زبون اوردم که با جوابش اروم روی زمین نشستم.

من مخفیانه قبلش تومار بابابزرگم رو خونده بودم، اونجا در مورد قدرت هادس نوشته شده بود،  "

که از تو ساطع میشد با مشخصات اون نیرو یکی بود! فقط یه چیزی که برام بیشتر عجیب  قدرتی
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بود این بود که بابابزرگ چرا ازت ترسیده بود، نژاد ما اون سال به فرماندهی بابابزرگم به هادس 

 "کمک کرده بودن. نمی فهمم...

؟ م یکی اضافه می شدزئوس، اینجا چه خبر بود؟ چرا هی به جای حل شدن معما های زندگی

 حیرت زده روی زمنی نشسته بودم که هکتور بهم نزدیک شد و گفت:

بتونن حلش  هی کارول، اروم باش، نمی دونم این خوبه یا بد اما فعال بیا بریم، شاید بچه ها "

 "کنن.

با حرفش از فکر بیرون اومدم. اره شاید اون ها یه چیزی می دونستن! اروم بلند شدم و خسته 

 تم:گف

 فقط نمی دونم چرا به هیچی نمی رسیم. -

 اروم خندید و گفت:

 "سخت نگیر، درست میشه. "

چقدر بودنش کنارم برام نعمت بود، اینکه اون کنارم بود خیلی بهم کمک می کرد تا خودم رو 

 جمع کنم. وگرنه شاید همون اول ها کم اورده بودم.

ر برگشتیم. هر دو کنار هم راه می رفتیم. هر چی هر دو اروم از کوه پایین اومدیم و به طرف غا 

بیشتر به غار نزدیک می شدم، بیشتر از قبل استرس می گرفتم. باید همه چیز رو بهشون بگم، 

اما ممکن بود حتی نخوان بهم کمک کنن و حتی بهمون حمله کنن! یا هر دو مون رو بکشن، 

خواهش می کنم! به کمکشون نیاز  زئوس، کمکم کن می خوام دلیل اصلی این نقص رو بفهمم!

 دارم!

جلوی وردی غار، ایستادم و به داخلش خیره شدم. انار، انالی و پاتریشا دور هم نشسته بودن و 

حرف می زدن و پاتریک، اون طرف تر نشسته بود و اخم داشت. انگار توی فکر بود! برای اخرین 

م حقیقت رو می گفتم تا صداقت حرف بار نفس عمیقی کشیدم و حرکت کردم. باید با تموم وجود

هام رو حس کنن. با نگاهی به هکتور، دل به دریا زدم و از سنگ های پله ماننده جلوی غار باال 

رفتم و وارد غار شدم. با ورودمون، توجه همه بهمون جلب شد. آنار سریع از جاش بلند شد و با 

 عصبانیت و چاشنی اخم، گفت:

 فتم نمی خوام با...برای چی برگشتین! مگه نگ -



 

 

WWW.98IA3.IR 181 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

 میون حرفش پریدم و بلند گفتم:

 گیم! ما...باومدیم تا حقیقت رو بهتون بهتون  -

 آنار عصبی و قاطع جواب داد:

 یازی نیست، از این جار برید االن ما دیگه بهتون اطمینان نداریم! زود باشید برید!ن -

شون بگم، اون مقاومت می کرد! داشت اعصابم رو خورد می کرد، حاال که من سعی کرده بودم به

این غرور بی جاش، داشت اعصابم رو خط خطی می کرد! پنجه هام رو محکم روی سنگ فشار 

 دادم و غریدم:

 دارم میگم می خوایم حقیقت رو بهتون بگیم، اینکه چرا نگفتیم هم... -

 بازم وسط حرفم پرید و جیغ زد:

 میگم گمشید برید. -

داد؟ مگه قبال اروم نبود! چه یهو عوض شده بود! خواستم باز جوابش  چرا اینقدر واکنش نشون می

رو بدم که با فریاد پاتریک، شوکه بهش خیره شدم! تا حاال اینجوری ندیده بودمش! هرچند تنها 

 دو روز بود می شناختمش!

 بس کن آنار، دو دقیقه بزار ببینم می خواد چی بگه! -

 عصبی به چشم هام خیره شد و گفت:

 گو! اگر دلیل چرتی بود از اینجا برو!ب -

آروم تر شدم، پاتریک خیلی پسر منطقی ای بود! در حالی که جلوشون می نشستم، نفس عمیقی 

کشیدم و شروع به حرف زدن کردم، کل ماجرا رو براشون تعریف کردم. هکتور هم کنارم نشسته 

هر کلمه ای که می گفتم، بیشتر از  بود و اماده بود تا اگر بهمون حمله کردن، اونم حمله کنه. با

 قبل متعجب می شدن. هر چند بیشتر از این هم انتظار نداشتم. 

اتفاقات و از  ساعت ها طول کشید تا تموم اتفاق ها رو براشون توضیح بدم، از احتماالتم گفتم، از

 . چیز هایی که می دونستم. همه با دقت به حرف هام گوش می دادن و تنها، شنونده بودن

بالخره بعد از شیش ساعت؛ با طلوع خورشید حرف هام تموم شدن، بهشون نگاه کردم. توی  

چشم هاشون؛ تعجب و حیرت موج می زد. به چشم های انار نگاه کردم، دیگه چیزی از عصبانیت 

قبلش باقی نمونده بود. پاتریک عمیق توی فکر بود و انالی، هاج و واج بهم نگاه می کرد. احتماال 
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لی چیز ها رو داشت توی ذهنش تحلیل می کرد! درکش برای گرگینه ای مثل اون که یکم خی

 مشنگ می زد، شاید سخت بود. 

 اروم از جام بلند شدم و در حالی که به طرف خروجی غار می رفتم، گفتم:

طبق قرارمون ما از این جا می ریم. بهتون گفتیم، چون تنهایی ممکن نیست بتونیم کاری انجام  -

بدیم، اما مجبور نیستین. این تصمیم هردومون بود که بهتون بگیم، عالرغم حرف اون نیرو، سعی 

کردم بهتون اعتماد کنم، اما نیومدنتون، نشون عدم اعتماد نیست، هر کس برای زندگی خودش 

تصمیم می گیره پس شما هام می تونین هر کاری خواستین بکنین. تنها خواهشی که ازتون 

ه به کسی چیزی نگید. خوشحال شدم باهاتون بودم و اینکه، دوست های خیلی خوبی دارم، اینک

 توی این چند وقت بودین. خیلی کنارتون لذت بردم و بابت نجاتم ازتون ممنونم. بدرود!

از غار بیرون اومدم و بدون نگاه دیگه ای از شون دور شدم. هکتور هم پشت سرم اومد، هر دو از 

م و به طرف جنگل جگوار حرکت کردیم. باید دلیل رو می فمیدم، حتی اگر سنگ ها پایین پریدی

 به قیمت جونم بود. به هکتور که کنارم بود نگاه کردم، ناراحت بود. اروم گفتم:

چرا ناراحتی؟ هکترو نمی خوام جونت رو بخاطر من به خطر بندازی، توهم زندگی خودت رو  "

 "داری و

 ی گفت:با غرشی میون حرفم پرید و عصب

کوفت توهم، خودم می خوام باهات بیام وگرنه نمی موندم. بیشتر ناراحتم چون انتظار داشتم "

 "بعد زا اون همه سئوالی که پرسیدن، کمکمون کنن. نکه بدون حرفی بزارن بریم. آه...

حرف با حرفش بهم قوت قلب داد، اینکه هنوز کامال تنها نشده بودم. نگاهم رو دوباره به جلو دادم. 

 هاش درست بودن. اما چی می گفتم؟ منم همین انتظار رو داشتم اما نمیشد مجبورشون کرد.

مدتی بود که به طرف جنگل می رفتیم و تقریبا نزدیک شده بودیم. هکتور همون طور که خسته 

 و خواب آلود راه می رفت؛ گفت:

. با این خوابیم بعد بریمکارول چقدر دیگه مونده؟ دارم از خستگی بی هوش میشم! کاش اول ب "

 "وضع فکر نکنم بتونم مبارزه کنم! دیشب هم درست نخوابیدم
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ایستادم و بهش نگاه کردم، چشم هاش خمار شده بودن و هر لحظه ممکن بود بسته بشن. خنده 

ام گرفته بود، به حتم براش خیلی سخت بود، اروم سرم رو تکون دادم و به طرف درختی رفتم. 

 دم و در حالی که سعی می کردم اطراف رو با دقت ببینم، اروم گفتم:کنارش دراز کشی

 "باشه، یکم استراحت کنیم و بعد بریم. "

منم خوابم می اومد و در حالی که داشتم حرف می زدم، تنها حرف هکتور که گفت خوبه خودش 

ته هم داشت بی هوش می شد رو فهمیدم و بعدش، دیگه چیزی نفهمیدم. واقعا منم خیلی خس

 بودم. اما اینقدر فشار زیادی روم بود که خستگی از یادم رفته بود.

*** 

 )دو ساعت بعد(

با بوی عجیبی که به دماغم خورد، سریع چشم هام رو باز کردم. ترسیده از جام بلند شدم و 

اطراف رو بو کشیدم، از طرف منطقه جگوار بود! بوی ادرار تندش بود. احتماال داشت مجدد نشونه 

ری می کرد! باید باهاش رو به رو می شدم و ازش می خواستم به دریاچه ببرتم! درسته ممکن گذا

بود درجا بکشتم اما چاره ای نبود، بخوایم همینطوری بریم توی منطقه درجا کشته می شدیم، 

در حالی که مواظب اطراف بودم تا یهو بهمون حمله نکنه، سعی کردم هکتور رو بیدار کنم. با 

 لگد به بدنش، از خواب بلند شد و خسته گفت:چند تا 

 "چته کارول بزار بخوا... "

 با استرس و ترس گفتم:

 "هکتور خواب رو ولش کن جگوار این جاست بلند شو باید بریم "

هکتور با شنیدن اسم جگوار، سریع از جاش بلند شد و با حالت دفاعی کنارم ایستاد، خندم میومد، 

دو اروم به طرف مرز منطقه رفتیم. تنها صد متر با منطقه فاصله  چه واکنش سریعی داشت! هر

 داشتیم که با شنیدن صدای پا، با سرعت به عقب برگشتم. غرشی کردم و اروم گفتم:

 ی؟ باید باهات حرف بزنم، من...کی این جاست! جگوار توی -

مدن که جلو تر اوبا دیدن سایه چند تا گرگینه از توی مه، متعجب بهشون خیره شدم. سایه ها 

د اروم با دیدنشون، متعجب تر از قبل بهشون خیره شدم. هکتور هم در حالی که تعجب کرده بو

 گفت:   
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  "برای چی اومدن! "

 مرموز اما با احتیاط گفتم:

 برای چی اومدین؟ مگه... -

 آنار قدمی به جلو برداشت و با اخم گفت:

نه عمرا می اومدم! نخواستن خودت رو زنده زنده به ! وگرپاتریشا، پارتیک و انالی اصرار کردن -

 کشتن بدی! 

 متعجب بهش نگاه کردم که پاتریشا جلو تر اومد و با محبت گفت:

اینکه حقیقت رو بهمون گفتی و بهمون اعتماد کردی، اینکه همه چیز رو بهمون گفتی، برامون  -

درسته قبلش خیلی چیز ها رو  ارزشمند بود. حست رو درک کردیم، خالی از زره ای دروغ بود.

مخفی کردی اما، بنظرمون دلیلت برای مخفی کردن منطقی بود! شاید اگر ماهم جای تو بودیم، 

 با رفتار  اون گرگ الفا، همین کار رو می کردیم!

لبخندی زدم، حرفش از ته دل بود؟ به بقیه نگاه کردم. همه سرشون رو به معنای تایید حرفش  

نار! اونم انگار با خودش درگیر بود! در حالی که به وجد اومده بودم و به شدت تکون دادن، حتی ا

 بغض داشتم، گفتم:

 بچه ها، من... من نمی دونم چی بگم، ممکنه زندگیتون رو از دست بدید و من... -

 آنالی میون حرفم پرید و گفت:

 ه! نه بابا مردن چیه، تازه یه نیروی جدید هم داریم! هی تیمو بیا دیگ -

متعجب بهش نگاه کردم که تیموتی  از پشتش بیرون اومد و با شکل عجیبی بهم نگاه کرد، پوزه 

 اش به شکل خنده باز بود و زبونش هم بیرون زده بود. با خنده گفت:

 هی چطوری کارول؟ منم اومدم.  -

رد متعجب بهش نگاه کردم و لحظه ای بعد اروم خندیدم، این حواس پرت بودنش کمکی نمی ک

وی چشم تاما خالی از لطف هم نبود! در حالی که لبخند روی صورتم بود، به بقیه نگاه کردم. 

 هاشون اطمینان از کارشون، موج میزد. امیدوار بودم تا اخر همین طوری می موندن. 
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نفس عمیقی کشیدم و با اعتماد به نفس زیاد به طرف منطقه جگوار برگشتم و مصمم تر از قبل، 

ر ایستادم. به جلو خیره شدم؛ از امروز رسما پیدا کردن دلیل شروع میشد! با اعتماد به کنار هکتو

 نفسی که با حضور بچه ها پیدا کرده بودم، خطاب به هکتور گفتم:

 "واقعا اومدن! "

 صدای سرشار از ذوق هکتور، بیشتر از قبل بهم اعتماد به نفس داد.

 "دیگه بمیریم تهش زخمی بشیم! اره؛ چون بهشون اعتماد کردیم، فکر نکنم "

خندیدم و بهش مگاه کردم. اونم مثل من ترسیده بود اما بروز نمی داد تا روی من تاثیر نذاره! 

نگاهم رو زاش گرفتم و حرکت کردم. درست کنار مرز جگوار بودیم، برای بار اخر نفس عمیقی 

دن نقصم، همین جا بود! این کشیدم و اولین قدم رو توی منطقه گذاشتم، اولین قدم برای فهمی

اولین بود! می فهمم چیم و برمی گردم تا به اون گله ی توماس و اریکا ثابت کنم من ناقص الخلقه 

 نیستم! تنها موجودی بودم که نادر بود و خاص و تنها عیبش، همین خاص بودنش بود.

و حرکت کردم و بقیه با برداشتن یه قدم دیگه، کامال وارد منطقه جگوار شدم. با استرس به جل

هم پشت سرم اومدن. همه دیگه کامال وارد منطقه شده بودیم و به حتم باید تا االن جگوار 

 حضورمون رو توی منطقه اش حس کرده باشه!

اما چرا پیداش نیست؟ خیلی عحیب بود. چرا؟ با ترس و استرس، در حالی که اروم حرکت می  

ر ناگهانی بهمون حمله کرد، غافگیر نشیم. همه آماده کردم، به اطراف هم نگاه می کردم تا اگ

 حمله بودن. با احتیاط راه می رفتیم و بوی ترس اطرافمون پخش شده بود. 

جنگل توی سکوت بدی فرو رفته بود و این خودش خیلی بد بود. این سکوت، اصال حس خوبی 

ز خیس بود و مه توی این رو بهم نمی داد. تموم منطقه بخاطر بارون دیروز و رطوبت زیاد، هنو

مناطق حتی بیشتر از قبل شده بود. نفس های عمیقی کشیدم، بدجور ترسیده بودم اما نباید 

خودم رو می باختم، اون ها بخاطر من اومده بودن، چطور می تونستم خودم رو عقب بکشم! نه 

 نمی شد.

مه از حالت دفاعی بیرون حدود ده دقیقه بود که راه می رفتیم و هنوز چیزی نشنویده بودیم. ه

اومده بودن و به اطراف نگاه می کردن، انگار تا حاال وارد این منطقه نشده بودن. اره خب این طور 
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که از جگورا گفته بودن و من دیده بودمش، واقعا هم وحشتناک بود! اما عجیب بود اینکه چرا 

 ه و...االن نیست؟ چرا نمیاد! اصال توی منطقه هست یا نه؟ ممکنه نباش

 با صدای حرکت یه سنگ، همه به پشتمون نگاه کردیم! متعجب گفتم:

 کی جا مونده؟ -

 آنالی متعجب گفت:

 !هیچ کس... ِا! تیمو کجاست! تیمو؟ تیمو -

مظطرب صداش می زد که با دیدن سایه ای که از توی مه به طرفمون می اومد و نزدیک میشد، 

 ادم و اروم گفتم:عصبی و با حالت دفاعی جلوی بچه ها ایست

 هیس! خودشه!  -

 انالی در حالی که وحشت کرده بود گفت:

 کارول، تیمو چی؟ اون... -

بغض کرده بود. یعنی واقعا همین اول راهی مرده بود! نه نمی خواستم باور کنم! اما حقیقت تلخ 

قدرتمند بود. با نزدیک تر شدن جگوار از توی مه، تیمو رو دیدم که گردنش، بین آرواره های 

جگوار گیر کرده بود و از تموم گردنش، خون می چکید. چشم هاش هنوزم باز بود و زبونش از 

 دهنش اویزون بود! 

کل پوزه جگوار پر از خون بود، جلو اومد و با انداختن جسد تیموتی درست جلومون، بهمون خیره 

 کشتی! چرا! شد، عصبی بهش نگاه کردم. لعنتی، چرا؟ چرا باید اون بی چاره رو می

 اروم خندید و گفت:

 تو همونی! همونی که اون روز با اون قدرت عجیب، من رو بیهوش کردی!  -

 در حالی که با عصبانیت بهش نگاه می کردم، گفتم:

 اومدم، اما نبودی! و... اره خودمم! چند روز پیش هم -

 خندید، قهقه ای زد و گفت:

ا نباشم کجا باشم! اگر واقعا توی منطقه اومده بودی، جکه من نبودم؟ اینجا برای منه، اگر این -

 االن این جا نایستاده بودی و زر نمی زدی!
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عصبی بهش خیره شدم. مطمئنم اومدم و توی منطقه گشتم، چطور ممکن بود اون توی منطقه 

 باشه و نفهمه من اینجا بودم! من... با حرفش، ترس بازم به بدنم برگشت.

تین! این دوستتون که خیلی ر شدین که پاتون رو توی منطقه من گذاشانگار از جونتون سی -

ن نگاه شوت بود! تا بهش نزدیک شدم خودش جلوم نشست و مثل مونگول ها بهم نگاه کرد! اه او

و رافتضاحش با زبون ده متریش، خیلی چندش بودن! سریع کلکش رو کندم که بیشتر اعصابم 

 بهم نریزه!

شدم، لعنتی چطور به خودت اجازه میدی در موردش این طوری با حرف هاش بیشتر عصبی 

 حرف بزنی! با اینکه تنها چند روز بود که می شناختمش، اما حس عجیبی بهش داشتم حس...

 )جَگوآر(

با پوزخند و اخم، بهشون نگاه کردم. همه اشون ترسیده بودن، حتی خود اون! می خواستم هر 

ما نوری که ازش ساطع میشد، مانعم میشد. اگر بهش حمله لحظه همه اشون رو تیکه تیکه کنم ا

می کردم، مطمئنا مثل قبل به عقب پرت می شدم! اما این هاله سبز مانندی که اطرافش می 

درخشید، بدجور برام حس آشنایی داشت. حس عجیبی که انگار مدتی بود که فراموشش کرده 

ه خودشون اجازه دادن وارد منطقه من بشن! بودم! اما االن مهم نیست، مهم اینکه چرا و چطور ب

اونم وقتی هیچ حیوونی جرئت نمی کرد اطراف منطقه من رد بشه! میگه توی منطقه بوده و من 

نبودم! چرت و پرت دیگه بیشتر از این؟ اگر پاش به دو متری منطقه رسیده بود که می فهمیدم 

 و تیکه تیکه اش می کردم! 

تونم. عجیبه، اون چرا اینقدر برام عجیبه! توی این هزار سالی که هر چند بخاطر اون هاله نمی 

عمر کردم؛ انگار چند باری این بو رو شنیده بودم اما به یاد نمی اوردم کی و کجآ، از چه چیزی 

و کسی شنیدم! خیلی عجیب بود. اصوال همه چیز خیلی خوب یادم می موند اما این رو نمی دونم 

 چرا به یاد نمی اوردم!

وزخند جلو پلش کن االن این مهم نیست بعدا بهش فکر می کنم، اول باید کلک اینا رو بکنم، با و

ماده اتر رفتم و جلوی صورتش ایستم، اروم کنار گوشش در حالی که غرغر می کرد و هر لحظه 

 حمله بود گفتم:

 کوچولو تر از اونی که بتونی جلوی من اینجوری وایسی!  _
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ود که نگاه کرد، ترس رو به وضوح توی چشم هاش می دیدم اما عجیب ب با عصبانیت و اخم بهم

 همچین شجاعتی رو کنار ترسش داشت!

ازت که می  من تنها چند روزه که تو رو شناختم، باهات مشکلی ندارم تنها یه خواسته ای دارم _

 خوام...

ه؟ خواسته ای توضیح می داد اما گوش نمی دادم، حواسم به اون حرفش جمع شده بود! خواست

ازم داشت! چطور می تونست با اون جسه کوچیکش این جوری با یه جگوار حرف بزنه! چقدر 

 مسخره بود! عصبی خطاب بهش گفتم:

 اینقدر نترسی که ازم درخواست کنی؟  _

غرشی کردم و به طرفش حمله ور شدم، در حالی که با غرشی جوابم رو داد و عقب عقب می 

 اد گفت:رفت، ترسیده و با فری

 !چند لحظه صبر کن، من، من باید به اون دریاچه برم_

سر جام میخکوب شده و ایستادم! منظورش از دریاچه چی بود؟ یعنی منظورش دریاچه من بود؟ 

ون که کسی ازش خبر نداشت! چطور ممکن بود منظورش اون باشه نه احتماال اون دریاچه! ا

ز من بخواد به اون جا بره؟ یعنی واقعا می خواد کمکش منظورش یه جای دیگه بود اما چرا باید ا

 کنم! نه عمرا اگر... با حرفش، متعجب بهش خیره شدم.

منظورم همون دریاچه ایه که توی منطقه توهه، یه دریاچه بزرگ با یه آبشار! باید برم اون جا  _

 خواهش می کنم بهم کمک کن به اونجا برسم، مسیرش رو بهمون نشدن بده. لطفا!

حیران بهش خیره شده بودم. چطور؟ چطور یه گرگینه ای که بوی گرگ می داد و جنسیت هم 

نداشت، می تونست از اون ابشار خبر داشته باشه!؟ اونم نه هر ابشاری! ابشاری که خیلی ها ازش 

خبر نداشتن! اگر هم داشتن تنها حرف های بقیه رو شنیده بودن و هیچ کس واقعا ندیده بود! 

 ی می گفتن که اون تنها یه افسانه بود!حتی گاه

اچه خبر پس چطور ممکن بود یکی که تازه به این جا اومده اونم یهویی و مرموز، از اون دری 

مشون هداشته باشه! چطکر!  دو دل شده بودم، نمی دونستم چی کار کنم. از طرفی می خواستم 

 می داد، بدجور کنجکاوم کرده بود!یکه کنم و از طرفی، این گرگینه ای که بوی گرگ ت-رو تیکه



 

 

WWW.98IA3.IR 189 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

ول دادم که قچه موجودی بود؟ اما نه، نمی تونستم اینا رو به اون جا ببرم، من هزار سال پیش،  

ه اونجا ببرای همیشه از این دریاچه محافظت کنم، نمی تونم هر غریبه ای که از راه رسید رو 

اقعیت وهمشون رو بکشم تا کسی از  ببرم! حتی نباید کسی از وجود دریاچه مطمئن میشد! باید

 ا محافظت کنم. دریاچه بویی نبره! اره وگرنه ارباب دریا من رو می کشت! باید هر طور شده از اینج

 اروم در حالی که قدمی ناخواسته عقب می رفتم، گفتم:

 ونم از کدوم دریاچه حرف می زنی! اینجا هیچ دریاچه ای نداره و این...دنمی  -

 رید و با قاطعیت گفت:میون حرفم پ

مطمئنم اینجا یه دریاچه داره، توی همین منطقه یه مکان خاصی هست که مه خیلی غلیظی  -

 داره، اون جا یه دریاچه بزرگ به وسعت دریاست، با یه ابشار و...

باورم نمیشد، چطور اینقدر ازش اطالع داشت! باید هر طور شده جلوش رو می گرفتم، اگر پاش 

ی رسید حتما هممون کشته می شدیم! این جونور، خیلی مرموز بود و حتی بیش از به اون جا م

اندازه اطالعات داشت! باید هر طور شده می کشتمش! بعد از اون هم، همه گله اش رو تیکه تیکه 

می کردم تا هیچ کدومشون جون سالم به در نبرن! اره همین بود. پنجه هام رو بیرون اوردم و در 

 رو باز کرده بودم و دندون های بلند بیست سانتیم رو بشهون نشون می دادم، گفتم: حالی که فکم 

اگر می خوای به دریاچه بری، باید یکی از افراد گله ات رو قربانی کنی! اون موقع می زارم کل  -

 منطقه رو بگردی تا بفهمی دریاچه ای وجود نداره!

 می چرخید، عصبی گفت:در حالی که به چشم هام نگاه می کرد و همراه من 

گله؟ از کدوم گله حرف می زنی؟ مطمئنم یه دریاچه این جاست، اینقدر حقیری که بخوای از  -

 یکی...

حقیر! بچه تو به من میگی حقیر! به نژادی که نماد قدرت و پادشاهی بود میگی حقیر! خودت رو 

بهت نشون میدم تا هیچ  مرده بدون دیگه بازی بسه کارت رو یه سره می کنم و تاوان حرفت رو

 حیوونی، جرئت نکنه به ما بگه حقیر و ما رو تحقیر کنه!

با غرش بلندی به طرفش پریدم، با جسه شصت سانتیش، فکر کرده بود می تونه حریف من 

دویست سانتی با چهار برابر وزن خودش بشه! با پریدنم به طرفش، خودش رو کنار کشید و 

له کرد، خودم رو متقابال کنار کشیدم و دمم رو دورپاش پی چیدم بالفاصله با پنجه هاش بهم حم
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و محکم به طرف درخت های بزرگ چند هزار ساله، پرت کردم، با برخودش به درخت، صدای 

بدی تولید کرد و بی جون روی زمین افتاد، با پوزخند خواستم به طرفش برم که با برخورد سنگی 

 به بدنم ایستادم!

بهم سنگ پرت کنه!؟ به طرف اون گله برگشتم، حیوون های پست احمق!  کی جرئت کرده بود 

با اخم بهشون نگاه کردم. همشون ترسیده بودن اما دست از پرت کردن برنداشته بودن! پوزخندی 

زدم و غرشی به طرفشون کردم که همشون با پنجه هاشون گوش هاشون رو گرفتن و در لحظه 

د! هیپنوتیزم با صدا! چی فکر کرده بودن! همیشه میگن بی هوش شدن! هه، قدرت ما همین بو

دشمنت رو به خوبی بشناس تا بتونی ازش پیروز بشی! نگاهم رو ازشون گرفتم و به طرفش 

 برگشتم و در حالی که از خشم اب دهنم از ال به الی دندون هام می چکید، گفتم:

که ات کنم، که با به یاد اوردنت چی فکر کردی! حقیر؟ به من میگی حقیر ناقص؟ جوری تیکه تی -

 هیچ حیوونی به خودش اجازه نده به ما بگه حقیر! بعدش هم به حساب اون احمق ها می رسم!

چشم هاش بسته شده بود و به سختی نفس می کشید، کمرش سیاه شده بود، اما جایی از بدنش 

دیک شدم و با فکم زخم نشده بود. احتماال از درون خون ریزی کرده بود! حقش بود! بهش نز

گردنش رو گرفتم، خواستم محکم فشارش بدم تا گردنش قطع بشه که با انبوهی از هاله سبز، به 

 عقب پرت شدم، این دیگه چی بود؟

سریع از جام بلند شدم و با حیرت به اون هاله ای که االن بیشتر از قبل بود نگاه کردم. من بهش  

اسیب بزنه و طبق محاسباتم، با شروع کردن حمله از حمله نکردم، کاری کردم خودش اول بهم 

 خودش، اون هاله خنثی میشد! اما االن چی شد؟ 

حیران بهش نگاه می کردم که چشم هاش رو باز کرد. از جاش بلند شد و بهم خیره شد، زئوس! 

باورم نمیشه! حیران به چشم های جفت سبز رنگش خیره بودم، برای لحظه ای وارد یه هپروت 

. چشم هام بسته شد و مدتی بعد، باز شدن. توی یه جنگل پر از گل بودم. پروانه ها اطراف شدم

پرواز می کردن و روی گل ها می نشستن. باورم نمی شد بعد از هزار سال، بازم اینجا رو می 

د دیدم! داشتم همه چیز رو باز به یاد می اوردم، اون بو، برای اینجا بود! حیران محو ابشار های زیا

اطراف بودم که از روی هوا می باریدن! چقدر این جا تغییر کرده بود! توی هزار سال، همه چیز 
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تغییر کرده بود و حتی زیبا تر از قبل شده بود. با شنیدن صداش، بیشتر از قبل حیرت کردم. 

 بغض گلوم رو گرفت، واقعا خودش بود! 

 فردریک! مدت زیادی گذشته رفیق! -

از اشک بود به طرفش برگشتم. هنوز همون جوری بود؛ منم همون جوری  با چشم هایی که پر

بودم اما اوضاع و موقعیت هامون، تغییر کرده بود! بخاطر قدرت و نفرین اون خائن، همه چیز رو 

فراموش کرده بودم، اما االن، همه چیز رو به یاد اورده بودم و این مطمئنن خودش بود که با 

 !قدرت اون مقابله می کرد

در حالی که از گوشه های چشمم اشک می چکید به طرفش رفتم، روی زانوهاش خم شد و بغلم 

کرد، اغوشش هنوزم مثل صابق بود، گرم و خشو بو، لطیف و ارامش بخش! درست مثل هزار سال 

 قبل! در حالی که با مهربونی دست هاش رو توی یال هام می کشید، گفت:

 دلم خیلی برات تنگ شده بود. -

 ا بغض، میون حرفش پریدم و گفتم:ب

بی معرفت، چرا رفتی! کجا بودی؟ تموم این مدت خیلی دنبالت گشتم اما وقتی بهم گفتن  -

 مردی، خیلی...

 در حالی که اروم ازم جدا می شد، میون حرفم گفت:

 فردریک، اروم باش عزیزم، بهم بگو، تو هنوزم مال منی؟  -

بود، تموم وجودم رو گرفته بود، خیلی می خواستم هنوزم  بغض، دلتنگی، شادی، غم، هر چی که

 برای اون باشم اما نمی تونستم. کاش نمی رفت، کاش هنوزم بود! غمگین بهش نگاه کردم و گفتم:

 نه، اون، اون من رو ازاد کرد! اما هنوزم می خوام مثل قبل برای خودت باشم. -

 ی پیشونیم گذاشت، گفت:در حالی که سرش رو جلو می ارود و پیشونیش رو رو

یس! اروم باش پسر، اشکال نداره. این جوری خیلی خوشحال شدم؛ تموم مدت نگرانت بودم. ه -

 خوشحالم که ازاد شدی. 

 اروم چشم هام رو بستم و در حالی که اشک هام همون طور می چکیدن گفتم:

 ار می کردی؟ چرا اثری ازت نبود؟ککجا بودی؟ تا االن چی  -

 جواب داد: میون حرفم
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ردریک، زمان زیادی تا موعود نمونده! جنگ، هنوز تموم نشده. اون ها ناحقی کردن و هنوز ف -

بهم کمک  سزای کارشون رو ندیدن. باید برم، اگر بیشتر بمونم، کارول اسیب می بینه. می خوام

 کنی. حاضری این کار رو برام انجام بدی؟

 نگاه کرد، خیره بهش گفتم:چشم هام رو باز کردم، ازم جدا شد و بهم 

 کارول؟ اون کیه؟ باید چی کار کنم؟  -

 لبخدی زد و در حالی که از جاش بلند میشد جوابم رو داد:

کارول خیلی خاصه، مطمئنن دیدیش، همونی که تا االن داشتی باهاش می جنگیدی، باید  -

ونه، بهش کمک کن تا بهش کمک کنی تا به دریاچه بره، دیانا منتظرشه، اون هنوز چیزی نمی د

اون رو پیدا کنه و همه چیز رو بهش بگه، اون موقع، شاید منم بتونم برگردم. هر چند، فکر نکنم. 

 من جسمم رو فدا کردم امکان بازگشت ندارم. 

 بهم نگاه کرد، در حالی که اشک هاش رو پاک می کرد، جلوم خم شد و گفت:

 می تونی انجامش بدی؟ -

گرگی که می خواستم بکشمش، در واقع کسی بود که قرار بود انتقام  می تونم؟ کارول همون

بگیره! انتقام اون کشتار هزار سال قبل رو؟ اره چرا که نه، بخاطر اون اتفاق، وضعیت جگوارینه ها 

بهم ریخته بود، باید ماهم به جاللمون بر می گشتیم، نه که تنها محافظ های مناطق ممنوعه 

 سرم رو پایین اوردم.  با غرور تموم گفتم:باشیم! جلوش خم شدم و 

 بهش کمک می کنم تا انتقاممون رو بگیره، انتقام هزار سال پیش رو! -

سرم رو باال اوردم تا ازش بپرسم خودش کجاست که به ناگاه همه چیز از بین رفت و باز به جسمم 

گی، جلوی چشم هام بر گشتم. با وحشت ناگهانی چشم هام رو باز کردم که جنگل مه الود همیش

نقش بست. پس رفته بود! چرا اینقدر کوتاه! چه امدنی و چه رفتنی، اهی کشیدم و به اطراف نگاه 

 کردم. کارول! پس اسمش این بود! هنوز همون طور بی هوش کنار درخت افتاده بود.

، برگ ردمبه دوست هاش نگاه کردم، اون ها هم هنوز تحت تاثیر قدرتم بودن. به اطراف نگاه ک 

م فعال های زرد درخت ها روی هوا معلق بودن و مه، ایستاده بود. اهی کشیدم، پس قدرت کامل

نم. کاش شده بود! اره دیگه... با حضورش، تونسته بودم برای لحظه ای قدرت کاملم رو فعال ک

 بود، کاش مثل قبل پیشم بود! 
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 )هزار سال قبل(

 فردریک بیا اینجا، زودباش تنبل!_)

بیشتری به سمتش دویدم. به محض اینکه بهش رسیدم خودش رو توی چمنزار پرت  با سرعت

ومد کرد و شروع به خندیدن کرد، همینطور که به خاطر خندیدن زیاد از چشم هاش اشک می ا

 گفت:

 حه پسر، تنبلم که هستی اوه من باید این ها رو گزارش بدم.سرعتت افتضا-

 ردم، در حالی که قلت می زدم خندیدم و گفتم:خسته خودم رو توی چمنزار کنارش پرت ک

اون وقت منم مجبور میشم بگم که شب ها مخفیانه از اتاقتون بیرون میاین و حتی به منم نمی -

 گین!

با شنید این حرف از زبون من به سرعت نیم خیز شد و خودش رو نزدیکم کرد و با دست هاش 

صرفا برای این بود که به حرفش گوش بدم،  شروع به ناز کردن سرم کرد و با لحنی مهربون که

 گفت:

تا حاال بهت گفته بودم که تو بهترین دوستم هستی و من فقط با تو راحتم و فقط با تو شوخی -

 می کنم؟

 خندیدم، همیشه همین طوری حرفش رو عوض می کرد.

 ر کردین!اره گفتید اخرین بار وقتی بود که می خواستید فراموش کنم که از اتاق اموزش فرا-

 با اتمام حرفم دست از نواز سرم کشید و یهو با مشت شروع به زدنم کرد و با جیغ گفت:

 هی تو حق نداری به کسی در این باره بگی اگه بگی...-

 میون حرفش مرموز بهش نگاه کردم و گفتم:

 اگه بگم؟-

 کمی مکث کرد. انگار داشت برام نقشه قتل می کشید و یهو گفت:

 م کنن!پاپوش درست می کنم و بهشون دستور میدم که تو رو عقی اون وقت برات-

 با سرعت سرم رو باال اوردم و نیم خیز شدم، حیرت زده گفتم:

 وبل از اینکه شما بخواین این کار رو بکنید من تمام تخلف هایی که کردید رو گزارش میدم ق-

 ن!در اون صورت حتی وقت پاپوش درست کردنم پیدا نمی کنید بانوی م
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 با پایان حرفم از جام بلند شدم و با خباثت گفتم:

 تفاقا االن که می بینم امروز هوا خیلی عالیه و بهترین موقعه برای گزارش دادن افراده. ا -

لندی با تموم شدن حرفم شروع به دویدن به طرف قصر کردم که با دیدن سرعت زیاد من جیغ ب

 زد و با سرعت بلند شد و دنبالم اومد.

سرعت میری که  تو، با تو ام فردریک تا االن حتی زورت می اومد راه بری ولی االن داری با هی-

 منو لو بدی؟ مگه دوستم نیستی ها وایسا ببینم عه.

 بخاطر سرعت زیادم تقریبا ازش دور شده بودم به همین دلیل داد زدم و گفتم: 

الن عقل جلوی پیوند دوستی خب جگوار ها موجودات فوضولی نیستن ولی در مواردی مثل ا -

 رو می گیره بانو!

بانو رو با تمسخر گفتم که با تموم شدن حرفم جیغ بنفشی کشید و با سرعت بیشتری دنبالم 

 اومد تا من رو بگیره. در حین دویدن داد زد و گفت:

 فردریک اگه بهت برسم به نود و نه قسمت مساوی تقسیمت می کنم بهت قول میدم.-

 بال باز داد زدم:خندیدم و متقا

به شدت مشتاقم که ببینم چجوری به نود و نه قسمت مساوی تقسیمم می کنید و برای همین  -

 ترجیح میدم تا چند ساعت اینده رو بهتون وقت بدم تا بتونید من رو بگیرید!

از حرص خودش رو باز توی چمنزار پرت کرد و مدام پشت سرهم جیغ کشید و بهم فحش و 

 ناسزا می داد.

 منم سر خوش از کار هاش می خندیدم و دورش می چرخیدم. (

اون روز ها غرق در زمانی بودم که لحظاتی از بهترین لحظه های عمرم بودن. قلبم لبریز از حس 

 سرم رو باال گرفتم.دلتنگی شده بود که با شنیدن صدای افتادن برگ 

ود. برگ دوباره از دست داده ب از روی زمین بلند شدم و بهشون نگاه کردم، قدرتم خاصیتش رو

ه به کارول ها بازم می ریختن و این نشون می داد زمان بازم به حرکت در اومده بود. در حالی ک

 نگاه می کردم، قدرت هیپنوتیزم رو از روی دوست هاش خنثی کردم.

دم ی کرمگذشته گذشته بود، همه چیز تموم شده بود و از بین رفته بود، االن یاید بهش کمک  

 تا انتقامش رو بگیره. اره باید یه بار برای همیشه همه چیز رو تموم می کردیم! 
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 )کارول(

شدم!  با درد چشم هام رو باز کردم، برای یه لحظه چی شد؟ چرا باز از جسمم به بیرون پرت

ود؟ بعدشم که باز بی هوش شدم، جگوار چی از توی چشم هام دید که اون جوری تعجب کرده ب

 چشم هام سبز شده بودن؟ زئوس چه مشکلی داشتم؟ نکنه... نکنه باز

با سر و صدای بچه ها که به طرفم می اومدن، خواستم سرم رو باال بیارم که با غرش بلندی از  

درد، سرجام موندم، زره ای نمی تونستم تکون بخورم، خیلی وضعیت بدی داشتم، بدنم درد 

اروم کنم؛ خیلی بد بود. بچه ها دورم رو گرفته  شدیدی داشت و هیچ جوره نمی تونستم درد رو

 بودن و با نگرانی بهم خیره بودن. انار در حالی که ترسیده بود گفت:

کارول خوبی؟ بهت گفتم باهاش نجنگ، گفتم قدرت زیادی داره اما به حرفم گوش ندادی  -

 دیدی چی شد!

یر پاهاشون، جگوار رو دیدم با صدای قدم ها و نفس های چیزی همه به طرف عقب برگشتن، از ز

 که به طرفم می اومد، همه خواستن جلوم با ایستن که اروم گفتم:

 برید کنار، برید کنار! این مشکل منه نه شماها. -

انالی که هنوز داشت هق هق می کرد با غرش بلندم ترسیده عقب رفت. همه همراهش عقب 

اشاره کردم بهش حله کنن، اما فایده نداشت، رفتن و کنار ایستادن، اما اماده حمله بودن تا اگر 

 قدرتش بیشتر از این حرف ها بود!

به سختی سعی کردم بلند بشم اما فایده نداشت، بهم نزدیک شد و باالی سرم ایستاد. بهش نگاه  

کردم. اماده بودم تا بکشتم که به ناگاه جلوم سرش رو پایین اورد و در حالی که تعضیم می کرد، 

 اروم گفت:

 کارول! من رو ببخش که بهت اسیب رسوندم. -

 گفتم: حیران و متعجب بهش خیره موندم. پس اون چیز هایی که دیده بودم، خواب نبودن! اروم

ون ن... من نمی دونم چی بگم من... اون حرف هاتون رو شنیدم، اما نتونستم اون رو ببینم، ام -

 ده که...شچه انتقامی! هزار سال قبل، چی  کی بود؟ منظورتون از اون حرف ها چی بود؟ بهم بگو

 میون حرفم اروم جواب داد:

 اش، به وقتش همه چیز رو می فهمی، کمکت می کنم تا به دریاچه برسی. باروم  -
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 با چشم های بزرگ نارنجیش، بهم خیره شد و اروم زمزمه کرد:

 نا امیدمون نکن! -

 ..س، دلگرم کننده! چرا؟ نمی دونم.حس عجیبی با نگاه و حرفش بهم دست داده بود، یه ح

ران از سرش رو بلند کرد و به زخمم نگاه کرد، چشم هاش رو بست و بعد از مدتی باز کرد. حی

دای جام بلند شدم، دیگه دردی نداشتم! چه قدرتی داشت؟ بهت زده بهش خیره بودم که با ص

 شوکه پاتریک به خودم اومدم.

بود! اون، اون یه جگوارینه هست! تو یه جگوار معمولی  باورم نمیشه، اون قدرت شفا دهنده -

نیستی! از نژاد برتر هستی! توی تومار اسمت بود، کارول همون توماری که اون خط خوردگی رو 

 داشت!

با حرفش نگاهم رو از پاتریک گرفتم و باز به جگوار دادم، جگوار چند قدم عقب رفت. اره یادم 

ف پایین تر از اون خط خوردگی بود! پس قدرتش این بود! شفا بود. اون سه شایدم چهار تا ردی

دهده! چه قدرت بزرگی بود! اما صبر کن، شاید اون از کلمه پشت اون خط خوردگی خبر داشت! 

خواستم ازش بپرسم که با هجوم بچه ها به طرفم و لیس زدنم، خندیدم و از بینشون کنار رفتم. 

ن انگار وقتش نبود. نمی دونم چرا اما حسم بهم می گفت. باید یادم باشه بعدا ازش بپرسم. اال

 کنار جگوار ایستادم و خطاب به بچه ها گفتم:

 اه بس کنید، اوویی چندش! حالم بهم خورد!  -

همه وحشت زده بهم نگاه می کردن، دوباره چی شد؟ نگاهشون بین من و جگوار در رفت و امد 

 ی نداشتن! خندیدم و گفتم:بود. اهان پس بگو! اون ها از مکالمات خبر

 جگوار دیگه باهامون کاری نداره و بهمون برای رسیدن به دریاچه کمک می کنه. -

همه نفس اسوده ای کشیدن ولی لحظه ای بعد با حرف جگوار و یادآوری مرگ تیموتی همه 

 سرمون رو پایین انداختیم.

 بابت اون دوستتون معذرت می خوام. -

ما با تیموتی صمیمی بود دوباره با صدای بلندی شروع به گریه کرد، با  آنالی که بیشتر از همه 

یاداوری کار هاش منم روی زمین نشستم و غمگین سرم رو پایین انداختم. همه به احترام تیموتی 
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سکوت کرده بودیم. با اینکه نیازی به عذرخواهی نبود اما فردریک با کمال احترام عذر خواهی 

 یلی ارزشمند بود، هر چند فایده ای نداشت.کرد و برای من این خ

شدم. همه دورم  بعد از چند دقیقه حال انالی انگار بهتر شده بود. سرم رو باال اوردم و بهش خیره 

روم به جمع شده بودن و فقط انالی ازمون دور بود. سرش رو باال اورد و غمگین بلند شد و ا

 کرد:طرفمون اومد. بهم نگاهی کرد و زیر لب زمزمه 

 بهترم. -

اروم سرم رو تکون دادم. اینکه چرا انالی وضعیت حالش رو بهم گزارش داده بود و اینکه اصال چرا 

منم احساس رضایت می کردم، برام عجیب بود! سعی کردم از فکر بیرون بیام، مهم نبود اصال، به 

ماجرای اروم شدن بچه ها نگاه کردم. همه منتظر بهم خیره شده بودن. انگار منتظر بودن تا 

یهویی فردریک رو بهشون بگم، لبخندی زدم. می دونستن باز یه چیزی شده بود که از دیدشون 

 چنهان مونده بود! چه خوب که دوست هام همراهم بودن، واقعا ممنون بودنشون بودم. 

با تعریف کردن ماجرا و حرف های اون نیرویی که نمی شناختمش، همراه فردریک و بچه ها 

ی دریاچه شدیم. فردریک جلو تر حرکت می کرد و بقیه هم پشتش می رفتیم. مدتی گذشته راه

بود و هر چی جلو تر می رفتیم، در کنار اینکه مه غلیظ تر از قبل می شد، تعداد درخت ها هم 

 کم تر می شد!

به قدری که دیگه اطرافمون رو به سختی می دیدیم، خیلی عجیب بود. البته به طور طبیعی 

یشد گفت چون داشتیم از کوه باال می رفتیم امکانش بود. اما نه در این حد! به باالی کوه نگاه م

 کردم. چقدر بلند بود! انگار دریاچه توی باال ترین ارتفاع این جنگل قرار داشت.

شیب کوهی هم که ازش باال می رفتیم خیلی زیاد بود و بچه ها خسته شده بودن، خودمم داشتم  

شدم. اما فردریک بر خالف ما خیلی اروم، مثل چند ساعت قبلش راه می رفت! به  بی هوش می

نفس -سختی سعی کردم خودم رو بهش برسونم. در حالی که باهاش هم قدم می شدم و نفس

 می زدم، گفتم:

رد وم... تو از چه نژادی هستی؟ جگوآرینه یعنی خودش یه جور نژاد هست؟ یا یه نوع!؟ و در موا -

 ...اون نیر

 تیز بهم نگاه کرد که ادامه حرفم رو خوردم. نگاهم رو ازش دزدیدم که کالفه گفت:
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یگه در موردش حرف نزن. به خصوص جلوی بقیه، تا االن هم هرچی که گفتی زیاده روی د -

رین کردی! اون هر کسی نیست که بخوای در مورد حرف هاش به همه بگی! حتی قابل اعتماد ت

ون طور به تو نصیحت، به همه اعتماد نکن! و در مورد سئوال اولت، هم دوست هات! این از من

 که دوستت همون اول هم گفت، جگوارینه یه نژاد هست. 

عمیق به فکر فرو رفتم. اون کی بود که نمی تونستم درباره اش به همه بگم؟ چرا کسی بهم جوابی 

نژادی بود؟ درسته که پاتریک  نمی داد! پوف فعال بی خیال، اما درباره نژادش، این دیگه چه

اطالعاتی ازش گفت، اما تا حاال در باره اش نشنیده بودم! حتی ندیده بودم! خواستم بهش بگم 

 که بیشتر برام توضیح بده که بلند خطاب به بچه ها گفت:

 اگر بخواین این طوری بی جون بیاین تا دو روز دیگه هم نمی رسیم! -

 قبل هم کم تر شده بود! پوف، اروم خطاب به فردریک گفتم: به عقب نگاه کردم، سرعتشون از

 کاش یکم استراحت کنیم، همه خستن! -

 با اخم بهم نگاهی کرد و گفت:

 فقط یه ساعت، بعدش باز باید به راهمون ادامه بدیم. -

خوشحال سرم رو تکون دادم و به طرف بچه ها برگشتم. به محض گفتنم همه روی زمین افتادن 

شون رو بستن، از واکنششون خندم گرفت و بهشون نگاه کردم، بیچاره هکتور که کال و چشم ها

بی هوش شده بود! داشتم همونطور بهشون می خندیدم که متوجه رفتن فردریک شدم. متعجب 

برگشتم و به رفتنش نگاه کردم. هنوز داشت از کوه باال می رفت. داره کجا میره؟ به طرفش رفتم 

با اینکه خسته بودم اما کنجکاوی مانع از استراحتم می شد. در حالی که به  و باز همراهش شدم.

 سختی همراهیش می کردم گفتم:

 چرا میری؟ مگه قرار نبود یه ساعت... -

 وسط حرفم پرید و بی حس گفت:

 نمیرم، می خوام از اون ها دور باشم.  -

سئوالم  ها ما بودیم؟ خواستممتعجب به عقب نگاه کردم، جز ما که کسی نبود! منظورش از اون 

و نگاه می ررو بپرسم که دو متر جلو تر ازم؛ روی زمین نشست. به پهلو خوابید و با دقت اطراف 

 کرد تا چیز مشکوکی نباشه! متعجب به طرفش رفتم که با حرفش مانعم شد.
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 جلو نیا! برگرد پیششون. بهت نیاز دارن! -

 داشتن؟ متعجب سئوالم رو پرسیدم. وا! منظورش چی بود؟ مگه به چیه من نیاز

 ز داشته باشن!منظورت چیه؟ چرا باید به من نیا -

 با چشم های براق نارنجی قشنگش، بهم نگاه کرد. اروم گفت:

 ن هایی، برای بهبودی سریع ترشون، باهاشون بمونی بهتره!تو الفای او -

اشت چی می گفت؟ خواستم وات؟ الفای چی؟ الفای کی؟ یعنی چی؟ من که الفای کسی نیستم! د

 چیزی بگم که ادامه داد:

می دونم هوز نفهمیدی، برای همین بهت گفتم. اون ها، خواسته یا ناخواسته تو رو به عنوان  -

 الفا قبول کردن. تو سر دسته گروهتون هستی و این خودش یه جور حس مالکیت رو بهت میده. 

چی حرف می زنه! خواسته یا ناخواسته!  مالکیت؟ من تا حاال همچین حسی نداشتم، داره از

یعنی... نه این چه حرفیه اخه من و چه به لفا بودن! اگر هم کسی باید الفا باشه پاتریکه نه من! 

 اره اون خیلی برای این خوبه. خواستم مخالفت کنم که باز ادامه داد:

ن جوری پیش بری، منکرش نشو، برای تو مقدر شده تا کار های بزرگی انجام بدی، بخوای ای -

ممکنه نتونی خیلی از کار های مقدر شده ات رو انجام بدی! مواظب باش، تموم دنیا امیدشون به 

توهه! اگر الفا نبودی، وقتی بهتون حمله کردم جلوی همه نمی ایستادی و ازشون محافظت نمی 

بودن! تو رو  کردی. همین کار رو بقیه هم می تونستن انجام بدن اما ندادن، چون به تو متکی

 قبول داشتن و این خودش تاییدی بر الفا بودنت هست!

حیران به فکر فرو رفتم، من اگر پریدم و جلوشون ایستادم، بخاطر این بود که می خواستم ازشون 

محافظت کنم! وگرنه من رو چه به الفا بودن! نه من... ممکنه؟ یعنی من واقعا آلفا بودم؟ چرا؟ چرا 

 می زنم و می خوام نقصش کنم، یه چزی درونم تاییدش می کنه؟! وقتی در موردش حرف

س در یعنی این همون حس الفا بودن بود که فردریک درباره اش حرف می زد؟ همونی که توما 

ودش خموردش حرف میزد؟ همونی که می گفت اگر بتا درد بکشه توهم درد می کشی؟ این واقعا 

 لی بهم دست داده بود، این بود!بود؟ پس دلیل حس بدی که از ناراحتی اما

بغض کرده بودم. اگر من واقعا الفای اون ها بودم، چطور می تونستم ازشون محافظت کنم؟ من  

بخاطر زنده بودن خودم بهشون نیاز داشتم تا وارد این جنگل بشم و االن، محافظ اون ها شده 
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از اون حرف ها چی بود؟ منظورش بودم! نه نه نمی تونم من... اما صبر کن کارول، منظور فردریک 

از امید دنیا چی بود؟ چه کار هایی برام مقدر شده بود تا انجام بدم؟ من... چرا کسی چیزی بهم 

 نمی گفت؟ تا کی باید بی خبر از تقدیر خودم زندگی می کردم؟ تا کی؟  

 با صداش، سرم رو باال اوردم و به بچه ها نگاه کردم.

 ارن.برو پیششون، بهت نیاز د -

بدون جواب دادن یا حرفی، بدون نقص یا تایید حرف هاش، ازش دور شدم و به طرف بچه ها 

رفتم، یه جور غریضه طبیعی بهم می گفت داره درست میگه، خودمم به طرفشون کشیده می 

شدم. یعنی واقعا، من الفا بودم؟ رنگ چشمم... میشد که این حس ناخواسته از اون بیاد؟ یه جور 

نی بودن، اینکه قدرت الفا توی خونم باشه و اون ها ناخواسته به همین دلیل من رو الفای خو

قبول کرده باشن! من چی بودم؟ یه گرگینه الفا یا یه گرگ الفا؟ من چی بودم؟ یا نه، نگم من 

چی بودم، بهتره گفت من کی بودم؟ من کارول بودم، نه بیشتر و نه کم تر، تنها کارولی بودم که 

یز می ترسید و در عین حال از روی ناچاری به همه چیز چنگ می زد تا خود واقعیش از همه چ

 رو پیدا کنه!

با رسیدن بهشون، از فکر و تحلیل های خسته کننده همیشگی بیرون اومدم. کنار هکتور که به  

درخت تکیه داده بود و بی هوش بود نشستم و بهشون نگاه کردم، با حضورم همه چشم هاشون 

ز کردن و بهم خیره شدن. انالی در حالی که خسته بود و داشت دمش رو اروم به چپ و رو با

 راست تکون می داد، گفت:

 اخ کارول تا کی باید راه بریم؟ چقدر دیگه مونده؟ دیگه دارم می میرم. -

نمی دونم چرا اما اخیرا با حرف های انالی خنده ام می گرفت، می شد گفت اینم بخاطر حس 

نم بود؟ بی خیال، بهش فکر نکن. انالی خیلی تنبل بود، تنها دو ساعت از راه افتادنمون الفا بود

می گذشت و اینقدر زود تحملش تموم شده بود. هر چند شیب کوه خیلی زیاد بود و بیشتر هم 

 بخاطر همین خسته شده بود. در حالی که دمم رو متقابال تکون می دادم، خسته گفتم:

  نیومدم.نمی دونم. تا حاال -

انالی نا امید اهی کشید و چشم هاش رو دوباره بست و دراز کشید. لبخندی زدم و نگاهم رو از 

انالی گرفتم و به انار دادم. به تنه درخت تکیه داده بود و داشت کفشش رو می پوشید. به طرفش 
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ود. اروم رفتم، به شکل انسانیش در اومده بود و لباس بلندی به رنگ بنفش و سفید پوشیده ب

 کنارش خوابیدم و گفتم:

 ؟چرا تبدیل شدی؟ اون طوری راحت تر نیست -

 در حالی که بند کفش همیشگیش رو می بست گفت:

ره اما خسته شدم. بدنم ضعیف شده این طوری انرژی کم تری مصرف می کنم. اگر هم زیاد ا -

 خسته شدم سوار تو میشم! خوبه نه؟

سی سوارم نشده بود! در حالی که به اطراف  نگاه می کردم خندیدم و چیزی نگفتم، تا حاال ک

 گفتم:

فردریک می گفت من یه جواریی به عنوان الفای این گله شناخته شدم. نظر تو چیه؟ بنظرم  -

 الیق نیستم که...

 میون حرفم پرید و خونسرد گفت:

 درست گفته! -

انتظار این صراحت کالم متعجب از حرفش، سریع بهش خیره شدم. منظورش چی بود؟ حقیقتا 

رو در انار اونم اینجوری نداشتم! یعنی چی که راست می گفت! خواستم حرفی بزنم که خودش 

 ادامه داد:

تو خیلی وقته الفای مایی، شاید خودت حواست نباشه اما بچه ها تو رو به عنوان الفا قبول  -

ه اعتمادشون بهت درست بوده. نه کردن. نگو لیاقت ندارم وگرنه اونا هم قبولت نداشتن، نشون بد

 که خودت بگی من الیق نیستم! این رو تو تعین نمی کنی اعضای گله ات تایین می کنن!

اروم سرم رو تکون دادم، حرف هاش درست بود. واقعا هم درست بود انار توی گله قبلی خودشون 

در شرایط حاد خونسرد مشاور الفا بود و این مدت واقعا کمک به سزایی به من کرده بود همیشه 

 بود و بهترین تصمیم رو می گرفت. واقعا ازش ممنون بودم.

سرم رو برای تایید حرفش تکون دادم و از جام بلند شدم. باز به بچه ها نگاه کردم، همه خواب 

بودن و به ارومی نفس می کشیدن. به اطراف خیره شدم. مه خیلی غلیظ شده بود و تنها تنه 

رو می دیدم. سعی کردم فردریک رو پیدا کنم، با بو کشیدنش، به طرفش  های درخت کنارمون
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رفتم. همون جای قبلی نشسته بود و داشت به اطراف نگاه می کرد. یعنی می تونست چیزی 

 ببینه؟ من که نمی دیدم! اروم نزدیکش شدم و در حالی  که کنارش می نشستم گفتم:

ه بودم؟ االن فقط چند روزه که باهاشون دوستم میددرست گفتی، اما چرا تموم این مدت نفه -

 اما...

 میون حرفم، اروم و مصمم جواب داد:

چون حواست نبوده، تو تنها به دنبال پیدا کردن و حل کردن کار هات بودی و به اون ها فکر  -

نمی کردی! بهشون تنها به عنوان یه کمک نگاه می کردی. درضمن، قبول کردن یه الفا و به 

ناختنش، به زمان بستگی نداره، به احساس وابسته هست. االن دیگه وقتش شده که رسمیت ش

 دیدت رو عوض کنی کارول! 

 کنارش به پهلو خوابیدم و سرم رو روی دست هام گذاشتم، اروم جواب دادم:

فردریک، حرف های اون نیروی درونم، عجیب ذهنم رو مشغول کرده. اون کی بود؟ چرا بهت  -

 مال منی؟ تو... گفت تو هنوزم 

بهم نگاه کرد، سرم رو باال اوردم و به چشم های درخشانش خیره شدم. نکنه بازم اجازه حرف 

 زدن ازش رو نداشتم؟ هر چند، طبق انتظارم، اروم گفت:

 به زودی می فهمی! به زودی! -

 عصبی و کالفه خواستم حرفی بزنم که به ناگاه از جاش بلند شد و با غرشی به طرفم گفت:

 تمومش کن! نیازی نمی بینم بهت جواب بدم!  -

با گفتن حرفش، ازم دور شد و من رو با یه عالمه سئوال تنها گذاشت، عصبی به اطراف نگاه کردم 

و باز نشستم. چرا؟ چرا بهم نمی گفت! به زودی دقیقا میشد کی؟ کی به زودی می رسید! لعنتی 

رو درک نمی کنی، نمی فهمی چه حس چرت  چرا عذابم میدی اخه؟ تو جای من نیستی، تو من

و مضخرفی دارم. اینکه بدونم یه کسی توی وجودم زندگی می کنه و هر وقت می خواد من رو از 

خودم به بیرون پرت می کنه، اینکه بدونم قدرت زیادی داره اما اجازه نداشته باشم درباره اش 

 بدونم! نه واقعا این چه وضعی بود؟

*** 
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م همونطوری مون، دوباره راه افتاده بودیم، االن حدود چهار ساعت بود که داشتیبعد از استراحت

اال می براه می رفتیم و شیب کوه، به شدت از قبل بیشتر شده بود. به قدری که باید ضربدری 

هر لحظه ممکن  رفتیم تا نیوفتیم! روی صخره های لبه دار می پریدیم تا بتونیم کم کم باال بریم و

 یین پرت بشیم. خیلی خطر ناک شده بود. بود به پا

در کنارش مه تموم شده بود ولی فرقی به حالمون نداشت، چون به قله کوه رسیده بودیم و پایین 

کوه پر از مه بود و هیچی مشخص نبود. هوا به شدت سرد شده بود و همه داشتن از سرما به 

رکت می کرد. به سختی قدم بر خودشون می لرزیدن، فردریک جلو تر از من بود و پیشتاز ح

داشتم تا باز خودم رو بهش برسونم، نباید کم می اوردم. بچه ها امیدشون به من بود. اره. باید 

بهشون انرژی بدم. همونطور بی حال و خسته راه می رفتیم که با حرف فردریک، انگار انرژی 

 زیادی بهم تزریق کردن.

 رسیدیم!  -

ردم و خودم رو بهش رسوندم. بچه ها هم با حرفش نیروی بیشتری باخوشحالی سرعتم رو بیشتر ک

گرفته بودن و سریع تر اومدن. بهش رسیدم و کنارش ایستادم. یه دریاچه خیلی خیلی بزرگ، به 

وسعت دریا با یه ابشار عظیم که از باالی کوه به پایین می ریخت. پس واقعا وجود داشت! درست 

 م!مثل چیزی که توی خواب دیده بود

با اینکه این همه باال اومده بودیم، اما انگار یه کوه بزرگ تر هم وجود داشت! حیران به صحنه  

نگاه می کردم. اطراف دریاچه پر از درخت های اقاقیا بود و پایینش پر از گل های هفت رنگ، با 

ختن، پروانه هایی که دور گل ها می چرخیدن و شهد های براقشون رو روی گل های دیگه می ری

صحنه خیلی زیبایی بود. به ابشار خیره شدم. این صحنه واقعا همونی بود که توی جنگل مه الود 

دیده بوده بودم، تنها جای اون پری کم بود! کجاست؟ یعنی اینجا زندگی می کرد؟ به فردریک 

ه نگاه کردم. چند قدم جلو رفت و کنار دریاچه ایستاد. با گفتن چیزی که نمی دونستم چیه، ب

دریاچه خیره شد. منتظر به دریاچه نگاه کردم. قرار بود چه اتفاقی بیافته؟ مدتی گذشت اما خبری 

نشد خواستم جلو برم و از فردریک بپرسم که ناگهان چند تا موجود کوچیک از اب باال اومدن و 

بهمون نگاه کردن. روی فواره های کوچولوی ابی که انگار خودشون درست کرده بودن نشسته 

 بودن و بهمون خیره شده بودن. اروم و حیرات زده جلو رفتم و گفتم:
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 وایی! اینا چین؟ تا حاال ندیده بودمشون! -

 فردریک در حالی که با جدیت بهشون نگاه می کرد، گفت:

 علومه که ندیدی! پری های اب هستن که واسطه ای بین حیوون های برتر ابی و خشکی ان.م -

ای ابی خیره شدم. خیلی کوچولو و ناز بودن. یکی شون که از همه متعجب از حرفش به پری ه

جلو تر و نزدیک تر بود صورت خیلی کوچولوی صورتی داشت و باالی سرش یه عالمه مرجان 

رنگی وجود داشت، وایی اون چشم هاش که دیگه هیچی خیلی خوب بودن، اطراف مردمک 

کرده بود. بد تر از اون پاها و دست  سیاهش رنگ نارنجی درخان قرار داشت که خیلی دلبرش

های کوچولوش بودن که با یه لباس طوری سفید پوشانده بودشون! خیلی دوستش داشتم، بدجور 

 به دلم نشسته بود! اروم جلو رفتم و بهش دقیق خیره شدم. خیلی زیبا بود.

دریک نگاه با جلو رفتنم، سریع همشون وحشت زده فرار کردن و توی اب برگشتن! متعجب به فر

 کردم که با اخم گفت:

 بیا عقب، زود باش! -

ناراحت شدم. من که کاری باهاشون نداشتم! حتی این کارم هم ناخواسته بود! اما چرا ازم ترسیده 

بودن؟ غمگین چند قدم عقب اومدم و کنار بچه ها ایستادم، نیم نگاهی بهشون انداختم، اون ها 

اه کردم، اون پری ها بازم باال اومده بودن و با ترس بهم خیره هم توی بهت بودن، باز به دریاچه نگ

 شده بودن. متعجب بودم، چرا این جوری بهم نگاه می کردن؟ من که نمی خواستم بخورمشون!

 فردریک جلو رفت و اروم گفت:

 باید با پری های دریایی حرف بزنم، بهشون بگید همین االن بیان.  -

ع باز توی اب فرو رفتن و در لحظه نا پدید شدن. متعجب خطاب پری های اب، بدون واکنشی سری

 به فردریک گفتم:

ری های دریایی چرا؟ ما اومدیم تا اون پری رو پیدا کنیم. اون دریاچه ای که دیدم درست پ -

 همین جاست تنها اون پری نیست که اونم پری دریایی نبود، چون پا داشت.

 فردریک میون حرفم پرید و عصبی گفت:
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دو دقیقه ساکت شو کارول! چقدر سئوال می پرسی! پری های دریایی باید به پری جنگل اطالع  -

بدن تا به این جا بیاد، هیچ کس نمی دونه پری جنگل کجاست، تنها اون ها هستن که بهش خبر 

 میدن. پس اینقدر حرف نزن باشه!؟

ندش تباید بخاطر برخورد متعجب از حرفش به دریاچه خیره شدم. اصال حواسم نبود که االن 

ون بود چرا ناراحت بشم. پری جنگل؟ همون دیانا بود؟ دیانا پری جنگل... اگر واقعا پری جنگل ا

 نمی تونست خودش بیاد؟ مگه نمی دونست من اومدم؟ مگه خودش نگفت بیا و منتظرتم؟ 

اومدم. به پری های متفکر و عمیق توی فکر بودم که با باال اومدن دوباره سطح اب، از فکر بیرون 

بزرگ دریایی خیره شدم. چقدر زیبا بودن! باال تنه اشون مثل شکل انسانی گرگینه ها بود و پایین 

تنشون، دم های بزرگ ماهی بود که با پولک های قشنگ، پوشیده شده بودن. موهای بلندی 

بودن! با  داشتن که به زیبایی می درخشیدن و با صدف و ستاره های دریایی تضعینشون کرده

حیرت بهشون نگاه می کردم، در حالی که روی ابشاری که خودشون درست کرده بودن نشسته 

 بودن، مغرور و بلند گفتن:

 فردریک! مدتیست که به اینجا نیامده بودی! چه می خواهی ای محافظ! -

به وضوح عصبی شدن فردریک رو حس کردم. چطور ازش نمی ترسیدن که جرئت می کردن این 

ی باهاش حرف بزنن! منظورشون از محافظ چی بود! بهت زده بهشون خیره بودم که فردریک، طور

 در حالی که سعی می کرد عصبانیتش رو کنترل کنه گفت:

 پری جنگل، باید باهاشون مالقات کنم. دوستانی هستن که باید به ایشون نشون بدم.  -

یرت موج میزد. باز چی شده بود که یکی از سه پری دریایی، بهم نگاه کرد. توی چشم هاش، ح

 این طوری بهم خیره شده بود؟ اروم با صندلی ابیش، جلو اومد و بهم نزدیک شد. بلند گفت:

 به جلو بیا! -

ه شد متعجب، چند قدم جلو رفتم و کنار دریاچه ایستادم. به چشم سمت چپم که سبز بود خیر

 و مدتی بعد، خطاب به فردیک گفت:

 نجام نمی دهیم!اود، اما شرطی دارد. می دانی که بدون سود کاری مشکلی نخواهد ب -

م فردریک سرش رو به معنای تایید حرفش تکون داد و منتظر شد تا شرطش رو بگه. پری به

 خیره شد و با پوزخند گفت:
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 چشم سبزت را بهم بده! در این صورت پری را خبر خواهم کرد! -

 چشمت رو بهم بده چی بود! داشت چی می گفت؟ وحشت زده چند قدم عقب رفتم، منظورش از

 من، من چشمم رو بهش بدم؟ که چی بشه؟ خواستم سریع مخالفت کنم اما با حرفی که زد،

 لحظه ای تردید کردم.

 گر چشمت را ندهی باید بروید، به پری اطالع نمی دهیم و شرط هم تغییر نخواهد کرد! ا -

خواست؟ چه فایده ای براش داشت؟ ترسیده و  عصبی بهش خیره شدم. چشمم رو برای چی می

مردد به بچه ها نگاه کردم. همه نگران و خسته بودن. به فردیک هم نگاه کردم، نگاهش رو ازم 

دزدید و چیزی نگفت که این یعنی باید خودم تصمیم می گرفتم. اروم چشم هام رو بستم. نباید 

 ناامیدشون می کردم.

خطر انداخته بودن و االن من باید می تونستم بخاطر هدفم و  اون ها برای من جونشون رو به 

دوست هام، چشمم رو فدا کنم! باید به عنوان یه الفا، ناامیدشون نکنم! اون ها انرژی زیادی صرف 

 کرده بودن تا این همه راه رو باال بیان، چشم هام رو باز کردم و مصمم، گفتم:

 باشه! بهت میدم.  -

 ر و پشتش پاتریک به گوشم رسید.با حرفم، اعتراض انا

 انار: نه کارول داری چی کار می کنی؟ این حماقته!

 پاتریک: کارول احمق نشو، دیوونه ای مگه؟

سرم رو کج کردم و بهشون نگاه کردم، به بقیه هم نیم نگاهی انداختم. نارضایتی توی چشم 

 هاشون موج می زد، اما چه می کردم که چاره ای جز این نداشتم!

 ا صدای پری دریایی نگاهم رو از انار و بچه ها گرفتم و به اون دادم. قهقه ای زد و گفت:ب

 از این شجاعت شما خوشمان آمد! لطفا سریع تر بدهید تا کارتان را سریع تر انجام بدهیم. -

عنتی چه بی انصافی بود! به طرف فردریک برگشتم و جلوش ایستادم. تند می زد. ل-ضربان قلبم تند

 مم به چشم های نارنجی درخشانش خیره شدم و با ترس گفتم:مص

 و در بیار، پنجه هات بزرگن و به راحتی می تونی انجامش بدی!تو چشمم ر -

 م:فردریک با حرفم متعجب بهم خیره شده بود، خواست حرفی بزنه که مصمم تر از قبل گفت
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که یهو وسط راه منصرف نشم.  زود باش! من، باید پری رو ببینم! فقط لطفا سریع درش بیار -

 بدو!

بهم خیره شد، تردید داشت اما کنارش هم انگار از کارم راضی بود! به چشم هاش و موجی که 

داشت خیره بودم که به ناگاه با یه غرش بلندی پنجه هاش رو به طرف صورتم اورد و در چند 

اما باید مصمم می موندم،  لحظه خون از چشمم به بیرون پاشید. درد تموم بدنم رو در بر گرفت

نباید بذارم بچه ها درد رو توی چشم هام می دیدن. می خواستم از درد روی زمین غلط بزنم و 

 زوزه بکشم اما، االن نه جاش بود و نه وقتش!

با غرور و درد درونی، با یه چشم قرمزم که بخاطر عصبی شدنم رنگش عوض شده بود، به چشم 

ه های فردریک بود و داشت ازش خون می چکید. فردریک به طرف سبزم خیره شدم که توی پنج

پری دریایی رفت و دستش رو دراز کرد. پری دریایی با خوشحالی چشم رو برداشت و با لذت 

بهش خیره شد. چشمم رو گرفت اما نمی دونم چه فایده ای براش داشت! مگه فاسد نمی شد؟ 

گویی سبز و درخشان، حیران بهش خیره پس چرا... با محو شدن چشمم و تبدیل شدنش به 

شدم. چشمم به یه گوی سبز تبدیل شده بود! واقعا! چ... چطور ممکن بود! حیرت زده خواستم 

 چیزی بگم که پری دریایی بی معطلی گفت:

 بهشون اطالع می دهیم تا چند روز دیگر در همین جا منتظر بمانید! -

و ناپدید شدن! اب به شکل قبلش در اومد و اروم با تموم شدن حرفش با سرعت به زیر اب رفتن 

شد. حیران به نقطه نامعلومی خیره بودم که با حرکت چیزی توی سرم، با غرش بلندی روی 

زمین افتادم، تموم بدنم درد می کرد. سرم داشت منفجر می شد. یهو چم شده بود؟ چرا درد هام 

صدای نگران بچه ها رو شنیدم و بعد از اینقدر شدید شده بودن؟ لعنیت چی شد. برای لحظه ای 

 اون از درد چشمم ناخوداگاه بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم.

 )پری دریایی(

در حالی که خوشحال توی اب شنا می کردم، به گوی سبز هم خیره بودم، عالی بود، با پیدا کردن 

ارشد بشم. این عالی همچین چیزی و دادنش به پوزاییدون، ممکن بود بتونم ترفیع بگیرم و پری 

بود. همون اول که اون گرگینه رو دیدم، با چشم سبزش، مشخص بود که نیروی عجیبی داره، به 
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خصوص وقتی با یکم فکر و یاد اوری خاطرات، فهمیدم اون رنگ، نماد همون پری ای بود که 

 همه دنبالش می گشتن! 

م یدن این صحنه و تبدیل چشهزار سال پیش، کسی پیداش نکرد و گفتن کشته شده اما با د

ون چیزی هاش به گوی، مطمئنم باید اثری از خودش باشه، احتمال زنده بودنش خیلی زیاد بود چ

من داده  ازش پیدا نشده بود که مدرک مرگش باشه! هر چند باید گفت این تنها احتمالی بود که

 بودم، باید دید وقتی پوزاییدون این رو می دید، چی می گفت!

به ترفیع، با سرعت بیشتری از ال به الی مرجان ها و ماهی ها رد شدم تا خودم رو سریع  با فکر

تر به قصر دریایی برسونم، از توی دریاچه تا اقانوس خیلی راه بود اما با شنا کردن توی عمق 

دریاچه و رد شدن از کانال اب های زیر زمینی، خیلی راحت میشد به قصر رسید، یه جور راه 

د که پری های کمی ازش خبر داشتن. با این سرعتم، حداکثر تا دو روز دیگه می رسیدم. فرعی بو

باید تا قبل از رسیدن پری جنگل به اونجا، خودم رو به قصر برسونم. اره خودش بود، امیدوارم 

 بقیه پری ها حاال حاال ها نتونن دیانا رو پیدا کنن!

 )دیانا(

دیر کرد اما اومد و این خودش امیدبخش بود. اون امید یه  بودم. بالخره رسیده بود!خیره به آب 

نژاد و یه دنیا بود. برای انتقام باید از همه چیز با خبر میشد و تصمیم می گرفت که انتقام بگیره 

یا مخفی بشه تا جونش رو نجات بده. ترسو بود، اما بی انصاف نه، عقب نمی کشید. هرچند 

 نکشه، البته که کنار اومدن با این موضوع یکم سخت بود. امیدوارم برای این موضوع هم عقب

با باال اومدن کاریال از سطح اب، از جام بلند شدم و با لبخند بهش خیره شدم. اهسته در حالی 

 که بهم تعظیم می کرد، گفتم:

 می دونم؛ بهش بگو به آبشار اصلی بیاد. فردا صبح، اون جا منتظرش هستم.  -

ای ها تعظیم مجدد، توی اب فرو رفت. با اخم به اب خیره شدم. پری کاریال چشمی گفت و ب

زده بود،  دریایی از جمله کاریال همیشه اینقدر شرور نبودن. پوزاییدون همه چیز دریا رو بهم

ه بود. اون تعادل رو برداشته بود و حیوون ها رو برای گرفتن مقام های الکی به جون هم انداخت

داد! انگار  زئوس، تنها بخاطر بردار بودنش، مقام پادشاهی دریا رو بهشالیق پادشاهی نبود اما 

 همه چیز مسخره بازی بود!
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ه حتم بعصبی چشم هام رو بستم. چشم کارول، نشون آتنا بود! اگر به دست پوزاییدون برسه،  

تنا، گیره. آمی فهمه اتنا هوز زنده هست، باید سریع به کارول حقیقت رو بگم. باید تصمیمش رو ب

زم تمومش، شاید نتونه به جسمش برگرده اما می تونه همراه کارول باشه و بهش کمک کنه. اما با

تموم  به کارول بستگی داشت. اگر قبول نمی کرد بجنگه، تموم نژاد های حامی کشته می شدن.

کرد،  بول نمیاین مدت، پنهان مونده بودن تنها بخاطر موعود و حاال، عصیانگر رسیده بود و اگر ق

 تموم انتظار هاشون، بی فایده میشد.

غمگین دست از فکر کردن برداشتم و به طرف کلبه ام قدم برداشتم. کلبه چوبی که پری های 

گل برام ساخته بودن. خیلی خوش صلیقه و ماهر بودن. اطراف کلبه چوبی رو با گل های رز قرمز 

 م.تضعین کرده بودن که عالیش کرده بود. خیلی دوستش داشت

با رسیدن به کلبه، اروم در چوبی زیباش رو باز کردم و وارد کلبه شدم. خسته و متفکر، به طرف 

تخت چوبی کنده کاری شده ام رفتم و روش دراز کشیدم. دستم رو زیر سرم گذاشتم و به سقف 

مهمی خیره شدم. فردا، روز بزرگی بود. به تصمیم یه نفر می تونست بعد ها در تاریخ به عنوان روز 

یاد بشه و به تصمیم همون شخص می تونست روز ناامید کننده ای باشه. بستگی داشت چه 

 تصمیمی می خواست بگیره. نمیشد مجبورش کرد، بالخره اونم حقی برای زندگی داشت.

*** 

با صدای آواز زیبا و دل انگیز بلبل که خبر از صبح شدن می داد، چشم هام رو باز کردم. اروم از 

چوبی بلند شدم و لباس هام رو عوض کردم. یه لباس سبز مالیم، که بلندیش تا رویز  روی تخت

مین بود و بعضا کمیش هم روی زمین کشیده میشد رو پوشیدم. با اویز هایی که از لباس و زیر 

سینه اش، اویزون بودن و می درخشیدن لباس جلوه عجیبی پیدا کرده بود. به خودم توی اب 

جلوم نگاه کردم، مثل همیشه نبودم، اینبار رسمی تر از معمول لباس پوشیده های آیینه مانند 

 بودم.

بعد از مدت ها قرار بود بازم با غریبه ها دیدار کنم و استرس داشتم. امروز روز بزرگی بود، روزی  

 که تموم انتظار ها یا نتیجه می داد، یا از هم می پاشید! نفس عمیقی کشیدم و از در بیرون رفتم،

باید دید چی میشد. اروم روی چمن های نم و مرطوب اطراف دریاچه، قدم برداشتم و به طر ف 
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آب رفتم. به اطراف نگاه کردم، اسب های تک شاخ این اطراف نبودن، معلوم نیست باز کجا رفته 

 بودن که خبری ازشون نبود.

ار بزرگی بستم. به آبش لبخندی از ازاد بودنشون روی لب هام نشست و چشم هام رو از روی لذت 

ا بفکر کردم که اب هاش به هفت رنگ رنگین کمان بودن و به زیبایی ازش سقوط می کردن. 

پیدار صخره ای بزرگ که جلوی ابشار قرار داشت و منظره زیبای اطرافش که توسط درخت های س

 و بید درست شده و اراسته شده بودن. 

و باز کردم، درست توی همون منطقه و جلوی ابشار با رسیدن به فکر مورد تاییدم، چشم هام ر

روی صخره ایستاده بودم. اروم به طرف منظره بر گشتم. هنوزم همون طور دست نخورده مونده 

بود، باید ممنون فردریک باشم که به خوبی از این جا محافظت کرده بود و نذاشته بود خاطراتمون 

اون روز ها بودم و اما راهی برای بازگشت نمانده برای همیشه ناپدید بشن. افسوس، چقدر دلتنگ 

 بود.

اروم روی صخره نشستم و باز چشم هام رو بستم. نفس های عمیقی کشیدم تا هم از هوای پاک  

و عالی اینجا لذت ببرم و هم، استرسم رو کم کنم. هنوز تا زمانی که معین کرده بودم یه ساعت 

 حداقل برای اینجور مواقع مفید بود. مونده بود، تلپورت، بنظرم چیز خوبی بود

 *دفترچه لغات*

جایی ماده بین دو نقطه بدون پیمودن متداول فضای بین  به که به جاهست  مفهومی تلپورت:

بدون رو  هنقطه به نقطه دیگ هماده از ی هانتقال ی ه. به عبارت دیگهکندو نقطه مورد نظر، اشاره می

نور، انتقال به -این فناوری شامل تبدیل ماده به دادههست.  ااون هعبور از فضای فیزیکی ما بین 

هست. تلپورت یا به زبان دیگه طی االرض قدرتی هست که مقصد و تبدیل مجدد به ماده اولیه 

شخص می تونه از جایی به جای دیگه بدون وقفه جا به جا بشه. این قدرت تنها در اختیار 

 یان هست و دیگر نژاد ها از داشتن آنها محروم هستن.موجوداتی از نژآد برتر، االهه ها و خدا

 )کارول(

با درد شدیدی توی سرم، چشمم رو باز کردم. جای خالی چشم سبزم، خیلی اذیت می کرد. به 

سختی سعی کردم با یه چشمم اطراف رو ببینم که بچه ها رو دیدم، دورم ایستاده بودن و بهم 
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م و گیج بهشون نگاه کردم. همشون نگران بودن. هکتور نگاه می کردن. به سختی از جام بلند شد

 سریع بهم نزدیک شد و اروم گفت:

 "کارول خوبی؟ یهو بی هوش شدی و زوزه های وحشتناکی می کشیدی! خیلی نگرانت شدیم! "

یج گگیج بودم، هنوز هم همون جای قبلی بودیم؟ اروم سرم رو به چپ و راست تکون دادم و 

 گفتم:

نم چی شد... بدجور درد داشت، شاید عواقب در اوردن چشمم بود. هرچی که بود ن... نمی دو -

 خیلی وحشتناک بود! ا... االن چی شد؟ کجاییم؟

 فردریک در حالی که به اطراف نگاه می کرد و بی خیال کنارم خوابیده بود، گفت:

ل گفته یه چشمت رو از دست دادی، کور که نشدی! همچنان توی همون مکانیم، پری جنگ -

 فردا که امروز باشه، می خواد صبح تو رو توی ابشار اصلی ببینه.

 متعجب بهش نگاه کردم، واقعا پری جنگل گفته بود امروز من رو می بینه! حیران پرسیدم.

 امروز؟ مگه پری دریایی نگفت سه روز طول می کشه! -

 فردریک خندید و با تمسخر گفت:

ی خواب بودید! حاال هم به جای سئوال بلند شو باید بریم. اره طول هم کشید، منتها جنابعال -

تقریبا تا دو ساعت دیگه باید اون جا باشی، تا جایی که به یاد دارم پری جنگل زمان براش خیلی 

 مهم بود.

اروم سرم رو تکون دادم و به سختی، از جام بلند شدم. با ایستادنم لحظه ای سرم گیج رفت که 

تاد و نگهم داشت، با نگاهی متشکر بهش خیره شدم که لبخندی زد؛ به هکتور سریع کنارم ایس

بقیه نگاه کردم؛ همه منتظر و نگران، جلوم ایستاده بودن و بهم نگاه می کردن؛ اروم خندیدم و 

 در حالی که به دنبال فردریک که جلوتر بود می رفتم، گفتم: 

 لیه؟ بابا خوبم.چتونه؟ چرا قیافه هاتون این شک -

ر در حالی و انالی طرف راستم رو پر کردن و پاتریشا و پاتریک هم طرف چپ رو گرفتن. انا انار

 که با اخم کنارم راه می اومد گفت:

 ی کنم، واقعا چه فکری با خودت کردی؟مدارم به حماقتت فکر  -
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لبخند محوم از بین رفت، چرا دروغ، خودمم توی کار خودم مونده بودم، اما نمی شد اون موقع 

 جا بزنم، بخصوص وقتی اون همه سختی کشیده بودم. اروم زمزمه کردم:

 نمی دونم خودمم. -

دروغ گفتم، می دونم چرا اون کار رو کردم، شاید چون یه حسی درونم گفت با این کار زود تر از 

اونچه فکرش رو بکنی به جوابم می رسم! نمی دونم چقدرش درست بود اما اون موقع به حتم 

هم غلبه کرد و شجاعت الزم رو بهم داد. توی فکر بودم که با حرف پاتریک، سرم رو به این فکر ب

 سمت چپ چرخوندم.

االن خوبی؟ مهم اینکه حالت خوبهف بیرون اوردن چشم یکی از کار هایی هستن که خیلی  -

 درد داره و بعد از اون نیمی از قدرت فرد کم میشه. چون گرگینه ها از رنگ چشم هاشون قدرت

 می گیرن و توهم به هر حال یه گرگینه ای.

 اروم سرم رو تکون دادم و گفتم:

اره درسته، بهترم، اما من از همون اولش هم نقص داشتم، این نقص قدرت هم روی همون ها -

 چیز جدیدی نیست.

با حرفم، سکوت بدی بینمون حاکم شد، هر چند اینقدر درد داشتم که خوشحال می شدم کسی 

کنه و بزاره به حال خودم باشم. تموم بدنم درد می کرد و چقدر جالب بود که چشمم سکوت رو نش

 رو در اورده بودن اما بدنم درد گرفته بود! عجیب بود واقعا!

به اطراف نگاه کردم، گل ها، زیبایی خاصی به دریاچه داده بودن، دریاچه به قدری بزرگ بود که 

برسیم. گل ها با بوی خوبی که از خودشون منتشر  کنارش دور می زدیم تا به مقصدی نامعلوم

می کردن، حوای عالی و مرطوب این منطقه رو معطر کرده بودن و باعث لذت بخش شدنش شده 

 بودن. 

ه اما زمین انگار این جا همیشه نم و خیس بود، خواب بودم و نمی دونستم بارون اومده بود یا ن

ردم که به روشون نشسته بود. باز به دریاچه نگاه ک ها و علف ها خیس بودن و شبنم های زیبایی

جوری بود.  زیبایی موج می خورد. هوا هم ابری بود، انگار بخاطر باال بودن ارتفاع همیشه همین

ش تموم هرچند اون پایین هم همین شکلی بود. از حق نگذریم چه منظره و مکان قشنگی بود، کا

 لذت ببرن.حیوون ها می تونستن تجربه اش کنن و ازش 
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ردم، اِ مدتی از دور زدن دریاچه نگذشته بود که با رسیدن به صخره های بزرگ، بهشون نگاه ک

دن، چه این ها که وصل همین دریاچه بودن! احتماال باید به منبع ابشار این دریاچه می رسی

ار بشاجالب خیلی قشنگ طبقه طبقه کنار هم باال می رفتن. انگار به همون کوهای بزرگی که 

 های بزرگی ازشون به پایین می ریخت وصل بودن. 

به تقلید از فردریک به سختی شروع به باال رفتن از صخره ها کردیم، بدنم درد می کرد. به سختی 

می تونستم خودم رو باال بکشم. هنوز یه صخره هم باال نرفته بودم که با سر محکم از نیمه راه به 

ی خورد، با زوزه ای از درد سعی کردم باز بلند بشم اما دیگه پایین افتادم و سرم به سنگ کوچیک

توانی برام نمونده بود، این چشم، چه قدرتی داشت که این جوری من رو از پا در اورده بود؟ نمی 

تونستم دیگه بلند بشم و تمام توانم تحلیل رفته بود، غمگین به بچه ها که نگران بهم از باالی 

 کردم و خسته گفتم:  صخره اول خیره بودن نگاه

 انگار دیگه جونی برام نمونده. -

چشمم رو محکم بستم، چقدر بد بود ناتوان باشی و به کمک بقیه محتاج باشی، به شدت خجالت 

کشیدم، اما واقعا چاره ای جز درخواست کمک نداشتم، قدر این چشم هام رو نداشتم و االن انگار 

 ی دادم. دارم تاوان اون قدر نداشتن ها رو پس م

توی فکر بودم که با بلند شدنم توسط چیزی که دور پام پی چیده شده بود، چشمم رو ترسیده 

باز کردم، دم فردیک بود که دور پام پی چیده شده بود و من رو روی پشتش گذاشته بود! حیرت 

 زده به یال هاش که االن توی صورتم بودن خیره شدم.

م انگار براش چیزی نبود، چون به راحتی از صخره ها باال جسه فردریک سه برابر من بود و وزن 

می رفت و اعتراضی نمی کرد! غمگین و شرمنده باز چشم هام رو بستم. چقدر این وضعم تاسف 

بار بود. کاش چشمم رو نداده بودم. اما نه اون وقت شاید االن اینجا نبودیم و به غارمون برگشته 

ل نداشت گذشته بود. اره مهم این بود که هنوز یه چشمم رو بودیم! کاری بود که شده بود، اشکا

 داشتم. باید خیلی مواظبش باشم.

با ایستادن جگوار و پایین گذاشتنم از روی خودش، سرم رو باال اوردم. عجب منظره ای بود! یه 

محوطه خالی پر از چمن بود و اطرافش پر از درخت های سپیدار و بید بود که به شدت زیباش 

بودن. وای درخت بید رو خیلی دوست داشتم با اینکه تا حاال ندیده بودم اما زیاد ازش  کرده
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شنیده بودم. خیلی زیبا بود، درست مثل چیزی که توی ذهنم تصور کرده بودم. میون اون دشت 

زیبا، نگاهم به صخره ای بزرگ افتاد که پشتش یه ابشار بزرگ قرار داشت، اب هاش به هفت رنگ 

 ن ازش می چکیدن و به زیبایی برق می زدن، چی؟ صبر کن!رنگین کما

ینجا همون امن این منظره، این ابشار و صخره رو قبال دیده بودم! اره، توی خواب دیده بودم.  

رست همون دجایی بود که اون ببر بزرگ، به پهلو خوابیده بود و بهم نگاه می کرد، پایین صخره 

 عظیم می کردن! وای زئوس!جایی بود که اون گرگینه ها جلوش ت

واقعا به اینجا اومدم، درست به جایی رسیده بودم که توی خوابم به وضوح دیده بودمش! فکر  

می کردم تنها یه خواب بود اما... نبود! من... حیران به ابشار رنگین کمانی و درخشنده خیره بودم 

 ود! که با حرکت چیزی روی صخره توجهم بهش جلب شد. به شکل انسان ب

متعجب تر از قبل و حیرت زده بهش خیره شدم. اونم همون پری بود! دیانا! خودش بود؛ اون  

همون پری جنگل معروف و شناخته شده بود! پری ای که همه به دنبال دیدنش بودن! خوشحال 

 قدمی به جلو برداشتم و به صخره ای که باالش ایستاده بود نزدیک شدم. 

عالمه انرژی بهم برگشته بود. با رسیدن به صخره جلوش ایستادم و سرم انگار با دیدن اینجا یه 

رو باال اوردم. بهش خیره شدم، بغض گلوم رو گرفته بود، اما چرا؟ من که باهاش اشنایی نداشتم 

پس چرا بغض کرده بودم؟ خواستم حرفی بهش بزنم اما باید چی می گفتم؟ اصال چی دارم بگم؟ 

 خیره شدم و از درگیری با خودم دست کشیدم.من، با حرفش، متعجب بهش 

 کارول! بالخره اومدی! خیلی منتظرت بودم عزیزم! -

 حیران و شوک زده از حرفش بهش خیره موندم. منظورش چی بود؟ با لحنی متعجب گفتم:

 شما، باید دیانا باشید! بانو دیانا! توی خواب دیده بودمتون! -

 بخندی زد و اروم گفت:دیانا، همون طور که بهم خیره بود، ل

 له من دیانا، پری جنگل هستم. منتظرت بودم در واقع همه منتظر بودن. کارول! بهم بگو چیب -

 از خودت می دونی؟ به دوست هات اعتماد داری؟ 

ردم، معلومه! با این حرفش، به بقیه نگاه کرد، متقابال به بچه ها نگاه کردم و توی دلم زمزمه ک

 :ستاده بودن و بهم دیگه نگاه می کردن. لبخندی زدم و مصمم گفتمهمه کنارم به صف ای
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بله اعتماد دارم، اون ها، تنها کسایی هستن که تموم مدت کنارم بودن. از خودم چیز زیادی  -

 نمی دونم تنها اتفاق های عجیبی هستن که حتی نمی دونم دلیلشون چیه و ...

 پری جنگل میون حرفم؛ با لحنی عجیب گفت:

که فکر می کنی  یدوارم از اعتمادت پشیمون نشی! کارول، دلیل اون اتفاق ها، بر خالف فکرتام -

بخاطر نیروی عجیب درونت هست، نیست، دلیل این قدرت عجیب، فقط خودتی! تو یه نژاد 

 خاصی، تو نه گرگی و نه گرگینه!

؟ پس من چی بودم؟ با حرفش ضربان قلبم به شدت به سینه ام کوبید، نه گرگ بودم و نه گرگینه

من کی بودم؟ بهم بگو بهم بگو من کی هستم! نیروی درونم از خودم بود؟ من کی بودم که 

 همچین نیرویی داشتم! زئوس، چرا این دم آخری لحظه ها اینقدراروم می گذشتن؟ 

منتظر به پری چشم دوخته بودم، منتظر بودم تا حرفی بزنه و من رو از سردرگمی بیرون بیاره 

شم هاش رو بست و دست هاش رو باال اورد! متعجب به کارش خیره بودم که به ناگاه درد که چ

عجیبی توی تموم وجودم پی چید و از درد چشم هام رو محکم بهم فشار دادم، درد، درست مثل 

وقتی بود که اون نیرو، بدنم رو کنترل می کرد، به وضوح بیرون اومدنش رو از جسمم حس کردم 

 د همه چیز تموم شد، درد ها به قدری اروم شدن که انگار از قبل وجود نداشتن! و لحظه ای بع

با ترس و تعجب چشم هام رو باز کردم. حیرت زده به کنار دیانا خیره شدم، هاله ای از نور به 

شکل انسانی، کنارش ایستاده بود و با چشم هایی اشکی، بهم خیره شده بودن! حیران بودم، اون 

ب بهش خیره بودم که با حضور فردریک کنارم و تعظیمش به اون هاله سبز رنگ کی بود؟ متعج

 زیبا، بهت زده به فردریک خیره شدم، نکنه اون همونی بود که فردریک باهاش حرف می زد؟

همونی که بهش گفت مال منی یا نه! زئوس این جا چه خبره! چقدر سئوال توی ذهنم بود، تیکه  

هم می رسیدن. این همونی بود که از هزار سال پیش همه فکر می کردن های پازل، انگار داشتن ب

مرده بود! هاج و واج به هر دوشون نگاه می کردم که به حرف اومد و با صدایی عجیب ارام بخش 

 خطاب بهم گفت:

هات ارول! از دیدنت خوشبختم، آتنا، الهه جنگ هستم! خیلی منتظر این روز بودم تا بتونم باک -

دی ! از وقتی کوچیک بودی،کنارت بودم. بزرگ شدنت رو دیدم و درد هایی که کشیحرف بزنم

 رو حس کردم، مثل بچه ام می مونی عزیزم!
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حیران به حرف هاش گوش می دادم، انگار داشتم توی سبزی چشم هاش غرق می شدم، چقدر 

میشد، اورم نارامش داشت! آتنا، الهه جنگ؟ کسی که فکر می کردن مرده بود الهه جنگ بود؟ ب

اورم الهه جنگ تموم مدت توی وجودم بود؟ تموم مدت همراهم بود و من بی خبر بودم! وای ب

 نمیشه! خیلی سنگین بود! خیلی!

 با به حرف اومدن پری جنگل یا همون دیانا، بیشتر از قبل توی شوکه فرو رفتم.

ز گله توماس بیرون اومدی کارول، به حرف هام گوش کن، تو االن دیگه هجده سالته، از وقتی ا -

و به این جا رسیدی یه ماه گذشته! توی این یه ماه، دوست های زیادی پیدا کردی و با مشکالت 

زیادی رو به رو شدی، بنابراین بالغ تر شدی! امروز تولد هجده سالگیته و بالخره می تونی به 

 خود واقعیت تبدیل بشی؟چیزی که واقعا هستی، تبدیل بشی! پس بهم بگو کارول، اماده ای به 

تموم بدنم از حرف هاش به لرزش افتاده بودن، انگار یه قدرت عجیبی توی بدنم رخنه کرده بود! 

حراسان شده بودم، خود واقعیم؟ تموم مدت همراهم بودن! من تنها نبودم! امروز تولدم بود و 

ه، امروز که تولدم نبود! روزی بود که می فهمیدم کی هستم؟ چرا یادم نوبد امروز تولدمه؟ اما ن

تولدم چهار ماه دیگه بود! اما ممکن نبود اشتباه کنن! خوشحال بودم اما در کنارش هم کمی 

 گیج، می فهمیدم من کیم و  امروز خود واقعیم می شدم! 

به ناگاه انگار حس عجیبی بهم دست داد، حس قدرت و اعتماد به نفس! مصمم سرم رو باال اوردم 

باز چم شده بود؟ االن که دیگه اون قدرت توی بدنم نبود! پس این اراده از کجا  بهش خیره شدم.

 اومد! بلند و مصمم گفتم:

 آماده ام! -

چی؟ نه نبودم، صبر کن! دیانا، اما بی توجه به اشوب درونم، لبخندی زد و چشم هاش رو بست، 

ور شد، قلبم به شدت خودش دست هاش رو باال اورد و لبخندی زد، با لبخندش، تموم بدنم پر از ن

 رو به سینه ام می کوبید، قرار بود چه اتفاقی بیوفته؟ 

اروم اروم از سطح زمین فاصله گرفتم و توی هوا معلق شدم. ترسیده بودم، حیران به خودم و بچه 

ها که از پایین با دهان هایی باز به صحنه خیره بودن، نگاه کردم، به بدنم که بدون هیچ دردی، 

ز دیگه ای تبدیل میشد خیره شده بودم! داشتم تغییر می کردم! توی بهت بودم، چشم هام به چی
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برای لحظه ای بسته شدن و با باز شدنشون، انگار بازم دو تا چشم داشتم، اما مگه چشمم رو در 

 نیاورده بودم؟ پس این چشم جدید از کجا اومده بود!

ای، ویب بود که دردی نداشتم! مگه میشد! حیران به خودم و بدن جدیدم نگاه می کردم، عج 

شتن تغییر چه دم بزرگی داشتم! دمم به اندازه دم جگوار حتی بلند تر شده بود! گوش هام هم دا

 ودم!بمی کردن،  و چشم هام انگار برق می زدن! داشتم به چی تبدیل می شدم؟! زئوس من چی 

به ناگاه پاهام بازم زمین رو لمس  برای لحظه ای تموم منطقه رو نور عظیمی در بر گرفت و 

کردن، اما اینبار پاهام چهار برابر پاهای سابقم بودن! متعجب به بقیه خیره شدم، حیران بهم نگاه 

می کردن! به خودم نگاه کردم، دست هام رو باال اوردم و متعجب بهش چشم دوختم، دست هام 

 خط های راه راه سیاه وجود داشت!  دیگه خاکستری نبودن! دست هام نارنجی شده بودن و روشون

زیر دست هام و زیر دلم به رنگ سفید در اومده بود، اونم سفیدی مثل برف! با چشم هایی حیرت 

زده سرم رو به عقب برگردوندم و به پشتم نگاه کردم، جثه ای بزرگ، که به رنگ نارنجی بود خط 

دم چی بودم! این موجود رو تا حاال های بزرگ راه راه سیاه توشون موج میزد! من چی بودم؟ خو

 ندیده بودم! من کی بودم؟

بهت زده نگاهم رو از بدنم گرفتم و به پری جنگل دیانا و اتنا دادم، هر دو با خوشحالی بهم خیره 

بودن. خواستم ازشون درباره خودم و ماهیت واقعی و عجیبم بپرسم که با غرش بلند بچه ها به 

ماده حمله بودن! متعجب به چشم های به خون نشسته اشون نگاه طرفشون برگشتم، همه اشون ا

کردم. چشون شده بود؟ خواستم حرفی بزنم که فردریک جلوم ایستاد. بلند و با لحنی عصبی و 

 تهاجمی گفت:

 برو کنار پری جنگل و الهه وایسا! زود باش کارول! -

پرش، از صخره باال رفتم و بین  منعجب و با تردید در حالی که به بچه ها نگاه می کردم، با یه

دیانا و آتنا ایستادم. بهشون خیره بودم، همشون تغییر کرده بودن اماده حمله بودن و چشمشون 

به من بود، توی چشم هاشون نفرت موج می زد! اما چرا؟ چرا یهو اینقدر تغییر کردن! با فریاد 

 ون پرت شدم.بلند آنار به شدت بیشتر از قبل شوکه شدم و از فکر به بیر
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کارول! تموم این مدت گولمون زدی لعنتی! تو از نژاد برتر بودی! نژادی که تموم دنیا رو قتل  -

عام کردن! ازت بدم میاد، به شماها نمیشه اعتماد کرد، توهم مثل جگواری، یه حیوون خون خوار 

 که فقط دنبال کشتنه! ازت بدم میاد اشغال ناقص! 

شوکه و حیرت زده، با کمی بغض که نمی دونستم اصال چرا باید  با جیغ اخرش و کلمه ناقص،

این ها رو می شنیدم، خواستم مانع ادامه دادن حرفش بشم و قدمی به جلو برداشتم که به ناگاه 

انگار وارد یه حالت خلصه وار شدم و بعدش، جلوی یه کلبه ظاهر شدم! هاج و واج به در خیره 

 ومدم.بودم که با حرف آتنا به خودم ا

لعنتی، چرا بس نمی کنه! شماها این نبودین، کارول اروم باش هی کارول با اون چشم های  -

 قشنگت بهم نگاه کن! من رو ببین عزیزم!

نگاه خیره ام رو از در چوبی کرمی رنگ گرفتم بهش دادم، چشم های سبز یشمی اش پر از بغض 

کرده بود، به اندازه دو سر و گردن ازش بزرگ بود! به طرفم اومد و در اغوشم کشید، با اینکه بغلم 

تر بودم! من چی بودم! اگر هنوز جسم قبلیم رو داشتم، مطمئنن توی بغلش غرق می شدم اما 

 االن، انگار بغلش برام به شدت کوچیک بود! خیلی هم کوچیک بود!

شده بود!  با غم چشم هام رو بستم این مهم نبود، مهم نگاه دوست هام بود که توی لحظه عوض 

چی شد مگه؟ چرا؟ نفرت توی نگاه هکتور، رو هیچ وقت از یاد نمی برم، تا حاال همچین نگاهی 

رو ازش ندیده بودم! چه خبر بود؟ من که کاری نکرده بودم پس چرا... توی فکر بودم که به ناگاه، 

یاد روی آتنا تموم انرژی بدنم تحلیل رفت، انگار وجودم  داشت از انرژی خالی میشد! با شدت ز

افتادم و بی حال شدم، تنها جیغ های آنتها رو می شنیدم که صدام می زد، چم شده بود؟ چرا 

 اینقدر سئوال وجود داشت؟ چرا؟!

 )هزار سال قبل(

 )آتنا(

و به اونجا ربا سرعت به طرف جنگل هالِربُوس دویدم، باید هر طور شده قبل از پیدا کردنم خودم 

 پیدا کردنم توی اون جنگل خیلی کمتر بود. بوی گل ها و قدرت برسونم، اینجوری شانس

یدم تا جادوییشون، مانع از ردیابی می شد و این، کارش رو سخت تر می کرد. باید وقت می خر

 بتونم باهاش مقابله کنم، لعنتی خیانت کار، سزای کارت رو میدی!
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ر اون لعنتی می افتادم، همش تقصی مدتی بود که با سرعت می دویدم، اما واقعا دیگه داشتم از پا

فت! انتقام بود، اگر اون جوری بهم شبیه خون نمیزد، تموم قدرتم برای مقابله باهاش هدر نمی ر

 تموم اون نژآد هایی که کنارم بودن و کشته شدن رو ازش می گیرم!

 نفس زنان ایستادم، اینجوری نمیشد! با-به  ندرت سرعتم رو کم کردم و وسط دشت، نفس 

خستگی زیاد به اطراف نگاه کردم، پاهام از خستگی می لرزیدن و عرق کرده بودم. وسط دشت 

سر سبز بزرگی بودم که گرمای افتابش، به شدت سوزان بود. بخاطر عرق بدنم، طخم ها باز شده 

بودن و خون ها، بازم جاری شده بودن. خون و عرق بود که از صورتم می چکید و روی چشمن 

د، خسته به فردریک که کنارم ایستاده بود نگاه کردم، اونم خسته بود اما انگار حالش ها می افتا

 بهتر از من بود، بی حال روی زمین افتادم و خطاب بهش خسته گفتم:

 دیگه نمی تونم؛ تموم بدنم درد می کنه نیروم تموم شده و... -

 رفم پرید و گفت:فردریک در حالی که خسته و عصبی به جلو خیره بود، قاطع میون ح

بانو سوارم بشید، هنوز می تونم از سرعتم استفاده کنم، اینجوری شاید زود تر برسیم، موندنمون  -

 اینجا، خیلی خطر داره ممکنه سریع پیدامون کنه!

سوارش بشم؟ اما اونم خسته هست! ولی چاره ای نیست واقعا... به سختی از جام بلند شدم و در 

نای تایید حرفشت کون می دادم، سوارش شدم، پشتش نشستم و دست حالی که سرم رو به مع

 هام رو دور گردنش حلقه کردم و اروم کنار گوشش گفتم:

 تا هالِربُوس ده هزار مایل مونده، ممکن نیست برسیم. مطمئنی؟ -

با حرکت کردنش، دیگه حرفی نزدم و محکم خودم رو بهش چسبوندم تا نیافتم، فردریک وقتی 

داد، یعنی خودش هم مطمئن نبود! هی. سرعتش خیلی زیاد بود، اما فکر نکنم زیاد جواب نمی 

 طاقت بیاره! هر چند امیدوارم بتنونه تا اون جا تحمل کنه.

م. چشم هام رو بسته بودم و اروم و به سختی نفس می کشیدم. داشتم کم کم بی هوش می شد

ون فردریک دت بیشتری می گرفت. با هر تکدرد تموم بدنم رو در بر گرفته بود و لحظه به لحظه ش

ن به حتی بیشتر هم دردم می گرفت، خواستم بهش بگم بس کن دیگه ادامه نده که با رسیدنمو

 جنگل، سکوتم رو ادامه دادم.
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. به مرز با ایستادنش جلوی مرض، به سختی از روش پایین اومدم و اروم به طرف مرز جنگل رفتم

با عبورم  بود. اسوده به سختی نفس عمیقی کشیدم و وارد مرز شدم.نگاه کردم، یه هاله نامرئی 

 سته شد.باز مرز، به ناگاه درد شدیدی توی سرم پی چید، روی زمین افتادم و از درد چشم هام 

*** 

با سر و صدای زیادی چشم هام رو باز کردم، به اطراف نگاه کردم، پس تونسته بودم برسم! 

دن دیانا باالی سرم، سعی کردم از حالت خوابیده به نشسته بشینم لبخندی روی لبم نشست. با دی

 که با مانع شدنش نذاشت و نگران گفت:

 تشریفات رو ول کن اتنا، چی تو رو به این روز انداخته؟ اونم تو، خدای جنگ!  -

حیرت و شوک، با چاشنی زیادی از نگرانی توی چشم هاش و کالمش موج می زد، از سر غم 

 و گفتم: لبخندی زدم

 ... کی می تونه باشه جز... هادس! -

 با هیع بلند دیانا بهش خیره موندم. سرم رو به معنای تاید حرفم تکون دادم و خسته گفتم:

درسته، بالخره خیانت کرد، اون خیانتکار همه رو کشت تا بتونه بهم برسه، تموم نژآد هایی که  -

م کرد! من... من جز اینجا نمی تونستم جای ازم محافظت کردن، کشته شدن، همشون رو قتل عا

 دیگه ای برم!

بغض گلوم رو گرفته بود، با یاداوری مرگ هایی که جلوی چشم هام دیده بودم، بازم دگرگون 

شده بودم. مگه اون ها چه تقصیری داشتن که قربانی نفرت و طمع اون شده بودن! دیانا غمگین، 

 و گفت:در حالی که عصبی بود سرش رو تکون داد 

کار درستی کردی، این جا برای رد گیری بد ترین جای سرزمینه، اهالی اینجا بهت کمک می  -

 کنن، قدرتشون با تموم لشکر هادس برابری می کنه.

حدودی، غمگین سرم رو پایین انداختم؛ چی می گفتم! می گفتم االن تموم نژآد های دیگه جز م

و باز  نژاد های برتر؟ غمگین سرم رو باال اوردمطرف هادس ایستادن؟ می گفتم فقط ماییم و 

 بهش خیره شدم، مردد گفتم:

 ونا، همشون طرف هادس هستن، ما تنهاییم و فکر نکنم اهالی اینجا بتونن با اون ها مبارزها -

 کنن! اگر...
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ی بد بودن، با سرفه ای که کردم، حرفم نصفه قطع شد و نتونستم ادامه اش رو بگم، سرفه هام خیل

گاه با باال ه سختی نفس می کشیدم، قلبم درد می کرد و زخم هام انگار عفونت کرده بودن. به ناب

 اوردن خون میون سرفه هام شوکه شدم. دیانا هم جیغی کشید و نگران گفت:

 ه؟ چقدر بد اسیب دیدی!وای اتنا، خون! تو تو چت شد -

دیدم عجیب  اگر تا این حد اسیب نمی نمی دونم، با اون غافلگیری که اون لعنتی تدارک دیده بود

 بود. میون سرفه هام و مزه شوری خون که توی دهنم پخش شده بود، به سختی گفتم:

 هادس... با نیزه اش، بهم اسیب زد و.... -

سرفه ها امونم رو بریده بودن. دیانا سریع از روی سنگ بلند شد و به طرف جایی رفت، مدتی 

و بهم کمک کرد تا بخورم. بعد از خوردن اب انگار حالم خیلی نگذشت که با کاسه اب برگشت 

بهتر شده بود. نفس عمیقی کشیدم و اروم در حالی که جرعه جرعه اب رو با دست خودم می 

 خوردم، گفتم:

خوب نمیشم، هر چی بگذره بد تر میشه تا از پا درم بیاره. اون لعنتی به هدفش می رسه نباید  -

 ه...این اتفاق بیافته ممکن

با صدای گریه و جیغ یکی، حرفم رو نیمه تموم گذاشتم و به پشت دیانا خیره شدم. اِ اینکه آنیس 

بود! چرا تا االن متوجه بودنش نشده بودم! به اطراف نگاه کردم، بقیه هم بودن، اما انگار اینقدر 

 حالم بد بود که حسشون نکردم. دیانا هم توجه اش به انیس جلب شده بود. 

انا خواستم تا بهم کمک کنه تا بلند بشم، انیس یکی از دوست های خوبم بود، چه اتفاقی از دی

براش افتاده بود؟ به سختی به کمک دیانا بلند شدم و به طرفش قدم برداشتم، داشت خیلی بد 

گریه می کرد. کنارش، روی تخته سنگ نشستم و به هیکل بزرگش، دستی کشیدم و در حالی 

 ی کردم گفتم:که اروم نوازشش م

 چی شده؟ چرا گریه می کنی آنیس؟ -

ت بهم انیس با دیدنم، انگار که امید بازم توی وجودش رخنه کرده بود بهم خیره شد و خواس

 تعضیم کنه که مانعش شدم و کالفه گفتم:

 ولش کن بابا، مشکل چیه؟ -
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کرد، با گریه  نگاهش در لحظه باز رنگ غم به خودش گرفت. در حالی که غمگین بهم نگاه می

 گفت:

 کشنش، لطفا بهم کمک کنید بچه ام...بانو، بچم، می خوان ب -

ک شدم. با حرفش، گریه هاش شدت گرفتن و نتونست ادامه بده. نگران بلند شدم و به سرش نزدی

یانا در حالی که سرش رو در اغوشم گرفته بودم و کنارش روی زمین نشسته بودم، خطاب به د

 ه بود با اخم گفتم:که کنارمون ایستاد

 دیانا چی شده؟ -

 دیانا حرفی نزد، سکوتش معنای عجیبی داشت! بهش خیره شدم که اروم گفت:

 می خوان بچه اش رو بکشن. -

با حرفش حیران به انیس نگاه کردم. چرا؟ دلیلشون چی بود؟ مگه چه اتفاقی افتاده بود! با اخم 

 و عصبانیت بلند گفتم:

 به الفا بگید بیاد!  -

یکی از محافظ های غار، سریع چشمی گفت و ناپدید شد. اخم هیچ رقمه از روی صورتم کنار 

نمی رفت، چی شده بود که می خواستن مجبورش کنن تا بچه رو بکشه! مگه الکی بود! غمگین 

 پیشانیم رو روی پیشانی انیس گذاشتم و اروم زمزمه کردم:

 رم برای بچه ات اتفاقی بیوفته.دلم برات تنگ شده بود، نگران نباش، نمی زا -

انیس اما همچنان دست از گریه بر نمی داشت. انگار خیلی این مدت تحت فشار بود! اروم دستم 

رو توی یال هاش فرو کردم و نوازشش کردم. مطمئنن با این کار تا حدودی حالش بهتر میشد. 

م رو باال اوردم و بهش نگاه هر چند انگار مشکل بزرگ تر از این حرف ها بود. با حرف دیانا سر

 کردم. صداش توی ذهنم به گوش رسید.

ز هم باز اتنا، باید دراز بکشی، خودت هم حالت خوب نیست، زخم قلبت، ممکنه هر لحظه باز ا "

 "بشه، با قدرت خودت نمی تونی زیاد مهرومومش کنی.

 لبخندی از نگرانیش زدم و گفتم:

 "خوبم نگران نباش "
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م می هدونستیم که خوب نبودم. وضعیتم هر لحظه داشت بدتر میشد و هر دو  اما هر دومون می

 دونستیم راهی برای بهبودیش نیست. نیزه هادس، چیزی نبود که به راحتی بشه زخمش رو

ته شده ترمیم کرد. اون پادشاه مردگان بود و نیزه اش مصموم بود، سمی که به اسم مرگ شناخ

 فرار کنم. بود! حتی من هم نمی تونستم ازش

میشد! با اخم  با صدای پای جند نفر، به ورودی غار نگاه کردم. الفا بود که با چند نفر وارد غار

 فت:گبهشون خیره شدم. با دیدنم متعجب و نگران به طرفم اومد. سریع تعظیم کرد و نگران 

 الهه آتنا، حالتون چطوره؟ بدجور زخمی شده بودید. -

 صمم گفتم:اروم، نفس عمیقی کشیدم و م

برای این صداتون نزدم، همون طور که می دونید رابطه من و پرنسس انیس دخترتون رابطه  -

 ناگسستنی هست.

 الفا سرش رو باال اورد و با کمی تعلل گفت:

 بله بانو، درست می گید. -

 اخمم رو بیشتر کردم و بلند گفتم:

 ه من رو بکشید! پس چطور به خودتون اجازه می دید بچه اش رو، خواهر زاد -

الفا با حرفم، اخمی کرد و در حالی که به انیس خیره شده بود و به شدت عصبی بود، با احترام 

 گفت:

 بانو، این طور نیست که منم دخترم رو دوست نداشته باشم! -

با حرفش، توی دلم لبخندی زدم، معلوم بود که دوستش داری! خاطراتمون رو هنوز از یاد نبرده 

 دلیل این کارت چی بود؟ اروم تر از قبل اما همچنان مصمم و محکم گفتم: بودم! اما

 پس دلیل این گریه ها چی هست!؟ -

ترل پادشاه اروم سرش رو پایین انداخت و در حالی که سعی داشت عصبانیتش رو جلوی من کن

 کنه جواب داد: 

عد از پدرش قراره ریاست پدر این بچه، یه شاهزاده گرگینه هست. پسره یه پادشاه الفا، که ب -

گله رو به ارث ببره و حتی حاضر نشده پیش ما بمونه، نژاد گرگینه با نژاد ما ممکن نیست بتونه 

تعامل دشاته باشه، ما نژاد برتریم چطور ممکنه نژآدی به پستی گرگینه بخواد با ما جور بشه! این 
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ذشته و مادرش داره تلف میشه، بچه میمره، بهش گفتم اما به حرفم گوش نداد، االن دو ماه گ

حتی تا سه ماهگی هم نمی کشه که بتونه به دنیاش بیاره، باید بچه رو بکشیم وگرنه تا یه ماه 

 دیگه دخترم هم می میره!

واقعا!؟ غمگین به آنیس نگاه کردم؛ بیچاره حق داشت گریه کنه! مدتی که از هم دور بودیم چی 

دم اما خبر بارداری انیس به گوشم رسیده بود و براش کشیدی دختر؟ اون گرگینه رو ندیده بو

خیلی خوشحال بودم. اما فسوس عاقبت اینجوری شده بود. میشد براش کاری کرد؟ نژاد گرگینه 

و برتر، مشکلی نداشت، این ها همه نژاد پرستی های بی خود بود اما مسئله اصلی این بود که 

 جون انیس در خطر بود!

انیس کشیدم. چاره ای نبود، نمی خواستم خواهرم رو از دست بدم! اروم دستم رو روی دل 

خواستم از جام بلند بشم اما با دردی که توی قلبم پی چید، محکم روی زمین افتادم و سرم به 

سنگی که کنارم بود و قبال روش نسته بودم خورد، درد شدی توی قلبم می پیدچید، جیغ های 

لوم رو پاره کنه، دیانا با نگرانی به طرفم دوید و لباس خونیم بلندی کشیدم که ممکن بود هر ان گ

رو جلوی بقیه پاره کرد و کنار زد، می دونستم چه اتفاقی داشت می افتاد. اطراف قلبم سبز شده 

 بود و ورم کرده بود. 

 غمگین به دیانا نگاه کردم، می دونستم، اما سریع تر از چیزی بود که انتظار داشتم، نگاه شماتت 

بار و سرزنشگرش، شرمنده ام کرد. غمگین چشم هام رو بستم، نباید بمیرم اما چطوری؟ اگر می 

مردم می تونست به هدفش برسهو اینجوری دنیا توی هرج و مرج فرو می رفت. برای زخم های 

 این نیزه، راه درمانی نبود و چی کار... 

روحم رو انتقال بدم و زنده بمونم، این به ناگاه چشم هام رو باز کردم، اره خودشه! می تونستم  

جوری ممکن نبود بتونه پیدام کنه، تا بعد بتونم انتقام بگیرم! اره... به انیس نگاه کردم، نگران با 

 چشم های اشکی بهم خیره بود. رو بهش لبخندی زدم و گفتم:

 نده بمونه! انیس، می تونم کاری کنم بچه ات ز -

 متعجب، با چشم های اشکی گفت:

 واقعا؟ چه کاری؟ -

 سریع از جاش بلند شد و جلوم نشست و ملتمس گفت:
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 هر چی باشه انجام میدم فقط نجاتش بده! -

جا  لبخنید به این حس مادرانه اش زدم. چقدر عاشق اون گرگینه بود؟ داستان عشقشون همه

و به چپ رم رپخش شده بود و به گوشم رسیده بود اما انتظار نداشتم اینقدر بی معرفت باشه. س

 و راست تکون دادم و گفتم:

 نیازی نیست کاری انجام بدی... فقط... -

 م:بازم سرفه کردم. دیگه وقتی نمونده بود. به دیانا نگاه کردم و اروم توی ذهنم گفت

 "دیانا، راهی پیدا کردم. اما ریسک زیادی داره. بهم کمک کن لطفا!"

 فت:دیانا با شنیدن حرفم خوشحال شد و متعجب گ

 "چی؟ چه راهی اتنا؟ بگو بگو حتما بهت کمک می کنم."

لبخندی زدم. نمی دونست می خوام چی کار کنم و قولش رو زود تر داده بود! چند بار بهش 

 گفتم تا اون چیز رو نشنیدی قول نده اما توی گوشش نمی رفت! اروم گفتم:

 "انتقال روح، جسمم دیگه نمی تونه ادامه بده! "

 بد، با حرفم لحظه به لحظه بیشتر از قبل عصبی می شد، با جیغ گفت:نگاهم بهش و

 "نکنه دیوونه شدی؟ اینجوری با مردنت فرقی نداره احمق! نه من... "

 سریع گفتم:

 "تو قبول کردی! "

با رحفم ادامه حرف هاش رو خورد و بهم خیره شد. نگاهش خیلی حرف داشت اما من هم راه 

 م:دیگه ای نداشتم. اروم گفت

راه دیگه ای نیست، در هر صورت قراره بمیرم. حداقل اینجوری هنوز قدرت هام رو حفظ می  "

 "کنم. به وقتش میشه ازش استفاده درست رو کرد. 

 دیانا اما با بغض گفت:

 نامرد! -

 خندیدم که انیس متعجب گفت:

 کی نامرده؟ چی شد اتنا!؟ -
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 با بغض و خنده به انیس نگاه کردم و گفتم:

 یچی، اماده ای؟ ه -

 خوشحال و ذوق زده سرش رو باال و پایین کرد که صدای دیانا توی ذهنم پی چید. 

  "برگرد! اگر بفهمه، مطمئنن خودش رو نمی بخشه. دیوونه روانی، منتظر برگشتت می مونم! زود"

انا نگاه با حرفش، بیشتر از قبل دلم لرزید، اما نه نباید تردید می کردم. برای اخرین باز به دی

کردم، اشک هاش اروم می چکیدن و از روی صورتش به پایین سقوط می کردن. به انیس نگاه 

کردم. اون اما با دیانا در تضاد زیبایی بود. خوشحال بود و اشک هاش روی صورتش خشک شده 

اری بودن. به پادشاه و افرادش نگاه کردم. جای مادر انیس خالی بود. ملکه بزرگی بود اما حیف بیم

 امونش رو نداده بود. 

نگاهم رو ازشون گرفتم و به سقف خیره شدم. چشم هام رو بستم، برای اخرین باز نفس عمیقی 

کشیدم و بعد با سختی تموم قدرت باقی موندم رو متمرکز کردم،خودم و نیروم رو توی گوی سبز 

ه وضوح حس کردم قرار دادم و در لحظه، درد شدیدی توی تموم بدنم پی چیدف به طوری که ب

روحم از جسمم بیرون کشیده شده بود. در انی از لحظه صدای جیغ های ممتد انیس به گوشم 

 رسید و دیگه برای همیشه چیزی نفهمیدم.

 )آنیس(

نه نه اتنا! با تعجب به گوی سبز جلوی بانو اتنا خیره شده بودم، داشت چی کار می کرد؟ مگه 

م تا عمر دارم حصرت کشتنت رو بخورم نکن لعنتی! لطفا بس دیوونه بود؟ نه اتنا نکن، نمی خوا

کن، از ته دلم جیغ می کشیدم و التماسش می کنم ادامه نده. اون رفتارش مشکوک بود، لعنتی 

چرا داری خودت رو دستس دستی می کشی! نکن! نکن! هر چی جیغ می کشیدم، نره می کشیدم 

د. خواستم به طرفش هجوم ببرم که بانو دیانا و غرش می کردم فایده نداشت! انگار کر شده بو

سریع جلوم ظاهر شد و گردنم رو توی دست هاش گرفت، بهش خیره شدم. اونم ناراحت بود، 

اونم گریه کرده بود اما اگر می دونست چرا مانعش نشد؟ چرا گذاشت خودش رو بکشه! نه من... 

 با حرف دیانا لحظه ای توی خلع فرو رفتم. 
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باش، اون حالش بد بود، به دست هادس و نیزه اش زخمی شده. راهی برای  پرنسس اروم -

نجاتش نیست. خودش خواست تا برای تو زود تر بمیره. اروم باش، اگر مانع کراش بشی ممکنه 

 نیروی درونش ظغیان کنه و هرج و مرج زیادی به بار میاره.

ه وقت، االن و با این شرایط برگشته چشم هام رو با درد بستم. بی انصاف چرا، چرا بعد از این هم

بودی؟ نگفتی این دختر بدون من قراره چی کار کنه؟ بی انصاف، خیلی نامردی! اروم چشم هام 

رو باز کردم و به چشت سر دیانا خیره شدم. نمی دونم چرا نمی تونستم واکنشی نشون بدم. شاید 

انا اروم کنار رفت و دست هاش رو از دور انتظار نداشتم اینقدر احمق و مهربون باشه. چرا؟ بانو دی

 گردنم برداشت. کنارم ایستاد و اروم زمرمه کرد:

 با رفتنش، نمی دونم باید چی کار کنم... -

بی توجه به حرفش همون طور به گوی سبز خیره بودم. گویی که به رنگ سبز یشمی، درست 

بود که قدرت رو توی  رنگ چشم های اتنا بود. در واقع گوی همون تیله های سبز چشمش

خودش جا داده بود. با فکر کردن به اینکه چه دردی داشت می کشید، قلبم بیشتر از قبل فشرده 

 میشد. دیوونه بود. 

گوی بعد از مدتی اروم روی هوا معلق شد و درخشش بیشتر شد. به طرفم اومد، متعجب نگاهم  

ود؟ تا خواستم واکنشی نشون بدم با سرعت رو از اتنا گرفتم و به اون دادم. چرا نزدیک من شده ب

از شکمم رد شد و وارد بدنم شد! چی شد! وحشت زده به دلم نگاه می کردم که با صدای بانو 

 دیانا بیشتر از قبل شوکه شدم.

نترس پرنسس، بانو روح خودش رو توی جسم بچت گذاشت، تا بتونه زنده بمونه! خودش اسیب  -

 ندیدع بود!دیده بود اما روحش که اسیب 

خوشحال و غمگین به دلم نگاه کردم، بچه ام می تونست زنده بمونه و اتنها هم روحش رو حفظ 

کرده بود! نمی دونستم چه واکنشی نشون بدم خیلی خوشحال بودم؛ به طرف بابا برگشتم. هنوز 

از هم اخم داشت، انگار متوجه موضوع نشده بود. خواستم بهش بگم که با صدا های وحشتناکی 

توی جنگل شوکه شدم، چه خبر شده بود؟ وحشت زده به سختی از جام بلند شدم. همه به طرف 

 خروجی غار رفته بودن و شلوغ شده بود. 
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به طرفمون  به سختی از بینشون رد شدم و به بیرون غار نگاه کردم، وای بر من! زئوس! حیوون ها

ایی می ایستادن رو می کشتن! ده تحجوم می اوردن و یکی یکی افراد گلمون رو که جلوشون 

رز مباهم روی سر یکی می ریختن و تیکه تیکه اش می کردن! چه خبر بود! این ها چطور از 

نان ابهتش جنگل رد شده بودن! عصبی و ترسیده به بابا نگاه کردم. اونم شوکه شده بود اما همچ

 رو داشت. با فریاد گفت:

 جنگل محافظت کنید. د، ازمشاور شیپور رو بزن، به همه خبر بدی -

همهمه شده بود. خواستم به طرفش برم که به ناگاه غیب شد، در کثری از ثانیه غار خالی شد. 

سکوت توی غار با اشوب بیرون در تضاد وحشتناکی بود. خیرت زده و نگران به بانو نگاه کردم، 

 چه خبر بود! سریع به طرفش دویدم و گفتم:

 ور کردن!؟چی شده؟ چطور از مرض عب -

 بانو در حالی که عصبی بود، سریع چشم هاش رو بست و بلند گفت:

 "باهاشون مبارزه نکنید فرار کنید، فرار کنید! "

حیران با شنیدن صدای بانو توی ذهنم، به طرف ورودی غار برشگتم و خیره به بیرون نگاه کردم. 

کشته میشد. چطور ممکن بود!  خیره صحنه ای بودم که نژادمون مبازه می کرد و دونه به دونه

ما برترین بودیم اما اینجوری توسط نژاد هیا دیگه کشته می شدیم! چه خبر شده بود؟ اصال چی 

 کار کرده بودیم؟

با سد شدن دیدم، به باال نگاه کردم. بانو بود که جلوی چشم هام ایستاده بود و بهم نگاه می کرد. 

 بلند و محکم فریاد زد:بغض بدی گلوم رو گرفته بود. چرا؟ بانو 

 پرنسس، باید فرار کنی اتنا توی وجودته باید نجاتش بدی، زود باش! -

چی؟ اتنا توی وجودم بود؟ بچه ام... اما خانوادم داشتن می مردن! کجا برم؟ خواستم حرفی بزنم 

 که به ناگاه از جلوی چشم هام ناپدید شد و صداش تیو ذهنم پیچید.

 "ن زود باش!از این جنگل برو بیرو "

وحشت زده از حرفش، به طرف ورودی غار رفتم و ازش بیرون زدم. از صخره ها به پایین پریدم  

و بین درخت ها حرکت می کردم. یکی یکی بهم حمله می کردن اما به راحتی با پنجه هام می 

در بر م منطقه رو اش تمیآتشکتمشون و با زوزه ای روی زمین زیر پاهام می افتادن. به ناگاه 
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دن و همه به اطراف می دویدن، حیران وسط وحشت کرده بو، ترسیده بودم. بچه های گله گرفت

 جنگل، میون انبوه درخت های راش ایستاده بودم و هاج و واج به این شورش نگاه می کردم. 

 فتن ما خامگشایعه ها، واقعا حرف های هادس رو برای بد بودن ما، باور کرده بودن! اینا که می 

 نشبیه خو بهمونچرا این جوری چه مرگشون شده بود؟ پس چیشد؟ حرف هاش نمی شیم! 

ون خنجر ! خائن ها ما بهتون اطمینان کرده بودیم! چرا؟ چرا این جوری از پشت بهم؟ه بودنزد

 زدید، چرا اخه مگه باهاتون چی کار کرده بودیم؟ ما طرف شماها بودیم... 

 خون و وحشت، ایستاده بودم، اروم با خودم زمزمه کردم:با بغض، در حالی که میون انبوه 

 چی شد... -

منشا این جنگ خودش بود. اون با بد جلوه دادن ما سال ها توی این جنگل اسیرمون کرد و حاال، 

با بی رحمانه ترین  داشتن رو نگاهم رو به جلو دوختم. همموننمایش اصلی رو شروع کرده بود! 

و دوست هام داشتن جلوی چشم هام توسط پنجه  ام خانواده ن،ممکن قتل عام می کرد شکل

ها و دندون هاشون سالخی می شدن و من هیچ کاری نمی تونستم بکنم، پنجه هایی که توی 

قلب هاشون فرو می رفت انگار توی قلب منم فرو می رفت چون به وضوح حسش می کردم. درد 

 داشت، خیلی زیاد!

افراد ضعیفمون، از ناچاری دست از جنگ برداشته بودن و سرم رو به سمت چپم چرخوندم.  

التماس می کردن تا نکشنشون، می دونستن ممکن نیست پیروز بشیم، عجز و غم، از اینجا هم 

توی چشم هاشون دیده میشد، چشم هام غرق در اشک شده بودن، اما اون لعنتی های خائن، 

شون توی دل خانوادم و فرو کردن دندون حتی با وجود اون زجه هاشون، با فرو کردن پنجه ها

هاشون توی شاهرگ گردنشون، می کشتنشون. انگار که گوش هاشون کر شده بود و دل هاشون 

 توی تاریکی عمیقی فرو رفته بود!

بدم.  می خواستم غرش کنم و بگم بس کنید اما نمی تونستم، نمی تونستم از شوک کاری انجام

 دارن می میرن، گله ام، نه...زئوس کمکمون کن لطفا، خانوادم 

و ناباور به اون پنجه هایی خیره  غرش دردناکی، به پشتم برگشتم، حیرت زدهصدای شنیدن با 

بابام، الفای گله ام جلوی چشم هام، از سینه اش خون  شده بودم که از بدنش بیرون زده بود.

طرف صاحبشون سوق خورد،  فواره میزد! نگاهم از روی قلبش که پنجه ها درش فرو رفته بودن به
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ن و اون، تنها میون یه گله گرگ گیرافتاده بود هبهش حمله کردها،  گرگزئوس! اون کارانوس بود! 

نگاهم رو از بغض درد بدی توی قلبم پیچید، دردی که از اون صحنه ناشت می گرفت. با  ! بود

د توی گلوم ریخته بودن صحنه گرفتم و چشم هام رو بستم. گلوم می سوخت، انگار یه عالمه اسی

  ...ون کاری نداشتیم! ما کهتما که باهابی انصاف ها  می انداخت. به گلوم چنگو اون 

تموم با شنیدن زوزه ای بلند، چشم هام رو باز کردم، درد عجیبی توی تموم وجودم پی چید، 

یی از سر زوزه ها اون صحنه،مخصوصا گرگینه ها با دیدن  ،جنگلبرتر نژاد های حیوون ها و 

با تنفر به اطرافم نگاه کردم، لعنتی ها، تمام خونه ام رو با دریاچه ای از خون  خوشحالی کشیدن،

 خانوادم شست و شو داده بودید و االن، فریاد خوشحالی سر می دادید!

 ، ازسال های طوالنییه روزی، امیدوارم یه روزی تقاصش رو پس بدید.  .از همتون متنفرم 

تا شما ها اسوده زندگی کنید اون وقت این جوری بهمون خیانت  نمی اومدیم منطقمون بیرون

 متنفرم!   !ازتون متنفرم کردید!

تمام وجودم پر از تنفر و عتش کشتن شده بود، پنجه هام بیرون زده بودن و اماده حمله بودم، 

بودن، باید می جنگ دوباره شروع شده بود، از خانواده پونصد نفریم، تنها سی نفر باقی مونده 

ی صدایشنیدن با جنگیدم، بابام انتقامش رو می گرفتم! خواستم به طرف مرکز نبرد بدوم که 

 اسمم رو صدا زد، گوش هام رو تیز کردم.که آشنا 

محکم به پوزش  ضربه هبا یپرید که سریع پنجم رو باال اوردم و گرگی به طرفم در همون لحظه،  

و شروع به ناله کردن کرد. چی فکر می کرد؟ با اینکه شکست کوبیدم، با شدت به عقب پرت شد 

انرژیم رو بخوام م که ه بودخسته نشد هم هنوزخورده بودیم اما هنوزم نژاد برتر بودیم. درضمن 

 دم.از دست ب

خواستم باز  به مرکز برم که درد شدیدی توی دلم پیچید، چرا یادش نبودم؟! بچم، کامال از یادم  

 ی طفلیم سرنوشت بدی داشت و بانو اتنا، ایشون...رفته بود. بچه 

 

 

و میون این همه  یتیز کردم. توی این هیاهودوباره صدا بازم اسمم رو صدا زد! گوش هام رو 

ی دیگه با حیوون های دیگه و نژادها ماما من هر کسی نبودم، قدرت ،پیدا کردنش سخت بود ،آتش
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صدای عجیب که اسمم رو می دونست رو پیدا می ، باید منبع این یکی نبود! من برترین بودم

کردم. اون کی بود؟ ما که چندین سال بود با کسی در ارتباط نبودیم، پس اسمم رو از کجا می 

 دونست؟ عجیب بود!

به گوشم می رسید، با سرعت و درد شکمم، به طرف صدا حرکت کردم، جنوب  طرف صدا از 

شده بودم و مدام بهم حمله میشد، در همین حین  نمی تونستم زیاد تند بدوم، به شدت سنگین

 گروهم چی اگر االن دنبال صدا برم،؛ رخنه کردتردید در وجودم که می دویدم و می جنگیدم، 

 ؟ میشه

نه نه من... صدا بازم از دور در گوشم پیچید!  تنها شون بزارم؟ برم و بزارم همشون کشته بشن؟

من... باید برم. به پشت  ...بخاطر بانو بخاطر بچم رم؟ نرم؟ب صدام می زد و بیشتر تردید می کردم،

هنوز زنده بود و نفس های ؛ کردمبود نگاه  کشته شده ی آلفانسرم، همون جایی که پدرم یع

 د! متوجه تردید و حسم شده بود.بو نگاهش بهم اخرش رو می کشید.

 ،شکی از گوشه چشمم چکیدا ، یعنی برو، نگران چیزی نباش!کرداروم باز و بسته چشم هاش رو 

ولی حتی کفتار ها هم حاضر  !مثل کفتار هادرست اون گرگ لعنتی داشت تیکه تیکش می کرد 

کردن آلفا ها نیستن حتی اگه قبیله اون آلفا نابود شده باشه پدرم هنوز زنده بود  تیکه-به تیکه

 اون یه خونخوار به تمام معنا بود. ، ولی اون گرگ

می خواستم همشون رو بکشم، اما ! اومد بدم می شوناز همم رخنه کرده بود، تنفر بازم در وجود

 مبههم زمان می رفتم چندین نژاد  رچون اگ ، نمی تونستم به اون طرف برم،نداشتمش رو توانایی

شدن، اونجا مرکز نبرد بود، درست توی جایگاه الفا! جایی که بابام همیشه از اونجا می  ور حمله

لبخند و ابهت خاصش خیره میشد! نگاهم رو سریع از اونجا گرفتم. انیس بس  به کل منطقه با

 کن، بس کن، باید بچم رو نجات بدم. باید نجاتش بدم تا انتقام بگیره. اره اون تالفی می کنه!  

ت رو تا بیشترین لذ زجر می دادن با خوردن گوشت هاش عمد ازو گرگینه ها، بابام رو  گرگ

! نورخه زنده باشی و به وضوح حس کنی چطوری تموم بدنت رو با ولع می . خیلی درد دارببرن

یچ وقت م، هسر دادم و به طرف صدا دویدبود،  بغضو درد  ،خشم ته دلم، که سرشار از غرشی از

 این لحظه رو یادم نمیره، همتون سزای کارتون رو می بینید. به زئوس قسم!
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تقام این روز ان می تونستنشاید یه روزی  نا و بچه اممطمئنن بانو ات باید بچم رو نجات می دادم،

اون نوه  رن بچم با کمک بانو می تونه همشون رو بکشه!می گی م که. اره مطمئننهامون رو بگیر

 ی بهترین الفای قرنه، زاده میشه برای انتقام! زاده میشه تا خون به پا کنه!

 ر گردم.بمی رفتم تا قوی تر دویدم؛  ااز میون هرج و مرج و دریای خون گذشتم و به طرف صد  

**** 

پس صدا کجا نبود؛ مطلق، تاریکی ، اما هیچی جز دور شده بودم مدتی شده بود و از اون منطقه 

رفته بود؟ چرا دیگه اثری ازش نبود! سرگردان و حیران، دور خودم می چرخیدم و منتظر چیزی 

انگار درست توی ده قدمیم بود، اروم توی د! بو م، نزدیکبه گوشم رسیدصدا بار دیگه ای بودم که 

در بیست متریم، چشمک نوری منتظر بودم جلوم ظاهر بشه که  تاریکی قدمی به جلو برداشتم.

اروم جلو رفتم که بالخره تونستم -زنان، توجه ام رو جلب کرد. با احتیاط به طرفش رفتم. اروم

پری  ی کردم و خودم رو بهش رسوندم؛ببینمش! متعجب و سریع، قدم های باقی مونده رو هم ط

 ؟!دیانا جنگل

اون مگه اخرین دفعه تیو و بهم لبخندی زد، حیران و متعجب بهش خیره بودم که جلو اومد   

برای سرم رو غار نبود و ناپدید شد؟ پس اینجا چی کار می کرد؟ مگه نرفت به بقیه کمک کنه؟ 

 و باز باال اوردم . کمی خم کردماحترام، 

چطور نتونسته بودم صداش رو تشخیص بدم؟ یعنی از قدرتش می کردم. ولی بهش نگاه  حیران

استفاده کرده بود؟ اما چرا؟ شاید چون نمی خواست شناسایی بشه! شاید... اصال چرا می خندید؟! 

 مگه نباید ناراحت می بود!؟ متعجب اما با لحنی اروم گفتم:

 شما بودید صدام می زدید؟  -

بود که با لحن ارومم هم خونی نداشت، اما با شنیدن صداش، تموم وجودم اروم درونم غوغایی 

 و همون لبخندش گفت:سری تکون داد و با صدای ارومش شد! 

 صدات زدم، تا خودت رو بکشتن ندی.  -

د ها، در غمگین نگاهم رو ازش گرفتم، درد شکمم لحظه به لحظه بیشتر میشد و من، از انواع در

 م، غمیگن زمزمه کردم:حال له شدن بود

 اونا بهمون خیانت... -
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 بانو میون حرفم پرید و با ارامش و اطمینان گفت:

 نن.نمی فهمن دارن چی کار می کطلسم شدن، حتی خیانت نکردن، -

 م:متعجب و حیران نگاهم رو بهش دوختم. طلسم! با شک و تردید سئوالم رو به زبون اورد

 می کنه؟ کی؟ کی کرده؟ کی داره کنترلشون -

 بانو اهی کشید و لبخندش محو شد. غمگین جواب داد:

 هادس... -

تموم این قتل عام ها، باعث و بانی این . پس تقصیر اون شیطان بود! شدمبه شدت خشمگین 

 باید... دریاچه خون، هادس بود! 

پیچیدن درد شدیدی توی شکمم، غرش بلندی کشیدم، حسی عجیب توی بدنم افتاده ناگهان با 

بود، تمرکز حواسم رو از دست داده بودم و از درد، متوجه اتفاقات اطرافم نبودم، با شدت روی 

زمین افتادم، از درد پنجه هام رو توی زمین فرو کردم، بانو دیانا رو می دیدم که داشت به شکمم 

 دست می کشید.

اون تموم امیدم برای  نگران بودم، نکنه بچه اسیب دیده بود. االن موقع تولدش نبود! نه... بچم 

تغییر شکل بدم، از درد بد بود، درد داشتم حتی نمی تونستم زنده موندن بود! حالم به شدت 

 کم بسته شدن و دنیام به سیاهی رفت...-چشم هام کم

*** 

با درد چشم هام رو باز کردم. همونجا بودم! اروم به اطراف نگاه کردم. بانو کنارم نشسته بود و 

 ..!یزی بازی می کرد. بوی عجیبی به مشامم می خورد! بوی یه.داشت با یه چ

باید نزدیک شده باشن، حس خطر بهم دست داده بود، سریع، هرچند که بخاطر درد دلم زیاد 

سریع نبود، به سختی از جام بلند شدم. به طرف بانو برگشتم که یهو شوکه و متعجب نگاهم به 

کرد! بانو با دیدن اینکه بلند شدم، دستی به پیشونیم  توله ای خورد که داشت باهاش بازی می

کشید و نوازشم کرد، دیگه دردی نداشتم و عجیب این بود که چی شده بود؟! این بچه از کجا 

 اومده بود!؟

 متعجب و حیران، خطاب به بانوی جنگل آروم گفتم:

 این از کجا اومد؟ -
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وله گرگ رو به طرفم حل داد! قدمی به عقب بانو دیانا نگاهی از سر محبت بهم انداخت و آروم ت

برداشتم که متوجه درد دلم شدم، تموم شده بود! سرم رو برگردوندم و به دلم نگاه کردم، بچم 

کجا بود؟ وحشت زده غرشی کردم و حراسان به اطراف نگاه می کردم که با زوزه کوچیک و 

بود و داشت با دمش بازی می کرد! ضعیفی، نگاهم به جلوی پام افتاد، اون توله جلوم خوابیده 

متعجب و با احتیاط سرم رو جلو بردم و دمش رو بو کردم، انگار تازه به دنیا اومده بود! سرم رو 

عقب اوردم و به بانو نگاه کردم، ممکن نیست این توله گرگ بچه ی من باشه! نه ممکن نیست! 

 چطور... زئوس من...

، آروم چشم هاش رو به معنای تایید فکرم بست و مدتی بعد بانو که انگار متوجه تردیدم شده بود

باز کرد، بچه جلو اومد تا خودش رو بهم بمالونه که سریع عقب رفتم؛ نه نمی تونم قبولش کنم. 

من... اون نژاد برتر نبود، اون، از خون ما نبود. بهش نگاه کردم، مظلوم و بی گناه، با چشم هایی 

 وم زوزه می کشید.معصوم بهم نگاه می کرد و آر

لبخندی روی پوزه ام نشست، چقدر شبیهش بود. دلم براش تنگ شده بود اما، حقیقت تلخ تر  

 از هر چیزی توی زندگی بود... اه! 

 غمگین به بانو نگاه کردم و آروم زمزمه کردم:

 نمی تونم قبولش کنم! اون، اون از ما نیست! -

رو در آغوش کشید، دست هاش رو نوازش گونه بر بانو با حرفم قدمی به جلو برداشت و توله 

 سرش کشید و آروم گفت:

همون اولش بهتون گفتم درصدش نصفه، اما قبول کردید! االن چرا نظرت تغییر کرد؟ اتنا  -

 روحش رو بهش داد تا نجاتش بده و تو االن داری اون رو پس می زنی؟

شدت بهش حس محبت بی نهایتی داشتم، از  قلبم به درد اومده بود، با اینکه از من نبود، اما به

 خودم بدم میومد که باید رهاش می کردم اما، چاره ای نبود! برای خودم تاسف بودم اما... 

ونم پیشونیش جلو رفتم و جلوی بانو ایستادم، روی زانو هاش نشست تا بتونم بچه رو ببینم، با زب

ا نبود اما رم، اما مجبور بودم، اون از مرو لیس زدم و سرم رو روی سرش گذاشتم؛ نمی خواستم ب

طره بچه ام بود و من، در هر صورت مادرش بودم، مادری که از حس محبت سرشار شده بود. ق

 اشکی از چشمم روی دست های بانو دیانا که توله رو در اغوش گرفته بود، چکید!
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 ازش جدا شدم و در حالی که ازشون دور می شدم، بلند گفتم:

برگردم. متاسفم اما نمی  دم، خانوادم رو تنها گذاشتم، اما االن که حالش خوبه بایدباید برگر -

 تونم قبیلم رو بخاطرش رها کنم، ممکن نیست اون بخاطر ما انتقام بگیره!

گاه می کرد، ندر لحظه اخر ایستادم و به عقب نگاه کردم، بانو غمگین و با نگاهی شماتت بار بهم 

و  جنگل نگاه می کرد و می خندید! لبخندی به این آسودگیش زدمتوله هم متعجب داشت به 

 زمزمه کردم:

 مواظبش باش! هم اون، هم اتنا! بدرود برای همیشه! -

 )پری جنگل، دیانا(

با نگاهی غمگین، به رفتن انیس خیره شدم، بچه اش رو تنها گذاشت تا نجاتش بده، اگه هیچ 

تونست بیخیال بچه اش بشه. هر چقدر هم که کسی هم متوجه نمیشد من متوجه بودم، نمی 

 برتر باشه نمی تونست احساسش رو از من مخفی کنه!

غمگین به گرگینه ناقصی که توی اغوشم بود خیره شدم. اروم دستم رو روی کل بدنش کشیدم.  

روح و رشدش رو متوقف کرده بودم، باید مخفیش می کردم، چشم هاش، خاص بودن و اتنا این 

فهمیده بود، برای همین روحش رو بهش داده بود، این بچه، به وقتش انتقام کار های  رو زود تر

 هادس رو می گرفت! یه دورگه که شاید قدرتش چندین برابر بیشتر از بقیه بود!

 (شیش ماه بعد _هالِربُوس  جنگل _)زمان حال 

 )کارول(

ابیده روی یه تخت سنگ، به بی حال در حالی که سرم رو روی دستم گذاشته بودم، با حالتی خو

غروب افتاب نگاه می کردم! فهمیدن حقایق، گاهی خوب نیست بخصوص با این حسی که بعد از 

گذشت ماه ها بعد از فهمیدن حقیقت، پیدا کرده بودم! همیشه دونستن حقیقت، تلخ بود. تلخ تر 

 از اون که فکرش رو بکنین! 

یره شدم. نه، درست بود، چشم هام درد نمی اهی کشیدم و مستقیم به خورشید رنگ پریده خ

کردن، حتی زره ای بخاطر نور خورشید اذیت نمی شدن. چون نژاد برتر بودم و چشم هام نیروی 

محافظ داشتن، اما به چه قیمتی؟ قیمت از دست دادن دوست هام؟ یا قیمت از دست دادن کل 
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ر و پدرم خوشحال داشتم زندگیم رو می خانوادم؟ کاش برتر نبودم، اگر برتر نبودم؛ االن کنار ماد

 کردم! 

 لعنتی ها...

قطره اشکی، از گوشه چشمم چکید، چرا باید اون اتفاق برای خانوادم می افتاد؟ چرا؟ چون نژآد  

برتر بودیم؟ چون ببرینه بودیم؟ اره، درسته ببرینه، بالخره بعد از اون همه تالش، فهمیده بودم 

اقص بودم و نه گرگ ناقص و نه یه موجودی که گرگ و گرگینه که کی هستم، من نه گرگینه ن

بود. حتی طلسم شده و نفرین شده هم نبودم. تنها یه عضو از نژاد برتر بودم که خانوادش، محکوم 

 به قتل بودن! 

اهی کشیدم و از جام بلند شدم، با جثه ای شیش برابر جسه قبلیم، روی سنگی ایستادم که طبق 

دربزرگم، در واقع پدر مادرم یا همون الفای قبیلم، اینجا کشته شده بود! سرم حرف های دیانا، پ

رو پایین اوردم و به زمین صخره خیره شدم، ردی از خون نبود، اره درسته هزار سال گذشته بود. 

 انتظاری هم از باقی موندنش نداشتم.

نها یه نسیم خنک بهاری بود! سرم رو باز باال میارم. باد شدیدی می وزید اما برای جسه االنم، ت 

یال های دور گردنم، به زیبایی می رقصیدن. موج می خوردن و مثل دریا، دلبری می کردن. اره 

این من بودم، کارول، یه ببرینه دورگه که نیروی های ببرینه ها رو داشت! گونه ای که حتی از 

ببرینه، زنده نمی موندن! اما من ببرینه ها هم باال تر بود، یه دورگه خاص! چرا؟ چون دورگه های 

 زنده مونده بودم و این من رو خاص تر از بقیه دورگه ها کرده بود!

اما خاص بودن واقعا به چه قیمتی؟ سرم رو باال گرفتم و به منظره جلوم خیره شدم. افتاب هنوز  

هالِربُوس یز از زمین دل نکنده بود و داشت به ارومی غروب می کرد. جنگل های مرموز و اسرار ام

 که تنها مطعلق به ببرینه ها بود به شدت خیره کننده بودن!

رفته بود و  هر چند باید گفت در هزار سال پیش، بعد از نابودی ببرینه ها، جنگل در سیاهی فرو 

ال غرق در االن با برگشت یه ببرینه، بازم انرژی خودش رو به دست اورده بود. توی این هزار س

 توسط هادس، منطقه ممنوعه اعالم شده بود تا کسی واردش نشه.خون شده بود و 
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هادس، خدای دنیای زیرین، دنیای مردگان، کسی بود که تمام خانوادم رو کشته بود، همراه با  

نژآد های دیگه که هم دستش بودن، تمام اون ها باعث اون همه رنج و تحقیر من شدن. انصاف 

 ه گناهی داشتم جز اینکه دورگه بودم؟ نبود، مگه من چی کار کرده بودم!؟ چ

رنگ چشم هام، حاال می فهمیدم چرا اون جوری بود، دورگه بودنم، یه جور نقص برای تبدیلم به 

ببرینه شدن بود. تا سن هجده سالگی باید صبر می کردم تا بدنم با این نقص مقابله کنه و توان 

به ارث برده بودم، چون شاهزاده قبیله بود. یه تبدیل رو داشته باشه. ابی و قرمز الفا رو از پدرم 

 گرگینه اصیل زاده با چشم هایی ابی که به طور اتفاقی شخص بی گناهی رو کشته بود. 

سبزی چشم هام رو از آتنا، خدای جنگ به ارث برده بودم. کسی که مثل خواهر برای مادرم و 

ه بودم، جثه اصلیم و ماهیتم رو هم از گویا خاله برای من بود. بخاطر روح اون بود که زنده موند

مادرم پرنسس آنیس، دختر رهبر قبیله برترین نژآد ببرینه ها به ارث برده بودم و خنده دارش 

 اینکه حتی تاریخ تولدم با اون چیزی که همیشه فکر می کردم هم متفاوت بود!

یل بشم، منم االن با بستن چشم هام، به جسم انسانی در اومدم، اره، دیگه می تونستم تبد 

جنسیت داشتم. منم پرنسس بودم. موهای بلند قهوه ایم، همراه با باد پرواز می کردن. با دستم 

اشک هام رو پاک کردم و باز به ببرینه تبدیل شدم. توی هیچکدومشون راحت نبودم، نه توی این 

وغ چرا، دلم جسم و نه توی اون شکل، با هیچ کدوم از ویژگی های جدیدم راحت نبودم و در

 همون جسم ناقص صابق رو می خواست!

فهمیدن حقیقت و درکش، سخت تر از چیزی بود که فکر می کردم. انتظار این حقیقت رو 

 نداشتم...

اروم از صخره پایین اومدم و به طرف غار رفتم، از میون گل های زنگوله ای به رنگ ابی کبود 

های راش، که برای اولین بار اسمشون رو از  گذشتم و ال به الی درخت ها حرکت کردم، درخت

زبون پری جنگل می شنیدم و تا حاال ندیده بودم. درخت هایی با چوب قهوه ای تیره و برگ 

 هایی به روشنایی خورشید و ظریف که نور از ال به الشون روی گل های زیر درخت ها می تابید.

د که به ب قدرتمند از گل ها ساطع میشمنظره زیبایی بود و واقعا جادویی بود، هاله ای عجی 

ا حکومت شدت بهم نیرو می داد، یه جور منبع انرژی بود. شاید برای همین ببرینه ها در اینج

 می کردن! شاید!
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 *دفترچه لغات*

ای آبی های زنگولهرنگ کبود گل.ه جنگل هالربوس به جنگل آبی نیز شهرت دارجنگل هالربوس: 

به  رو و فضایی رویایی یشهی سبز، جوان و نازک درخت راش ترکیب مها شده از برگ با نور رد

تر شدن ؛ چرا که نور خورشید با گذر زمان و ضخیمه. اما این زیبایی، عمر کوتاهی داریارهوجود م

شن که به همین دلیل حضور ببرینه ها پژمرده میو گل هرسها میها، به میزان کمتری به گلبرگ

این جنگل دارای شیشون، نیازمند سر پا بودن این جنگل هست. همچنین ها بخاطر قدرت شفا بخ

هست. )توصیه می کنم برای دیدن این جنگل زیبا، حتما اسم جنگل هکتار پانصد و پنجاه و دو 

 رو در گوگل سرچ کنید(

نژاد ببرینه: نژاد ببرینه همون طور که مشخصه نژاد جدیدی از موجودات تخیلی هست که برای 

ار در دنیای تخیل ظاهر شده. نژآد ببرینه جزو نژاد های برتر حیوانات هستن که از همه اولین ب

باال تر هستن. ببرینه ها جثه هایی همچون ببر دارن که دو برابر ببر عادی بزرگ تر هستن و 

همچنین چشم های هفت رنگ درخشانی دارن که قدرت عجیبی، برای دیدن تیکه هایی از آینده 

میده. خطوط راه رای اونها نیز، توانایی هیپنوتیزم رو داره، همچنین توصیه میشه به  رو به اون ها

بدنشون خیره نشید! درضمن باید گفت که ببرینه های ماده، ده برابر ببرینه های نر قدرت بیشتری 

 دارن. 

یل نژاد برتر: نژادی هستن که نسبت به نژاد های دیگه، برتری خاصی از نظر قدرت دارن. به دل

 برتری داشتن و ویژگی های خاص، هم رده الهه ها و پری ها قرار می گیرن. 

هرم قدرت در جهان امگاورس: قدرتمند ترین افراد در جهان امگاورس، ابدا از باال، زئوس)خدای 

خدایان( آتنا)فرزند زئوس و خدای جنگ( هادس)برادر زئوس، عموی آتنا، خدای دنیای مردگان( 

زئوس، عموی آتنا، پادشاه دریا( نژاد های دورگه اصیل، پری جنگل )بانوی جنگل  پوزائییدون)برادر

دیانا( الهه ها )الهه زیبایی، الهه مهربانی، الهه فلز اهن و فوالد، الهه گل ها، الهه نیکوکاری و خرد، 

الهه آتش، الهه عشق، الهه باران و...( پری ها )پری های کوچک که زیر دست هر الهه مخصوص 

تن و در امور به اون ها کمک می کنن همچون، پری اب، پری خاک، پری گل، پری چوب، هس

پری اتش، پری باد و...( نژاد برتر)این دسته خود هرمی داره که تنها در راس اون نژاد ببرینه قرار 

قرار داره و بعد از ببرینه ها، به ترتیب اژدهایان، ققنوس ها، جگوارینه ها، روبینه ها و تک شاخ ها 



 

 

WWW.98IA3.IR 239 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

دارن.( نژاد های معمولی)گرگینه ها، خون آشام ها، پری های دریایی، آل ها و تمام حیوانات اعم 

 از اسب، گورخر و...( 

زاده و کم یاب بودن  نژاد دورگه: نژاد دورگه به دلیل ادغام یه نژاد برتر با یه نژاد معمولی اما اصیل

اد دورگه یره و پس از چهار خدای بزرگ، نژاین پدیده در رده باالتری از پری جنگل قرار می گ

انین طبیعت برترین هست. البته باید گفت این اتفاق خیلی نادر هست چرا که این کار بر خالف قو

 هست و بیشتر دورگه ها می میرن. 

خسته از این همه فکر، وارد غار شدم. به طرف سنگ بزرگی رفتم و در حالی که روش به پهلو 

 به دیانا که داشت با یکی از پری های چوب حرف می زد گفتم:می خوابیدم، خطاب 

 بانو دیانا، االن باید چی کار کنم؟  -

بهم نگاهی کرد و به طرفم اومد، به پری چوب نگاهی انداختم، زیبا نبود! اما جالب بود. یه شکل 

دای بانو، انسانی که کلش انگار چوب بود! با صورتی شبیه به اناناس که ملوسش کرده بود! با ص

نگاهم رو از پری چوب گرفتم و بهش خیره شدم. در حالی که به طرفم می اومد و جلوم تعظیم 

 می کرد گفت:

نیازی به رسمی حرف زدن نیست پرنسس! ماه ها از تبدیلتون گذشته! هر ان ممکنه حمله  -

و هم جمع کنن، باید حاال که تصمیمتون رو برای انتقام خانوادتون گرفتین، ارتش خودتون ر

 کنین! 

غمیگن بهش خیره شدم. با اینکه شیش ماه گذشته بود، اما هنوز هم کامال با تغییر کنار نیومده 

 بودم.

جنگ برای انتقام، دیگه چه فایده ای داشت وقتی همه کشته شده بودن؟ ایا بر می گشتن؟ نه، 

گرفت. اما بهشون ثابت  فقط می تونستم انتقام بگیرم که اون هم باز جون خیلی ها رو ازشون می

می کنم ما بد نیستیم. هنوز هم فکر می کنن ما بد هستیم، ما شروریم. اما نه، بهشون ثابت می 

کنم شرارت کار اون هاست نه ما، اونایی که با هادس بودن و به خیانتش کمک کردن، کسایی 

 که نثل به نثل این خیانت رو به بچه هاشون انتقال دادن!
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دن یه ببرینه، قصد کشتنش رو می کنن و چرا؟ تنها بخاطر یه حرف و عقیده جوری که با دی 

نادرست! اره انتقام تموم این ها رو ازتون می گیرم. تا پای جونم می ایستم و انتقام مادرم رو می 

 گیرم. مادری که بخاطر من خودش رو فدا کرده بود تا من زنده بمونم و دنبالم نیان!

 ب به دیانا گفتم:اهی کشیدم و کالفه خطا

 ، چه نژآد هایی بخاطر حفاظت از بانو آتنا کشته شدن؟هزار سال قبل -

 دیانا کمی فکر کرد و اروم گفت:

 تک شاخ ها و روبینه ها، تا اخر باهامون موندن. از جگوارینه ها هم تنها فردریک بود.  -

 چی از جگوارینه ها فقط فردریک بود!؟ متعجب گفتم:

 ودن؟ قدرتشون که خیلی زیاد بوده!چرا اون ها نب -

 دیانا اروم جواب داد:

 جنگ زود تر از اون که همه ازش خبر دار بشن شروع شد و تموم شد. -

عجب، پس خبری بهشون نرسیده بود. سری تکون دادم و در حالی که به جنگل ابی اما تاریک و 

 بی جان جلوم خیره بودم، مصمم گفتم:

 وبینه ها به جنگل سیاه می ریم!اماده بشین، برای دیدن ر -

این من بودم، کارول جدید که االن به عنوان پرنسس شناخته میشد! اسمم رو عوض نکرده بودم 

چون یه جورایی هم اسم دختر ها بود و هم پسر ها، برای همین ترجیح داده بودم همین بمونه، 

 یشد.االن یه ببرینه بودم، یه پرنسس ببرینه که برای انتقام اماده م

شیش ماه تموم، با خوندن کتیبه های بزرگ و تحقیق از پری ها اطالعات زیادی کسب کردم،  

چیز های زیادی اعم از نقطه ضعف ها و قوت های نژآد ها فهمیدم. همچنین از نفرت سه برادر 

 برتر هادس، پوزاییدون و زئوس، فهمیدم. از برتری اتنا نسبت به هادس و دلیل خیانتش برای برتر

 شدن بعد از زئوس و دلیل اصلی این جنگ که حسادت و طمع برای قدرت بود مطلع شده بودم.

یک، اتنا و شیش ماه تموم تمرین های سخت انجام داده بودم تا بتونم مبارزه کنم، با کمک فردر 

 دیانا االن می تونستم از تمام قدرت های ببرینه به خوبی استفاده کنم.

وام به هر حیوونی تبدیل بشم، می تونستم هیپنوتیزم کنم و می می تونسم هر وقت که بخ 

تونستم اینده رو ببینم. هر چند توی این یکی هنوز خیلی خوب نبودم چون به قدرت زیادی نیاز 
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داشت، تنها تیکه هایی رو می دیدم که مشخص نبود برای چه زمانی از اینده بودن، اینده یا 

 گذشته...

د، اما برای کارول واقعی که به زودی عصیان می کند! انتقام شیرین نبو اره این من جدید هستم، 

 حق گرفته میشد و این اون رو شیرین جلوه می داد.

 )هکتور(

باورم نمیشد کارول یه ببرینه بود! اون... اون تموم مدت کنار ما بود، چطور ممکنه نفهمیده باشیم! 

به پری جنگل برسه! لعنتی من اون رو به عنوان  اون... بهمون خیانت کرد، ازمون استفاده کرد تا

 بهترین دوست می دیدم. اون، اون پیر نبود! پس چطور هزار سال زندگی کرده بود؟ 

تموم مدت توی خیاالتم پسر بود اما، اما در نهایت اون دختر بود! پرنسس ببرینه ها! وای زئوس! 

اریکی و خون ریزی فرو میره، اون ها حیوون اگر ببرینه ها برگردن، فاجعه میشه دنیا دوباره توی ت

های شروری بودن که لیاقت برتر بودن رو نداشتن! باید بکشیمشون، باید کارول رو بکشم تا 

 خانواده هامون نابود نشن! اره، اما من چی کار کردم! ننگ بر من...

ت کرده بودن. به در حالی که به طرف غار بابابزرگ می رفتم، به یاد اون لحظه افتادم. همه حیر

محض نا پدید شدنش با فردریک اون جگوارینه دیو سفت و اون دو تا الهه، بچه ها ازم جدا شدن 

 و به طرف شهرشون برگشتن تا خبر رو به اهالی شهر برسونن.

منم راهی دشت خودمون شدم و با گذشت دو هفته، بالخره دیروز به دشت رسیدم، به محض  

ابزرگ، با عصبانیت و وحشت بابابزرگ رو به برو شدم. مدام اسم اتنا و رسیدن و دادن خبر به باب

هادس رو زیر لب هاش زمزمه می کرد. اتنا، احتماال همون زنی بود که از توی بدن کارول بیرون 

 اومده بود! به وضوح اون صحنه عجیب رو بع یاد داشتم!

بیرون اومد و در حالی که حراسان  با رسیدن به غار، خواستم واردش بشم که بابابزرگ سریع ازش 

می گفت فاجعه ای توی راهه، ازم دور شد و از دشت خارج شد، بهش با تعجب و نگرانی خیره 

شدم. احساس گناه می کردم، من بودم که به کارول کمک کرده بودم و االن به این جا رسیده 

 بودیم! 
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دم. از دشت بیرون رفته بود و خیلی اهی کشیدم و به دویدن بابابزرگ به مقصدی نامعلوم خیره ش

دور شده بود. باید کارول رو می کشتیم. پرنسس ببرینه ها، کسی که می گفتن دورگه هست، 

 باورم نمیشد افسانه های دروغین پری های کوچیک جنگلی واقعی باشه!

ترین  نه بدهیچ وقت باور نکردم. طبق چیز هایی که توی تومار های بابابزرگ خونده بودم، ببری 

ون ها رو نژاد بود، به قدری که گرگینه ها و خون آشام ها با گرگ ها همه متحد شده بودن و ا

 شکست داده بودن تا دنیا بیشتر از این توی سیاهی فرو نره!

حتی نژاد های دیگه هم بخاطر بد بودن وضعیت کمک کردن. اما باورم نمیشه که کارول همچون  

 دت، کنارمون بود و ندونسته بهش کمک کردیم!موجود شیطانی ای بود! تموم م

وای بر من! ما مقصریم، همه مقصریم، باید همون هزار سال پیش نسل های قبلی درست کارشون  

رو انجام می دادن و نمی زاشتن کسی زنده بمونه! لعنتی ها االن بخاطر شماها دوباره به حتم 

ز هایی که توی تومار ها از جنگ قبلی وارد یه جنگ وحشتناک می شیم و به حتم بد تر از چی

 یاد شده، اتفاق می افته! 

چون ایندفعه، شعار انتقام بین همه پخش شده بود! می گفتن کارول می خواد انتقام خانوادش 

رو بگیره! قدرت های ببرینه، وحشتناکه بود، چطور باید باهاشون مبارزه کنیم؟ نه واقعا چطور؟ 

نها یه ببرینه حریف خیلی هامون میشد، به خصوص که پری جنگل طبق افسانه ها و شایعه ها ت

 و خدای جنگ هم االن پشت اون بودن!  

نگاهم رو از مسیری که بابابزرگ رفته بود گرغتم و وارد غار شدم. کاش زود تر بر می گشت. با 

کرد، نگران ورودم به غار و دیدن پاتریشا، اونم اینجا، شوکه بهش خیره شدم و ایستادم. بهم نگاه 

 و ترسیده گفت:

هکتور، کارول داره میره دیدن روبینه ها، توی جنگل سیاه، می خواد باهاشون متحد بشه،  -

جاسوس هامون که پری های دریایی بودن برامون خبر اوردن! باید جلوشون رو بگیریم. پادشاه 

د ها دارن به کاستاریکا هادس متوجه شدن و دارن به جنگل ما میان! باید باهامون بیاین تموم نژا

 میان، منم اومدم تا شماها رو ببرم. 

کارول، به جنگل سیاه می رفت؟ روبینه ها، طبق افسانه ها اون ها هم توی هزار سال پیش با 

بیرینه ها همدست بودن و بعد از مرگ ببرینه ها، توی جنگل سیاه مخفی شدن و دیگه هیچ وقت 
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انگار به کل دنیا اعالم کرده بود که داشت اماده جنگی برای  بیرون نیومدن! کارول با این کارش،

 انتقام میشد و این واقعا وحشتناک بود!

 اروم سرم رو تکون دادم و به تایید حرفش خطاب به سرباز دم ورودی گفتم:

  "به گله بگو اماده سفر بشن، به جنگل کاستاریکا، برای اتحاد می ریم. "

ر شد. در حالی که کنار غار می نشستم به فکر فرو رفتم. اتحاد، با گفتن اطاعت سریع ازمون دو

شاید می تونست کشتن کارول رو راحت تره کنه، اما موضوع اصلی، هنوز هم برام گنگ بود. 

چطور ممکن بود تموم مدت بهمون خیانت کرده باشه؟ اما اون که می گفت نمی دونم چه خبره! 

زش داشتی هکتور؟ حیوون های شروری که قرن هاست، این هه، اون یه ببرینه بود، چه انتظاری ا

 خصوصیت رو دارن، نمیشه با چند روز دوستی تغییرشون داد!

 )کارول( 

با یه چشم بهم زدنی به جنگل سیاه رسیده بودیم، و با کمک تلپورت دیانا االن جلوی جنگل 

شت، حسی مثل سیاه ایستاده بودیم. جنگلی که به شدت وحشتناک بود اما حس عجیبی دا

ارامش! جنگلی پر از کاج های بلند و مه وحشتناک بود که سکوت تمام منطقه اش رو پوشش 

داده بود. هرچند هر از گاهی سکوت توسط صدای جغد ها و کالغ های اطراف، شکسته میشد، 

 اما جالب بود، چون اصال با حس ارامشش نمی خوند! 

ی نبودم که با یه نگاه بترسم، االن پرنسس نژآد های تضاد متناسبی بود! اما من دیگه اون کارول

برتر بودم، یه ببرینه بودم! باید از خودم و حامیانم در برابر اون دیوونه های وحشت زده محافظت 

 می کردم، ما شرور نبودیم، شرور های واقعی اون ها بودن!

رد شدم و وارد جنگل  مصمم و با اخم، با دو پای انسانی و لباس بلند مشکیم، از سپر محافظ 

شدم، لباسم خیلی بلند بود، اذیت می کرد و بخاطر دنباله بلندش روی زمین کشیده میشد، اما 

 مهم نبود، فعال باید با روبینه ها، هم پیمان می شدم هرچند طبق حرف دیانا، قبول می کردن.

گل بر خالف ی کردم، جناروم توی جنگل قدم می زدم. سرم رو باال گرفته بودم و به اطراف نگاه م 

 ده بود. اسمش، از سبزی کاج ها، روشن شده بود و نور خورشید از قبل بیشتر بهش زیبایی بخشی



 

 

WWW.98IA3.IR 244 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

کل جنگل پر از چمن های کوچیک بود که انگار به زیبایی و منظم بهشون رسیده بودن و اراسته 

لی گرم بود و اصال اشون کرده بودن. هوا به شدت لذت بخش و عالی بود. نه خیلی سرد و نه خی

 اذیت نمی کرد! لبخندی به این جنگل و فضای منحصر به فردش زدم. عجب جایی بود!

با گذشت چند دقیقه بالخره به مرکز جنگل رسیدیم. به اطراف نگاه کردم، چاله های کوچیکی 

هم کنار هم توی زمین درست شده بود و تپه ای باالشون بود. از کنار و ال به الی این تپه ها 

جوی های اب کوچکی جریان داشت که کنارشون گل های کوچیک سنبل روییده بودن و به 

 شدت زیبا بودن. گل هایی به رنگ های زرد و بنفش و گاهی سفید که بوی مطلوبی داشتن.

داشتم با لبخند به اطراف نگاه می کردم که به ناگاه روباهی زیبا به رنگ نارنجی از چاله های  

د و به انسان تبدیل شد، زن بود! یه زن زیبا با موهای نارنجی و چشم هایی عقب بیرون اوم

درخشان تر از موهاش که از دور هم برق میزد و جلب توجه می کرد! اروم به طرفمون اومد، به 

صورتش خیره شدم. چقدر زیبا و دوست داشتنی بود! یه دختر جوون که صورت گردی داشت، 

های زیباش به شدت خود نمایی می کرد. با رسیدن بهمون،  پوست سفیدش در تضاد با ابرو

لباسی توی بدنش نمایان شد. لباسی به رنگ قهوه ای و نارنجی که به شدت برق می زد و طرح 

های گل و پرنده روش قرار داشت. جلومون ایستاد و با لبخندی تعظیم کرد. خواستم حرفی بزنم 

 ونی، در حالی که چشم هاش برق می زدن گفت:که سرش رو باال اورد و با شادی و ذوق در

پرنسس آنیس! واقعا خودتونید؟ بگید که خواب نمی بینم! سال هاست بخاطر مرگتون عزا دار  -

 بودیم! وقتی خبر زنده بودنتون بهم رسید باورم نمیشد، انگار داشتم خواب می دیدم!

 م و با نرمی گفتم:پرنسس انیس؟ انگار من رو با مادرم اشتباه گرفته بود. خندید

 اا... من آنیس نیستم، کارول هستم! دختر پرنسس آنیس! -

زن، حیران سرش رو باال اورد و مستقیم بهم چشم هام خیره شد و لحظه ای بعد، انگار که متوجه 

 هفت رنگ بودن چشم هام شده بود حیرت زده گفت:

د خودشونید! بانو، باید پرنسس خیلی شبیه ایشون هستید! به حق که فرزن باروم نمیشه! واقعا -

، ما خیلی صداتون بزنم! وای دلم برای ببرینه ها تنگ شده بود، خیلی دلتنگ بودم بدون اون ها

 تنها بودیم، اون ها بهترین دوست هامون بودن! 
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یاداوری سختی های مادرم، لبخندم محو میشه. برای مانعش دن از ادامه حرف هاش با میون 

 بهش گفتم:حرف هاش، اروم رو 

 میتونم اسمتون رو بپرسم؟-

 با سئوالم لحظه ای مکث کرد و با خوشحالی گفت:

 بله البته! من آماندا هستم.-

 سری تکون دادم و اروم در حالی که به اطراف نگاهی می انداختم، ادامه دادم:

 خوشبختم آماندا! می تونی من رو نزد الفاتون ببری؟-

با عجله بهم نزدیک شد و  با جیغ و خوشحالی خطاب به دیانا  آماندا بدون توجه به حرفم، یهو

 که سمت راستم ایستاده بود، گفت:

 بانو دیانا شما هم اینجا هستین؟-

به دیانا نگاه کردم، بعد از مدت ها می خندید! توی این شیش ماه تا حاال تا این حد خوشحال 

 ندیده بودمش! دیانا لبخندی زد و جواب داد:

دلم برای همتون تنگ شده بود. هنوز هم مثل قبل پر حرفی دختر! آمانداوقت تنگه،  اره عزیزم.-

 می تونی ما رو پیش امیلی ببری؟

آماندا که انگار تازه به خودش اومده بود، سریع نمی چشم هاش رو با دستش گرفت و با خوشحالی 

 و بغض گفت:

 ه! همراه من بیاین.اوه ببخشید یادم رفت! امیلی حتما از دیدنتون خوشحال میش-

با ذوق دست هام رو گرفت و دنبال خودش کشید، همینجوری که بخاطر دستم کشیده می شدم، 

به عقب نگاه کردم، دیانا رو دیدم که داشت اروم به ذوق اماندا می خندید! چقدر خوشحال بود! 

 کاش همیشه همین طوری باشه!

یم. به جنگل تاریک بود از حرکت ایستاد با رسید به یه قسمت از جنگل که برعکس بقیه جاهای

باعث  جلو خیره بودم. درخت های این منطقه نسبت به بقیه جنگل بیشتر بود و فکر کنم همین

 بی روح بودن و تاریک شدن این قسمت شده بود!

 آماندا در حالی که کنارم ایستاده بود گفت:
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سته و داره به دریاچه نگاه همینجاست پرنسس، مطمئنا امیلی جلو تر روی سنگ کوچیکی نش-

 می کنه، من دیگه باید برم، به زودی دوباره می بینمتون پرنسس مواظب خودتون باشید.

احترام  با تموم شدن حرفش، دست هام رو ول کرد و به سمت دیانا برگشت. به عقب برگشتم. با 

 گذاشتن جلوی دیانا سریع ازمون دور شد.

 حالی که به سمت اون منطقه می رفت گفت: دیانا با لخند بهم نزدیک شد و در

 وست های مادرت بود، با اتنا خیلی خوب باهم چفت بودن.داون یکی از  -

متعجب از فهمیدن اینکه دوست مادرم رو دیده بودم، توی فکر رفتم. پس اون هم هزار سال 

دم بر داشتم که بیشتر داشت و جزو بازماندگان بود. اهی کشیدم و اروم همراه با دیانا به جلو ق

باالخره دیدمش، یه دختر میون چندتا بچه روبینه نشسته بود و اون ها دورش بازی می کردن، 

رنگ موهاش قرمز بود و بلندیش فکر کنم تا زانوهاش می رسید، چون توی حالت نشسته روی 

 زمین بودن.

بود که همراه با  به اطراف هم نگاه انداختم، این منطقه به جای کاج پر از درخت افرای قرمز

دریاچه سمت چپ، به شدت صحنه قشنگی درست کرده بود. جلوتر رفتیم، انگار بوی ما رو حس 

کرده بود که اون بچه روبینه ها رو از بغلش بیرون اورد و سریع بلند شد، به اطراف نگاه کرد و به 

به سمت ما محض اینکه چشم هاش به ما خورد، برای لحظه ای چشم هاش رو ریز کرد و یهو 

 دوید. لحظه ای بعد با رسیدنش بهم، خودش رو توی اغوشم پرت کرد و با بغض گفت:

 خودتی مگه نه؟! انیس خودتی؟ باورم نمیشه شایعه ها واقعیت داشته باشن!-

بازم من رو با مادرم اشتباه گرفته بودن، انگار مادرم واقعا خیلی ببرینه محبوبی بود! اروم دستم 

 و پشتش گذاشتم و غمگین گفتم:رو باال اوردم 

 من رو ببخشید که نا امیدتون می کنم ولی من انیس نیستم، من کارول هستم، دختر انیس!-

با  با تموم شدن حرفم، سریع ازم جدا شد و حیرت زده دو دستش رو روی بازو هام گذاشت و

! با دی می دیددلتنگی به چشم هام خیره شد. چشم هاش پر از اشک بودن، انگار چیز های زیا

 کمی مکث در حالی که اشکی از گوشه چشمش چکید با ذوق گفت:
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واقعا؟ تو دختر انیسی؟ خیلی شبیه مادتی! دقیقا مثل اون زیبایی یه الهه و حتی بیشتر رو داری! -

دلم برای این چشم ها بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی تنگ شده بود! هر چند اون ها هم 

 فرق دارن.

رف هاش بهش خیره شدم. از این فاصله که بهش نگاه می کردم، بهش می خورد از منم با ح

کوچیک تر باشه! کک های قرمز رنگی روی صورتش بود که باعث شده بودن سنش کمتر از حد 

معمول دیده بشه! چشم های درشت و مژه های بلندش همراه با لب باریکش صورتش رو دوست 

 داشتنی تر کرده بودن .

م ازم فاصله گرفت و به کنارم نگاه کرد. با جیغی بلند به سمت دیانا پرید و اون رو هم بغل ارو 

 کرد که دیانا با لحن جالبی گفت:

 از وقتی که کارول اومده هیچکس من رو یادش نیست!-

 ریز ریز خندیدم که دیانا دوباره گفت:

کردنت رو فراموش نکردی! خب امیلی این مسخره بازی ها رو بس کن، هنوزم ایت عادت بغل -

ما کمتر از اون چیزی که فکرش رو می کنی وقت داریم، جنگ نزدیکه، اونا دارن اماده میشن که 

 خیلی زودتر از ما بهمون حمله کنن!

امیلی با حرف های دیانا سریع ازش جدا شد و در حینی که اشک هاش رو پاک می کرد،با لحنی 

 متعجب گفت:

 ن چیکار کنن؟از کجا می دونی می خوا-

این رو حتی منم می دونستم، چطور اون نمی دونست؟ دیانا سرش رو به چپ و راست چرخوند 

 و متاسف گفت: 

 هنوزم حواس پرتی! مثل اینکه یادت رفته من پری جنگلم!-

ی امیلی با دستش محکم توی صورتش زد و در حالی که با دست هاش دامن لباسش رو باال م

 گرفت گفت:

ه ما حفاظت شده هست مراه من بیاین! نگران حرف هایی که می زنید هم نباشید. منطقاخ اره، ه-

یستن! نا نو هیچکس جز نزاد های برتر نمی تونه واردش بشه و هیچکدوم از روبینه ها خیانتکار 

 سالمتی جزو نژاد برتریم دیگه!
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دیانا  لی هماره بااروم از این تغییر وضعیتش خندیدم، چقدر سریع عوض شده بود! پشت سر امی

دن حرکت کردیم، انگار به سمت همون جایی می رفت که چند دقیقه پیش نشسته بود. با رسی

ما رو هم  به اونجا، به بچه ها گفت که از اونجا برن و خودش روی سنگ هایی مانند میز نشست و

گرفت  د روبه نشستن دعوت کرد. امیلی با دوتا دستش  دست های دیانا رو که کتارش نشسته بو

 و با نگرانی گفت:

 حاال باید چیکار کنیم؟-

 به دیانا نگاه کردم. طبق معمول همیشگیش با ارامش گفت:

باید تموم نیرو هامون رو اموزش بدیم! اون ها قبل از اینکه کارول تبدیل بشه به این موضوع  -

م کارول و هم شک کرده بودن و االن هم دارن همه نیروهاشون رو اموزش میدن ماهم باید ه

 بقیه رو اموزش بدیم.

 امیلی که دیگه ردی از خنده توی چهره اش نبود با اظطراب و استرس گفت:

خوب پس من نیرو هام رو از امروز به شکل خیلی خیلی فشرده اموزش میدم! ولی بعدش چیکار -

 کنیم؟ اصال چقدر وقت داریم؟

 اینبار من به جای دیانا جواب دادم:

ون همه پیش هم جمع بشیم که حتی اگه اون ها غافلگیرمون کردن ، توانایی باید بعد از ا-

شکستشون رو داشته باشیم! البته قبل از همه این ها باید برای بچه ها و کسایی که نمی تونن 

بجنگن تعداد زیادی محافظ بذاریم تا در طول جنگ کسی نتونه بهشون اسیب بزنه البته 

 گ باید براشون بسازیم!مخفیگاهی هم جدا از منطفه جن

 با تموم شدن حرف من دیانا از جاش بلند شد و ادامه داد:

 تقریبا شیش ماه وقت داریم. باید تموم تالشمون رو بکنیم.-

 امیلی مصمم سرش رو باال و پایین کرد که دیانا اروم گفت:

 باید بریم، کارول بلند شو، خیلی کار هاست که باید انجام بدیم! ما دیگه -

ش ریخت حرف دیانا بلند شدم که امیلی هم به احتراممون بلند شد. موهاش رو روی شونه ها با

 و اروم برگ هایی که روشون افتاده بودن رو برداشت و خطاب بهم گفت:

 یرو های من تا پای جونشون از شما حمایت میکنن هر تصمیمی که بگیرین ما پشتتونیم!ن-
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 یلی رو بغل کرد و گفت:اروم سرم رو تکون دادم که دیانا ام

 بعدا می بینمت رفیق قدیمی! -

و دوباره راونم سرش رو به معنای تایید تکون داد. با جدا شدنشون از هم، به طرفم اومد و من 

 بغل کرد و گفت:

 مراقب خودت باش پرنسس!-

دم. با ازم جدا شد و مهربون بهم نگاه کرد! لبخندی زدم و چیزی نگفتم. انگار امروز الل شده بو 

خداحافظی از امیلی با دیانا به طرف همون مسیری که اومده بودیم برگشتم. در حالی که به 

 اطراف نگاه می کردم گفتم:

 بعدش باید کجا بریم؟  -

 صدای ارومش توی گوشم پیچید.

تک شاخ ها، اون ها هم همین کنارن، باید ببینیمشون، شاید باهامون همکاری کنن. قبال تعداد  -

 کمی ازشون به اتنا خدمت می کردن، اما توی اون جنگ نبودن. خیلی 

اروم سرم رو تکون دادم و به اسمون خیره شدم. روبینه ها هم پیمان هامون بودن. اما تک شاخ 

ها تا حاال قدمی جلو نذاشته بودن و حقیقتا ترسیده بودم. نکنه قبول نکنن تا باهامون همکاری 

 هنت راه نده...کنن؟ نه نه کارول فکر بد به ذ

با صدای جیغ جیغوی آماندا به جلوم نگاه کردم و از فکر بیرون اومدم. با خوشحالی بهمون نزدیک 

 شد و در حالی که جلوم ایستاده بود و نفس، نفس می زد گفت:

 وای پرنسس؛ داری میری؟ بمون یکم باهات حرف بزنم، بیا یکم درباره مامانت برات بگم. -

که با شنیدن حرفش خوشحال شدم. اینجوری می تونستم بیشتر درباره  خواستم مخالفت کنم

مامانم بفهمم! سرم رو باال و پایین کردم و خواستم جوابش رو بدم که با حرف دیانا دپرس بهش 

 نگاه کردم.

 نه اماندا، باید بریم، باشه برای بعد! -

اخم به  ازمون دور شد. با اماندا با حرف جدی دیانا سریع چشمی گفت و با نگاه غمگینی بهم،

 دیانا نگاه کردم که بی خیال گفت:

 هزار سال صبر کردی، این هم روش!  -
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لفت نگاهم رو ازش گرفتم و به پاهام دادم، چی می شد گفت؟ هیچی، نمی تونستم باهاش مخا

 کنم...

لپورت ت در سکوت به دیانا نزدیک تر شدم تا با تلپورتش به مقصد بعدی بریم. منم می تونستم

، چون نمی کنم، در واقع برای اتنا بود، اما اگر به کمک قدرت اون می رفتیم، ممکن بود بمیرم

اینم  تونستم بدون نیروی روحی اون زنده بمونم و اگر اون ضعیف میشد منم ضعیف می شدم که

 به خاطر دورگه بودنم بود!

رو توی مکان دیگه ای دیدم! توی  کنار دیانا ایستادم و با بستن چشم هام و باز کردنشون، خودم 

یه جنگل عجیب بودیم، در واقع نمیشد گفت جنگل! چون تنها دورش یه حصار درخت مانند بود 

و وسط محوطه، یه دشت بزرگ بود که سنگ ها و داالن های مارپیچ قشنگی توش، به وجود 

 اومده بودن.

بلم از یادم رفته بود. واقعا عالی از دیدن صحنه به اون قشنگی به وجد اومده بودم و ناراحتی ق

بود! با خوشحالی به دشت داالنی طور خیره بودم که با دیدن یه اسب سفید بال دار و با یه شاخ 

مارپیچ روی پیشونیش که به طرفمون می اومد، حیران محو زیباییش شدم! رنگش با برف و 

 درخشنگدیش با الماس برابری می کرد!

اخ بالدار رو از نزدیک می بینم! واو! خیلی محشر بود اون ها نژاد های باورم نمیشد دارم یه تک ش

خیلی نادری بودن که به ندرت خودشون رو نشون می دادن! اروم توی دلم خندیدم! کارول دختر 

چته؟ تو خودت یه ببرینه ای همه از دیدنت شوکه میشن و اون وقت تو از دیدن بقیه توی بهت 

 فرو میری! 

به اسب زیبایی که به طرفمون می اومد، نگاه کردم، اسب سفید بالدار، با شاخ زیبای باز خندیدم و 

روی پیشونیش، که مارپیچ طور بود و نوک خیلی تیزی داشت، جوری که حس می کردم نوک 

 شاخش برق میزنه !

واو! واقعا زیبایی محصور کننده ای داشت، به خصوص چشم های ابیش که وحشتناک قشنگ 

و ابی  های موج دار و بلندش که دیگه هیچی! دمش هم به زیبایی با گل های صورتیبودن! یال 

د! نژاد برتر، بافته شده بود! احتماال باید کار پری های کوچولوی بافنده باشه! این اسب محشر بو

 به حق بود واقعا!
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 همونطور محو دیدنش بودم که به محض رسیدن بهم؛ با اخم بهم خیره شد و گفت:

 ی هستی؟ چطور به خودت اجازه دادی وارد این جا بشی!تو ک -

اسب رو  با حیرت بهش خیره شدم. وا چش بود؟! به دیانا نگاه کردم و خواستم دلیل این رفتار

ه بود؟ نگو بپرسم که با جای خالیش مواجه شدم! اوه، نگو که رفته بود! باز این بی خبر محو شد

ع کنم! تف، هنوز اماده نبودم تنهایی یه قبیله رو قان که می خواست من رو تست کنه! لعنتی، من

 اروم به اسب نگاه کردم، چاره ای نبود، لبخندی زدم و مظطرب گفتم:

 ام... من... من کارول هستم، یه... یه ببرینه! -

اسب با شنیدن اسم ببرینه، شوکه و عصبی بهم خیره شد، به ناگاه دست هاش رو باال اورد و با یه 

 فریاد زد: شیعه عصبی

چطور به خودت اجازه میدی اسم برترین نژاد رو به زبون بیاری؟ از اینجا برو وگرنه همین االن  -

 می کشمت!

وا! انگار اصال باورم نکرده بود. اینجوری که نمیشد! شاید باید نشونش می دادم، اروم قدمی به جلو 

گاه به جسم اصلیم تبدیل شدم برداشتم که اسب عصبی تر شد و خواست بهم لگد بزنه که به نا

 و غرش بلندی به سمت کردم، کالفه به چشم های حیرت زده اش خیره شدم.

انگار باورش نمی شد که داره یه ببرینه رو جلوی چشم هاش می بینه! اخمی کردم و دوباره به  

گار با جادویی انسان تبدیل شدم. به لباسم نگاه کردم، پاره نشده بود، دیانا واقعا کارش خوب بود، ان

 که به لباسم داده بود مانع از اسیب دیدنش شده بود. 

نگاهم رو از لباس گرفتم و باز به اون تک شاخ نگاه کردم. در حالی که اروم شده بود با چشم 

 هایی حیرت زده گفت:

 باورم نمیشه! یه ببر دیدم! یه ببرینه!  -

 ه می کرد، بهت زده گفت:لبخندی زدم. تعجبش عجیب نبود. همون طور که بهم نگا

 تو... واقعا یه ببرینه ای! وای زئوس! _

سم احترام اروم سرم رو تکون دادم، انگار االن وقت معرفی مجدد بود! جلوش کمی زانوم رو به ر

 خم کردم و با تمانینه گفتم:

 رنسس انیس از نژاد ببرینه!سالم، کارول هستم، دختر پ -
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ی مجلوم با خم کردن یه دستش و باز کردن بالش تعظیم اسب همچنان شوک زده در حالی که 

 کرد، زمزمه کرد:

ن... منم پارسیس؛ اسب سر دسته از نژاد تک شاخ ها هستم! وای واقعا یه ببرینه هستین! م -

 باروم نمیشه شایعه ها واقعی باشن!

س زیاد لبخندی زدم. توی جنگ نبودن اما ازش خبر داشتن و نژآدم رو می شناختن، انگار هاد

موفق نبوده تا ما رو کامل محو کنه. حتی از یاد و خاطرات! اروم به چشم های ابی براقش نگاه 

 کردم و گفتم:

 اسب ها که جاودانه نیستن، چطور من و نژادم رو می شناسی؟ -

با اینکه جواب رو می دونستم، اما حس کنجکاوی بهم غلبه کرده بود، شاید جوابش متفاوت بود! 

 یرت آور گفت:با لحنی ح

اسمتون بین نسل های زیادی بین ما گشته تا به من و نثلم رسیده. همه از جنگ هزار سال  -

 قبل خبر داریم! شایعه ها گفتن می خواین اتقام بگیرین! ماهم باهاتونیم! 

اروم سرم رو تکون دادم. همونی بود که می دونستم. واقعا به وجد اومدم بودم، از دیدن این همه 

و همراه که بدون دیدنم و شناختنم حاضر به کمک بودن، واقعا حیرت کرده بودم. مامان،  حامی

بابابزرگ، شما ها باهاشون چی کار کرده بودین که این جوری نسل های زیادی رو به وجد اوردین؟ 

 کاش هنوز هم بودید و می دید چطور همه تحسینتون می کنن. 

 اهی کشیدم و با لبخند گفتم:

تون همش اسم انتقام رو میارید؟ اگر بخوایم همیشه دنبال انتقام باشیم، این زنجیره چرا هم -

 هیچ وقت قطع نمیشه. حیوون های زیادی بخاطر انتقام جونشون رو از دست میدن و...  

 با شنیدن حرفم سریع میون کالمم پرید و مصمم گفت:

یشترین اسیب رو دیده! چطور ببخشید وسط حرفتون پریدم اما پرنسس شما کسی هستین که ب -

می تونید این حرف رو بزنید؟ کل نژادتون قتل عام شدن مادر و پدربزرگتون مردن، برای چی 

نمی خواین انتقام بگیرین؟ شما تنها پرنسس ببرینه ها نیستین! برای تموم نژاد های برتر پرنسس 

نسل های ما، اون سال حامی محصوب می شین! یه ملکه! لطفا انتقام نژآد های ما رو هم بگیرین 

شما و الهه های ارشد بودن اما نتونستیم توی جنگ اصلی کمک کنیم. ما خواهان انتقام خونشون 
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هستیم! لطفا! سال هاست همه منتظرن، افسانه ها می گفتن تنها یه ببرینه باقی مونده! اما کسی 

ینه نابود شده! اما االن شما باور نمی کرد چون خدای بزرگ زئوس، اعالم کردن که تموم نسل ببر

 اینجایید، جلوی من، شما تنها امید مایید!

ون اغمگین سرم رو پایین انداختم. چی می گفتم؟ حرف هاش درست بودن، اما دوست هام چی؟ 

دن، پس ها، همین االن هم از من بدشون می اومد! اما پس اینا چی؟ اونا بهمون کمک کرده بو

 الن پرنسس همه بودم، نباید ناامیدشون می کردم. باید بهشون کمک می کردم. ا

درد هایی که مادرم کشیده بود، خاطراتش، همه به ناگاه بهم حجوم می اوردن، با تبدیل شدنم، 

تموم خاطراتش رو دیده بودم اما چیزی نفهمیده بودم. ولی واقعا باید انتقام می گرفتم؟ کار 

ا فکر کرده بودن ما بدیم؟ تنها بخاطر پناه دادن به درستی بود؟ نه، اره، کی تقصیر کار بود؟ چر

اتنا؟ لعنتی ها! سر دستشون، هادس بود. مشکل اصلی اون بود، باید با اون بجنگیم! اما چرا تا 

حاال ندیده بودمش؟ اون کی بود؟ حتی توی خاطرات مادر هم ندیده بودمش! آه... چقدر همه 

 چیز باهم قاطی شده بود.

 م که به ناگاه فردریک کنارم ظاهر شد و با احتارمی بهم گفت:عمیق توی فکر بود

پرنسس، باید به جنگل خودتون برگردید، بانوی جنگل، نژآد های برتر رو دعوت کردن اما تنها  -

روبینه ها پذیرفتن، بقیه انگار باز هم پشتمون رو خالی کردن. منم به تمام جگوارینه ها خبر دادم 

 من... من واقعا متاسفم!اما هنوز جوابی ندادن، 

 نگاهم رو ازش گرفتم و در حالی که به دشت زیبای جلوم خیره بودم گفتم:

 اشکال نداره، فردریک تو مقصر نیستی... -

فردریک سکوت کرده و جوابی نداد. هرچند منتظر پاسخی هم نبودم. من حرفی از انتقام نمی 

 نمی شد جلوش رو گرفت. زدم، اما همه در حال اماده شدن بودن! انگار واقعا

اهی کشیدم و در حالی که دستم رو روی سرم می کشیدم، نگاهم رو به پارسیس دوختم.  

ال های یلبخندی به نگاه نگرانش زدم و جلو تر رفتم. کنارش ایستادم و در حالی که دستی به 

 سفیدش می کشیدم گفتم:

 شما ها با مایید؟  -

 سرش رو محکم تکون داد و گفت:
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مون رو می تا اخر جونم ازتون محافظ می کنم ملکه من! شما راهی جنگلتون بشید، خودمن  -

بیش ارسونیم! تا فردا، اون جاییم. جنگل هالربوس، حرف های زیادی از گل های زنگوله ای 

 شنیدم، مشتاق دیدنشم!

ی فظلبخندی زدم و دستی به گردن بزرگش کشیدم. به طرف فردریک قدمی برداشتم و با خداحا

ا رو از پارسیس چشم هام رو بستم. دیانا نبود، اما قدرتش رو حس می کردم که می خواست م

 انتقال بده!

لبخندی زدم و چشم هام رو باز کردم. توی غار خانوادم بودم. اروم روی سنگ نشستم و به  

مه در همهمه ای که بیرون غار بود خیره شدم. افراد دیانا، اعم از پری ها جز پری های ابی، ه

 تکاپو بودن. دیانا با دیدنم با عجله به سمتم اومد و گفت:

تعداد کمه، تک شاخ ها قبول کردن؟ ببخشید که یهو رفتم، خبر رسیده دارن از سراسر دنیا به  -

کاستاریکا میان، باید اماده بشیم، تا چهار ماه دیگه به اونجا می رسن، سرعت زیادی دارن و نیروی 

وم نژآد های پایین رده باهاشونن به خصوص نژاد های گرگ، گرگینه و های زیادی هستن، تم

 خون آشام ها! اونا به هادس وفادارن، لعنتی ها نمی فهمن دروغ گفته!

نگاهم رو از لباس زیبای سبزش گرفتم و به چشم های عصبی و نگرانش دوختم. پس حرکت 

 کرده بودن. اروم گفتم:

 ی رسن، کاش می شد جلوی جنگ رو گرفت...تک شاخ ها قبول کردن، تا فردا م -

 دیانا با حرفم، غمگین بهم نگاه کرد و جواب داد:

تصمیم تو نیست... خون خیلی ها به ناحق ریخته. می تونی بری، این هایی که موندن هم کشته  -

 میشن و اون وقت کسی نیست که ازت انتقام بخواد!

هام رو رها کنم! مصمم از جام بلند شدم و  با حرفش ناراحت شدم، نه من کسی نبودم که حامی

 با اخم گفتم: 

ن رو چی فرض کردی دیانا؟ بقیه رو رها نمی کنم. فقط میگم کاش میشد مانع کشته شدن م -

 میشن.  حیوون های دیگه شد. چون اون ها هم بچه هایی دارن که در اینده مثل من بی خانواده

 دیانا اخمی کرد و متقابال گفت:



 

 

WWW.98IA3.IR 255 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

اون هایی که مردن چی؟ ولشون می کنی؟ همچین کسی هستی؟ مادر و پدربزرگت پس حق  -

 برات بی اهمیت بودن؟ اون ها برات بی ارزش هستن؟

مید بدون اخمی کردم، انگار متوجه حرفم نبود! اره خب اون که درد من رو نکشیده بود! نمی فه

زش اود، مصمم نگاهم رو خانواده بزرگ شدن و تحت تاثیر جنگ بودن چقدر زجر اور و سخت ب

 گرفتم و در حالی که به طرف تختم که کنار غار بود می رفتم، گفتم:

 و اماده نبرد شو! مهم نیست، حرفم رو نشنیده بگیر-

 صدای خوشحالش به گوشم رسید و بیشتر قلبم رو لرزوند.

شی، به حاال شدی همونی که می خواستم! اول باید تاج گذاری کنی تا به رسمیت شناخته ب -

 عنوان یه ملکه، باید تشریفات رعایت بشه!

پوف، اما من نمی خواستم این باشم. ملکه؟ اره انگار، ملکه ای که یه سپاه رو فرماندهی می کرد 

 تا به قاتل بزرگی تبدیل بشه.! آه... خسته روی تختم نشستم و بهش نگاه کردم. معترض گفتم:

 اسم نیست.االن که وقت این ها نیست! نیازی به مر -

 دیانا اما میون حرفم پرید و با تحکم و اخم گفت:

پری ها به اصول پایبندن، اگر رسمی نباشی، به حرفت گوش نمیدن. درضمن خیلی ها هستن  -

که هوز ندیدنت! هم پیمانانمون باید بهت اعتماد کنن، باورت کنن تا برات بجنگن! برای تو و خون 

 نسل های گذشتشون!

اهاش بحث کنم. چون در هر حال کار خودش رو می کرد. اروم سرم رو تکون حوصله نداشتم ب

دادم و نگاهم رو ازش گرفتم. روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. دست هام رو زیر 

سرم گذاشتم و به فکر فرو رفتم. انگار داشت واقعا برای تاجگذاری من تدارک می دید! اما مگه 

هم کرده بود. سرم رو چرخوندم و به بال های شفاف و قشنگش  مهم بود؟ چه فکر همه جا رو

 نگاه کردم، بال های خیلی قشنگی داشت. اروم خطاب بهش گفتم:

 تا االن به کسی هم خبر دادی؟-

گشت سنگینی نگاهم رو روی بال هاش حس کرد و چند بار بال هاش رو تکون داد، به طرفم بر

 و اروم گفت:

 اره گفتم.-
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نم رو و به لباسی که تنم بود نگاه کردم. نشستم و با دست هام دامن پیراه سری تکون دادم

 تم:گرفتم، یه لباس ساده و کرمی رنگ، با این قرار بود توی مراسم شرکت کنم؟ متعجب گف

 برای لباس چی؟ با همین بیام؟-

نگاه کردم، ش دیانا با حرفم، خندید و با عجله بال زد و کمی از زمین فاصله گرفت، هاج و واج به

حرکت  در حالی که تند تند دست هاش رو توی هوا تکون می داد و گرده های سبز رنگی اطرافش

 می کردن با لبخند گفت:

طراحی لباست با منه! همیشه ارزو داشتم این کار رو بکنم! می خوام لباسی که برات طراحی -

دونم کلی کار هست که باید می کنم قرمز باشه! یا نمی دونم شایدم سبز، یا حتی گلبهی نمی 

برای لباست انجام بدم، دلم میخواد خیلی پف داشته باشه و دنبالش شیش یا شاید هم هفت متر 

 باشه .

از ذوقش خندیدم. انگار بخاطر مراسم خیلی ذوق کرده بود که ارامش همیشگیش رو از دست 

زمین ایستاد. با محو داده بود. با تموم شدن حرفش دست هاش رو توی هم قفل کرد باز روی 

 شدن گرده های سبز، به سمتم اومد، دست هاش رو روی شونه هام گذاشت و نگران گفت:

هنوز باید اداب جشن رو یاد بگیری االن برو استراحت کن. فردا باید کل روز رو پیش من باشی، -

 تا چهار ماه دیگه مراسمه، باید تا اون موقع اماده بشی.

 دور شدم، چقدر سریع! هنوز که چهار ماه وقت بود! معترض گفتم: با تعجب چند قدمی ازش 

 یعنی چی؟ مگه میشه توی یه روز همه چیز رو یاد بگیرم! هنوز که چهار ماه مونده!-

 دوباره بهم نزدیک شد و مصمم گفت:

نه وقت کمه، کار های زیادی هست که باید انجام بدیم. همین چهار ماه هم خیلی زودتر از اون -

 ی که فکرش رو بکنی تموم میشه.چیز

*** 

 )کارول(

ه با ریختن ابی روی صورتم، جیغی کشیدم و وحشت زده بیدار شدم. حراسان وسط تخت نشست

ودن؟ در حالی بودم که نگاهم به آماندا افتاد! اون اینجا چی کار می کرد!؟ اینقدر سریع رسیده ب

 که صورتم رو با دستم قاب می گرفتم، اخمو گفتم:
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 یانا گفت اب بریزی؟ کی رسیدی؟د -

 صدای خنده های ریز اماندا به گوشم رسید و بعد صداش بود که توی غار پیچید:

 بح بخیر پرنسس، اره بانو دیانا گفتن اینجوری بیدارتون کنم تا حتما بیدار بشید.ص -

حالی که  اروم خندیدم، راست می گفت، در واقع اصال با روش دیگه ای بیدار نمی شدم. اروم در

 دست هام رو پایین می اوردم و از روی تخت بلند می شدم گفتم:

 ی، بهم بگو کارول.نمی خواد من رو پرنسس صدا بزن -

 اماندا خندید و جواب داد:

 حتما! -

 سرم رو تکون دادم و در حالی که موهای بلند قهوه ایم رو شونه می کردم گفتم:

 کی رسیدی؟ بقیه کجان؟ ساعت چنده؟ -

 دا بهم نزدیک شد و گفت:امان

تازه رسیدیم، بقیه اگر منظورتون امیلی هست که پیش بانوی جنگل هستن، بقیه روبینه ها هم  -

 دارن اطراف جنگل رو می بینن. وایی جنگلتون خیلی قشنگه واقعا عاشقش شدم.

لبخندی زدم، چرا هر بار به یه سئوالم جواب نمی داد؟ بی خیال شونه رو روی سنگ جلوم 

 گذاشتم و از غار بیرون اومدم. اماندا هم دنبالم بیرون اومد و در حالی که کنارم راه می رفت گفت:

 بانو دیانا گفتن بعد از بیدار شدنتون به میدان مبارزه برید تا بیشتر تمرین کنید.  -

خمو چی بازم مبارزه؟ نه دیگه بس بود جان من، دیگه داشت حالم از مبارزه بهم می خورد! پوف، ا

به طرف میدان رفتم، اگر نمی رفتم باید با دیانا دعوا می کردم، در واقع نمی ارزید، دیانا واقعا با 

 کسی شوخی نداشت. 

 در حالی که اروم از روی چمن ها رد می شدم و به طرف میدان می رفتم گفتم:

 بگی... وز گفتی درباره مادرم می دونی، خوشحال میشم یکم واسم ازش. آماندا دیرام.. -

جب از بهش نگاه کردم. در حالی که به زمین جلوش خیره بود، چشم هاش پر از اشک بودن. متع

ختص متغییر وضعیتش ایستادم، االن که خیلی شاد بود یهو چی شد؟ انگار این تغییر یهویی 

 روبینه ها بود. بهش خیره بودم که سرش رو باال اورد و گفت:

 هربونی بودن.حتما، پرنسس انیس خیلی ادم م -
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امال با حرفش، دلم لرزید، این رو حس کرده بودم، از تعریف هایی که بقیه ازش می کردن ک

 مشخص بود. باز حرکت کردم که اونم همراهم اومد و اروم ادامه داد:

ون سال، من تازه هزار ساله شده بودم، یه جورایی هم سن االن شما، بانو باهام خیلی خوب ا -

ومد، در یشون بیشتر وقت ها وقتی برای سر زدن به امیلی به جنگل سیاه می ارفتار می کرد، ا

 ی کرد. کنارش ساعت ها با ما حرف می زد. وقت می گذروند و خیلی چیز ها رو برامون تعریف م

اروم سرم رو تکون می دادم و به حرف هاش گوش می دادم، تصور اینکه اون تونسته بود از بودن 

اما من نتونسته بودم، قلبم رو به درد می اورد. نگاهم رو به اسمون دادم و به با مادرم لذت ببره 

 حرف هاش گوش دادم.

اون روز ها مثل االن نبود، روبینه ها خیلی راحت می تونستن از جنگل بیرون برن و با نژاد  -

اشته های دیگه دیدار کنن، اما چون ماها خیلی از نظر احساسی حساس بودیم، امیلی قانونی گذ

بود که تا هزار سالگی حق بیرون رفتن از جنگل رو نداریم تا خواسته یا ناخواسته به احساساتمون 

 اسیب نرسه!  

 عجب، پس این تحول احساسش واقعا از خصوصیت نژآدش بود. اهی کشید و ادامه داد:

ن امیلی اون روز ها، من تازه به هزار سالگی رسیده بودم. پرنسس آنیس وقتی باز برای دید -

اومد؛ ازش درخواست کردم تا باهاش از جنگل بیرون برم و اطراف رو ببینم. اون روز ها مثل االن 

آوازه جنگل هالربوس همه جا پی چیده بود، همه ارزو داشتن اون جنگل زیبا رو ببینن اما بخاطر 

و خروج به محدودیت ها و بحث هایی که بین ببرینه ها و نژاد های دیگه رخ داده بود، ورود 

جنگل برای همه نژاد ها ممنوع شده بود. تنها پرنسس آنیس بود که برای کار های قبیله اش و 

 رفاقتش با خدای جنگ اتنا می تونست از اون جنگل بیرون بیاد. 

بازم دلم گرفت، اون روز ها هم دعوا بود، انگار مثل دعوای بین گرگ و گرگینه ها، اما چرا یهو 

 دن؟ اروم گفتم:اون جوری حجوم بر

 نجا بیرون نمی رفتن، پس چرا بهشون حمله شد؟اگر اون ها از ای -

 نگاهم رو بهش دادم که اهی کشید و گفت:

کم کم به اونجا هم می رسیم. صبر داشته باشید. اون روز، پرنسس قبول کردن تا برای بیرون  -

زود تر اول جنگل  رفتن از جنگل همراهیم کنن. خیلی خوشحال بودم، می خواستم هر چه
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هالربوس رو ببینم. پس به محظ بیرون رفتن از جنگلمون، به پرنسس گفتم، اما ایشون به شدت 

مخالفت کردن، همیشه به قانون پایبند بودن و حقیقتا انتظار نداشتم مخالفت کنن. خیلی ناراحت 

ه تا بیشتر از این شدم، اما پرنسس برای اینکه از دلم در بیاره بهم گفت من رو به جایی می بر

جنگل ازش لذت ببرم، هر چند االن که بالخره بعد هزار سال به اینجا اومدم، باید بگم بهم دروغ 

 گفته بود، اینجا خیلی قشنگ تر از جنگل مه الود کاستاریکا هست.

با شنیدن اسم جنگل کاستاریکا بازم بهش نگاه کردم. یعنی اون روز مامان اون رو به کاستاریکا 

 ه بود؟ با ادامه حرفش دست از فکر کردن برداشتم و بهش گوش دادم. اهی کشید و ادامه داد:برد

اون من رو به باال ترین قله کاستاریکا برد و بهم فضایی پر از مه رو نشون داد. فضایی که ارتفاع  -

زیادی داشت به قدری که درخت های غول پیکر هم بهش نمی رسیدن. دیدن اون صحنه، برای 

ی که سال ها توی یه جنگل کاج و افرا زندگی می کردم، واقعا لذت بخش و زیبا بود. با من

خوشحالی خیره اون منظره عالی بودم که با بوییدن بوی نااشنایی به اطراف نگاه کردم. ترسیده 

بودم، بار اولم بود با نژاد جدیدی رو به رو می شدم. به پرنسس نگاه کردم اون اما با لخند و 

 نی که عشق توشون موج می خرود به دور دست خیره بود.چشما

با حرفش ابرو هام باال پریدن، با عشق؟ یعنی ممکن بود منظورش از اون بوی عجیب گرگینه 

 باشه؟ اون بابام بود؟ اما مگه اون خیانت نکرده بود؟

 اماندا اروم خندید و گفت:

واقعا ترسیده بودم. جیغ کشیدم و وقتی اون گرگینه از دور با سرعت بهمون نزدیک می شد  -

پشت پرنسس قایم شدم. تا حاال گرگینه ها رو از نزدیک ندیده بودم. به خصوص اون گرگینه که 

 چشم های ابی براقی داشت و جسه بزرگش سه برابر من بود! 

خیلی ترسیده بودم احساس خطر می کردم اما تا بهمون رسید، پرنسس ازم جدا شد و به طرفش 

عجب بهشون نگاه می کردم. پرنسس توی اغوش اون گرگینه که حاال به یه مرد بالغ رفت، مت

 تبدیل شده بود، غرق شد و با خوشحالی گفت:

 قدر دیر اومدی. کارول دلم برات تنگ شده بود، چ -
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با شنیدن اسم خودم، بهت زده به دهن اماندا خیره موندم. اسم من در واقع اسم پدرم بود؟ اما 

مگه اسمم رو توماس نذاشته بود؟ یعنی فقط یه تشابهه اسمی بود؟ نه ممکن نیست!  چطور؟ مگه،

 با ادامه حرف هاش باز از فکر بیرون اومدم و بهش گوش دادم.

ل دسته کاهزاده کارول، پدرتون بود. اون پسر ارشد پادشاه قبایل غربی تایگا، شاه استفان بود. ش -

اوازه  ن. خیلی معروف بود. به قدری که بخاطر اسم وهای جنگل های تایگا تحت پوشش اون بود

 اش توی جنگل ما بعد از هالربوس همه می خواستن تایگا رو ببینن. 

هر لحظه که می گذشت، بیشتر از قبل متعجب می شدم. تایگا، اون کل منطقه غربی تایگا رو 

به لفظ دیگه ای تحت پوشش داشت؟ این یعنی گله توماس هم جزو حاکمیت پدر بابام بود! یا 

 شاه استفان بابابزرگ من!

 حیرت زده گفتم:

 اما مگه اون ها باهم دشمن نبودن؟ پس... -

 با حرف اماندا قلبم بیشتر از قبل خودش رو به سینه ام کوبید.

نه، اون زمان درگیری ببرینه ها تنها با قبایل کاستاریکا و جنگل های شرقی ارسباران بود. در  -

 نوز تایگا وارد درگیری نشده بود. واقع باید گفت ه

اروم سرم رو تکون دادم، اما پس چی شده بود؟ چرا بابابزرگم اون روزی که اتنا زخمی شده بود 

 به مادرم می گفت اون خیانت کرده؟ اروم سئوالم رو پرسیدم که اماندا غمگین گفت:

وتاهی از تایگا به کاستاریکا اون روز بانو من رو به شاهزاده معرفی کرد. شاهزاده هر یه مدت ک -

می اومد تا با پرنسس دیدار کنه. جنگل هالربوس درست کنار تایگا بود، اما بخاطر محدودیت 

ورود و خروج اون ها رو قله های کاستاریکا هم رو می دیدن. چرا دورغ، واقعا دلم براشون می 

هم رو زیاد ببین، برام  سوخت. عشق توی نگاه هر دوشون موج می زد، اما این که نمی تونستن

ناراحت کننده بود. بگذریم... یاداوریش فقط قلبم رو بیشتر می سوزونه. اون روز ها گذشت و 

همراه پرنسس به جنگل برگشتم. اما به محض برگشتمون، شایعه ای شکل گرفت، شایعه از این 

گ رو شروع کنن. قرار بود که می گفتن قبایل تایگا با ببرینه ها هم دست شدن و می خوان جن

من تازه برگشته بودم و حتی چیزی به کسی نگفته بودم، در واقع کسی هم همراه ما نبود اما 

چطوری این خبر و شایعه سر زبون ها افتاده بود؟ سئوال سختی بود اما پرنسس جوابش رو با 
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به کمک کمک پری جنگل پیدا کرده بود. طبق اطالع پری جنگل الفای کاستاریکا واران بود که 

جاسوس هاش پرنسس و شاهزاده رو از دور دیده بودن. اون ها که مخالف های اصلی بودن و 

تحت فرمان هادس بودن، شایعه رو پخش کردن و بهش پر و بال دادن. سریع تر از اونچه که 

 فکرش رو بکنی همه مردم کاستاریکا و ارسباران متوجهش شدن و باورش کردن. 

ختی سم رو روی قلبم گذاشتم. واران، منظورش کی بود؟ نکنه... به از حرکت ایستادم و دست

 زمزمه کردم:

 اون االن چند سالشه؟ واران رو میگم... -

 اماندا کمی فکر کرد و گفت:

 طبق سن گرگینه ها اون احتماال االن باید شصت سالی داشته باشه. -

بود که برای درمان هکتور  با حرفش، قلبم برای لحظه ای از شوک ایستاد، اون همون الفایی

پیشش رفته بودیم! پس بگو چرا پاتریک توی شهر می گفت همه حرف اون الفا رو قبول دارن! 

یعنی ممکن بود اون من رو شناخته باشه!؟ وای... خودم گند زده بودم. با حرف اماندا از فکر بیرون 

 اومدم.

 چیزی شده؟ -

 م:سرم رو به چپ و راست تکون دادم و اروم گفت

 نه... ادامه بده. بعدش چی شد؟ -

 اروم باشه ای گفت و ادامه داد:

همه جا هرج و مرج شده بود. خدای جنگ و پری جنگل، هر چی تالش کردن تا حقیقت رو  -

برای همه توضیح بدن کسی باور نکرد. اون روز داشت به یه جنگ تبدیل می شد که با اعالم 

آنیس، همه شوکه شدن. منم انتظار نداشتم اون رو عشق دو طرفه اون ها توسط خود پرنسس 

بگه اما گفته بود و کار از کار گذشته بود. خارج از بقیه قبایل و شایعه ها، از امیلی می شنیدم که 

ناراحت بود، انگار بابابزرگش و افراد خودشون همه اون رو سرزنش می کردن. اما چیزی که برام 

چ وقت تسلیمشون نشد و حتی گفته بود اگر بخوان به این ارزشمند بود، این بود که پرنسس هی

مخالفت ها ادامه بدن همراه شاهزاده کارول به تایگا می رفت. البته خوش بختانه کار به اونجا 
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نرسید و پادشاه به سختی اروم گرفت. بعد از چند روز پرنسس باز به جنگل ما اومد، با دیدنش 

 رسیدم، اون اما از من خوشحال تر بود و با ذوق گفت:توی اغوشش پریدم و نگران حالش رو پ

 ز عالی تر از این نمیشم اماندا، قراره یه عضو جدید بهمون اضافه بشه! امرو -

با حرفش؛ شوکه اما خوشحال شدم. خیلی ذوق داشتم اونم همین طور، با خوشحالی خبر رو بین 

وش همه رسید، نژاد هایی که با همه پخش کردم. خبر سریع تر از اونچه فکرش رو بکنی به گ

ببرینه ها مشکلی نداشتن یکی یکی به جنگل ما می اومدن و به پرنسس که دوست صمیمی 

امیلی بود تبریک می گفتن. همه خوشحال بودن، هر روز جشن و پایکوبی بود، هرچند... زیاد 

 دووم نداشت. با حضور پری جنگل و حرف هایی که بهشون زد همه چیز بهم ریخت.

متعجب از این بخش داستان، بهش نگاه کردم، ناراحت بود. اما در کنارش هم می خندید! چه 

 معنایی داشت؟ اروم اشک هاش رو پاک کرد و گفت:

پری جنگل با عصبانیت وارد جنگل سیاه شد و جشن اون روز رو بهم ریخت. پرنسس با عصبانیت  -

 مانعش شد و فریاد زد:

 ی؟ دیانا داری چی کار می کن -

 پری جنگل هم متقابال با عصبانیت سر پرنسس فریاد زد:

 این رو من باید از تو بپرسم، آنیس دقیقا داری چه غلطی می کنی؟ -

بعد از این دو حرف، هر دوشون بهم خیره بودن، انگار توی ذهنشون دعوا می کردن. نمی دونم 

و نگاهش رو از پری چی بهم گفتن که به ناگاه پرنسس شکست، چشم هاش پر از اشک شد 

 جنگل گرفت، مدتی شد اما بازم بهش نگاه کرد و انگار حرفی زد که پری بلند با اخم گفت:

 این بچه دورگه هست، ممکنه ببرینه به دنیا نیاد! -

همه با این حرف، سکوت کرده بودن. من هنوز بچه تر از اونی بودم که بفهمم چه خبر شده بود 

اه توی غار امیلی رخ داد، پرنسس از غار بیرون رفت و مدت ها دیگه اما با همهمه ای که به ناگ

پیداش نشد. همه با عصبانیت و ناراحتی زیاد از جنگل ما بیرون رفتن و همه جا خلوت شد. اروم 

به طرف امیلی که روی جایگاهش نشسته بود و غمگین به دریاچه خیره بود رفتم و ازش اشکال 

ما جوابی نداد و تنها بهم لبخند زد. نفهمیدم چی شد اما چند روز این موضوع رو پرسیدم. اون ا

بعد شایعه جدید پخش شد، اینکه پرنسس باردار بود و بچه اش دورگه بود! من معنی دورگه بودن 
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رو نمی فهمیدم اما انگار بد بود که همه وحشت کرده بودن. ماه ها از اون اتفاق گذشته بود و 

نیومده بود. فقط هر از گاهی امیلی به دیدنش می رفت، اما هر پرنسس دیگه به جنگل سیاه 

چقدر اصرار می کردم تا من رو هم ببره قبول نمی کرد، نمی دونم چرا اما ناراحت بود. اون روز 

ها خیلی ناراحت بودم. خبر می رسید پرنسس دو ماهه شده من خوشحال بودم اما بقیه بیشتر از 

 م چرا و متاسفانه هنوزم نمی دونم دلیلش چی بود. قبل ناراحت می شدن. نمی فهمید

کنجکاو بودم. برای چی باید همه ناراحت می شدن؟ مگه تولد یه بچه خوشحال کننده نبود؟ 

یعنی بخاطر دورگه بودنم بود؟ اما مگه چه اشکالی داشت گرگینه به دنیا بیام؟ تهش مثل دورگه 

 نم مسئله مهم تر از این حرف ها بوده.های دیگه می مردم و بزرگ نمی شدم اما حس می ک

 به جلو نگاه کردم و گفتم:

 بعدش چی شد؟ -

 اماندا جوابی نداد، همون طور که راه می رفتم باز گفتم:

 اماندا؟ بعدش؟ -

اما بازم جوابی نداد! متعجب ایستادم و به کنارم نگاه کردم. نبود! به عقب نگاه کردم چند قدم 

 چشم هاش اشک می چکید! نگران به طرفش برگشتم و گفتم:عقب تر ایستاده بود و از 

 چرا گریه می کنی؟ حالت خوبه؟ -

 سرش رو باال اورد و بهم نگاه کرد، با بغض گفت:

 بعدش اون جنگ شروع شد! -

با حرفش شوکه بهش خیره شدم. چرا؟ یهو چی شد که جنگ شروع شد؟ اون دو ماه ناپدید شدن 

 مادرم، برای چی بود؟

 ده بودم و منتظر بودم تا اماندا حرف بزنه که با بغض بیشتری ادامه داد:سکوت کر

روز بعدی که امیلی برای اخرین بار به دیدن پرنسس رفت، گفتن قبایل به جنگل هالربوس -

حمله کرده بودن. شب حمله کرده بودن و بهشون نارو زده بودن. شایعه ها می گفتن تموم قبیله 

برای قبایل تحت کنترل هادس بود. گفتن ببرینه ها شرور بودن و می کشته شده بودن و پیروزی 

خواستن با کمک گرگینه های تایگا به کاستاریکا و ارسباران حمله کنن اما همه می دونستن که 

تایگا اعالم کرده بود پرنسس رو قبول ندارن و پسرشون رو ترد کردن! نمی دونم واقعا چی شده 
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نسس و شما مرده باشید، می خواستم برای مطمئن شدن به جنگل بیام بود. اما باور نمی کردم پر

اما با فرمان خدای بزرگ زئوس و ممنوعه اعالم کردن هالربوس دیگه هیچ کس اسم اون جنگل 

رو نیاورد و برای همیشه ناپدید شد! من هنوز هم باور نمی کردم پرنسس مرده باشه، برای همین 

اس کردم تا حقیقت رو بهم بگه، چون اون روز قبلش به دیدن به امیلی پناه بردم و بهش التم

 پرنسس رفته بود. اما اون هم حرفی نزد و فقط به یه جا خیره بود. 

 بخاطر حرف هاش توی بهت بودم و چیزی نمی گفتم که اهی کشید و گفت:

نده با گذشت هزار سال، هنوز هم دلم برای دیدنش پر می کشه... کاش اونم مثل تو هنوز ز -

 باشه...

 دلیل اون جنگ یهویی چی بود؟ بابام، اگر از گله ترد شده بود پس اون کجا بود؟ اروم گفتم:

 بابام اون چی شد؟ -

 اماندا باز اهی کشید و در حالی که اشک هاش رو پاک می کرد گفت:

 نمی دونم، اون رو بعد از اون جنگ دیگه ندیدم، حتی قبلش هم مدتی نبود. -

لبم درد می اومد و حالم دگرگون شده بود. دلیلش چی بود؟ دلیل این جنگ و اخمی کردم. ق

 ناپدید شدن بابام چی بود؟  دیانا به حتم خبر داشت! در حالی که چشم هام رو می بستم گفتم:

 اماندا دیانا االن کجاست؟ -

 اماندا که هنوز توی خاطراتش بود بی حواس گفت:

 کنار برکه...  -

کردم و تا اماندا خواست متوجه موضوع بشه غیب شدم. چشم هام رو باز کردم.  سریع به برکه فکر

جلوی دیانا بودم و داشت با تعجب بهم نگاه می کرد، عصبی بودم می خواستم هر چه زود تر 

دلیل اون جنگ رو بفهمم، چرا توی این شیش ماه ازش نپرسیدم؟ واقعا چرا! شاید انتظار نداشتم 

 هفته باشه!اینقدر ماجرا پشتش ن

 با اخم و عصبانیت خطاب به دیانا گفتم:

 باید همین االن باهات حرف بزنم! -

 دیانا که از لحنم متعحب شده بود اروم گفت:

 کارول االن کار دارم، چت شده؟  -
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گاه می به پشت سرش نگاه کردم، به طرز جالبی امیلی هم پشتش ایستاده بود و با تعجب بهم ن

اختمشون، ود، حضور اون هم بهم کمک می کرد! به بقیه نگاه کردم، نمی شنکرد! خیلی هم عالی ب

 اما اون ها هم روبینه بودن. بلند خطاب بهشون گفتم:

 لطفا ما رو تنها بزارید! -

با حرف  همه با حرفم، در حالی که بهم خیره بودن احترامی گذاشتن و سریع از برکه دور شدن.

 عصبی دیانا بهش نگاه کردم.

 ول چه مرگت شده؟ چرا توی کار های من دخالت می کنی!کار -

 دخالت؟ بی توجه به حرفش گفتم:

 هزار سال پیش، به مادرم توی غار امیلی توی جنگل سیاه وسط جشن چی گفتی؟ -

 به وضوح چشم هاش با حرفم لرزید. بهت زده نگاهش رو سریع ازم گرفت و گفت:

 ف می زنی...متوجه حرفت نمیشم، یادم نمیاد از چی حر -

پوزخندی زدم و به امیلی نگاه کردم. اونم متعجب بود. خواستم بازم ادامه بدم که لحظه ای سرم 

گیج رفت. دستم رو روی سرم گرفتم و به کنارم خیره شدم، اتنا بود که بیرون اومده بود. با بغض 

 به چشم های یشمی اش خیره بودم که خطاب به دیانا گفت:

 چیز رو می دونه، فقط از چیز های کمی با خبر نیست... بس کن... اون همه -

 دیانا با حرف اتنا ناراحت گفت:

 اما نباید... -

 اتنا میون حرفش با ارامش گفت:

 اون حق داره که بدونه واقعا چه اتفاقی افتاده! -

ی به میلی قدمبه دیانا نگاه کردم. منظورشون چی بود؟ چرا نمیگن! کالفه به انتا نگاه کردم که ا

 جلو برداشت و گفت:

 دت به من نزدیک تر بود...م.. آنیس اون بزارید من بهش بگم. -

چه اتفاقی  اتنا و دیانا سری تکون دادن و بهم دیگه خیره شدن. به امیلی نگاه کردم. بگو، بگو

 افتاده!

 امیلی اهی کشید و با بغض گفت:
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نیا نمیای، چون آنیس از نژاد برتر بود اون روز توی جشن دیانا به انیس گفت که تو هرگز به د -

و کارول از نژاد معمولی و این خالف قوانین طبیعت بود، اگر تو به دنیا می اومدی توازن نژاد ها 

بهم می ریخت. دیانا به انیس گفته بود که باید بچه رو بکشه تا هرج و مرج نشه اما انیس راضی 

م بودنش روی تصمیمی که گرفته بود به همه نشد و مخالفت کرد. دیانا با دیدن انیس و محک

گفت تو ممکنه گرگینه به دنیا بیای، این کار رو کرد تا پادشاه بفهمه و انیس رو مجبور کنه تا بی 

خیال تو بشه، اما این کار هم فایده نداشت، انیس مصمم تر از این حرف ها بود. با همه گیر شدن 

زمزمه دورگه بودن تو توی کل قبایل پیچید و شایعه این خبر، نژآد ها بیشتر از قبل ترسیدن. 

هایی به گوش رسید که اگر به دنیا بیای از تموم نژاد ها برتری داری و این خبر برای نژاد های 

حقیر خیلی سنگین بود. بنابراین حسادت و شورش کردن. اتنا با خبر دار شدن این موضوع بعد 

دن من اومد. چون حتی اون هم از رفتن به هالربوس از سال ها از قلعه اسمانی برگشت و به دی

منع بود. اون روز ها مادرت فقط با من توی دریاچه جنگل سیاه به طور پنهانی دیدار می کرد. 

جنگ  اتنا اومد و جویای حال انیس شد. براش از همه چیز گفتم، نمی دونست باید چی کار کنه،

یر بود به خصوص که هادس هم اون شایعه رو داشت شروع میشد و جلو گیری ازش اجتناب ناپذ

تایید کرده بود. داشتیم با اتنا فکر می کردیم که پدرت رسید، برای اولین بار بود وارد جنگل من 

شده بود. اتنا هم برای اولین بار بود که اون رو می دید، کارول خیلی عاشق مادرت بود، به اونجا 

هم حرف زدیم و قرار بر اون شد که اتنا برای گرفتن کمک اومده بود تا با من حرف بزنه. هر سه با

به قصر اسمانی بره، پدرت هم به تایگا می رفت تا خانوادش رو راضی کنه و به کمک انیس بیاد. 

من هم قرار شد با کمک ارتباط ذهنیم هر خبری شد بهشون اطالع بدم. کارول به کمک تلپورت 

ن موقع به قصر رفت، منم منتظر اومدن انیس شدم تا بهش اتنا سریع به تایگا رفت. اتنها هم همو

خبر بدم اما انیس دو روز بعد از رفتن اون ها اومد. توی همون روز از طرف کارول بهم خبر رسید 

که خانوادش رو راضی کرده و دارن به اینجا میان و تا شب به کمک قدرت پدرش می رسیدن. 

های قوی بود و طی کردن اون مسافت با ارتشش براش  شاه استفان جزو گرگینه های نادر و الفا

راحت بود. اما خبری از اتنا نبود. همون موقع انیس رسید، از اتنا غافل شدم و باهاش با ذوق در 

مورد اتفاقات اخیر حرف زدم. با خستگی و خوشحالی بهم گوش می داد. خیلی خوشحال بود اما 

گ اجتناب کنه، می گفت ممکنه حیوون های زیادی در کنارش ناراحت بود که نمی تونست از جن

بمیرن و خیلی ناراحت بود. من اما نگران این نبودم بیشتر نگران خودش بودم. با روز به روز بزرگ 
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شدن تو، اون بیشتر ضعیف میشد. دیانا بهش گفته بود اگر بخواد تو رو نگه داره خودش می میره 

قی که به پدرت و تو پیدا کرده بود راضی نشد تو رو و توهم زنده نمی مونی اما اون بخاطر عش

بکشه. روز هایی که با هم دیدار داشتیم از احساسی که تو بهش می دادی حرف می زد و می 

گفت اگر دختر باشه اسمش رو آدریانا به معنای عشق و درخشنده از زیبایی می زاره و اگر پسر 

ره تا مثل پدرش خروشان و محکم در برابر بود اسمش رو کایان به معنای سیلی از آب می زا

سختی ها بیاسته. دروغ چرا، اون روز توی دلم بهش خندیدم، دلش خوش بود، می دونست تو و 

حتی خودش زنده نمی موندید، اما هنوزم خیال پردازی می کرد. ولی کسی چه می دونست قرار 

 بود چه اتفاقی بیوفته...

 فتم:با سکوتش بهش خیره موندم و سریع گ

 چی شد؟ بگید! -

 امیلی بهم نگاه کرد و با بغض ادامه داد:

اون روز انیس به جنگل برگشت، حالش خیلی بد بود برای همین با رفتنش سعی کردم با اتنا  -

ارتباط بگیرم تا بهش خبر حال انیس رو بدم اما با ارتباط گرفتن باهاش شوک بدی بهم داد، اتنا 

ورده بود و به شدت زخمی شده بود. محافظ هاش که تعدادیشون از طرف هادس توی قصر نارو خ

روبینه و تک شاخ بودن همه کشته شده بودن و تنها فردریک باهاش مونده بود. بهم گفت داره 

به هالربوس میره و دیگه نمی تونه مقاومت کنه، گفت بابت مردن افرادت معذرت می خوام و یهو 

ازم باهاش ارتباط بگیرم اما انگار بخاطر تموم شدن توانش ارتباطمون قطع شد. خیلی سعی کردم ب

دیگه نمیشد باهاش ارتباط گرفت. کالفه بودم نمی دونستم چی کار کنم گفتم احتماال به محض 

اینکه به جنگل برسه و نفسی تازه کنه خودش میاد، اما خبری ازش نشد. نگرانش بودم برای 

م. هنوز منتظرش بودم که فردای اون روز خبر دادن همین از جنگل بیرون رفتم تا یکم اروم بش

جنگل هالربوس توی اتیش سوخته و همه کشته شدن. شکستم باورم نمیشد اما با دیدن کارول 

که زخمی بود و به شدت اسیب دیده بود باور کردم. اون به اونجا رسیده بود اما پدرش بهش دروغ 

مادرت حمله کرده بود، پدرت هم بخاطر درگیری گفته بود و با بقیه قبایل متحد شده بود و به 

با پدرش اسیب دیده بود و به سختی فرار کرده بود. خیلی سعی کردم نجاتش بدم اما حالش بد 

تر از اونی بود که بشه کاری براش کرد... اون متاسفانه جلوی خودم مرد و من نتونستم کاری 

 براش بکنم...
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 فتم:گگذاشتم. با درد چشم هام رو بستم و به سختی  با تموم شدن حرفش، دستم رو روی قلبم

 اون... االن کجاست ؟ -

 صدای امیلی اروم به گوشم رسید:

 ودم به خاک سپردم.اون رو همون جا کنار دریاچه خ -

 م.اروم سرم رو تکون دادم. توی بهت بودم که با حرف اتنا چشم هام محکم بهم فشار داد

. من وقتی به جنگل رسیدم دیانا بی هوش پیدام کرد و توی غار دلیل زنده بودن تو مادرت بود -

پیش انیس بردم، وقتی بیدار شدم انیس داشت گریه می کرد. طبق قرار گذشته قرار بود من خبر 

از بارداریش نداشته باشم و به واسطه من بتونم پدرش رو راضی کنم تا بچه رو نکشه اما اوضاع 

خمی شده بودم و در هر صورت می مردم. پس بر خالف قرارمون خیلی بهم ریخته بود، خیلی بد ز

با انیس روحم رو به تو انتقال دادم تا تو بتونی به دنیا بیای و زنده بمونی، مادرت نمی دونست و 

وقتی فهمید که خیلی دیر شده بود. گریه هاش رو از توی بدنش حس می کردم و حالم دگرگون 

ا متاسفانه همون موقع بود که بهمون حمله کردن، همه چیز توی میشد اما از کارم راضی بودم. ام

یه لحظه اتفاق افتاد و جنگل اتیش گرفت، مادرت به خاطر وجود من توی تو نیروی کمی گرفته 

بود و می تونستن مبارزه کنه، می خواست خودش رو به کشتن بده که به کمک دیانا منصرف 

دنیا اومدی و اون از هوش رفت... بعدش هم که به دنیا شد. همون موقع که به دیانا رسید تو به 

اومدی رفت تا تو رو پیدا نکنن، اینجوری تو در خطر نبودی و همه فکر می کردن که مردی، اما 

شایعه ها بازم اروم نگرفتن و گفته شد بچه ای توی دلش نبوده، اما اینبار به کمک دیانا همه چیز 

 تموم شد.

 ردم و گفتم:غمگین چشم هام رو باز ک

 من چی شدم؟ هزار سال گذشته... اما تنها هجده سالش رو به یاد دارم.  -

 اینبار نوبت دیانا بود که توضیح بده، قدمی به جلو برداشت و گفت:

من تو رو منجمد کردم؛ منتظر بودم تا به موقعش تو رو به زندگی برگدونم تا انتقام بگیری،  -

رو فدا کرد. مدت ها بعد یه الهامی بهم شد، اینکه وقتش بود. مادرت به امید انتقام تو خودش 

پس تو رو توی تایگا پیش توماس گذاشتم و افکارش رو قفل کردم. بهش گفتم مادر و پدرت از 

بیماری مردن و تازه به دنیا اومدی، اون غیر ارادی تمام اون سال ها ازت محافظت کرد تا بزرگ 
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ن بود که من قدرتم رو کم کردم، چون الزم بود دیگه ازش بشی. اون دعوای اخر هم بخاطر ای

 جدا بشی و به دنبال من بیای.

 اروم سرم رو تکون دادم، با تعلل پرسیدم:

 اسمم...  -

 دیانا سریع جواب داد:

 ن گذاشتم، به یاد پدرت... اون گرگینه خوبی بود، تا اخرش برای مادرت تالش کرد.م -

ون دادم. حضم این همه اتفاق و حرف، برام سخت بود. چند قدم چشم هام رو بستم و سرم رو تک

 ازشون دور شدم و گفتم: باید کمی تنها باشم...

اتنا با دور شدنم به بدنم برگشت و اون دو نفر هم حرفی نزدن. به طرف صخره همیشگیم رفتم. 

م. بابام همونجایی که بابابزرگم رو کشته بودن. روش نشستم و به جنگل ابی جلوم خیره شد

گرگینه بدی نبود، فقط ساده بود و گولش زده بودن. مادرم، بخاطر من خودش رو فدا کرده بود 

 و من خودخواهانه می خواستم مانع این انتقام به حق بشم.

مصمم به جلو خیره شدم. باید انتقام ناحقی اون ها رو می گرفتم. اون نژاد های پست بخاطر  

ی کشتن اتنا به خانوادم حمله کرده بودن. اینکه طلسم شده حسادت و تحریک های هادس برا

بودن برام مهم نبود، باید اون ها رو می کشتم! اره االن من به دنیا اومده بودم، چیزی که ازش 

 می ترسیدن، حاال می خوام ببینم چه کاری از دستشون بر میاد!

مه رو بکشم. حس می کردم نفرت تموم وجودم رو در برگرفته بود، به قدری که می خواستم ه

چشم هام بیشتر از همیشه می درخشیدن، موهام توی هوا به دست باد می رقصیدن و قلبم 

محکم خودش رو به قفس می زد. نفس عمیقی کشیدم، اینبار می فهمیدم چرا همه با صلح 

مخالف بودن. االن حرف های پارسیس رو درک می کردم. اینکه می گفت شما بیشترین اسیب 

 دیدی! حرف های دیانا رو درک می کردم، بغض و ناراحتیش، االن همه چیز رو فهمیده بودم...   رو

*** 

 آنار( _چهار ماه بعد _)جنگل های کاستاریکا

بالخره با گذر چندین ماه، هکتور و گله اشون، با تموم گرگ ها و گرگینه های منطقه های دیگه، 

ز خون آشام ها و آل ها با گرگ ها و تموم گله های بهمون پیوسته بودن. تمام نژاد ها، اعم ا
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گرگینه ها، باهم متحد شده بودیم تا برای نجات جهان و کشتن شرور ترین حیوون، بهم دیگه 

 کمک کنیم. 

د به خصوص ببرینه ها برگشته بودن، حتی اگر یکیشون زنده می موند، بازم دنیا رو نابود می کر

ادی خیره شدم بر گرفته بود! با ناراحتی به گله ها و جمعیت زی که زمزمه انتقامش، همه جا رو در

د بهشون حمله که جلوم ایستاده بودن و اماده حمله بودن، تموم نیرو هامون اماده بودن، تنها بای

 می کردیم، اگر اون زود تر حمله می کرد، به حتم همه نابود می شدیم!

از اعتمادی که کرده بودن پشمون بودن و خودشون با غم به بچه ها نگاه کردم؛ همه ناراحت بودن، 

رو برای کمک به این فاجعه سرزنش می کردن. اروم به طرفشون رفتم و وارد غار بابابزرگ واران 

 شدم. اروم خطاب به انالی که دپرس گوشه غار نشسته بود گفتم:

 بهت گفتم اون قدر زود به همه اعتماد نکن! گوش ندادی! -

 خیره شد و گفت: انالی؛ غمگین بهم

 زود نبود... چند روز باهم دوست بودیم... چند روز... -

 اشک هاش شروع به باریدن کردن، میون گریه با ناله گفت:

چرا؟ اخه چرا باید االن بکشیمش، نمی خوام بکشمش، اما جونمون هم در خطره، چرا اون باید  -

 اون دختر خوبی بود! اصال چرا... یه ببرینه باشه؟ کارول، بهش نمی خورد بد باشه، اون...

غمگین به اشک هاش خیره شدم. چی می گفتم؟ تا حدودی درست می گفت؛ اما خب، چاره ای 

نبود. اون خائن ازمون سو استفاده کرده بود، باید نابودش می کردیم، همچین موجود شروری رو 

دن، اما دیگه نمی ذاشتیم نباید زنده گذاشت، ببرینه ها هزار سال پیش خیلی هامون رو کشته بو

 باز دنیا رو به نابودی بکشن!

عصبی و کالفه به بقیه نگاه کردم. پاتریک هم بغض داشت و پاتریشا کنارش همراه با انالی گریه 

 می کرد، بغضم رو فرو دادم و محکم گفتم:

ن جهانموس کنید! گریه رو تموم کنید اون بهمون خیانت کرد، می خواد همه رو بکشه و پادشاه ب -

ه! بشه، باید بکشیمش جای همچین حیوون شروری این جا نیست! لیاقت زنده موندن رو ندار

 پس... بس کنید!



 

 

WWW.98IA3.IR 271 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

همه بهم با بغض خیره شدن، بهشون خیره نگاه کردم، منم برام سخت بود، منم اعتماد کرده 

 بودم. اما گریه کاری رو درست نمی کرد...

ردم. کبلند شد و کنارم ایستاد، به اون دو تا نگاه مدتی نگذشت که پاتریک مصصم؛ از جاش 

ه هنوز مردد کپاتریشا هم با تردید بلند شد و اشک هاش رو پاک کرد. حاال تنها انالی مونده بود 

اش بلند جبود و تصمیم نگرفته بود، بهش خیره شدم. می خوای چی کار کنی!؟ اروم با تردید از 

 گرفته بود! مصمم گفتم:شد و بهم خیره شد. خوبه، تصمیمش رو 

خوبه! باید قبل از اون ها حمله کنیم! بابابزرگ گروه ها رو به این جا جمع کرده، پس باید  -

خودمون سر دسته ارتش باشیم! با الفا ها و ریاست های قبیله های دیگه مصمم و محکم حرف 

نن! و در اخر هم با هم بزنید و از شون نترسین، اون ها با حضور بابابزرگ هیچ کاری نمی تونن بک

 فکری الفا های دیگه یه نقشه ای برای از بین بردن کارول پیدا می کنیم!  

با حرف اخرم، انالی باز گریه رو از سر گرفت. پوفی کشیدم و بدون توجه به گریه های انالی به 

 سمت پاتریک برگشتم و گفتم:

بابزرگ فرماندهی رو به ما سپرده! االن االن هرکدوم ما باید یه مسئولیت رو قبول کنه، چون با -

برو با پدربزرگت و فیلیکس صحبت کن، منم با الفا های گرگینه های دیگه صحبت می کنم. 

 یادت باشه نباید ناامیدشون کنیم.

 پاتریک نگاهش رو از چشمم گرفت و در حالی که از کنارم می گذشت زمزمه کرد:

 مشکلی با این قضیه نداری...مجبور نیستی جوری رفتار کنی که انگار  -

دست هام کنار بدنم افتادن، انگار بغشم شکسته بود که چشم هام خیس شده بودن. پاتریک که 

از کنار خیس شدن چشم هام رو دید ایستاد و من رو به طرف خودش برگردوند و سرم رو به 

وجودم سعی  سینه اش چسبوند، دست هام رو باال اوردم و روی چشم هام گذاشتم و با تموم

کردم جلوی اشک هام رو که انگار با هم مسابقه می دادن بگیرم. سریع سرم رو از اغوشش بیرون 

 کشیدم و با صدایی خش دار گفتم:

منم اون رو دوست داشتم! ولی اون از هممون سو استفاده کرد!  نمی دونم چطوری کاری کرد  -

صداقت رو حس کنم! اما باید به که موقعی که داشت مثال گذشتش رو تریف می کرد بوی 
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احساسی که نسبت بهش داشتم غلبه کنم و شکستش بدم وگرنه همه مون می میریم! نمی خوام 

 شما ها رو از دست بدم!

ونم. سریع بهش نگاه کردم، نگاهش حرف زیادی داشت. اما من ادمی نبودم که بتونم اون ها رو بخ

ره بود طاب بهش در حالی که غمگین به انالی خیازش کمی دور شدم و به سمت پاتریشا رفتم، خ

 گفتم:

 ید بری و با الفای آل ها حرف بزنی، بهش بگو سه ساعت دیگه اینجا باشه.تو با-

 پاتریشا خواست حرفی بزنه که بهش اجازه ندادم و گفتم:

 اگه می خوای راجب کارول حرفی بزنی نزن! چون گوش هام دیگه پر شده.-

ت انالی برگشتم. چشم هاش بخاطر گریه های این مدت قرمز شده بودن. با دیدن سکوتش به سم

با اینکه دیگه هق هق نمی کرد اما هنوز صورتش از اشک خیس بود، با دست هام اشک هاش رو 

 پاک کردم و اروم گفتم:

مگه نگفتم بس کن! انالی تو باید با الفای خون اشام ها حرف بزنی. اون ها معموال عصبی هستن  -

 اگه حرفی بهت زدن سکوت نکن! توهم یکی از فرمانده ها هستی. قاطع و مصمم باش! ولی

بدون اینکه واکنشی به حرف هام نشون بده بهم نگاه می کرد که بلند شدم و رو به همشون در 

 حالی که از غار بیرون می رفتم، گفتم:

بل از اینکه پلک بزنین بس کنید دیگه! با این روحیه ای که شما ها دارین توی میدان جنگ ق -

 کشته می شین! زود باشید با همتونم!

چشم هام رو اروم بستم و بعد از کشیدن نفس عمیقی باز کردم. هکتور قبل از ما برای حرف زدن 

با گرگ ها رفته بود و قرار بود بهم برسیم. همراه با بچه ها از غار بیرون اومدیم. به پایین غار نگاه 

 د ها جمع شده بودن. به بقیه نگاه کردم و اروم گفتم:کردم. انواعی از نژا

 سید. برید به کار هایی که بهتون سپردم بر -

ی بچه ها بدون هیچ حرف دیگه ای، ازم دور شدن و هر کدوم به یه سمتی رفتن. نفس عمیق

ادم. کشیدم و محکم و مصمم به سمت یکی از قبایل گرگینه ها رفتم، با رسیدنم بهشون ایست

 و دخترش اریکا، انگار همون قبیله ای بود که کارول توش بزرگ شده بود! توماس
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. شاید با اینکه فهمیده بودم کارول بازیمون داده اما حس خوبی نسبت به این دختر نداشتم 

دم های محکم بخاطر نگاه تحقیر امیزی بود که وقتی برای اولین بار ما رو دید بهمون داشت. با ق

ن نگاه ن دختر زودتر از پدرش من رو دید و به پدرش اشاره کرد تا به منزدیکشون شدم که او

 کنه. بهشون رسیده بودم که اون دختر یا همون اریکا با تمسخر گفت:

 ه به دیدنمون بیای؟ نکنه ترسیدی و اومدی قایم بشی؟کچی باعث شده  -

همیشه می گفت وقتی  ابرو هام رو بهم نزدیک کردم و با اخم وحشتناکی بهش نگاه کردم، انالی

اخم می کنم خیلی ترسناک میشم. مثل اینکه گفته های کارول راجب نفرت انگیز بودن این 

دختر واقعا حقیقت داشت! بدون نگاه کردن به پدرش که نزدیکم بود قدمی بهش نزدیک شدم و 

 با لحنی کامال جدی گفتم:

 رف بزنی؟چی به توی احمق این اجازه رو داده که با من اینجوری ح -

با این حرفم، به وضوح توی چشم هاش خشم و عصبانت رو دیدم. با جیغش، همه افراد قبلیه اش 

و کسایی که اطراف ما بودن بهمون نگاه کردن! اونم متقابال قدمی به طرفم برداشت و نزدیک شد. 

 در حالی که سعی می کرد خون سردیش رو حفظ کنه گفت:

 ت می کنه به من بگه احمق؟چطور امگای حقیری مثل تو جرئ -

پوزخندی زدم، حاال بهت نشون میدم یه امگا چه جرئتی داره! دستم رو به صورتش نزدیک کردم 

و اروم قسمتی از موهاش رو دور انگشتم پیچ دادم، نگاهش رنگ تعجب گرفته بود و تا خواست 

اش رو به عقب واکنشی نشون بده با همون دستم توی موهاش چنگ زدم و با تموم وجودم موه

 کشیدم. 

بخاطر فشار چونش باال اومده بود و جیغ های بلندی از درد می کشید. با اولین جیغی که کشید 

کل گروهش حالت تهاجمی گرفتن، اما بی خیال همچنان داشتم موهاش رو می کشیدم که 

 پدرش اشاره ای به گروه کرد و عصبی گفت:

 جوری حرف بزنی؟نولش کن! چطور جرئت می کنی با دخترم ای -

فی توی اخمی کردم، جرئت که داشتم اما ممکن بود بابابزرگ از رفتارم خوشش نیاد! از حرص ت

 ردم:صورتش انداختم و رهاش کردم. با پوزخند به چشم های زرد اشکیش خیره شدم و زمزمه ک
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یچ وقت با اگه یه بار دیگه به من توهین کنی بالیی سرت میارم که تا اخر عمرت یادت باشه! ه-

 کل نکن!-یه امگایی که اب از سرش گذشته کل

لوش جاریکا که با حرفم بدجور حرص خورده بود خواست به گرگینه تبدیل بشه که پدرش سریع 

 رو گرفت و تهدید آمیز گفت:

 اریکا یادت نره برای چی اینجاییم! -

ن با ما بهم بریزه! با همون پوزخندی زدم و به توماس نگاه کردم، انگار فهمیده بود ممکنه اتحادشو

 اخم گفتم:

 سه ساعت دیگه به غارمون بیاید!-

 متقابال با اخم سری تکون داد، خواستم برم که کمی مکث کردم و بعد ادامه دادم:

 البته بدون جانشینتون!-

با تموم شدن حرفم، بدون اینکه بهشون اجازه حرف زدن بدم، ازشون دور شدم، ولی یهو از حرکت 

م. اینقدر خشک و خالی که نمیشد! سرم رو به سمت اریکا که از عصبانیت قرمز شده بود ایستاد

 برگردوندم و با صدای بلند جوری که همه بشنون گفتم:

در ضمن یادم رفت بگم، اگه خطایی ازت سر بزنه حتما تو رو به فیلیکس معرفی می کنم! اگه  -

منطقه راجبش بپرسی. اوازه خوش نامیش میخوای بدونی کیه فقط کافیه از گرگینه های این 

 اینقدری هست که بفهمی منظورم از معرفی کردن چی میتونه باشه! 

چقدر شرور شده بودم! ولی دلم خنک شد، اروم خندیدم و بعد از حرفم سریع ازشون دور شدم 

و به سمت یه قبیله دیگه رفتم، از همینجا هم می تونستم حس کنم چقدر عصبانی شده بود! 

قش بود! دختره احمق! به من توهین کرد! االن یادش می مونه که دیگه نباید هرجا رسید زر ح

 بزنه!

*** 

تموم شده  دو ساعت گذشته بود و زودتر از اون چیزی که انتظارش رو داشتم حرف زدن با الفا ها

ا دیدن ب بود. فکر کنم اولین نفر من کارم رو تموم کرده بودم، با خوشحالی وارد غار شدم که

فتم همشون توی غار، سعی کردم ضایع شدنم رو نشون ندم. با حفظ همون لبخند به سمتشون ر

 و خطاب به همشون گفتم:
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 ود باشید اینجا رو تمیز کنیم االن الفا ها میان. بابابزرگ ببینه غارش توی همچین وضعیهز-

 سکته می کنه.

 انالی خسته روی زمین دراز کشید و گفت:

شون بیان تمیز کنن. تمیز کردن ندارم. اونا هم اگه تمیزی رو دوست دارن خود من که حوصله-

 بابابزرگ هم هیچی نمیگه پای من. درضمن اصال کثیف نیست که فقط کمی خاکیه.

 پشت سر انالی پاتریشا هم خودش رو روی زمین پرت کرد و گفت:

 منم همینطور ول کن آنار حوصله داری ها!-

فت کنم که با صدای پاهایی که به گوشم رسید، سکوت کردم. اومده خندیدم و خواستم مخال

بودن. اروم به ورودی نگاه کردم. بچه ها هم انگار شنیده بودن که سریع بلند شدن و کنارم 

ایستادن. با وارد شدن اولین الفا، با لبخند بهش سالم کردم. الفای خون اشام ها بود! بهش خوش 

 انداخت و با شوخ طبعی گفت: امد گفتم که نگاهی به اطراف

 مثل اینکه من زودتر از بقیه اومدم! -

 اروم خندیدم که پاتریشا قدمی جلو گذاشت و با لبخند گفت:

 بفرمایید داخل، االن بقیه هم میان. -

پاتریشا الفای خون اشام ها رو به سمت یکی از دیواره های غار هدایت کرد تا بشینه، مدتی بعد، 

لفا ها وارد شدن و همون جایی که الفای خون اشام ها بود کنار هم روی زمین به ترتیب تمام ا

نشستن! با اومدن توماس به اطرافش نگاه کردم و پوزخندی زدم. مثل اینکه اریکا به حرفم گوش 

 داده بود و نیومده بود!

ی سنگ با رسیدن بابابزرگ واران بهش تعظیم کردم و همراهش به طرف بقیه رفتم. بابابزرگ رو 

جلوی همه که باالتر از بقیه بود نشست، منم کنارش نشستم و به بقیه نگاه کردم. بچه ها هم 

پچ می کردن. با صدای بابابزرگ نگاهم رو ازشون گرفتم و به بابابزرگ -کنارم نشستن و باهم پچ

 دادم. صدای مثل همیشه با ابهت بود.

نقشه درست و حسابی، اون ببرینه رو از  با کمک هم و یه همگی اینجا جمع شدیم تا بتونیم -

 بین ببریم.

 توماس با حرف بابابزرگ دستش رو روی پاهاش گذاشت و متفکر گفت:
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 یعنی کارول تا این حد قدرتمند شده؟ تا حاال یه ببرنه ندیده بودم... -

ون هن همممنم با حرفش به فکر فرو رفتم، منم ندیده بودم. با صدای بابابزرگ هکتور که توی ذ

 پیچید توجهم بهش جلب شد:

 اون از چیزی که فکر می کنید قدرتمند تره! دست کمش نگیرید! "

ا رو به توماس با حرفش اخمی کرد و سرش رو پایین انداخت، اوه! چه عجیب! الفای خون اشام ه

 بابابزرگ هکتور کرد و گفت:

چون اینطور که از قضییه پس اینطور که میگید باید یه ارایش جنگی خیلی قوی تشکیل بدیم.  -

 پیداست اون فرد خودش به تنهایی نصف ما رو حریف هست!

 اینبار صدای نحس فیلیکس بود که توی غار پیچید.

خودت میگی نصف ما رو حریفه! پس اگه الزمه ما نصف نیرو هامون رو فدا می کنیم و بعد با  -

 اون نصف دیگه اون رو می کشیم!

انتظار نمی رفت! الفای آل ها با ناخن های بلندش چونش رو خاروند ازش تا این حد وقاحت کمتر 

 و بعد با لحن ترسناکی گفت:

به نظر تو اون تنهاست؟ اون هم با چندین نژاد قوی و برتر پیمان بسته، یکیش هم همین روبینه -

 ها که خبرش بهمون رسیده!

 ، متفکر گفت:یکی از الفا های گرگینه های منطقه ارسباران که اسمش تیام بود

 پس به نظرتون دست روی دست بذاریم که همه نژاد ها رو بخاطر انتقامش نابود کنه؟-

 با حرفش، صدای کارانوس برای دومین بار توی ذهن هامون پیچید:

پس توی اولین مرحله روی ارایش جنگی تمرکز می کنیم و بعد از اون هم توی یه تاریخی  "

ز اون ها ما حمله کنیم! حتی اگه الزم باشه جونمون روهم فدا بهشون حمله می کنیم باید قبل ا

 می کنیم برای نجات نژادمون!

نگاه کرد  همه سرشون رو به عنوان تایید تکون دادن که کارانوس اینبار با جدیت بیشتری به ما

 و گفت:

 تورولی چی باعث شده که شما چند نفر که دوستش بودین فرمانده بشید؟ خنده داره که هک"

 "من هنوز هم تردید داره! حتی حاضر نشد توی این جلسه شرکت کنه!
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ارنجیش با حرفش اخم کردم. هکتور، پسر تو هم هنوز درگیر بودی؟ اروم و مصمم به چشم های ن

 نگاه کردم و گفتم:

دلیلش همینه، چون دوستش بودیم! ما باید فرمانده بشیم تا انتقام خیانتش رو بگیریم. تا جایی  -

دمه حتی شما هم جلوی اون تعظیم کرده بودین! پس یعنی قدرت شما هم اونقدر که باید که یا

در برابر اون زیاد نیست! ولی ما باهاش دوست بودیم! به یاد بیارید که کی شما ها رو به اینجا 

دعوت کرده! ما و الفای بزرگ اران بودیم که همه رو فرا خوندیم! پس از هر طرف که نگاه کنیم 

 ده های ارتش باید ما باشیم!فرمان

با این حرفم همهمه ای شد. اینکه کارانوس جلوی کارول تعظیم کرده بود مثل اینکه مخفی بود 

و کسی ازش خبر نداشت! بهش نگاه کردم. کارانوس اجازه نداد کسی ازش سوالی بپرسه و با 

 خشم بهم نگاه کرد و توی ذهنم تقریبا فریاد زد:

 "گار سرت به تنت زیادی کرده!کافیه! دختر جون، ان"

چه صدای وحشتناکی داشت، برای لحظه ای ناخواسته لرزه به بدنم افتاد، ترسیده بهش نگاه می 

 کردم که به بابابزرگ خیره شد و گفت:

 "آران، یادت نره کی اینجا برتری قدرت رو داره! "

گفته بود؟ متعجب بهشون متعجب به بابابزرگ خیره شدم. چطور فهمید که بابابزرگ این رو بهم 

 نگاه می کردم که بابابزرگ سریع خندید و گفت:

 چی داری میگی کارانوس! معلومه که خودتی! فرماندهی با خودت، نوه ام اشتباه کرد! -

شوکه به حرفش گوش دادم که کارانوس از جاش بلند شد، به طرفمون اومد و جلوی بابابزرگ 

 ایستاد و  خطاب به بقیه محکم گفت:

  "همه مرخصید! "

 و گفت: با پوزخندی به بابابزرگ خواست به طرف در بره که الفای خون اشام ها سریع بلند شد

 ما نگفتین چه ارایش نظامی باید درست کنیم و همینطور زمان حمله رو هم اعالم نکردین!ا -

 کارانوس ایستاد و با اخم بهش نگاه کرد، با تحکم گفت:

 "بهتون خبر میدیم."



 

 

WWW.98IA3.IR 278 افاطمه السادات هاشمی نسب، پردیس نیساری کاربران نودهشتی_عصیانگرقرن

 

تموم شدن حرفش از غار بیرون رفت، بقیه هم با رفتنش به بابابزرگ احترام گذاشتن و سریع با 

 از غار بیرون رفتن. عصبی به طرف بابابزرگ برگشتم و گفتم:

 ؟ می تونستیم...چرا سریع گاردت رو پایین اوردی -

 بابابزرگ اروم و کالفه میون حرفم گفت:

.. اون کسیه که بین همه بیشترین قدرت رو داره. نمی شماها اون رو نمی شناسید، کارانوس. -

دونید اما اون کسی بود که هزار سال پیش پادشاه استفان، حاکم ببرینه ها رو کشت! اون به 

مرحله جاودانگی رسیده، نمی تونیم باهاش سر شاخ بشیم... البته، نه تا زمانی که منم به همون 

 درجه برسم!

لرزی توی بدنم افتاد. پس اون کسی بود که الفای ببرینه ها رو  از حرف های بابابزرگ دوباره

 کشته بود! به حتم کم کسی نبود! یه الفای جاودانه... چه قدرت وحشتناکی داشت!

*** 

 )کارول(

با سر و صدای زیادی که اطرافم به گوش می رسید، بیدار شدم، خواب الود به اطراف نگاه کردم 

جنگل رو دیدم، جلوی صورتم درحال پرواز بودن و همین که  که سه تا از پری های کوچولوی

دیدن بیدار شدم هر سه تاشون با سرعت به طرفم اومدن. متعجب بهشون نگاه کردم. هر کدوم 

یکی از انگشت های دست راستم رو گرفتن و با تمام نیرویی که داشتن سعی کردن دستم رو 

تن چی کار کنن؟ وقتی تالش های خیلی بلند کنن! اروم از کار هاشون خندیدم، می خواس

زیادشون رو دیدم اروم بلند شدم که هر سه تاشون جیغی از خوشحالی کشیدن و  همدیگه رو 

 بغل کردن .

با لبخند بهشون نگاه می کردم که جلو اومدن و روی شونه هام نشستن. دوتاشون روی شونه 

ه نسبت از بقیه اون ها بزرگتر سمت راست و اون یکی روی شونه سمت چپم نشست، آریل که ب

 بود با صدای ناز و دوست داشتنیش کنار گوشم گفت:

 برای اینکه شما صورتتون رو بشورید اب اوردیم از این طرف لطفا! پرنسس ما-
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با صدای خواب الودم ازشون تشکر کردم و به همون سمتی که گفتن رفتم، یه برگ بزرگ به 

اب توش بود. با لبخند جلو رفتم و دست صورتم رو شستم، شکل کاسه روی هوا معلق بود و کمی 

 بعد از تموم کردنش اریل دوباره گفت:

 ست کنیم. بشینید پرنسس، باید موهاتون رو در -

اروم سرم رو تکون دادم و روی صندلی جلوی اینه نشستم. مریدا به بیرون پرواز کرد و یهو با همه 

های چوب هم بودن! با لبخند بهشون نگاه می پری های کوچولو برگشت، حتی پری کوچولو 

کردم که اریل رو دیدم. با چشم های گشاد شده به موهام خیره بود. انگار که تازه چشمش به 

 موهام افتاده بود و متوجه داغون بودنشون شده بود. با بغض کنار گوشم ایستاد و جیغ کشید.

 شونه کنم؟با موهاتون چیکار کردین؟ االن من چطوری این ها رو -

 سریع دستم رو روی گوشم گذاشتم تا اگه دوباره جیغ کشید کر نشم، لبخند تلخی زدم و گفتم:

 بگو من قراره چجوری دردش رو تحمل کنم؟_

اریل بی توجه به حرفم، عصبی با دست به یکی از پری های چوب اشاره کرد که شونه رو بیاره، 

رد داشت! نمی دونم چرا اما اون تیغ های چوبیش به شونه نگاه کردم، لعنتی این شونه بدجور د

خیلی سفت بود! با غم به شونه خیره بودم که با صدای حرصی اریل چشم هام رو بستم و اروم 

 خندیدم.

 هرچقدر درد بکشید تقصیر خودتونه.-

انگار خیلی زورش اومده بود، بیچاره حق داشت، موهای بلند و توله خیلی شونه کردنشون سخت 

ا صدای نارسیا پری چوب، باز چشم هام رو باز کردم. در حالی که دو تا شونه دیگه رو به بود. ب

 سختی می اورد گفت:

به نظرم اگه چند نفری شونه کنیم زودتر بتونیم تمومش کنیم! اریل این دوتا رو بگیر االن میرم -

 چند تا دیگه هم میارم.

 د با خوشحالی گفت:اریل که انگار قشنگ ترین خبر زندگیش رو شنیده بو

 مت گرم.باشه باشه برو چندتا دیگه هم بیار د-

 ود من رو بکشن!باریل و مریدا اون دو شونه رو گرفتن و نارسیا رفت تا باز شونه بیاره. ذاتا قرار 
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هر سه شون همراه با پری های چوب دیگه مشغول باز کردن پیچ موهام شدن. هر پیچی رو که 

 دن و باالخره زمان شکنجه شدن من رسیده بود! باز می کردن کلی غر می ز

اجازه  جلوم هشت تا پری بودن که دست هر کدومشون یه شونه بود. هیچ وقت نفهمیدم چرا اریل

ا جیغ می نمی داد خودم موهام رو شونه کنم تا اینقدر زجر نکشم! هر بار که ازش می پرسیدم ب

 گفت نه و می رفت!

و بعد از فرمان دادن اریل هر کدومشون یه تیکه از موهام  همه پری ها پشت سرم مستقر شدن

رو شونه می کردن. با هر برخورد یکی از شونه ها با موهام می خواستم جیغ بلندی بکشم اما 

جرئت نمی کردم، اگر به گوش دیانا می رسید بدخت بودم. با هر باال و پایین رفتنش تمام وجودم 

 ارچه که اینجوری می کشینشون! درد می گرفت، این ها مو بودن نه پ

با درد به اینه جلوم خیره بودم و بهشون نگاه می کردم که به سختی بخاطر بلند بودن موهام تا 

باسنم، باال و پایین می رفتن تا موها رو مرتب کنن. هرچند خیلی درد داشت اما با دیدن این 

 صحنه خنده ام می گرفت، بیچاره ها خیلی کوچولو بودن.

ز چند دقیقه زجر اور، شونه کردنشون تموم شد و شروع به بافتن کردن. تیکه سمت چپ بعد ا

موهام رو مثل تل بافتن و به طرف راست اوردن. روش رو هم با گل های رز قرمز و ابی تزئین 

 کردن و بالخره ازم فاصله گرفتن. 

ایم با رز های ابی و  با لبخند به موهام توی اینه خیره شدم. کارشون حرف نداشت، موهای قهوه

قرمز هارمونی قشنگی درست کرده بودن. نگاهم از توی اینه به اریل افتاد که بهم نزدیک میشد، 

 کنار چشم هام ایستاد و با خوشحالی گفت:

 فقط ارایشتون مونده. -

 سرم رو تکون دادم و باز چشم هام رو بستم و اروم زمزمه کردم:

 انا به حتم من رو می کشه!بشه اون وقت دیفقط سریع تر عزیزم، ممکنه دیر  -

یغی که اریل خندید، چشمی گفت و پری ها باز با صورتم درگیر شدن. حدود ده دقیقه بعد با ج

ه به خودم اریل در گوشم کشید، چشم هام رو باز کردم. با دیدن خودم توی آینه، شوکه و بهت زد

رفته گبا سایه هفت رنگ اکلیلی دور  خیره موندم. چقدر قشنگ شده بودم! چشم های هفت رنگم

 شده بود و به زیبایی خودنمایی می کرد!
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ی می کردن! ابرو های پهن قهوه ایم هم به زیبایی دور گیری شده بودن و مرتب اون باال خودنمای

رفته لب هام که دیگه هیچی، با اون رنگ قرمز کبودشون و اکلیل های قرمزی که روش قرار گ

ه ا دماغ کوچیکم جفت شده بودن و با چشم های رنگینم مسابقه گذاشتشده بودن به شدت ب

 بودن! باز نگاهم رو به موهام دادم، هر دو شون در کنار هم معرکه شده بودن!

 با نگاهی سرشار از تحسین به اریل نگاه کردم و گفتم:

 کارت عالیه دختر، خسته نباشی. -

 فت:اریل با حرفم گونه هاش قرمز شد و خجالت زده گ

 شما قشنگید که اینقدر عالی شدید. -

خندیدم و دیگه چیزی نگفتم. االن وقت تعارف تیکه پاره کردن نبود. سریع به بقیه پری ها هم 

خسته نباشید گفتم و به طرف کفش هام که روی طبقه های کنار غار چیده شده بودن رفتم. 

 اریل نگاه کردم و گفتم: کفش پاشنه بلند اکلیلیم که به رنگ شب بود رو پوشیدم و به

 لباسم کجاست؟  -

 خندید و با ذوق گفت:

 بانو دیانا دارن براتون میارن! -

همون لحظه با تموم شدن حرفش، دیانا به همراه دو نفر دیگه که اگر اشتبته نکنم پری چوب و 

ر برف بودن، در حالی که هر کدوم یه سر لباس رو گرفته بودن وارد غار شدن و بهم صبح بخی

 گفتن، دیانا با خوشحالی لباس رو بهم نشون داد و گفت:

 به نظرت چطوره؟-

به نظرم محشر ترین لباس ممکن بود! لباس به شدت برق می زد! ذوق زده بهش خیره بودم. 

واقعا زیبا بود، دست دیانا درد نکنه، شاهکار کرده بود! محو لباس بودم، چشم هام از دیدنش به 

باس قرمز رنگ دکلته که استین نداشت و تنها با بیست تا بند نازک و حتم برق می زدن. یه ل

 ظریف از پشتش قرار بود کمرم رو بپوشونه! 

اروم بهم نزدیک شدم، دستم رو جلو بردم و لمسش کردم. جنس پارچه ای که برای روش استفاده 

و به همین  کرده بود از حریر های مخصوص خودش و پری های بافنده بود! خیلی ارزشمند بود
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راحتی ها ساخته نمیشد! حیرت زده به دیانا نگاه کردم که لباس رو ول کرد و بهم نزدیک شد و 

 به ارومی گفت:

 تو امروز می درخشی!-

 و با بغض بغلم کرد، متقابال دست هام رو باال اوردم، بغلش کردم و زمزمه کردم: 

 ازت ممنونم که همیشه مراقبم بودی!-

 بیرون اومد و گفت:با خنده از اغوشم 

 خواهش می کنم! -

با حرفش خندیدم که دیانا به همه دستور داد تا از غار بیرون برن. بهش نگاه کردم، انگار می 

خواست خودش  توی پوشیدن لباس بهم کمک کنه. لبخندی زدم و منتظرش شدم تا لباس رو 

ا کمک دیانا لباس فوق العاده بیاره. لباس روی هوا شناور مونده بود و همه بیرون رفته بودن. ب

زیبا اما سنگین رو به سختی پوشیدم، دیانا پشتم ایستاد تا اون بند هاش رو ببنده. با هر بندی 

که  می بست و سفتش می کرد نفسم بیشتر از قبل توی سینه ام حبس میشد، لباس سنگین تر 

 از اون چیزی بود که فکرش رو می کردم. 

با بیش از اندازه سفت کردن اون من رو خفه کنه، اروم از فکر خودم دیانا هم انگار سعی داشت 

خندیدم و از توی اینه به خودم نگاه کردم. یقه لباس گرد بود و کمی پایین تر از استخون ترقوه 

ام قرار گرفته بود. با اون رنگ قرمز جیغ لباس و اکلیل های زیادش، به شدت قشنگ شده بودم. 

 ین بند چند قدمی ازم دور شد و  گفت:دیانا با سفت کردن اخر

 حاال نوبت دامنه. -

دامن معلق در هوا رو برداشت و به سختی دور کمرم بستش، خیلی بزرگ بود و حدودا بیست 

الیه داشت. با شادی به پشتم نگاه کردم. دنباله دار بود و حدودا شیش متر دنباله داشت. خندیدم 

به طرف اینه برگشتم و خودم رو توش دیدم. دامن قرمز و پس کار خودش رو کرده بود. اروم باز 

سفید لباسم، همراه با بدنه لباس به شدت می درخشید. پف دامن خیلی زیاد بود و با هر حرکت 

 ریزی به شدت تکون می خورد. سر خوش و خوشحال خطاب به دیانا گفتم:

 ، با این دامن واقعا سخته تا غار بیام.به آماندا بگو بیاد -

 یانا با نگاهی تحسین بر انگیز گفت:د
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 عالی شدی! اگه مادرت االن اینجا بود خیلی بهت افتخار می کرد. -

م هم همین با حرفش بغضی توی گلوم نشست. از توی اینه به صورتم نگاه کردم. اینکه قیافه مادر

از پشت  و بوده باعث میشد هربار که خودم رو می بینم دلتنگش بشم. دیانا اروم بهم نزدیک شد

 فت:گبغلم کرد. سرش رو روی شونه ام گذاشت و در حالی که از توی اینه بهم نگاه می کرد 

 مطمئن باش اون االن هم کنارمونه... -

 اروم چشم هام رو بستم و باز کردم. سرم رو به سمت دیانا چرخوندم و گفتم:

 فکر کنم وقتشه...-

روزی بودیم، با سرعت خودش ور ازم جدا کرد و جلوم دیانا که انگار تازه یادش اومده بود توی چه 

 ایستاد، موهام رو پشت گوشم زد و مظطرب گفت :

 وایی اره، من دیگه باید برم توهم زودتر بیا! دیر نکنی ها! -

 سریع به طرف ورودی رفت که یهو ایستاد و به سمتم برگشت، با افتخار گفت:

 اد هنوز هم برترینه! منتظرتم پرنسس من.امروز تو به امگاورس نشون میدی که این نژ-

با تموم شدنش سریع بال هاش رو باز کرد و از غار رفت، با حرفش خوشحال بودم، من افتخار 

ببرینه ها رو بر می گردوندم... نفس عمیقی کشیدم. کارول اروم باش دختر... به طرف ورودی غار 

 رفتم تا رسیدن اماندا به بیرون نگاه کنم.

به مشغله پری ها خیره بودم. هر کسی مشغول یه کاری بود. پری های گل داشتن فضا  با لبخند 

رو با گل های مختلف تزئین می کردن و در کنارشون پری های چوب داشتن با استفاده از چوب 

های درخت یه قسمتی رو مثل جایگاه تاجگذاری درست می کردن و بعد از کار اون ها باز پری 

 اون قسمتی که با چوب دست شده بود رو با گل تزئین می کردن!های گل می رفتن و 

با تعجب به این صحنه نگاه کردم، مگه قرار نبود مراسم توی غار بزرگ باشه؟ چشمم به دیانا 

خورد که داشت از کار هاشون بازدید می کرد. با تعجب صداش زدم که با دیدنم سریع خودش 

 و گفت: رو بهم رسوند و با تحسین بهم نگاه کرد

 توی راهه.  بله عزیزم؟ به اماندا گفتم بیاد، -

 اروم خندیدم و گفتم:

 مگه قرار نبود مراسم توی غار باشه؟ -
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 دیانا کمی به اطراف نگاه کرد و گفت:

 یلی پیشنهاد داد بیرون باشه تا اتش بازی هم داشته باشیم.اره اما ام -

 اهی عمیق بهم گفت:خندیدم و خوشحال سرم رو تکون دادم. دیانا با نگ

 تم، استرس نداشته باشی ها!یادت نره دیروز چی بهت گف -

 با به یاد اوردن روز قبل، لبخندی برای اطمینان بهش زدم و اروم گفتم: 

 خیالت تخت، تو برو منم زود میام. -

ت. دیانا کمی به صورتم نگاه کرد، اروم باشه ای گفت و سریع باز پرواز کرد و به طرف پری ها رف

به منظره زیبای جلوم نگاه کردم، همه نژاد ها کم کم داشتن می اومدن و پایین صخره ها مستقر 

می شدن. اروم چشم هام رو بستم؛ وقتش رسیده بود. ناخواسته باز به یاد دیشب افتادم. چقدر 

 سخت بود.

رو نبینه، خیلی  ) دیانا مظطرب صبح زود بیدارم کرد و با تلپورت به کنار دریاچه بردم تا کسی ما

 استرس داشت و تند تند حرف می زد. 

ببین کارول، تمرکز کن باشه؟ خب برای فردا تو رسما به عنوان ملکه انتخاب میشی، ولی تو که  -

 رسوم رو بلد نیستی، ببین نگران نباش تمرین می کنیم خب؟ استرس نداشته باش...

 از این همه استرسش خندیدم و خواب الود گفتم:

 که خوبم خودت بیشتر استرس داری! من -

 بات حرفم بهم نگاه کرد و خندید، دستی به پیشونیش کشید و خسته گفت:

راست میگی، از بس این چهار ماه درگیر بودم. پوف بیا ببین چی میگم فردا همین طوری  -

 انجامش بده.

 سرم رو اروم تکون دادم و منتظر شدم تا برام توضیح بده.

کوچولو ها رو دنبالت فرستادم از اخر فضای انتخاب شده برای جشن وارد  ببین وقتی پری -

میشی و به طرف من میای، تاکید می کنم باید درست راه بری و در حین راه رفتن غرورت رو 

حفظ کنی، مثل همیشه ول و چل راه نرو، وقتی به من رسیدی بهم تغظیم می کنی تا تاج رو 

تو ملکه ببرینه ها هستی، بعد از اون تا سه ثانیه صبر کن و بعد روی سرت بذارم و اعالم کنم که 
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سرت رو بلند کن و به سمت بقیه برگرد و به هموشون تعظیم کن و سوگند بخور که ملکه با 

 درایت و خوبی میشی فهمیدی؟

 کمی تعلل کردم و سرم رو اروم تکون دادم، با بی حوصلگی گفتم:

 اره فهمیدم!-

 بخندی زد و خوشحال گفت:با شنیدن این جمله ل

 وب حاال وقتشه که حرف هایی که بهت زدم رو با تمرین انجام بدی! بدو وقتی نیست.خ-

پوفی کشیدم و باشه ای گفتم، کی حوصله داشت اول صبحی اونم اینقدر زود بیاد تمرین کنه! 

 اه...

بار از یه چیزی ایراد برای انجام دادن اون حرکات بیشتر از چندین ساعت وقت گذاشتیم، دیانا هر 

می گرفت و مجبورم می کرد دوباره انجامش بدم. یه بار می گفت صاف نبودی، بار بعدی می 

گفت بیشتر از سه ثانیه تعظیم کردی و یا کمتر از سه ثانیه مکث کردی و اینطوری کل روز رو 

سم تاج حتی بدون خوردن غذایی مجبور شدم صاف ایستادن و سوگند خوردن و اداب بعد مرا

 گذاری رو یاد بگیرم! 

 با غروب خورشید باالخره بعد دوازده ساعت دست از سرم برداشت و خسته گفت:

 وای یادم رفت تو هیچی نخوردی! -

 بعد به اسمون نگاه کرد و متعجب گفت: 

 اِ شب شده که!-

 لبام رو برای چند ثانیه جمع کردم و از حرص گفتم:

 زئوس رو شکر که فهمیدی!-

 ندگی بهم نگاه کرد و گفت:با شرم

 ببخشید، اخه خیلی نگرانم...  -

ام رو باز چشم هام رو خسته بستم. منم نگران بودم تو تنها نیستی. با گرفته شدن دستم، چشم ه

 د:کردم. توی غار خودم بودیم. خسته روی تختم دراز کشیدم که صدای دیانا به گوشم رسی

 بزرگیه!   ح روزسریع غذات رو بخور و بخواب، فردا صب -
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اروم سرم رو تکون دادم که باز غیب شد. خسته سرم رو بلند کردم و به میز غذا خوری سنگیم 

 خیره شدم. مثل اینکه قبل از اینکه وارد اینجا بشیم غذا رو اماده کرده بودن. عجب سرعتی!

وی رفات از روی تخت بلند شدم و به طرف میز رفتم. اروم روی صندلی سنگی نشستم و به مخل

 ... میز نگاه کردم. گوشت کبابی بود، غذایی که اولین نفر پاتریک بهم معرفیش کرده بود

از گرسنگی زیاد شروع به خوردن کردم و در کنارش یاد خاطره هایی که با بچه ها داشتم افتادم. 

و  لحظه ای بعد چشم هام غرق در اشک شدن، با اولین لقمه، اروم دست از غذا خوردن برداشتم

گریه ام شروع شد. اشتهام کور شده بود. زانو هام رو به صورت ضربدری جمع کردم و دست هام 

رو دور زانو هام پیچیدم. سرم رو روی زانو هام گذاشتم و به دیواره غار خیره شدم. اینکه قرار بود 

شاید  تا چند هفته دیگه به دوست هام حمله کنم هر لحظه بیشتر از قبل اذیتم می کرد! اینکه

 خودم کسی باشم که حتی به یکی از اون ها هم اسیب بزنم داشت دیوونه ام می کرد...(

با رسیدن اماندا و صدا زده شدنم توسط اون، از فکر دیشب بیرون اومدم. بهش نگاه کردم، لباس 

ماکسی نارنجی ای پوشیده بود که با سنگ های زیری تزئین شده بود. با جیغ به طرفم اومد و 

 چرخید، با شادی گفت: دورم

 خیلی قشنگ شدید پرنسس، درست مثل مادرتون شدید. -

 با حرفش اروم خندیدم و گفتم:

 بیا بریم، داره دیر میشه. -

اماندا سریع چشمی گفت و دنباله لباسم رو باال گرفت، با کمکش اروم از صخره خو دم پایین 

ید ایستادم، به اماندا نگاه کردم، اومدم و جلوی پل سنگی ای که به سخره های مراسم می رس

 داشت دنباله لباس رو پشتم مرتب می کرد. با تموم شدن کارش کنارم ایستاد و به جلو خیره شد. 

جلوم یه پل سنگی بود که زیرش یه رود خونه جریان داشت و بعد از اون صخره های بزرگی کنار 

ی ساخته بودن که به انتهای صخره هم قرار گرفته بودن و االن به کمک پری های چوب پلی چوب

 ها ختم می شد و یه تخت پادشاهی چوبی اون باال بنا شده بود! 

به بقیه نگاه کردم، جایی که ایستاده بودیم طوری بود که بقیه متوجه ما نمی شدن، اما من به 

. راحتی می تونستم ببینمشون. روبینه ها و تک شاخ های زیادی بودن که منتظر ایستاده بودن

همین طور چندتا اژدهایان هم اومده بودن که برای اولین بار بود می دیدمشون، اندازه خیلی 
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بزرگی داشتن و روی پشتشون شاخ های زیادی وجود داشت، همینطور بال های زیبا و بزرگی 

 هم داشتن.

د چند تاشون اما مگه دیانا نگفت بقیه نژآد ها قبول نکردن؟ شونه ای باال انداختم، شاید تونسته بو 

رو راضی کنه! همینطور داشتم همه رو انالیز می کردم که با شنیدن صدای تبل نفسم توی سینه 

حبس شد. همه جا رو سکوت فرا گرفته بود و دیگه کسی حرف نمی زد! انگار وقتش رسیده بود 

م از که وارد مراسم بشم. نفس عمیقی کشیدم و با قدم های محکم  قدمی به جلو برداشتم. داشت

روی پل رد می شدم که سرم روب اال گرفتم و بهشون نگاه کردم. همشون بهم خیره بودن. طبق 

حرف های دیانا به هیچ کدومشون نگاه نکردم ولی سنگینی نگاه هاشون رو کامال حس می کردم 

اروم از روی پل رد شدم و وارد محوطه بزرگ و صاف صخره  -که روم زوم خیره مونده بود. اروم

 شدم. از کنار همه گذشتم و به طرف اون پل چوبی و تخت پادشاهی رفتم. ها 

با تمانینه قدم به قدم از پله های چوبی تزئین شده با گل های صورتی باال رفتم تا به دیانا رسیدم، 

بهش نگاه کردم، جلوی تخت ایستاده بود، با لباسی سیز رنگ و براق و دامنی بزرگ بهم نگاه می 

 گل هم روی موهاش بود و پروانه ها به زیبایی دور تاجش پرواز می کردن. کرد، تاجی از

لبخندی زدم و ایستادم. اروم به کمک اماندا که کنارم اومده بود، جلوش زانو زدم و سرم رو خم 

کردم، با تعظیمم قدمی به جلو برداشت تا تاج رو روی سرم بذاره. زیر چشمی به تاج که روی 

 گذاشته شده بود نگاه کردم.برگ و گل های بزرگی 

دیانا اروم تاج رو از از روی گل ها و برگ ها که مثل سکو درست شده بودن برداشت و بهم نزدیک 

تر شد. تا امروز اجازه نداده بود تاج رو ببینم و حقیقتا سوپرایز شده بودم. تاج خیلی ظریفی از 

ه شکل دو دندان نیش ببر، کنارش طال بود که با مروارید های کوچیک سفید درست شده بود و ب

 طال اویزون بود. خیلی زیبا بود. 

 با صدای دیانا از تحلیل تاج بیرون اومدم و به حرف هاش گوش دادم.

هم پیمانان ما، به جنگل هالربوس، مکانی که قرن هاست به نژاد منحصربفرد ببرینه ها تعلق  -

نژاد هاست، قرن ها بود که نژاد ببرینه برای داره خوش امدید، امروز روز بزرگی برای ما و تمام 

همیشه نابود شده بود و این جنگل به کمک فردریک جگوارینه برتری که سال ها برای خدای 

جنگ الهه اتنا خدمت می کرد، مخفی شده بود. ولی هیچگاه ببرینه ها و کار های خوبی که انجام 
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عضو باز مانده از این نژاد به خانه برگشت است، داده بودند از یاد های ما فراموش نشد. اکنون تنها 

ببرینه ها همیشه در باالی هرم نژاد های برتر بودند و خواهند بود. اکنون، من دیانا پری جنگل 

کسی که از تمام اتفاقات این جنگل آگاه هست، کارول فرزند پرنسس آنیس و شاهزاده کارول و 

برینه ها و ملکه تمام نژآد های برتر منصوب می کنم، همچنین نوه شاه استفان را به عنوان ملکه ب

همچنین به ایشان لقب آدریانا به معنای عشقی زیبا و درخشان همچون عشق پدر و مادرش و 

 عشق خودش به تمام نژاد های این سرزمین را می دهم. 

 با تموم شدن حرف های دیانا و گذاشتن تاج روی سرم و سنگینی زیادی که داشت، لحظه ای

سرم بیشتر پایین اومد. چی می گفت؟ لقب آدریانا رو بهم داده بود؟ اما قراری بر این نداشتیم... 

هرچند این اسمی بود که مادرم می خواست برای من بزاره، با به یاد اوری حرف های اون روز 

قلبم  امیلی، اشک توی چشم هام جمع شد. از لقبم کامال راضی بودم... با صدایی از درونم، بیشتر

 به لرزش در اومد. صدای اتنا بود.

آدریانا، بهت افتخار می کنم. همه چشمشون به توهه، کاش انیس هم اینجا بود و تو رو می  "

 "دید، اینکه چه دختر محشری داره.

 قطره اشکی از چشمم چکید و روی زمین افتاد. چشم هام رو بستم و گفتم:

 "ت توی این جشن نباشید؟بانو، شما چرا بیرون نیومدید؟ حیف نیس "

 دلم می خواست اونم باشه اما با حرفش، اهی کشیدم.

اگر من بیرون بیام، قدرت تو ضعیف میشه، نباید ریسک کنیم. من از همین جا شاهد این جشن  "

  "با شکوه هستم.

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 "خیلی استرس دارم. "

 صدای خنده اش توی ذهنم پیچید که می گفت:

بقیه فکر  روم باش، این ها بخاطر دیاناست، ولش کن، کار خودت رو بکن و پایدار باش، نزارا "

 "کنن ترسیدی یا توانا نیستی، بهمشوت ثابت کن تا الیق این مقامی

 چشم هام رو باز کردم و مصمم باشه ای گفتم که اتنا اروم گفت:

 "موفق باشی عزیزم. "
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ستم سرم ممنونش بودم، تا حدودی ارومم کرده بود. خوا لبخندی زدم و باز به جشن توجه کردم.

کنار  رو بلند کنم که بخاطر سنگینی تاج یه لحظه مکث کردم. دندان های نیش طالیی تاج از

فس عمیقی نچشم هام پایین اومده بودن و تا گونه هام رسیده بودن. به حتم خیلی بهم می اومد. 

 کشیدم و سعی کردم باز تمرکز کنم.

ه ثانیه رو شمردم و بعد به کمک اماندا بلند شدم، طبق حرف های دیانا به طرف بقیه اروم س

برگشتم و اروم به اون ها هم با خم کردن کمرم تعظیم کردم و برای چند ثانیه مکث کردم تا 

دیانا بعدا باز بهونه نگیره. در اون حال به این فکر می کردم که االن چشم تمام این افراد به من 

منتظر بودن خطایی ازم سر بزنه تا همه چیز بهم بریزه، با استرس چند تا نفس عمیق  بود و

کشیدم و کمرم رو صاف کردم. یادت نره اتنا چی گفت... چشم هام رو باز و بسته کردم و با خیال 

راحت و لبخندی بر لب بهشون نگاه کردم. همه بهم خیره بودن و با امید منتظر بودن. نفسی 

 به تمام کسایی که امروز اومده بودن با صدایی بلند و رسا گفتم: گرفتم و رو

هم پیمانان من، خوش آمدید، من ملکه آدریانا سوگند یاد کرده که از این پس ملکه ای با وقار،  -

مهربان، دلسوز و قدرتمند باشم و هیچوقت به شما ها خیانت نکنم. همچنین عهد کرده که تمام 

 ما به بهترین نحو ممکن انجام بدهم.وظایف خود را در قبال ش

با تمام شدن حرفم نفس عمیقی کشیدم. همه شروع به دست زدن کردن و صدای تشویقشون 

کل جنگل رو در برگرفت. لبخندی به همشون زدم، بالخره تک تک گفته های دیانا رو مو به مو 

 انجام داده بودم و سختی مراسم تموم شده بود. 

اهی برگشتم و بهش نگاه کردم که دیانا از جلوم کنار رفت و با افتخار اروم به طرف تخت پادش

بهم نگاه کرد. چشم هام رو اروم باز و بسته کردم و قدمی به جلو برداشتم. از دو پله تخت باال 

رفتم و به طرف بقیه برگشتم. به حتم با نشستن روی این تخت طال، مسئولیت های زیادی بر 

بهشون قول داده بودم. اون ها سال ها منتظر بودن و االن وقتش رسیده  گردنم می افتاد اما، من

 بود. نباید ناامیدشون می کردم وگرنه پدر و مادرمم ناامید می شدن. 

همه  اروم با اون دامن بزرگ قرمزم روی تخت طالیی براق نشستم که باز صدای تشویق و جیغ

ر که به اسمان می رفت و همچون بب بلند شد و همراهش اتش های زیبای پری های اتش بود

 منفجر می شد. با شادی به اسمان خیره شدم. خیلی زیبا بود. 
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ها  با تموم شدن اتش ها، پری های غذا یکی یکی برگ های بزرگ پر از غذا رو برای مهمون

 م گفت:اوردن. با خوشحالی از این باال بهشون نگاه می کردم که دیانا بهم نزدیک شد و ارو

 حسی دارید ملکه؟چه  -

 به چشم های ابیش نگاه کردم و با تریدد گفتم:

 حس سنگین مسئولیت!  -

 با حرفم خندید و گفت:

 بهش عادت می کنید بانو آدریانا! -

از شنیدن اسم جدیدم لبخندی زدم و خواستم بهش جواب بدم که با فریاد بانو بانوی یکی نگاهم 

بازی از روی پل می دوید و به طرفمون می اومد. با رو از دیانا گرفتم وب ه جمعیت دادم. سر

تعجب بهش نگاه می کردم که از پله ها باال اومد و جلوی پام زانو زد. دست هاش رو باال اورد و 

 توی هم قفل کرد، با چشم های سبزش بهم خیره شد و گفت:

 درود ملکه. -

 سپس به دیانا نگاه کرد و گفت:

 کرده و داره از کوه باال میاد.  بانو خبر بعد، ارتششون حرکت -

با شنیدن حرفش، لحظه ای زمان برام ایستاد. یعنی زمان نبرد فرا رسیده بود!؟ سریع چشم هام 

 رو بستم که با حرف دیانا شوکه چشمم رو باز کردم.

 ملکه چی دستور می دید؟ -

صدای اتنا متعحب بهش خیره شدم. چرا من؟ پس اون چی؟ خواستم بگم من نمی دونم که با 

 توی ذهنم ساکت شدم.

تش از تو بیشتر آدریانا اروم باش، یادت نره چی بهت گفتم. تو االن یه ملکه ای، دیانا دیگه قدر "

یادت  نیست. باید ارتش رو سازماندهی کنی. رهبر خوبی باش و سعی کن کمترین تلفات رو بدی

  "نره من باهاتم.

ل تو بود که من رو راهنمایی می کرد؟ اره، کارونفس عمیقی کشیدم. کی بهتر از خدای جنگ 

نگاهم  واین رو می دونستی و پذیرفتی پس االن حق نداری جا بزنی. مصمم سرم رو باال گرفتم 

 رو به اون سرباز دادم. بلند گفتم:
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ورودی  ه فرمانده ها بگو سریع به اینجا بیان. چقدر مونده تا به دریاچه باالی کوه برسن؟ مکانب -

 جنگل رو می دونن؟ مخفی

 سرباز سریع جواب داد:

 دود شیش ساعت دیگه به دریاچه می رسن، نمی دونیم از مکان مخفی خبر دارن یا نه.ح -

 عحب پس این یه نقص اطالعاتی بود. مصمم سرم رو تکون دادم و گفتم:

 فرمان رو ابالغ کن. -

 سرباز فریادی کشید و جواب داد:

 بله ملکه! -

به طرف همون مسیری که اومده بود دوید. به بقیه نگاه کردم، همه ترسیده  سریع بلند شد و

 بودن و همهمه شده بود. از روی تخت بلند شدم و بلند گفتم:

 همگی اروم باشید! -

با صدام، همهمه اروم گرفت و همه بهم خیره شدن. نگاه هاشون به شدت ترسیده بود. بچه ها 

ارومشون کنن. نفس عمیقی کشیدم و اروم توی ذهنم  گریه می کردن و مادر ها سعی داشتن

 گفتم:

 "اتنا چی کار کنم؟"

 صدای اتنا اروم توی ذهنم پیچید.

زن و بچه ها رو به جای امن ببر و ارتش رو اماده کن. وقت زیادی نیست. از نیرو هایی که داری  "

 "ودت استفاده کن.نهایت استفاده رو ببر. ببین هر نژاد چه خصوصیتی داره و ازش به نفع خ

با خوشحالی سرم رو تکون دادم. درست می گفت. به اژدهایان نگاه کردم. کال دوازده تا بودن. 

 بلند خطاب بهشون گفتم:

تون ژدهایان سریع پرواز کنید و از باال نگهبانی بدید. شیش تاتون توی جنگل بمونید و شیش تاا -

و می نشدید اون ها مکان مخفی و ورودی ر از خارج جنگل محافظت کنید. تا زمانی که مطمئن

 دونن حمله نکنید تا شک نکنن.

 یکی از اژدها ها که به رنگ طالیی بود، بال هاش رو باز کرد و بلند گفت:

 ه دنبال من...فرمانتون انجام میشه. اژهایان ب -
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به پرواز  با تموم شدن حرفش سریع به اسمان پرواز کرد و نعره کشید، بقیه اژهایان هم همراهش

ر چه در اومدن و از مون دور شدن. با رفتنشون باز به جمعیت نگاه کردم. اسب های بال دا

 خصوصیتی داشتن؟ پرواز با سرعتی زیاد! اینبار بلند و محکم خطاب به اون ها گفتم:

ای هسب های بالدار، به فرمانم گوش کنید. ملکه به همراه تمام زن ها، دختر ها و بچه ها پری ا -

 شن.ناتوان و کوچیک رو از اینجا ببرید و به جنگل ویستمنز وود ببرید تا بتونن مخفی ب

 *دفترچه لغات*

متعلق به پریان هست. که هست های دارتمور سرزمینی در اعماق جنگل :ویستمنز وُودجنگل 

ه ک هستپیچیده درختان های درهمهای پوشیده از خزه و شاخهویستمنز وُود پُر از سنگجنگل 

های محلی فراطبیعی زیادی به خاطر همین، داستانحرکت در ان به شدت سخت و دشوار هست. 

ترین مکان زدهجن» وحتی نویسندگان زیادی این قسمت از جنگل ر ه.درباره این محل وجود دار

برد که العاده و عجیبی میبه جهان خارقاین جنگل بیننده اون رو . نتوصیف کرد« در دارتمور

و پری ها سازه هایی در ان ایجاد نکرده  رها شده تا به صورت وحشی و خود رو رشد کند عمدتا

 پوشانده، درختان باستانی ودر حالی که فرشی ضخیم از جنس خزه تمامی کف جنگل ر اند.

پیکر گرانیتی گره  های غول سنگ دور تخته ور شونهاگسترانده و ریشهرو  شونهای خودشاخه

 .ه اندزد

 س با حرفم جلو اومد و بلند گفت:پارسی

بله ملکه، نینا زود باش حرکت کن تا بتونی سریع تر برگردی، مواظب خودت و بچمون باش  -

 عزیزم.

به زوجش نگاه کردم، اسب ماده ای به رنگ شب که مثل خودش یال های بلند و براقی داشت و 

فتن. نینا جلو تر اومد و بهم تعظیم باردار بود. هر دو پوزه هاشون رو بهم زدن و از هم فاصله گر

 کرد و گفت:

 ملکه من، موفق باشید. -

ر شدن سرم رو اروم برای تشکر تکون دادم که پری ها سریع پشت اسب های ماده و بچه ها سوا

ه توی و اسب ها با شیعه نینا از زمین بلند شدن و با سرعت ازمون دور شدن. نگران اون بچ

 جنگ بتونه لذت صلح رو بچشه.شکمش بودم، امیدوارم بعد 
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 نگاهم رو از مسیر رفتنشون گرفتم و به پارسیس دادم. بلند گفتم:

ارسیس ارتشت رو به ورودی جنگل ببر و سعی کن با قدرتتون سپر محافظی درست کنی تا پ -

 اگر وارد شدن مانعشون بشی. اگر داشتین اسیب می دیدن سریع برگردید.

 گفت:پارسیس با فریاد و شیعه ای 

 چشم ملکه. -

و سریع به اسمان پرواز کرد و ارتشش هم همراهش رفتن. با استرس به روبینه ها نگاه کردم، 

فقط اون ها مونده بودن. داشتم فکر می کردم که اون ها باید چی کار کنن که نگاهم  به امیلی 

 دنش اروم گفت:افتاد. با لباس نارنجی و مخملی رنگش به طرفم اومد و تعضیم کرد. با بلند ش

 تبریک میگم، ملکه برای روبینه ها چه دستوری می دید؟ اماده ایم تا پای جون براتون بجنگیم. -

 به چشم های نارنجیش خیره شدم و گفتم:

 قابلیت روبینه ها جز توهم چیه؟ -

 امیلی محکم گفت:

 می تونن غار های کوچیکی زیر زمین ایجاد کنن. -

 ع گفتم:لبخندی زدم. خودش بود! سری

این عالیه، بچه ها رو بزار بمونن تا با فردریک به جنگل سیاه برگردن، ماده و نر ها رو ببر به  -

ورودی جنگل تا چاله بکنن، تا با ورود دشمن توی چاله ها گیر کنن. خودشون هم تیو چاله های 

 جلو تر قایم بشن تا بتونن بهشون نارو بزنن.

 امیلی سریع گفت:

 انتون اطاعت میشه!بله ملکه فرم -

کنارم ایستاده  با حرفش سرم رو تکون دادم که سریع از پله ها پایین رفت. به اماندا نگاه کردم که

ه! اما برای بود و نگران به امیلی خیره بود. حق داشت، اون خواهرش بود نمی تونست نگرانش نباش

 اون کار دیگه ای داشتم.

فته بود؟ رشم هام رو بستم و تیو ذهنم صداش زدم، کجا سرم رو به اطراف چرخوندم. اما نبود! چ

یم با به گوش رسیدن صداش سریع چشمم رو باز کردم. جلوم نشسته بود و سرش رو برای تعظ

 خم کرده بود.
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 ملکه، تبریک میگم. -

 لبخندی زدم و گفتم:

 فردریک، کجا بودی؟ -

 :سرش رو باال اورد و با چشم های نارنجیش بهم خیره شد و گفت

 ا خیلی زیادن، شاید...داشتم بررسی می کردم، اون ه -

 نفس عمیقی کشیدم. هر دو ادامه حرفش رو می دونستیم. اروم گفتم:

 بچه های روبینه رو به جنگل سیاه برگردون و اماندا رو با خودت ببر. -

 اماندا با حرفم سریع معترض گفت: 

 ملکه چی دارید میگید؟ من می خوام با شما باشم! -

 بهش نگاه کردم و با لبخند گفتم:

نه تو باید مواظب روبینه های کوچیک باشی تا در صورت پیدا شدن توسط دشمن نتونن بهشون  -

 اسیب بزنن.

 به طرفش رفتم و دست هاش رو گرفتم، اروم گفتم:

ه نمی خوام شما ها و نژادتون تحت تاثیر این انتقام باشید و مثل نژآد من از بین برید! وظیف -

 خیلی مهمی داری اماندا، تمام تالشت رو بکن تا ناامیدم نکنی.

اماندا کمی بهم نگاه کرد و بعد با چشم های اشکی به طرف فردریک رفت. اروم دستش رو رها 

 کردم که جلوم زانو زد و گفت:

 منتظر بازگشت موفق امیزتون هستم ملکه من. -

بلند شد و با غرشی به طرف روبینه ها رفت.  لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم. فردریک از جاش

اماندا هم با غم اخرین نگاهش رو ازم گرفت و دنبالش راه افتاد. به جلوم نگاه کردم، همه داشتن 

 می رفتن. خطاب به دیانا اروم گفتم:

 بنظرت پیروز می شیم؟ -

 صدای ارومش، باعث شد تا چشم هام رو ببندم.

 شاید... -
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اد تمرین یین واقعا وحشتناک بود... همونطور که چشم هام بسته بودن، به اونم مطمئن نبود و ا

 توی میدان نبرد اجراشون کنم...که هام افتادم، بالخره وقتش رسیده بود 

فتم که )به منطقه اموزشی که رسیدم دیانا رو دیدم که اونجا ایستاده بود . خوشحال بطرش ر

 سریع گفت:

 اتنا بیا بیرون. -

گاه می کردم که اتنا از بدنم بیرون اومد و کنارم ایستاد. خواستم حرفی بزنم که متعجب بهش ن

 دیانا باز پیشی گرفت.

 من کار دارم، تو الهه جنگی بهش اموزش بده. فعال. -

با تموم شدن حرفش سریع غیب شد و ما رو باهم تنها گذاشت. مظطرب به اتنا نگاه کردم که بی 

 خیال گفت:

 گردن من! خب کارول اماده باش.پوف باز انداخت  -

 سریع با حرفش حالت تهاجمی گرفتم و مظطرب گفتم:

 امادم. اینقدر سریع؟_

 با دست هاش به خودش اشاره کرد و گفت: 

 پس به من حمله کن! اره دیگه چی می خواد مگه!-

 با تعجب از حرفش گفتم :

 چی؟ بهت حمله کنم؟-

 رد و عصبی گفت:اخمی کرد و مصمم دوباره به خودش اشاره ک

 اره! دارم بهت میگم به من حمله کن اونم با تمام توانت می خوام ببینم چقدر جون داری.-

فتم و با حرفش حرصم گرفت، انگار طعنه می زد! باشه خودت خواستی! دوباره حالت تهاجمی گر

نه ییهو به سمتش حمله کردم که یهو خم شد و قبل از اینکه بهش برسم با دستش به قفسه س

د بلند ام ضربه زد که روی زمین پرت شدم! چطوری تونست با این سرعت بهم ضربه بزنه؟ با در

 :شدم و بهش نگاه کردم، قفسه سینم بدجور درد می کرد. باپوزخند بهم نگاه کرد و گفت

 دنتد مبارزه کنی؟ جدی؟توی جنگ هم می خوای با این ب-
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نبود. سریع به جسم ببرینه ام تبدیل شدم و با با حرفش به خودم نگاه کردم؛ اه لعنتی حواسم 

 صدایی زخیم گفتم:

 ببخشید حواسم نبود. -

 اتنا اخمی کرد و عصبی گفت:

فکر می کنی توی جنگ هم بهت فرصت میدن تا جسمت رو انتخاب کنی؟ چرا از قفسه سینت  -

رش رو محافظت نکردی؟ باید قبل از اینکه دست من جلو می اومد که بهت ضربه بزنه مسی

تشخیص می دادی و حتی اگه شده اون رو قطع می کردی! فکر کردی توی جنگ کسی بهت 

رحم می کنه؟ نه همه منتظر تا در اولین فرصت تو رو بکشن و افتخار کشتن تنها ببرینه باقی 

 مونده رو بگیرن! دوباره حمله کن، زود باش!

نجه های بلندم رو روی زمین عصبی از حرف هاش و درست بودنشون حالت تهاجمی گرفتم و پ

فشار دادم ، باید بهش نشون می دادم که می تونم از پسش بر بیام! یهو باز به سمتش حمله کردم 

و تا بهش رسیدم، خواستم با پنجم بهش حمله کنم که سریع به هوا پرید و قبل از اینکه پنجم 

ه برای چند ثانیه توی سرم بهش برسه با پاهاش به سرم ضربه زد، شدت ضربه اینقدر قوی بود ک

صدای سوت پیچید و قبل از اینکه کاری بکنم شمشیرش رو در اورد و جلوی گردنم گذاشت و 

 داد زد:

باید مسیر پاهام رو تشخیص می دادی! باید به جای اینکه به شکمم ضربه بزنی به محض اینکه -

 چی کار می کنی؟ دیدی پریدم با پنجه هات به پاهام ضربه می زدی! هیچ معلومه داری

 گیج روی زمین افتاده بودم که سرش رو به چپ و راست تکون داد و ناامید گفت:

 اینطوری نمیشه، باید با فردیک مبارزه کنی! -

شوکه از حرفش سریع خواستم مانعش بشم که سریع با صدای بلند فردریک رو صدا زد که اونم 

 ش می ایستاد گفت:توی پنج ثانیه وارد منطقه شد و در حالی که کنار

 بله بانو! -

 اتنا با دست هاش خودش رو باد زد و گفت:

 عصابم راه میره. ابا کارول مبارزه کن! داره روی -

 فردریک نگاهی بهم کرد و بعد با تردید خطاب به اتنا گفت:
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 مطمئنید؟-

نگ کنار ساتنا سرش رو باال پایین کرد و از منطقه اموزش بیرون اومد، در حالی که روی تخته 

 منطقه می نشست، گفت:

 کارول اون هیکل گنده ات رو تکون بده.-

 از حرص سریع بلند شدم و بلند گفتم:

 هیکل خودت گندست. اه... -

 با خنده اش بیشتر حرصم گرفت. فردریک بهم نزدیک شد و اروم سرش رو خم کرد و گفت:

 من رو ببخشید پرنسس!-

 مظطرب بهش گفتم:

 ...فقط بهم اسون بگیر -

هنوز حرفم تموم نشده بود که با سرعت بهم حمله کرد، لعنتی یه چیزی می گفتی بعد حمله 

می کردی! دوباره محکم روی زمین پرت شدم. انگار اینا عالقه زیادی داشتن من رو روی زمین 

پرت کنن! عصبی و با درد به چشم هاش نگاه کردم که بهم نزدیک شده بود و باالی سرم بود. نه 

نمی ذاشتم! سریع قبل از اینکه پنجش رو باال بیاره، با پنجم به قفسه سینه اش ضربه زدم  دیگه

 که چند قدم عقب رفت و این کارم مصادف شد با عصبانیت اتنا که صداش توی کل منطقه پیچید.

 فردریک داری چیکار می کنی!  -

حظه بهم حمله کرد و از عصبی شدنش لبخندی زدم و دوباره به سمت فردریک رفتم که همون ل

با دندون هاش گردنم رو گرفت، لعنتی، سریع و محکم با پنجم به صورتش ضربه زدم که ولم کرد 

و باز چند قدم عقب رفت! خسته و در حالت اماده باش با فاصله بهش خیره بودم. االن اگه توی 

ری سه برابر من بود حالت گرگینه بودم محال بود که بتونم این کار ها رو باش بکنم. چون اونجو

 ولی االن تقریبا هم اندازه بودیم و شاید حتی من بزرگ تر بودم. 

ش ضربه اینبار قبل از اینکه اون بخاد غافلگیرم کنه من بهش پریدم ولی همین که خواستم به

ا شدت به بزنم از کاری که خودم کرده بودم استفاده کرد و با پنجش به سینه ام ضربه زد که ب

وی سینه شدم. قبل از اینکه  کاری انجام بدم روی قفسه سینم پرید و پنجه هاش رو رعقب پرت 

 کنم؟  و دستم گذاشت و با دندون هاش گردنم رو گرفت که خلع صالح شدم. لعنتی االن چی کار
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خالف منفس نفس می زدم که از روم بلند شد و باز بهم احترام گذاشت، عصبی سرم رو به طرف 

ای  خندیدنش شدم اما واکنشی نشون ندادم. چطوری می تونست انقدر حرفه چرخوندم و متوجه

خودش  باشه؟ بهم احترام می ذاشت ولی حتی یه ذره هم بهم اسون نمی گرفت! احترامش به درد

 می خورد! با صدای اتنا سعی کردم بلند بشم.

 باید تمرین کنی! که افتضاح بود خیلی جای کار داری! پس تا زمانی که پیروز نشی به نظر من-

 اهی از خستگی و شرمندگی کشیدم و در حالی که به غارم بر می گشتم گفتم:

 باشه، باشه...-

اینطوری شد که مجبور شدم هر روز از سر صبح تا اخر شب تمرین کنم تا اینکه باالخره تونستم  

خشوحال بودم  هم اتنا و هم فردریک رو بعد چهار ماه که دیروز بود شکست بدم! دیروز اینقدر

که به محض اینکه اتنا رو شکست دادم غرشی از شادی کردم و خودم رو روی زمین پرت کردم 

 که اتنا خندید و گفت:

بهت تبریک میگم که تونستی شکستم بدی! چند دقیقه اجازه میدم که استراحت کنی و بعد از -

 اون باید با هر دوتامون مبارزه کنی!

شون مبارزه کنم! اینجوری که نمیشد! با چشم های درشت شده چی؟ یعنی چی که با هر دوتا

 گفتم:

 یعنی چی؟ چجوری هم زمان با هر دوتون مبارزه کنم؟-

 اروم لبخندی زد و گفت:

به نظر تو اون ها توی جنگ به کسی رحم می کنن؟ و یا یه نفر به یه نفر حمله می کنه؟ اون -

مثل هزار سال پیش به بدترین شکل ممکن  ها چند نفری سر هر یکی از ما می ریزن و درست

 ما ها رو می کشن . زود باش تنبلی نکن!

باز ازم دور شد و کنار فردیک ایستاد و منتظر بهم نگاه کرد. همین که از جام بلند شدم و ایستادم 

اتنا به فردریک نگاه کرد و بعد هر دوتاشون هم زمان بهم حمله کردن. برای لحظه ای رتسیدم 

ن جاش نبود، با پنجم محکم به صورت فردریک ضربه زدم که به ععقب پرت شد و همون اما اال

لحظه اتنا با دستش یه ضربه به سینم زد که منم به عقب پرت شدم، قبل از اینکه نزدیک بشه 

سعی کردم با پنجم به سینه اش ضربه بزنم که متوجه شد و جا خالی داد ولی قبل از اینکه حمله 
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بلند شدم و به طرفش پریدم که روی زمین پرت شد، گردنش رو با دندون هام و کنه سریع باز 

همینطور دست هاش رو با پنجه هام گرفتم چون جثه بزرگی داشتم و روی پاهاش رو هم گرفته 

 بودم خلع صالح شد که این به معنای شکست اتنا بود!

پشت سرم شدم و همین در لحظه متوجه حرکت فردریک از هرچند فردریک هنوز مونده بود، 

که پرید منم بلند شدم و توی هوا پریدم و با دندون هام گردنش رو گرفتم، هر دو باهم به روی 

ش به سرم زد که گردنش اهام شکستش بدم با پنجهزمین افتادیم ولی همین که خواستم با پنجه

کاری بکنه با پنجه هام  کهبار اون بود که گردنم رو گرفته بود ولی قبل از اینرو ول کردم، این

پنجه هاش رو گرفتم و روی زمین غلط زدیم که برای یه لحظه فشار دندون هاش رو از روی 

گردنم برداشت، همه همون لحظه بود که با پنجم بهش ضربه زدم و گردنش رو گرفتم و با همون 

ود با دندون پنجم دوباره پنجش رو گرفتم و  شکستش دادم. بخاطر اینکه هدفمون فقط تمرین ب

 دادیم .هامون بهم اسیب جدی بهم نمی زدیم و فقط کمی فشارش می

دندون هام رو از روی گردنش برداشتم و از روش بلند شدم که اتنا شروع به دست زدن و تشویق 

 کردنم کرد. فردریک از روی زمین بلند شد و رو بهم گفت:

 تبریک میگم پرنسس شما موفق شدید. -

 وم خندید و اینجوری شد که باالخره اموزش های من تموم شد.(آرکه اونم بهش لبخندی زدم 

به همین زودی چهار ماه گذشت و بهمون رسیدن، هرچند ماهم اماده بودیم اما از خون بی زار 

 بودم و انگار قرار بود خون ریزی بدی به راه بیافته! 

تاج سنگین طالیی رو بیرون وم آرچشم هام رو باز کردم و دست هام رو به طرف تاجم بردم. 

 اوردم و بهش خیره شدم. خیلی براق و زیبا بود، خطاب به دیانا گفتم:

 دیانا، این تاج رو بگیر، توی جنگ بهش اسیب میرسه. -

 تاج رو به طرفش گرفتم که اروم و با احترام ازم تحویل گرفت و گفت:

 تا برگردی منتظرتم. -

ام رو بستم. در لحظه به جسم اصلیم در اومدم و غرشی لبخندی زدم و سری تکون دادم. چشم ه

سر دادم که تمام پرنده های جنگل از ترس به هوا پرواز کردن. به سختی از صخره ها باال رفتم و 
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بی جلوم خیره بودم که حضور اتنا رو کنارم آروی صخره بابابزرگم ایستادم. با غرور به منظره 

 فرو کرد و گفت: حس کردم. دستش رو اروم توی یال هام

 ب خودت باش. اگر تو اسیب ببینی منم اسیب می بینم.آدریانا، مواظ -

 با همون اخم و غروری که بخاظر جسم ببرینه بهم دست داده بود گفتم:

 کنم. واظبت میمنگران نباش اتنا، هر طور شده ازت  -

راستم ایستاد. در روم جلو اومد و سمت آصدای لبخندش با حضور فردریک همراه شد. فردریک 

 حالی که اونم به جلو خیره بود گفت:

 خوام باهم انجام بدیم. لطفا مواظب خودتون باشید.ست که میا خیلی کار ها! ملکه -

خرین ببرینه بود و هدف این آنسف عمیقی کشیدم. چرا همه نگران جون من بودن؟ شاید چون 

 وم گفتم:آرجنگ هم من بودم. 

 های زیادی مونده که ازم شکست بخوری!ارزهنگران نباش؛ هنوز مب -

 با صدای خنده فردریک غرشی سر دادم و گفتم:

 ید؟اادهآم -

 گفت:اتنا در لحظه باز به بدنم برگشت و صدای فردریک بود که می

 همیشه اماده بودم! -

می  با غرش بلند تری با یه جهش از صخره به پایین پریدم و با سرعت از ال به الی درخت ها رد

شدم تا به ورودی جنگل برسم. فردریک هم پا به پام می اومد و همراهیم می کرد. مدتی بعد با 

رسیدن به مقصد از سرعتم کم کردم و ایستادم. به طراف نگاه کردم. بوی بچه ها هنوز هم می 

 روم خطاب به فردریک گفتم:آاومد اما به خوبی استتار کرده بودن. 

 و هم مخفی کنی؟تونی بوی بقیه رکردن بو بود، میفردریک، قدرت تو مخفی  -

م و سریع فردریک سری  تکون داد و در لحظه بوی اسب ها و روبینه ها، از بین رفت. لبخندی زد

جلو  پشت بوته های اطراف درخت جلوم، کمین کردم. فردریک هم کنارم قرار گرفت. هر دو به

ما ی رو حس کردم واکنش نشون بدم. اابهکشیدم تا اگر حضور غریخیره بودیم. مدام بو می

 خوشبختانه هنوز خبری نشده بود.
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بیام که  حدود پنج ساعت گذشته بود و هنوز اتفاقی نیوفتاده بود، خواستم از پشت بوته بیرون

ودن. صدا صدای نعره های اژهایان مانع از بیرون اومدنم شد. لعنتی، به حتم وارد نبرد شده ب

 ور بود.آلرزوند، درد یم هاشون به شدت دلم رو

ه های تک شاخ به گوش رسید! نمدتی نگذشت که با ضربه ای به مرز جنگل، صدای شیعه اسب

برم که  سیب برسه، سریع از پشت بوته بیرون اومدم و خواستم به جلوآها نباید بزارم به اون

 عصبی به طرفش برگشتم که گفت:. فردریک پاش رو روی دم بلندم گذاشت

 ید کجا می رید؟ می خواید خودتون رو بکشید؟دار -

 با زور در حالی که دمم رو از زیر پاش بیرون کشیدم گفتم:

 باید برم و باهاشون حرف بزنم؛ شاید راضی شدن و جنگ متوقف شد. -

فردریک با حرفم با تعجب بهم نگاه کرد و لحظه یا بعد خندید. عصبی از تمسخرش بی توجه 

 دم. به درک که برات خنده داره، من کار خودم رو می کنم!بهش به راهم ادامه دا

سریع و با تمام توانم خودم رو به اسب ها رسوندم. با دیدن وضعیت جلوم شوکه ایستادم. سپر 

شد و اسب ها هر چند تاییشون روی زمین افتاده بودن و خون ابی رنگ اسب ها داشت خورد می

ین اسب رفتم. مرده بود! لعنتی سرم رو باال اوردم و باال اورده بودن! سریع به طرف نزدیک تر

بهشون نگاه کردم، نه نیم زارم همتون بمیرید! با دیدن پارسیس درست جلوی سپر به طرفش 

رفتم. کنارش ایستادم و به اون طرف سپر نگاه کردم. گرگینه ها بودن که با چنگ و دندون به 

ارانوس و واران همراه با دوست هام کنار دریاچه جون سپر افتاده بودن. به پشتشون نگاه کردم، ک

 روم گفتم:آایستاده بودن و به اینجا خیره بودن. 

 تونن ما رو ببینن؟پارسیس... اون ها می -

 ورد.آصدای متعجب پارسیس من رو به خودم 

 ار می کنید؟ اخ، نه نمی تونن ببینن...کملکه شما اینجا چی  -

قیه چکید سرم رو چرخوندم و به ببود و از دماغش خون میبهش نگاه کردم. اونم ضعیف شده 

 رفتن! سریع خطاب به پارسیس گفتم:نگاه کردم، اون ها هم داشتن از دست می

 جوری پیش بری همه میمیرن.رو بردار این پارسیس عقب نشینی کن، بس کن سپر -

 پارسیس اما همچنان در حالی که بال هاش باز بودن گفت:
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 ی جونم برای شما می جنگم من...نه من تا پا -

شد، نیم خواستم اسب ها بخاطر حماقت پارسیس بمیرن! سریع به طرف طوری نمینه این

ین افتاد، پارسیس غرشی سر دادم که بخاطر قدرت زیاد غرش پاهاش رو باال اورد و از پشت به زم

رف دن. پشتم به طها با شیعه بهم نگاه کربا افتادنش سپر د رلحظه شکسته شد و همه اسب

 دشمن بود. به اسب ها نگاه کردم و گفتم:

 باشید! همه برگردید و عقب نشینی کنید! زود -

اسب ها مردد بودن اما با غرش دوباره من، پارسیس رو بلند کردن و با سرعت به داخل جنگل 

بودن رفتن. با نفس عمیقی به طرف دشمن برگشتم. بهشون خیره شدم. اژدهایان اطراف افتاده 

 هام رو بستم. تقصیر من بود... و از شدت خون ریزی جون داده بودن. چشم

با حضور فردریک کنارم چشم هام رو باز کردم و به دوست هام خیره شدم. انالی و انار، همراه با 

پاتریشا و پاتریک کنار هم ایستاده بودن و با اخم و ناباوری بهم خیره بودن. هکتور کجا بود؟ به 

نگاه کردم اما نبود! نمی دیدمش! نگاهم به واران افتاد، واقعا همون الفا بود... پس درست اطراف 

حدس زده بودم. در کنارش هم کارانوس ایستاده بود، اون از تایگا به اینجا اومده بود؟ اونم فقط 

 برای کشتن من؟ خنده دار بود. انگار مهم تر از اونی بودم که فکر می کردم!

کنار کارانوس افتاد، باورم نمی شد که اونم اومده باشه! توماس و اریکا؛ اینجا چی نگاهم به شخص 

کار می کردن؟ چی میگی کارول! معلوم بود دیگه، اون ها هم تافته جدا بافته نبودن... اومده بودن 

 تا سودی به دست بیارن. به قول اتنا، افتخار کشتن اخرین ببرینه رو بگیرن...

 ف کارانوس بهش خیره شدم. صداش بود که توی ذهنم پیچید.اهی کشیدم و با حر

 "کارول، مشتاق دیدار! اوه، یا نه االن باید گفت ملکه آدریانا! "

از حرفش لحظه ای تعجب کردم. جاسوس بینمون بود! مطمئنم، وگرنه چطور از لقب من خبر 

 دار شده بود!؟ خائن ها...

 اخمی کردم و با غرور گفتم:

اد جالب نبود! بهتر تی هست که ندیده بودمت... هر چند دیدار اخرمون هم زیکارانوس، مد -

 ات تعظیم کنی؟نیست بهم ملکه

 با حرفم خندید و گفت:
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ز این عنوان اچه ملکه ای؟ تو تنها برای اون احمق ها ملکه ای نه برای ما! هرچند تا می تونی  "

 ".پوچ لذت ببر چون تا اخر امروز دیگه نیستی

 خندیدم و گفتم: از حرفش

ارانوس بیخیال! فکر می کنی با این ارتش چند هزار تاییت می تونی حریف ما بشی؟ یادت ک -

 نره که ما نژاد برتریم نه همچون شماها پستو حقیر که دنبال منلفع خودشونن!

 کارانوس، با حرفم اخمی کرد و خواست جواب بده که واران، میون حرفش پرید و گفت:

 می کنی می تونی حریف ما بشی؟ انگار توهم زدی! کارول! فکر -

 باز خندیدم و گفتم:

خیر، گویا شماها توهم زدید که فکر کردید با چند هزار تا حیوون می تونید حریف سه تا از  -

 نژاد های برتر اونم ببرینه بشید! انگار به کل عقل از سر همتون پریده!

 :واران لحظه ای خندید و بعد با سر خوشی گفت

 اشتباه می کنی، اتفاقا ماهم نژاد های برتر رو داریم! -

با حرفش، لحظه ای بدنم به لرزه افتاد، باور نمی کردم تا اینکه الفای اژدهایان، به رنگی سیاه و 

دو برابر اژدهایان دیگه، پشت سر واران به زمین نشست! زئوس...یعنی واقعا کارمون تموم بود؟ 

جمع هزاران اژدها اینجا بودن! نفس عمیقی کشیدم، باید سریع می الفاشون اینجا بود پس سر 

 رفتم سر اصل مطلب تا درگیری شروع نشده بود.

 با اخم گفتم:

با حضور شاه اژدها هیچ چیزی تغییر نمی کنه! هنوز هم برتری با ماست، انگار قدرت یه ببرینه  -

 رو دست کم گرفتین! 

 با خنده توماس بهش نگاه کردم.

گرنه ودی انگار خیلی خودت رو دست باال گرفتی! بچه جون فقط هیکلت عوض شده نه ج -

 خودت همونی!

 بی توجه بهش خطاب به کل ارتش گفتم:

همگی گوش کنید، ما با شماها دشمنی نداریم، دشمن اصلی ما، هادس خدای دنیای مردگان  -

به ببرینه ها حمله کنید هست که تمام این ها زیر سر خودش هست. اون بهتون دستور داده تا 
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و خودش هم به خدای مرگ اتنا حمله کرد! هزار سال این نبرد ادامه داشته و چرا امروز پایانش 

نباشه؟ هر دو طرف خسارت دادن اما جنگ همیشه با خسارت همراهه، اگر ادامه بدیم دنباله این 

برد بمیرید اون ها بی خانواده نبرد هیچ وقت تموم نمیشه! به فکر بچه هاتون باشید، اگر توی این ن

 گیرن! خوب فکر کنید شما ها راضی هستید؟میشن و سال ها مورد تمسخر بقیه قرار می

با حرف هام، همهمه ای سر گرفت، همه باهم حرف می زدن و انگار داشتن حرف هام رو تحلیل 

حرف کارانوس  می کردن. بهشون خیره بودم و منتظر بودم هر ان بگن جنگ رو تموم کنید که با

 با درد چشم هام رو بستم.

جالبه، چون درست هزار سال پیش هم بابابزرگت شاه استفان همین حرف ها رو بهم زد، اما  "

کشید و ارزید! درد میهاش میفهاش توی قلبش برام داشت به حرلذتی که با فرو کردن پنجه

 .این برام لذت بخش بود

ابابزرگم رو اون کشته بود... اون فرمانده اون هزار سال بود؟ هاش بیشتر عصبیم می کرد، ببا حرف

یا نه همدست بود! با غرشی که به طرفش کردم یاکت شد و از درد زوزه کشید، با عصبانیت بهش 

 خیره بودم که از گوش هاش خون بیورن اومد. با عصبانیت خطاب به همه گفت:

 "هاش نشید!ون دروغ میگه! خام حرفست، داره بهتا دیدید؟ اونم مثل بقیه ببرینه ها "

 متقابال از عصبانیت غرشی سر دادم و گفتم:

خفه شو کارانوس؛ بابابزرگم رو کشتی و از لذت مردنش برام میگی انتظار داری با خوشحالی  "

 همراهیت کنم؟

 کارانوس بی توجه بهم گفت:

 "اریخ صدا زده میشه!افراد هر کس بتونه اون ببرینه رو برام بکشه بزرگ ترین حیوون ت "

های نیششون نمایان شد! با تموم شدن حرفش همه گرگ و گرگینه ها زوزه کشیدن و دندون

شدن! نه فایده نداشت، اون ها لعنتی به ال ها نگاه کردم، اون ها هم با ناخن هاشون نزدیک می

سرشار شده بود.  هاشون از نفرتها دوختم، چشممتوجه نبودن! با تردید اخرین نگاهم رو به بچه

 این اخرش بود. پایان دوستی ما... 

 سریع در حالی که به داخل می دویدم خطاب به فردیرک گفتم: 

 برو! تو جلو تر برو بهشون دستور حمله بده -
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با دستورم فردریک با سرعت از کنارم رد شد و توی عمق جنگل محو شد. وحشت زده به عقب 

تم بودن و سعی داشتن دمم رو بگیرن! نه خیلی بهم نزدیک نگاه کردم، گرگینه ها و ال ها پش

بودن! با وحشت به جلو نگاه کردم که به ناگاه دستم پیچید و با سر به زمین خوردم. با چند تا 

چرخش روی زمین ثابت موندم. سریع بلند شدم تا باز فرار کنم که دیدم توسط یه گله گرگینه 

ها بودن که منتظر تیکه تیکه کردن بودن! به اسمون محاصره شدم. پشتشون هم ال ها و گرگ 

نگاه کردم، اژدهایان ما و اژدهایان دشمن باهم درگیر شده بودن و تمام اسمان رو به اتش کشیده 

 بودن. فریاد ها و نعره های هر دو طرف کل منطقه رو در بر گرفته بود!   

جوم می ارودن و با پنجه هاشون بهم با نفس عمیقی باهاشون درگیر شدم. چهار تا چهار تا بهم ه

حمله می کردن. با پنجه هام و ناخن هام گوشت هاشون رو می کندم و به عقب پرتشون می 

کردم اما یه بیشتر می شدن. کشتنشون برام کاری نداشت، اما نمی توسنتم بکشمشون و فقط 

 تونستم بکشم! بیهوششون می کردم. من... من نمی

ه گرگ ها وسط جنگ به عقب نگاه کردم، ارتشمون اومده بود! فردریک مدتی نگذشت که با زوز

شد. منم بدجور کشت و کشته میبه موقع رسیده بود! هر دو ارتش با هم درگیر شدن. هر کس می

 دادن... کردن و امونم نمیدرگیر بودم، بیشتر به من حمله می

سته شده بودم. داشتم کم کم توانم دقایقی از جنگ گذشته بود و همچنان در حال نبرد بودیم. خ

رو از دست می دادم. به سختی از درختی که کنارم بود باال رفتم و با پنجه هام خودم رو نگه 

داشتم، به پایین نگاه کردم، اون هام سعی داشتن تا از درخت باال بیان! از روی خستگی به اطراف 

 ود.نگاه کردم، درخت ها شکسته بودن و همه چیز خراب شده ب

ی جنگلمون به کل از بین رفته بودن و نابود شده بودن، جنگل در تاریکی فرو اگل های زنگوله 

شد! خورشید هم غروب رفته بود و تنها با نور اتش اژدهایان توی اسمان هر از گاهی روشن می

 کرده بود و بدجور همه چیز بهم ریخته بود. 

همه داشتن با تمام توانشون مبارزه می کردن. جسد غمیگن به پایین پریدم و دوباره درگیر شدم. 

شدن و من، با عذاب وجدان ازشون می های روبینه ها و اسب های تک شاخ زیر پاهام له می

جنگیدم که به ناگاه با حمله دوست هام دست کشیدم و قدمی به عقب گذشتم. به سختی می

که ناگهان با پریدن انار به طرفم و کردم. من... بهشون خیره بودم .رفتم؛ نه بهشون حمله نمی
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برخورد پنجه اش به صورتم، خون رو حس کردم. قلبم شکست، بی معرفت من که باهاتون کاری 

 نداشتم! 

د شخواستم بهشون چیزی بگم که همه با هم بهم حمله کردن؛ غمگین چشم هام رو بستم نمی 

ر دورگه من جاودانه نبودم، بخاطکاری کرد. منم بهشون حمله کردم. نمی تونستم بزارم بکشنم 

 بودنم جاودانگی رو  نداشتم و ممکن بود بمیرم.

روبینه ها و تک شاخ ها اطرافم مبارزه می کردن و ازم محافظت می کردن. اما مطمئنن نمی  

تونستن زیاد دووم بیارن، تعدادشون خیلی زیاد بود. خسته شده بودم و داشتم کم می اوردم؛ در 

ها می جنگیدم به اطراف نگاه کردم، همه زخمی بودن و داشتن یکی کی کشته  حالی که با بچه

 می شدن، در حالی که با بچه ها می جنگیدم بلند گفتم:

 بس کنید من نمی خوام باهاتون بجنگم بس کنید!  -

 اما گوش نمی دادن، صدای انار بود که با نفرت بهم جواب می داد:

د فکر اینجاش رو هم می کردی تو بهمون خیانت کردی اون روز که بهمون دروغ گفتی بای -

 کارول! ما بهت اعتماد داشتیم!

به طرفم پنجه کشید که جا خالی دادم، از اون طرف پاتریک حمله کرد که با ضربه محکمی به 

 صورتش به عقب پرتش کردم و گفتم:

 من خیانت... -

به اسمان افتاد! اژدهایان خودمون خواستم بگم من خیانت نکردم که با نعره های بلندی، چشمم 

داشتن تمام درخت ها رو به اتیش می کشیدن و به خودی ها حمله می کردن! حیرت زده بهشون 

 نگاه می کردم که با فریاد دیانا توجه ام جلب شد.

ملکه، عقب نشینی کنید اونا بهمون خیانت کردن، با اونا هم دست شدن برگریدن... همه برگردن  -

 برگدین!

گل فرار نگار که فریاد های دیانا به گوش همه رسیده بود چرا که همه با وحشت به اعماق جنا

نار به می کردن و دشمن هم در تعقیبشون می رفت. داشتم بهشون نگاه می کردم که به ناگاه ا

اال قدرت طرفم حمله کرد؛ وقت دفاع نبود، به حتم اسب می دیدم که در لحظه با قدرتی که احتم

 دم.شو تلپورتش بود، ناپدید شدم و روی سخره ای در باالی جنگل و کوهستان پدیدار اتنا 
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کرده  غمگین به صحنه خیره شدم، جنگلی پر از اتش جلوم بود و خون تمام زمین ها رو رنگی 

رار فبود، درخت ها از بین رفته بودن و جسد ها روی زمین فرش شده بودن، حیوون هایی که 

 من محاصره شده بودن و یکی یکی کشته می شدن. چشم هام رو با دردکرده بودن توسط دش

بودن و االن  بستم، این جوری نمیشد! باید کاری می کردم اونا بخاطر ببرینه ها، بخاطر من اومده

 همه داشتن می مردن! باید چی کار می کردم؟ 

 با ظاهر شدن اتنا کنارم و حضور دیانا، غمگین گفتم:

قبال این صحنه رو توی خواب دیده بودم! این خون ها رو دیده بودم! من...  شکست خوردیم. من -

 باید قبول می کردم.ن کردم.تقصیر منه نباید قبول می

اره این صحنه همونی بود که توی کاستاریکا دیده بودم! هموین که نور سبزی به چشمم خورد! 

دم. دنبالم می گشتن و همه جا رو بو می با دیدن انار و بچه ها از این باال از توی فکر بیرون اوم

کشیدن! نگاهم به کارانوس و واران افتاد، اون ها هم داشتن وحشیانه همه رو می کشتن و به 

به اژهایان خیره شدم. پس جاسوس ها اون ها . کردندنبال من غار های جنگل رو زیر و رو می

 دم:بودن... توی فکر بودم که با صدای دیانا حواسم رو بهش دا

 تونیم بازم بعد ها انتقام...ملکه؛ همه مطمئن نبودن که پیروز میشن، می -

خواستم این ها همش بخاطر وجود من بود! دادم؛ من خون ریزی نمیهاش گوش نمیبه حرف

یعنی اگر من نبودم همه چیز تموم می شد؟ اره و همه جا رو صلح فرا می گرفت. پس اگر من 

دن! درد زیادی داشتم و دیگه امیدی به زنده موندن نداشتم، نبرد اخر می مردم همه زنده می مون

با دوست هام برام گرون تمام شده بود و بدجور بهم اسیب زده بود. بی انصاف ها اصال بهم رحم 

 نکرده بودن...

رفتم، به صحنه خیره غمگین در حالی که از درد زخم هام و سوزششون دیگه داشتم از هوش می

 گفتم: شدم و خسته

ون ن که بمیرم همه چیز تموم میشه مگه نه؟ تنها امید هایی ناامید میشه که به زنده موندنشم -

 ارزه!می

 )راوی( 
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و  کارول با تمام شدن حرف اش به طرف لبه صخره حرکت کرد، دیانا خواست سریع جلو برود

ش به اتش زیاد ا مانع رفتنش بشود که با باال آمدن ناگهانی یک اژدها آن هم جلوی صخره و

سمت کارول، شوک شده ایستاد، کارول جلوی چشم هایش داخل آتش محو شد و جیغ های 

 دیانا و اتنا بود که کل آن منطقه را در بر گرفت! 

دیانا که تازه به خود آمده بود با حرکت دست اش، اژدها را با خشم به عقب پرت کرده و به طرف 

سرش نشست و اشک ریخت و دیانا با غم گریه می کرد، او  تا باالیآنبدن سوخته کارول دوید، 

اش بزرگ اش کرده بود. سال ها ازش نگه داری کرده بود و برایش حکم مادر را داشت و حال بچه

 مرده بود... 

اتنا دستش را روی قلبش گذاشته بود و نفس های اخرش را می کشید بخاطر اسیبی که به کارول 

خواست مرگش بی هوده باشد و طاقت هم به زودی میمرد! او اما نمیوارد شده بود و مرگش، او 

 مرگ کارول را هم نداشت، برای همان، سریع از جایش بلند شد و با قاطعیت و بغض گفت:

خرین ببرینه هست! آست! اون ا کنم، باید زنده بمونه، ملکه امید خیلی هاخودم رو فدا می -

 .شیمجبرانه، دیگه بی حساب می بخاطر بهای ببرینه ها بخاطر من، این

 او برای اخرین بار به دوست همیشگی اش دیانا نگاه کرد و گفت:

 دلم برات تنگ میشه! مواظب باش! تو زنده بمون همه بهت نیاز دارن! -

دیانا که گویی تازه به خود آمده بود و متوجه حرف های اتنا شده بود سریع با جیغی خواست 

در لحظه ای خیلی سریع نورانی شد و به زره های کوچک سبز رنگ تبدیل مانع او بشود که اتنا 

شد، دیانا دیر عمل کرده بود و گویی کار از کار گذشته بود! زره های معلق به طرف کارول رفتند 

 و مدتی بعد، کارول به بدن انسانی اش تبدیل شد و به زندگی بازگشت.

ش خیره شد، متوجه نبود اتنا توی وجودش شده به هوش امد، گیج و خسته به دیانا و زجه های 

کرد؟ حتما باز هم برای مدتی از بدنش دانست اتنا به کجا رفته است! چرا حسش نمیبود اما نمی

 گشت. اری او خوش خیال بود.بیرون رفته بود و به زودی باز می

ل، توی آغوشش کارول به سختی بلند شد و به سمت دیانا رفت که دیانا خودش را با دیدن کارو

انداخت و هق هق هایش بیشتر از قبل شدت گرفتند. کارول سعی می کرد به آن چیزی که توی 
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توانست؟ او که طاقتش از فکر های دیانا میذهنش جوالن می داد فکر نکند اما مگر با این زجه

 های زیاد تمام شده بود، دیانا را از اغوشش بیرون آورد و نگران گفت:

گریه  ندم؟ من سوختم ولی االن چرا کامال سالمم ها؟ بهم بگو دیانا! تو چرامن چجوری ز -

 ؟ اتنا کجا رفته؟ یکنمی

گریه های دیانا حتی برای لحظه ای هم بند نمی آمدند. کم کم اشک های کارول هم بخاطر این 

زجه های از ته دل اش شروع به ریختن کرد که دیانا با سک سکه و صورتی که غرق در اشک 

 بود گفت:

 .شون رو نجات بدیباید زنده بمونی! باید همه-

کرد، دست هایش را پاک کرد ولی هنوز هم سک سکه میهایش اشککمی مکث کرد و با دست

 های کارول را گرفت و گفت:

فهمی ت بده، اون گفت تو امید خیلی ها هستی. میجاتنا روحش رو برای همیشه داد تا تو رو نآ -

زنده بمونی! باید یکبار برای همیشه همشون رو شکست بدی حتی اگه الزم باشه  کارول؟ تو باید

باید دوست هات رو هم بکشی. دیگه حق نداری راجب مرگ حرف بزنی! نه نداری! اتنا دینش رو 

 به ببرینه ها ادا کرد، حاال نوبت توهه که دینت رو به همه ادا کنی!

مد؛ کارول بیشتر از قبل در خودش می شکست و فرو با هر جمله ای که از دهن اتنا بیرون می آ

می ریخت. چشم هایش غرق در اشک شده بودند و باور این جمله بیشتر از آن چه که فکرش را 

می کرد برایش سخت بود، امکان نداشت که آتنا دیگر توی وجودش نباشد! چجوری ممکن بود؟ 

 انش را برای او فدا کند و بمیرد؟او الهه جنگ بود، او دختر زئوس بود چطور می توانست ج

عذاب وجدان، درد و ناراحتی کشته شدن تمام کسانی که گفته بودند تا پای جانشان از کارول 

محافظت می کنند و حال واقعا برای کارول جانشان را از دست داده بودند، خیلی زیاد بود. آنکه 

ر او خودش را فدا کرده بود آتنا کسی که توی تمام لحظات زندگی اش باهاش بوده هم بخاط

 باعث میشد قلبش بیشتر از هزار تیکه بشود و نتواند فراموشش کند!

 کشد.شود و از ته دل جیغ میبا عذاب وجدان بلند می

 فتاد! اها بخاطر منه، اگر من نبودم این اتفاق ها نمی .ی ایهمه -
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خره سر صرانی و عجیب در جلوی به ناگاه با گریه به طرف صخره دوید که با دیدن دایره ای نو

ره با جایش میخکوب شد، متعجب بهش خیره شده بود؛ حیران به انسانی خیره بود که کنار دای

ارگان، یک شنل بر سرش ایستاده بود و آن ها را نظاره می کرد! در آن تاریکی شب، ماه و ست

 .کردندپشتش قرار گرفته بودند و او را نمایان می

روی هوا معلق مانده بود؟ پرنسس، اما بی خیال این ها شده بود، او تنها  او که بود؟ چگونه

خواست بمیرد تا بقیه را از دست خودش نجات بدهد. نگاهش را از دل آسمان گرفت و  بی می

 توجه به او، به طرف لبه صخره دوید که با حرف آن ناشناس، از حرکت ایستاد.

 با من بیاید پرنسس. من تاون هستم!  -

 کرد، حیران خطاب به دیانا که در حال گریه بود گفت:ارول متعجب به او نگاه میک

 بینی؟ تاون کیه؟دیانا، اون شخص رو می -

 دیانا متعجب اطراف را نگاه کرد و جواب منفی داد! غمگین گفت:

 جا نیست! کارول خوبی؟ کسی که این -

مفهوم چه چیز بود؟ کارول قدمی به  این حرفش چه معنایی داشت؟ اینکه دیانا او را نمی دید

جلو برداشت و به او خیره شد. خواست حرفی بزند که به ناگاه، انفجاری جلوی صورتش رخ داد 

 و دنیایش برای همیشه در تاریکی فرو رفت...

*** 

 پایان
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 سخن نویسندگان:

 سادات:

  ۳0/۱۲/۱۳99_۱/۱/۱400بالخره تموم شد! درست به موقع!  

 عید هست!  ۱۳:۳0اد و فردا بامد ۱:۳۲ساعت: 

 ود.(صبح  )باشد که خاطره ش ۳:0۳به وقت  ۱4/6/۱400تاریخ باز نویسی و اتمام ویرایش:  

از تمام دوستان و آشنایانی که بهم کمک کردن نهایت تشکر رو دارم و امیدوارم همیشه موفق 

ی رو از سر گذروندیم باشند. بخاطر این رمان من و پردیس باهم اشنا شدیم و باهم مشکالت زیاد

و االن واقعا خوشحالم که باهم رمان رو تموم کردیم. امیدوارم همیشه باهم دوست باشیم و رمان 

های زیادی بنویسیم. پردیس تموم مدت خیلی تالش کرد و واقعا ادم خون گرم و مهربونی هست، 

همکاری زیبایی  به طوری که ساعت ها بهم حرف می زدیم و متوجه نمی شدیم. خیلی خوب بود.

 داشتیم. 

همچنین از تارا دوست خوبم ممنونم که کل مدت تایپ و سختی هاش همراهم بود و بهم کمک 

 کرد تا رمان بهتری بنویسیم. مرسی.می

 از مادر و خاله ام هم نهایت تشکر رو دارم. مرسی که انرژی دادید. 

ونم و امیدوارم توی فصل های از خوانندگانی که ما رو توی فصل اول همراهی کردند هم ممن

 بعدی هم ما رو همراهی کنید.

آثار دیگر نویسنده: رمان تقدیرخونین، رمان دیگه نیستم، رمان پس از تردید)چاپ شده(، رمان 

 کابوس افعی، رمان عصیانگرقرن

 fateme.s.hasheminasab.exo.l@ادرس نویسنده در اینستاگرام: 
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 پردیس: 

 درست به موقع  باالخره ویرایشش تموم شد 

۱9/05 /۱400 

 در که عزیزم خانواده از همینطور !ممنونم خیلی خیلی کردن همراهی رو ما که عزیزانی همه از

 رو گزاری سپاس نهایت هم کردن دنبال پارت به پارت رو رمان و کردن همراهیم لحظات تمام

 دارم.

 رمان این بخاطر که بود این نهااو ترین مهم ولی گرفتم، یاد چیزها رو خیلی رمان تایپ طول در

 مهربون، دختری بود. زندگیم های اتفاق بهترین از یکی فاطمه با دوستی شدم، صمیمی فاطمه با

 باشه فرشته توصیفش برای کلمه بهترین کنم فکر که پذیر مسئولیت نهایت بی و داشتنی دوست

 ای منتظره غیر خیلی های فاقات قراره چون باشید رمان دوم جلد منتظر حتما نهایت در البته و

 !بدید انرژی ما به همراهیتون با لطفا پس بیافته

 pardis_ne@آیدی نویسنده در تلگرام: 

*** 

 *نکته* 

دوستان الزمه نکته ای رو بهتون بگم؛ تمام اسم ها و مکان هایی که توی رمان استفاده 

جه میشید. همچنین شده همه از روی هدف بودند و با کمی تحقیق دلیل آن ها را متو

تمام دفترچه های لغات از روی واقعیت بودند و می توانید با سرچ در گوگل، از آن ها 

 دیدن کنید.

 این رمان در سه فصل ادامه دارد...

م در نهایت به تصمیم دو نویسنده این رمان رو به همه کسانی که همراه ما بودند تقدی

 شیم.می کنیم. امیدواریم که خوشحالتون کرده با
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 مراجعه کنید.  .IR3ia98www. جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 
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