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 نسب    یو فاطمه السادات هاشم   یساری ن سی : پرد سندگانی نو

    یی / عاشقانه / معما  ی لی: تخ ژانر

 

 : خالصه

 .  شودیکه تحملت تمام م   یشویمسخره م   هیقدر به دست بقآن یگاه 

به    لیمن تبد  شان،یکه ممکن است با حرف ها  کردندیها هرگز فکر نم   آن
 من بشوم!

آر  ییهاو حسار حرف  ر ی از زنج  ازاد بشوم!  انداختند  ...  یکه آن ها دورم 
مگر؟ فقط    شود ی! چه م شوم یم  لیبخاطر آن ها است که من به من تبد 

 !  زد یدگر برخ یبار انگر یکه قرار است، عص   ییگو 

  ل یبدبخت و تنها تبد  یامگا  کیجهان امگاورس، ان ها من را به    ت یا  در 
  ی به آن ها ثابت م  ی روز  ک یکه در نفرت وغم غرق شد، اما    ییکردند، امگا

فقط من   براستم ی نکنم که من  م   نیآخر  ی!  را دست کم    م،یگو   یبار  من 
 !د یرینگ

  یکاف   ست،یپاسخ سخت ن  ر، یهستم؟ البد نژاد برتر! اما خ  ی پرسند من ک  ی م
 او، او است. هه بله! من خودم هستم. من، من هستم!   د ییلست بگو



 *** 

 : مقدمه

 خاطرات ام پنهان کرده ام.  وقتم را داخل صندوقچه   یوقت و ب یها خواب

حق  آن روز که  آن  رسد،  فرا  موعود  لحظه    قتیروز که  آن  در  شود،  برمال 
 شوند.  یبرمال م  ز یخاطرات ن

هزار   یها  که ازافسانه  یرو خواهد شد. دشمن  بهرو    م یعظ  یابا حادثه  ایدن
که از خاطرات خون    یدشمن  د،یآ   یشده است و به سراغ اشان م  دار یساله ب

 آلود و وحشت جنگل هالربوس زنده شده است. 

 غرق خواهد شد!    یک یتار  یبار تو ن یآخر  ی! جهان براانتکارها یخ یا یار

چه خبر است؟    جانیالهه ها مقتدر خواهند بود! اما ا   زند،یخ   یبر م  انیخدا
 هستم؟  ی من ک

رود!   یرو به اتمام م  ا،ی!  دند ی! بفهمم ی گو   یبار م   نیاخر  ی منم! دارم برا من،
 بدرود.  

 *** 

ها به سمتمون هجوم    وون ی تمام منطقه رو در بر گرفته بود، همه ح  شیآت
  ران یح  دن،یدویمون وحشت کرده بود و همه به اطراف م له یاوردن،قب ی م

بودم و هاج و واج به    ستاده ی سرو ا  ی انبوه درخت ها  ون ی وسط جنگل، م
  م،ی ش  ی ما خام حرف هاش نم  گفتن یکه م  هانی. اکردمیشورش نگاه م   نیا



خوون زدن؟ خائن   ه یبهمون شب  یجور  نی چه مرگشون شده بود؟ چرا ا  سپ
اطم بهتون  ما  بود   نانی ها  ا میکرده  چرا  بهمون خنجر    ی جور  نی!  پشت  از 

 م؟ ی کرده بود  کار یچرا اخه مگه چ ن؟یزد

ا  یا   اچهیدر  ونیکه م  یبغض، در حال  با دم  بو  ستادهی از خون و وحشت، 
 اروم زمزمه کردم: 

 شد.؟  یچ -

روش ممکن    نیرحمانه تر  ی رو به جلو دوختم. همه رو داشتن با ب  نگاهم 
چشم هام با پنجه ها    یکردن، خانواده ها و دوست هام، جلو  یقتل عام م 

 یکار  چیو من به عنوان پرنسسشون، ه   شدنیم  یو دندون هاشون سالخ
پنجه  تونستم ینم تو  ییها بکنم،  مقلب  ی که  فرو  تو  رفتیهاشون    یانگار 

کردم. درد داشت، بدجور    یفرو رفته بود چون به وضوح حسش م  منقلب  
 هم درد داشت!

  کردن یدست از تقال برداشته بودن و التماس م یاز ناچار فمون،یافراد ضع 
م  بمونن.  زنده  ن  دونستنیتا  حت  م،ی بش  روز یپ  ستیممکن  رو  از   یغم 

هام غرق در اشک شده بودن.  چشم   دم،یدیم   هاشونچشم   یجاهم تواون
با وجود اون زجهگها ، بافرو کردن پنجه و    یخائن، حت   ی ها  یاما اون لعنت

ها  یتو  دندون ب  یشاهرگ  به  ممکن،    نیتر   رحمانهیخانوادم،  شکل 
بس کن  ی .مکشتنشونیم بگم  و  غرش کنم  نم  د یخواستم    تونستم، یاما 

 انجام بدم. یاز شوک کار تونستم ینم



نداشت،    یا دهیکردن، فا  یزدن و التماس م   ی م   اد یام فر له یافراد قب  ی چ  هر 
  یی . گوکشتنیشده بود، فقط م  اه یانگار گوش هاشون کر و ذهن هاشون س

 شده بود! دار یعطش کشتارشون ب 

به پشتم بر گشتم، شوکه و ناباور به اون   ، یغرش دردناک  یصدا  دن یشن  با
  لم یقب   یزده بود. بابام، الفا  رونیشده بودم که از بدنش ب  رهی خ  ییپنجه ها 

از س  یجلو از رو زد یاش خون فواره م  نهی چشم هام  قلبش که    ی! نگاهم 
!  وسکرد، کاران   دای پنجه ها درش فرو رفته بودن به طرف صاحبشون سوق پ 

گله گرگ    هی  ونیمله کرده بودن و اون، تنها م ها، بهش ح زئوس من! گرگ
بد  رافتادهیگ درد  پ  یتو  یبود.  نشات   یدرد  د،یچی قلبم  اون صحنه  از  که 
از صحنه گرفتم و چشم گرفتیم با بغض نگاهم رو  هام رو بستم. گلوم  . 
 بودن.   ختهی گلوم ر  یتو  د یعالمه اس  هیانگار که  سوخت، یم

تموم وجودم    یتو  یبیهام رو باز کردم، درد عج بلند، چشم   یازوزه  دنیشن  با
  دن یبا د  هانهیجنگل، مخصوصًا گرگ  گهید    یها و نژاد ها  وون ی. ح دیچ یپ

. با تنفر به اطرافم نگاه کردم.  دنیکش  یاز سر خوشحال   ییها اون صحنه، زوزه
  د یشست و شو داد  ماز خون خانواد  یا اچهیام رو با درها! تموم خونه  یلعنت 

 د؟ید یسر م ی خوشحال ادیو االن، فر

بد   یروز  هی  دوارم یام  ،یروز  هی پس  رو  سالدیتقاصش  از    ،ی طوالن  یها. 
ب ا   دیکن  یتا شماها اسوده زندگ   م ی اومد  ینم  رونیمنطقمون    ن یاون وقت 

 !دیکرد  انتیبهمون خ  یجور



زده بودن    رونیهام بوجودم پر از تنفر و عتش کشتن شده بود، پنجه  تموم
  م، ی و آماده حمله بودم، جنگ دوباره شروع شده بود، از خانواده پونصد نفر

 . دمیجنگیم  دیمونده بود. با  ینفر باق  یتنها س

کردم؛    ز یهام رو ت . گوشکردیآشنا که اسمم رو زمزمه م   ییصدا   دنیبا شن 
ضربه    هیپنجم رو باال آوردم و با    ع یسر  د، یبه طرفم پر  ی رگدر همون لحظه، گ

از سر درد    یی ها . با شدت به عقب پرت شد و زوزهدمیمحکم به پوزش کوب
نژاد برتر    زم اما هنو  م ی شکست خورده بود  که نی با ا  کرد؟یفکر م  ی. چ دیکش
 رو از دست بدم! م ی . هنوز هم خسته نشدم که بخوام انرژم ی بود

نبودم.    ادشیچرا    د،یچ یدلم پ   یتو  ی دیو بپرم که درد شد خواستم به جل  
 داشته باشه.   یقرار بود سرنوشت بد  زم یرفته بود. بچه عز   ادم یبچم! کامال از  

  ی قادر نبودم صاحب آشنا  ت یوضع  نی ا  ی بازم اسمم رو زمزمه کرد، تو  صدا
و    اهوی ه  نیا   یکردم. تو  ز یبدم، گوش هام رو دوباره ت  ص یصدا رو تشخ 

آشنا که   یصدا  نیمنبع ا د یکردنش سخت بود،با  دایش،پ ی همه ات   ن یا ون ی م
در ارتباط    یبود؟ ما با کس   ی . اون ککردمیم   دا یرو پ  دونستیاسمم رو م 

 دونست؟ی! پس اسمم رو از کجا ممی نبود

که از دلم    یادی. با سرعت و درد زدیرس یصدا از طرف جنوب به گوش م 
تند بدوم، به    ادیز  تونستم ی، نمگرفت، به طرف صدا حرکت کردم  ینشات م

سنگ م   نیشدت  حمله  بهم  مدام  و  بودم  که    نیح  نی هم  شد،در یشده 
م  دم یدویم دنبال    د یترد  دم، یجنگ  ی و  برم  االن  اگر  در وجودم رخنه کرد؛ 



همشون کشته بشن؟ اصال از    ذاشتمیو م   رفتمیم  شد؟یم   ی چ  وهمصدا، گر 
 کجا معلوم تله نباشه ؟ نه، نه! من... 

از    شتر یب  دیترد  کرد،ی! اسمم رو زمزمه مد یچی گوشم پ  یبازم از دور تو   صدا
برم. به پشت سرم،    د یام باوجودم رخنه کرد، برم؛ نرم؟ بخاطر بچه  یقبل تو

  ی هاو نفسآلفا بود نگاه کردم؛ هنوز زنده بود    ی عن یکه پدرم    ییهمون جا 
 بود.   دهو حسم ش  دی. نگاهش بهم بود! متوجه تردد یکشیآخرش رو م

از گوشه چشمم    یبرو باز و بسته کرد. اشک   ی رو آروم به معنا  هاشچشم 
درست مثل کفتار ها!   کرد یم   اش کهیت   -کهیداشت ت   ی . اون گرگ لعنتدیچک
اگه    یحت  ستنیکردن آلفا ها ن  کهیت-کهی کفتار ها هم حاضر به ت  یحت   یول
 اون نابود شده باشه.  لهیقب

خوار به تمام معنا بود، کارانوس  خون  هیاون گرگ    یپدرم هنوز زنده بود ول 
 مطمئن باش!   رم، یگیازت انتقام م یروز هی

به اون طرف    تونستم یرو نداشتم، نم  شییخواستم بکشمشون، اما توانا   یم
اون جا    شدن،ینژاد همزمان بهم حمله ور م نیرفتم چند  یبرم، چون اگه م 
 . آره!رهیتا انتقام هممون رو بگ دادمیبچم رو نجات م  دیمرکز نبرد بود. با 

دادن.   یهاش، زجر م و گرگ ها، بابام رو از عمد، با خوردن گوشت  نهی گرگ
تموم بدنت رو با    ی چطور  ی و به وضوح حس کن ی درد داره زنده باش  ی لیخ

از ته دلم، که سرشار از خشم، درد و بغض بود، سر    ی! غرش خورنیولع م



.  سپرمینم  یلحظه رو به فراموش   نیا  وقتچی. ه دمیدادم و به طرف صدا دو 
 !د ینیب یکارتون رو م  یهمتون سزا  یروز هی

روز هامون    نیبزرگ بشه اون انتقام ا  یبچم رو نجات بدم. مطمئنم وقت  دیبا
 شهیقرنه، زاده م   یالفا   نی! اون نوه بهتر رهیگ  یآره مطمئنم م  ره،یگ یرو م 

 تا خون به پا کنه! شهی انتقام! زاده م یبرا

  رفتم یم   دم؛یخون گذشتم و به طرف صدا دو   یای هرج و مرج و در  ونیاز م   
 تر بر گردم.   یتا قو

 **** 

از اون منطقه دور شده بودم،ه  یمدت   مطلق،    یک یجز تار  ی چی شده بود و 
  ران، یازش نبود! سرگردان و ح  ی اثر  گهینبود؛ پس صدا کجا رفته بود؟ چرا د 

به گوشم    یا  گهیبودم که صدا بار د  یز یو منتظر چ  دمیچرخ  یدور خودم م
  ی قدم ی کی تار  یبود، اروم تو می ده قدم ی بود! انگار درست تو کمینزد  د، یرس

نور که  بشه  ظاهر  جلوم  بودم  منتظر  برداشتم.  جلو  ب   یبه   ست یدر 
-به طرفش رفتم. اروم  اطیزنان، توجه ام رو جلب کرد. با احت  م،چشمکی متر

  ی باق  یقدم ها  ع،ی ! متعجب و سرنمشیاروم جلو رفتم که بالخره تونستم بب 
 !انا؟ی جنگل د  ی؛ پرکردم و خودم رو بهش رسوندم  یمونده رو هم ط

زد، سرم    یبودم که جلو اومد و بهم لبخند  ره یو متعجب بهش خ   رانیح  
 خم کردم و باز باال اوردم .  یاحترام، کم  یرو برا



بدم! اصال    صیبهش نگاه کردم. چطور نتونسته بودم صداش رو تشخ   ران یح
 اروم گفتم:  ی متعجب اما با لحن د؟ یخندیچرا م 

   د؟ یدز یصدام م  دیشما بود -

صداش،    دنینداشت، اما با شن  یبود که با لحن آرومم هم خون  ییغوغا   درونم
 آرومش گفت:  ی تکون داد و با صدا  یتموم وجودم اروم شد! سر

 ... یصدات زدم، تا خودت رو بکشتن ند   -

و من،    شدی م  شتر ینگاهم رو ازش گرفتم، درد شکمم لحظه به لحظه ب  نیغمگ 
 زمزمه کردم:  گنیاز انواع درد ها، در حال له شدن بودم، غم 

 ...انتیاونا بهمون خ -

 گفت:   نانیو با آرامش و اطم دیحرفم پر  ونیم  یپر

 . کننیم  کار یدارن چ فهمنینم  ینکردن، طلسم شدن! حت انتیخ -

سئوالم    دیاهم رو بهش دوختم. طلسم؟! با شک و ترد نگ  رانی و ح  متعجب
 رو به زبون آوردم: 

 کنه؟ یداره کنترلشون م  یکرده؟ ک   یک  ؟یک  -

 جواب داد:  ن یوغمگ  دیکش  یاه  یپر

 هادس...  -



قتل عام    ن یبود! تموم ا  طانیاون ش  ر ی شدم. پس تقص  ن یشدت خشمگ   به
  دنیچی ... ناگهان با پدیخون، هادس بود! با   اچهیدر  نی ا   یها، باعث و بان

بدنم افتاده    یتو  بی عج   یحس   دم،یکش  یشکمم، غرش بلند  ی تو  یدیدرد شد
بود، تمرکز حواسم رو از دست داده بودم و از درد، متوجه اتفاقات اطرافم 

فرو کردم،    ن یزم  یافتادم، از درد پنجه هام رو تو  نیزم   ینبودم، با شدت رو
 . دیکشیه داشت به شکمم دست م ک  دمیدیرو م  یپر

بود؟ االن موقع تولدش نبود! نه... بچم   ده ید  بی نگران بودم. نکنه بچه آس 
زنده موندن بود! حالم به شدت بد بود، درد داشتم    یبرا  دمیاون تموم ام 

کم بسته شدن و    - شکل بدم،از درد چشم هام کم   ر ییتونستم تغ  ینم  یحت
 رفت... ی اهیبه س امیدن

  ی م هام رو باز کردم. همونجا بودم! اروم به اطراف نگاه کردم. پردرد چش  با
به مشامم    ی بیعج   ی کرد. بو  یم  یباز  ی زیچ  ه یکنارم نشسته بود و داشت با  

 ..!.هی یخورد! بو یم

هرچند که    ع،یشده باشن، حس خطر بهم دست داده بود، سر  ک ینزد  دیبا
  ی از جام بلند شدم. به طرف پر  ی نبود، به سخت  عیسر  ادیبخاطر درد دلم ز

خورد که داشت باهاش    یشوکه و متعجب نگاهم به توله ا  هویبرگشتم! و  
پر  یم   یباز د  ی کرد!  پ  یبلند شدم، دست   نکه ی ا  دن یبا  و    د یکش  م ی شونیبه 
  ن یشده بود؟! ا   یبود که چ   نی ا  بینداشتم و عج   یدرد  گهیکرد،د  ازشم نو

 بچه از کجا اومده بود!؟ 

 *** 



دست هاش رو نوازش گونه   د،یجلو اومدو توله رو در آغوش کش  یقدم  یپر
 و آروم گفت:  دیبر سرش کش 

! االن چرا  دیمن همون اولش بهتون گفتم احتمالش نصفه، اما قبول کرد  -
 کرده؟!  ر یی نظرت تغ

کردم. اما...   یرهاش م   د یکه با  ومدیبه درد اومده بود، از خودم بدم م   قلبم 
و جلو  یاچاره رفتم  تا    یرو   ستادم،یا  ی پر  ی نبود، جلو  زانوهاش نشست 

سرش   یزدم و سرم رو رو   سیرو ل   شی شونی با زبونم پ  نم،یبتونم بچه رو بب 
هر صورت    ر ام بود و من، دخواستم برم، اما مجبور بودم، بچه یگذاشتم؛ نم

مادر  بودم،  بود. یمادرش  از حس محبت سرشار شده  اشک  که  از    یقطره 
 !د یکه توله رو در آغوش گرفته بود، چک  ،ی پر یدست ها یچشمم رو 

 بلند گفتم:  شدم، یدور م یکه از پر  یجدا شدم و در حال  ازش

برگردم.    د یبرگردم، خانوادم رو تنها گذاشتم، اما االن که حالش خوبه با  د یبا  -
اون بتونه    ستیرو بخاطرش رها کنم، ممکن ن  لم یقب  تونم یمتاسفم اما نم 

 . رهی بخاطر ما انتقام بگ 

شماتت بار بهم نگاه   یو با نگاه   ن یغمگ  یو به عقب نگاه کردم، پر  ستادمیا
  ی! لبخندد یخند  یکرد و م   یکرد، توله هم متعجب داشت به جنگل نگاه م

 زدم و زمزمه کردم:   شی آسودگ ن یبه ا

 مواظبش باش!   -

 )هزار سال بعد( 



هام  دادم، پنجم رو باال اوردم و اشک  هیدرخت تک   ی   و اندوه به تنه  ه یگر  با
با بار  هر  چرا  آخه،  چرا  کردم.  پاک  چرا    شدم؟ یم   ر یتحق   نقدر ی ا  د یرو 

 همه عذاب رو تحمل کنم؟   ن یقرار بود ا  ی مثل اون ها باشم؟ تا ک   تونستم ینم

کاج، به آسمون نگاه کردم. آسمون    یدرخت ها   ونیرو باال اوردم و م   سرم
از   شتر ی ! ماه کامل بکردیم  ق یتزر ی بیکه بهم آرامش عج   یاو پر ستاره  اه یس

امشب هم مثل هر شب، بازم من بودم  و آسمون    د، یدرخشیم  گهیهر شب د
روزها ستاره  ها  یپر  روز  تحق  ییتلخ گذشته!  با  امروز،  مثل  درد    ر یکه  و 

 گذشتن. 

رو    شون یو شاد  خنده  ی قدم بر داشتم. صدا  یشگ ی مه  به طرف صخره  آروم 
خنجر  دم،یشن   یم مثل  م   یتو  یصداشون،  فرو  د  یقلبم  واقعا    گه یرفت. 

رو نداشتم! زئوس، خسته شدم!    نیو توه   ر یهمه  تحق   نیتحمل ا   تیظرف
فقط به مسخره کردناشون گوش    دیبا  ی تا ک   کردم؟یتحمل م  دیچقدر با  گهید
 !دادم؟یم

روبه   یصخره نشستم و به منظره  یو ازش باال رفتم، رو  دمیبه صخره رس  
  ،ی بزرگ کاج وحش  ی که پر شده بود از درخت ها  یاشدم؛ منظره  رهیروم خ

رود خونه،    یکه باال  یاداشت و صخره  انیکه از وسطشون جر  یابا رودخونه
 ک یتار   یش نشسته بودم، همراه با آسمون پر ستارهقرار گرفته بود که من رو 

 صحنه و منظره  رو ده برابر کرده بود!     نیا  ییبایکه ز   هر شب جنگل

ناراحت بودم و    یوقت   شه یمرهم درد هام بود، هم   ییجورا  کیصخره    نیا
نکنن، تا االن   دامیاومدم تا پ یم  جانیاز دستشون فرار کنم، به ا  خواستم یم



کنن؛   دایجا رو پ  نی کدومشون نتونسته بودن ا  چیکه خوشبختانه، هنوز ه 
که مدام    ییزورگو  یها  وون ی گرفتنش. ح  یازم م   م،یقبل  یوگرنه مثل جاها

ا  گهید  خواستمیکردن،نم   یم   تمیاذ م  نیبا  بمونم؛  اما    ی گله  برم  خواستم 
 ی تنها و ب  نهیگرگ  هی ،  رفتم   یبود که اگر م   نینبود، مشکل ا  نیمشکل تنها ا

م ا  شدمیپناه  همه  از  تر  بد  و  بود  سالش  شونزده  حت  ها نیکه    یاون 
  تونهیم  اکج  یتیخاص   یموجود ب   نیبشه! همچ   ل یبه انسان تبد  تونستینم

 زئوس!   ی! ه اره؟یدور از گله دووم ب   تونهیم  یبره؟ تا ک 

 کردم؟یم  یزندگ  یکه اگر مادر و پدر داشتم، چطور   کنم یفکر م   نیبه ا   یگاه 
  ا یاز سر و گردن مامان و بابام باال برم؟    لهیقب   یهاشد مثل توله  شدیم   یعن ی

 تونستم اونا رو بغل کنم!    یبشم، م لیبه انسان تبد  تونستمیاگه منم م

 که بشه؟! نه در واقع االن که نشده.   شدیم  یعن ی

  خواستمیم   دن،یهام چکهام از چشم غم، اشک  دوباره از شدت  شه،ی هم  مثل
  دیبرم! با   تونستم یجا بمونم، من... من... نه! نم   نیا   تونستم ینم   گهی برم، د
هام رو پاک کردم  هام اشککردم؟ باز با پنجه  یکار م   یچ  دیبا  رفتم؟یکجا م 

شدم.    ره ی خ  مونو به آس  دم یکش  ی. آهدمیتخته سنگ به پهلو خواب   یو رو 
رشد    شتر ی شدم و ب  ی تر مبزرگ  د یبرم، حداقل نه االن! با  یی جا   تونستم ینم
امگا محافظت کنم. آره، متاسفانه،    هیبتونم از خودم به عنوان    دیبا  کردم،یم

 تحمل کنم!     دیهنوز با

کنن!    دایجا رو پ  ن یا  دیاز جام بلند شدم! نه! نبا   عیپا، سر  یصدا  دنیشن  با
از    عی اومد! سر  یطرف نم   نیبه ا  لهیاز قب   یمطمئنم خودشونن، جز اونا کس



بهشون    دم،یدو   لهیها به طرف قب درخت  یالاومدم و از البه  ن ییصخره پا  یرو 
نگاه کردم    ونزدم، با ترس بهش  ینفس م. نفسستادمیو جلوشون ا   دمیرس

متنفر    استشیحس ر   نیام زد، از ا اش رو به پوزهجلو اومد و پوزه  کا یکه ار 
 ل یبود که بهم تحم ی حس قدرت جور کی   نیا کردم،یسر خم م  دیبودم اما با

 تره.  یکرد هنوز ازم قو  یم

ثان  یهاچشم   با از  بعد  و  نگاه کرد  بهم  زردش  قب  ،یا   هینافذ  طرف    له یبه 
پشت سرش شروع به حرکت   که  یو در حال  دمیکش  یابرگشت. نفس آسوده

 کجا رفته بودم!  دیکردم، خوشحال بودم که ازم نپرس  یم

بود، با    لهیقب  یکه دختر آلفا  یدیسف  نه یگرگ  کا؛یشدم؛ ار  ره یپشت بهش خ   از 
تنها حق    یرهبر  کردیتا خواهر و برادر بودن، اما هنوزم فکر م  شیکه ش  نیا

گرگ ماده که جثه اش دو برابر من    هیبود،    یگرگ قدرتمند  قتایاونه! حق
ترسناک بود و به    یل یبشم، خ  ر یکردم باهاش درگ  یبود!راستش جرئت نم

رو برخالف حرفش انجام داده    یکار  له یقب  یاز اعضا  یکیبار    هیشدت خشن،  
ا  رو رس  نیبود،  بد حسابش  ب   دهیقدر  از    چارهیبود که  نتونست  ماه  تا دو 

 بشم.  ر یعا جرئت نداشتم باهاش درگجاش بلند بشه! منم که ترسو، واق

بهش نگاه کردم،    ی اومدم، عصب  رون ی به صورتم، از فکر ب   یزیبا برخورد چ 
  ی ل یخ  نهی اخالقش متنفر بودم گرگ  نی دمش رو از عمد به پوزم زده بود! از ا

و آروم نفسم رو دم و بازدم کردم تا آروم بشم که    ستادمی بود، ا  ی لجباز
 ! جلو اومد و گفت: د یب برگشت و خندشد، به عق ستادنمیمتوجه ا 

 اوه! دمم بهت خورد -



  ی که سع  ی! در حالد یرسیکه زورم بهش نم   فیخفش کنم؛ اما ح  خواستمیم
 انداختم و زمزمه کردم:  ن ییداشتم آرامشم رو حفظ کنم، سرم رو پا

 نداره! حواست نبوده...  ی نه، اشکال -

نگفتم    یزیرار کرد، باز چ حرفم تموم بشه و دوباره همون کار رو تک  نذاشت
  گفتمینم  یچ یه   ی لج! هر چ  ی افتاده بود رو   یاما بازم انجامش داد، لعنت 

بشن    ی عصب  ه یتا بق  کردیلج م  قدر نیبود. ا   اش یشگ ی . کار همکردیبس نم
 !د یتوپ  یو بعد بهشون م

عصبان  در  تا  بودم  رو   تمی تالش  شدت  به  چون  ام    یرو کنترل کنم،  پوزه 
  ی ! نه، نه! اگر عصبدمیاز سر حرص کش   یداشتم که ناگهان، خرناس   ت یحساس

بس   ی . لعنتدمیکش  قیبستم و نفس عم   عی هام رو سربشم و کنترلم.... چشم 
از    شتر ی خودم رو کنترل کنم، هر لحظه ب  ن یاز ا  شتر ی ب  تونستم یو نم   کردینم

نه نه!    دم، یکش   قیعم   یوزم رو باز کردم و نفس هاشدم، پ  ی م  یقبل عصب 
کنه، نه،    یم   کت یت  کهیت   ،ی بش  ر یباهاش درگ  ی تونیخودت رو کنترل کن، نم 

 نه!  

کار به شدت بدم    ن یدونست از ا  یم  یبود که اون لعنت  نیتر از همه ا  بد
کرد! کم کم داشتم کنترلم رو از دست    یتکرارش م   یه   ن ی! بخاطر همادیم
فرو    ن یزم  یزده بودن و محکم تو  رونیهام بهام از پنجهدادم، ناخن  یم
  کنترلم . اگر  دیرسیبه گوشم م  م،یآروم اما عصب   یهاخرناس  یصدا  رفتن،یم

م  از دست  لعنتدم یفهم  ینم   ی چی ه  گهید  دادم،یرو  آروم،  باش!  آروم  !  ی ! 
زده بودن و با    رونیب   شمی ن  ی هاز کردم،دندونبا   ت یهام رو با عصبانچشم 



  ن ییبا هر نفسم به شدت باال و پا  نم ی کردم. قفسه س   یخشم بهش نگاه م 
 . شدیم

مگه نه!    یبود  نیمنتظر هم   یپوزخند آماده حمله شده بود. لعنت   هیاونم با   
تونم باهاش مقابله کنم، انگار امشب قصد کشتنم رو کرده    ینم  دونستیم

دادم،    ی از قبل کنترلم رو از دست م  شتر یب   ی که داشتم ه  ونیم   ن یبود، در ا
 و گفت:   دیخند

 ...  نیدروغ  یآلفا یآها -

شدم و کنترلم رو از دست دادم،    یحرف از دهنش، کامال عصب   ن یا  دن یشن   با
ا  بهش حمله کردم،  تموم    گه ید  نیبا شتاب  بهش،  لعنت  بود!  قرمزم  خط 

کلمه حساس    نیا یبود که رو  دهیاز قبل فهم  دونست،یرو م  هامتیحساس
  وع از عمد گفته بود تا باهام بجنگه و بکشتم! نبردمون شر   نیبودم، واسه هم 

 .  م ی کرد  یشده بود و به قصد کشت به هم حمله م

  هیبهم داده بود! اون  یشتری حس تنفر انگار قدرت ب نیمتنفر بودم و ا  ازش
سانت بودم و در    شیبود و من تنها شصت و ش  ی گرگ صد و هشت سانت

اومد ؛    ی بدم م   میناتوان  ن یبودم! ازا   لی ف  ه یمورچه در برابر    ه یمقابلش مثل  
! هر  دادیتاوانش رو م  د یاما اون از خط قرمزم رد شده بود و با دمیترس  ی م

 خودم رو اروم کنم.  تونستمیکار رو کرده بود اما نم   نیا چند از عمد

دستم که باال آورده بودم تا به صورتش پنجه بکشم،    یرو تو   هاشدندون
و با شدت به عقب پرت شدم، به درخت    دم یاز سر درد کش  ی افرو کرد. زوزه



تموم بدنم احساس   یدرخت افتادم. درد رو تو نییخوردم و پا یکاج جنگل 
از جام بلند شدم و به   یداشتم آخه؟ به سخت   یچه انتظار  یلعنت   کردم،یم

سوخت،    ی داشت و م  یزیدستم نگاه کردم، پر از خون بود، به شدت خون ر
 !دنیکشیم  ر ی هام از فشار دندون هاش تتموم استخون

پوزخندش    نی ا  یزد! از رو   یشدم، بهم نگاه کرد و پوزخند  ره یبهش خ   ی عصب 
  شد یکه باعث م   یز ی! چ تیعصبان   ه؟یچ   لشیحدس بزنم دل  یبه خوب  تونم یم

شکل   ر ییکه به سه رنگ تغ  ییها به وضوح مشخص بشه؛ چشم   می نقص درون
چشم چپم سبز و چشم    یبودن، در حالت عاد  تمیوضع  نی دادن و باعث ا  ی م

به    ی و از آب  کردیم  ر یی مدام تغ  ی رنگ آب  تیبود؛ اما هنگام عصبان   یآب   تم راس
 کرد!  یم  ر ییتغ یز به آب قرمز و از قرم 

به خاطر  رنگ قرمز    کای نقص مسخره رو بفهمم و ار  نیا   لیتونستم دل   ینم
  ب یمن رو رق  شد،یآلفا محسوب م   ه یها نماد    نهیگرگ  ی هام که براچشم  

تصاحب   یتر از اون بودم که بخوام برااما من ناتوان  دونست؛یخودش م
  هبا صد سانت جث  کای بجنگم، به خصوص که اون هم ار  یبا کس   یمقام رهبر

نحسش، از    ی. با صداکردیبا خودش م  ی واقعا چه فکر  دونستم یباشه! نم 
 شدم: رهیهاش خو به چشم   دمیپوزخندش دست کش  لیتحل 

 توله؟   یباز کم آورد شد؟یچ -

کرده بود! با    یرو   اده یز   ی لیخ   گه یفکم رو به هم فشار دادم. امروز د  محکم
بودم اما حق نداشت توله خطابم کنه! دوباره بهش حمله    ک یکوچ  کهنیا

 !کردم یرو تموم م  ز ی همه چ  دیکردم، امروز با 



گردنش فرو کردم، انگار    یسمتش هجوم بردم و دندون هام رو محکم تو  به
که قدرت داشتم    یی شده بود، تا جا   ر یاصال انتظار حمله رو نداشت؛ چون غافلگ 

و مدام دور خودش    کردیدادم، از درد غرش م  ی فشار ممحکم دندون هام رو  
م   د؛یچرخ یم باهاش  ه   دمیچرخ   یمنم  به  نم  وجه چیاما  .  کردمیولش 

دمش رو    رانهیحرکت غافلگ  هیکه با    ن یتا ا   دادمیمحکم فشار م  طور نی هم
هام رفت و به شدت    چشم   یدمش تو  ی! موهادیهام کوب  محکم به  چشم 

  یم  یلیهام خ رهاش کردم و عقب رفتم، چشم   عی چشم هام رو سوزوند، سر
  ت یبازشون کردم تا موقع  مهی ن  یبازشون کنم. به سخت   تونستم یسوختن و نم

بب  بدنم کشبالفاصله برگشت و پنچه  هویکه    نم،یرو    ی . لعنتدیهاش رو به 
 بودن!   ز یت   یلیپنجه هاش خ 

و    دیکش  یا. زوزهدمیم رو باال اوردم و محکم به صورتش کشا درد، پنجه  از 
بودم و چشم هام رو    ستادهیچهار دست و پام ا   یرو   یعقب رفت. به سخت

هستم.    یت یچه موقع  یتو  دمیفهمینم  تم،یوضع  ن یاز سوزش بسته بودم، با ا
و    داشت  ی زیام خون ر  نه یهام غرق خون بودن.سو دست  دیلرز یپاهام م

. نفس کردمیها رو حس مبودن خون  یقشنگ جار  سوخت،یبه شدت م 
 !دیکش   یازم شعله م شی سرد، انگار ات یاون هوا ونی و م  زدمینفس م 

درست    خت، ی ر  ی برف ها م  ی و رو   دیچکیدندون هام م  یال دهنم از البه  بزاق
  ی کنه. به سخت  کهی ت  -کهی رو ت  یکیخواست    یشده بودم که م  یوون یمثل ح 

 نداشت.  یادهیداشتم خودم رو کنترل کنم اما فا  یسع



  د یبود بازشون کردم، با  یداشتن، اما هر طور  یسوزش بد  نکهی با ا  هامچشم 
م  تم یموقع  ا  له یقب  یهانهیتموم گرگ  دم، یفهم  یرو  دورمون  تا    ستادهی دور 

جسم    هایو بعض  ی ها به شکل انسان  ی کردن، بعض  ی بودن و بهمون نگاه م
من بود؛   ز بهتر ا   تشیروم بود افتاد. وضع که روبه  کای نگاهم به ار  شون، ی اصل
ناخنم به چشمش خورده    که نی ؛ مثل اهاش پر از خون بوداز چشم   یک یاما  
 بود!

  ی من رو داشت و آماده حمله بود. اما انگار به سخت  یاونم حالت تهاجم  
من انگار    یاما زخم ها  میشده بود   یبود، هر دو زخم   ستادهی پاهاش ا  یرو 
  یزخم   ن یارزش ا  ی هرچند بهتر از من بود ول   کای تر بودن، حال بد ار  ق یعم

 ن یابود که جوابش رو داده بودم،پاهام  ن یشدن هام رو داشت، حداقلش ا 
نداشتم و با پهلو    ستادن یتوان ا  گهید  افتادن، یواقعا داشتن از کار م  گهیبار د

 افتادم.  نیبه زم 

هام بودن. تموم پشتم  زخم   یرو   یانگار مثل نمک  ن،یزم  ی سرد رو   یهابرف
شده بود و حاال با تماس با برف    یو خون  ی زخم   کا ی ار  یهابه خاطر پنجه

قطره  -خون قطره  م، یشون یپ  یبه جونم افتاده بود. از رو   یسوزش و درد بد
بدنم  یتموم انرژ کرد،  یم  یو برف ها رو رنگ  دیچک یم دی سف یهابرف یرو 

د  لیتحل  و  بود  چشم   گهیرفته  نداشتم،  رو  درد  خمار  تحمل  داشتن  هام 
هام رو باز  دوباره چشم   یبه سخت  ،یکی شدن    کیکه با حس نزد  شدن یم

 بزرگ گله جلو اومد.  یها کنار رفتن و توماس، آلفاکردم. گرگ



تم؛ اما  نداش   ی توان  گه یکردم از جام بلند بشم؛ اما واقعا د   یسع  یبه سخت  
ذاشتم!   یشدم و احترام م  یهر طور شده جلوش بلند م   دیاون الفام بود، با 

  نی که باز محکم به زم  ستادمیدو دستم ا   ی از جام بلند شدم و رو   ی به سخت
بهش    دهی.ترس کردافتادم، توماس جلو اومد و با اخم و خشم به ما دو تا نگاه  

ار   رهیخ انسان  کایشدم.  به شکل  و  رفت  بدن   شی جلو  با  اومد،  برهنه   یدر 
 طلبکار و وحشت زده گفت:   یپدرش تا کمر خم شد و با لحن  یجلو

 بابا من...  -

غرش بلند، بهش فهموند که اجازه حرف زدن نداره، نگاهش به    هیبا    توماس
هام رو با درد بستم،  . چشم ستادیسرم ا  یمن افتاد. جلو اومد و درست باال

ها    هینداشتم که ازم در برابر تنب   لهیقب  یرو تو  ی ! من کسدمیترس یم   ی لیخ
 حافظت کنه. 

.  کردیوغم بهم نگاه م   یشدم. با ناراحت  رهی هام رو باز کردم و بهش خچشم  
از چشم اشک باز  توماس غمگ  ی هام جار  هام پشت سرهم  و    ن یشدن که 

 شماتت بار گفت: 

 غار من...  یتو دش یاریب -

دور شد و رفت، دو تا از گرگ ها به طرفم    شمون ی ف از پحر   نی گفتن ا  با
 . میاومدن و با کمکشون بلند شدم و آروم به طرف غار آلفا رفت

نمک سرتا سر سقف غار رو    یها  لیغار بزرگ که متعلق به آلفا بود! قند  هی
کننده غار شده بودن. به کمک اون دوتا    ره یخ   یی با یپوشونده بودن و باعث ز



غار    واره یمورد اعتماد توماس، آروم کنار د نطور یکه برادر بودن و هم   نهی گرگ
اون دو برادر،    ندست هام گذاشتم، بعد از رفت  ی و سرم رو رو   دم یدراز کش

سرزنش    یبهم نگاه کرد و با لحن  نیتوماس جلو اومد و کنارم نشست، غمگ
 وار گفت: 

 ؟یدی هاش توجه نکن! چرا گوش نمنگفتم به حرف مگه بهت -

  ی که متعلق به الفا بود و رو   یشدم، تخته سنگ   رهیتخته سنگ جلوم خ  به
 گفتم:  نیغمگ   ینشست، با لحن  یاون م 

 از خط قرمزم رد شد! اون...  -

 حرفم گفت: ونیمتعجب اما آروم م   توماس

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

  دییتا   یشناخت! سرم رو به معنا  یه کردم، چقدر خوب من رو م نگا  بهش
از جاش بلند شد و به    ی بگم که عصب  یزیحرفش تکون دادم و خواستم چ

و صداش زدم، برگشت    دم یاز سر درد کش  ی غار رفت. زوزه ا  ی طرف خروج
 خواهشمند گفتم:  ی و بهم نگاه کرد. با لحن

 اون...  شه، ی تر مبد یجورنینداشته باش. ا  ی_نرو! باهاش کار

  ی طور که به سمت خروج رو ازم گرفت و سرش رو برگردوند، همون  نگاهش
 و بلند گفت:  یعصب  یرفت، با لحن  یغار م 

 بهش نگفتم!  یزیچ یهر چ  ه یکاف  گهید -



رفت    یم  دینه نبا   د،یبه گوشم نرس  گه یحرفش با خروجش از غار، د   ادامه
بلند بشم تا جلوش رو    یممکن بود بخاطر من باهم دعوا کنن، سع  کردم 

کردم،    یبود که فکر م  یزیبودم بد تر از اون چ   دهیکه د  یبی آس  یول  رم؛یبگ
 !یو درد سر دادم، لعنت  ی از سر کالفگ یغرش   یعصب

زخم    ن ی. انگار اثر اشدم یحال م   یاز قبل ب   شتر یب   یو ه   گذشتنیم هاقهیدق
بود که، کم درد  یها به  -ناک  بود خواب  باعث شده  و    ادیهام بچشم   کم 

فر  شدیمانعم م  اون  بفهمم  ب  ییادها ی تا  از  برا  ی م  رونیکه    ی چ   یاومدن، 
 بودن... 

  *** 

غار نبودم! آروم از جام بلند شدم    ی جنگل! مگه تو  هیهام رو باز کردم،  چشم  
خورد! گوش هام رو    یبه مشامم م   به یغر   ی بو  ه یو به اطراف نگاه کردم،  

کردم؟ مگه به شدت    یحس نم   یبود، چرا درد  ب یعج  یز یچ  ه یکردم،    خیس
 نشده بودم؟  ی زخم

  یبارون  یمرموز بود، منطقه مثل جنگل ها  یل یباز به اطراف نگاه کردم. خ 
از   یی بود و سکوت منطقه، تنها توسط صدا  شی وا گرگ و ممه گرفته بود! ه 

م بدنم م شدیانبوه جغد ها، شکسته  ا  د، یلرز   ی. تموم  وحشت    قدر نیچرا 
 کجا بود؟  جانی بودم. ا  دهیکرده بودم؟ من، من ترس 

ا   ب یعج   اون  از  بو   نیتر  اصال  نم  له یقب   یگرگ ها  یبود که    ی به مشامم 
  یجا بمونم، حس بد  ن یتونستم ا   ی ، نم! آروم شروع به راه رفتن کردمدیرس



کنم.    دایرو پ  ییبتونم جا  دی! حداقل شاد یلرز  ی داشت، از ترس تموم بدنم م
  یجنگل   ن یچ هم  ادیم   ادم یکه    ییکردم؟ تا جا   یم   کار یچ  جا نی اما واقعا من ا

 اطراف منطقمون نبود!

اطراف واکنش    یداشتم و با وحشت به سر و صدا ها   یآروم قدم بر م -آروم
زده بودن   رونیدادم، آماده حمله بودم، ناخن هام از پنجه هام ب  ی نشون م

 تی واقعا موقع  د،یچک  یم   رونیبه ب   شم ی ن  یدندون ها  یو آب دهنم از ال به ال
ها، اون   نی ا  ی داشتم و از ترس، آماده حمله بودم، بدتر از همه    ی وحشتناک

ه  بهیغر   یبو م  کینزد  ی بود که  نمشدی تر  و هم  ی!    ن یدونستم کجاست 
 بشم! ی عصب  شتر یباعث شده بود ب 

  قهیبود! ده دق  یچه موجود   یبدم که بو  صیتونستم تشخ   ینم  یحت  یلعنت 
جلوتر   ی. هرچ داشتم یقدم بر م   یشده بود که به  طرف مقصد نامعلوم   یا
ب  ی م م  شتر ی رفتم،  زمان    یوحشت  هم  و    یایقو  یل یخ  یهاله  ه یکردم 

 !  کردمیاطرافم حس م 

مه   نیب  یمرز  هیشده بود! جلوم مثل   دهیمنطقه توسط اون هاله پوش تموم
  د یشد! ترد   ینم   دهی شد حسش کرد اما د  یبود که فقط م   بیعج  یو هاله ا

بشم، اما راه    میوارد اون حر  خواستمیو نم  دمیترس   ی به جونم افتاده بود. م
بودم،    ددهم نبود! جلوم تماما با اون هاله محاصره شده بود. مر   ی ا  گهید

به پشت سرم انداختم؛ تنها مه بود که تموم منطقه رو در بر گرفته    ینگاه 
 بود. 



از خودش    یادیقدرت ز  یب یهاله به طرز عج  دم،یترس  ی کار کنم زئوس؟ م  یچ
به   بهیغر  نهیچند تا گرگ یکه مردد بودم، بو  نی کرد! در همون ح  یمنتشر م

م سمتم  به  جنگل،  طرف  از  خورد،  سر  یمشامم  مه   عیاومدن!  طرف  به 
  رونیشدن، از مه ب  ی م  کیبرگشتم، آماده بودم تا حمله کنم، با سرعت نزد

کردم و خواستم بهشون پنجه بکشم    یو به طرفم حجوم اوردن، غرش  دن یپر
 دن و وارد اون هاله قدرتمند شدن!  که با سرعت از کنارم عبور کر 

از ترس، به اون هاله که ازش رفته    یاد یز   یو متعجب، همراه با چاشن  شکه
کار نداشتن؟ کنجکاو همراه    بهیرفتن که به منه غر   ی شدم! کجا م  ره یبودن خ

و تموم    دیوارد هاله شدم، به ناگاه تموم بدنم لرز   اطیبا ترس آروم و با احت
 فتن!ر  ن یترس گ هام از ب

مانده ازشون رفتم؛ حدود    ی باق  ی کردم و دنبال بو  دنیمتعجب شروع به دو  
که اطرافش    دمیرس  یبزرگ   یل یآبشار خ  ه یکه دنبالشون کردم، به    قهیده دق
 !ختی ریم نیی به پا  یبزرگ بود و آبشار از ارتفاع صد متر یهاصخره

شدم!    یبزرگ  وونی بودم که متوجه ح  رهیخ   بایشوک زده به اون منظره ز  
  خت ی ر  ی که آب ابشار درونش م  یبرکه ا  یابشار جلو  نیی پا یصخره ا یرو 

بود! متعجب جلو رفتم، اون دو گرگ    یصخره جار  ر ینشسته بود و آب از ز
 گفتن!    یبهش م  ی زیجا بودن، جلوش خم شده بودن و چهم اون

مثل    یب یحس عج  هید بود!  بود؟ چقدر قدرتمن  یوونیتر رفتم، اون چه ح  جلو
ببر    هی. اون، اون  شدم یم  دهیاحترام بهش داشتم. ناخوداگاه به طرفش کش



  بای! زئوس، چقدر قدرت مند و زیببر  ن یبود! ببر، وسط جنگل، اونم همچ
 بود!  

و ابهتش رو چند برابر کرده بود، به حتم اون هاله    ییبا یپشتش هم ز  منظره 
هاش از هفت رنگ که آب  یبود. آبشار  وونی ح  نی آبشار و ا  نیمتعلق به ا 

اون ببر که هفت    ی کمان بودن! هفت رنگ بودن آبشار با چشم ها  نیرنگ
!  د کرده بو  جادیا   یقدرتمند و لذت بخش   ار یبس   ی رنگ درخشان بودن هارمون 

به طرفش کش ها   یی . گو شدمیم   ده یناخوداگاه  جادوم    نش،ی رنگ  یچشم 
داشتم؟  مگه    یبود که چرا حس خوب  نیتر از همه ا  بیکرده بودن. اما عج 

 دم؟ یترسیببر م هیاز   دینبا

قدرتمند نبودم    نقدر یا  یخودم متاسف بودم، حت   ی! برایاحمق   یل یخ  کارول
 یببر با چشم ها هیداشتم به   یجور نی بجنگم اون وقت ا کایکه بتونم با ار

اونم بهم خ  یزیچ  هی  یکردم! ول   ینگاه م   بیعج    ره یقابل درک نبود، چرا 
 شدم.   رهیبه چشم هاش خ قیشده بود؟ متقابال عم

گفتن، بازم به من    یبهش م   یزیکه انگار داشتن چ  نهیوجود اون دو گرگ  با
بود، چهار برابر خودم    نهی تر شدم، حواسم به اون دو گرگ  ک یبود! نزد  ره یخ

ام  بردم و تا خواستم پوزه  بودن و انگار هر دوشون الفا بودن؛ پوزم رو جلو
 بزنم، پوزم ازشون رد شد! ییشناسا  یرو به پوزشون، برا 

واقع  یچ با    دم، یترس  ی لینبودم؟ چرا؟ خ   ی شد؟ من... من  وحشت زده و 
که اومده    ی به پشت سرم نگاه کنم به همون سمت  نکهیتمام سرعت بدون ا

 بود؟! ی چ گه ید نی ! زئوس من! اییچه خبر بود وا دم؛یبودم دو



 *** 

 کارول؟ کارول؟  -

 غار بمونه.  یتو  یچند روز دیبا  ده،ید یجد بیآس -

 شو، کارول...   دار یکارول ب  -

  دم یفهمیسرعتم کم بشه، نم  شدن یذهنم بودن باعث م  یکه تو  ییصداها 
به    دم،یشن  یرو م  ییآشنا   یجنگل مه آلود بودم اما صدا ها  یخبره، توچه

بدم که به ناگاه با درد و    ر ییرو تغ   رمی مس  خواستمیشده بودم، م  ج یشدت گ
 شدم  یا گهید یایوارد دن  ییصورتم، گو  یتو  یدیسوزش شد

  ی جلو  شیبا وحشت چشم هام رو باز کردم که توماس رو با شکل انسان  
قرمزش    یهاو چشم   کیدر اون فاصله نزد  دنشی. شوک ددمیهام د چشم 

به   پوزم محکم  بشم که  بلند  از جام  با سرعت  توماس    ی شونی پباعث شد 
که سرش رو با دست هاش گرفته    یگفت و در حال   یخورد! توماس اخ بلند

 گفت:  یعصب  یبود عقب رفت و  با لحن 

 چه مرگته؟  ؟یشد وونه ی! دیلعنت  -

 کردم، گفتم:   یکه بهش نگاه م   یزده در حال  وحشت 

 !؟ یکیبهم نزد قدر نیچ... چرا ا -

 گفت:   یشاک  مالوندیهاش مکه سرش رو با دست  طور همون

 کنم.   دارتی ب  خواستم یسرم م   ر ی! خ یدید یکابوس م  یچون داشت -



لحظه حس   هی  ی. برادمیکش  یراحت شد و نفس اسوده ا  الم ی حرفش خ  با
عم  یبد  ی لیخ  ی لیخ نفس  پوف!  داد.  دست  و    دمیکش  یق یبهم  آروم  و 

 شرمنده، بهش نگاه کردم و گفتم: 

 . من... ..دیببخش -

باز توهم بود! به اطراف    ای متوجه اطرافم شده بودم. من برگشته بودم؟    تازه 
  دینداشتم. شا   یبود اما حس ترس یواقع  ا یمثل اون رو  ز ی نگاه کردم، همه چ

  ی واقع   یل یاما خ  دم؟یدیواقعا تموم مدت داشتم کابوس م   یعن یبود،    یواقع
 بود!

به توماس جلب شد، جلو اومد و کنارم نشست. آروم دستش رو به    حواسم 
بهم    یسال هام فرو کرد، حس خوب   ی و انگشت هاش رو تو  دیگردنم کش

 دست داد، آروم گفت:

 کنه.   یکارول آروم بمون تا جک درمانت کنه وگرنه زخم هات عفونت م    -

از کنارم    شدم. توماس  رهیکردم و منتظر به توماس خ  نیی رو باال و پا   سرم
هام رو برام ببنده. نگاهم رو  بلند شد و جک جلو اومد، کنارم نشست تا زخم 

  بم یغار دادم. داشتم به خواب عج   رون ی ب  ی برف  یازش گرفتم و به درخت ها
 د یچرا با   اصال داشت؟    ییمبهم و گنگ بود. چه معنا   یلیبرام خ  کردم؛یفکر م
اه کردم، حواسش پرت  دونم، به توماس نگ   ی ! نمدم؟ید  ی م  یخواب   نیهمچ

ب به  اون هم  باز هم نگاهم رو ازش گرفتم. من    ینگاه م  رونیبود و  کرد، 
حس   ه یدونستم چرا    ی رو از توماس پنهون کنم اما نم  یزی نبودم که چ  یکس 



حس    ن یچرا؟ ا   مادر مورد اون خواب بهش بگم! ا  د یگفت نبا   یبهم م   ی بیعج 
 راه نبود.  یبود ب  یاما هرچ  دونم،یگفت؟ نم   یم ی وسط چ  نیا

داشتم از جام    یکه سع  یتموم شدن کار جک و بلند شدنش، آروم در حال   با
 کردم و خطاب به توماس گفتم:   یبلند بشم تشکر

 ؟یکارش کرد  ی. چ یکن  هیرو تنب   کا یار   ی خوایم  ی شدنم گفت   هوش یقبل ب   -

گرفت و به من داد، جلو    رونیکرد و نگاهش رو از ب   ینگاه کردم، اخم  بهش
 گفت:     یاومد و مانع بلند شدنم شد و با لحن کالفه ا

بخواب وگرنه    ر ی! بگیا  گه ید  ز ی نه چ  ی بهتره االن به فکر خوب شدنت باش  -
 .  یشی بد م

  ن ی زم  یکه سرم رو   یسرش آورده؟ مصمم، در حال  یینکنه بال   ؟یچ   یعن ی
 م و نگران گفتم: بود بهش نگاه کرد ی سنگ

 ؟یکرد  هیبهم بگو توماس تو واقعا دختر خودت رو تنب -

 از کنارم بلند شد و بلند گفت:  یعصب

  ت یرو اذ   ه یکنه و بق  نیتوه   ی کردم تا بفهمه حق نداره به کس  اشهیآره تنب  -
 چطور درست رفتار کنه.   ره ی بگ اد ی دیکنه، با 

خ  ران یح تنب  ره یبهش  رو  خودش  دختر  واقعا  باورم    هیبودم!  بود؟  کرده 
در جوابش بزنم   یاونم بخاطر من؟ ناباور و شوک زده خواستم حرف  شه،ینم

 خطاب به توماس گفت: ی جک مانع ام شد! عصب یکه صدا



   ؟یکرد  کار یواقعا باهاش چ -

به توماس خ  با و منتظر  رو ازش گرفتم  نگاهم    ی عن یشدم،    ره یحرف جک 
ا تنب  کایر واقعا  عصب   هی رو  و  آروم  بود؟  حال  یکرده  سع  ی در  داشت    یکه 

 نگه داره، گفت:  ن ییصداش رو پا

 نداره.  یربط  یبه کس  -

  نی تا ا  یزیدر مورد چ  نقدر یبودم ا  دهیبهش نگاه کردم. تا حاال ند  متعجب
 . دیبه طرف توماس برداشت و بهش توپ  ی قدم ی باشه! جک عصب یحد جد

موقع برگشت اون    ی ول  یتوماس بس کن، تو دخترت رو با خودت برد   -
 همراهت نبود. 

 گفتم:   نیغمگ ی برده بود؟ کجا؟ با لحن 

تنب  - بهتره  بذار  ینکن   شی اگر بخاطر منه  ناراحت    ی و  واقعا  برگرده، چون 
.  ستمیکار ن  نیبه ا  یاون از خط قرمزم رد شد من راض  کهنیبا ا   ی. حتشم یم

 کنه.   یعدا بد تر باهام لج م ب ی نجوریا  یحت

بلند خودش رو بهم رسوند و سرم    یتموم شدن حرفم، توماس با قدم ها   با
بهم بست.    تیقرمزش رو با دادن حس امن  ی. چشم هادیرو در اغوش کش

ب و  فک  بود  جذاب  واقعا  م  یخوب  ینی اون  به صورتش  .  اومدیداشت که 
و    ی مشک  یزه و موهابرن  ی الفا بود و صورت  ه یقرمزش که نشان    ی هاچشم 

.  کردیرو بهش جذب م  یشونه هاش بود هر کس   یتا رو   شی ندلخت که بل 



اپآغوشش    یکه هنوز تو  یو آرومش رو از کنار سرم در حال  نی غمگ  یصدا
 . دمیبودم شن

  یچ یه   ی ول  شنیم  ت یاون اذ  یها هستن که از کارها  یلی خ  ی ستیفقط تو ن  -
اس  خوبه  جاش  نباش  نگرانش  بودم.  نگفته  بهش    یادیز  بیبهش  هم 

قدر که اون  دور باشه تا بفهمه همون  له یمدت از قب   کی  دیبا  ینرسوندم ول 
 برام ارزش داره گله هم برام ارزشمنده. 

ب   سرم بغلش  از  لحن   رونیرو  با  نگاه کرد،  بهم  مهربون  و  از    یآورد  سرشار 
 محبت گفت: 

 . یبه فکر خوب شدنت باشحاال هم بهتره فقط  -

باشه تکون دادم که از کنارم بلند شد و خطاب    ی به معنا  ی زدم، سر  ی لبخند
 محکم گفت:  ی به جک، با لحن

 جک! مراقبش باش. -

 اخم جواب داد:  ی توماس خم کرد، با احترام و چاشن  یسرش رو جلو  جک

 چشم!  -

ت، هنوزم  غار رف  یتکون داد و به سمت خروج   دییتا  یبه معنا  یسر  توماس
  ی ذاشتم و دوباره م  یدست هام م   ی که سرم رو رو   یبودم، در حال   جیگ

م  رهیبه رفتنش خ  دمیخواب از درد منصرف    یشدم.  اما  بلند بشم  خواستم 



 ختهی دادن و افکارم بهم ر  ی ذهنم جوالن م  یتو یادیز  یشده بودم. فکر ها 
 . دبو

توسط توماس! چقدر امروز    کا یار   هیتر تنب   بیبود! از اون عج  بیخواب... عج 
 افتاده بود! یب یاتفاقات عج

  *** 

 *دفترچه لغات* 

او عمل    یهاکه کل گله طبق حرف  گنی سر دسته الفا م  یها   نهی : به گرگآلفا
او هستن. رنگ چشم الفا ها به رنگ قرمز درخشان هست    ع یکنن و مط  یم

الفا ها بخاطر    .معنا رو داره  ن یها ا  نهی که نماد هر الفا است و تنها در گرگ
قدرت    یمعمول   نهیگرگ   هیچهار برابر    رنیگ یهاشون م که از رنگ چشم   یقدرت

 دارند.

 به دست اوردن قدرت آلفا:  انواع

 مادر الفا باشن.  ای پدر   یعنی  ،ی _ ارث۱

 قدرت الفا.   دنیو دزد   گر ید یالفا  کی_ کشتن  ۲

که درست    یا  نه یالفا است و گرگ   کی قدرت    ن یکه باالتر  یقیحق   ی_ الفا۳
 . ارهیقدرت رو به دست م  ن یخود ا  یکار باشه به خود

به گرگِبتا ز   ییها   نه ی:  او    نه یمجموعه گرگ  ر یکه  و تحت کنترل  باشن  الفا 
 یبتا ها زرد است اما اگر ب   ی. رنگ چشم هاگنی انجام بدن رو بتا م  یکار



  ی . بتا ها کمکنهیم   ر ییسرد تغ  یهاشون به ابرو بکشن رنگ چشم   ی گناه
  یکه اگر اتفاق  یبا الفا دارن. به طور  ی ا  ی و ارتباط قو  رندی گیاز الفا قدرت م

 امر بلعکس هم هست.  نیو ا  شنی متوجه م  افتهیالفا ب  یبرا

اشتباه   هیکه بخاطر   یی ها  نهی : گرگُامگا ترد    یا  گهید  لیدال   ایکار  از گروه 
م  شنیم امگا  د  گن،یرو  ها  و    یاگهید  یگله  یتو  تونن ینم  گهی امگا  برن 

م   شه ی هم بخاطر حام  ی تنها  قدرتشون کمتر    ی مانند  نداشتن،  و سرپرست 
  گرن  نی. همچنرنی گیاز همه در معرض خطر مرگ قرار م  شتر یو ب   شهیم

 نداره.  یچشم هاشون با بتا فرق

 *** 

که    یاهی از تنب  روز، ید  کا ی. ارشدمیو هر روز بهتر از قبل م  گذشتنیم   روزها 
از کنارم    یبود که وقت  نیتوماس براش در نظر گرفته بود برگشت و جالبش ا

باهام    یکار  گهید  یعن ی خوب بود،    یلی خ   نیبهم نگاه هم نکرد و ا   یرد شد حت 
 از دستش راحت شده بودم.  گهی د اینداشت و گو 

به طرف صخره    کردم،یروز ها نگاه م  ن یا   یکه به آسمون آفتاب   یدر حال  آروم 
و دوستاش کشف نشده مونده    کایار  یکه هنوز برا  ییرفتم. جا   م یشگ ی هم

رو  آروم  نگاه کردم. حق  یبود!  به روم  رو  به منظره  و    قتا یصخره نشستم 
باال   و چشم هام رو بستم و سرم ر   ،یباد آروم   دن یبود، با وز   ییبای منظره ز

. دادیبهم م   ی حس خوبو    شد یبلندم رد م  یها  ال ی  ی تو  یگرفتم. باد به اروم 
بود. منتها مدام داشتم    فتادهین   یچند روز خوشبختانه اتفاق خاص  نیا  یتو

زدن. به بد و    یکه در موردم حرف م  دمیشنیگله رو م  یاعضا  یزمزمه ها



  عه یبودکه شا   نیهاشون کار نداشتم، اعصاب خورد کنش اخوب بودن حرف
حما و  چشمم  رنگ  بخاطر  بودن  احتماال   یهاتیکرده  توماس،  اون شب 

بودم!    یبعد  یالفا م  ن یا  ی عنی من  به هر کس  م  یگفت  یرو    ی خنده اش 
فقط خودم و     دنی فهم   ینم  هیگرفت، من رو چه به الفا بودن آخه. اما بق

ل  م ی دونست یتوماس م  از پس    یالفا بودن رو نداشتم. من حت  اقتیکه من 
 اومدم بعد الفا بشم؟! یماده بود بر نم  نهی گرگ  هی که   کایار

تونستم    یپس چرا نم  نه؟یبودم؟ گرگ   یها، واقعا من ک  ن یهرچند، جدا از ا 
  ی م  یوسط چ   نی چشم ها ا  ن یبشم؟ اما اگه نبودم پس ا   لی به انسان تبد

 داشتن؟  ییو قرمز! واقعا چه معنا ی گفتن؟! سبز،آب

واقعا فکرم رو بدجور    دونم ین دادم. نمو دمم رو اروم تکو   دمیکش  یآه   کالفه
 . یهست  یچ  یندون ی وقت  هیبود. چه حس بد   رکردهیدرگ

  عی از دور، چشم هام رو سر  یبا همهمه ا  یو بلند  یعصب   یصدا  دن یشن   با
! نکنه  ومدیم   لهیکردم. چه خبر بود؟ همهمه از طرف قب  ز یباز و گوش هام رو ت 

 افتاده باشه، نکنه بهمون حمله کردن؟   یاتفاق

  له یمتر از قب  ستیتنها دو  دم،یدو  لهیاز جام بلند شدم و به طرف قب   عیسر
 . دمیرس  لهیبه قب  دم یکه با سرعت دو   هیدور بودم، بعد از چند ثان 

 است که...   نده یآ  یمگه اون الفا  ؟یدیم ت ی چرا بهش اهم -

رو   کا یار   یعصب   یصدا رو  با ک   یبود که کل منطقه  بود!    یسرش گذاشته 
گفت    شهی منطقمون که م  ی محوطه صخره ا  یزد؟ جلو رفتم، تو  ی حرف م



چه خبر بود؟ همه بهم نگاه    جا نیغار الفاست همه جمع شده بودن! ا رشیز
 !گفتن یم  یی زها یکردن و درگوش هم چ   یم

رفتم و همه    یکه جلو م   یها با ترحم، در حال  یو بعض   ر ی ها با تحق  ی بعض 
توجه به اون ها،    ی. من اما ب کردن یبهم نگاه م   رفتن، یاز سر راهم کنار م 

بود. به اون   ستادهی ا  یغارش عصب  ینگاهم به توماس افتاده بود که جلو 
که پشتش سمت من    دیگرگ سف  هیتوماس نگاه کردم،    یجلو  ی عنیسمت  
 کا؟ یبود! ار

ار   دهیکه بهشون رس   یدر حال   نگاه کردم که متوجه    کایبودم، متعجب به 
برگرد،   گفتیهاش بهم م نگاه توماس شدم، بهش نگاه کردم، چشم   ینی سنگ

باز بخاطر من بود؟    یعن ی چه خبر بود.    دم یفهم   ی م  دیاما نه من با  ا، یجلو ن
 نداشت! یمدت باهام کار ن یکه ا  کایار

من رو حس کرده بود به طرفم بر گشت، تا نگاهش بهم    یکه انگار بو  کایار
  د یبه طرفم پر  یبودم، با جهش  ستادهیا  یفاصله دو متر  یافتاد که پشتش تو 

بود، من که باهاش    ی و باپنجه اش به صورتم چنگ انداخت. آخ! چه نفهم
 نداشتم! یکار

  یچرا باز وحش  یو به عقب پرت شدم. لعنت   دم یاز سر درد کش  یبلند  یزوزه 
برف ها پرت شده بودم،   یکه رو   یشده بود؟! چقدر هم پر قدرت زد! در حال

از جام بلند شدم و متقابال با خشم به طرفش هجوم بردم.    ی و عصب  عیسر
به گوش    م بهت نگم ها؟ با پنجه هام، با تموم قدرت   یچی که ه  یانتظار نداشت

 .و چند قدم عقب رفت د یاز سر درد کش یاهاش ضربه زدم که زوزه



دلم    یکرده بود! تو  ر یناخنم گ   ی تو  یک یگوشت کوچ   کهیپنجم نگاه کردم، ت  به
ت   دم، یخند نگاه کردم،  بهش  بود.  دو    یک یکوچ  کهیحقت  اندازه  از گوشش 

نبا  باز به   دادمیبهش فرصت م   د یسانت کنده شده بود!  باز حمله کنه،  تا 
 طرفش هجوم بردم.

که با غرش توماس و    رمیهام گردنش رو نشونه بگبا دندون بار نیا  خواستم 
سرد بلند    یبرف ها  یاز رو   عیسر   یاش بهم، به عقب پرت شدم! تهاجمحمله

  کا یچطور ار   د یشدم و با خشم بهش نگاه کردم. چرا بهم حمله کرد؟ مگه ند
ه  انگار تاز   کای رو توماس در رفت و امد بود، ا  کای ار  نیب   م یپرتم کرد! نگاه عصب 

به خودش اومده بود، چون اونم اماده حمله بود! خواست به طرفم حمله  
 گفت:   یکنه که  توماس با غرش بلند

 . نی هردوتون شورش رو در اآورد  گهی! ددیخجالت بکش  -

 گفتم:   اد یو با فر ی عصب  دم،یحرفش پر ونی م

جنگ به پا    قهیبه اون بگو که دم به دق  ؟یدیاون اول حمله کرد مگه ند  -
 ...یمگه من حرف  کنهیم

کردن    کهیت   -کهیهاش آماده تکه دندون  یو در حال  دیوسط حرفم پر  کایار
 من بودن گفت: 

جرئت    ؟یتوئه. اره من حمله کردم که چ  ر یتقص   نایا  یخفه شو احمق، همه  -
 کس!  یکن بدبخت ب  ییو مظلوم نما   ییجلو و کمتر خودنما ایب یدار



  ی. به من گفت بدبخت؟ به من گفت ب دیتموم شدن حرفش به طرفم پر  با
مسئله تموم   نیا  دیامروز با   نیهم   رم،یکس؟ باشه به درک که ممکن بود بم 

 اومدم، شورش رو در آورده بود.  یکوتاه نم  گهی د شد،یم

و به طرفش پنجه انداختم، هر دو در    دمیهوا بود که منم به هوا پر   یرو 
بند    یحال بهم  داشت   میبودکه  زم   م،ی دیجنگ یم   میو  به    م، یخورد   نیمحکم 

به    یا. پنجهم ی کردیو با نعره بهم حمله م  م ی دیکش   یم  یبلند  یغرش ها
به    ام نهیس و  پرت شدم  به عقب  از درخت ها خوردم،    ی کیزد که محکم 

کرد    یاور  ادیاز قبل بهم    شتر یاز جام بلند بشم که سوزش زخمم، ب   استم خو
بلند شدم و باز بهش    ع یمهم نبود! سر   گهی! اما به درک، د می ستی که ما، برابر ن
  ای  مردمی من م ا یامروز  م،ی دیجنگ  یبه قصد کشت باهم م  نبار یحمله کردم. ا 

 اون!

حوصله اش رو نداشتم از دستش خسته شده بودم اشتباه کردم که   گهید 
  ی دشمن   ن یا  د یبا  شهیهم  ی بار برا  ه ینداشته باش!    شیبه توماس گفتم کار
 رو به اتمام برسونم.

  یتو  یادی هام گردنش رو محکم گرفتم و دندون هام رو با فشار زدندون  با
تا رهاش کنم،    دیغلت یافتاده بود و م  نیزم  یگردنش فرو کردم، از درد رو 

کردم.    یاما عمرا اگر گردنش رو ول م   د،یکشیو زوزه م   زدیدست و پا م 
م اگر  بود،  بود. حقت  رو گرفته  وجودم  تموم  ا  ه ی  یمردی خشم  از   یعده 

 .  شدنیدستت راحت م 



محال بود ولت کنم، محکم فکم   رم، یاالن که تونسته بودم گردنت رو بگ   اره 
که   یلذت   ن یو ا  شدیچون با هر فشار، نعره هاش بلند تر م   دادم، یرو فشار م 

اون لذت و   ونی بود! م ر یداد، وصف ناپذ  ینعره هاش بهم دست م  یاز صدا
 : دمیتوماس رو شن  ادیقدرت، فر 

 کارو...   رهیمی کارول! کارول، ولش کن. کارول با توام داره م  -

از کشتنش   یندیحس خوشا  ره،یخواستم بم  یقه زدم، مهم نبود م -دلم قه  تو
  یفکر کردن به مردنش هم تموم وجودم رو سرشار از لذت م   یداشتم و حت 

  ع یپهلوم، سر   ی تو  ی غرق بودم که با سوزش وحشتناک  یحس خوب   یکرد! تو
 . دمیاز درد کش یارو رها کردم و نعره کا یگردن ار

که    یبه طرف کس   یو عصب   نیرد؟ خشمگ بود که از پشت بهم حمله ک  یک  
کرده بود برگشتم و خواستم بهش حمله کنم که توماس رو پشت    م ی زخم

بهش نگاه کردم. کار اون بود؟ اون از پشت بهم    ی! شوکه و عصب دم یسرم د
 زدم:  ادیسرش فر  ی ممکن بود! نه! عصب  ر یحمله کرد!؟ غ 

 مگه...   ؟یککن یم  ی چه غلط یدار -

 : دیحرفم نعره کش ون ی م  توماس

  نمیبش   ی انتظار داشت  ه یچ  شیکشت یم  یخفهشو کارول. اون بچمه! داشت   -
   ؟ یکشیبچم رو م  یدار نم یو بب

 اش! بچش...  از حرفش شوکه شدم! بچه ی لحظه ا یبرا



 گفتم:   یعصب

غرق خونم؟ چرا فقط اون برات مهم    ین یب یکشت. نم   یاونم داشت من رو م  -
 ... یبود؟ مگه نگفت

 گفت:   ادیبا فر یعصب   و   محکم 

 !ی ستیچون اون بچمه، اما تو ن -

انداختم، بچش... اون بچشه اما من    ن یی حرفش سکوت کردم! سرم رو پا  با
  ی هستن! تنها م  یدونستم پدر و مادرم ک   ی نم  ینه! اره درسته من... من حت 

خ پ   ی لی دونستم  ب   شیوقت  انتظار  یماری بخاطر  چه  مگه    ی مردن! کارول 
  کهکنه! نه، نه نگو    تیبچش از من حما  ی! اره انتظار داشتم که بجا؟یداشت

 محال بود!

با بغض و غم، سرم رو باال اوردم و به توماس نگاه کردم، اونم با خشم بهم   
م حرف  ینگاه  خواستم  و    یکرد،  شد  قفل  هام  چشم  به  نگاهش  بزنم که 

بهم نگاه کرد که پوزم رو   رت،ی ! با تعجب و حعقب رفت  یوحشت زده قدم 
 کج کردم و گفتم: 

   ؟یترسینکنه االن ازم م -

ب   اون  م  یاما  نگاه  بهم  ناباور  به حرفم،  ب  یتوجه  نگاهش  دو    ن یکرد!  هر 
چه... با لحن متعجب و بهت    هو؟ یچشمم در حرکت بود! چه مرگش شد  

 زده اش، خودمم متعجب شدم!



 تو... تو چت شده؟  -

 گفتم:   یبودم، عصب ده یکه منظورش رو نفهم   یحال در 

 ؟ یدیازم ترس شده؟یهه چ  -

 گفت:   رانی توجه به حرفم ح  یب  بازم

 چشم هات... هر دوشون سبز شده! -

هام هر دو شون سبز شده؟ واقعا؟ نه، نه!  چشم   یجا خوردم! چ   یالحظه
انداختم،    یبه اطراف نگاه   رانیبود نه. ح  فتادهیاتفاق ن  نی ممکن نبود تا حاال ا

به طرفش رفتم، درست کنار غار   ع یمنطقه آب شده بودن. سر  هی  یبرف ها
 کردم!  گاهآب ن  یشده بود، جلو رفتم و به خودم تو  ل یتشک  ک یبرکه کوچ  هی

هام سبز شده بودن! چه  بودم، واقعا چشم   رهیآب خ   یمتعجب به خودم تو 
  نیاول   یبرام افتاده بود؟ تا حاال نشده بود هر دو چشمم سبز بشن! برا  یاتفاق

 هام جفت شده بود و چه قدر هم جالب بود!بار بود که رنگ چشم 

بودم!    دهیجفت رنگ ند  ی داشتم. تا حاال خودم رو با چشم ها  ی بیعج  حس
مثل کشتن!    یزیچ  ه یوجودم افتاده بود.    یتو  یحس خوب   هیبود    بیعج 
لذ  یزیچ توماس  که  طرف  به  و  برکه گرفتم  از  رو  نگاهم  بود!  بخش  ت 

  ره یبه طرفش کردم و با خشونت، به چشم هاش خ   یغرش  یبرگشتم. عصب
 و گفتم:  مزد  یشدم؛ پوزخند

 یاحساس خطر کرد گاهتیجا  ینکنه برا ؟ یخب که چ -



چرخ   به دورش  پوزخند  با  و  برداشتم  قدم  چدمیطرفش    ی .کارول، کارول 
گفتم؟ چرا حرف هام دست خودم نبود؟ من به توماس پوزخند   یداشتم م 

 زدم؟ من؟! واقعا! امکا... 

  امنهیاش محکم به س کرد و با پنجه  یبه توماس حمله کردم. غرش  ناخودآگاه 
داشت. آخه   یچه قدرت  یضربه زد که با شدت به عقب پرت شدم. آخ، لعنت 

  ق یعم  یلی ام نگاه کردم، زخمم خ  نهی بود که حمله کردم؟ به س  یچه مرض 
رو  توماس  ناخن  رد سه  م  نمیس  یبود.  ازش خون  و  بود  .  دیچک   یمونده 

سرم رو باال اوردم    یکردم. عصب   یدهنم حس م   یخون رو تو  یمزه   ،ینت لع
شدم. رفتار و کارهام دست خودم نبود، چم شده بود؟ چرا    رهیو بهش خ

 س رو بکشم؟ چرا... توما  خواستم یم

ب  یها   نه یگرگ  یصدا  عصب  شتر ی اطراف،  قبل  طرف  یم  م ی از  از    ی نم  یکرد. 
چ  دمیفهم داشتم  م  یکه  طرف  یکار  از  و  شن   یکردم  هاشون  حرف  دنیبا 

 . دمیکش   یق یعم  ی هام بسته شد و نفس هابود. چشم   ختهیاعصابم بهم ر 

 واقعا درست بود.  یدید -

 خواد آلفا بشه.   ی اره واقعا اون م -

بهش بها داده فکر کرده اجازه داره با اون    ی ادینداره. توماس ز  اقتی نه ل   -
 بکنه! ی قرمزش همه غلط یهاچشم 

 . ستی کامل هم ن   یحت -

 ناقص الخلقه بدبخت.  -



 !چاره ی کس ب  یب -

نگ نه ا  د،ی!  ادینکن  یجور  نی باهام  من  ب  نی.  نبودم.  ناقص  کس    ینبودم. 
نمن هنوز  فقط  چ  یبودم،  نم  یدونستم  هنوز  فقط    یدونستم ک   یهستم! 

! من که با همتون مهربون بودم! هر  د یگ  یرو م  نای هستم. نامرد ها چرا بهم ا
 ؟ یبود جواب خوب نی ا آوردم،یواستون م   عیسر د یخواستیم  یچ

  ی شدم. به طرفشون غرش رهیهام رو باز کردم. با خشم به همشون خ  چشم 
 یآماده حمله شدن. دست خودم نبود اما بدم هم نم   عی سر   کردم که همه

ناحق اونا  بکشمشون!  نم   یاومد  خودم  که  درسته  تونستم    ی کردن، 
حس   بیتونست، عج   یمطمئنن بودم م  بی حس عج  ن یبکشمشون اما ا 

 زدم:  ادی فر ندداشتم. بل یا یکشتار قو

 ... دیا ی. بدیمن رو بکش   دیا یب د،ی ایخب ب  د؟یبهم حمله کن  ن یخوایم -

با    هنوز  شد.  ور  حمله  بهم  توماس  بود که  نشده  تموم  از   هیحرفم  ضربه 
الفا    اهیافتادم. تف، من کجا و توماس گرگ بزرگ س   نیطرفش محکم به زم

  ی پهلوم فرو رفت. لعنت  یداشتم اخه. پنجه هاش تو  یکجا! واقعا چه انتظار
شونت که به صداش جذبه  چقدر درد داشت. صورتش رو جلو اورد و با خ

 بود گفت:  دهدا

 !ی کارول از حد خودت فراتر رفت  -

 گفتم:   ز ی تمسخر ام  یانگار دست خودم بود! با لحن  نبار یزدم. ا یپوزخند



خودت و امسال خودت    ینترس مقامت فقط برا  ،یپس احساس خطر کرد   -
 بهش ندارم! یازی ن  چیهست، من ه

 محکم گفت:   ی صورتم کرد و عقب رفت، با لحن یتو ی وحشتناک  غرش

 فقط برو! ، یست یگله ن  نیعضو ا  گهیجا برو. تو د نی از ا -

لحظه افتاد، انتظار    هی  یهمه اتفاق که تو  نیشوکه نشدم. بعد از ا   قتشیحق
بتا به    ه یکه از    یبود. روز   دهیشد داشت. انگار اون روز فرا رس  ی نم  یا  گهید

از جام بلند شدم. انگار واقعا کنترلم   یو به سخت شدم! اروم    یم   لی امگا تبد
  د یقبل بود؟ شا  ثلبه دست خودم برگشته بود، اما چرا هنوزم حرف هام م 

 بودم! میچون... خود اصل 

 اما با تمسخر بهش نگاه کردم و گفتم:   آروم

تاوان امروز رو    دی همتون با  یروز  هی   د، یمونم؟ منتظر باش   ی م  یفکر کرد  -
 کشم.   یهمتون رو م  ! اون روز دیپس بد 

نم  خودم اما راض   ن یا  شدی باورم  رو زده بودم!  افراد    یبودم. صدا  یحرف 
 با حرفم باز بلند شد.   له،یقب

 ناقص! -

 . برو به جهنم!ادیازت بر م  یتو چه کار -

 جا ببر! نینحص رو از ا   کلیاون ه  -



که همشون    دمیبه طرفشون کش  یغرش بلند  ی. عصب دی خفه ش  د،یش  خفه
قدم  ناخوداگاه  حمله کنن که  بهم  نم   یخواستن  نه  برداشتم.  عقب    ی به 

بتا نبودم.    گهیتونستم باهاشون بجنگم. وحشت زده بهشون نگار کردم. من د
که هر لحظه ممکن بود توسط گله صابق خودش    ییامگا بودم! امگا  هی االن  

 بشه.  که یت  -کهیت

 به جهنم. -

زدم، االن    یم  صی زد نق  ی؟ چرا حرف هاچم شده بود؟ واقعا چم بود  من
  د یکردم؟ شا  یبود گفتم؟ چم شد؟! مگه االن خودم رو کنترل نم  یچ   نیا

  ن یاخر  ی شده بودم! برا  ی جور  نیبخاطر جفت شدن رنگ چشم هام بود که ا 
زده، با خشم    رونیب   یبار به همشون که اماده حمله بودن و با دندون ها

شدم و اروم از کنار همشون عبور کردم و به طرف    رهیخ  کردن،یبهم نگاه م
 . دم یگاهم دو   یمخف 

  یاز رو   یهم کنارش با خنده ا  کا یعقب نگاه کردم. توماس با خشم و ار  به
تو بود! منتظرم    ر یسر تو بود همه اش تقص   ر ی کرد. ز  یبهم نگاه م  ت یموفق
ز، روز مرگ  . اون رو رمی گیگردم و انتقام اون کارها  رو م  یروز  بر م   ه یباش،

 شما ها است!

که منبع    ییخودم جا  یشگ ی گاه هم  ی پشت کردم و به سمت مخف   بهشون
 آرامشم بود رفتم. 



دونستم االن    ی رو بدونم چون اگه اونجا رو نداشتم نم  گاهمیارزش مخف  دیبا
 گه یبه پشت سرم نگاه نکردم. از امروز به بعد د   گه ید  رفتم، یبه کجا م   دیبا
  دمیفهم  یکردم، آره م  یم   ر ییخواستم اون کارول احمق باشم! من تغ   ینم

شونزده سالم    نکه یمردن؟ چرا با ا   یماری چرا خانوادم بخاطر ب  ه،یچ  قتیحق
  فهممیفرق داشت؟ م  هیمن با بق  یهاداشتم؟ چرا چشم   یکی بود جثه کوچ

 هستم.  ی بفهمم ک دیباشه، اره با  می اگه باعث به خطر افتادن زندگ یحت

  ی ! از همشون انتقام مام یمن ک   گمیگردم و به همشون م   یاون روز بر م   
 . رمیگ

غرق در خون روش    یآروم و خسته، با بدن   دم،یرس   یشگیهم   یصخره    به
،  تا خودش خوب بشه  کردمیتحمل م  دیکرد. اما با   یبدنم درد م  دم،یخواب

امگا تنها بودم. اصال از    ه ی  گه یبه جنگل و رود خونه جلوم نگاه کردم. االن د
   ؟یگیام؟ آخه کارول چرا چرت و پرت م  یمن ک  دمیپرسیم  یک

رو   سرم نم  یرو  بستم.  رو  هام  چشم  و  نم   یسنگ گذاشتم   ی دونستم، 
 کار کنم...   یچ  دیدونستم با

زدم؟ چرا    یاون حرف ها رو م   د یاخه چرا با  ن، یبودم هم غمگ   یعصب   هم
  قتیگفت که اون حرف ها حق   یدرونم م  یحس   ه یدست خودم نبودن؟ اما  

  یاروم م   د یدونم فعال با  ی داشتن! انگار خودمم باخودم  اختالف داشتم! نم
 بکنم. د یبا ی کنم که چه غلط  یفکر م نی شدم، بعدش به ا



شدن    نیهام سنگ که نگاهم به اسمون ظهر بود، پلک    یآروم در حال   -آروم 
 شدم.  هوش یبخاطر درد بود که ب  شتر یو به خواب رفتم. البته ب 

  *** 

از    ع یکردم و سر  خی شد،گوش هام رو س  یم   ک یکه نزد  ییآروم پا  یبا صدا 
  ومدی که صدا ازش م  ی. با سرعت از جام بلند شدم و به اون سمت دمیخواب پر

بود.   کایار   یبو  یت... لعنیخورد! بو  یبه مشامم م   ییآشنا  یشدم. بو  رهیخ
وگرنه    دکر   یم   دایجا رو پ   ن یا  دیبودم. نبا   رهیوحشت زده به همون سمت خ 

   ی . عصبشدیتر م   ک ینزد  ینحسش ه   یقدم ها و بو  یکارم تموم بود. صدا
کرد بدبخت بودم، زئوس لطفا    یم  دامیو کالفه به اطراف نگاه کردم. اگر پ 

 نکنه! دامیکن پ  یکار

  دم یفهم  د، یکه وارد محوطه شد و از بوته ها به داخل پر   یغرش  یبا صدا 
جام، مگه کودن بود که    ن یبود ا  دهی . فهمیکه کار از کار گذشته بود. لعنت

اضطراب و ترس   یوقت  یچرا حواسم نبود!؟ حت  ینفهمه! منم بو داشتم، لعنت 
 !  شه یم  زتر یباشه بو ت  شی چاشن

 زد گفت:   یر توش موج مکه تمسخ  یی در اومد و با صدا  شی به شکل انسان 

 کنم؟ یچرا هنوز حست م ؟یاوه کارول مگه نرفت -

زده    رونیدر اومد! دندون هاش از فکش ب  نهیشد و باز به شکل گرگ  کتر ینزد
هاش به عقب برگشته بودن  ! گوشدی چکیقطره م   -بودن و آب دهنش قطره



م تکون  تند  تند  رو  ا   ی و دمش  درگ   نی داد!  باهم  اگه  بودم    ر یبار مطمئن 
 بود! یمرگم حتم   م ی شدیم

  ی بر م  گهیرفتم. اگه دو قدم د  یو من وحشت زده عقب م  ومدیجلو م   اون
بهش با ترس نگاه    ستاد،ی بدبخت شدم! ا  دم،یرس  یداشتم به لبه پرتگاه م

فرو    نیزم   یزده اش رو محکم تو  رونیب  یاش و ناخن هاکردم. پنجه ه
 به طرفم حمله ور شد! کهویکرده بود و  

که به صورتم    یو خواستم فرار کنم که با ضربه ا  دمیاز سر ترس کش   یزوزه ا 
خورد. تنها با دو دست   ز یو پاهام از صخره ل   دیچی بدنم پ  یتو   ی عیزد، درد فج 
سنگ   ی بودم، پنجه هام رو محکم تو  زونیجلوش( از صخره آو  یجلوم )پاها

صدا  یم  دهیفرو کردم، کش  و  بدنم    دادن،یم  یبد  ی شدن  ترس    از تموم 
و سنگ   کردن یم  یز یشدن خون ر   دهی هام داشتن بخاطر ساب پنجه  د، یلرز یم

 بود! ی مرگم حتم افتادمیبخاطر خون قرمز شده بود، اگر م 

بود و از اون    ادینگاه کردم. ارتفاع ز  ن ییاز گوشه چشمم به پا  یبه سخت   
درجا بخاطر   افتادمیاگر م  یعن ی .  ختی ریطرفش آب با شدت از صخره م 

بود با    ستادهیسرم ا  یباال  کایکار کنم؟ ار  ی. چ مردمیشدت ابشار و ارتفاع م
با پاهاش    ای  گرفتیهام رو گاز م کرد. نه نه اگر دست  یپوزخند بهم نگاه م 

شدم.    ره ی از سر درد و عجز بهش خ  یبود با زوزه ا   ی مزد مرگم حت  یضربه م 
 بلند و با ترس گفتم:

 لطفا! رمیمی م ی جورنیکنم. ا  یزندگ خوام ی. مکنم ینکن، خواهش م  -



زانو نشست    یدر اومد. رو   ی زد و به شکل انسان  یهام پوزخندحرف  ون ی م
 و گفت: 

 !نه یاتفاق ممکن هم  ن یبهتر -

به    ،ی و با پاهاش محکم به دست هام ضربه زد و قهقهه زد! لعنت  بلندشد
چ کردم  نگاه  بدم.    یزیاطراف  نجات  باهاش  رو  خودم  بتونم  که  نبود 

بدست هر ضربه  با  م   شتر یهام  بخاطر    ی درد  داشتن  هام  ناخن  و  گرفتن 
  یچ   دمینبود! تهش هم نفهم   یدیواقعا ام  گهی شدن! د  یشدن تموم م  ده یساب

 بودم!

لگد رو به دست هام    ن یه کردم با همون پوزخند و قهقهههاش، آخرنگا  بهش
خنده هاش، تموم کوهستان    یزد که از صخره جدا شدم و سقوط کردم، صدا

 از قبل...   شتر ی ب یرو در بر گرفت و اکو شد، ازش متنفر بودم و االن، حت 

به  چشم   خواستمیم ببندم که محکم  رو  به طرف    یی جا  ه یهام  و  خوردم 
  یشد؟ االن رو   یآبشار پرت شدم. با درد به اطراف نگاه کردم. چ مخالف  

به رو  یهاکوه پا  یرو  اما صد متر  بودم   گاهیجا   هیترش!    نیی اون صخره 
جا؟ به جلوم    نیشد که افتادم ا  یدل کوه بود، اما چ  یتو  یمتر  هیکوچولو  

برخورد کردم و    یبود. از باال که افتادم، به برامدگ   ی برآمدگ  هیکردم،    نگاه
 طرف پرت شده بودم.  نیبود به ا  اد یچون سرعتم ز

بدنم درد م   زنده  کردیتموم  بودم که  نگاه کردم.  اما خوشحال  باال  به  تم! 
  ی چون ال به ال  دید ی. انگار من رو نمد یخندیو م کردینگاه م نییبه پا   کا یار



به سخت منم  بودم. هرچند  تنفر بهش خدمشیدیم  ی کوه  با  و    رهی.  شدم 
درد داشت    یلیسنگ فشار دادم، خ  یرو رو  نم یشده و خون  دهیساب   یهاپنجه

منتظرم باش،    کای! ارگرفتم یاما مهم نبود. حاال که زنده موندم انتقامم رو م
 . دیرسی! اون روز مطمئنم م ن ییپا  ندازمتیصخره وحشتناک م   نیخودم از ا 

حاال    نگاهم  دوختم.  اطراف  به  و  ازش گرفتم  وسط  ام  هیرو  بودم که  گا 
  کار یزئوس االن چ  یکرده بود! وا  ر ی گ  یمتر  هیصخره    هی  ی کوهستان رو 
  ک یغار، نزد  ه یمثل    یکی به اطراف نگاه کردم که سوراخ کوچ  دیکنم آخه؟ ناام 

توجه  نیا مصخره  اگر  جلب کرد!  رو  پ   یام  تا  شا  ششی تونستم    د یبپرم 
اش فاصله  با یخالص بشم. جلو تر رفتم. تقر   یجورکیجا    ن یاز ا  تونستم یم

عقب رفتم و با سرعت به    کم ی بپرم.    تونستم یمتر بود، م  م ی من، ن  یبا جا
 . دم یطرفش دو 

پنجه  ه یبا    دپرش کوتاه  به  رو  غار کش   وارهی هام  به    دمیاون  رو  و خودم 
. برگشتم  زدی. وارد غار شدم. ضربان قلبم به شدت تند م دمیباال کش   یسخت 
از نگاه کردن بهش هم   یارتفاع وحشتناک که حت   هینگاه کردم.  نییپا و به 
نزدگرفتم یم  جه یسرگ شکر که  رو  زئوس  با   ک ی.  وگرنه  جا    ن همو  دیبود 

 . مردمیم

  گه ید  وونی ح  هی  ی. نکنه برا دمیترس   یبود! م   قیغار نگاه کردم. عم  یکی تار  به
ها؟ برو، نترس    یبمون   جا نیا   یکخوای م   ی ... نه کارول تا کگهید   نبار ی باشه! ا
نداشتم!    نیجز ا   یاواقعا چاره  ایگفت برم و گو   یندا از درون بهم م  ه یبرو...  

 غار شدم.  ی کیشروع به حرکت کردم و وارد تار 



اما هر   دمید   یعادت کرد و قشنگ م  ی کی که گذشت به تار  یچشم هام مدت  
خوبه جثه    غار بزرگ بود! باز   ن ی. چقدر ا دمیرس   ی نم   یی رفتم به جا  ی چقدر م

غار نمدار بود که ازش   هی!  شدم یغار جا نم یداشتم وگرنه اصال تو یکیکوچ 
 هم نمدار باشه چون کنارش آبشار بود.   دیخب با د، یچک یآب م

گذشته بود، خسته شده بودم،    قهیرفتم حدودا ده دق  یکه م   شدیم  ی مدت
امن    یجا  ه ی  د یغار  بخوابم. با  ن یا  یکردم تو   یاما جرئت نم  ومد ی خوابم م

چشمم رو زد، خوشحال    یبودم که نور  رهی کردم خسته به جلو خ  یم   دایپ
تر    کیدبودم. به نور نز   دهیغار رس   یکردم. احتماال به انتها   شتر ی سرعتم رو ب

 . دمیشدم و بالخره به ته غار رس 

به اطراف نگاه کردم. غروب بود و همه جا امن بود. کامل   اطیو با احت  اروم 
شدم.    رهی که االن توش بودم خ  یاومدم و خسته به منطقه ا  رونیاز غار ب 

  یل یبودم! نکنه خ  ومدهیمنطقه ن   نیتا حاال به ا  دونستم یکجا بود؟ نم   جانیا
!  ییامگا  ه ی! تو  یستی ن  له یجزو اون قب  گه یدور شدم؟ اما کارول تو د  لهیاز قب 
 نامعلوم حرکت کردم.  یشدم و به مقصد ره یبه اطراف خ  نیغمگ 

  یحت   گهیبودم. د  ده یبر   ز ی از همه چ  رفتم، یفقط م   رمیکجا م  دونستم ینم 
با  ی کی نداشتم،  هم  قبال  هرچند  نداشتم.  هم  دل  رفتم یم   د یرو    نی ا  ل یو 

پ  یهاچشم  رو  اکردمیم   دا یمزخرف  بخاطر  با   نای .  بودم.  شده    د یترد 
 .شم ها داشته با  نهی گرگ  نیب  یی جا   هالهیقب  یتا بتونم تو  کردم یستشون م در 

کجا هستم و به کجا    کدونستم ینم  یحت   رفتم،یم  یطور  ن یبود که هم  یمدت
به طرفه غرب بود و در حال رد شدن    رم،یکه م   یدونستم جهت  ی ! تنها مرم یم



هوا    یلیشده بود، خ  دهیجنگل بزرگ کاج بودم. تموم جنگل با برف پوش  هیاز  
  یحالم م   یداشت ب  اد،ی ز  یبودن، اما خستگ   ادیموهام ز  نکهیسرد بود، با ا 

 بزاره.  ر یاز قبل به پوستم نفوذ کنه و تاث  شتر یسرما ب  شدی کرد و باعث م

بود   کردم. سرد   یفرو م  نیزم   یرو   یبرف ها   یاروم پنجه هام رو تو  اروم 
هم داشت.  لذت  بازم  ا   شه ی اما  خ   نی از  م   ی لیحس  مناطق ومدیخوشم   !

برف   ی پاهام تا زانو تو نجا ینبود. ا ادیز  قدر نیخودمون هم برف داشت اما ا 
 نشست و ماندگار بود.  یم   نیزم   یرو   کم یرفتن اما منطقه خودمون تنها    یم

  ی کردم، صدا  ی. حاال که فکر مدیرس  ی کالغ ها بود که به گوش م  یصدا
از سرما به    یکالغ هم قشنگ بود! چشم هام رو اروم بستم و در حال  که 

رفت، در حس خوبش فرو رفتم.    ی برف فرو م  یو پاهام تو  دم یلرز  ی خودم م
ا  یبرا پ  ی لحظه  ساعت  چند  فراموش کردم که  وضع  شی واقعا    ی تی چه 

و زخم هام رو درمان    یخستگ   تونست یبرف و لذتش هم نم   چندداشتم، هر  
 کنه. 

  یی رفت که ناگهان با صدا  ی بود و خسته بودم. جسمم به زور راه م  سرما 
 شدم! خکوب ی ذهنم اکو شد وحشت زده سرجام م یکه تو

 "دنبالش بگرد!" 

کردم، با چشم    یزمخت و نرم گوش م یکه به اون صدا  یزده، در حال  بهت
 !شدم  ره یزده به درخت جلوم خ  رونیاز حدقه ب  ییها



با لکنت و    ران، یذهن من بود؟! همون طور متعجب و ح ی بود؟ تو  ی ک  نیا 
 که سرشار از ترس و اضطراب بود، گفتم:    یلحن

 ؟ یکنیکار م  یذهن... من چ یت...تو ؟یهست   ی_ ت... تو ک 

 ذهنم اکو شد:  یاما نرم، تو  م ی باز مثل قبل زخ صداش، 

 !" یگردیدنبالش م یکه دار  امیزی"من؟ من همون چ 

  یگشتم؟ من... من دنبال چ   یم   یوحشت کردم، مگه دنبال چ  شتر یقبل ب   از 
ا ب  نکهیبودم؟  رو  اندک  شتر ی خودم  اما...  اره  هر    یخال  ،ی خنث  یبشناسم  از 

بودم.   تمی . اره... من دنبال خودم و ماهموندم  رهیبه همون درخت خ  یفکر
ماه   یعن ی چ  ت یاون،  دنبال  بود؟  بود  یم   یزیمن  نگشتم که کنارم    ه؟ 

ا اکو  نه، ی درستش  با  بود!  ته  یمجدد صدا  ی درونم  از  بودن    ی دو گانش، 
 . اومدم رونیب

 ناقص بودنت."    نیخاص بودنت! ا   نیهات، منم! ا رنگ چشم  ن یا لی" دل

خاص بودنم...    لی نقصم، اون بود! واقعا؟ اما دل  لیرنگ چشم هام، دل  لیدل
شد، تا حاال نشده بود   ی من استفاده م  ی خاص برا  یبار بود کلمه    ن یاول

م  یکس  نبودم پس چطور  ناقص  مگه من  بگه خاص،  در ح  ی بهم   نی شد 
 ناقص بودن خاص بود!

کلمه خاص خوشحال بودم و در کنارش مضطرب از    دنی که از شن  یحال  در 
 نقص، با ذوق و استرس گفتم:  نیا  لیدل  دنیفهم



 بهم بگو لطفا! ه؟یچ  لشیخب بگو دل-

 ذهنم اکو شد.  یبار سوم تو یانه، برا دو گ یصدا

 تونم بهت بگم. "   ی نم یکه خودت نفهم   یتونم. در واقع تا زمان  ی"نه! نم 

فهم   دم یام  تموم ناگهان  لی دل  دنیاز  طور که  همون  اوج گرفت،    ینقصم، 
 خواست زجرم بده؟! یگفت؟ چرا م   یهم سقوط کرد. چرا بهم نم  یناگهان 

که دپرس شده بودم، نگاهم رو از اون درخت گرفتم و اروم قدم    یحال   در 
  ی تو  نبار یبود، ا   ید یکه سرشار از ناام  ی غم زده و  لحن  یبرداشتم. با چهره ا 

 . دمیذهنم نال

 "اخه چرا؟"

 کرد، جواب داد:   یمکث که انگار داشت فکر م  یبعد از مدت   صدا،

 " عتی"قانون طب 

از کجا اومد؟ اه! کالفه   هوی  نید؟ ا بو  یچه کوفت   گه ید  عتی! قانون طب؟یچ
 جواب دادم: 

 بفهمم؟"  دی"خب از کجا با

 اروم تر از قبل جوابم رو داد:  صدا

 رو بفهم"  لشی"خودت، دل



ب  ن؟یهم  ؟یچ بفهمم، خب  با   ی خودم  از کجا    یوقت  دمیفهم   یم  دیشعور 
 گفتم:   یرو هم نداشتم که ازش بپرسم! عصب  یکس   یدونستم حت  ینم  یزیچ

   ه؟ یاون چ عت،یقانون طب -

 "..." 

 ستادم ی ! کجا رفت؟ باز ایچ  یعنیمنتظر جوابش شدم اما جواب نداد   یمدت
 و بلند گفتم: 

 ام؟ یاخه از کجا بفهمم ک ؟یکجا رفت  یبا تو ام لعنت ؟ یکجا رفت  یه -

عصب  اومد  تو  م ی فقط  بود،  باهام  مسلما  باز حرکت کردم،  رفت.  و    ی کرد 
 !گفتمیداشتم م ی تونست فرار کنه! من اصال چ  یذهنم که نم

خواستم    یرو قلقلک داده بود، م   م ی کنجکاو   بیعج  ی خل شدم. ول  خودمم 
دل وقت   ل یواقعا  بخصوص  بدونم،  تو  ی اون  یرو  م   یکه  هم  بود   ی ذهنم 

 دونست جز من!  

ق  نیا از  تر  مصمم  برابار  با   نی ا  دنیفهم  یبل  برداشتم.  قدم    ی م   دینقص 
  ی ماری و از کجا اومدم. پدر و مادرم چرا مردن و اگر بخاطر ب  میمن ک   دمیفهم

رفتم و به احتماالت    ی! اروم راه م نمیشده و چرا من ا  یچ ؟یماری بوده چه ب
دانا بپرسم.    ه ی  ره کردم تا ازش دربا  یم   دایرو پ   یک ی  دیکردم. اول با  یفکر م

 خبر داشته باشه! ی باشه که از همه چ د ینفر با هی مسلما 



دونستم چقدر رفته بودم اما    ینم  کردم،یرفتم و فکر م  یبود که راه م   ی مدت
 رون یب  له یقب   یلومتریدويست ک  یکامال از منطقه  کهیتونستم حس کنم د  ی م

. هنوز  دونستم یاالن کجام رو اصال نم  نکهیرفته بودم و دور شده بودم! اما ا 
نم  یتو اما  بودم  ت  یکجا  دونستمیجنگل کاج  ا  ا جنگلم، چون  به    ن ی حاال 

شدم، هنوز    رهیبودم! منطقه برام کامال نا آشنا بود، به جلوم خ  ومدهی اطراف ن
 ادامه داشتن...  یکاج برف  یدرخت ها

  ز ی گوش هام رو ت  عیاز پشت سرم، سر   یشکسته شدن چوب   ی صدا  دن یبا شن 
گرفتم. چند تا بوته    یو تهاجم  ی حالت دفاع  ع ی کردم. به عقب برگشتم و سر

درست    ی گرگ! لعنت  هی  ی و سه تا درخت جلوم بود. طرفشون رو بو کردم. بو
و    یکردم! عصب  یگرگ برخورد م   هیبا    دیساعات امگا بودنم، با   نیاول  یتو

 بلند غرش کردم: 

 !کنمیزود باش وگرنه حمله م  رون، یب   ایب  ؟یهست  یک   -

بزرگ که درست جلوم بود    یاز پشت بوته ا  عی کنم سر  یگفتم حمله م   تا
ا  هی  د،یپر   رونیب بود،    کی کوچ   یگرگ قهوه  اندازه خودم  بود. درست هم 

  ی شانس آورده بودم با بزرگ هاشون رو به رو نشده بودم وگرنه مرگم حتم 
 بود. 

و پنجه هام  زده بود    رونیطور،دندون هام ب  ن یحمله بودم اونم هم  اماده
  ینمونده بود! هر دو حالت تهاجم   یا رفتن، هرچند پنجه  یبرف فرو م   یتو

اومد، متعجب    نییپا   شیخواستم حمله کنم که از حالت تهاجم   یم   م، یداشت
  از کار کنه؟ متعجب تر    یخواست چ  یبهش نگاه کردم که اروم جلو اومد. م 



 ی و پوزش رو به پوزم زد. چ  ستادی قبل شدم! جلو تر اومد و درست جلوم ا
 داشت! نکنه مسمومم کرد؟  ییکارش چه معنا  نیشد؟ ا

! متعجب بهش  دیجلوم خواب   کهویکردم که    یوحشت زده عقب رفتم و غرش 
 ! چه مرگشه؟  دینگاه کردم. چرا خواب

 هویشستم! وا! من  اومدم ومنم جلوش ن   نیی پا  یاز حالت تهاجم   ناخوداگاه 
 چم شد؟! چرا ناخوداگاه نشستم؟ من...

باز پوزش رو بهم مال   عی نشستنم سر  با و  ادیبلند شد  اه  چه کار   گه ید  نی! 
ن ه یچرت ا  ستم ی!؟ من که جزو گله اش  پوزم رو عقب    یم   ی نطوریکه  کنه! 

 اوردم و اخم کردم. 

 ودمت!"ب  دهی! تا حاال ند یا بهی اطراف غر نیا ؟ی" سالم، از کجا اومد 

از کجا بود؟ متعجب به اطراف نگاه کردم و اروم    گهیصدا د  نیزئوس! ا  ای
 زمزمه کردم: 

 اطرافه؟ خودت رو نشون بده ن یا یک  -

 صدا اومد:   باز 

 !" کسچی"ه

چرخوندم    ی تند سرم رو به اطراف م-گرفتم و تند  یزده حالت تهاجم   وحشت 
 کنم که باز گفت:   دا یتا منبع صدا رو پ

 "؟یگرد یم  ی"دنبال چ



 بودم گفتم:  ره یکه به اون گرگ خ  یزده در حال  وحشت 

  ر یزئوس نکنه تسخ   ی زنه! وا  ی ذهنم حرف م   ی جاست، داره تو  ن یا  یک ی  -
 شدم، نکنه... 

 دوباره حرف زد: صدا

  ن یفکر نکنم ا  زنم یذهنت حرف م   یمنم که دارم تو  ،ینشد  ر ی "نه بابا تسخ
 باشه ها!"تعجب داشته 

 سرشار از تعجب گفتم:  یشدم و با لحن  رهیخ  شی آب یبه چشم ها  متعجب

 پس؟  یزنی! چرا... چرا حرف نمیتو بود -

 و گفت: د یخند  آروم

  ی باهم تو  م ی تون  یحرف بزنن، اما بجاش م   توننیها که نم"چون گرگم، گرگ
بزن حرف  دار   یول  ،یخودتم که گرگ   م،ی ذهنمون  م  یچطور    ؟ یزن یحرف 

 ها"   بهیعج 

  لشیطور، انگار داشت به دل  ن یمتعجب شده بود. صورتش هم هم  لحنش
بودم. چطور امکان    نهی منم گرگم؟ نه من گرگ  ؟ یکرد. صبر کن! چ  یفکر م 

 داشت گرگ باشم!  

 گفتم:   متعجب

  ی ستی توهم گرگ ن  ؟ین یکبیهام رو نم. چشم امنهی گرگ  ستم،ی من که گرگ ن  -
 ! یاهنیهستن پس گرگ   یهات آب که چشم 



 که همچنان متعجب بود گفت:  یحال در 

 بوده."   نهی بابام گرگ ده، یهامم از خانوادم بهم ارث رس" نه من گرگم، چشم 

 کرد و متعجب تر از قبل گفت:   یق یاز حرفش به چشم هام نگاه دق بعد

وا رنگ  ی "  تو چرا چشم هات  م   یبو   ی و چطور  ه؟یزئوس،  اگر    یدیگرگ 
 " ؟یهست   ی! تو چ ی! وا ؟یهست   نهی گرگ

غمگ  ن یغمگ  نگاه کردم.  بهش  متعجب  شن   نی و  جمله    دن یاز  اون  مجدد 
 گرگ...   یمعروف و متعجب از بو

ام  رگه  هی  یعنی  شدی گرگ بدم؟ مگه م  یبو  شدی بودم، اما چطور م  نهیگرگ   من
باشه؟    ن ینقص، ممکن بود هم  نیا  ل ی! پس دلنهی هم گرگ  یک یگرگ بود؟  

بشه،    نیان، بچشون ا   گهیهم د   ی شمن خونکه د  نهی گرگ و گرگ  ه یکه    نیا
قوان  یعی طب  دیشا باباش گرگ   نی ا  عت،یطب   نیبود!  اونم که  نه...    نه یبود؟ 

ا  من  چرا  پس  هست.  دورگه  االن  هم گرگه که  مامانش  پس   نیبوده! 
 م؟ ی جور

بو  ازم  اون  نبودم، پس چطور  اگر گرگ  یاگر گرگ  و    نه ی گرگ حس کرد! 
ها متوجه نشدن    نه ی کردم و گرگ  ینبودم، چطور تموم مدت کنارشون زندگ

بشم؟! چرا رنگ چشم هام جفت    لیتونستم تبد   یو اگر هم بودم ، چرا نم 
نم چرا  ذهن  ینبود؟!  ارتباط  ها  مثل گرگ  چرا    یتونستم  باشم؟!  داشته 

که حساب کنم، نقص داشتم    یحرف بزنم؟! من در کل، از هر نژاد  تونستم یم
 م؟ ی ... من چنهین نه گرگ بودم نه گرگم



 برگشتم.  یواقع  یایبه دن ،ی دغدغه ذهن یمتعجب، بعد از کم   ییصدا  با

 " ؟یهست  ی"تو چ 

 بهش نگاه کردم و گفتم:   نی! غمگیشگ یهم شه یکل   بازم

من، تموم    نه؟ی گرگ  ای. گرگ  م ی چ  دونمی! نم دونم یباورت نشه. اما نم   دیشا  -
 من...    دمیگرگ م  یبهم نگفتن بو  کدوم چیکردم و ه   یم  ی مدت با اونا زندگ

 ذهنم گفت:  یاش به شدت متعجب بود، بلند توکه چهره  یحال در 

  یخون  ی اونا، دشمن ها  ؟ یها بود  نهیگرگ   شیواقعا! تو تموم مدت پ   ی " چ
 " ؟یکن  یبا اون ها زندگ ی مان چطور تونست

 گفتم:   که فکرم مشغول بود، دمم رو تکون دادم و  یدر حال کالفه

 ؟یدار یگرگم چه انتظار  دمیاالن تازه فهم نی. هم دونم یخودمم نم -

 شاد گفت: ی باز اروم شد و با لحن صداش

 خوشبختم."  تیی . من هکتورم، از اشنایدی" اره مشخصه تازه فهم

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  اروم 

 طور، کارول هستم! نی منم هم -

 گفت:  دادین مکه دم بزرگش رو تکو   یتر در حال  خوشحال

 کارول؟"  یکار کن   ی"قراره چ

 گفتم :   نیغمگ  یکالفه، سرم رو تکون دادم و و با لحن  همچنان



 تونم؟ یمنم م ؟ی زن یذهنت حرف م  یچطور تو ی.. راست! اوم.دونمینم -

  رم،یبگ   ادی   دمیاز نژاد جد  یزیچ   هیکه بتونم    نیا  تونستم، یکاش منم م   یا
 بکنه.  یبتونه کمک دیبنظر شا 

 :د یذهنم به گوش رس یآروم تو صداش

با  ی تونی"مطمئنم م . تمرکز کن و بهم فکر کن و بعدش  ی کن   نیتمر   د یاما 
 ذهنت بهش فکر کن و بگو."  یرو تو ی بزن ی خوایکه م  یحرف

 هام رو بستم. حرفش تکون دادم و چشم  دن یفهم یرو به معنا سرم

  ی تو  رشیذهنم تجسم کردم که تصو  یرو تو  یدیو سف  اه یس  یاگرگ قهوه  
.  کردمیکار ها م  نیبار بود داشتم از ا   نیذهنم نقش بست. چه باحال! اول 

.  کار رو داشت  نیا   تیذهنم قابل  کنم یانگار واقعا گرگ بودم. چون حس م 
ب   یزیکردم چ  یسع اون حرف فکر    شتر یبهش بگم. تمرکزم رو  به  کردم و 

 . کردم

 "  اد؟یصدا م  ی"ه

هام رو  . چشم دمینشن   ی گذشت و جواب  یبودم بهم جواب بده که مدت  منتظر 
 باز کردم و بهش نگاه کردم. آروم و مشتاق گفتم: 

  ؟ یدیصدام رو شن -

 تکون داد و گفت: یمنف  ی به معنا یسر

 "نه" 



از حرص کردم و باز حرکت کردم و به راهم ادامه دادم. َاه انگار گرگ    یغرش  
 ر ها آخه!کا   نینبودم. من و چه به ا

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

  کننیم  نی ان اولش چند بار تمربچه  ی ها وقتگرگ  ی"اشکال نداره بابا، همه
بگ ارتباط  درست  بتونن  دار  نقدر یا   رن، یتا  حاال  نشو.  دلسرد  کجا    یزود 

 "  ؟یریم

وف! اروم  حرفش، اروم تر شدم، خب پس حداقل خنگ نبودم. پ   دن یشن  با
 رفتم، کالفه گفتم:  ی که راه م  یسرم رو به طرفش برگردوندم و در حال 

 دیپرس و جو کنم، شا   کمی دونه    یم   یز یکه چ   یکی برم و از    د یدونم. با  ینم-
 هستم.  یطور نیبدونن چرا ا 

 من رو از حرکت نگه داشت:  صداش، 

ا تو گرگ   نی"در  م   یکه  حس  رو  بوت  ندارم.  اما گرگ  یشک  ها    نهیکنم. 
تبد خودشون  به  رو  هامون  همزاد  مان!  ا   ی م  لی دشمنان  و  تو    نکهیکنن 

رنگ چشم    شتر یمتعجبم کرد! از اون ب  ،یتموم مدت باهاشون بود  یچطور
 ندارم در موردش بزنم. اما..."  ی که واقعا حرف  بهیعج  ی لیهات هم خ

 *دفترچه لغات*  

تونن با دهن حرف    ی دارن و نم  ی ارتباط ذهن  گر یکد یکه با    یگرگ: نژاد  نژاد
  نیبشن. همچن   لی تونن به انسان تبد   ی دارن و نم  ییباال  ی درندگ   یبزنن. خو



  ه یارتباط بر قرار کنن و رنگ چشم هاشون نارنج  گهید  یتونن با نژاد ها   ینم
 . هیعاد  یکه رنگ گرگ ها

خدازئوس ها  ونانی   ان یخدا  ی:  نام  به  برادر  دو   دون، ییپوزا   یهست که 
 مردگان، داره.  یا یو هادس پادشاه دن   اهایامپراطور در

و راحت با    شن یم   ل یها به انسان تبد  نه ی: برعکس گرگ ها گرگنهیگرگ  نژاد
  گه ید  ی با نژاد ها  یتونن به خوب   ی م  ن یزنن. همچن  ی هم با دهان حرف م

 رتباط برقرار کنن.از آل ها، گرگ ها و خوناشام ها ا ر ی به غ

صداش و قرار گرفتنش جلوم، بهش نگاه کردم، چش    یقطع شدن ناگهان   با
 پرسشگرانه بهش نگاه کردم و گفتم:   یبود. با حالت ره یشد! متعحب بهم خ 

 شد؟  یچ -

 گفت:   رانیح

 !هی. فکر کردم فقط آب ستیهات، دو رنگن! چرا... چرا جفت ن"چشم 

ماال باز رنگ قرمز خودش رو نشون  پس بگو چرا شکه شده بود. احت  آهان 
 انس گرفته بود.   تیکه با عصبان  یداده بود، رنگ

عاد  رنگ حالت  در  وقت  ره یت  یسبزم  اما  م   ی بود  فعال  سبز هم    شدیقرمز 
 . شدیروشن تر م 

 زده گفت:  رت یهام نگاه کرد و حبه چشم  یسردرگم  با

 چرا تا االن متوجه نشدم؟"   ه؟ی رنگ ن یهات ا"چرا چشم 



 گفتم:   یعصب  یبا لحن  ، یتکرار یهاسوال نیاز ا  کالفه

ادونمینم  دونم،ینم  - بخاطر  از گله  ب   ن ی!  انداختنم  ها  با رونیچشم    دی! 
 رو بفهمم تا... لشیدل

 جلو اومد و وسط حرفم گفت:  

ز  دی"ببخش  انگار  ا  ادیناراحتت کردم،  نمسوال  نیاز  خوشت  چون    اد،یها 
  د یجا الفا شا. اونای من ب  له یرو حس کردم. باهام به قب  تی و کالفگ  ت یبانعص 

 دانا است. ی لیو خ   هیبتونه بهت کمک کنه، الفامون مرد بزرگ

 حس کنم؟ متعجب گفتم:  تونم یمنم م ی عنی حس کرد! چه جالب،  ؟یچ

خ  ؟یحس کرد  - انگار  حس کنم.  بتونم  منم  بخوره. گله   یل یکاش،  بدرد 
گرگ هم رو به رو نشده بودم!    کیبا    ی االن حت  ن یها؟ من آخه تا همگرگ

 چه برسه به گله شون… 

 : گفتیذهنم اومد که م یخندش تو یصدا

 ."  ایب  م،یبر  ا ی"اشکال نداره، ب

بهش نگاه کردم. استرس داشتم    دیبه طرف شرق جنگل حرکت کرد. با ترد  و 
نه،    ای.  رفتم یم  دیاما با   دونم،ینتظارم بود؟ نمدر ا  یچ  شد؟یم   یچ   یعنی؛  

 گرگ ها بتونه بهم کمک کنه؟!  ی. اما نکنه واقعا الفا رفتم یم  دینبا دیشا



  یتو  نکهی . البته بعد از انم یهم نوع هام رو بب   تونم یم   کهنی جالب بود! ا  برام
  ی گرگ   چیاز هم نوع هام هستن! تا حاال جز هکتور با ه   دمیفهم   قهیده دق

 قرار بود رو به رو بشم. زئوس لطفا کمکم کن! لشونی نبودم و االن، با قب

نقص   نیخواستم بفهمم ا  یسرش راه افتادم تا باهاش همراه بشم. م پشت
  ه ی  د یهرچند شا  دمیفهم  ی داشته! اره م  یل یبوده و چه دل  ی از کجاست از چ

 باشه! اما حتما ارزشش رو داره.  ز یناچ ز یچ

  نکه ی. بد تر از همه ارنیگ  ینم  تیکنن و جد  یهمه مسخرت م   ینی سخته بب 
  ی چ  یدون   ی ! چرا؟ چون اصال نمیریگ   ینم  یخودت هم خودت رو جد  یحت

  ی چی ه  ،ی چی ه  ؟یدار   ییچه توانا   ؟یر یبگ   یجد  دیخودت رو با   ِی چ  ، یهست
 چ؛ ی! ه رنیبگ  تیجد  هیکه بق   رهیم  ی. پس چه انتظار یدون   یاز خودت نم

 هستم!  یهر طور شده بفهمم ک   دیپس با

ناچ  یحت از  با  نیتر  ز یاگه  باشم،  هم  با   د یگونه  ازم    یک ی  ی وقت  دی بدونم! 
گرگ هستم!    هی  ا ی  نه ی گرگ  هیبتونم بهش بگم من کارول   یهست   ی ک  پرسهیم

 !ی ا گهی د ز یچچی. کارول ام و نه هفقط بگم  نکهینه ا

پا  یحت ب   یاگه  وسط  با  ادیجونمم  شده  طور  من کدمیفهم  ی م   دیهر    ی. 
ازشون    گه یباشه؟ واقعا د  م ی زندگ  یسوال و مجهول تو  نقدر ی ا  دیهستم، چرا با 

 خسته شده بودم. 



  نمیرو بب   یینگاه کسا  یخواستم ه  ینم   گهیزئوس قسم، خسته شدم. د   به
رو    یکنن و اون سوال تکرار  یهام نگاه مو وحشت زده به چشم   رانیکه ح

 !دم یفهمیم  دی. آره بادمیفهمیرو م   لشیدل دی ! با ارن ی به زبون م

 *** 

! از جنگل  م ی بود  دهی نرس  ییها از حرکتمون گذشته بود، اما هنوز به جا  ساعت 
. نه  م ی دشت بود  ه ی  یو االن تو  م یاومده بود  رونیبود که ب  یکاج هم مدت

گرگ اعتماد کردم؟    نیبه ا   ی ... اصال من چطوریچ یه   ، یو نه غار  ی کوه
  خوره یبندازه و بکشتم؟ اه بس کن بهش نم   رمی جا گ  هیبرتم    ی نکنه داره م

 باشه.  یگرگ بد

 د یفکر کن که شا  نی به ا  یبه ظاهره؟ َاه بس کن کارول، حاال که اومد  مگه
 واقعا بتونه! د یشاگرگ ها بتونه واقعا بهت کمک کنه آره   یآلفا

ازشون فاصله    یلی شده بودن، خ   کیانداختم. کاج ها کوچ   یعقب نگاه   به
 . اروم و خسته خطاب به هکتور گفتم: م ی گرفته بود

 م؟ یی اصال االن کجا م؟ی رسیم  ی هکتور پس ک -

 گفت:   یحال یزد، با ب  ینفس م-نفس یکه خودش هم از خستگ   یحال در 

 ." گهید دم ی. خودمم دارم جون ممی رسیم  گهید کمی"

ب  کالفه رو  شا   رون ی بازدمم  و  داشتم  استرس  زمان    دیدادم.  بخاطر همون 
 ی چ  د یبا  قت یحق  دنیداشتم. بعد از فهم  یب یگذشت. حس عج  یم   ر یواسم د



  نقدر یاگه راه ا   نم یاصال صبر کن بب  ؟یباشم چ   یبد  ز یکردم؟ اگه چ  یکار م 
 نگاه کردم و گفتم:  دوره، چطور اون اونجا بود؟ مشکوک بهش

 ؟یدور شده بود لتیاز قب  قدر نیچرا ا  ؟یکردیکار م  یچ جا نیتو ا -

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  سرش

 ."دمیکه تو رو د  کردمیبود، داشتم اطراف رو چک م م ی " جزو نگهبان

زند؟    ی واقعا داشت گولم م  ی عنی اعتماد شدم، گشت زدن؟    ی از قبل ب  شتر یب
االنش هم محاصرم    لشیرفتم.  ممکنه قب   یهمراهش م   د یدونم، فعال با   ینم

 کردم؟  یکار م  یچ  دیبا   دمیترسیکرده باشن! تموم بدنم به لرزه افتاده بود، م 

لرز گذشت، به    یمدت وسط اون    یتر  کی دشت کوچ   هیبعد که با ترس و 
قرارگرفته بودن.   یک یکوچ   یدور تا دورش صخره ها  م، ی دیدشت بزرگ رس 

 جور محافظ بودن! هیچه جالب، انگار که  

صخره ها بود نگاه کردم که هکتور    ونیکه م   یک یبه اون دشت کوچ  متعجب 
 است؟ جا نیا  لشی به طرفش رفت، ِا نکنه قب

سرش رفتم و همراهش وارد اون منطقه شدم. به اطراف نگاه کردم   پشت
 کجا است؟    گهی جا د  نیخبره! ا زئوس من! چه 

ها    نه یگرگ  لهیقب  ی عالمه گرگ به اندازه من! من تو  هیدشت پر بود از    کل
همه مثل خودم بودن و    نجایا   یشدم ول  یها محسوب م   نیتر   کیجزء کوچ

کردم اونم    یبودم و فکر م   دهیگرگ د  هیکه کال تا االن فقط    یمن  یبرا  نیا



  واسم همه گرگ در اندازه خودم،    نیا  دن یمثل من مشکل از جثه اش بود، د
 شوکه کننده بود!  ار ی تعجب آور و بس

  نکه یبود بر ا   یمهر  ه یصحنه    ن یا  دن یترس رو به کل فراموش کرده بودم، د  
. شدی گرگ ها محصوب م  نیب    یت یجور خصوص  ه یواقعا گرگ بودم. انگار  

به دشت   از گرگ جلوم که بهمون طور که  نگاه   ی صخره ها  ن یپر  بودن 
 همراه هکتور وارد محوطه شدم. کردم، یم

جا،    به اون  به  ورود  عظ  یی هو یمحض  تو  ی می حجم  ها،  ذهنم    یاز حرف 
  یجور  نیا   کهویبود! چه خبر شد؟ چرا    یوحشتناک   یپخش شد. همهمه  

 !ی ؟ آخ لعنتشدم

ه  یعصب زده  وحشت  م  یو  م  دمیکشیزوزه  خودم  دور  .  دمیچرخیو 
 نی ا  یو اصال متوجه اطراف نبودم. لعنت   دمیکوب یهام مهام رو به گوشپنجه

 خبر بود؟جا چه

سر و صدا ها به شدت داشتن روم    نی افتادم. ا   ن یچه مرگم شد؟ به زم  کهوی
  د یتوستم بلند بشم. با   ی نم  ادیحالم بد بود. از فشار ز   یل ی. خوردنیفشار م 

انگار، نفس ها  ده یخواب  ن یزم  یم. رو کرد  یکار م   یچ و  آخرم رو    یبودم 
االن    طفاکنم. نه زئوس ل  داینقصم رو پ   ل یخواستم هنوز دل  ی . مدمیکشیم

. تموم صدا ها آوردیداشت بهم هجوم م  ای دن  ینه! من... من هنوز...  آ 
م   شتر یب فشار  بهم  داشتن  قبل  ا  گهید  آوردنیاز  از همه  تر  بود که    نیبد 

انگار    یاز صداها به شدت اکو م   یبعض    ی قدرت خاص  ییجورها کیشدن. 
 داشتن. 



گرفت. چشم هام    یمن رو م  ی رو یدرونشون نهفته بود و ن  ب یعج  یی روین
ا  ییتوانا  گهید مثل  نداشتن،  رو  زندگ   که نی بازموندن  اخر  بود.    میواقعا 

از سوال    یخواستم با حجم  یرو بفهمم. نم   قت یحق  تونستم یافسوس که نم
طبق خواسته    ز یکه همه چ  فیو ظالم رو ترک کنم. اما ح   ی لعنت  یایدن   نیا
 رفت! ینم  شیپ  ام

کامال قدرت    گهید  دم،یکشینفس م  یکم بسته شدن. به سخت   -کم   هامچشم 
تموم    شهیهم  یبعد، صداها برا  یدرک اطراف رو از دست دادم و لحظه ا

 شدن... 

  *** 

 (هکتور) 

 (سه روز بعد) 

  ی و زوزه ا  ستادمی در  غارش ا   یبه طرف غار بابابزرگ رفتم. جلو  یبه آروم 
تونستم برم    ی م  یعنی  ن یا   سی   دم،یزوزه اش رو شن  یبالفاصله صدا  دم، یکش

اش به تخته سنگ مخصوص  یاش شدم. رو   یتو، خوشحال وارد غار سنگ
رو    پوزم. با لبخند جلو رفتم و  کردیبود و با لبخند بهم نگاه م  ده یپهلو خواب

  ع یزد. سر   سی. سرش رو باال اورد و با زبونش سرم رو ل دمیبه پوزش مال 
که پنجه ام رو به    ی و چند قدم عقب رفتم و در حال  دمی سرم رو عقب کش

 از کار چندشش گفتم:  یکنم، شاک  ز ی سرم رو تم ی سیتا خ دم یکش  یسرم م 



کار رو   نیاون وقت باز هم   اد،ی ار بدم مک  نیبگم از ا  دی" بابابزرگ! چند بار با
 !" یکن   یتکرار م 

دمش رو تکون داد و وسط حرفم جواب    د، یخند   ی که م  یدر حال   بابابزرگ 
 داد:

نم  ا   ادی"چون خوشت  بکنم،  دارم  و    نقدر یدوست  بزرگ  بچه،  نزن  نق  هم 
 گفتن"   یکیکوچ 

 گفتم:   ی که شاک   دیخند باز 

بزرگ شدم! االن سن بلوغ رو هم رد کردم و چند وقت   گه ی"بابابزرگ من د 
 که دوران جف..."  گهید

 و محکم بابابزرگ، مانع از ادامه حرفم شد.   یجد یصدا

به    یو حت  یها فکر کن  ز ی چ  نیکه درباره ا   ی! تو هنوز اونقدر بزرگ نشدی" ه
 ه ی مثل بق  یماده ست و تو حق ندار  یاون دوران واسه گرگ ها   یاری زبون ب
 یهم نم   گه ید  ، یماده رد بش  یاز کنار گرگ ها  ی ات در اون زمان حتدوست

 بشنوم." یخوام دربارش حرف

ا   گهیکردم و د  یغرش نبود!    ی وقت تموم شدن  چیبحث ه   ن یادامه ندادم. 
  دا یخودم زوج پ  یگرگ ها برا   هیتونستم همراه بق  ی منم گرگ بودم، چرا نم

 کنم؟ چرا اخه؟  



نگاه کردم، عصب  باز  با اخم به جابود    یبهش  بود،   رهیخ  ی نا مشخص  یو 
 نکنم. اروم گفتم:   شیعصب   نی از ا  شتر ی کردم موضوع رو عوض کنم تا ب  یسع

 که تازه اومده بو..."   یدی" بابابزرگ اون گرگ جد 

 خشن گفت:  ی و لحن یجد ی و با چهره ا  دیوسط حرفم پر   عی سر بابابزرگ 

مطمئن باش به شدت باهات    ی بش  ک ینشو هکتور، اگر نزد  کی"بهش نزد 
 !" یباهاش حرف بزن یوجه اجازه ندار  چیکنم! به ه  یبرخورد م

گفت! معترض    ینبود، داشت زور م  یمنطق   گهید  نیجلوش نشستم .ا   یشاک
 گفتم: 

 بابابزرگ!؟ اصال تو..."  هی"منظورت چ 

وحشت زده از جام بلند شدم و عقب رفتم. بهش    دیکه از خشم کش   یغرش  با
 . دیچی ذهنم پ ی تو نشیخشمگ  یبود! صدا  یعصب  نقدر ینگاه کردم.چرا ا 

 االن!"   نیهم  رون؛ ی" هکتور برو ب 

بشه!    یعصب   یجور  نینگفته بودم که بخواد ا  یزیبهم برخورد! من چ  یلیخ
 حس گفتم:  یب  کردم،یم  م ی که جلوش تعظ  یدر حال

 "بله آلفا!"  

  یرفتم، با خروجم خرگوش  رونیاز غار ب  یا  گهیحرف د  چیشدم و بدون ه   بلند
  ی مخم رژه م  یرفتار هاش داشت رو   نیبودم، ا  یعصب  د،یپاهام پر  یجلو

خوام رو بکنم.    یکه خودم م   یذاشت کار  یبود، نم  نی هم  شهیرفت، هم



تودندون  ی عصب رو محکم  م   یهام  اون خرگوش که  فرار    خواستیگردن 
زد و در جا کشته شد،    رونی از بدنش ب  ادیکنه، فرو کردم. خون با فشار ز

 . شده بود، به جهنم  ی احتماال صورتم هم خون

صورتم پاک    یپرت کردم با زبونم خون ها رو از رو   یجسمش رو به طرف 
که    یبه طرف غار  ی کردن خودم عصب  ز ی داشت. بعد از تم  ی کردم. طعم خوب

الفا  یکارول رو توش زندان قرار    له،یقب  یکرده بود رفتم. من هکتورم، نوه 
 آلفا گفت بگم چشم! ینبود هرچ 

نگاه   به ها   یاطراف  نگهبان  آب    یکردم،  بودن  رفته  احتماال  نبودن،  غار 
اون تخته سنگ    یوارد غار شدم. کارول هنوز همون طور رو  عی بخورن، سر

  ی بهش زدم. ول  یتر شدم و لگد   یعصب   اد؟یهوش بود. چرا به هوش نم   یب
جوره    چیسه روز ه   نیا   ی! تویاحساسش هم نکرد، لعنت   ی حت  که نیمثل ا
 !شه ینم دار یب ن یاما االن هم ا ام،یب  بودنشده  

  ی تا وقت  د یشدم. با   ی بود مخف  دهیکه کارول روش خواب  یتخته سنگ  پشت 
  نجایر ا متوجه بودنم د  یکس   دیموندم. نبا   ی اومد منتظرش م  یبه هوش م 

 !شد یم

بکنن چون من نوه الفا بودم! مگر    یکار   تونستنینم  شدنیاگر هم م  البته
 جا نکشه. اصال کار به اون دوارم یکنه که ام  هم ی خود الفا تنب که نیا

 (چهل و هشت ساعت بعد) 

 )کارول (  



اومد. بوش رو    یهم انگار کنارم بود و همراهم م   یک یرفتم،    یراه م  داشتم 
بازشون   تونستم یهام بسته بودن و نم بود. چشم  بهیشناختم، واسم غر ینم

اما   دمید  یرو نم   ییجا   نکهیمانع باز شدنشون شده بود، با ا  یک یکنم، انگار  
م   ییجورها کی م کردمیحسش  راه  سرش  پشت  ناخوداگاه    رفتمی. 

 بود، اصال کجا بودم؟   چرا همراهم  دونستم ینم

برم. چقدر عج   کردیوادارم م  یب یعج   یرو ی ن  هی   یبود! کجا م  بیدنبالش 
کردم.    یلرزشم رو کنترل م  ی به سخت  د، یلرز  یهوا سرد بود و بدنم م   م؟ یرفت

 . رفتم یهمچنان راه م  ی ول  دمید ی رو نم  ییجا  دم،یترس  یم

ب ییبو   با فکر  از  به مشامم خورد،  تهاجم  عی اومدم و سر  رون ی که    ی حالت 
 ... بودم؟ کجا دهیگرفتم، چقدر بو آشنا بود! کجا شن

و کالفه سرم رو مدام    یاومد. عصب   یجا م پخش شده بود و انگار از همه  بو
نداشت. سردرگم بودم که    دهیکنم اما فا   دایبو رو پ  نیچرخوندم تا منبع ا  یم

  ن ی! ا ستادمی اومد، متعجب از حرکت ا  گه ید  یبو  هیم شد و  ناگهان بو تمو 
م   یکی بو  یرو  ناخوداگاه چشم   نهی گرگ  یشناختم،  با بود!  نور    ز هام  شدن. 
کم بازشون    -بستمشون، کم   ع یسر  نی به چشم هام خورد، واسه هم   یادیز

جنگل    هیشده بودم.    رهی کردم تا چشم هام عادت کردن، متعجب به جلوم خ
 ن ی خون، رنگ   یهاش پر از خون بودن! تموم منطقه از قرمز  نیبزرگ که زم

 .کردمینمخون رو حس    یبود که اصال بو  نیتر از اون، ا   بیشده بود و عج 



بودم. تموم درخت ها سوخته بودن    رهیصحنه وحشتناک خ  نیبه ا  شوکه
که وسط    یمنبع  هی افتاده بود. خون ها همه از    نیزم  یو شاخه هاشون رو

 . گرفتنیم جنگل بود نشات  

کردم تا به    ی خون رو دنبال م  انیجر  ر ی ناخوداگاه حرکت کردن. مس  پاهام
 دمیترس یخواستم برم، ارادم دست خودم نبود، من م  یمنبع برسم، اما نم 

شد، انگار تحت فرمان    ینم   شون یبرم. اما انگار بدنم و پاهام حال  خواستم ینم
 بودن.   گهید  یکی

  دیشا   ا ی  یتپه بود و حدود س   ر یصخره ز   ه یم،  و ازش باال رفت  دم یتپه رس   ه ی  به
پا به  ازش  آبشار  مثل  ها  خون  تموم  داشت!  ارتفاع  متر  چهل    ن ییهم 

  نییازخون اون پا  ی ا  اچه یخون ها بود و در  یپاهام تا زانو تو  ختن، ی ریم
و... اون    ه از هرگونه، اعم از خرگوش، پلنگ، روبا  ی درست شده بود و جنازه ا

چه خبر بود؟    نجا ی کردم. ا   یاطراف افتاده بود. وحشت زده به همه جا نگاه م
 افتاده بود؟ چرا همه مرده بودن؟  ی زئوس! چه اتفاق

ادم بود.    ه یانگار شکل    ومد، ی از دور به چشمم خورد و با سرعت جلو م  ینور
تونستن    ینم  هیها بق  نهی ! جز گرگنهیگرگ   هیود!  شونده ب   لیتبد  یعن یادم...  

از خودش   ی بینور عج   دم، یتر که شد، چشم هاش رو د   کی بشن. نزد  ل یتبد
! چشم  دقرمز بو  یگر یو د   ی هاش آباز چشم   یک یزئوس!    ی کرد. وا  یساطع م 

من بود! تنها تفاوتش، نبود رنگ سبز   ی هاش. درست هم رنگ چشم ها
اون هم مثل من    دی . شادمیپرس یازش م   دیبا بود! چرا رنگ سبز رو نداشت!  

 ... لی دل یبود ول 



 )هکتور( 

شده بودم. چرا کارول بهوش    میتخته سنگ قا  نیبود که  پشت ا   یساعت   چند
 یی وا   ده، ید  ب یاومده باشه، نکنه اس  شی واسش پ  یمشکل   ه یاومد؟ نکنه    ی نم
 کار کنم؟   یچ

قرار گرفت، سرم رو باال   یدر ورود  یکه جلو   یحرکت سنگ بزرگ  یصدا  با
غار رو مسدود کنن    یاوردم،  اه احتماال بابابزرگ دستور داده بود در ورود

 کار رو کرده بود.    نی هم بخاطر من ا  شتر ینتونه وارد غار بشه و ب   چکسی تا ه

بود    نیوارد غار شده بودم. اما مسئله ا   ن یدونست من زود تر از ا  ینم  اما
 و اون وقت واقعا بدبختم!   شه یکم متوجه نبودم م کم    رون،یکه اگر زود نرم ب 

ب   ی عصب سنگ  پشت  از  و  شدم  بلند  جام  باال  رونیاز  سر کارول    یاومدم، 
خواست    ینم  تیوضع  نیا   یتکونش دادم. حاال تو  ی و با پوزه ام ه  ستادمیا

 ! اه!ادیبه هوش ب 

فا  نه برا  دهیانگار  با    نیاخر  ینداشت،  با تموم قدرتم تکونش دادم که  بار 
  ی چند قدم عقب رفتم که از رو   ع ی! سردمیترس   یاز خواب بلند شد! وا  ی غرش

افتادم. احمق! بهش نگاه کردم، از جاش بلند شده بود و وحشت    نییسنگ پا 
 !ه چش شد ایکرد! ِد ب   یبهم نگاه م  ی با حالت تهاجم ،ی زده و عصب

تهاجم منم ح  ع یبهم حمله کنه! سر  نکنه  احت  یالت  با  و  اروم  و    اط یگرفتم 
 گفتم: 

 چته؟"   ی"ه



 :دیچ  یغار پ ی و بلندش تو  یعصب  یصدا

   ؟یهست  یتو ک  -

اسوا واقعا مغزش  نکنه  بود!  به    ده ید   بی! چه مرگش شده  بود! متعجب 
 صورتش نگاه کردم و مظطرب گفتم: 

  ادتی!  شی دیجنگل د  یکه تو  ی"تو چت شده؟ بابا منم هکتور، همون گرگ
 رفته که گفتم..."  

اومد و خسته دوباره    نییپا   شیاومد، آروم شد و از حالت دفاع  ادش ی  انگار 
واسش افتاده بود؟ جلو رفتم و کنارش نشستم.    یسنگ افتاد. چه اتفاق   ی رو 

 شدم و گفتم:  ره یخ  شیدادم، به چشم اب   یکه دمم رو تکون م   یاروم در حال 

 " ؟ی"خوب

 گفت:   نی! غمگ ومدن یبهش م  بی بهم نگاه کرد، چشم هاش عج  خسته

  ی کار م  یدارم چ   دم یلحظه نفهم  هی  ی دونم چم شده، برا  یاومد نم   ادمی  -
 کنم. 

. متعجب  کرد  یرو درک م  تشیداخت، انگار تازه داشت موقع به غار ان  ینگاه 
 گفت: 

 جا کجاست؟!  نی_ االن کجام؟ ا 

 خسته گفتم:  یچطور بهش بگم؟ با لحن اوه،



  جانیو تا االن ا یاز حال رفت   م ی دیرس   ی منطقه ماست. وقت  یاز غار ها  ی ک ی"  
 ..."  یهوش   یب

 داد زد و گفت:  با یذهن ارتباط برقرار کنه تقر  قیتونست از طر ی نم چون 

 تا االن؟!  مگه چقدر گذشته؟  -

 کر شد! هوف؛ اروم گفتم:   گوشم 

 !"  ی هوش ی سه روزه که ب با ی"اره تقر 

 داد زد:  باز 

 سه روز؟  -

زدمش، اه گوشم کر شد.    یم  زد،یاگه داد م  نبار یتکون دادم. ا  یسر  یعصب
 گفت:   نیغمگ ی بهم نگاه کرد و با لحن

د  ؟ یالفاتون چ  - رو  ب  یم   د؟ یمن  اون موقع    ی تونه کمکم کنه؟ اصال چرا 
 هوش شدم؟ من... 

من بود  ر یگفتم؟ تقص   یبهش م   دیو کالفه بهش نگاه کردم. چطور با   نیغمگ 
رو خراب   ز یشده! خاک تو سرت هکتور که همه چ   یجا زندان  نیکه االن ا

 . دمی! با صداش، از کلنجار رفتن با خودم دست کشیکرد

 ؟ یگینم  یزیچرا چ   یه -



  یم   دیبه چشم هاش زل زدم، اخرش که با   م یو مستق   دمیکش   یقیعم   نفس
 گفتم. 

غار    ن یا  ی دستور داد تو  د یتو رو د  نکهی منه! الفا به محض ا  ر ی ! تقصدی"ببخش 
اومدم   انه یهم حق نداره باهات مالقات کنه. منم مخف  یکنن و کس   تیزندان

و    دنتید  هو یبود،    ه یهوش شدنت هم بخاطر توجه بق  یب   لیجا و دل   نیا
 ."ردحرف هاشون بهت فشار او   یداشته باش   ی کنترل ذهن  یتونست  ی چون نم 

متعجب    یشده بودن، با لحن  خیکه از تعجب گوش هاش س  یدر حال  کارول،
 گفت: 

 . ی چرا؟ کنترل ذهن ؟یزندان -

م کلمات رو  که داشت   طور نیرو محکم به چپ و راست تکون دادم و هم   دمم
 تند گفتم:  -کردم، تند  یذهنم آماده م  یتو

داشت.    یبی حس عج  هیاصرار کردم تا بگه چرا اما نگفت.    ی لیخ   دونم ی"نم
. حس ترس! انگار از  کردمیچشم هاش حس م  ی رو تو  ی شون یبه وضوح پر 

 کال دگرگون شده بود!"   دنتی. با دد یترس یم ی زیچ هی

حرف هام تکون داد و نگاهش رو    دنیفهم  یبه معنا  یو متفکر سر   نیغمگ 
شد و به فکر فرو رفت، انگار داشت مثل من به    ره ی خ  نی ازم گرفت، به زم 

 کرده بود.  یجور  ن یکرد که چرا بابابزرگ ا  یفکر م  نیا

. بهش نگاه کردم،  دیرس  یاون م  دیشا  دمینرس  جه یمن که به نت   دم،یکش  یآه
تنها تفاوتش که خاصش    گه،ید  یبود، مثل تموم گرگ ها  یگرگ قهوه ا  هی



هم داشت، بزرگ بود و موهاش    یکرده بود چشم هاش بودن. دم قشنگ
! چرا  شدی شدم! باورم نم  رهی ! متعجب بهش خ؟ییبودن و چ  زونیازش آو

 اشت؟ ند ت یجنس

باهاش، انتظار    رمی ! حواسم نبود ارتباط نگد ینگاه کرد، اوه فکر کنم فهم  بهم 
فکرم تکون داد   دییتا   یاروم سرش رو به معنا  یل یبشه اما خ  یداشتم عصب

عوض کنه    یتا حالت نشستنش رو کم   دادیکه پاهاش رو تکون م  نطور ی و هم
 گفت: 

 ندارم! ت یآره، جنس -

 مکث کرد و باز ادامه داد:  کمی

با رنگ    دیزنم با  ی بودم. حدس م  یجور   نی دونم چرا اما از بد تولد ا  ی نم  -
 چشم هام مرتبط باشه.

 که از شدت تعجب بزرگ شده بودن، گفتم:   ییشدم و با چشم ها  شوکه

 نه ماده؟!"   یتو...نه نر ی عنی"

 آخه چطور؟ شد ی! باورم نمی وا شد؟یمگه م  یتکون داد. وا  یو سر  دیخند

 )کارول(  

ها  با رفتم.    یحرف  فرو  فکر  به  چ  یعن یهکتور  د  ی من  با  الفا    دنم یام که 
  ی ها! چجوربود! اون چشم   یکرده بود؟ بد تر از همه، اون خواب چ   م ی زندان



 می! چرا زندگ یهمه سردرگم  ن یکردم؟ خسته شدم از ا   یم   دا یاون رو پ   دیبا
 بده! حینبود بهم توض ی گنگ بود چرا؟ اصال چرا کس  نقدر یا

  د یور غار راه رفتم. با. دور تا ددمیپر  نییسنگ پا   یبلند شدم و از رو   کالفه
  د یبود، با  اد یز   یلی کردم تا سرگرم بشم، حجم فکر هام خ   یم  دا یپ  یراه   هی
غار نگاه کردم.   یها  وارهی بکنم، به د  یکار   هی  دیکردم. با  ی تمرکز م   یجور  هی

صدا  یلیخ با  بودن.  تو  یبزرگ  د  یهکتور  از  دست    وار ید  دنیذهنم،  ها 
 و به طرفش برگشتم:     دمیکش

 "  ؟یکنیم یدار کار ی چ قیرف  ی"ه

 و بهش نگاه کردم و گفتم:   دمیکش  یاه کالفه

درباره من شده    یقت یمطمئنم متوجه حق  نم،یآلفا رو بب  دی . بارونیبرم ب   دیبا-
  یزیچ   هیبوده! اون    نیترس نگاهش هم هم   ل یکرده! احتماال  دل  م ی که زندان

 دونه...  یم

 ادامه حرفم شد: هکتور، مانع  یصدا

الفا    میفرار کن   می اگه بتون  ی ول  هیسخت   ی لیکار خ   نجایرفتن از ا   رونی "البته ب 
ممکن من و تو رو بکشه، مخصوصا من رو    یو حت   مشین یبب  ده یاجازه نم 

و   نجامیدونن من ا  ی االن هم نم نی کردم و هم  یچ یچون از دستورش سر پ 
 فهمهتونه ب  ینم   چکسی و ه  هیاصل  یغار جزء غار ها   نی ا  نکه یهم ا   لشیدل
 وگرنه االن مرده بودم!"   نجاست یا  یک

 از حرفش، بهش نگاه کردم و گفتم:  متعجب



 بو ها رو حس کنن؟  توننیاست؟ مگه نم  جانیا  یبفهمن ک   توننیچرا نم  -

 و گفت:   دیاروم خند هکتور 

  ی نم  یخاطر کس  نی به هم و    انلهیمتعلق به افراد مهم قب  یاصل  ی"نه، غار ها
تونه   یاز غار باشه نم  رونیب یچه خبره؛ اگه کس  یاصل یفهمه داخل غار ها 

  ا یاونجاست و    یفهمه که ک  ینم   جهیداخل غار رو متوجه بشه در نت   یبو ها
  ینم  نطور یهم  فهمن،یداد رو نم   صی تشخ   شهی بو م  قیکه از طر   یزیهر چ

  ی نم  ی . حت گنیم   ی چ   گهیذهن به همد  ق یتونن بفهمن دونفر دارن از طر
  شن یمتوجه م   ییاز مکالمه رو بشنون، کال نه بو   ر یبه غ  یاگهید  ی تونن صداها

  ی حت   اینداره صدا مربوط به مکالمه باشه    یشنون حاال فرق  یم  یینه صدا
رو    رونیب   یبوصدا و    ی تونیسنگ، البته از داخل م   کهی ت  ه یافتادن    یصدا
 " یبفهم

حرف هاش تکون دادم. آهان پس بگو چرا هنوز    دنیفهم  یبه معنا  یسر
  دم،یسوالم رو اروم از هکتور پرس  ن؟یجور  نیچرا ا   یمتوجه هکتور نشدن. ول 

 کامل بودن:   یلی جواب هاش خ

ازشون با    د ینبا  یکس   دیدارن که شا  ییصحبت ها  له ی" چون افراد مهم قب
 "  رنیکه به مالقات آلفا م   ییخبر بشه مخصوصا وقت ها

 ی جور نقص دفاع  هی   نیخب باحاله اما ا   تهی حفظ امن  یجور کار برا  هی   آهان،
م محصوب  بود کشهی هم  سوال  برام    ی عنیساخته    یجورنیا   نارویا   ی. 



بگم   ی زیداشت؟! به هکتور نگاه کردم و خواستم چ ی قدرت ن یالفاشون همچ
 و گفت:   دیکه خند 

  م، ی رو ندار  ییروین   نی نه ما نه الفامون، چن  ،ی بپرس  یخوا  یم   یدونم چ   ی" م
 کارها رو پ...    نیتموم ا 

ناگهان  با تا خواستم بگم چرا مکث کرد  ی مکث    ،یهکتور متعجب شدم و 
بو غر  هی  ی متوجه  بو  به ی گرگ  به  برا  ییگرگ ها  یشدم،  از    ینگهبان   ی که 

ول  نجایا بودم  عادت کرده  بودن  غار  در  و    دیجد  یبو  ه ی   نیا   یپشت  بود 
 !ادیسمت ب  نیبه ا یداد هرکس  یمطمئنم آلفا اجازه نم

  له یبودم و اون از بودن من تو قب   یزندان  نجا ی هکتور من ا  یطبق گفته ها 
خواد به جمع نگهبان    یگرگه که م   هیحتما    رمیگ  یم  جهی بود پس نت   دهیترس
 افه بشه، اره احتماال… غار اض  یورود  یها

ذهنم، وحشت زده بهش نگاه    یزده هکتور تو  جانیو ه   دهیترس  یبا صدا 
 کردم: 

اگه وارد غار بشه    اد، یآلفاست، داره م  یبو  نیزئوس، بدبخت شدم! ا   ی"وا
 کشتم بدبخت شدم کارول"   یبدون شک م نهی و من رو بب

  هیخواستم با    یبار بود م  نیشده بودم، استرس گرفته بودم، اول  دستپاچه
هکتور داشت    تینها   ی ... جنب و جوش بیالفا، جز توماس رو به رو بشم! وا

 : دمیکرد، کالفه بهش غر  یم  م ی عصب



شدن    یمخف   فهمهیتو رو م  یغار، بو  یتو  ادی ب  ی ! باالخره که وقتریآروم بگ   -
 داره آخه! یادهیچه فا

 بهم نگاه کرد و گفت:  د، یو خند  ستادی جاش ا سر 

ترسم،    یازش م  ،ید یالفا رو ند  تیاما تو عصبان  یاشاره کرد  ی "به نکته خوب
و بهش    سمیجلوش وا   نکهیشدن بهتر از ا  م ی خب قا  یفهمه ول  ی بوم رو م
 نگاه کنم."

درست بود! اروم سرم    نم یا   دم،یکه داشتم خند  یانبوه استرس و ترس   ونی م
 رو تکون دادم وگفتم: 

 شو.  یمفخ  یباشه زود -

به طرف همون سنگ  یسر و  داد  روش خواب   یتکون  و    دهیکه  رفت  بودم 
گرگ الفا اومد    یپا   یبعد صدا  ه یشدم. چند  ثان  رهیشد. به در خ   میپشتش قا 

تا استرسم رو قورت   دمیکش   یق ی. نفس عمشدیکه داشت وارد محوطه غار م 
ا  نمبدم،  واقعا  نه  به ترسو بودن معروف بودم اخه   یتونستم، من   یما  که 

 نترس باشم!   خواستمیالفا م هی  یجلو ور چط

  یرنگ وارد شد، با چهره ا  یبزرگ و قهوه ا  ی غار کنار رفت و گرگ  یسنگ   در 
کرد. دماغش تکون خورد و اخمش از قبل    یبهم نگاه م   یو تهاجم  یعصب

 شد.  شتر یب

به شدت    نشی بود، نگاه سنگ  رهی! بهم خدیهکتور رو فهم   یفکر کنم بو  یوا
  دم،یو جلوش خواب  دم یکش  یقینفس عم  یاورد، به سخت   ی داشت بهم فشار م 



داشت! واقعا آلفا بودن برازندش بود! جرئت    ی چه ابهت   دی لرز  ی تموم بدنم م
  جور   هی  گه،یگرگ در مقابل گرگ د  هی   دنیکردم بهش نگاه کنم، خواب   ینم

بودم و تابع    م ی من در برابرش تسل  ی عنیبود،    فی نماد تسلط قدرت بر حر
بهش نگاه    ی چشم  ر ی کارم، اروم شده باشه! ز  نیاون بودم. اما فکر نکنم با ا

 بهم حمله کرد! ی کردم که ناگهان

که داشت، فرصت  فرار و دفاع از خودم رو نداشتم و    یاد یبخاطر سرعت ز  
غار پرت شدم و محکم    یسنگ   وارهیبه طرف د  که بهم زد با کمر   یبا ضربه ا

کرد!؟    ینطوریبود! چرا ا  یچه کار  گهی د  نیخوردم. تف، ا   نیو با شدت به زم 
به سخت بود،  درد گرفته  بدنم  رو   ی تموم  ب  ن یزم  یاز  و    ی لحن   ابلند شدم 

 مضطرب رو به آلفا گفتم: 

 باهاتون ندارم! یکار  م،یشکل نیخوام بدونم چرا ا  یمن فقط م  -

  نبار ی کرد، دوباره به سمتم حمله ور شد! ا  یاصال به حرف هام توجه نم   انگار 
محکم پنجه ام    دیگرفتم و تا بهم رس   یحالت دفاع  م،یذاشتم بزن  ینم   گهید

به صورتش کش  و  اوردم  باال  بلند  دم،یرو  دندون هاش    یغرش  با  و  کرد 
 !  دمی کوب   وار ی گردنم رو گرفت و محکم به د

اومد خ   یلعنت  به طرفم  قدرت داشت،  از صورتش    یعصب   ی لیچقدر  و  بود 
خواست با دندون هاش گردنم رو فشار بده و خفم کنه که   د،یچک  یخون م 

تکون خوردن نداشتم،    یکه از درد نا  یبه شدت به عقب پرت شد! در حال 
بود و داشت ازم محافظت    ستادهیمتعجب به هکتور نگاه کردم که جلوم ا

رو داشتم تا ازم محافظت کنه. واقعا   ی کیبار بود که    نی اول  ی کرد، برا  یم



  ن ی قرار گرفتم. پس دوست داشتن و دوست داشته شدن، همچ  ر یتحت تاث 
 داشت؟  یحس

بهش نگاه    ،ی بود و سردرگم و عصب  ستادهی هکتور ا  یالفا نگاه کردم، جلو  به
  ی عصب  ی لیکرده باشه! خ  یکار  نیکرد هکتور همچ  یکرد، انگار باور نم  یم

 و...   کشت ی به حتم هر دو مون رو م  م ی کرد  یم   دیکار با   یزئوس چ   یبود. وا

 ذهنم بلند گفت:  ی و تو  دیدو  یبا سرعت به طرف در ورود هکتور 

 "کارول فرار کن! االن"

  یدیبود! اره انگار، با سرعت از جام بلند شدم که درد شد نهی گز  نیبهتر  فرار 
دادم،    یجونم رو نجات م   دینبود با   نایاالن وقت ا   د،یچیپهلو و گردنم پ   یتو

گرگ    م،ی دیدو  رون ی . هر دو از محوطه به بدمیبا سرعت پشت سر هکتور دو 
ها دنبالمون    نکردن که چرا نگهبا   یهمه متعجب بهمون نگاه م  لهیقب   یها
که از    ییزوزه گرگ الفا به گوشم خورد و پشتش گرگ ها  ی کردن! صدا  یم

 !؟  مید یدو  ی م  دیپشت دنبالمون بودن! اه چقدر با 

درخت    یاما بو  میازش دور بود  ی لیخ  نکه ی با ا  م، ی دیسمت جنگل کاج دو  به
. بعد ازگذشت  م ی بش  یاون جا مخف   م یتونست   یکردم، م   یکاج رو حس م   یها

ازمون    ه یو بق  می بود  ده ینگل کاج رس بالخره به ج  دنیساعت با سرعت دو   کی
  ردهکردم، به حتما گممون ک  یاونا رو حس نم  ی بو  گهیعقب افتاده بودن، د

 مطمئنن دست بردار نبودن! ی بودن. ول

 زدم:  ادیتموم، بلند فر ی خستگ با



 ... تونم ینم گهید  ،گهیعقب موندن، د سا، یهکتور وا -

شد تا    ی تموم بدنم پخش شده بود، سرعتم لحظه به لحظه کمتر م  ی تو  درد
 . دیلرزیم  ادیز  یبرف ها افتادم، بدنم از سرما یمحکم تو نکه یا

خوردنم به    نیاز سرعتش کم کرد و به طرفم برگشت، با زم   ادمیبا فر هکتور 
 و وحشت زده و نگران گفت:  دیسمتم دو

 !"  یباش ده ید یایجد بی آس ادی "کارول حالت خوبه؟ به نظر م

 تونستم درست نفس بکشم، گفتم:   یکه نم  یدر حال  یسخت به

 آره، درد داره! -

  ی انداخت، جا  یکه نگران و مضطرب بود به اطراف نگاه   یدر حال   هکتور 
کنن. اروم    دامونیتونستن فعال پ   یعالمه درخت نم  هیوسط    م،ی بود  یخوب

داد، خودم رو    یم   یبدنش بهم حس خوب   یگرما  د،یجلو اومد و کنارم خواب
 کمرش گذاشتم تا گرم بشم.   یکردم و سرم رو رو  ک یبهش نزد شتر یب

کمر هکتور برداشتم    یشده بود و حالم بهتر شده بود، اروم سرم رو از رو   یمدت
 گفت:   عیکه سر 

 " ؟ی"کارول خوب

 بود؟ اروم گفتم:  نگران 

 آره، بهترم.  -



که بهتر شده بودم. برام سئوال بود چرا بخاطر من به الفاش حمله کرده    االن
 تونستم نپرسم پس اروم زمزمه کردم.  یکنجکاو بودم، نم   یلیبود! خ 

  کارت نیا   ی دونیم   ؟ یحمله کرد  لتیقب   یهکتور، چرا بخاطر من به آلفا  -
 ب... 

 گفت:   نیو غمگ  دیحرفم پر  وسط 

 . بابابزرگم هم هست !"  اون.. ست،ی ن لهیقب  ی"اون فقط آلفا

 گفتم:   یمتعجب و سر در گم  ی... با لحن یعنی !؟ بابابزرگش؟  یچ

تونست   ای  - وارد، که حت  هیبخاطر    یزئوس تو چطور    یک  یدون ینم   یتازه 
 !؟ یهست به بابابزرگت حمله کن

 گرفت گفت:  یکه نگاهش رو ازم م  یحال در 

تونستم    ی. نم یشد  ر ی و اس  ی اما، تو بخاطر من زندان  ی دونم با چه جرئت  ی "نم
 بزنه." بیولت کنم تا بهت اس

عح  نیا داشتن    ی بی حرفش، حس  جلو  ه یداشت،  بخاطرت    یدوست که 
، نگران بود،  خوب  ی لیداشت. حس خ  ی بود، حس خوب  ستادهی خانوادش ا

  باز با الفا رو به رو بشه و  دیترس  یهم شجاعت به خرج داده بود، م یهر چ
 من بود. اروم گفتم:   ر ی تقص نشیا



داد  - نجات  رو  جونم  ممنونم که  ازت  باش هکتور،  باش  یآروم  . مطمئن 
باهاشون    ی من کار  بخشتت، یمن بشه، م   ی گناهیبابابزرگت متوجه ب  ی وقت

 قدر واکنش نشون داد!  چرا اون دونم ینداشتم نم 

لبخند  بهم و  انگار    ینگاه کرد  بود. سر   کم یزد.  تر شده  رو اروم  باز  رو    ی م 
 کمرش گذاشتم که گفت: 

اول لرزوند.  رو  دلم  متعجبش،  نگاه  هاش   نی "اون  دستور  از  نبود که  بار 
بازم با محبت باهام    هام،یچی سرپ   ی با همه    شهیهم   کردم، یم  یچی سرپ

حرف داشت. مطمئنا انتظار    ی لیاما تعجب و نگاه امروزش، خ   زد، یحرف م 
 حمله اون هم از طرف من رو نداشت." 

 مکث کرد و باز ادامه داد :  یالحظه

  ی با بابابزرگم داشتم، اونم وقت   یرفتار  نیاحمقم که همچ   یلی کنم خ  ی"فکر م
دوسش دارم،    یلیکرد. خ   یپدر و مادرم رو که از دست دادم اون ازم نگه دار

 خه چطور؟" چطور تونستم بهش حمله کنم؟ آ 

  شیناراحت  نیمن بود. ا  ر ی سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم، تقص  نیغمگ 
  ی اول کار  نیکرده بودم و هم  دایدوست پ  هیمن بود. بعد از مدت ها    ر ی تقص

 باعث شده بودم ناراحت بشه. اروم و شرمنده گفتم: 

ببخش هکتور...  ن  ر یتقص   د،ی _  اگر  به گله  ومدهیمنه،  ابودم   ی جورنیتون، 
 !ق یرف دی. ببخش یبه بابابزرگت حمله کن   یشدیو تو مجبور نم  شدینم

 زد و گفت: یکه پر از بغض بود، لبخند  ییها با چشم  هکتور 



بردم!   رو  تو  خودم  نداره،  م  کم ی"اشکال  فراموش  بگذره  البته    کنه،یکه 
 !" دوارم یام

 گفت:   زنیتا برف ها بر   تکوند یکه خودش رو م   یجاش بلند شد و در حال   از 

  شی ممکنه باز حالت بد بشه از چند روز پ  یجورنیکنم، ا   دایغدا پ   کم ی  رمی"م
 "امیجا باش تا ب نیهم ، ینخورد یزیچ

بهش کردم و سرم رو تکون دادم. ازم دور شد و با سرعت به    ی قدردان  نگاه 
 تا شکار کنه.  د یعمق جنگل دو 

  یی تنها   نی شده بود رفت، ا  جادیکه ا   ین یبخاطر جو سنگ   شتر ی دونستم ب  یم
  یها وقت  لحظات رو بار   نیچون خودم هم ا  کردمیبراش الزم بود درکش م 

 کردم تجربه کرده بودم.   یم  یها زندگ  نه یکه کنار گرگ

چون باعث    کای شدم از دعوا و مبارزه با ار  یم   مون یتفاوت که من پش  نیبا ا  
از من    یبود از حمله به الفا و طرفدار  مون ی و اون پش  شدی توماس م  یناراحت 

تونست من رو رها    ی آلفا شده بود. هرچند م  ی چون مطمئنا باعث ناراحت
  ی نکرد! حس خوب  یکنه و بهم حمله کنه تا کار بابابزرگش راحت تر بشه ول 

 دوستم بود. ن یکرده بودم، اول  دایبهش پ

آروم بسته    -هام آرومچشم   دم،یخواب  نی زم  یرو   کردمیکه فکر م   نطور ی هم
کرد! اما    یم   دارمیگشت حتما ب   یهکتور بر م  یشدن و به خواب رفتم، وقت

 چقدر سرد بود... 

 *** 



از جام بلند شدم و    ع یسر  دم،یاز خواب پر  د یکه به گوشم رس  یبلند  یصدا  با
که هر    ییوحشت زده به اطراف نگاه کردم، اطرافم پر شده بود از گرگ ها 

ب  فکشون  از  دندون هاشون  بودن،  اماده حمله  آب    رونیلحظه  و  بود  زده 
 جا چه خبر بود؟   نیا  د،یچک  ی برف ها م یدهنشون رو 

  یه؟ واافتاده باش   ی به اطراف نگاه کردم، نه هکتور نبود،؛ نکنه براش اتفاق 
بودن، همشون هر لحظه ممکن بود بهم    یزئوس! گرگ ها به شدت عصب 

بود    یگرفتم، به حتم مرگم قطع  یم  ی اگه منم حالت تهاجم   یحمله کنن ول 
شده بود.    یخبر  هی مصمم هستن مطمئنا    یلیبينم خ   یجور که م   نی نه ا  ای

  که یکردن ت   یشرط عقل بود، اگه بهم حمله م  اطیگرفتم، احت  یحالت تهاجم
  ی لیها خ   ی از خودم دفاع کنم، لعنت  یکم   تونستم یم  اما حداقل  شدمیم   که یت
 بودن.  ادیز

بهم    تیمن همشون با خشم و عصبان   یبهشون نگاه کردم، با حالت تهاجم  
بود توسط س ان ممکن  استرس داشتم. هر  تا گرگ    ای  ی نگاه کردن،  چهل 

کارول اروم باش، اروم باش. صبر کن،    دم،یکش  یق یس عمکشته بشم. نف 
به   یدیشد یبو دی همه گرگ، االن با ن یکم شده بود؟ با وجود ا   م یی ایچرا بو 

 ی زیچ   هی!  کردمیداشتم بوشون رو حس م  یخورد اما، به سخت   یم   مممشا 
 بود؟   ی. مشکل چ دیلنگ  یکار م  یجا  هیبود،   بیعج 

 حواسم به جلوم جمع شد.  ،یی آشنا یصدا  دنیشن  با

 کنار!  دیبر -



ا  گرگ م   یقهوه  نما   یانبوه   ونیاز  نگاه  انیاز گرگ  با  از   یشد که  سرشار 
 شدم.   رهی و وحشت زده بهش خ ی اومد. عصب  یخشم و تنفر به طرفم م 

اما    دیرس   یزورم بهش نم   نکهی بهم حمله کنه. با ا  روز یذاشتم  باز مثل د  ی نم 
مثبت بود، هرچند    از یامت   هیواسم    نیو ا   م ی ه بودهم انداز   بایاز نظر جثه تقر

چه خبره، هکتور نبود، نگرانش بودم، نکنه    دمیفهم   ی شده بودم، نم  جیگ  کم ی
کردن؟ فقط چون از    هچرا من رو محاصر   نایا  یسرش اومده باشه؟ ول   یبالي 
  نجا یا  ی مسخره ا  ل یدل  ن یبخاطر همچ   کنمیفرار کردم؟ نه فکر نم   لشون یقب

 باشن!

که الفا به جلو برداشت، حواسم بهش جمع تر شد، به چشم هاش   یقدم  با
لعنت ا   ینگاه کردم،  ا  نقدر ی چرا چشم هاش  با  بود؟!  چشم هاش    نکهینافذ 

  یجور نشون   هی  دی قدرت داشتن، بالخره الفا بود با   بیبودن، اما عج  ینارنج 
 داشت! یم

 . .شدم، چرا. ره یمتعجب بهش خ ستاد،ی ا  م ی متر  هی  یتو

که با پنجه اش    یبهم حمله کرد، با ضربه محکم   یناگهان   ی ل یصورت خ  به
بهم زد با شدت به عقب پرت شدم، درد تموم بدنم رو در بر گرفت، به پشتم  

پام   ی درخت، تو  ینگاه کردم، به درخت خورده بودم و چوب شکسته شده  
از پام    ،دم یکش  رونیهام اون رو ب با دندون  یفرو رفته بود! با درد به سخت

شده    ی بود و منم بدجور زخم  یقو  یلیخ   ی لعنت  اومد یم  رونیتند خون ب   -تند
برف ها بلند بشم، جلو اومد و پنجه    ی داشتم از رو   یبودم، همونطور که سع

  ی داد، غرش بلند  یکه فشار م  یگلوم گذاشت، محکم در حال  یاش رو رو 



گلوم    بود،  ادی زورش ز  ی لیخ   دم،یچ یپ  ی صورتم کرد، از درد به خودم م  ی تو
از    یکار  چیو متأسفانه ه   ومدینفسم داشت بند م   شد،ی انگار داشت پاره م

نم  بر  ز  ومد،ی   یدستم  م   ر ی داشتم  جون  هاش  صدا  یدست   ی دادم که 
 . دیچ ی ذهنم پ یتو شی عصب

 ام کجا است؟!"نوه ؟یکار کرد  ی"با هکتور چ 

چ م  هکتور؟  باهاش کار  ین  من که  حال  ی کارش کردم  در  که    ینداشتم، 
پا م بتونم نفس عم  یداشتم دست و  بلکه  و  تا رها بشم  بکشم،    یق یزدم 

لرزون    یزده بهش نگاه کردم و با لحن  رونیاز حدقه ب  ییشوکه با چشم ها
 گفتم: 

 .. با من بود. من.. فکر. روز ی... دونم! اون... ددو یمن... م... من نم  -

سر    ییبال  کردیاز قبل وحشت کردم. چرا فکر م  شتر ی ذهنم ب  ی تو  ادشیفر  با
 چه خبر بود؟  نجایهکتور اوردم؟ چرا؟ ا

! دارم  یکه فکر کرد  یغلط کرد  ؟یبگو کجاست؟ فکر کرد  گم یدارم م   ی" لعنت
 شده؟"   نینفر  یسرش اورد یی نوه ام کجاست؟ چه بال  گم یم

 ن یشد و فقط کلمه نفر  یاز هر فکر  یشده، ذهنم ته   نیکلمه نفر  ندیشن  با
 شده، توش اکو شد.

  ن ی شده ام؟ من... نه من نفر  نیشده! من؟ به من گفت؟ من... نفر  نینفر 
اش کنم.    که یت-کهی خواستم ت  ی شده بودم، بدجور م   ی شده نبودم نه! عصب

 هستم!  یدونستم چ  ینشده بودم فقط هنوز نم نیمن نفر 



به بدنم وارد شده    یی هوی  یمی عظ  یرو ی ن  هیخشم تموم بدنم رو گرفت. انگار   
بود، با پنجه ام محکم بهش ضربه زدم که به شدت به عقب پرت شد! من،  

چ  ناخودآگاه    ی قدرت  نیکار کردم؟ همچ   یمن  نه...  نبود،  نه  بود؟  من  از 
 به طرفش کردم.  یاز جام بلند شدم و غرش  عیسر

اصال حس نداشت، من چم شده    گهیرفته بودن، بدنم د  نی ر از ب هام انگا   درد
م  به وضوح حس  بود!    یبود؟!  داغ شده  بدنم    یانرژ  انیجر  هیکردم که 

 بدنم به وجود اومده بود که تاحاال حسش نکرده بودم! یتو ی بیعج 

خواستم  همه اون گرگ ها    یهر لحظه م   نکهیداشتم! ا   یم ی حس کشتار عظ 
 !زم یکنم و خونشون رو بر   ونکشیت- کهیرو بکشم. ت

ا    من  شده!  چت  نه کارول  ه  ن ینه  تاحاال  من  ناخوداگاه چینبودم!   ...
 کردم:   یبه طرف الفا غرش  نیخشمگ 

 !دمتیوقته ند  یلیخ -

چ  ای م   ی زئوس!  تو  ی وا  گفتم؟ یداشتم  انگار  وار  ه ی  ی نه    یحالت خلصه 
دارم    دمیفهم یتونستم کنترل کنم! نم  یاما نم  دمیشن  یم   دم،ید  یبودم. م 

 !هو ی شد  ی کار هام دست خودم نبودن! چ  کنم یم  کار یچ

انتظارم که هر ان ممکن بود الفا بخاطر حرفم بهم حمله کنه و من رو    خالف
با ترس عقب رفت! تعجب کرده بودم! صورتم   ،یکنه؛ چندقدم  کهیت -کهیت

دارم! اما خودم   یظی م غلاخ   ی بیکردم به طرز عج   یمتعجب نبود بلکه حس م



 هیچه وضع   نیکردم چشم هام گشاد شدن! ا   یحس م   رتیاز شوک و ح 
 نه واقعا هم من نبودم من...  ستم؟یمن ن   نیکردم ا   یحس م چرااخه؟ 

 بود!  یمنظورش چ  گفت؟ یداشت م   ی صداش توجه ام بهش جلب شد. چ   با

بد   ینده انحست رو شناختم! چطور تا االن هنوز ز   ی" از همون اول اون بو
 ذات؟"  

گفت!    یم  ی ا  گهید  ز ی وحشت کردم اما صورتم چ  قتایو غرشش حق  ادیفر  با
نکنم اما    شی عصب  نیاز ا   شتر یکردم که بس کنم و ب   یبه خودم التماس م 

  شی کرد، انگار ترس حال  یکه داشت بدنم رو کنترل م   ی. اوندمیفهم   یانگار نم
  ی نم  نه!  رم یم  یبهم حمله بکنه، درجا م  لشیاگه با قب   ،ینبود، بس کن لعنت 

کار دارم. صدام، به شدت ترسناک از دهنم خارج    یلیهنوز خ  رم،یخوام بم
 منم نبود!  یصدا ی حت نی! ا یشد! وا

حرف   ی جور  ن یبا من ا  ده ینژاد پست، چطور به خودش اجازه م   ه یهه!    -
 بزنه!؟ 

  یبیزمخت و وحشتناک که قدرت عج  یصدا هیبود.   یبه شدت عصب  صدام
چه خبر بود!؟    نجای بودم! ا  ده یتونم بگم از خودم ترس  یم   تی داشت، با جد

 گفت:   یبود. بازم چند قدم عقب رفت و عصب   ده یبه الفا نگاه کردم. اونم ترس

 ما..."   ؟ی"چطور برگشت 



  قدر نیشد. چقدر ترسناک! چرا ا   یاز ترس ته دلم خال  دم،یکه کش  یانعره  با
م  یمنف  یانرژ در حد  ادیز  یلیخ  یانرژ    شد؟ی ازم ساطع  رو   یبود،    یکه 

 دم؟ یفهم  یخودمم اثر داشت! چرا نم 

نه من! برگشتم تا همتون رو بکشم. برگشتم    دیشد   ینابود م   د یشما ها با   -
 کارا!  انتی خ دیست ی ن یچ ی تا بهتون بفهمونم بدون اون نژاد ه

شده بود، در    اه یموم اسمون سزد که نگاهم به ِسمون افتاد، ت  یو برق  رعد
 داشت! یزئوس، چه قدرت یکه هنوز صبح بود! وا  یصورت

 ؟یالفا هم وحشت زده بود. اما از چ  یها وحشت کرده بودن. حت گرگ  تموم
اما نه از من نبود. از اون    دم؟یترس   ی که خودم از همشون م  یاز من؟ من

 آره! کردیوجودم بود و داشت من رو کنترل م   یبود که تو یزیچ

داشت.    یادیز  یمنف  ر یبود و تاث   یکه طوالن  یکردم. غرش   یناخوداگاه غرش  
بود    ی چه قدرت  نی. ادمیکرد. از درون لرز  یانگار از خودش وحشت ساطع م 

 زئوس؟ 

 )هکتور( 

 نکرده من..."  ی"پدر بزرگ صبر کن اون کار

 سر داد، خفه شدم.  ادیز  تیعصبان  یکه از رو   یغرش  با

بشه، پس خفه شو هکتور مطمئن باش از    یجور  نیا  ی" خودت باعث شد 
 گذرم!"    یاون کارت نم



خطاب بهشون    تی رو ازم گرفت و به طرف گرگ ها برگشت، با عصبان  روش 
 گفت: 

 !" م ی شده رو هر طور شده بکش   نیاون نفر دی. با دیا ی" دنبالم ب

  ن ینکنه با کارول بود! نه نه اون نفر   ه؟ یمنظورش چ  ه؟یشده ک   ن ینفر  ؟یچ
که    یکردم از حصار  یم  ی که سع  ینشده که نه! با وحشت و ترس در حال

 زدم: ادیفر ام، یب رون یتوش انداخته بودنم، ب

 "نه نه پدربزرگ نکن نه...نه.!"  

ذاشتم کارول رو   یم   دیتوجه بود! نه نه نبا   یبهم محل نداد. کامال ب  اصال
اولبکشن!   از دست    ی دوستم بود نم  ن یاون  ذاشتم بخاطر من جونش رو 

. اصال من  شدینم  یطورنی ا  دیکردم، شا   ینم  یچی بده! اگه من از آلفا سر پ
قب به  اوردم  نم  دیبا  لهیکارول رو  بدم.  !  رهیبم   ذارمیهر طور شده نجاتش 

 شده باشه. نی اگر واقعا نفر یحت  ، یحت

  رون یحصار ب نیاز ا ی فرار کنم اما چجور دیبه اطراف نگاه کردم! با  مضطرب 
  ی نداشت. عصب   یراه فرار   چیافتاده بودم. ه  ر ی گ  یحصار سنگ  ه ی  یبرم؟ تو

نجاتش بدم اما، به ارتفاع سنگ ها    دی برم، با  د یبا  دم، یچرخ  یدور خودم م 
بتونم، نه    دیازشون بپرم، اره با  تونستم یم   دیبلند نبود شا   ی لینگاه کردم، خ

 . شدی نه نم

بودن، اون    دهیتا حاال صد نفر زودتر از تو پر  شدیهکتور احمق نباش اگر م  
 ... دیشده با  یرفتم، هر جور  یم  دیاسمش حصار نبود! اره اما با گه یوقت د



کردم،    یکه به مشامم خورد، اروم شدم. خوشحال به طرف بو غرش   ییبو  با
کردم با ذهنش ارتباط برقرار    یسعخوشحال،    ی من! با لحن  ی خودش بود! ناج 

 کنم. 

 !" نای ال ؟ییجا نی! انایال نا، ی"ال

به نجات کارول و    شتر ی شدن، باعث شد ب  یم   کیهاش که نزدقدم  یصدا
 بشم.  دوار یحصار ها ام  ن یفرار از ا

 توجه ام رو بهش جلب کرد.  ی متعجبش، از پشت حصار سنگ  یصدا

 " ؟یشد ر یتو اس ن یشده؟ چرا ا  ی چ ؟ یی"هکتور تو

 بند نبودم گفتم:  نی زم یکه از اضطراب رو   یدر حال  عیسر

برم. جونش    دیبا  رون،یب  ار یجا ب  نی. لطفا من رو از استی االن وقتش ن  نای"ال
 ..."  نایدر خطره! ال 

 ذهنم اکو شد.  ی متعجب و پرسشگرانش تو یصدا

 تونم..."    یکرده من نم   تیبود؟ بابابزرگ زندون  یکه زندان   ی"همون 

 و مضطرب گفتم:   دمیبچه! وسط حرفش پر ستی ن نای االن وقت ا لعنت، 

خواد اون رو    ی . بابابزرگ م ستیاالن وقت حرف گوش دادن ن   نای" نه نه ال
خوام    ینم  نایلطفا در رو باز کن ال  نایگناهه، ال   یکه اون ب  یبکشه. در صورت 

بم برهیبخاطر من  بهش گفتم  تقص  نیا  ادی . من، من  بم   ر ی جا  اگه   ره یمنه 
 ! لطفا"  نایبخشم! ال ی خودم رو نم



  ی گفت؟ چرا حرف  ینم  یزیازش نبود، چرا چ  یبودم قبول کنه، اما خبر  منتطر 
 ... یزد! داره چ   ینم

اومدم و خوشحال، از    رونیکنار رفتن سنگ، از فکر و احتماالت ب   ییهوی  با
بود، زدم    ستادهیاکه کنار حصار    نا،یال  ی. پوزم رو به پوزه  دمیپر   رونیحصار ب

 و قدردان، گفتم: 

 حتما..."    نای " ازت ممنونم ال 

 و نگران با استرس گفت: دیحرفم پر  وسط 

خ باش  مواظب  پ   یل ی" هکتور  سر  بابابزرگ  دستور  از    ی لیخ   یکرد  یچ یاز 
 بار نبخشتت"   ن یترسم ا  یم  ه،یدستت شاک

نگران   ی لبخند ول یرو درک م  شیزدم،  بذارم کارول    ینم   ی کردم.  تونستم 
گردنش گذاشتم    یرفتم. سرم و رو  یم  دی! با اد یب  شی براش پ  ی مشکل  ا ی  رهیبم

 کردم بهش آرامش بدم، گفتم:   یکه سع  یو آروم، در حال

  دی. من، با رهی گناه بم  یب   هیتونم بذارم بخاطر من    ی. اما نم نایال   دونم ی" م
 ..."  یبرم ممنون که کمکم کرد

کردم. اگر حرف بابابزرگ درست   دیکارول ترد  یناهگ  یاز ب   یلحظه ا  یبرا
  دی! شادوارمیهم نداشت، البته ام   ین ی من، نه کارول بد نبود، نفر  ؟ یبود چ
 !ره یتقص   یخوام باور کنم که اون ب  یهم م 



 یکه بو  ییبار بهش نگاه کردم و ازش جدا شدم و به طرف جا  نیآخر  یبرا
م   ی میعظ ها  حرف  دم یدو  ومد، یاز گرگ  نذاشتم  نگران   ی و    ی تو  ، یبزنه، 

نگرانم بود بالخره تنها برادرش بودم، اما    دونستم ی. م زدیهاش موج م چشم 
هر طور شده    دیبشه. با  یبخاطر اشتباهم قربان  یبذارم کس  تونستم یمنم نم 

 دادم. ی نجاتش م

 .دمیذهنم شن ی شدم که صداش رو تو یازش دور م  داشتم 

 "ی"مواظب خودت باش داداش

  تونستمینم  گهیدور شده بودم که د  یدلم بهش زدم، به قدر  ی تو  یلبخند
 نتونستم بهش جواب بدم.  ن یهم یباهاش ارتباط برقرار کنم برا

خودم رو بهشون   عی سر   یلیخ   دیبا  دمی دو یتموم سرعتم به سمت شمال م   با
 وگرنه... رسوندم یم

نگاه   ی شدم! ناباور به اسمون خکوب ی سر جام م  دم،یکه د  یابا صحنه ناگهان
شده بود؟ چرا وسط روز آسمون جلوم   ی بود! چ   ر یی کردم که جلوم در حال تغ

شده بود و حالت    اه یزئوس! چه خبر بود؟ تموم اسمون س  ایشده بود؟    کیتار
  یرو تو  فشاطرا  ی ها  ز ی گردباد رو داشت که هر لحظه ممکن بود تموم چ  هی

 خودش ببلعه. 

وحشت ناک   یلیزد! خ  ی و اطرافش رعد و برق م  دیچرخ  یشدت تند م   به
جا  طوفان وحشتناک! نه، نه ! کنه اونا هم اون  ه ی!  شد یبود! داشت طوفان م

 باشن؟



نه! واقعا اونا    یکنم. وا  دایرو پ  قشونیدق  ی بو بکشم تا جا  قیکردم عم  یسع
 خطر بودن!  یهم اونجا بودن! بابابزرگ،کارول! هر دوشون تو

به طرف س  با ا  دم یترس  ی. م دمیدو  ی اهیسرعت  با  ی اما چاره    د ینداشتم. 
  ی م  یرفتم تا ک  یم  دیبودن. با کم یدادم، اونا تنها خانواده نزد ینجاتشون م
ثابت    دیبا   کنن؟ یاش م بمونم که همه مسخره  یی گرگ ترسو   ن یخواستم  ا

  زانم ی عز  دیها، بلکه به خودم که من ترسو نبودم. آره بانه به اون  کردم، یم
 که واسم مهم بودن رو نجات بدم.   یرو، کسان

راهم بود رد شدم    ی که جلو  یی تخته سنگ ها   ی. از رو دمی تموم سرعتم دو   با
به رودخونه، سرجام خشکم زد! به اون طرف رود خونه نگاه    دنیکه با رس
گله دور   یرست اون طرف رودخونه بودن! همه  اونا د  دمشونیدیکردم. م 

شده؟    یجمع شده بودن و وحشت کرده بودن، چه خبر بود؟ چ   یزیچ  هی
غذا ازش جدا شده بودم و بابا بزرگ گرفته    یکجا بود؟ از صبح که برا  لکارو 

 بودمش! دهیند گهی بودم د

  ه یشده بودن افتاد،   رهی که بهش با وحشت خ  ییبه مرکز، به اون جا نگاهم 
م   یاه یس   ز یچ اسمون  طرف  به  داشت  مرکز  خ   هی!  رفتیاز     ی ل یهاله 

تو قدرتمند،  و  حسش    یوحشتناک  وضوح  به  بود،  شده  پخش  اطراف 
  تونستم یداشت! چرا نم   ی ! چه قدرتد یلرز   ی ! تموم بدنم از ترس مکردمیم

بود، انگار اون ترس رو به جونم  یقدرتمند یرو یکنم؟ چه ن  لخودم رو کنتر
 انداخته بود!



شدن! نه، اما، به اب نگاه    ی م  یبرگردم اما نه، پس کارول و بابابزرگ چ  دیبا 
که بود تونسته بود    ی. اون هاله، هر چدمیترس   یکردم. من، من از اب م 

هام رو بستم. خاطرات بد  . چشم دمیترس  ی کنه، من از اب م  فی ارادم رو ضع
 به ذهنم هجوم آوردن. لی سگذشته مثل 

 "مامان، مامان کمک... مامان!"  

نبود.    یزدم تا کمکم کنن اما کس   یم  ادیذهنم فر  یو تو  دم یکش  یم  زوزه
چهار    یتوله    هیپر قدرت بود و من هنوز بچه بودم! تنها    یلیاب خ   انیجر

  ی جون سالم به در ببرم؟ من، من م  ل یتونستم از اون س  ی ماهه! چطور م
  اب رفتم و  داخل    یکم از هوش م -مردم اره! توانم کم شده بود. داشتم کم 

که    ییرفتم. تا جا   ی م   ن ییپا  شتر یگذشت ب  یم   شتر ی ب  یشدم. هر چ  ی غرق م
نبود اما   ادمی  یا  گهی د  ز یچشم هام بسته شدن و نفسم بند اومد. چ   گهید

از مامان و    یداخل غار بابابزرگم و خبر  دم یچشم هام رو باز کردم د  یوقت
ن  پ  ست یبابام  نجات  من  تنها  و  بودن  شده  غرق  ها  اون  کرده    دایچار که 
 بودم.( 

بابابزرگ و    ؟ یاونا چ  ی . ولدمیترس یتونستم وارد اب بشم، من، م   ی نم   من، 
...نه نه  دیبهش غلبه کنم! با  دیبرم، با   د ی! اره بارن یکارول اونا، ممکن بود بم

تا کتون  ینم باش   یخوا  ی م  یم! هکتور  و بزدل  نم   ؟یتا ک   ؟ یترسو    ی مگه 
مسخرت نکنه. پس زود باش   یکس  گه ید  ی خوا  ی مگه نم  ؟ یکن  ر یی تغ یخوا

 قدم رو بردارم!   نی اول  دیبر دارم، با  دیشجاع شدنه! اره با   ی قدم برا  نیاول   نیا



  یلی! اره هکتور االن وقتش بود! زودباش پسر! قلبم خ دمیکش   یقیعم   نفس
بزنه، اروم دستم رو جلو    رونیب   امنهی انگار هر ان ممکن بود از س  زدیتند م

اب گذاشتم. اب به شدت سرد بود و    ی قدمم رو تو  ن یاول  ی بردم و به سخت 
قدم    صممرفتم، م   ی م   د یبه بدنم انداخت، اما دست برنداشتم، با  ی لرزش بد

  انیروهم پشت سر هم برداشتم و کامل وارد رودخونه شدم، جر  یدبع   یها
بود و هر ان ممکن بود با آب برده بشم. درست مثل چند    ادیز  یل یاب خ
که حاصل از    ییبزارم ترس بهم غلبه کنه، ترس ها  دی... نه، نه! نباشی سال پ

 بودن! یلحظه ا یخاطرات باشن، بدتر از ترس ها

رودخونه،    یتند پا زدن تو-هام رو بستم و شروع کردم به تندچشم   ع،یسر
کردم تا    یچشم هام رو باز م  ی زدم تا برسم و هر از گاه  ی پا م  ع ی سر  ی لیخ
که سر پنجه هام به    یبه طور  اد،ی بود اما نه ز  ی قیکجام، رود خونه عم   نم یبب

م  یسخت  رود خونه  ا  د، یرس   ی به کف  در کنار  با   نا ی اما  شد    یم ن  ورم واقعا 
! من، من... من تونسته بودم!  کردمیرود خونه شنا م   هی اب    ی داشتم تو
. بالخره تونستم  دم یکش  تیو موفق  ی از سر خوشحال  ی! زوزه اشدی باورم نم

 به ترسم غلبه کنم اره!

اومدم    رونیب  ی از اب به سخت  عیبودم، سر   دهیبه اون طرف رودخونه رس  گهید
قدرت   با  بهشون رسوندم.  رو  توجه و خودم  به مرکز  تا  رو کنار زدم  همه 
 محاصره شده بود!   لهیبرسم، انگار اون شخص مرکز، توسط قب

  دنیبا د  دم،یهمه رو کنار زدم و به مرکز رس  اد،یو با زحمت ز  یسخت   به
 کارول وسط محاصره، به شدت جا خوردم.



قدرت و    نیا  یعنی   کرد؟یکار م   یجا چزئوس! کارول! ک...کارول اون  یوا
  ن ی کرد! چرا ا  یکار م   یهاله وحشت از کارول بود؟ کارول... نه نه داشت چ

چه خبر بود؟ وحشت زده، به    نجا ی! چرا! ا شدی هاله وحشت از اون ساطع م
به کارول نگاه    تیبودن و با خشم و عصبان   ده یاطراف نگاه کردم، همه ترس

کردم با    یسع  بودم،  ده یکردن و هر لحظه آماده حمله بودن! منم ترس  یم
بگ  ارتباط  شا  رم،یکارول  تو  د یتا  بشم،  ادامه کارش  از  بلند    ی مانع  ذهنم 

 صداش زدم: 

 کارول!"    ؟ یککنیکار م  یچ ی" کارول! کارول دار

  ی و وحشت  اهیهاله س  نیکرد! ا   یچرا اصال بهم نگاه نم  داد؟یجوابم رو نم  چرا
م ازش ساطع  م   یچ  شدی که  نشات  از کجا  باورم   ازکارو   گرفت؟یبود؟  ل؟ 

 بود!     یطانیش  یهاله منف  ه یشد! اون  ینم

غارش بود خونده    ی تومار بابابزرگ که تو  یبود که تو  یخودشه ،همون   آره
 جهانمون بود، جهان امگاورس! خیکه مربوط به تار   یبودم! تومار

ا  یگفته ها  طبق تومار،  به خدا  نیاون  بود! هادس!    یهاله، متعلق  مرگ 
از نژاد ها رو نابود    یک یهزار سال قبل تموم نسل    ی بود که ط  یاون، اون کس

 کرد!

اون ها روکشت    نی بودن و بخاطر هم   ی گفته ها اون ها موجودات بد  طبق
 و صلح رو به جهانمون بر گردوند. 



تومار    ینوشته نشده بود، در واقع انگار چند تا از قسمت ها  یا  گهید   ز یچ 
خونده بودم،    یتونستم از بابابزرگ بپرسم چون پنهان  یبودن و نم   سوخته 

  ی اخراجم م  لهیاون تومار ارزشمندش رو خوندم از قب دیفهم  ی مطمئنا اگر م
 کرد!

طور گفته شده بود    ن یکه سوخته بود، در ادامه ا  یاز اون چند صفحه ا بعد
تا    کرده بود  یمرگ معرف  یکه هادس اون ها رو کشت و خودش رو خدا

  ی کردن اما بعض  یباهاش همکار  یمختلف  ی. نژاد هارهیدوباره اروم بگ  ایدن
 ها هم مثل تکشاخ ها و روباه ها باهاش دشمن شدن.  

  شدیم   ادی  یبرنده شر و بد  نیاز ب  یما ازش به عنوان خدا یاموزش ها  یتو
  میعظ  یرو ین   هیهادس گفته بود    فیتوص   یکتاب ازش برا  یکه تو  ییروی.ن

که االن داشت از کارول    یزیاز کشتار و ترس بود! درست چ  یو هاله ا  ی منف
 ! اما چرا از کارول؟  شد یساطع م 

... نه نه امکان نداشت. ممکن نبود که اون هادس باشه! نه! امکان...  یعن ی
 ندا...

نگاهم رو از کارول گرفتم و به اسمون دادم! سبز!    یزیچ  یانفجار ناگهان   با
خبر  چه  جا نیزئوس! ا   ی نبود؟ وا  اه یود؟ مگه تا االن سچرا آسمون سبز شده ب 

  دم یپرس یاز بابابزرگ م  د یهم رفته بود؟ با  یتو  قدر نیا  ز ی بود؟ چرا همه چ
کردم تا اون رو    نگاهبه اطراف    دونست، یچه خبر بود، مطمئنا اون م  نجایا
که چرا از حصار فرار کردم، االن    شدی م   ی کنم، برام مهم نبود که عصب  دایپ

 افتاده بود!   ی چه اتفاق نجایبود که ا  ن یمهم ا



بهش   یزیبود و چ  ستادهیا  یفاصله پنج متر  یکارول تو  یکردم، جلو   داشیپ
 ی زده بودن! وا  رونیبود و دندون هاش از فکش ب   یعصب   یلیگفت، خ   یم

ش ارتباط  باها  عیکردم سر  یخواست به کارول حمله کنه! سع   ینه نکنه م 
شن  رو  صداش  بشم که  به کارول  اش  حمله  از  مانع  تا  با    دم،یبرقرار کنم 

  یرفت سرش رو جلو  ی عقب م   ی که چند قدم  یو ترس، در حال   ت وحش
 کارول خم کرد و گفت:

گناهن    ی اون ها ب  دوننینم  یزیمن... چ  لهی! قبجناب یعال  دی" لطفا. عفو کن
 . اونا..."  نیلطفا بهشون رحم کن

  گه یخم شد و د  نی زم  یرو   شتر ی که کارول کرد ،بابابزرگ ب  یمی ظغرش ع  با
  ره ی ترس و وحشت به دهن کارول خ  یبا کم   ران ینگفت! شوکه و ح   یزیچ

 شدم!

 رحم کنم؟  -

 ادامه داد:  ادیو فر   تیعصبان با

  ی هه پس ب   د؟ی! مگه شما ها ازشون گذشتد یمگه شماها به اونا رحم کرد  -
رو بهشون   قتیحق  ی که حت  نیبود  یقدر از کاراتون راض  نی ا   یعنیخبرن اره؟  

با   ن؟ ینگفت مرگه!  حقتون  شماها  پست!  نابود نی ر یبم  دینژاد  رو  همتون   .
ب   ی. خودم همتون رو مکنم یم نژاد  اون  تا تقاص  بگ  یکشم  رم.  یگناه رو 

همه رو،  ها  ی همتون  تو   یینژاد  نابود    یکه  رو  داشتن  دست  اونا  مرگ 
 . کنم یم



حر   شوکه خ از  به کارول  هاش  چشم   ره یف  سبز  شدم!  دوشون  هر  هاش! 
داشتم    یدختر؟ چ  با؟ یز   ؟ی! چه دختر.... چبا یدرخشان شده بودن. چقدر ز 

  کردم؟ یکارول فکر م   یهاچشم   ییبای مهلکه  داشتم به ز  ن یوسط ا  گفتم؟یم
  ستیاصال  از کجا معلوم اون دختر بود؟ خودش هم که گفت مشخص ن 

ممکن    با،یدرخشان ز  یهاه، اما بنظرم دختر بود، اون چشم یچ  تشی جنس
 پسر باشه! ه ی ینبود برا

کارول، از    یپاها  یو درست جلو   نیرعد و برق از آسمون به زم  هیبرخورد    با
  یهاله ا  ن،یخوردش به زم سبز رنگ که با بر   ی رعد و برق  دم، یپر   رون یفکر ب 

  ی دود مانند به رنگ سبز دور کارول رو در بر گرفت! قدرت رعد و برق به قدر
  نیا  ونیم   وگرفتن! وحشت کرده بودم    شیبود که تموم درخت ها ات   ادیز

برام سوال شده بود چرا هادس    کردن،یها فرار م  وونی هرج و مرج که ح
ما رو بکشه؟ ما که بهشون کمک    خواستیکاروله م   کردمیکه تا االن فکر م

 ! ما... می کرده بود

  ی خودم رو نجات م  دیکنارم از فکر دست بر داشتم. االن با  یافتادن درخت با
جنگل    یدادم وقت فکر کردن نبود، به اطراف نگاه کردم، تموم درخت ها

از جنگل در حال سوختن بود    ی می به ن ک یکاج در اتش غرق شده بودن. نزد
کردن و به سمت دشت    یون وحشت زده از جنگل فرار مم   لهیو همه قب 

 گشتن.    یخودمون بر م  یاه

اما هجوم    م،ی نبود درخت بود که از اتش در امان بود  ن یدشت هم  یخوب
مطمئنا خسارت    گه ید  یها   وونی ح  یناگهان  به طرف دشت،  دل جنگل  از 



  کرد، چون تموم آهو ها و گوزن ها، به همراه پرنده ها و  یوارد م   یادیز
اگر   دن،یدو   یشدن و به طرف دشت م  یاز کنارم رد م  گه ید  یها  وونیح

مردم    ی شدم و م  ی پاهاشون له م  ر ی کردم، به حتم درجا ز  یم  خوردبهشون بر 
اون همهمه، نگاهم باز به بابابزرگ و کارول افتاد! دهن کارول تکون    ون ی .م
  ی گفت؟کنجکاو شده بودم، در حال  یم   ی! چ دمیشن   ینم  یزیخورد اما چ   یم

 بود!   ی بی ! چه تضاد عجدمیترس  یکه م

وحشت زده از دل جنگل، خودم رو به   یها  وون یهجوم ح   ون ی م  ی سخت  به
نگاه کارول بهم افتاد! چه قدر    دنم،یکارول و بابابزرگ رسوندم، به محض رس

چشم هاش قشنگ بودن! به ناگاه محو چشم هاش شده بودم که قدرت  
 ن یو به زم  دمیبلند و دردناک کش  یاز درد به جونم افتاد. زوزه ا   ی میعظ
  ی و زوزه م   دمیغلتیم   نی زم  یدرد داشت چم شده بود؟ رو   یل ی. خدمافتا
 کرد.    ی. تموم بدنم درد مدمیکش

  یفشار م   زشیت  یها پنجه هاش گرفته بود و با ناخن  یقبلم رو تو  یکی  انگار 
  ی ! مدمیغلتیاز درد م  نیزم   ی رو و من مدام    ومدی داد! کارول به طرفم م

  رونی هاش از فکش باورد! دندون  کم ی کنه؟ صورتش رو نزد   کار یخواست چ 
  شتباه نگو که ا  ا، ینه نه کارول به خودت ب  د، یچکیزده بودن و آب دهنش م

 با درد و ترس گفتم:  ، یکردم! به سخت 

 ..."  کنیم  کار ی...چی "ک... کارول! دار

 اما...   خوردی. دهنش تکون م گفتیم  یچ  دمیفهمیاما نم   دمشیدیم



 *کارول* 

که هنوز صبح بود! تموم گرگ ها    یشده بود، در صورت   اه یاسمون س   تمام
که خودم از همشون    یاز من؟! من  ؟یآلفا، اما از چ   یوحشت کرده بودن حت 

همه وحشت از من نبود، پس   نیترس بخاطر من نبود ا  ن ینه ا   دم؟یترس  یم
 کردم.   یه غرش بود؟ ناخوداگا ی از چ

داشت، انگار از خودش وحشت ساطع    ی بی عج  ی منف  ر ی که تاث  یطوالن   یغرش  
تونستم    یبود؟ چرا نم  یچه قدرت  نیا   دم،یلرز   یکرد! داشتم از درون م  یم
  یقدرتمند  ی رو یجور ن  هی  ،ی حس خاص  هیذهنم رو هم کنترل کنم! انگار    گهید

! ره یذهنم بگ   ی خواست جام رو تو  ی. انگار م دیکش  یخودش م   یمن رو تو
 . وفتهیاتفاق ب  ن یا ذاشتمینه نه، امکان نداشت بذارم نه. نم

شده بود، کم کم داشتم   یانگار اصال موفق نبودم، تموم ذهنم انگار تو خال   یول
  گه ی رفته بودن و د  نیحس هام از ب   دادم،یقدرت فکر کردنم رو از دست م

  یرو ی بود که بدنم هنوز داشت از خودش ن  بیعج  یکردم، ول   یدرکشون نم 
 !  کردیساطع م  ی ترسناک

جسم پس زده    نیانگار کل روحم داشت از ا   د،یچی ذهنم پ  یتو  یدرد  حس
نه،  شدیم م  یعنی.  من   ی داشتم  نه  بودم؟  شده  طلسم  واقعا  نکنه  مردم؟ 

اما هکتور... اون بخاطر من    رم؛ی خواستم بم  ی . من، نمرمیبم  خواستم ینم
  ونماز در   ییکرد االن هنوز زنده بود! ندا  یمرده بود! اگه همراه من فرار نم 

اره تقص   ر یگفت تقص   یم گفت حق    یدرونم م   یمن بود. ندا  ر یمن بوده! 
 نداشتم.  یزندگ 



  دهیحد خودش رس  ن یتر  نییبه پا   ب،ی عج   یرو یمقابله کردنم با اون ن  توان
انگار واقعا حق زندگ  ی ز حال مکم ا-بود، داشتم کم    گه ی نداشتم. د  یرفتم، 

شدم جسمم   یهوش م   ی من بود. همونطور که ب  ان یپا   نی تموم شدمه بودم، ا 
 . شدیهر لحظه قدرتمند تر م 

کردم، تموم حس هام رو از دست داده    دایپ   ی کم!  حالت خلصه وار  -کم 
اما    دمشون ید  ی ارتباط داشته باشم. م  رون یب  ی ایتونستم با دن  ی بودم و نم

موفق    ب،یعج  یرویکردم. اون ن   یحس نم  گهی کردم. ترس رو د  یحس نم 
که تنها شاهد ماجرا بودم. صداها و حرف    یی. گو رهیمن رو بگ   یشده بود جا

خورد! ترس رو    یکه دهن هاشون تکون م   دمید  یاما م   دمیشن  یرو نم  اه
 زد!  یم  ادیفر کردم اما چهره هاشون ترس رو  یحس نم 

مقاومت کرده بودم   یل یخسته شده بود! خ ادیبودم، روحم از فشار ز خسته
 نداشت.  دهیاما فا

سرم، که از    یرنگ باال  اه یبه رنگ سبز، از اسمون س   یرعد و برق قدرتمند 
  اهیس  نیخورد، زم   ن یپاهام به زم   یشده بود، درست جلو  جادیقدرت من ا 

از جنگل    یم یپا به فرار گذاشته بودن. ن  و  دهیگرگ ها ترس  یشده بود. همه  
  یتوش، رحم کرده بودن و به طرف دشت م  یها  وون یگرفته بود و ح  شیات

ر  دن،یدو  بهم  اوضاع  اما عج  ختهی به شدت  با    نیا   بیبود  بود که هنوزم 
 نداشتم.  ی بودم و حس ی ها، خنث   نیتموم ا 

بود، االن خودم هم فرار کرده بودم، اما االن،    ی ا  گه ید  یاگر هر لحظه    دیشا
! تنها  یاگهی د  ز یچ  چیو نه ه  ینداشتم، نه ترس نه غم، نه دوست   یحس  چیه



گذشت چشم   یم   یکردم و کم کم، هرچ   یاتفاق بودم که درکش نم   هیشاهد  
انگار د  یذهنم هم داشتن بسته م   یها   ی تآخرش بود؛ به سخ   گهیشدن. 
  یاقهوه  ی ام به گرگمقاومت کنم که نگاه خسته  کردم   یبار سع   ن یاخر   یبرا

 افتاد!

ا  یاون ک  اون، و مرج  و    ستادهی بود؟! چرا وسط هرج  با ترس  بهم  و  بود 
چهره    هیحس آشنا،    ه یبهش داشتم؟    ی بی کرد! چرا حس عج  ینگاه م   ی نگران

انگار   یلحظه ا یآشنا و... هکتور! اون هکتور بود! اره واقعا خودش بود! برا 
هام هم برگشتن، انگار باز با  تموم حس  یقدرتم برگشت و به چشم بهم زدن 

و هوش   دنشید بودم  اومده  اون    ار یبه خودم  بود  زنده  بودم، هکتور  شده 
اشتباه کرده    دی! اون که گفت، شاگفت؟یم  ینمرده بود، پس پدربزرگش چ 

 بود که بخاطر من نمرده بود!  نیبود! اره مهم ا

باز صدا ها رو بشنوم، ترس و وحشت رو حس    تونستم یبودم، م  خوشحال
ن  یم اون  نداشتم.   رو یکردم،  اما هنوز کنترل جسمم رو  رو پس زده بودم 

واسم    ییگو  ن  ه یکه هکتور  اون  برگردم.  به خودم  تا  بود    روی جور محرک 
کردم تا باهاش مقابله    یدر تصاحبم داشت اما تموم تالشم رو م   یهنوزم سع

جسمم به طرف هکتور رفت! نه،    هویو دار جنگ با اون بودم که    ر یدرگ  نم، ک
  کنمینداشته باش، نه! اون تنها دوستم بود خواهش م  ینه نرو! باهاش کار 

 نرو!

ع خودم  مان  تونستمیاومد، نم  ی از دستم بر نم  ی کار  چیکرده بودم، ه   وحشت
 هکتور رو بکشم نه! خواستمینم  کردم؟یم  دیکار با   یبشم! زئوس چ



رفت،    ی برگردونده بود و به طرف هکتور م  یاز بابابزرگ هکتور رو   جسمم 
چش شده   هوی!  دیچی پیافتاد بود و از درد به خودش م  نی زم  یهکتور هم رو 

 نیزم   یبه شدت تحت فشار بود، مدام رو   ییشد؟ گو  یجور   ن یبود؟ چرا ا
باعث دردش    روی ن   ن یزئوس نکنه ا  ی وا  د،یکش  یو از درد زوزه م  د یغلتیم

لعنت بود؟  بای شده  بگ  دی!  رو  نبارمی جلوش  نه!     د ی.  بکشه.  رو  بذارم هکتور 
.  شدیهم همه، کل جنگل رو در بر گرفته بود و مانع از تمرکز کردنم م   یصدا

  - یکی.  دیرسیسوختن درخت ها به گوشم م   ی م، صدابکن  یتونستم کار  ی نم
چند صد ساله    یافتادن، اونم درخت ها  ی زمين م  یهاشون رو شاخه  ی کی
  ه یافتاد،    یمتر ارتفاع داشتن! هر کدومشون که م  صدیکه هر کدوم، س   یا

بود    نیبود، بد تر از همه ا  ر ی ! فرار ازشون اجتناب ناپذشدی له م   رشیز   وونیح
 هرج و مرج  بودم.   نیاتفاق شده بودم، من مقصر ا  نیکه من باعث ا 

مانع جسمم بشم. در جدال    تونستمیکردم. نم   ینگاه م   ز یبه همه چ  ی عصب
  ییاعصاب خورد کن اطراف و هجوم شون بودم که ناگهان صدا  ی با صدا ها

ت  داش  ی عنی اومد! متعجب به جلوم نگاه کردم، هکتور بود!    رونی از جسمم ب
 گفت!؟   یم  یبه هکتور چ 

 .......- 

هکتور از    هویفکر بودم که    ی... تویچ  یبرا  دم؟یگفتم؟ چرا نفهم  یچ  ؟یچ
افتاده بود!    یتا االن که به هوش بود! نکنه واسش اتفاق  ی هوش رفت! وا

بلند شو پسر، بلند شو!    ، یریبم   د یکشتش! نه نه هکتور، نبا  رو ین   ن ینکنه ا



  د ی. نباههکتور ن  د؟یکش   یخورد! چرا؟ چرا نفس نم  یبدنش تکون نم  ،یلعنت 
 نه! ر،یلطفا نم  ی ! تو تنها دوستمیلعنت  یریبم

از دل    هو یکه افتاده بود رو درک کنم که    یو اتفاق  تیتالش بودم تا موقع  در 
  ی درد وحشتناک  نبار ی زد و ا  نیبه رنگ سبز دوباره به زم   ی اسمون رعد و برق

  د، یکش   ر یبهم دست داد و وجودم ت   ید ی! سر درد شد د یچیتموم وجودم پ   یتو
  هیانگار که از    تم؛رفت و باز به بدنم برگش   نی از ب  رویتموم اون ن   هو ی کنارش  

 پرت شده بودم!  نییبه پا  اد،یز یل یبا ارتفاع خ  یبلند

خودم رو کنترل    تونستم ی. اصال نمکردمیوجودم حس م  یتو  یمی عظ  قدرت
ا  با  م  نکه یکنم،  اما حس  بودم  برگشته  هنوز هم خودم    کردم یبه جسمم 

برام نمونده بود.    یی رو یتونستم بدنم رو کنترل کنم، انگار ن  ی من، نم  ستم،ین
بودن رو    ی گفت؟ چرا هنوز حس قو  یم   ی بدنم چ  یاما پس اون قدرت تو

 بود! ی ب یکنار ضعف داشتم! چه تضاد عج  در 

بود، از درد چشم هام رو    اد یز  ی لی. خچدی قلبم پ  یتو  ید یرد شدناگاه د  به
رو  ه  ن یزم  یبستم  ح  یاهویسقوط کردم.  ات  وونی مداوم  از  و    شی ها، 

تو رو  ی! در حال د یچی پ  ی گوش هام م یفرارشون  بودم   ن یزم  ی که  افتاده 
گرفته بودن و    شی سرمون هم ات  یباال  ینگاهم به اسمون افتاد، درخت ها

متر اون طرف تر افتاده بود نگاه    هیسقوط بودن! به هکتور که    ی  تانهدر اس
.  م ی شد  ی درخت ها له م  نیا   ر ی هر دو مون ز  میموند   یکردم، لعنت! اگر م 

 .ارمیکردم سرم رو باال ب  یسع  یبه سخت



سع  هکتور  نم  یبابابزرگ  انگار  اما  ببره  رو  هکتور  چون    یداشت  تونست 
شد.   ی م  هیبردش به شدت بخاطر من تنب  یمطئنا اگر م  د، یس ر   یزورش نم 

کردم. تموم قدرتم رو جمع کردم و باز بلند شدم. االن وقت    یکمکش م  دیبا
زد   هم از اسمون ب  یدوباره رعد   ستادمی نجاتش بدم، تا ا   دی نبود، با  یبچه باز

!  د یچی قلبم پ  یباز تو  ی دیشد و درد شد  دهیپوش  یو همه جا توسط نور سبز
هم بد تر بود. به    یاز درد قبل   یکه تموم وجودم رو در بر گرفت، حت   یددر 

از ب چشم هام    ی جنگل جلو  ه یاز    ب یعج  ی ریشدنم تصو  هوشی ناگاه قبل 
 مطلق همه جا رو در بر گرفت...  یاه یشکل گرفت و بعد، س

 *** 

 

 ( کای کاستار  یابر  ی)جنگل ها

 ( شا ی)پاتر 

 زدم:  ادیکردم و با بغض فر  یبه طرفش غرش  یعصب

من    ی کار رو نکن؟ تو الفا  نیکار رو بکن ا  نیا   یبهم بگ   ی قراره ه   یتا ک   -
خوام، اون روز اگر بخاطر کار    یاما من نم   م،یینه! ما امگا   ا ی  یفهم  یم  یست ین

سال ها    نیتموم ا   م ی انداختن و مجبور نبود  ینم   رون یتو نبود ما رو از گله ب
توئه پس    ر ی! همش تقصمی کن یو بدبخت زندگ  ر یحق  ی امگا  هیبه عنوان  

 بس کن! کی! از دستت خسته شدم پاتر یفهم  یبه من دستور نده م  نقدر یا



  ره ی که با دمش به پوزم زد، شوکه، ساکت شدم و بهش خ  یضربه محک   با
بار بود که به خودش    نی اول  یشد، من رو زده بود! برا  ینگاه کردم! باورم نم 

  ی ناباور و عصب  کی اجازه داده بود من رو بزنه! اون، چطور تونسته بود؟ پاتر
فرو کرده بود تا بهم چنگ    نیزم   یبود، پنجه هاش رو محکم تو  رهی بهم خ

 گفت:   ینزنه! عصب 

مدت خوشحال بودم که باعث   ن یمنم تموم ا  ی کن  ی! فکر مشایخفه شو پاتر   -
منم    یفکر کرد  ؟یکن   یطور فکر م   نیاره؟ تو ا  ؟ یزجر بکش  یجور  نی شدم ا

کنه    دایتونه جفت خودش رو پ یامگا نم  هیخوشحالم که خواهرم به عنوان 
کار،    ناما تو بگو، اون روز جز او  ستم ی و بچه دار بشه؟ نه، منم خوشحال ن

  ی همون کار رو م  یمن بود  یتو هم اگه جا  یبکنم؟ لعنت   تونستمیکار م  یچ
 ؟ یسرم نزن اوک یقدر تو  نیو خواهشا ا پس لطفا   یکرد

ببخشمش، مطمئنم    تونستم یو با بغض بهش نگاه کردم، نه من نم  یعصب
! با غم نگاهم یبهش فکر نکرده بود! لعنت   یهم بود که اون حت   یاگهیراه د

دو  مخالفش  سمت  به  و  گرفتم  ازش  چشم   دم؛یرو  از  هام  هام اشک 
بود   نی سوزند، اما مهم نبود، مهم ا  یهوا، صورتم رو م  یو سرما   دنیچک یم

و ازش دور بشم. از دستش   یمخف   تونستم یمه جنگل، م   ن یکه به کمک ا
کامال رهاش کنم    تونستم یناراحت بودم و واقعا دلم شکسته بود، هرچند نم

 . رمی داشتم که ازش فاصله بگ از ین  یمدت کوتاه یاما برا

که از دور انگار پر بار   یی. ابر ها دمیکش  یمابر ها نفس    یو تو  دمیدو  یم
شدم و   ی درونشون حل م  یبودن که به راحت   یبودن، اما االن همچون گاز



  یم  یکه تو رو مخف   یگاز مه آلود  ونی داشت، حل شدن م   یچه حس خوب 
 .  دمیدو  یمقصد م  یگذشتم و فقط، ب  یجنگل م یکنه! از کنار درخت ها

برام جذاب نبودن، آواز پرنده ها،    شه، ی مثل هم   گهی پام، د  ر ی ز  ی سنگ ها  گل
 شده بود. ت یاهم یجغد، برام ب  یدارکوب و هو هو یصدا

از سرعتم کم کردم و اروم شروع به راه رفتن کردم.    دن، یدو   ی از مدت   بعد
انداختم، همه جا    ی زدم. به اطراف نگاه  یخسته شده بودم و نفس نفس م

از مه و درخت ها با گذشت ده سال  بود که    ییبا یز   یپر  اسم هاشون رو 
بودن! گل سنگ    اد ینگرفته بودم، از بس که ز  اد یجنگل هنوز    ی تو  یزندگ 

باال رفته بودن و رو   بای ز  یاه اطراف گل داده    یسنگ ها  یاز درخت ها 
داد،    یو بهم آرامش م  رسيدیبه گوش م  شهیهم  رک، یرج ی ج  یبودن، صدا

 .زدیدرست مثل االن که انگار جفتش رو صدا م

!؟ شوکه سر جام  یابشار جگوارم و... چ   کینزد  دیفهم  شدیاطراف م   دنید  با
اگه گ  یوا   ؟یچ   ستادم،یا جگوار؟  آبشار  شدم،  بدبخت  جگوار    ر ی زئوس، 
وحشت از    ی! وحشت کرده بودم و متاسفانه بوکشتمیمطمئنم م   وفتم یب

گرفته بودم و اماده بودم تا اگه    یشد! حالت تهاجم  یهم حس م  یصد متر
 نبودم!   ی زیجگوار؛ چ  هیبهم حمله شد از خودم دفاع کنم هر چند من در برابر  

اخه    یهم بود لعنت  کیکاش پاتر  یممکن نبود بتونم از خودم دفاع کنم. وا 
خودته اگه مثل احمق ها سرت رو    ر ی طرف اومدم؟ همش تقص  نیچرا به ا 

 فتاده یمخمصه ن  یتو   یجور  نیاالن ا  یبود  هدیو ندو  نیی پا  یننداخته بود
 . َاه!یبود



  بار نیگشتم، اما ا   یکه اومده بودم بر م   یو وحشت زده از همون سمت   یعصب
  ی اروم م  دیکنه. با  رمیغافلگ   یزیکردم تا نکنه چ  یتمام حرکت م  اط یبا احت 

  ر یبود تا غافلگ   یحواسم م  دیکنم، در کنارش با  جادیصدا رو ا   نیرفتم تا کمتر 
 بود.   رانهیغافل گ ینشم، چون جگوار استاد حمله ها

شده بودم، خوشحال شدم، خواستم    کی از محدوده جگوار نزد  رونی به ب  با یتقر
  ، یچوب   کهیشکستن ت  یصدا  دنیبرم که با شن  رونیبا سرعت از محدوده ب

و    ده یترس   ییبود؟ با چشم ها  ی به عقب برگشتم. ک  ع، ی وحشت زده و سر 
  یمشخص نبود، سع   یزیبه اطراف نگاه کردم، همه جا مه بود و چ  یعصب

  یبه مشامم خورد و پشتش، صدا  ییبو   ، یالحظه  یبکشم که برا  بوکردم  
 !د یوحشتانکش به گوش رس

 ی خوره! ترس و وحشت! از اون بهتر بو   یبه مشامم م   یخوب   یبه، به! بو  -
اونم درست بعد    ن؟ یبهتر از ا   یزیامگا هم هست! چه چ  ییو گو   نهی گرگ  هی
 !یعال   یآبتن هی

درخت ها حرکت   ی نبود که اون رو   ادم ی زده بهش نگاه کردم. چرا    وحشت 
تحت نظرش   قهیچند دق  نیتموم ا   یعنی لعنت!    شا،یکرد؟ لعنت بهت پاتر   یم

 !  دم یبودم و نفهم

بزرگش نشسته بود و با چشم    یاز شاخه ها  یکی   یدرخت کنارم، رو   یباال
  ی موها  ون یدرخشانش، م   ینارنج   یکرد. چشم ها  یفذش بهم نگاه منا  یها
 ترسناک تر شده بود!  شهی به رنگ شبش، از هم اه یس



اوردم. مطمئن بودم که اگر   نییو سرم رو پا  دمیدرخت خواب  یجلو  عیسر
  می با تعظ  دیشا  یجورنی . اشدمیکشته م   یت یکردم زودتر از هر وضع  یفرار م

 داشتم. با ترس گفتم:  یکردن، راه نجات

خوام زند...    یکنم من رو نکش، باور کن هنوز بچه ام م   یخوا...خواهش م   -
وارد منطقه شدم ببخشم    ییهویکنم. به زئوس قسم حواسم نبود و    یزندگ 

 تو رو به زئوس!

. صداش دمیاز قبل به خودم لرز  شتر ی غرش وحشتناکش خفه شدم و ب  با
دندون   ستادیسرم ا   یو باال  د یپر  نییها بود. از درخت پا اژد  ه یمثل غرش  

  رونی که بخار دهنش ب  یداد و در حال  یهاش رو کنار چشم هام تکون م
 سرشار از قدرت و خشم گفت:  یبا لحن  ومد،ی م

بد  - موقع  تو  و  برا  یمن گرسنم  انتخاب کرد  ی رو  بخشش  و  ! ی التماس 
 !یذارم بر تونم یمتاسفم نم

جام بلند شدم و خواستم به عقب برم که گلوم رو با  از    عی زده سر  وحشت 
  داد، یمحکم فشار م  یل یفکش بود و خ  یدندون هاش گرفت. گردنم کامل تو

شدم. درد داشت و به وضوح فرو رفتن دندون هاش رو   یداشتم خفه م 
 .  کردمیگوشتم حس م   یتو

اما    یدست و پا م  کرد،یاما ولم نم  دم،یدرد زوزه کش   از  زدم تا فرار کنم، 
  دیو نا ام   نیمصمم بود امروز من رو بکشه. غمگ   نکهینداشت، مثل ا  یا  دهیفا

از کار م ب  یبدنم داشت  و داشتم  پا م  یافتاد  و    گه یزدم، د  ی جون دست 



از درد بسته م  یتوان  ناگاه    شدیبرام نمونده بود. چشم هام داشت  که به 
و محکم با دندون گردنش    دیگردنش پر   یاز پشت با سرعت رو   یا  نهی گرگ

 رو گرفت.  

و به طرف اون برگشت،    دیکش  رونیگردنم ب   یدندون هاش رو از تو  عیسر
 رون یازم ب   یادیافتادم، درد داشتم و خون ز   ن یزم  ی با رها کردنم، محکم رو 

پلنگ جگوار؛   هیکه پشت    نهیگرگ   هیحال بهشون نگاه کردم.    یرفت، ب   یم
 س، در حال نبرد بود!گربه بزرگ جهان امگاور   نیدوم

از دست    یادی . خون زشدنیبسته م  یهام ه خسته بودم و از درد چشم  
از پوستم کنده شده بود و خون    یبود. قسمت  یقیداده بودم و واقعا زخم عم

بود    ن ی. لعنت االن چه وضعش بود! بد تر از همه اختی ر  یم   رون یازش ب 
  ی خون! لعنت بهم، به سخت   یایو فوب   نهیگرگ  هیکه ترس از خون داشتم، آخه  

 تونستم نفس بکشم.    یم

ممنونش بودم.    ای دن  هی  د،یکه رس  نینگاه کردم، هم   کیدرد و ترس به پاتر  با
  ک، یهمزمان هم نگران بودم هم خوشحال، خوشحال از نمردنم و بودن پاتر 

جگوار سوار بود و دندون    یر مرگش! رو با جگوار و خط  دنشینگران از جنگ 
و مدام    دکر   یگردن جگوار فرو کرده بود، جگوار از درد غرش م  یهاش رو تو

 رو بندازه.  کی تا پاتر   دیچرخ یم

ه   یا  منطقه و  بود  جگوار  تصاحب  در  جنگل  نم  چیاز  جرئت  کرد   ی کس 
منطقه    یاز ده فرسخ   ی بشه چه برسه وارد منطقه اش بشه! حت  ر یباهاش درگ 



  نجای بود که به ا  یچ   م ی دونم فاز حواس پرت   یشدن واقعا نم   یش هم رد نم ا
 اومدم!  

 *دفترچه لغات* 

داره که بواسطه   یهست که پوست براق   ی و قو  رکیز  ی: گربه سان جگوار
خاص  یی با یز ابهت  قد  یو  از  داره،  داستان  میکه  در  اسمش   ی ها همواره 

پوست،    یشباهت در رنگ و طرح رو   ل ی. به دلخوهیبه چشم م  یریاساط
پلنگجگوار  با  اوقات  اغلب  مها  گرفته  اشتباه  در  شنی ها  اونها  تفاوت   .

هست که    ره یت   یها اشکال پوست بدن جگوار   ی طرح رو   هست،پوستشون  
  گه ید  یی . از سو شهی م  دهیتر د روشن  یا داشته و درونش نقطه  یامرز شکسته

تفاوت که مرز    نیت خود دارن با ا پوس  یرو رو   رهی اشکال ت  نیها هم ا پلنگ
هستن و نقطه   رهی ت  ی کدستیبه صورت   رهیو اشکال ت  ستی ها شکسته ناون

جانور نماد سلطنت، هوش،    نیا  نی . همچنشهی نم  افتیاون ها    یتو  یروشن 
 و قدرت هست.  ییبا یز

 یی ایجغراف  ت یوضع  ل یبه دل  ی مرکز  یکا ی: در آمر کایکاستار  یابر  یها  جنگل 
 ی هست. وجود آبشارها   یمتنوع جانور  یهاگونه  ستگاهی خود، ز  یم یو اقل
 ی بهشت  رگر یو بزرگ فراوان در کنار درخشش رنگ سبز درختان، تصو   کیکوچ 

  ده،یارک  یهاگونه مختلف از گل  ستی هست که ظاهرا چهار هزار و ب   ینی زم
جنگل    نیداده هست. ا  یخزه را در دل خود جا یها و تعداد فراوانسرخس

بوم مختلف   ستیز  شیش   یار و پونصد هکتار وسعت داشته و داراها ده هز 
  ی هااز جمله انواع گل  اهیاز دو هزار و پونصد گونه گ  شی ب  نیهستن! همچن 



گونه از    ستیصد گونه پستاندار، چهار صد گونه از پرندگان، صد و ب   ده، یارک
جنگل هستن. جنگل    نیو هزاران نوع حشره ساکن ا   ستانی خزندگان و دوز

تموم منطقه    یکه در منطقه ابر  شنیم   م ی تقس  ی و باران  یها به دو قسمت ابر 
مواقع    شتر یدر ب  ی و در منطقه باران  ستی ن  ظی شده هست اما غل  ده یاز مه پوش

 باران در حال بارش هست. 

 *** 

نگاه کردم،    با اطراف  به  نبود ک  چیاخه ه   یعن یوحشت  پاترکس  به    ک یه 
کرد فقط درخت و مه بود!    ینبود، تا چشم کار م ی کمک کنه؟ نه واقعا کس
واقعا هر دو مون    ادین   یشده بود. داداشم، اگر کس   ز یاشک از چشم هام سر ر 

  ه ی تونست الک    یبود که با قدرت فکش م   یوونی جگوار ح  م،یشد   یکشته م 
 ... کردمیم یارک   هی  دیبا ،ی چی ه گهیالک پشت رو خورد کنه ما رو که د

ب  یاما منم زخم  از خونم هر لحظه داشت  ترس  تر  بد  اون  از    شتر ی بودم، 
  کیبود! جگوار با دم بزرگش، محکم به لگن پاتر   یداغون  ت ی! چه وضعشد یم

و به طرف درخت    دشیچوند، محکم کش یعقبش پ یزد و دمش رو دور پا
منم تنها    یپرتش کرد، چشم هام رو با درد بستم و باز کردم، دردش رو حت 

 حس کردم! دنشیبا د

از   یافتاد، نه! به سخت   نی زم  یو سرش رو   دیاز درد کش   یزوزه ا  کیپاتر  
مطمئنا کارمون تموم    گه ید  ی افتادم، لعنت  ن یجام بلند شدم که محکم به زم

بود و دندون    کیسر پاتر   یشدم؛ جگوار باال  ره یخبود! با اشک و درد، بهشون  



  ن یاخر ی راکرد و ب  یبهم نگاه  کیگردنش فرو کرده بود، پاتر  یهاش رو تو
 بسته شدن.  شه ی هم یهاش براو چشم  د یاز درد و غم کش یابار، زوزه

ما    ان یپا  نی ا  دم؛یاز سر درد کش   یبلند  یاومده بود، زوزه ها  رون یهقم ب   هق
جگوار، کشته    هیقدرتمند    یمن بودم که توسط آرواره ها  کیبود، بعد از پاتر 

و خفه    کیپاتر  دنی تونستم درد کش  ینم   گهی. چشم هام رو بستم، د شدمیم
 . دمن بود، اره عذاب وجدان حقم بو  ر ی. همش تقص نم ی شدنش رو بب

از  مثل انفجار چشم هام رو وحشت زده ب  یبلند  یصدا  دن یناگاه، با شن   به
 کردم!

جا پر از دود سبز بود! متعجب و شوک زده به اطرافم نگاه کردم، چشم    همه
به   عی بود! سر  ستاده ی وسط اون دود سبز ا   هیسا   ه ی  دن، ید  یم   ی هام به سخت

نگاه کردم    ه یبود نگاه کردم، هنوز اون جا بود! باز به سا  ک یکه پاتر  ییجا
نبود!   ردم،داشت. جگوار کجا رفت؟ به اطراف نگاه ک یبی بود؟ شکل عج  یچ

 ه یسرم سا  یباال  یشاخه    یدرخت کنارم افتاد، درست رو   ینگاهم به باال
 !  شدی م  دهید یا

سرم و    یباال  نیدرخت، وحشت زده نگاهم ب  یبود، رفته بود باال  خودش
کردم. هنوز نفس    یهم نگاه م   ک یبه پاتر  ی جلوم در رفت و آمد بود، از طرف

ا   د یکش  یم پد   ی عنی   نیو  نا  سبز  دود  لحظه  به  لحظه  بود!  و    دیزنده  شد 
 گرگ بود!   هیبود مشخص شد،  ستاده یکه وسطش ا  یجسم



کرد؟    یم  کار یچ   کای کاستار  یجا وسط جنگل ها  نیگرگ اونم ا   هیگرگ!    هی 
انبوه   ییجا زندگ   نه یاز گرگ   یکه  توش  مکان   یم  یها  گرگ    یبرا  یکردن، 

بود! در حال  بی! عجنبود ب   یبود که هنوز زنده مونده  از درد داشتم    یکه 
رفته بود و فقط مه    نیبهش نگاه کردم، دود از ب  رت یشدم، با ح  یهوش م 

هم کنارش    یا  گهی موجود د   هیپاهاش نگاه کردم،    نیی مونده بود، به پا  ی کم
 افتاده بود!

بود!    ره ی ت  ی شده بودم، اونم گرگ بود و رنگش قهوه ا  رهی متعجب بهش خ 
بود نگاه کردم، اونم    ستاده یئکه ا  یبود، به گرگ  دیو سف  رهیت   یدر واقع قهوه ا

  ی رو یاز بدنش؛ ن  یب یداشت اما به طرز عج   یک یگرگه جثه کوچ   یکیمثل اون  
از شوک    ت، درخ  ی اومدن جگوار از باال  نیی! با پا شدی ساطع م  یقدرت مند

نگاه کردن بهش، متعجب    ون ی ! در مدی اومدم. جلو رفت و دورش چرخ   رونیب
 گفت: 

  ی باره م  ن یاول   ی! برا هی! امروز چه روز خوب کا یکاستار   یدو تا گرگ! اونم تو  -
 خوام دو تا گرگ... 

خ  دنیشن  با بهش  قبل  از  تر  متعجب  نم  رهی صداش،  ها که    ی شدم! گرگ 
 تونست؟! یم   نیتونستن حرف بزنن! پس چطور ا

 !  ستمیتو ن  یمن غذا -

اورد!    ی بهم فشار م  بی داشت! هاله قدرتش عج  یو وحشت ناک  م ی زخ  یصدا
خواست بهش    یبود! به جگوار نگاه کردم، متعجب و عصب   یچ  گه ید  نیا



از درخت ها    یکیاون رو به عقب پرت کرد، محکم به    یحمله کنه که قدرت 
 هوش شد!  یدرجا ب  برخورد و 

نگاه کردم که بهم نگاه کرد، به طرفم قدم    ب یوحشت زده به اون گرگ عج  
بودم.   ده یداشت! ازش ترس   ی بودن انگار مشکل  نیبرداشت، قدم هاش سنگ 

  ستاد، یاورد. جلوم ا   یبهم فشار م  شتر ی شد قدرتش ب  یتر م  کینزد  یهر چ 
سر  رو  سرم  زده  پا  عیوحشت  ا  نییجلوش  خواستم  و  طلب  اوردم  زش 

 گفت:  یسرشار از آرامش و خستگ  ی با لحن هبخشش کنم ک 

 داره؛ لطفا، بهش کمک ک...  از یدوستم، به کمک ن ،ییامگا  هیتو، توهم  -

  ران یشد؟ ح   ی شد! متعجب بهش نگاه کردم! چ  هوشیسقوط کرد و ب  جلوم
  یک یانداختم، منظورش اون    یبودم؛ دوستش؟ به اطراف نگاه   رهی بهش خ

هوش شده   ینگاه کردم، اونم ب   ک یبود که کنارش افتاده بود! به پاتر  ی گرگ
تو االن  بودم،  فقط من مونده  انگار  م  یچ   دیبا  ت یوضع  ن یا  ی بود،    یکار 

 کردم!؟ 

  دن یعالمه خون باال اورد، با د  هی اون گرگ    کهو ی بودم که!    یخودمم زخم  
ترسم اوت کرد، بدنم دچار تشنج شده بود،  خون ها به شدت حالم بد شد و  

  ی مدت  یبرا  دم،یکش  یاز سر درد و عجز م  یبلند  یهاشده بودم و زوزه  یعصب
 . دمینفهم یزیچ گهی گوشم اکو شدن و بعد د  یصداها تو

 *** 

 قبل(  قهیدق ی)س



 ( ی)آنال

 حوصلهیحرکت کردم. حس ب  اچهیاز جام بلند شدم و به طرف در  کالفه
حوصله بودن هم مگه حس داشت؟ از حرف خودم    یب  ؟یبودن داشتم! چ 

 بودم ها!  ر یمنم با خودم درگ دم، یخند

ها    زهی از کنار سنگ ر  تم یکرد. با ر  شی کار   شدینم  گهیخوب من بودم د  اوه
  له یقب  ی تو  یکه قبال وقت   یرقص سنت  جور کی.  دمیکش   یو زوزه م   دمیپر  ی م

با خودم    رفتیم سر ماحوصله  یادی ز   یوقت   شهیگرفته بودم. هم  ادی بودم  
  ز یر  سر ام  دادم تا حوصله  یکردم و رقصش رو انجام م   یرو زمزمه م   تمشیر

رقص رو هم اصال فکر    رون،یب  دیپاش  یم  آوردینشه، هر چند اخرش جوش م
  له یاگه افراد قب  یعنیبود تا رقص،    یادا باز   هیشب   شتر ینکنم درست باشه ب 

ا   دن ید   یم رقصشون  باز  یجور  نیبا  م  ی مسخره  مطمئنم    آوردمیدر 
 . زهیوجود نداشت که بخواد کرم بر  یایآنال گهیاون وقت د کشتنم،یم

رد شدم و کنار اب    اچه یبزرگ کنار در  یسنگ ها  ی. از رو دمیرس  اچه یدر  به
  یآبش بودم، حس خوب  یزالل   ن یچقدر قشنگ بود، عاشق ا  ستادم، یا   اچهیدر

شدم و    ل ی. به انسان تبدنم یتوش بب  تونستم خودم رو   یم   ی داشت، به راحت
  مثلهام آب خوردم،  قوروت، با دست  -آوردم و قوروت  ن ییآروم سرم رو پا 

بلند شدم و باز به شکل    ،یبرگشت، بعد از رفع تشنگ  یکه از قحط  ییادما   نیا
با  نهی گرگ اومدم.  م  دیدر  بر  غارمون  تموم مس یبه  باز  و  با  ر یگشتم    د یرو 

برفتمیم آنارگفتم  به  بار  اون  گفتیم   اچهیکنار در   م یبر  ای! پوف ده  جا  نه 
 نداره.  ت یامن



همه راه رو برم و برگردم! اونم    نیاما خب سخت بود ا  گفتیالبته راست م 
اب داخل    رهیحوصله داشت آخه؟ ذخ  یَاه ک  شدی که مدام تشنه ام م  یمن

  کیطبق    طور نیو هم  اوردیدو روز دووم م   یک یکال    گهی غارمون هم که د
 رو؟   لومتر ی همه ک  ن یا رفتیم  ی جمله معروف ک

با ر   همون  ا  تمیطور  باز به طرف غارمون حرکت کردم، در    م،ی و ساز زوزه 
و    دیسف  دهیارک  یو از درخت ها و گل ها   دم یرقص   ی که سرخوش م  یحال

  ، یبا خوشحال   دم، یشدم، به غار رس   ی بنفش که همه جا رو گرفته بودن رد م
  و   دم یپر  رونیب   عیکه به طرفم پرت شد، سر   یبا چوب  کهوی وارد غار شدم که  

 شدم! م ی بزرگ کنار غار قا یهاپشت سنگ

ا   وحش   نیباز  وحش  یآنار  بخوام  اگر  بود!  چ  یشده  با  رو  آنار   ی زیشدن 
تقر  سهی مقا اوم...  د  هیمثل    شه یم   بایکنم،   ی چی ه  گهیحشره گرسنه! کال 
 ی در حال حاضر هم آنار هم فقط خون تو  د، ید ینبود و فقط غذا م  شیحال

  شق جور مواقع ع   ن ی! تجربه ثابت کرده بود در ا ان یو پا   دی د  یگردن من رو م 
 نداشت تنها راهش فرار بود فرار!    ده یاصال فا دنیورز

اطراف رو نگاه کردم تا اگر نبود پا به فرار بزارم که با غرش    یچشم  هی  آروم
از پشتم، وحشت زده خواستم به عقب برگردم که سرم خورد به سنگ   یبلند

سنگه مگه؟    ه ی  یجا  نجا یشده بودم. لعنت! اه اخه ا  میجلوم که پشتش قا 
 !  ستهیبا   بودو چشم هام هر ِن ممکن    زدیم   رونیقلبم انگار داشت از حدقه ب

  ی سنت  یهاچرت و پرت  نی باز مخت تاب برداشته! مگه صد بار بهت نگفتم ا  -
 رو نخون؟  تیکوفت 



  میبود، با خنده، به شکل انسان   دهیبه کد قرمز نرس  تشیعصبان   ای! گو شیآخ
حال  در  و  اومدم  م  یدر  بر  به طرفش  م   یکه  رو  با دستم سرم  و    ی گشتم 

 گفتم:   دم،یمال

 ام سر رفته بود. خب حوصله -

بهم انداخت و    یا   یتاسف تکون داد، نگاه اجمال   یسرش رو به معنا  فهکال
گوشم گذشته بود، دستم    خیخطر کتک خوردن از ب   ول یبه طرف غار برگشت، ا 

 سرم و آروم گفتم:   یرو گذاشتم رو 

 هوف همه جا امن و اماِن.  -

حال  با در  و  بلند شدم  جام  از  ت   ی خنده  با  رو   یچوب  کهیکه  از    ن یزم  یکه 
کنم، دنبالش رفتم و    ز ی هام  سرش رو ترفتم تا با نخن  یه بودم، ور م برداشت
 گفتم: 

و حوصلت سر    یکنیتموم روز رو اون تو سر م   یتو چطور  دونم یمن نم   -
 !رهینم

سخت، آخ!   ز ی چ  هی  یکردن اون چوب بود که با سر رفتم تو  ز ی به ت  چشمم 
غار!    یسنگ   یها  وارهی د  یبله رفتم تو  دم ی! سرم رو باال اوردم که ددیسرم ترک 

 وارد غار شدم و گفتم:  دم یمالیکه سرم رو م  یزدم و در حال  ی ااز درد قهقهه

  تونستمیاون وقت م  م ی داشت  یالهیقب  هیکنم. کاش    کار یچ   گهید   دونم ینم  -
 کنم اعضا رو...  تیاذ



 و گفت:  دیخند  د،یخواب  یم  ش، ی تخت سنگ  یکه رو   یحال در 

  ی رونیب   شهی آداب معاشرتت کار کن، بعدش هم تو که هم  یتو اول برو رو   -
من رو بخور    ایب  یخوا   یکه حوصلت سر نره! م   یکن   کار ی چ  یخوا  یم   گهید

 راحت شد! التی خ دیشا

که داشتم با اون    یتخت نشستم، در حال   یزدم و کنارش رو   یاقهقهه  باز 
  یم  ز ی گوشت بود تم  کهیهام رو که پر از تدندون  یکرده ام، ال به ل  ز یچوب ت

 کردم، گفتم: 

حالم بد    شتر ی. تازه، تو گوشتت تلخه! ب ایب   ای شکار هوم؟ هوم؟ ب  می بر  ا یب  -
 تا خوب.  شهیم

 سرش انداخت و آروم گفت:   یو پشتش رو بهم کرد. پتو رو رو   دیچرخ   کالفه

ب   - پادیحوصله ندارم خوابم م  رون یبرو  ب   شای پاتر   شی . برو  باهات   ادیبگو 
 هم هست برو برو.   کیشکار پاتر 

  ادمی آهان چرا    اه،یخواست من رو بفرسته دنبال نخود س   ی باز م  دم، یخند
  ان، یب   جانیکرد که به ا   یبحث م  کیاالن احتماال داشت با پاتر  شای نبود پاتر

!  ام یگفت من نم   یبا ما داشت که هر بار م   ی چه مشکل  کی پاتر   نیا   دونم ینم
و با اخم به    ر کنا   هی   نشست یهر بارم م  مش،ی اوردیم  شای با زور من و پاتر

  ی رفتم که آنار، عصب   سهی کارهاش، از خنده ر  یادآوری! با به  شد یم   ره ی خ  وار ید
 گفت: 

 هم تنت کن.  ی لباس هیباز خل شد! قبل رفتن  -



خودم  ون ی درم به  خنده،  از  شدن  دست    ینگاه   پاره  با  محکم  اوه!  کردم! 
 سرم!  یتو  دمیکوب 

 رفت باز لباس بپوشم! ادمیچرا    ،یوا -

 آنار، باز از خنده منفجر شدم.  یحرص یبا صدا 

 .ستی بار اولت که ن -

  ی و در از جنس چوبش رو کنار م   رفتمی که به طرف کنده لباس ها م  یحال  در 
 زدم، با خنده زمزمه کردم: 

 مهمه.   دنینه که حاال لباس پوش  -

از لباس ها    یک یبپوشم؟    ی نبود خب چ  ی چاره ا  ستادم، یا   ی کنده چوب  یجلو
  ی لباس آب  ه ی  دمش، یپوش  ی اوردم و با هزار جور سخت  رون یب  یطور  ن یرو هم 

  ن یمهم نبود، مهم ا   اتیبود. خب خوبه جزئ  د یهاش سف  ن یبلند بود که است
به   یقو فر   شدی شکار پاره م ی که بدنم معلوم نباشه که در هر صورت توبود  

 حالم نداشت!

 مهیبه اسمون ن  ینگاه  یزدم. با سر حال  رونیباال انداختم و از غار ب   یشونه ا 
که    یرفتم، در حال   کیو پاتر  شایسرم انداختم و به طرف غار پاتر   یباال  یابر

با خودم فکر کردم    بردمیذاشتم و لذت م   ینمدار م  یچمن ها  یپاهام رو رو 
 بود؟یغارشون دور م قدر نیا د یکه چرا با



  ه ی غار ما دورتر بود!    ایغار اونا دور بود    ا ی  م ی کال دو حالت دار  یآنال  ن یبب
! اره فکر کنم  اده یدو غار ز نیمسافت ب   کهنی هم وجود داره ا  یاگهیحالت د

 !ستیدرش ن  ی نابغم شک ک یباشه، اوهوم من  یسوم  نی هم

از کجا اومد؟ صداش    نیا   ستادم،ی اومدم و ا  رونیاز فکر ب   یزوزه ا  دنیشن  با
  نبار ی کردم. صدا ا  ز ی شدم و گوش هام رو ت  لیبه گرگ تبد  عی آشنا بود! سر

که با    دمیدر جوابش کش  یاشده بود. زوزه  فی ضع  د،یاروم تر به گوشم رس
 بلند تر جوابم رو داد. نبار یدوباره ا  یزوزه ا

زوزه کشومدی از طرف شرق جنگل م  صدا باز  د  دم ی!    ومد،ین   ی جواب  گهی اما 
اطراف    یها  نه یاز گرگ  ی کی باال انداختم، به من چه البد    یبود! شونه ا   بیعج 

هم  بود!  نهیبوده،  خراب شده  لباسم  اه!  اومدم که  در  خودم  به شکل  باز   .
 !  بود ده یبود که ترک نیمهم ا  خراب؟ وللش ا یپاره شده  نکه ی مسئله ا

  نای ا  شای شدم و به طرف غار پاتر  لیتبد  نهی و باز به گرگ  دم یکش   یپوف  کالفه
االن زود تر شده بود که مهم نبود.    یمنته   شدی راه افتادم. بالخره که پاره م

که از تخته    یدر حال  یبلند  ی. با صدادمیبه غارشون رس  قهیبعد از دو دق
 گفتم:   تم ی با ر سم غار بر   یتا به ورد  رفتم یغارشون باال م ی جلو یسنگ ها

 ام.ام، خوش آمدهمن آمده ی پاتر  یه -

وارد شدم. به اطراف نگاه کردم، وا! پس کجا بودن؟   دمیحرف خودم خند  از 
 بودن پس؟  یبود! اهه کدوم گور یخال  هیغار خال شایبود نه پاتر کینه پاتر 



اومدم و باز به غار خودمون   رونیتو ذوقم خورده بود! از غارشون ب شدت   به
 اه! ام؟ی همه راه برم و ب  نیبود اخه ا  یبرگشتم چه کار

اومدن.    ی داشتن م  یشتری ب  ی به آسمون انداختم، ابر ها  ی راه نگاه   ون ی م
  ده یبه غارمون رس   گهید   بای َاه. تقر  خوردیبهم م   یحالم از اسمون ابر  گهید

 !ستادمیسرجام ا  خکوبیکه به مشامم خورد م   ییبودم که با بو

که بود   ی. هر چکردمیبود اما حسش م   فی خون بود، ضع  یخون! بو  یبو 
  نیبه ا  فی ضع  نقدر ی شده باشه که بوش ا  یزخم   ی لیخ  دی اطراف نبود، با   نیا

بازم از شرق    دم، یدو  شد یکه بو ازش حس م  ییباشه. به طرف جا  ده یجا رس 
 گرگ بود!  ی . بوشدیم  شتر یخون ب یشدم بو یم  کینزد  یچ بود! هر 

 شتر ی سرعتم رو ب  یکنجکاو  یاز رو   جا؟نیشده بود؟ اونم ا  یگرگ زخم  هی 
خون برام آشنا نبود اما    یبو  دم، یدو  ی شده بود که م   یا   قهیکردم، چند دق

پاتر   شا یخون پاتر   یبو   یبو  ه یناآشنا و    ی . دو بوکردمیرو حس م   کیو 
 که تاحاال به مشامم نخورده بود! چه خبره!  بیعج 

. با سرعت از درخت ها  دمیبه اون طرف دو   ی شتری نگران شدم با سرعت ب 
به منطقه    دنیگذشتم تا به اون منبع خون برسم که با رس  یو سنگ ها م 

و    شایشدم، چطور پاتر   رهیجلوم خ  یجگوار، وحشت زده به جنگل مه زده  
به دلم افتاد؛ مردد    دیترد  ی الحظه  یده بودن؟ براجا در اور   نی سر از ا  ک یپاتر

 نه.   ایبودم که وارد منطقه بشم  



تونستم با جگوار   ی. من، من جنبه نداشتم. نم دمیترس  یزئوس! من م   یوا
عقب رفتم و با سرعت به غار برگشتم،    عی مبارزه کنم. نکنه بکشتشون؟ سر

و بهشون کمک کنه!  از من ترس  تونستیگفتم، اون بهتر م  یبه آنار م  دیبا
 اون عاقل تر از من خنگ بود.  طی شرا  ن یا یبهش خبر بدم. تو دیاره با

ها  و سنگ  نیزم  یشکسته رو  یهاشاخه  یاز رو   یسرعت، وحشت و نگران  با
  هو یتا به غار برسم، هوا هم انگار باهام مسابقه گذاشته بود، به ناگاه   دمیپر

زد، َاه االن چه وقت بارون بود اخه! بالخره    ی به شدت سرد شد و رعد برق
  میشکل انسان   بهو به طرف آنار رفتم،    دمیغار پر   یتو  عی سر  دم،یبه غار رس 

بگه    ی زیچبلند شد و خواست    ت یبرگشتم و محکم تکونش دادم، با عصبان
 صورتم متعجب گفت:  دن یکه با د

 چه مرگته؟  -

لب    ر یبودم، ز   ره یبهش خ   دهیترس  یکه با چشم ها   یزده، در حال  وحشت 
 زمزمه کردم: 

منطقه    یخونشون رو حس کردم، اونا، اونا تو  یبو  ک،یو پاتر   شایپا، پاتر   -
 ... یجگوآرن! اونا، من، من م

  ادی م شونه هام رو گرفت و فرتخت بلند شد و محک   یاز رو   عی سر  یعصب   آنار 
 : دیکش

  مینجاتشون بد   دیزود باش با   ا،یب  ستی االن وقت وحشت کردن ن  یآنال  -
 زود باش. 



. سرم رو به چپ و راست  دیدو  رونیشد و از غار ب   لیتبد  نه ی به گرگ  عی سر  آنار 
تو  دستم  دو  با  و محکم  دادم  ب   یآنال  دم،یگوشم کوب  یتکون    ا یبه خودت 

حرف خودم تکون   د ییتا یبه معنا  ی. سرستی ن  ی االن وقت خل باز  وونهید
رفتم    ی م  دی. بادمیشدم و به طرف منطقه جگوآر دو  نهیباز گرگ  عی دادم و سر

جا   دیبا م   ییتا  م   یکه  پا   یشد کمکشون  زنده    ک یپاتر  شا،ی ترکردم.  لطفا 
 رو نداشتم!    یکس  گهیمن جز شما دو نفر و خواهرم د دیبمون 

کردم؛ اشک هام از صورتم    یو پشت آنار حرکت م  دمیدو  یکه م   یحال  در 
 . زئوس لطفا زنده نگهشون دار، لطفا!دن یچک یم

وارد منطقه شد و به    د یترد  ی آنار ب  م، ی دیبه منطقه جگوار رس  ی قیاز دقا  بعد
کردم؟ اه    یم   دیکار با  یراهش ادامه داد، من اما از سرعتم کم شده بود. چ

 !  یلعنت بهت آنال 

جنگل مه آلود، مثل   هیکردم و وارد محوطه شدم.   شتر یترس سرعتم رو ب   با
  ی به خوب  ومد، یکه از اطراف م   یادرار تند  ی بود، اما بو  گهی د  یتموم جنگل ها

به عنوان    شدی بود! اه لعنت باورم نم  ی ک  یمنطقه برا  نیا داد که    ی نشون م
 !  ی چشکار   نیتر  یقو یمنطقه   یتو  امی امگا جرئت کرده بودم ب هی

سوزوند،    ی از قبل دماغم رو م  شتر ی تند خون ب  یشدم بو  یتر م   کینزد  یچ   هر 
سرعتم رو کم کردم و کنار آنار، اروم اروم قدم بر داشتم. با دقت اطراف رو  

. انار  دمیبه طرفشون دو   ک،یتار  ءیچند تا ش  دنیکردم که با د  یجستجو م
داد   یم رو    شای پاتر  ی که بو  یبه سمت جسم  میهم پشت سرم اومد، مستق 

 ند گفتم: که جلوش افتاده بود متعجب و بل  یگرگ  دنیکه با د   دمیدو 



 واقعا گرگ بود!  -

. متعجب بهش نگاه کردم.  ستادیصدام، به طرفم اومد و کنارم ا   یبا بلند  انار 
هم اون طرف   گهیگرگ د  هیاون گرگ و انار در رفت و امد بود،    ن ینگاهم ب

 گفت:   اطی ! آنار آروم و با احتب یتر افتاده بود! چه عج

 !  بی! چه عج نجا ی گرگ اونم ا  هیاون گرگه!  -

انار    یحرف ها  دییبه عنوان تا   یشدم و سر  ره ی باز به اون گرگ خ  عجب مت
 تکون دادم. اروم گفتم: 

 باشن؟    نجای ا م ی بذار  م؟ی کار کن  یخب االن چ -

به پشت سر انار افتاد. کنار درخت پشت سرش جسم جگوار افتاده    نگاهم 
 و عقب رفتم. با لکنت و وحشت گفتم:   دمیکش  ینیبود! وحشت زده ه 

 ا...اون جگواره! -

ا  عیسر   انار  انگار فکر کرد جگوار پشت سرش  با  ستادهی به عقب برگشت،   .
 به طرفم برگشت و تند تند گفت:  ع یهوش جگوار سر   یجسم ب دنید

تا    مشون ی ببر  عیسر  دیکنم. با   یرو بغل م  کیرو بغل کن منم پاتر  شا یپاتر   -
 . ومدهیجگوار به هوش ن 

در اومدم.    می به شکل انسان  ع یحرفش تکون دادم و سر   دیی تا   یبه معنا  یسر
رو دور لگن و    گم ی دست د   ه یو    شا یگردن پاتر   ر ی دستم رو ز  هی جلو رفتم و  



بود که در همه    نی بودنمون هم   نه یگرگ  یدمش انداختم و بلندش کردم. خوب 
 . م یکن   دغول هارو بلن ن یا میوگرنه ممکن نبود بتون  م یحال باز قدرت داشت 

. اروم خطاب به آنار که جلو  ستادمیاز اون جا دور شده بودم که ا  یقدم   چند
 تر بود گفتم: 

 ؟ یانار... پس اون دو تا گرگ چ -

 باال انداخت و گفت:   ی ا شونه

 اونا گرگن. ستن ی ن نهی به ما چه اونا گرگ -

 و گفتم:   دمیحرفش پر ونی م

  ای. ممکنه جگوار هر دوشون رو بکشه بنم یب  یگرگ م   هی باره    نیاول  نیا  -
بد دم ی نجاتشون  بعد  فوقش  م   دنشونی.  خودمون  نژادشون  شناخت   ی و 

 گوشت گرگ خوشمزست!  گنی . تازه م مشون ی کش

 شد و گفت: رهیبهم خ   ی خنث یبا حالت  آنار 

 رو ببر غار بعد برگرد.  شایاما اول پاتر  ار یهوف، برو اون دو تا رو هم ب  -

نجاتشون بدم.    دی . با م ی تکون دادم و باز هر دو به طرف غار راه افتاد  یسر 
در مورد حضور دو    م ی کنجکاو   یخواستم کشته بشن و از طرف  ی نم  یاز طرف

 . شدیمانع از رها کردنشون م   نجا،یتا گرگ اونم ا 

غار باال رفتم و    یسنگ   ی. از پله هام ید یبه غار رس   قهیبعد از چند دق  بالاخره 
رو   شای پاتر پاتر   یرو  هم  انار  خوابوندم.  رو   کیتخت  خودش    یرو  تخت 



  . دم یتختم رو برداشتم و به طرف اون منطقه دو  یرو   یپتو   عی گذاشت. سر
 ع شرو   یدیدادم. باد شد   ی قبل از به هوش اومدن جگوار نجاتشون م  دیبا

شده    شتر یرعد و برق ها ب   شد، ی کرده بود و هوا داشت سرد تر م  دنیبه وز 
از بارون خسته    گهی کم کم قرار بود بارون شروع بشه، پوف! د  گهیبودن و د

 برم! یآفتاب و برف به سر م  ی اندک یشده بودم، در ارزو

گشتم، وگرنه    یقبل از شروع بارون به غار بر م  د یکردم. با  شتر یب رو    سرعتم
بود. از سنگ   ی مرگم حتم  گهید  نبار یبرد. ا  ی هر سه مون رو با خودش م  لیس
پهن    ن یزم  ی پتو رو رو   ع ی . سردمیتا به منطقه رس  دم یو درشت پر  ز یر   یها

ِا! چقدر ا سبک    نای کردم و اون دو تا گرگ رو بغل کردم و روش گذاشتم. 
سر پتو رو گرفتم و شروع به    هی  ی بودن! متعجب از سبک بودنشون به سخت

 کردم.   دنشونیکش

 دمشون،یبه طرف غار کش  یشتریو سرعت ب  شتر یزدم و با قدرت ب  یلبخند 
رسم، فکر کنم کمرشون  کردم تا به غار ب  یعبور م  یزیر  یسنگ ها  یاز رو 

رو که   نشی ا گهیباال انداختم. به من چه د یداغون شده بود تا االن! شونه ا
 کنم!  شی تونستم کار  ینم

و لحظه به لحظه داشت شدت    دیبار  ی بارون شروع شده بود و نم نم م 
کردم تا زود تر برسم. بالخره بعد ده   شتر ی گرفت. سرعتم رو ب  یم   ی شتریب

رو   شون ی کیپتو رو ول کردم و   ع یسر  دم، یغار  رس ی سنگ  ی به پله ها قه،یدق
  بودم که متعجب    یبغل کردم. اوه، واقعا چقدر سبک بود! در حال  اطیبا احت

  ک یو پاتر شای و در کنارش ذوق زده، از پله ها باال رفتم و وارد غار شدم. پاتر



هوش بودن و آنار داشت زخم هاشون رو    یتخت ها ب   یهر دو هنوز رو 
 کرد.    یپانسمان م 

باشن بهتر    وار ی رو کجا بذارم؟ اوم فعال کنار د  نایاطراف غار نگاه کردم. ا  به
گذاشتم و برگشتم    ن ی زم  یرو رو   ی . اروم گرگ اولم ی بکن  یفکر   هیبود تا بعدا  

 .ارمیرو ب  یک یتا اون 

بود! سر   یوا  یوا رو که    دمیو د  رونی ب  عیبارون شدت گرفته  اون گرگ  و 
شده بود رو بغل کردم و اوردمش تو، پتو رو هم که وللش    سی خ-سیخ

باز   ا  یم  یکیبعدا  اول  یک ی  نی گرفتم.  گذاشتم و ازشون    هیرو هم کنار اون 
 :تم بهشون نگاه کرد، اروم گف  نه ی و دست به س  ستاد یفاصله گرفتم. انار کنارم ا

 م؟ ی کن  کار یاالن چ  -

رفت تا زخم هاش   ی م  شایکه به طرف پاتر   یباال انداخت و در حال   یاشونه
 رو ببنده گفت: 

آورد   - با  شونیخودت  قبول کن  د یخودتم  رو  بعدش  حواست  یعواقب   .
باشه   ا  کهو یبهشون  حمله کنن.  بهمون  حال  نای ممکنه    شه ی نم  شونی حرف 

 حرف بزنن. تونن ینم

ل ما حرف بزنن؟ چه  تونستن مث   ی به گرگ ها نگاه کردم. واقعا نم  متعجب 
بود؟ تاحاال باهاشون رو به رو   ی تموم حرف ها دربارشون واقع  یعن یجالب!  

 نشده بودم!



عج   یول برام  تو  بیواقعا  تا گرگ  دو  ها  یبود که    ی م  کار یما چ  یجنگل 
کردن! اصال چطور اومده بودن؟ و مهم تر از اون، چطور سر از منطقه جگوار  

بود  بودن! چقدر هم سبک  اورده  نگاه   ی عنی ن،  در  بودن؟  اون    یدختر  به 
نبود! پس ربط  هیآخر اوم نه دختر  لبخند  ی انداختم.  و در   ینداشت،  زدم 
پاهام نشستم و بهشون    یبودم، آروم رو   ستادهی سرشون ا  ی که باال  یحال

شصت سانت بودن. چقدر کوچولو    بای که تقر   کینگاه کردم، دو تا گرگ کوچ 
سانت کوچولو تر بودن! اوه تازه من    یس  ها،نهیبودن ها! نسبت به ما گرگ 

سانت    هاوم، صد و د  ادمه، یکه    ییسانت بودم، اما آنار تا جا  ستی که صد و ب
کوچولو    یلیخ   گهی نبود، اما خب بازم نسبت به ما د  شتر یقدر ب   ن یبود، اره هم

 بودن. 

چقدر نرم    یی! وودم یکه پسر بود کش   هیگرگ اول  یموها  یاروم دستم رو رو  
اما موهامون زبر    می مثل گرگ  نکهیماهم نرم تر! ماهم با ا  ی از موها  یبود، حت 

وا  بود؛  م   ییی تر  نازه!  رو   یچقدر  رو  دستم  اروم  بغلش کنم،    ی خواستم 
 شد! دار ی که دماغش تکون خورد! اوه فکر کنم ب   دمیصورتش کش 

خطاب به آنار    رفتم یکه چند قدم عقب م  یم و در حالاز جام بلند شد  عیسر
 مضطرب گفتم:  ی با لحن  کرد،یکه هنوز داشت زخم بچه ها رو پانسمان م

 !ا یشد ب  دار یب  شونیکیآنار،   -

کنار گذاشت و به طرفم    عی دست هاش بود رو سر  یکه تو  ییظرف سفال  آنار 
 و محتاط گفت:   ستادیاومد، کنارم ا



 بهشون ندارم! یعقب، اصال حس خوب  ا یب ، یآنال -

حفاظت ازم باال    یکه دست دراز شده اش رو که برا   یاروم در حال  دم، یخند
 گفتم:   اوردمیم   نییاورده بود و جلوم گرفته بود، پا 

 نازن که...  قدر نیندارن، ا یکه آزار   نایتو آنار! ا  یی بابا چقدر ترسو  -

 )هکتور( 

هوش   ی سال بود که ب  نی انگار چند  شدم.  دار یسرم، ب  یتو یدیسردرد شد  با
چشم هام رو باز کردم که   ی کرد، به سخت  یم   ی نی بودم، سرم به شدت سنگ

 کرد!    یتونستم بازشون کنم، چقدر سرم درد م یباز نشده، دوباره بستم؛ نم 

دادم   یبه بدنم تکون   یشد؟ اصال االن کجا بودم؟ به سخت  ی! اون روز چ ذخ
دره بلند سقوط کردم، تموم عضالت    هی ر از  حس کردم انگا   یلحظه ا  یکه برا

شده بود،    ف یبودن و دمم، به شدت کث  خته ی کرد، موهام بهم ر  یبدنم درد م
  یرو رو  یظم ن  یو ب  یفیکث   ینبود، به خوب  دن یبه د   یازی ن   نا یا   دنیفهم  یبرا

 کردم!    یبدنم حس م

کردم باز چشم هام رو باز کنم. چقدر هوا سرد بود، انگار    یسع   ی سخت  به
  ی صدا  نیاومد و ا  یدشتمون  که بارون نم  یاومد، اما تو  یداشت بارون م 

دشت و اون اطراف    یما که تو  د،یرس  یعقاب که االن داشت به گوشم م
  ی عن ینبودم!    سیاومد اما خ  یبارون م   ی! من کجا بودم؟ صدامیعقاب نداشت 

 غار باشم!؟   یمثل غار بودم؟ اما چطور ممکن بود تو ی یجا  هی  یتو



!  می کاج نبود  یجنگل ها  یمگه تو  م؟ی منطقه خودمون بود  یاالن تو  ی عنی 
دونستم    یاما نم   دمی فهم   یکارول رو م   یکارول! اون کجا بود؟ بو  یمن، هع

  دم یفهم  ی م  دیمصمم شدم تا چشم هام رو باز کنم، با   نبار ی حالش چطور بود. ا 
 حالش خوب بود؟   ی عنی ! م ی بود یتی چه وضع  یاالن تو

واضح بشه، سر   دمیچشم هام رو باز کردم، چند بار پلک زدم تا د یسخت  به
بازم تالش کردم   یول   نم، ی تونستم درست اطرافم رو بب  یداشتم و نم   جهی گ

کنم؛ ممکن بود بخاطر من کشته بشه،    دایکارول رو پ   دیتا از جام بلند بشم، با
 ... به ناگاه چشم هام واضح شدن. دیبا

ا  اِه!    ره یکنار بود؟ به شکمش خ   نیکه کاروله! هم  نیبه کنارم نگاه کردم، 
چرا بوش رو    ی پس زنده بود و حالش خوب بود، ول  دیکش  یشدم، نفس م 

شده بود. نفس اسوده    فی چون بدنم ضع  د یحس نکردم؟ شا  ک ینزد  در نقیا
  اوناو خواستم باز بخوابم که نگاهم به جلوم افتاد، دو تا... نه!    دم یکش  یا

 !  م؟ی ما بودن! ما، ما کجا بود ی خون  یها، دشمن ها نهی بودن! گرگ نهی گرگ

از    عی کردن! سر  ر ینکنه اونا ما رو اس   م،ی غار بود  ه ی  یکرده بودم، تو  وحشت
نداشت، هنوز    یخوردم، َاه، بدنم هنوز قدرت  نیجام بلند شدم که محکم به زم

  د یبا  دن یدیها ما رو به عنوان غذا م  نه ی بودن، گرگ  ف یتموم عضله هام ضع
 خودمون رو نجات بدم!  

و  زده بودن    رون ی شدم، دندون هام از فکم ب  رهیخ  یبا حالت تهاجم  بهشون 
بودن، هر دوشون دختر بودن! اما    دنیآماده در  شهی تر از هم  ز ی پنجه هام ت

 از ما برتر بودن! ،ی تی ها، در هر صورت و جنس نهی نداشت، گرگ یفرق



به    یجلو اومد، بلند غرش  یبود، قدم  دهینپوش  ی از اون دو دختر که لباس  یکی
به   عی داشت، سر  یب یدختر که لباس بنفش و عج  یک یطرفش کردم که اون  

 و بلند گفت:   یو عصب   دشیعقب کش 

  شا یاالن بکشش، خطرناکه، پاتر   نی هم  ارشون،یعقب، بهت گفتم ن  ایب   یآنال  -
 زود باش!  دنید بی هم اس ک یو پاتر

جونمون رو    د یازش دفاع کنم، با  شد یم  دار یتا کارول ب دیبودم، اما با  دهیترس
 ذاشتم بکشنمون، نه! ی. نم دادمینجات م

از جام بلند    ع یتونستم حرکت کنم، سر  ی م  شد،یبدنم داشت برطرف م   ضعف 
حالت  با  و  دور کارول گذاشتم  تا  دور  رو  پاهام  و  بهشون    ،ی تهاجم  یشدم 

بهتر ازش    تونستم یم  یجورنیشکمم بود، ا   ر یاالن کارول درست ز  دم،یغر
 محافظت کنم. 

  یتو  یبود کنجکاو   دهیکه ترس   یدر حال  شونی کیبودن،    ده یدوشون ترس  هر 
از    کهوی بودن؟    یک   نایاماده مقابله بود، ا   ،ی کیزد و اون    ینگاهش موج م

پ ا   داشون یکجا  چرا  بود؟  تو  قدر نیشده  بود، کاش کارول    ی سئوال  ذهنم 
 . شدی م  دار یزودتر ب

بودن، تنها   ستادهیو االن، درست دو تاشون جلوم ا  دمیترسیها م   نهی از گرگ 
 کردم؟ من...   یکار م   یچ  دیم با بود

کردم که آروم جلوم نشست    یجلو اومدن دوباره اون دختر کنجکاو، غرش  با
 اروم و لرزون گفت:  یبود، با لحن  رهی که به چشم هام خ  یو در حال



آنال  - برا  م،یندار   یباهات کار  م، ی م... من،  بود،    ن یهم  ی جونتون در خطر 
 و...   م ی نجاتتون داد

دختره،    یک یبر داشتم که اون    ز یردم و به طرفش خنک  یحرفش توجه  به
عمرا اگر    ، یشد و به طرفم حمله کرد، لعنت   ل یتبد  اش نهیبه جسم گرگ   ع یسر
هاشون  شدم، به خصوص که دو تا بودن! اما نه، من خام حرف  یم   فشیحر
که    دیچطور ممکن بود فقط شماها بوده باش  م، ی جنگل بود  ی ما تو  شدم،ینم

 د؟ یبد  نجاتمون

و به طرفش هجوم   دمیاز درد کش  یازوزه  د، یکه به صورتم کش  یاپنجه  با
  ی تموم تالشم رو م  د یکنه، با  امکهی ت  - کهیو اون ت  نم یجا بش   هی  شدیبردم؛ نم 

 از کارول محافظت کنم.  دیکردم تا باهاش مقابله کنم، اره با 

اون گردنم رو گرفته بود و من، با پنجه    م،ی ون هم افتاده بوددو به ج   هر 
کرده بودم، به شدت تحت فشار آرواره هاش بودم،    یهام بدنش رو زخم 

نم   چیه ول  م  یجوره  خفم  داشت  داشتم کم   یکرد،  رو  توانم  از  - کرد؛  کم 
بود،    نیزم   یرو  دادم،یدست م نکرده  رها  رو  اما هنوز هم گردنم  افتادم 

م   فسم ن پا  و  و دست  بود  ها  زدم،یتنگ شده  درد   یکوتاه   یزوزه  از سر 
 آخرش بود...  ن ی ا ،ی لعنت دم،یکش

 )کارول( 

چشم هام رو باز    ی به سخت  د،یرس یکه به گوشم م  ییهاغرش ها و زوزه  با
  هی  یجا کجا بود؟ تو  نیا   نم،ی کردم. چند بار پلک زدم تا تونستم درست بب



  ب یعج   یل یو اطرافمون از چند تا تخته سنگ و چوب پر شده بود! خ  میغار بود 
ده بودم! هوا یمن ند  دمینداشتن! شا   زا یچ  ن یهکتور، از ا  له یبود مطمئنا قب

درست    ی جالب  بی عقاب، ترک  یاومد و با صدا  یبود، بارون هم م   یسرد و ابر
 .بود ی واقعا لذت بخش ی کرده بود! صدا

  ، ی کوتاه  یبهش گوش بدم که با زوزه ها  ی طور  نیهم   ی تا مدت  خواستم یم
و    دیجنگ  یم  نهیگرگ  هیهکتور! داشت با    یبه طرف داخل غار نگاه کردم، وا

تو م   ی گردنش،  پا  و  دست  داشت  بود،  اون  د  یدهن  انگار    گه یزد، 
جو    یاز بس تو  دی مبارزه کنه! چرا زود تر متوجهش نشدم؟ شا  تونستینم

 !  دمفضا بو

بود و    ستادهی ا  یکه کنار   یاز جام بلند شدم که توجهم به دختر  یسخت   به
دادم وگرنه مرگش   ی هکتور رو نجات م  د یکرد جلب شد! با  یبه نبرد نگاه م 

اون دختر    به طرف  یکرد، اما به سخت   یتموم بدنم درد م  نکهیبود، با ا  ی حتم
م احتماال  حمله کر   دشیتهد   شدیرفتم،  بهش  شد  متوجهم  تا  و    دمکرد، 

که    دیکش  یبلند  غی ج   ستادم،ی دلش ا  یو خودمم رو   نیزم   یانداختمش رو 
هکتور رو ول کرد و به طرفم برگشت، خواست بهم حمله کنه    نهیاون گرگ 
 : دم یغر  یکه عصب

 . کشمشی! وگرنه م ایجلو ن  -

و متعجب، بهم نگاه کرد، مدام از    یعصب   د،یچک یکه آب دهنش م  یحال  در 
بود، به هکتور نگاه کردم،    یرفت انگار عصب   ی راست به چپ و برعکس راه م

 بهش نگاه کردم و گفتم:  نیخشمگ   د، ینال  یسنگ ها افتاده بود و م  یرو 



 کشمش!  یوگرنه مطمئن باش م طرف نیا ادیبذار ب  -

اوردم، هر    رون ینکرد ، باشه! پنچه هام رو ب  یجه بود و به حرفم تو  رهیخ   بهم 
نبودن. به طرف    ز یت   گه یکم بودن و مثل قبل د  یل ینداشت، خ  یچند پنجه ا

  یاون دختر بردم که نگاه متعجبش، به نگاهم گره خورد! چش شد؟ مگه چ 
 ...یطورنیکه ا  دید

ب   یصدا  ، بازم کل  می از قبل عصب  شتر ی متعجب و ذوق زده دختر    شهی کرد! 
 !یتکرار یاه

تو گرگی وا  - بزن   یتون   ی ! میا   نه ی !  وا  ی حرف  عالچشم   یو  وان یهات    ی ! 
 !ی بودم تو محشر دهیند یقشنگ  نی به ا ییزئوس تا حاال چشم ها 

متعجب!   ا یباشم    ی دونستم عصب  ی تموم شدن حرفش، بهش نگاه کردم. نم  با
ا   ای از  ز  ی کیبالخره    نکهیخوشحال  حال بای به چشم هام گفت  در  از    ی!  که 

 هاش گوش دادم.حرفش شوکه شده بودم، به ادامه حرف

که    دیجنگل در خطر بود  یتو  م،یندار  ی آروم باش باهاتون کار  ام،یمن آنال  -
 . م ی نجاتتون داد

چ   یاز کار  منظورش ندارن  اون گرگ  یباهامون  به وضوح    نه ی بود!  داشت 
 : دمیحرف هاش غر  ون ی م  یکشت! عصب  یهکتور رو م

 کرد!    یکه االن دوستم اون وسط از درد ناله نم  دیباهامون نداشت  یاگه کار  -

 شرمنده گفت:  یبا لحن ع،یسر



  یطور  نیا  نی اومد و بخاطر هم  شیپ   یسوتفاهم   هیراستش    دیاوه ببخش  -
شد.    یطور  نیو ا  دنیشد! خواهرم خواست از من محافظت کنه که بهم پر

 در کل از عمد نبود اشتباه برداشت نکن لطفا!

نم   به دروغ  نگاه کردم،  هاش  م  یچشم  وضوح  به  رو  صداقت    ی گفت، 
بهم    ی که عصب  نهینگاه و حرف هاش، حس کنم! به اون گرگ  یتونستم تو

اومدم و کنار رفتم که    نییاروم پا   بود نگاه کردم، پس خواهرش بود!  ره یخ
بهم حمله کنه، سر  تهاجم   عیخواهرش خواست  با ج  یحالت    غی گرفتم که 

 !ستاد ی دختره، ا

 آنار نه!   -

کرد! انگار    ی م  یجور نیبود! چرا ا   ستادهی بود و همونطور ا  ره یبهم خ   ی عصب
به    لیاون دختره کنار رفت و تبد  یبود! با صدا  ز یبراش عز  یلیخواهرش خ

و از کنارش    دمیبه طرف هکتور دو   عیان شد، نگاهم رو ازش گرفتم و سر انس
باال ا  یرد شدم.  نگر   ستادم،یسرش  بود!  و    انتموم گردنش غرق در خون 

 اروم کنار گوشش زمزمه کردم: 

 ق؟ یرف یشنو ی هکتور منم کارول، صدام رو م یه   ؟یهکتور خوب -

 : دیچ یذهنم پ  یتو  فش، یضع یصدا

 !" یلیدرد داره! خ  ی لی... فقط خفهمم یآ... آره م ؟ یی" کارول تو

سرم رو باال اوردم و به اون دختر ها نگاه کردم، ملتمسانه و با خواهش    نگران 
 گفتم: 



 حالش بده! د؟یبه دوستم کمک کن  شه یم.. م  -

آنال  اون اسمش  نکنم گفت  اشتباه  اگر  اومد که    یقدم  ه،یدختره که  جلو 
 اروم کنار گوشش گفت:  یاما با تن ،ی خواهرش دستش رو گرفت و عصب

خواست تو رو بکشه!    یم   شیپ  قهیدق  هی  نی! تا همی آنال  ی شد  وونهی د  یه  -
 کردن و االن...   یمن رو هم زخم  یحت

 و آروم گفت:   دیحرفش پر ونی م  یآنال

که اونم به    ی! اول تو به دوستش حمله کردی بس کن آنار، چقدر محتاط  -
دفاع از دوستش بود که به من حمله کرد، بس    ی برا  نمیمن حمله کرد؛ ا
رفته؟    ادتی!  رهیاما اون ممکنه بم  یشی خوب م  ع یسر  ،یا نهی کن! تازه تو گرگ
 !ست یهاشون مثل ما ن گرگ ها قدرت

و اروم    ستادیاز گفتن حرفش، ازش جدا شد و به طرفم اومد، جلوم ا   بعد
 گفت: 

درمانش کنم اما، فکر نکنم با رفتار قبلش بزاره بهش دست    ونمتیام... م  -
 بزنم. 

  ی رو ازش گرفتم و به هکتور دوختم، چشم هاش بسته شده بود. م  نگاهم
باهاشون حرف بزنه   تونستیبوده، اون نم  ده یتونستم حس کنم چقدر ترس

بود که بخاطر    یا  زه یجور غر   هیوحشت کرده بود،    شتر ی ب   نیو بخاطر هم 
حمله کرده بود. دست خودش نبود. پوزم رو   انش،یاز خودش و اطرافدفاع 

 کنار گوشش بردم و آروم گفتم: 



 . کنهیکن؛ اون کمکت م  نانیهکتور، بهش اطم  -

ارومش، بهم   یزوزه   ینداشتم. با صدا نانیاز حرفم اطم   ادیخودم ز نکهی ا با
فاصله گرفتم و به دختره نگاه کردم، اروم   ی فهموند که متوجه شده، ازش کم

 گفتم: 

 وضعه! ن یا  یلطفا نجاتش بده! بخاطر خواهرته که االن اون تو -

نگاهش    ی به خواهرش بود که عصب  می نگاه عصب  زدم، یکه حرف م   یحال   در 
 رو ازم گرفت و اروم زمزمه کرد: 

 به درک!   -

جلوم    عی سر  ، ی. چقدر پررو بود. خواستم به طرفش برم که آنالکردم  یاخم
 هام نگاه کرد و آروم خطاب بهم گفت: و مانعم شد، به چشم  ستادیا

من    شه، ی که بگذره آروم م  کم یها، تند خوهه،    بهی با غر  کمیاون    د،یببخش  -
 .  خوامیاز طرفش بابت دوستت معذرت م

از آروم شدنم، آسوده شد،    ی وقت  نگفتم،  ی زیچ  گه یحرفش آروم گرفتم و د  با
که گوشه غار بود، رفت. دستش    ینگاهش رو ازم گرفت و به طرف کنده چوب

اورد. به طرف هکتور برگشت و از   رونیرو ب  یرو داخلش فرو کرد و ظرف 
  دم؛ به کارش با اخم نگاه کر   د، یهاش مال زخم   یرو رو   ی اهیس   ز ی ظرف چ  یتو

 اروم گفت:   د، یمالیهکتور م  یها زخم  یکه اون ماده رو رو   یدر حال

 زود تر خوب بشه.  شهی و باعث م  دهیم ن یجور پماده که درد رو تسک هی -



! چقدر نسبت به ماها  میها نداشت   نی بود! ما که از ا  بی! اما چقدر عج آهان 
هنوز هم درد    دم، یتر شدم و اروم کنارش خواب   کیفرق داشتن. به هکتور نزد

انگار، دردش رو حس م   ی داشت، نم اما    یکردم! سرم رو رو   یدونم چرا 
زخم    یو پماد ها رو ر   متی کمرش گذاشتم و به کار دختره نگاه کردم. با مال

حسم    ی ول  دونم،یکرد؟ نم   نانیبهشون اطم  شدیم  یعن ی!  زدیگردنش م   یها
 ! دونمینم  دونم، ی! نم کردیحسم اشتباه م  دم یشا   ه یگفت دختر خوب  یبهم م 

گرفته بود. چقدر    یغار بر گردوندم، چه بارون   یسرم رو به طرف ورود  آروم
انداخته شده بودم، تا    رونی از گله ب  یبود. از وقت   یآرامش   ن یدلم تنگ همچ

شدم که    یی ا یقضا  ر ی درگ  شتر ی ب  ینداشتم. از اون بدتر حت   ی ارامش  چیاالن ه 
 شده بودم؟ یطوربود! اصال چرا اون یبه چ ی دونم چ ینم

بود و از اون مهم تر چرا بابابزرگ هکتور، ازش    بیاون قدرت، عج  دونم،ینم 
بود. به بدنم نگاه کردم،    بیعج  یلیخ  ز ی دونم! همه چ  ینم   نم ی! ا دیترس  یم

 نمی خوب شده بودن، ا  یکم شده بودن. زخم هام تا حدود  یل یدردهام خ
 !شدیهکتور که زود خوب نم چارهیبودن بود، ب  نهی گرگ  یهایژگ یاز و  یکی

نشستم و    یورود  یغار رفتم. جلو  یاز جام بلند شدم و به طرف ورود   آروم
عالمه    هیبود و جلوش   یارتفاع صد متر ی شدم. غارشون تو  رهی خ رون یبه ب

  ی لیکه خ   یزیعالمه درخت جلوم بود و چ هیسنگ به شکل پله قرار داشت.  
 قشنگشون کرده بود، مه بود که تموم منطقه رو پوشش داده بود.  

که هاگ هاش رو    یشفاف، درست مثل قارچ  یلیبود، نه خ  ظیغل  یلیخ  نه
سرد بود نه گرم،    ی ل یپوشش داده بود، به اندازه بود! هوا نه خ  یی بایبه ز



ن  اما اال  اومد یبو م  نیخورد. قبال با برف ا   ی خاک و بارون، به مشامم م  یبو
خ بود،  برا  ی لی بارون  اال   یبو   ن یا  ی دلم  بود.  شده  تنگ  بخش   نلذت 

بشم، اما افسوس    ره یخ  یبارون باشم و تنها به اسمون ابر  ر ی ز  خواستم یم
تنها بزارم. آه اما اشکال    نا ی ا  شیتونم هنوز هکتور رو پ   ی تونم، نم  ی که نم

 بود! ینم خاک رو بتونم حس کنم، عال یکه بو   نینداره هم 

  ی لی پرنده ها به خصوص بلبل که خ  یلذت بخش، صدا  ی هوا  نی ا  ون ی م 
  ی لیجور گوشت مخصوص که خ  هیبعد از شکار بود.    یقشنگ بود، مثل چاشن

 بود.   یعال

ها دادم، انگار داشت  حواسم رو از منظره گرفتم و به اون  ، ی اروم آنال  یصدا  با
 !زد یبا خواهرش حرف م

ها  اون  نیبب  شه؟یندارن، چرا نم   یون کاراونا که باهام  ه؟ی آنار، منظورت چ   -
 خوام یم  ی لیخ   یاست ها! وا  جا نیرو ندارن برن و تازه بابا دو تا گرگ ا   یی جا

  م ی بزار  ایب  ا،یتونه مثل ما حرف بزنه ب  یباهاش اشنا بشم تازه اون گرگه هم م 
 بمونن. 

طرفشون    با به  بود،  آنار  اسمش  خواهرش که   دختره  اون  قاطع  حرف 
 برگشتم. 

مشکوکن اصال    یل یسر در آوردن، خ  جانیچطور از ا   ستی معلوم ن  ،ی نه آنال  -
 بهشون ندارم و...  ی حس خوب



چ  متعجب  منظورش  پ   ی شدم،  رو  ما  اونا  خوبه  م  دا یبود؟  بعد    گه ی کردن 
  ی به طرفشون رفتم و در حال   یسر در اوردن! نوبره ها! عصب   نجای چطور از ا

 گفتم:   یرفتم، عصب یاروم راه م  یکه از درد کم 

سر در آوردن؟ خوبه خودتون ما رو نجات    جانیچطور از ا  هیمنظورت چ   -
 مشکوکن؟  نیگ ی بعد االن م نیداد

 و گفت:   دیحرفم پر  ونی م ی عصب  آنار 

که آره بهت    نیدوم ا  ؟یرو گوش ند  ه ی ندادن حرف بق  ادی بهت    کهنیاول ا  -
ا ا   کهنیمشکوکم،  از  اورد  نیچطور  در   اندازه کافخو  نی جا سر  به    یدش 

در   نی د  یگرگ م   یهر دو تون بو   کهنی هست، بد تر از اون ا   ز یسئوال بر انگ 
 !  ستی دونه گرگ هم ن هی  یجا حت نیکه ا   یصورت

  هی و    نید  یگرگ م   یشدم، منظورش از هر دو تون بو  رهیبهش خ   متعجب
  یگرگ من رو هم حس م  یبو  ی عنی بود؟    یچ  ست یجا ن  نیدونه گرگ ا 

ول نم  هانهیگرگ  هیبق  یکرد؟  عج  کردنیکه  ا  ب یو  اون،  از  گرگ    جانیتر 
 کرد؟یما رو مسخره م   ایکنه؟    یم ی ! داره شوخست ین

  یکرده بود، دختره  م ی هم بودن! عصب   گهیگله د  یلیمطمئنا جز گله هکتور خ 
  ن یه پوزم چکه ب   یکنه ساده لوهم! در حال   ینفهم من رو مسخره کرده فکر م

 به چشم هاش نگاه کردم.  ن یدادم جلو تر رفتم و خشمگ یم



  گهی دونم جز گله هکتور چند تا د  ی نم  ی کن  ی! فکر مستم ی من مسخره تو ن   -
از همتون    ادیبدم م  هانهی. از گرگ م ی ستی دست شما ها ن   چهی هم هست؟ ما باز

 !  ادیبدم م 

و توماس افتاده بودم،    کایار  ادیشده بودم،    یباز عصب   د،یلرز  یوجودم م   تموم
غار    ی هاسنگ  یاومده بودن و با هر بار قدم گذاشتن رو  رون یپنجه هام ب

سرش    یبه طرف هکتور  برگشتم، باال  کردن، یم   د یتول  یدل خراش   یصدا
سع   ستادمیا ب   یو  با  دارشیکردم  نم  م، ی رفتیم  دیکنم.    هشونب  شد یاصال 

 . م ی بر  دینگاهش دروغ نبود با ی گفتم تو  کرد. قبال هم چرت  نانیاطم

گرفتم و    یبه طرفشون برگشتم و حالت تهاجم  ، یآنال   عی جلو اومدن سر   با
 زدم:  ادیفر

همتون    دیبزن   بیبهش آس   دیبخوا   کنم،یکدومتون رحم نم   چی! به ه ا یجلو ن  -
 . کشم یرو م

خ  رانیح  ، یآنال هام  چشم  به  ناباور  حال  ره یو  در  شوکه  غرق    ی بود،  که 
 هام بود گفت:چشم 

تو  کای کاستار  یابر  ی هاجنگل  نجا،یا  - ه  نیا  یاست!  ها    یگرگ   چیجنگل 
هاست که در صلح    نهیبزرگ گرگ یهامخصوص گله جانی ا  کنه،ینم  یزندگ 

 !کنن یم  یکنار هم زندگ

 از حرف   متعجب



آنار چشم دوختم، نگاهش    ی حرف ها  هاش، نگاهم رو ازش گرفتم و به 
کرد به خصوص اون پوزخندش که نشون از ندونستن    یم  دییخواهرش رو تا 

منطقه خودمون    یبود که ما، تو   نیمهم نبود، مهم ا  نیداد! اما ا  یم   تم یموقع 
 !  می نبود

  گا ی ناباور به اطراف نگاه کردم، درست بود تا  د؟یست ی ن  گا یتا  ی ما تو  ی عنی...  ما
همه امکانات نبود!    ن یبا ا   جانیوجه مثل ا   چیبه ه  گاینبود، تا   یجور  نیا

تو هاش!  لباس  کردم،  نگاه  آنار  به  لباس    یجور  نیا  یکس  گای تا  یباز 
لباس م د یپوشینم الفا ها و خانوداشون بودن که  تنها  ب  دنیپوش  ی!    قه یو 

 ن یو ا  پوشوندیاز بدنشون رو م   یکاج بود که قسمت   یبهم بافته  یبرگ ها
 !دادن یالفا ها رو نم  یها هم اصال بو

ما    دمیچرا تا االن نفهم  دم؟یچرا نفهم  دادن،یگرگ امگا م  یامگا بودن، بو 
از قبل متعجبم کرد!    شتر یب بار نیبارون، ا  یچرا... صدا  م؟ی بود  گه ید  ی جا  هی
نم   گایتا   یتو  گا،یتا بارون  هم اومدیکه  جا  اون  االن که    یبرف  شهی!  بود! 
   چیه  دم،یغار د یورود  یکه جلو  ییها درخت نم،ی بیم

  یتو  گا، یتا  یتر از اون، اصال امکان نداشت اونا تو  بیکاج نبودن و عج   کدوم
پس    م،ی نبود  گایتا  ی اون سرما رشد کنن! وحشت کرده بودم، اگر واقعا ما تو

   م؟ییما کجا  م؟ یکجا بود 

 *دفترچه لغات* 



در   شن،یشناخته م   ز ی ن(  taiga)  گا یاغلب به نام تا  ی شمال  ی: جنگل هاگایتا
  یهست که منطقه قطب شمال   یکمربند جنگل  هی   ، یشمال  یواقع جنگل ها

در جهان رو    ی نی زم  ستم ی اکوس  نی در سراسر جهان رو احاطه کرده و بزرگتر
  وبر به کاج ها، صن   شه ی در اون م  ی درخت  یبه خود اختصاص داده. از گونه ها

و    د یصنوبر لرزان، درخت قان سف  ، ییکاج اروپا   نی( و همچندیو سف   اه ی)س
 اشاره کرد. ز یچوب پنبه ن 

 *** 

از    شتر یب   ،یکردم که با حرف آنال  یو وحشت زده به اطراف نگاه م  رانیح
و چشم هاش رو باز و بسته    دیمال  یکه سرش رو م  یقبل شوکه شدم! در حال

 کرد، گفت:   یم

 کهو؟ ی  شدی. چ کنه یگفتم؟ آخ چقدر سرم در م  یمن... من االن چ  -

کجا بودم کم بود،    کهنیا  دنیشده بودم. شوک فهم  رهی بهش خ   متعجب،
  یعن ی بود؟    یگفتم چ   یهم اضافه شد! منظورش از چ   یحرف آنال   نیاالن ا

 شده بودم!؟ جیگ  نقدر ی! زئوس، چرا ا یچ

 گفت:   یکرد، خطاب به آنال   یجلو اومد و بهم نگاه آنار 

 ؟ یگفت  یچ  ه؟ یمنظورت چ -

 بود، با درد گفت: جیکه هنوز گ   یدر حال یآنال



سبز    جفت  یهات چقدر وقت.دونم، اومدم جلو تا به کارول بگم چشم ینم  -
 هوش شدم! ی انگار ب هوی قشنگه که  شنیم

ب   وحشت از  اتفاق   یهوش شدن چ   یکرده بودم؛ منظورش   یبود! اون که 
ن  ا  افتاده یبراش  زئوس!  چ  جا نیبود!  بود؟  خبر  صبر کن! گفت  ؟ یچه   !

باشه؟ اون روز که    روینکنه، نکنه باز کار اون ن   شن؟ی هاش جفت سبز مچشم 
هات جفتشون سبز شدن! اون روز هم  شم بهم گفت چ   دمی با توماس هم جنگ

 اگه درست باشه.   ینبود. ول یل یقدرتمند رو حس کردم اما خ یاهاله

هام سبز شده باشن! چشم هام،  بابابزرگ هکتور هم چشم   ی اون روز جلو  دیبا
شده؟    ی داشتن! چه خبره؟ من... االن چرا باز سبز شدن؟ چ  یمگه چه مشکل

متعجب و مشکوک آنار،    یکار کنم. با صدا  یچ  دونستم یبودم، نم   رانیح
 اوردم.  نیی پا  شتر یسرم رو ب 

 هان؟ با تو ام!  یکار کرد  یبا خواهرم چ -

ناقص و الخلقه هستم که خودش هم    ه ی  گفتمیم   گفتم؟ یبهشون م  ی چ 
چشم هاش، از    نیکه به خاطر هم   یموجود  هیگفتم    یم !؟  ه یدونه چ  ینم

جنگل   هیچشم ها    نی بخاطر ا ر یاخ نی هم   گفتم یم  ایاش تردش کردن؟ گله
 گفتم؟یم  ی! چ دمیکش  شی رو به آت

از کنار غار، سرم رو باال اوردم، اون دو تا هم توجه    یزیبا تکون خوردن چ  
بود،    دهیصاف خواب  یتخته سنگ  یکه رو   یاشون به اون جا جلب شد! کس 

بود! االن شدن سه    نهی گرفتم اونم گرگ  ی. حالت تهاجم خوردیداشت تکون م



  ر یغ   مون بشه، فرار   دار یهم خواب بود و مطمئنا اون هم که ب   گهید  یک یتا!  
مقابلم قرار گرفت و به جسم    ع یمن، آنار سر  ی! با حالت دفاعشهیممکنه م

 !  دیطرف اون شخص دوهم به   یشد، آنال ل یتبد نهی گرگ

  اداور یکرد، بهم    م ی از قبل عصب  شتر یب  ش،یاب  یآنار نگاه کردم، چشم ها  به
بار هم هم    هی  یکه تاحاال حت  ستی شد که اون با کشتن اشناست، مثل من ن

هم بود و من،    نهیگرگ   هی  نکهینوع خودش رو نکشته باشه! و بد تر از اون ا
براب  دو  داشتم!  رو  ها  بود،  هنوز هم جسه گرگ  تر  بزرگ  ازم    ی م   چطور ر 

واقعا آخر راهمون    گه ید  جانی ا  یعن یمبارزه کنم؟    نهی سه گرگ  نیتونستم با ا 
 باشه... نه! خواستم یبود؟ نه، نم 

 ( شا ی)پاتر 

!  شد یبد تر م  اومد،یکه م  ییو  با سر و صداها  کردیبه شدت درد م  سرم
و انار رو حس کنم،    یانال  یبو  تونستم یم  یصدا ها واضح نبودن اما به سخت

کردم تکون بخورم که تموم    یسع  یپس بهمون کمک کرده بودن! به سخت 
  ب یاز اون بد تر گردنم بود که بخاطر جگوار، به شدت اس  د، یکش  ر ی بدنم ت

 بود.  دهید

کنم اونم    یاهش مچشم هام رو باز کنم، خو  د یاون چطور بود؟ با  ک، یپاتر  
برام    یو انار کس  ی دونه داداشم و انال  هیکنم، جز    یزنده باشه خواهش م

نبود که    یبود و نور  یچشم هام رو باز کردم، هوا ابر  ینمونده بود! به سخت
  ی چشمم سع  با تنها    ی خوب شد، به سخت   دم یکنه، با دوبار پلک زدن، د  تم یاذ

.  یزئوس مرس   یده بود، مرس زن  دمش،یکه، د   نم ی کردم چپ و راستم رو بب



  ی زدم که با صدا  یخواب بود. لبخند  یسنگ سمت راست   یزنده بود و رو 
 انار، لبخندم محو شد.

 هان؟ با تو ام!  یکار کرد  یبا خواهرم چ -

چش شده بود؟ نگران شدم، نکنه اون هم    یزد؟ انال  یداشت حرف م  ی ک  با
کردم از جام بلند بشم، بدنم درد    یسع  یباشه! نه نه! به سخت  دهید  بیآس
  ب یشدم، نکنه بخاطر نجات ما آس  یمطلع م   یاز حال انال  دیکرد اما با  یم
 نه!  یباشه. وا دهید

چشم    یجلو  عیسر  یشدم، چون انال  دار یبودن ب  دهیتکون خوردنم انگار فهم  با
 داد. ی بودن حالش مشاد و نگرانش، خبر از خوب  یشد، صدا دار یهام پد

 خوبه که...   یچقدر نگرانت بودم وا  یدون ینم   ؟ یخوب  ؟یشد   دار یب  شا یپاتر   -

تند حرف زدنش، مطمئنا حالش خوب بود!    ن یبا ا  دم،یکش  یانفس آسوده 
حال در  م  ی اروم  داشت حرف  تا    ر یز   زد،یکه  و کمکم کرد  رو گرفت  کتفم 

انار   یکه صدا  یینگاهم رو به طرف جا  دم،یکش  ینفس م   یبه سخت   نم،یبش
  یاون گرگ، شوکه شدم. اون همون   دن یبودم چرخوندم که با د  دهیرو شن
 جنگل جگوار، نجاتمون داد!    یتو  هبود ک

پاهام از هوش رفت و گفت به دوستش کمک کنم! اره    ی که جلو  یهمون
دو  هر   کیخودش بود! واقعا ممنونش بودم اگر اون نبود به حتم من و پاتر

 نبود؟ چرا؟ ادم ی! چرا میکشته شده بود



  یبود؟ چرا حالت تهاجم یشده بود؟ چرا اون گرگ عصب   ل یانار چرا تبد  ی ول
چون پشتش به طرفم بود اما به حتم اونم    دمیدیداشت! صورت انار رو نم 

اون گرگ من رو نجات    کنن؟ یکار م  ی اماده حمله بود! چه خبر بود؟ دارن چ
 !می بزن بی بهش آس دیداد نبا

  ی کردم، خطاب به انال  یبه اون دو تا نگاه م   یکه با نگران  یدر حال   ،یسخت   به
 گفتم: 

.. منطقه جگ... وار نجاتمون  یاون گرگ تو  ر،یانار رو بگ  یجلو  ،یانا..ل  -
 ... م ی ... کشته.. شده بود کیداد.. اگر اون نبود، االن من و پاتر 

حرف بزنم، گلوم بدجور خشک شده بود؛    تونستم یشدت سرفه کردم، نم   به
باشه تا کار از کار نگذشته! به  ده یفهم دوارمیگفتم؟ ام   یچ  دیفهم یانال  یعن ی

سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم، بعد از چند    دم،یکشینفس م  یسخت 
  دیانار دو  رفبه ط  عی ! سرد یکه انگار سال ها برام گذشت، بالخره فهم  هیثان
 دست هاش رو از پهلو باز کرد و بلند گفت:   ستاد،یا  هر دو شون   نیو ب 

گرگه بوده که از دست    نیا   گهیبه هوش اومده م  شا یآنار صبر کن! پاتر  -
 جگوار نجاتشون داده!  

 )کارول( 

بود؟ نگاهم    یمتعجب شدم و  بهش نگاه کردم، منظورش چ  ،یحرف انال   با
سنگ بزرگ نشسته بود و سرفه    هی  ی که رو   یبه پشت انار افتاد، به دختر

از ب  ی م  ی همون گرگ   یکرد نگاه کردم. بو  یم هوش شدنم    یداد که قبل 



واقعا؟ از حالت   یبهش گفتم به هکتور کمک کنه. چه جالب! چه سوتفاهم
 گفت:   یکرد و عصب   یاومدم و به انار نگاه کردم، اخم  نییپا  یدفاع

اون کار  - اما  نکنه،  با تو کرد رو چ  یدستش درد    دم یبه وضوح د  ؟ی که 
 زده باشه! یحقه ا  هی  دی! بایهوش شد  یب  یاما گفت وفتادی برات ن یاتفاق

 کرد و مظطرب خطاب به انار گفت:   یبهم نگاه یانال

ابج   دیشا  - انار  اشتباه کردم،  اشتباه کردم،    یمن  آره حتما  آره  آروم باش، 
 که خودت!  یدونیم  جم یاصال دروغ گفتم من گ

شد، انار بعد از    ره یخواهرش خ  یزد و مظلوم به چشم ها یمسخره ا  لبخند 
  ی که به طرف کنده درخت  یشد، در حال   ل یکرد و به انسان تبد   یاخم  ، ی مدت

 گفت:   یصبرفت تا لباس هاش رو باز مثل قبل بپوشه، با لحن ع   یم

به دروغ اشتباه    ، یبه هوش اومد و انال   شای برو زئوس رو شکر کن که پاتر  -
 !کردم یم  اتکهی ت-کهی کرد! وگرنه ت

شده بود. گفت به دروغ اشتباه کرد!    ی ، معلوم بود حرص  دمیخند  ناخوداگاه
افتاد اما دست من نبود،    یاتفاق  هیمشخصه هنوز باور نکرده! و واقعا هم  

   دادم؟یم  حیتوض  دیبود رو چطور با  ی دونم چ  ی که هنوز خودمم نم  هیزیچ

شدم،   ره یبود خ  شای اسمش پاتر   ا یو باز به اون دختره که گو   دم یکش  یپوف
! با چند قدم  کنه ینم  دمون یتهد یه و خطراروم  ت یکنم االن وضع  یحس م

فاصله   یاز هکتور دور شدم، جلوش تو  ی اروم، خودم رو بهش رسوندم و کم 
 گفتم:   یو با لحن پرسش   ستادمی ا یمتر هی



 ؟ یافتاده بود  یتنه درخت زخم  نییکه پا  یهست  یدیسف  نهیتو همون گرگ   -

نگاه کرد،    قش، یعم   یسرفه ها  ونیم   یسخت   به بهم  و  اورد  باال  رو  سرش 
بزنه که    ی کرد و خواست حرف  نییحرفم باال و پا  دییتا   ی سرش رو به معنا

زدم و ازش    یباز سرفه اش گرفت. عجب پس واقعا خودش بود! لبخند اروم
موندم تا به هوش    یکنارش م   دیفاصله گرفتم و به طرف هکتور برگشتم، با 

 . ادیب

گفته بود، اما    یسرش اورده بود و چ  یی رت چه بالدونم اونجا، اون قد  ینم 
دختره انار    ن یزده بود، بعدش هم ا   بی که بود به شدت بهش اس  یهر چ

بنابرا  بود،  د  نیبهش حمله کرده  اسب  نگاه    ن یبود. غمگ  دهیبدجور  بهش 
  یل و در حا  دم یبخاطر من بود، همش بخاطر من بود. کنارش خواب  نایکردم، ا
 گفتم:   هیکردم، اروم خطاب به بق  یگاه مبه بارون ن ن، یکه غمگ 

 ن؟ یبد  حیجا بهم توض نیدرباره ا کمی  شهی م -

ها  یصدا شن  شونی کی  یقدم  م   دمیرو  طرفم  به  رو    یکه  سرم  اومد. 
انال بود. کنار من و هکتور نشست و بهم    یبرگردوندم و بهش نگاه کردم؛ 

باز به بارون نگاه کردم، سع  ره یخ   ده ینگاهش رو ناد  ی نی کردم سنگ  یشد، 
شادش توجه ام رو بهش جلب کرد. اروم   یبود! صدا  رهی اما بدجور خ  رمیبگ

 و گفت:   دیخند

ام، اون بد اخالق هم خواهر دو قلوم   ی. من آنال م ی دوباره باهم اشنا بش  ا یب  -
تمونه و برادرش هم  دوس   شا یپاتر   یهم که نجاتش داد  یآناره، اون دختر



ب پاتر  یکه هنوز  توهم طبق حرف ها  کهیهوشه،  م  ییو  با دوستت    ی که 
 ه؟ی اسم دوستت هکتوره! اما خودت اسمت چ دمیفهم ،یزد

  یی جورا   هیکرد!    یکرد و همه رو معرف   نانی زدم، چه قدر زود بهم اطم  یلبخند
ا  بود، دختر ساده  اومده    ی ااومد! سرم رو به معن  یبنظر م   یازش خوشم 

 حرفش تکون دادم و اروم گفتم:  دییتا

 منم کارول هستم. -

 . دیسرزنشگر انار، به گوش رس  یتموم شدن حرفم، صدا با

 ! بس کن! اون مشکوکه و... ؟یگی بهش م یرو دار ز ی چرا همه چ  یانال -

 بود، که باز توجه ام رو به بارون داد.   یخنده انال  یصدا

  ی! خب کارول چشم قشنگه داشتم م ی برو بابا، به تو باشه به همه مشکوک   -
 گفتم که... 

 یم  ر یهپروت س  یشوکه در حرف اولش تو   دم،یفهم  یزد، اما نم  یم  حرف
  ی کس   نیکردم. چشم هام از حرفش گشاد شده بود! کارول چشم قشنگه! اول

  یلقب   نیبود که همچ   یکس   نیگفت قشنگ و اول  ی م مبود که به چشم ها 
 بعد از اسمم بهم داده بود!

بهم    ی راحت  نی اما االن، به هم  نه،یتا االن تنها کارول بودم نه گرگ و نه گرگ 
بود،   رفته  باال  قلبم  داد! ضربان  رو  خجالت    ییجورا   ه یلقب چشم قشنگ 

 نشده بودم.   ینجوریبودم! من چم بود!؟ تا حاال ا  دهیکش



پوزه ام از شوک، خشک شده بود، با تکون خوردنم   یکه لبخند رو   یحال  در 
  ی . دستش رو رو دمیپر   رونیو نرمش، از فکر و بهت ب  ز یر  ی توسط دست ها

 زد!  یگردنم گذاشته بود و بلند صدام م

 !هوی  ی کجا رفت  گم؟ی دارم م یکارول! حواست هست چ   یه -

  نقدر ی دونم چرا ا ینم  یرو به طرفش برگردوندم و بهش نگاه کردم، وا سرم
دلم    یکه تو  ینگاهم رو ازش گرفتم و در حال  عی! کالفه سردم یخجالت کش

 و در حال مردن بودم، خونسرد گفتم:  دم یخند  ی از ذوق م

 بنظرت واقعا چشم هام قشنگه؟   -

  د، یکش  یسرم م  یا موه  یکه اروم دستش رو رو   یتر شد و در حال  کینزد  بهم 
 گفت: 

 اره خب چطور مگه؟  -

ارودم و به چشم ها  شوکه باال    ی شدم، موها  ره یرنگش خ   ی اب  یسرم رو 
به دل نشسته بودن!    ب،یبودن و عج  خته ی ر  دش یبلوندش اطراف صورت سف

 گشاد شده، بلند گفت:   یمتعجب و چشم ها ی با لحن هویکرد و    یمکث 

 !ی کود  یلی خ ؟یزشت   یکن  یخودت فکر م یعن ی -

 * ی *لغت نامه آنال

 . شهیاستفاده م  یکشاورز  یهست که برا   یوان ی: منظور کود ح کود



چقدر راحت بود! هنوز دو ساعت هم نشده    دم،یواقعا خند  نبار یا   دم،یخند
کرده   هیراحت من رو به کود تشب   یل یو اون خ  م یبود باهم اشنا شده بود

ها دوست  داشتن  بود  خوب  چقدر  ا  ییبود!  راحت با  ینجور ی که  هاشون 
و ابهتم رو حفظ    رم یخندم رو بگ  یکردم جلو  یم  یکه سع  ی! در حالیباش

 گفتم:   رومکنم، ا

 کنم اما...   یفکر نم ینجوری نه من ا -

  ی داد، صدا یو خاطرات اون حرف ها، روحم رو ازار م  ادیناراحت شدم،  باز 
به  و زننده رو    یا  شه ی کل  یمجبورم کرد تا باز اون حرف ها  ،ی کنجکاو انال

ا  ی چی . هارمی زبون ب از  با    ییها   نیتوه  ست،ی ن  ن یبد تر  که بهت شده رو 
که باز نگاهم رو به بارون    یو در حال  دمیکش   یآه  ؛یبگ  هی زبون خودت به بق

 دادم، گفتم:  یم

تو  - ما،  نه در واقع    ی همنون جنگل ها  ا ی  م؛ی کرد یم  یزندگ   گا یتا   ی من، 
هرکس    یبچگ   یکردم. تو  یم  یزندگ   نهی گله گرگ  هی  یتو  ،ی از بچگ  ،ی شمال

هم سنم، بخاطر چشم هام    ی! بچه هادیخند   یبهم م   د،ید   یچشم هام رو م
 قشنگ! یکه به چشم هام گفت  یبود  یکس   نی کردن. تو اول  یمسخرم م

ها    ن یا  ی نداشتم، حت  نان یرو بهشون بگم، هنوز بهشون اطم  ز یهمه چ   د ینبا
بگم. ممکنه    دیدونم چرا زبونم باز شد! نه نبا   ی گفتم اما، نم  یم   د یرو هم نبا

ماجرا، واقعا بهم مشکوک بشن و توطعه کنن درست مثل    دن یبعد از فهم
. سرم رو  م و نگاهم رو از بارون گرفت   دم یکش   یواکنش بابابزرگ هکتور! اه 



کردم چشم هام رو ببندم تا اروم بشم.    یدست هام گذاشتم و سع   ی باز رو 
 عذاب آور بود.  شهی اون حرف ها، هم یادآوری

ا  ی شتریب   یباعث شد اشک ها  ،یانال   ن یغمگ  یصدا  نمی از چشمم بچکن! 
 بود. یشگ یهم   یا شهی کل  یجزو حرف ها

  یخواستم تو رو هم ناراحت کنم، م   ی ناراحت شدم، نم  ی ل یکارول خ  یوا  -
  شا یتخت بخواب پاتر   یو رو   ت یشو به جسم انسان  لیتبد   ؟ یبخواب  یخوا

 ... شهی االن بهتره، زود خوب م

  دم،یکدوم از حرف هات رو نفهم  چیو بگم ه  رمیخواستم گوش هام رو بگ  یم
توسط همه مسخره بشم    د یبا  شه ی شد، هم  ی تونم جواب بدم، اما نم  یبگم نم 
بشم،    ل یتونم تبد  ی مستثنا نبود. اونم تا بفهمه نم  ه یقض  نیهم از ا   یو انال 

که همچنان    یو در حال  دمیکش   یقی. آه عمارهیم   مان ی ناقص بودنم اواقعا به  
 دست هام بود اروم و کالفه گفتم:  یسرم رو 

 من، من...  -

بهم گفته بود قشنگ و االن، مطمئنا حرفش    یکیبود. بعد از مدت ها    سخت
 بود؟ چرا؟! یجور نیا  م ی بودم، چرا زندگ نیگرفت! غمگ   یرو پس م 

 مشکل رو داشتم.  نی ا ،ی بشم! از بچگ  لیتونم تبد ی من... نم -

  یحرف متنفر بودم، اما چاره ا  نیهام رو محکم بهم فشار دادم، از ا   چشم
دونست، در واقع    یهام؛ نبود. هکتور هم نم  یجز هر بار گفتنش به اطراف

هست؛ اه    یمشکل   ه یبهش نگفته بودم اما مطمئنم، تا االن متوجه شده بود  



  دیشدم با  یرو به رو م   به یغر   ه ی! چرا... چرا تا با  شهی همه کل  نی خستم از ا
 دادم؟ چرا! یم حی رو توض ز یهمه چ 

انال  ر یدرگ  شوکه سرم رو باال اوردم و    ،ی بحث با خودم بودم که با حرف 
 گفت؟   یه کردم! چ بهش نگا

  لینتونه تبد   نهیگرگ  هی بودم    دهیتا حاال ند  ؛یجالب  یلی! چه باحال خیی وا  -
 نسبت به ما فرق داره ها؟ بگو بگو! تییزا یچه چ  گه ید ، ییبشه! وو 

ب  یی چشم ها   با واقعا    رهیزده، بهش خ   رون یاز حدقه  نکنه  بودم.   ه یشده 
ا  برام    ی موج م  ینگاهش ذوق و شاد  ی تو  نقدر یتختش کم بود؟ چرا  زد! 

که بعد از   یکس   نیبود که شوکه نشده بود و دوم   یکس   نیبود، اول  بیعج 
  دار یبوده که باهم د  یگفت اتفاق  شدی م   ی عنی هکتور، بهم نگفته بود ناقص!  

 دونم!   یاره! نم  دمینه! شا  م؟ی ردک

بهش  که هنوز    یدر حال  ام،یب  رون یکردم از بهت و تعجب ب  یسع  یسخت  به
 فکر کردم و گفتم:  کمی کردم،   ینگاه م ره یخ

 ...  نکهیهم ا   گهید  یکی اوم،  -

 !دیفهم ینه؟ بالخره که خودش م ا یرو؟   نیا  بگم 

 هم ندارم!   تی جنس -

خجالت    نقدر ی ! باز چشم هام رو بستم و محکم بهم فشار دادم، چرا اییوا
بود؟    ی االن محو بشم. عکس العملش چ  نیخواستم هم  ی! م یی! وو دمیکش



 ی !  اروم چشم هام رو باز کردم و بهش نگاه کردم، توادیازش نم   ییچرا صدا 
 بود! ا ی ح یدختر چقدر ب  ن یزئوس ابروم رفت! ا  یشوک بود! وا

قشنگ بهم    ی وقت  ستادم،ی کردم و اروم از جام بلند شدم و جلوش ا  یخنده ا 
 گفت:  رتینگاه کرد با ح

 ...  یی! واشه یباورم نم  -

 ی که از خوشحال   غشی! اما با جگهی م  گهید   نبار یشدم، ا   نیمکث کرد، غمگ   کمی
تختش کم   ه یدختر واقعا    ن یقدم عقب رفتم! ا  هیبود، بهت زده و ناخوداگاه  

 بود!

  شی خوشم اومد، لطفا پ  یلیازت خ   ،یباحال   یل ی! خی . کارول تو محشرییوا  -
 ... یی! وا یهست  یعال  یل یخ ن؛یما بمون 

نشستم،    یکه سر جام م   یتختش کم بود! در حال  ه یانگار واقعا    دم، یخند   اروم 
 درمانده و خسته گفتم: 

  دا یرو پ  ییجا  ه یکه    یالتبه تا زمان   م، ی جز موندن ندار  یانگار واقعا چاره ا   -
 ناقص الخلقه! یکه بهم نگفت   یهست  یکس   نیراستش تو اول ،ی . آنالم ی کن

محض بود! از حرفم و کلمه ناقص الخلقه،   تی دلم رو بهش زدم، واقع حرف
اون چشم ها  یلیانگار خ  با  متعجب  و    یتعجب کرد!  زد  زل  بهم  سردش 

 گفت:   رانیح

 !ی خاص یل یگفتن ناقص الخلقه؟ واقعا! چرا تو که خ  یبه تو م -



بودم. من خاص   رت یح بلند شدم، بغض کرده  از جام  باز  از حرفش،  زده 
مثل حرف  اره! درست  زئوس  که هک  یبودم!  زد. من خاصم!  بهم    ی عنیتور 

کردم تموم    ی اشنا شدم!؟ فکر م  ییها  نه ی گرگ  نیمنم که با همچ  ن یواقعا ا
 هستن!  کایها مثل توماس و ار  نهی گرگ

کردن،    یبه نفعشون نبود بهت پشت م  یوقت   ایدشمن بودن    شه یهم   ای 
تند قلبم  مثل کل گله سابقم!  م- درست  بودم؛    یل یخ  د، یتپ  ی تند  خوشحال 

متولد شده بودم ناراحت نبودم! هر چند    ی جور  نیا   نکهیبار از ا  ن یاول  یبرا
با  اد یز   ،یشاد  نیا و  نداشت  بافته    دی دووم  جدا  تافته  هم  ها  اون  گفت، 

 کنن.   انتیتونستن خ  یبه وقتش م  نبودن،

 ه؟ یدنت چخاص بو ن یا لیدل -

حرف    شی بود. پس حواسش پ  ده ینگاه کردم، انار بود که سئوال رو پرس  بهش
-گرفتم و به نم   یکه نگاهم رو ازش م   یو در حال  دمیکش  یهامون بود. اه

 دادم، گفتم:  ی نم بارون م

نم   - ب  ی خودمم  بخطرش  از گله  دنبال    رونی دونم،  داشتم  شدم،  انداخته 
 گشتم که با شماها اشنا شدم.  یم  لشیدل

اروم شن  یصدا رو  تر   یو پشتش صدا  دم یهوم گفتنش  اروم  خودش که 
 گفت: 

  لیدل   هی  دیباشه! حتما با   یجور  نیا  نهیگرگ   هیتا حاال نشده    به،یچقدر عج   -
 پشتش باشه! ی خاص



  نه یگرگ   نیاومد همچ  یحرفش! بهش نم   ن یرو داشتم جز ا  ی نیهر توه   انتظار 
و اخموهه که   یعصب   ی  نهی گرگ  هیکردم    یقبل فکر م  قهیدق  باشه! تا چند   یا

االن برعکسش بهم ثابت شد! سرم رو برگردوندم    ی منطقه! ول  ی هم ب  ی لیخ
گفت    یافتادم که م  یحرف انال   ادیشدم، االن که دقت کردم،    رهیو بهش خ

 هستن! ه یبهم شب ی لیخواهر دو قلوم انار! انگار واقعا دو قلو بودن، چون خ 

چشم   یتو ی بیعج   یجور خمار هیداشت،   ی ا دهینسبتا کش ی چشم ها  آنار 
قشنگ   ی و پهن، قشنگ بود، حت  کیبار  یو لب ها  دهیهاش بود! با گردن کش

نها فرقش صورت  هم مثل اون بود ت  کای نظر من بود. ار  دم یشا   ای!  کایتر از ار
انال ن  یبود و ا   دهیبرعکس اون صورت هاشون کش  ی گردش بود که انار و 

  یی جورا   هیبلوند بلند شون هم    یبنظرم قشنگ ترشون کرده بود! البته موها
بلوند داشت! اه اصال چرا    یهم موها  کای بودن. هر چند ار  ییبای ز  ن یعامل ا
 منم خل شدم!    دیدونم شا یکنم؟ نم   یم  سهیرو باهم مقا نای دارم ا

نگاهم رو ازش گرفتم، فکر کنم    ک،یکوچ  یتخته سنگ  یبلند شدنش از رو   با
نشست، از    یمونده بودم که بلند شد! جلو اومد و کنار انال   رهیبهش خ   یلیخ

دونم!    ی!؟ نم شمی متعجب م  نقدر ی متعجب شدم! چرا من امروز ا  شتر ی قبل ب
 دونم؟ پوف! یم  یپس من چ 

کرد، خطاب بهم    یرو با انگشت هاش شونه م   ی انال  یکه موها  یدر حال  اروم
 گفت: 



منطقه    ی گرگ، تو  هی! اونم با  نی در اورد  نجا ی سر از ا  یکه چطور  بهی برام عج  -
... هنوزم  نکهی! و ای ا  نهی اما انگار گرگ  ی دیگرگ م  یها و خودتم که بو  نهی گرگ

 ؟ یخاص بودنت بگرد ل یدل نی و دنبال ا ی بر یخوا یم

 گفتم:  نیتکون دادم و اروم و غمگ دییتا  یه معنارو ب سرم

 ، یمن بود  ی! خودت هم جامیجور   نی هر طور شده بفهمم چرا ا   دیاره... با  -
 . یکرد  یکار رو م  نی هم  دیشا

هر دوشون در رفت و    نیحرفم تکون داد، نگاهم ب دییتا ی رو به معنا سرش
دونم.    ینه، نم   دمیگفت بگو، شا   ینگم؟ حسم بهم م   ا یامد بود، بهشون بگم؟  

تنها    نجایتونستن بهمون کمک کنن. در هر صورت االن ا   ی اون ها م  دیشا
 کمکشون حساب کرد! اروم ادامه دادم:   یشد رو  ی م  دیشا  م،ی بود

ون کرده بودن و گله گرگ با الفاشون محاصره ام  هی  شی تا چند لحظه پ  -
شد اما به ناگاه کنترل خودم رو    یدونم چ  یخواستن من رو بکشن، نم  یم

  دام یپ   ن یگ  یکه م  یاون جنگل  یبه هوش اومدم تو  یاز دست دادم و وقت
شد    یدونم چ   یهم اون اطراف بود، بعدش نم  اهیپلنگ س  هیبودم!    نیکرد
 از هوش رفتم.  هو ی که 

تا چه حد    دید  دی با   ،ی کامال کل  ز یچ  ه یگفتم اما نه تموم ماجرا رو،    بهشون
اطم بهشون  قلبم  ته  از  بودن،  اعتماد  اما کاف  نانی قابل  بودم  نبود،    ی کرده 

م  توماس،    یاوناهم  در کل    هوی تونستن مثل  اما  رو عوض کنن!  نظرشون 



  ق یعم  سدونستم که ح   یرو م   نیبودن! و الاقل ا  یخوب  ی ها  نهی بنظرم  گرگ
 وقت!    چیکنه! ه  یوقت اشتباه نم چیه  نه، یگرگ و گرگ   هی یقلب

نظرش    هویحس رو به توماس هم داشتم، اما خب، اون خودش    نیا   هرچند
. امی ب  رونیبا خودم کلنجار نرم و از فکر ب   نقدر یکردم ا   یرو عوض کرد! سع 

 شدم.  ره یمنتظر بهشون خ 

براش مهم بود که    یعن یکرد؟    یفکر م  ی فکر بود؛ به چ  یتو  قا یانگار عم   انار 
اهم  یب یکنم؟ چه حس عج  یکار م یمن چ برا  تیدارم. حس،    ی داشتن 

اصال    دم ی! تا حاال از ته دل تجربه اش نکرده بودم! چقدر لذت بخشه! شاهیبق
  ن یهمچ   بار   ن یاول  ی من برا  نکه یمهم ا   ست، ی کنه. نه، مهم ن  یداره بهم فکر نم

 کنم. مهم فکر و نظر خودم بود.   یم  رو درک  یحس

نگاه کردم، اونم    ومدی که از جاش بلند شده بود و به طرفمون م  شا یبه پاتر  
ذاشت،    یانار م  یپاها   یکه دستش رو رو   یاروم کنار انار نشست و در حال

 گفت: 

  هیاز نژاد َجگوآر هاست،    ، یگی که م  ی اهیمن اون جا بودم، اون پلنگ س   -
 هی ترسن و    ی. همه ازش مستیپلنگه اما پلنگ ن  یهااز خانواده    ییجورا

سر از اون جا در اوردم و اگر   ی مختص به اونه، منم اشتباه  ی منطقه بزرگ
 . ونم ی تشکر بهت مد  هی.  م ی فرار کن میتونست   یاصال نم یبود ده ینرس

چ  اروم  و  زدم  قدرت گرگ  یزیلبخند  شد!  خوب  زود  چقدر  ها،   نهی نگفتم. 
منطقه ما فرق داشتن!    یها  نهی با گرگ  نقدر یبود. اما چرا ا   نی درستش هم هم



نسبت به ما متمدن تر    ی ل یکه خ  دیفهم  شد ی م  ی اطرافشون به راحت   ل یاز وسا 
انگار خ ما    نجا یا خب، صبر کن، االن گفت    ی ول  م،ی از تمدن عقب  یل یبودن؛ 
چقدر راهه؟ و سئوال    گایتا تا  کایکاستار  یاز جنگل ها  ا؟ک ی کجاست؟ کاستار

 شده بودم!  دار یانگار تازه ب  نجا؟یا  م ی ما چطور اومد نکه، یا ی اصل

به چپ و راست تکون    عی که به شدت متعجب بودم، سرم رو سر  یدر حال  
 دادم و به انار نگاه کردم، خطاب بهش گفتم: 

تا   کاست؛یکاستار  نجایا   نیگفت  - ها  ا ی  گا یتا  جنگل  چقدر    یشمال   یهمون 
 فاصله داره؟  

 بهم نگاه کرد و گفت: ی به فکر فرو رفت و بعد از مدت کم ی  آنار 

نسبت به    کای دارن، اما کاستار  یادیبزرگن و وسعت ز  یشمال   یجنگل ها  -
باهم   ل یاگر اشتباه نکنم حدود ده هزار ما  ییجورا  ه یتره،    ک یاون ها کوچ

 فاصله دارن!  

همه    نی! چطور ا لی شدم. ده هزار ما   رهی از حرفش، بهش خ  ران یو ح   متعجب 
چطور ممکن بود! شوکه شده    م؟ یاومده بود  یراه رو با هکتور با بدن زخم

سردرگم   م؟ی اومده بود  نجایبودم؟ ما چطور به ا   ده ینفهمبودم، چرا تا االن  
 کردم اما... صبرکن!  یم  دایپ  یجواب  هی  دیبودم. با 

ا  ن   یاز قدرت ها  ی جزو   نمی نکنه  انال   یبود؟ همون  رویاون  رو کنترل    یکه 
جا اورده! نه چطور ممکنه، انگار واقعا توهم زدم، چه   نی کرد، ما رو هم به ا 



خودم، انگار دلم    ی فکر ها  ب یو تکذ  لی همه تحل  نی اخه! با تموم ا  یی روین
 بود؟  ی منکرش شد، اما قصدش چ  شدی نم   یی و گو   ه یچ  قتیدونست حق   ی م

  دم،ی! نه شامیا یب  نجا یبخواد به ا   دیبا  ی چ  ی بود، برا  روین   ه یاگه واقعا کار   
!  م ی ای ب  ی همه راه رو با بدن زخم  ن یا  می نداره که بتون  یا  گه یراه د   چیه   ی ول

گفت تو    دیبا  دمی! شا یب یعج   نقدر یکه ا  ی هست  یچ  یلعنت  ؟یهست   یتو چ 
 که...   یهست  یک

دونستم،    ینم   ی چی غار رفتم، ه   یاز جام بلند شدم و به طرف ورود  کالفه
ا  هیفقط    دم،یفهم   ینم   یزیچ باز  یآواره  انگار  قدرت    هی  چهی بودم که 

  ی زدم و از سنگ ها رونیبودم؛ با سرعت از غار ب یناشناخته شده بود! عصب
  ؟ی . صبر کن کارول پس هکتور چدمیپر  نییپله مانند به پا

  ی چمن ها  ی. اروم پاهام رو رو شدیاالن بهشون اعتماد کرد، اره م  شدی اما م 
داشت. بارون بند اومده بود، اما همچنان جنگل   ی گذاشتم، حس خوب  سیخ

ابر آلود بود و اسمون هم  بود؟ چه جالب بود.    ی تموم نشدن  یعن ی   ، یمه 
 ارامش مطلق و لذت بخش.  هیفکرم ازاد شده بود،   کمیکردم    یاحساس م

م  یکس  یپا  یصدا  دنیشن  با سرم  پشت  تهاجم  یکه  عقب   یاومد،  به 
  یم. نگاهم رو از صورتشون گرفتم و در حال شد  یبرگشتم که متوجه انار و انال 

 کردم، اروم گفتم:   یکه به اسمون نگاه م

 برم! ن یکرد  دامیپ نی که گفت  یخوام به اون منطقه ا یم -



ب  منتظر  سکوت  بودم که  چ  نمون یجوابشون  چرا   گن؟ ینم   ی زیقرار گرفت، 
باز    ی بهشون نگاه کردم، صورت هر دو شون وحشت زده و اخمو بود! خنث

انار که طلب    یشوکه و عصب   یرو گرفتم و به چمن ها دوختم، صدا  نگاهم 
 : دیداشت به گوشم رس یبه جلو بر م  ی کارانه قدم

  که یهر سه مون رو ت  م ی اون جا مال جگواره، اگر برگرد  ؟یشد  وونه یمگه د  -
 کنه!    یم  که یت

ما رو    ی چ   دمیفهم  ی م  دیرفتم؛ با   یم   دی نکردم، کالفه بودم، با  یتوجه ا  بهش
داشته باشه که    یل یدل  هی  دیمنطقه انداخته، با  نیا   یجا اورده و تو  نیبه ا

  نا ی! ا ا یوسط در  ی حت  می ممکن بود باش  یی وگرنه هر جا  م، ی در اورد  نجا یسر از ا
 !ر یرو بگ ینکته اصل  طدونم مثال زدم فق  یهم مگه دارن؟ اه نم  ا یدر نجایا

 فه اما اروم گفتم: نا مشخص به راه افتادم و کال  یریمس یتو اروم 

با بدن    لیاورده، ده هزار ما   نجایما رو به ا  یخوام بدونم چ   ی برم، م  دیبا  -
  ی جور قدرت   ه ی  دی. با م ی ای جا ب  نیتا ا   میتونست   یعمرا اگر م  یخسته و زخم 

 احتماله! هیاورده باشه. البته... تنها   لیباشه که ما رو با دل 

 تا باهام همراه بشه گفت:  دیدو یکه م   یدر حال یآنال

اون قدرت    ؟ یکن  دا یرو پ  ی چ  یبر  یخوا  ی اما خب االن م  ی گی اره درست م  -
 فکر نکنم هنوز اون جا باشه. 

 آنار بلند شد! ز ی تمسخر ام یحرفش، صدا با



افسانه ها   یتو  یادی انگار ز  ،ییچه جا ؟ییروی مگه نه! چه ن  ن یشد  وونه ی _ د
 !  نیفرو رفت 

از گله امون درباره    ا ی   یسانه، اما من که تاحاال از کساف  ؟ینگاه کردم،چ   بهش
 ره یخ  شیسرد اب  یکه به چشم ها   ی! اروم در حال دم ینشن  یزیچ  یافسانه ا

 بودم گفتم: 

 که بخوام توش فرو برم!  دمینشن ینه... افسانه ا -

توجه بهش به راهم ادامه دادم.   یبار ازش گرفتم و ب  نیدوم   یرو برا  نگاهم 
بود   نییکردم. سرم پا   ی م  داشیپ  یجور  هیاومدن، خودم    یمهم نبود که نم

بو م  نیو داشتم زم  گفتن    ی که م  بیعج   یتا بفهمم اون بو  دمیکش   یرو 
سرم    ،نه که با حضور دو نفر کنارم   ایبدم    ص یتونم تشخ  ی جگواره رو م  یبرا

 رو باال اوردم. 

  یدلم زدم، م   یتو  یرفتن و اخم داشتن. لبخند  یاه م هر دوشون کنارم ر  
خوب نبود؟ چرا،    ن یتونستن برن، تازه باهام آشنا شده بودن اما موندن، ا

 بود! یمن عال  یبرا

مس   از  پ   ر یهمراهشون  فکرم  شدم،  رد  از گلسنگ  برگشت،    شیپر  هکتور 
! نکنه،  ادیحالش چطور بود؟ نگرانش بودم، نکنه به هوش ن   ی عنی هکتور،  

بودن. از    ادیاز حد ز  شی کالفه سرم رو به چپ و راست تکون دادم، افکارم ب
  اوهم کنجک  یو از طرف  ادیواسه هکتور نگران بودم که نکنه به هوش ن   یطرف



همه    نقدر یبود! چرا ا   ب یعج   یل ی. خم ی بود  دهیرس  نجای به ا  ی بودم که چطور
 شده بود! اه خسته ام.  چیدر پ  چیپ  ز یچ

و زمزمه   ستادیميون جنگل مه الود ا  ،یاز حرکتمون گذشته بود که انال   یمدت
 وار گفت: 

 مطعلق به جگواره.  نجای ! انجاست یا -

  ی تر بود، ول ظ ی منطقه غل ن یا  یشدم. انگار مه تو  رهیبه جنگل رو به روم خ 
  نیداره که اون قدرت ما رو به ا   یچ  نجای بفهمم ا  د یبرم. با  د یمهم نبود. با

 جا اورده. 

 شدم، گفتم:   یکه وارد منطقه م  یحال در 

 خوام تنها برم.  یم   د،یشماها بمون  -

تند ادرار    یوارد منطقه شدم، بو  ،یانال   یگوش دادن به اعتراض ها  بدون
ب احتماال بخاطر هم   م ی نی جگوار  بود!  تند  همه    نیرو بدجور سوزوند. چقدر 
بو  یوونی. هر ح دنیترس   یازش م  برا  یکه  تر    ینشونه گزار  یادارش  تند 
ب  ییجورا  ه یباشه،   ا  یشتریقدرت  و  قدرتمند  یعن ی   ن یداره  واقعا  !  ه جگوار 

 بود.   یاومدنم چ  نجایا  لیبفهمم دل دیاما با  دمیواقعا ازش ترس   دم،یترس

  نجاست؟ ی خاص بودنم ا  ل یمن باشم؟ من و نقصم؟ دل  لش،ی مکنه دلم  یعن ی
گرفته بودم، مصمم تر به جلو    یبیعج   یانرژ  ه یممکنه! خوشحال بودم انگار  

 نباشه! یواه  یال یدرست فکر کرده باشم و تنها خ دوارم یقدم برداشتم، ام



رفتم، به اطراف نگاه کردم، هوا به شدت مه الود    ی که راه م  یدر حال   اروم 
ظهر بود اما    نکهیبا ا   نم،ی جلو ترم رو بب  کم یتونستم    یکه نم  یبود، به قدر

  ی بود، درخت ها  ی بی عج  ی جا  ی لیمنطقه دم غروب بود! خ  ن یا  ی انگار تو
آفتاب    ور ن  دن یمثل سقف کل منطقه رو پوشانده بودن و مانع از رس  یبزرگ

کردم،    یم  یاحساس نفس تنگ   شتر یرفتم، ب   ی جلو تو م  یشدن. هر چ   ی م
 شد! یانگار با هر قدمم راه گلوم بسته م

  ی لیخ   دیشده بودم؟ شا  ینجوریهنوز برم؟ چرا ا  ستادم،یسرجام ا   یبه سخت 
رو به سمت    رم ی. اروم مساون صحنه رو رد کرده بودم  دی جلو رفته بودم. شا 

به عمق جنگل    ینجور ی کنم، ا  داشیطرف پ   نی از ا  دیدادم، شا  ر ییراست تغ
هنوز    شایر خون پات  دیخون باشم، احتماال با  یدنبال بو  د یرفتم. با  یهم نم

 باشه.  ن یزم یرو 

  ی نکرده بودم. حت  دایپ   یزیها از ورودم به منطقه گذشته بود، اما چ   ساعت
وقت    یل یبود! مطمئنم خ  بیعج  یلی خ   نینشده بود و ا  داشیجگوار هم پ

! به  نمشیب   یباشه، اما کجاست! چرا نم  دهیبدنم بهش رس  یبو  دیبا  شیپ
  غی اما در  نم، یموجود متحرک هم که شده بب   ه یکردم تا بلکه    یاطراف نگاه م

 چه خبر بود؟ یعنیدونه!  هی  یاز حت 

صدا که به گوش برسه و   ه ی یاز حت  غ ی سکوت فرو رفته بود. در  یجنگل تو 
  ختنی از ر  یف یضع  یامر به شدت فضا رو ترسناک کرده بود! تنها صدا  نیا

 اطراف بود.  یکه احتماال بخاطر ابشار ها  ومدی آب م



کنم، تا    دایپ   یزیبهتر بود برگردم، اگه قرار بود چ  د یبودم، شا  ده یترس   ی لیخ
با دنبال کردن    ی کردم! خسته شده بودم، عصب  یم  دا یپ  د یحاال با و کالفه 

برگشتم، هر دو کنار مرز نشسته بودن و منتظر بودن، اروم    یانال انار و    یبو
بود،    ره یبلند شد، بدجور بهم خ   ع یسر  دنمیبا د   ی رفتم که انال  یبه طرفشون م 

ب محض  به  بود،  شده  نگران  سر   رونیانگار  منطقه،  از  لحن  عیاومدنم    ی با 
 و بلند گفت:  دیمظطرب دست هاش رو به کمرم کوب 

شعور   ی انار ب  ن یشدم، گفتم حتما مرده، ا  یم   د یداشتم ناام  ، یکرد  ر یچقدر د   -
 ... یلی گفت جگوار کشتتش! خ  یهم مدام م 

حرف هاش، به انار نگاه کردم، اونم انگار نگران بود، در واقع چهره اش    ون ی م
 یخوب  ی خوشحال بودم، دوست ها  شونینگران   ن یگفت. از ا   یرو م  ن یکه ا 

باهام راحت بودن! البته    ی لیاما خ   میه بودتازه باهم اشنا شد  نکه یبودن، با ا 
راحت    ادی ز  هنوز انگار    هیکرد چون بق   یصدق م  ی انال  یحرفم تنها برا   نیا

 نبودن. 

 خسته گفتم:  م،یشد  یکه از منطقه دور م   یدر حال  اروم 

  ی ! حت ییزنده و سر و صدا  ون ی ح  ه ی  ی از حت  غی نکردم. در  دایپ   ی زیاصال چ  -
 ... ینشونه ا  چیهم نبود! ه  نیزد  یکه ازش حرف م   یخود جگوار

 حرفم گفت: ونیمتعجب بهم نگاه کرد و خطاب به انار م   یانال

 !ادینم رونیوقت ب  چیاون جنگله ه یتو  شه یانار چطور ممکنه؟ جگوار هم  -



ا  ی ب  انار  انداخت و در حال   ی حوصله شونه  با دست    یباال  که موهاش رو 
 کرد، گفت:   یهاش شونه م

عج  ینم  - توبهیدونم،  جگوار  مطمئنن  ا   ی!  اما  بوده!  م  نیمنطقه    ی گی که 
 !به یعج  نم ی که ا   ادی ممکنه خودش نخواسته باشه که جلو ب  ش،یدیند

 بهش نگاه کردم و کنجکاو گفتم:   متعجب

 نخواد؟  دیچرا خودش با ه؟ یمنظورت چ -

 باال انداخت و گفت:  ی ا شونه

درخت ها چون ارتفاع   ی رو   ره ینشدن م   دهید  ی مواقع برا  شتر ی دونم! ب  ینم-
 . شنی مه محو م  ی دارن و تو یادیز

هم مشخص نبود!    یزیدرسته! اصال به درخت ها نگاه نکردم در واقع، چ  اره 
  یممکنه رو   یعن ی!  ه یچ  دیفهم   شدیبود که اصال نم  یمحو  یحاله    هیتنها  

خودم حس    کیبوش رو هم نزد  یدرخت ها بوده باشه؟ اما نه من که حت
 ردم! خطاب به انار گفتم: نک

 بوش رو...  یامکان نداره، من حت -

 حرفم گفت:  ونی م

 تونه بوش رو پنهان کنه!   ی چون جگوار م ه،ی عیطب -



خودش    دی! وات؟ پنهان کنه! چه جالب؛ اما چرا باستادم ی و متعجب، ا   شوکه
  ی ! لعنتدیجد   یاز مجهول ها  گه ید   یکی   نمی! چرا؟ اادی ن  نیی رو پنهان کنه و پا

 چقدر مجهول اخه! کالفه پنجه ام رو به گوشم زدم. 

 که جلوتر بود، توجه ام رو به خودش جلب کرد.  یشاد انال یصدا 

ب  یه  - خ  م یبر   ایکارول  بدم،  نشون  بهت  رو  منطقمون  شهرمون    یلی شهر 
 !ا یقشنگه ب 

 حوصله، گفتم:   یرفتم، خسته و ب  یکه به طرف غار م   یحال در 

خورم، بزار    یدوم و حرص م  یسره دارم م  هی از صبح تا االن    ،ی خستم انال-
 شد  اون وقت...  دار یهکتور هم ب  یوقت  ا یفردا، 

شدم! زوزه ها، برام اشنا بود!    خکوبی سر جام م  ،یبلند  ی زوزه ها  یصدا  با
بود؟ هکتور! سرم رو باال اوردم و وحشت زده    ی فکر کن کارول فکر کن، ک

 گفتم: 

 شده! دار یهکتور ب -

  یاون نم  دم،یواکنش اون دو تا نشدم و با سرعت به طرف غار دو   منتظر 
بشن، دست    ر یحرف بزنه و ممکن بود باهم در گ  ک یو پاتر  شایتونست با پاتر

غر  نبود  م   ضهی خودش  وادارش  بود که  با  یاش  رو    ع یسر  د یکرد.  خودم 
اتفاق تا  خوفتادهین   یبرسونم  اومده،  هوش  به  خوشحالم که  زئوس،    ی لی! 

  ی! مطمئنا خودم رو نم ادیبه هوش ن   گه ینکنه د  نکهی بودم، نگران ا  نشنگرا
 !دمیبخش 



 )هکتور( 

  یسرم، چشم هام رو باز کردم. سرم رو باال اوردم و نگاه   ی تو  یدیدرد شد  با
!  میزارن بر   یها چرا نم  یهمون غار بودم! لعنت   یبه اطراف انداختم، بازم تو

کمتر شده    یلیبدنم رو تکون دادم، دردم نسبت به قبل از دعوا خ   ی به سخت
بلند شدم،    ماز جا  یبود! به سخت  بی بود. چقدر زود خوب شده بودم! عج

نشسته بود و داشت موهاش رو    میدو متر  یافتاد که تو  ینگاهم به دختر
 کرد!    یشونه م

کردم پس اون دو تا    بود! به اطراف نگاه  نهیبهش نگاه کردم، گرگ   متعجب
!  ستی نکنه... کارول! کارول کجاست؟ چرا ن  ه؟یک  یکی  نی دختر کجا بودن؟ ا

کم بود که    یل یکردم بوش رو حس کنم، نبود، بوش نبود، در واقع خ  یسع
  کجا شدم، کارول رو    ی! عصب ست ین  ه یداد قبال بوده اما االن مدت  ینشون م 

 بردن!  

  ع ی کردم و خواستم به طرف دختره حمله کنم که متوجه ام شد و سر  یغرش
 از جاش بلند شد، عقب رفت و بلند گفت:  غ یج ه یبا 

 ندارم باور کن...  ی صبر کن من باهات کار ی ه  یه -

سرد چشم هاش، نشون از صحت    یبهش زدم، رنگ آب   یدلم پوزخند  ی تو
اهرش بالفاصه  رو گفت که خو  نی دختره هم هم  ی کیداد! اون    ی حرفش م

د حمله کرد،  نم  گهی بهم  رو  به گرگ  ی گولتون  نم   نهی خوردم!  اصال    شد یها 



حرکت به    هیو به طرفش حمله کردم که با    دمیکش   یکرد! زوزه ا  نانیاطم
 شد و بهم حمله کرد! ل یتبد نهی گرگ

دو برابر    با یتقر   ، یک ی بود درست مثل اون    ادیقدرتش ز   نم یزدم. ا   ی حدس م 
 !شم یکردم، مطمئنا کشته م   یکار م  ی چ  یمن بود، لعنت

و    دیاز درد کش  یکمرش فرو کردم که زوزه ا   یبا خشم دندون هام رو تو 
و زوزه    دم یچی پ  یزد، از درد به خودم م   نمی محکم گردنم رو گرفت و به زم

دختره    یک یکه اون    یکرد، درست کار  یاما ول نم   دم،یکش   یم  یبلند  یها
انگار   لعنت   هیکرد  بود،  از    یجور فن مخصوص خودشون  سوراخ   هیچطور 

 !دمید ب یاس بار دو 

که با   دمیهکتور! پنجه هام رو محکم به صورتش کش  یعرضه ا   ی ب  ی لیخ 
مثل اون دفعه خودم رو    نبار یولم کرد و عقب رفت، خوبه حداقل ا  ی زوزه ا

ور هم از جام بلند شدم و جلوش قرار گرفتم، هر دو با خشم د  ع ینباختم، سر 
  نطور، یاز کمر و صورت اون هم هم   د،یچک  یاز گردنم خون م  م، ی دیچرخ  یم

  ل یزده بود. خسته بودم، انگار قدرتم داشت تحل  ب یبدجور باز بهم اس  ی لعت
کارول رو نجات بدم،    دیبود، اما با  یمرگم حتم   افتمی رفت، نه نه اگر ب  یم
 ... دیبا

گردنش فرو ببرم    یطرفم حمله کرد، فکم رو باز کردم تا دندون هام رو تو  به
حواسم پرت شد و اون، مثل قبل گردنم رو با دندون    ،یی اشنا  ادیکه با فر

 زد.  نم یهاش گرفت و به زم



 صبر کن!  شای نه پاتر -

بود و داشت بدجور با دندون   ن یزم  یکه سرم رو  یکارول بود! در حال  یصدا
بود و    ستادهی غار ا  یورود  یبه کارول نگاه کردم، تو  اوردیم  هاش بهم فشار 
  ی بلند و عصب   نهیبود، با اظطراب جلو اومد که اون گرگ   رهی نگران بهمون خ

 گفت: 

 بکشمش.  د یبا ه یوحش نی کارول، ا   ایجلو ن  -

 در جواب بهش گفت:  تیبا عصبان کارول

هش  لطفا ولش کن خوا   ست، ی اون دوستمه، دست خودش ن  شا ینه پاتر   -
 کنم.   یم

شده بود؟ مگه    یچ   یعن یبودم،    رانی شناخت؟ ح  یرو م   نی! مگه اشا ی پاتر
گردنم    یبا حرف کارول دندون هاش رو از تو  نهی اون رو نبرده بودن! گرگ

  دم یکش  یزوزه بلند  د،یچ   یگردنم پ  یتو  یو عقب رفت. درد بد  دیکش  رونیب
 : تزد گف یم  سی که گردنم رو ل  یو نگران، در حال  دیکه کارول به طرفم دو 

 ؟ یپسر؟ چرا باز باهاشون دعوا کرد  یهکتور، خوب -

لرزوند،    یها بدنم رو م   نیزم  یکه سرد  یبد بود، در حال   یل یداشتم خ  درد
 خسته گفتم:  ، یج یاون همه درد و گ  ونی م

 و..."   ی" فکر کردم... تو رو بردن... تو نبود



ل   یکه همچنان خون ها  یو در حال  دیخند   اروم  با    یم   س یگردنم رو  زد، 
 شرمنده گفت: ی لحن

نبا  دای بودنمون رو پ   نجای ا  لیمنه، رفتم تا دل   ر یتقص  دیببخش   -   ی م  دیکنم. 
 رفتم. 

بود! متعجب    یوا منظورش چ  م؟ یبودنمون؟ مگه کجا بود  نجایا   لیدل  ؟یچ
 گفتم:  

 ." ه؟یبودنمون چ  نجا ی " منظورت از ا

 حرفم اروم گفت:  ونی م

  گم،ی رو بهت م  ز یبه زخمت برسه، بعد همه چ  یاما اول بزار انال   گم یبهت م  -
 بهش اعتماد کن. 

گفت مگه نه؟    یکه نم   یبود! جد  ینگاه کردم، منظورش از اعتماد چ   بهش
نگاه   یزدنم برداشت و عقب رفت. به دختر  سی بعد از حرفش، دست از ل

بود!    دهیزد! انگار دو   ی نفس م-کرد که تازه وارد غار شده بود و داشت نفس
 که مثال شوکه شده بود، از کنارم گذشت.   عی ه هی بهم نگاه کرد و با 

هنوزم    دم،یشن  یتق و توقش رو م   ی کنه اما صدا  یکار م  یچ  دمید   ینم 
کنم؟    نانیبودن و ما گرگ چطور بهشون اطم  نه یاونا گرگ  دم، یترس  یازشون م 

مثل ظرف    ی زیچ  ه یشدم،    رهیجلوم، بهش خ   ستادنشی من... با اومدنش و ا
  بیعج  ز یچ   هیظرف فرو برد،    یدستش بود، اروم جلو اومد و دستش رو تو



کردم، اما    یاز توش در اورد و خواست به گردنم بماله که سمتش غرش   اه یس
 گفت:   عیکارول سر 

 کنه!  یجور پماده که زود خوبت م ه ی هکتور ،  -

اوردم، جلو تر    نییاز حرف هکتور به دختره نگاه کردم و سرم رو پا   متعجب 
چقدر با    د،یاروم اون پماد سرد رو به گردنم مال-اومد و جلوم نشست و اروم

  ؟ یجور خوراک  ه یبود؟    ی! اما پماد چ رهی مالحظه بود، مواظب بود که دردم نگ
چون  ینم اما  م  دونم!  شا  یکارول  خوبه،  پس  خوبه،  ها    به  دیگفت  اون 

 داشتم! نانیاعتماد نداشتم اما به کارول که اطم

و بعد از لحظه   دنیکش   یم  ر ی هر لحظه برخورد پماد، زخم هام به شدت ت با
  لیواقعا! پس دل  ه یچ  نیبود. ا بی! چقدر عجشدی تموم دردشون تموم م یا

 بود! نی بهتر شدنم بعد به هوش اومدنم هم هم

 *** 

 ساعت بعد(  شی)ش

حالم بهتر شد. کارول هم همه    یلیبه زخمم پماد زد، خ  یانال  نکهیاز ا   بعد
بهشون اعتماد داشتم. در کنارش فکر    بایکرد و االن تقر   ف یرو برام تعر   ز یچ
االن نگرانم، اون قدرت   یها  ی توکه اون جا    یخودش رو هم بهم گفت و 

 مطمئنن مال هادس بود!  دم،ی جنگل کاج ازش د

 شد ی بود که بهش بگم، مطمئنا شوکه م  ومده ین   شیپ  تشی اما هنوز موقع 
جور سر   ه ی  دیهر طور شده بگم، شا  دیگفتم، اما با  یدرباره هادس بهش م 



اون    شد یم  ی! مضطرب بودم، چطوره ینقص چ  ن یا   لینخ بود تا بدونه دل 
 بود! یحرف هاش منطق! واقعا م ی ایهمه راه رو ب 

اطراف نگاه کردم، شب شده بود و همه خواب بودن. کل روز رو باهم    به
اعتماد داشتن، وگرنه ممکن نبود    گهیو االن همه انگار بهم د   م ی حرف زده بود

با    شه یکردم. هنوزم باورم نم   یبخوابن! خنده ا  نه یدو تا گرگ با چهار تا گرگ
 !  دمیخواب نه یچهار تا گرگ 

  شیساعت پ   شیش   نکهیخوشم اومده بود، با ا  یلیخ   شایبرادر پاتر   ک،یپاتر  از 
اروم و   یل یمطمئن نشد بهمون حمله نکرد، انگار خ یزیشد، اما تا از چ دار یب

 یعاد  ی لیبدن و بعد، خ  حیخونسرد بود. منتظر شد تا بچه ها بهش توض
حرف زد.   رولکاجلو اومد و باهامون حرف زد! البته با من که نه در واقع با  

 منم حرف بزنم.    شدی اه کاش م

رو   ی لیخ رو  سرم  صحبت کنم،  باهاشون  بتونم  داشتم  پاهام    یدوست 
تخت    یدادن به کمر کارول بخوابم. اونا که رو   هیکردم با تک  یگذاشتم و سع
خواب  بود  ده یهاشون  و کارول  من  تنها  و  رو   م ی بودن  هم    یکه  کاه، کنار 

دونم، کاش   ینم م؟ی شد یما هم انسان م  شد یم  یچ  یعنی.، م ی بود دهیچسب
 !شد یم

مثل اونا    یخوا  یو م   یاشنا شد  نای اه هکتور چته! فقط هشت ساعته با ا 
بهم فشار اومده   یاد یچرت نگو بچه! اه اره انگار خل شدم. امروز ز  ؟ یبش

  د یبخوابم شا  دی! پوف بای جور  نیظهرشم که ا  ،ی بود، صبحش که اون جور
  یدیچون صبح جد  دم،یخواب  یم  دیم هام رو بستم. بااروم تر بشم، اره، چش



تو بود.  انتظارمون  ها  ی در  چ   کا، یکاستار  یجنگل  همه  بود    ز یانگار  قرار 
 متفاوت باشه!

 *** 

وحشت   دم،یاومد، از خواب پر  یغار م  ی که از تو  ی وحشتناک یسر و صدا  با
  ی م  رو شونه  یانال ی که داشت موها  یزده بهشون نگاه کردم که انار در حال 

زد و خطاب بهش    یبه سر انال  یکرد، بهم نگاه کرد و با دست مشت محکم 
 گفت: 

 ... یشد! نکبت تو که نم  دار یب چاره یکه هکتور ب  یکرد  غی ج غی ج نقدر یا  ایب -

  ی دست هام گذاشتم و سع  ی و سرم رو دوباره رو   دم یکش  یاسوده ا  نفس
   د؟یکش   یم  غ یج  ینجوریبخاطر موهاش ا  ی عن یکردم بخوابم،  

رو   ،ی لبخند داشتن کسا  یناخوداگاه  نشست.  هام  حس    ییلب  کنارت، 
بود، همه باهم    یینه من نوه الفا بودم نه الفا   گهیجا د  نیداشت. ا   یخوب

  ه ینبودم، انگار    یجو   نیهمچ  یکه تا حاال تو  یمن   یبرا  ن یو ا  م ی راحت بود
 ابدار و تازه بود.  یجور مراسم غذا بود که توش پر از گوشت ها

گوشت، باز بخوابم که    هیکردم با فکر کردن به   یم رو بستم و سعچشم ها  
و وحشت زده و    دم یبدنم فرو رفت، از خواب پر  ی موها  یکه تو  یبا دست
د   یتهاجم  با  به   شا،ی پاتر  دنی خواستم حمله کنم که  اروم گرفتم. متعجب 

 گفت:  یبودم که با نفس اسوده ا ره یخ  دشیصورت ترس 

 شدم! ر یلحظه بدجور غافلگ هیاخ مردم،  -



نم   هیبودم، چ   رهیبهش خ   همچنان بدم؟  رو  االن جوابش  داشت    یانتظار 
و در    د یکه گذشت خند  کم ی فکر کنم بدونه چون    یتونم؟ نه ول یدونه که نم 

 کرد، گفت:   یکمرم فرو م   یموها  یکه با ذوق دستش رو باز تو  یحال

 ی موها  ی لیپسر واقعا خ  یی انرمه اما باور نکردم، و  ی لیگفت موهات خ  یانال  -
 !یوا  یروش بخواب  دهیم  فی ها! ک  یدار ی نرم

 کرد، بلند گفت:  یو داد م  غی که داشت ج  یهم در حال  یانال

 چقدر نرمه! یدی د  یاره پاتر یوا -

توجه به حرف    یخواب رو از سرم پروند؟ تف! ب  یجور  نی ا   ن،یبخاطر ا  شت
که داشت موهام رو لمس    یمن، خسته در حال یموها  یهاشون درباره نرم 

چشم هام رو نبستم.   گه یدست هام گذاشتم و د  یکرد، سرم رو باز رو   یم
فا پر  گهید   ده،یچه  سرم  از  ا   ده یخواب  هم    نم یبود!  واقعا  متفاوت!  صبح 

 بود!   اوت متف

سر و صدا هنوز   نی ا یچطور توکنارم نگاه کردم، کارول هنوز خواب بود.   به
دمم رو تکون    ده، یکه همون طور خواب   ینشده بود! واقعا چطور! در حال   دار یب
 گفتم:   ادیذهنش با فر یدادم، پوزم رو محکم به کمرش زدم و تو یم

!  ی بخواب  ی تون  ی سر و صدا اخه چطور م  نیا   ی کارول! بلند شو بچه، تو  ی" ه 
 ! با توام ها!" ی کردن ه  دارمیب  ی صبح  اول   ن یهم   نا یکاش منم مثل تو بودم ا 

!  ه یک  گهی د  نی، همچنان غرق خواب بود! انه انگار که تکونش داده بودم  انگار 
کرد، به   یکه داشت لمسم م  شای اروم از جام بلند شدم و بدون توجه به پاتر



پاتر   یطرف ورد با د  شایغار رفتم،  بلند شد و در حال  دنیهم  که    یرفتنم، 
 خودش رو بهم رسوند و گفت:  شد،ی م  نه یبه گرگ  ل یتبد

 قشنگن البته...  یل یمناطق خ نی اطراف رو بهت نشون بدم. ا میبر  ایب -

 . دیهم به گوش رس یآنال  یغویج  غیج  یزد که صدا  یداشت حرف م هنوز 

 !امی منم ب  نی صبر کن  یهکتور پاتر  یه -

  ی در حال   شای ام رو کند کردم تا اون هم برسه. پاترکردم و قدم ه  یا  خنده
 بلند گفت:  دیخند یکه م

 مگه!  یفهم ی ! نمادیخوشم نم  یصد بار گفتم بهم نگو پاتر  شیش -

مخفف اسمم رو صدا نکرده    یخنده ام گرفت. تا حاال کس  شتر ی حرفش ب  با
  ی. دلم براستمیاون جا ن  گهی... خوبه که دعیبود، در واقع جرئت نداشتن! ه 

خ ا  ی لیبابابزرگ  اما  بود  شده  ب  نی تنگ  رو  هاش  بچه  و  دوست   شتر ی جا 
 داشتم. 

بود. چقدر جسه   یکنارم، بهش نگاه کردم، انال   یا  گهیقرار گرفتن گرگ د  با
اب   شی با  ی با اون چشم ها  شی گرگ  دیسف بودنش   یقشنگ بودن! هرچند 

 داد! یم   یخبر از اتفاق بد

 د یبود و جثه اش، کامال سف   ی اونم اب  یهم قشنگ بود، چشم ها  شایپاتر  
و    یگرگ قهوه ا  ه یلکه رنگ، اما برعکس اون ها من    هی   ی از حت  غی بود، در

  ی و قهوه ا  اهیبود اما به طرف گردنم س  دیبودم که بدنم سف  اهیو س   دیسف



وضوح    به بود،    دیو سف  اه یو س  یاز قهوه ا  ی بیدمم هم مثل گردنم ترک   شد، یم
تا گرگ  جادیا   نمونیب  ییبای تضاد ز دو  دو طرفم  بود.  سف  نه یشده    د یبزرگ 

و قهوه    دیو سف   اهیس   یگرگ کوچولو  هیکردن و من وسطشون    یحرکت م 
 بودم.  یا

که باهات راحت    یداشته باش  ییوبه که دوست هاخندم گرفت. چقدر خ 
ا  ینم   ی باشن! من حت اما  بزنم،  باهاشون حرف  رفتار    ن یتونم  راحت  جور 

! هر  ست ی براشون نژادم و حرف نزدنم، مهم ن  دهیکردنشون باهام، نشون م
نتونم   دیتونن حس من رو درک کنن، شا   ینباشه، بالخره اون ها هم م یچ

 هیخودش    نیکنن و ا   یزنم اما حسم رو درک ممثل کارول حرف ب  ون باهاش 
 خوبه.   هیژگ یجور و

رو با   ر ی. کنار اون مس م ی رفت  یراه م  یمشخص   ر یمس ه ی یسه کنار هم، تو  هر 
انبوه   ون ی جور جاده درست بشه، م  ه یبودن تا    ده یچ   کیکوچ  یها  زهیسنگ ر 

شده توسط    یریقشنگ و دور گ  ر یمس  هی با    عت، ی و مه طب  بایز   یدرخت ها
  ن یتا حاال همچ  قتای درست شده بود. حق  یمنظره قشنگ   ک،یکوچ  یسنگ ها

 بودم.  دهیرو ند ی قشنگ صحنه

  یدرخت ها زندگ   یبود که اطراف، رو  ییپرنده ها  یاز اون قشنگ تر صدا 
  ییبای و ز  یکه به اروم   میخوندن. وزش باد مال   ی م  ییبا ی کردن و به ز  یم

  شد،ی موهام رد م  ی داد و در اخر ال به ال  یچمن ها و علف ها رو حرکت م
  م،واقعا به وجد اورده بودم. چشم هام رو بستم و خودم رو به باد سپرد

خواستم    یدرست کرده بود. م   یقشنگ   نیبلبل ها و گنجشک ها، طن  یصدا



  ی منطقه بمونم و فقط به صداشون گوش بدم. اما نم نی هم ی ساعت ها تو
  یها  ز ی . مطمئنن چنم یجاها رو هم بب  هینستم، به شدت کنجکاو بودم تا بقتو
 در انتظارم بود! ییبا یز

 )کارول( 

بود. انگار من رو به خودش    ستادهیچشمه ا  هیکنار    ،یو نوران  بیعج   ز یچ  هی
شدم. به    یم  دهیبود ناخوداگاه به طرفش کش  بیعج   یل یکرد! خ   یجذب م 

  هی   یرفتم به اطراف نگاه کردم. تو  یاه مکه ر   ینی طرفش راه افتادم و در ح
 جنگل مه الود بودم. 

! بهش نم یاون جسم رو بب  تونستم یم  ی بی بود اما به طرز عج ظی غل  یلی خ مه
زن بود! صورتش    ه یو ناخوداگاه، جلوش نشستم. به طرفم برگشت،    دمیرس
مهربون  یلیخ و  بود  معصوم   یقشنگ  موج  چشم   ی تو  یخاص  تیو  هاش 
 یک   ن یبود. ا  بی. بال هاش، از چشم هاش هم قشنگ تر بودن! عجزدیم

داشت بهم    یبیحس عج   هی  دمیترس یرو به رو شده بودم! م   ش بود که باها
 ...هیحس دلهره آور،   هیداد،   ی دست م

انگار که    با بدنم    یرو رو   خیعالمه آب    هیبه حرف اومدنش، شوکه شدم، 
 بودن.  ختهیر

 !ی م که بالخره اومدخوشحال -

نشن  یلی... صداش خصداش حاال  تا  اما  اما،  بود  آشنا  مگه    دهیبرام  بودم. 
حد اشنا باشه!    نی که تا حاال به گوشم نخورده بود، برام تا ا   ییصدا  شدیم



اما روحم بهش جذب    دمیترس   یاز قبل وحشت کرده بودم. خودم م  شتر یب
  بر .  خواستم جوابش رو بدم، اما نتونستم، من چم شده بود! چه خشدیم

 بود، من...  

ازم ازاد شد و به ناگاه انگار مثل قبل کنترلم رو از    ی بیعج   یرو یکه ن  انگار 
  ب یعج   یرو ی اون ن  ی بودم که باز شاهد کار ها  یا  نندهی دست دادم! تنها ب

 گفت:   ین خاصکرد و اروم با لح  م ی بدنم بودم. اون زن جلوم تعظ یتو

 بودمتون بانو، دلم براتون تنگ شده بود! دهیوقت بود ند  یلیخ -

  یدر واقع جلو ایمن،   یبودم، جلو رهی و شوک زده به اون شخص خ   رانیح
کرد؟    م ی بود که جلوش تعظ  ی بود! ک  ی درونم ک   یرو یکرد! ن  م ی تعظ رو یاون ن

اون ک ا  ی و  م   ن یبود که  خبره! کاش    شناخت؟یرو  بهم    ی کی چه  بود که 
 . گفتیم

 بود! یکپ کردم، منظورم چ   یلحظه ا یحرفم، برا با

به   یبه زود دوارم ی. ام نهی بیداره ما رو م  نجاست؛ی نگو، اون ا یزیچ  انا،ید -
 ؟ یا. تو آمادهرسهیموعود، داره از راه م اد، یدنبالمون ب 

نداد، به ناگاه دوباره   یما جواب خبره، اچه  نم یبودم تا جوابم رو بده تا بب   منتظر 
تعظ حالت  از  نگاه کردم،  بهش  زده  برگشتم. وحشت    رونی ب  میبه جسمم 

شد. انگار که داشت به    ره ی اومد و چند قدم عقب رفت و به چشم هام خ
 محکم و با صالبت، گفت: د، یدیهام م چشم   یوضوح من رو تو

 منتظرتم! -



فقط    دم،یبود دو  ستادهیه ا ک  یو بر خالف جهت  دم یکش  یا زده زوزه  وحشت 
  دم یدویدونستم کجام اما تنها م  یمحض بود؛ نم  یکیجلوم تار  دم،یدو  یم

اون ک بشم،  ازش دور  بود    ی تا  بود؟ منتظر من  با من  اون    ا یبود؟  منتظر 
 من...   ترسم،یکه درونم بود؟ من م   ییروین

ب  ؛یبلند  ادیبا فر  از خواب  شدم، حراسان به اطراف نگاه    دار یوحشت زده 
تو وا  یکردم،  بودم!  چقدر   یغار  اما  بود!  خواب  تمومش  شکرت  زئوس، 

طب  و  چ  یع یوحشتناک  همه  انگار  وضوح  به  م   ز یبود!  حس  .  کردمیرو 
انگار واقعا خطاب به خودم    د،یلرزیبدنم م   کنم ینگاهش، بهش که فکر م

 . گفتیداشت به من م گار بود! ان

کنم و... صبر کن!    داشیبود! چطور پ   ی ن بود. چرا؟ اون کم   ه یاما منتظر چ 
صدا زد!   انا یاون، اگر اشتباه نکنم اون رو د  رو یاون اسمش رو گفت، اون ن 

از    ی کی از جام بلند شدم و به کل غار نگاه کردم تا    مهیبود! سراس  نیاره هم 
 . هیک  انایکنم تا ازش بپرسم د  دایها رو پبچه

با    دیاز کجا معلوم شا   ،ی اما صبر کن کارول! تو هنوز تازه باهاشون اشنا شد 
درست مثل    رو بفهمن و ازت سو استفاده کنن.  یزیچ   هیحرف ها    ن یگفتن ا

 کار بابابزرگ هکتور!

ا   سرگردون  غار  رو   ستاده یوسط  افتاد،  انار  به  نگاهم  تختش    یبودم که 
  د یبگم. اول با  یزی بهشون چ  دیبود. به فکر فرو رفتم، اره فعال نبا   دهیخواب

 یزیچ   هیخبر ندارم. ممکنه اونا    یزیخودمم از چ  یهستن، من حت  یک  دید



مدت باهاشون اشنا بشم و    هیاول    دی با  م، ی هامون بفهمن و ما نفهم از حرف
 درسته.  نی کم بهشون بگم، اوهوم. ا  -اگر قابل اعتماد بودن بعد کم 

 گفتم:   دادم،یکه با پوزه ام تکونش م   یاروم به طرفش رفتم و در حال  

 کجان؟   هیانار بق  -

 کالفه از جاش بلند شد و با اخم بهم نگاه کرد، خواب الود گفت:   ادیتکون ز  از 

 هوم؟  -

 بود. ی داریخواب و ب  یزدم، تو  یلبخند

 !ستن ین  ک یو پاتر  شایو پاتر  ی ها کجان؟ هکتور و انالبچه گم یم -

 ی کرد و تکون م  یداغون م   شتر ی اش رو ب  خته یبهم ر   یکه موها   یحال   در 
 بسته، خواب آلود گفت: ی داد، با چشم ها

و به سمت راست برو بهشون    رونیاز غار برو ب  نن، ی اطراف رو بب  رون ی رفتن ب  -
 . یرس  یم

 و زمزمه کرد:   دیاز حرفش باز دراز کش بعد

 نکن.  دارمیب گهید -

ا   دمیخند باشه  ب گف  یو  غار  از  خ  رونی تم،  هوا  بود،    یلیاومدم.  خوب 
زده بود و    رون یاز ابر ها ب   یاسمون نبود اما نورش گهگاه   یتو  ی دیخورش

درست کرده بود. اروم به سمت راست حرکت کردم،    یصحنه قشنگ   یلیخ



از    یمدت کوتاه   هیاحتماال    کردم،یرو حس م   ه یهکتور و بق  یبو بود که 
 شده بودن.  رد  جانیا

به عقب برگشتم،    کی پاتر   یجاده بودم که با صدا  هی  یحال قدم زدن تو  در 
  شد، یم  کیزد با سرعت بهم نزد  یکه صدام م   ینبود! در حال   هیاون مگه با بق

 نفس جلوم نشست. اروم گفت: -و با نفس  دیبهم رس

 . ادیمردم، صبر کن نفسم باال ب   یوا -

 و گفتم:   دمیخند

 پس اونا کجان؟ ؟یبودن  هیتو مگه با بق  -

 رو باال اورد و خسته گفت:   سرش

و   نی کردم. اونا رفتن اطراف رو بب  یم  دایپ  دیجد  اهینه بابا داشتم اطراف گ  -
 به هکتور نشون بدن. 

 گفتم:    متعجب

   ؟یاه یچجور گ  اه؟یگ  -

 گفت:   یبا خوشحال  شد،ی که از جاش بلند م  یحال در 

 .  م یکن یه م استفاد  نا یدارو و ا  ی برا گه،ید اه یگ  -

 بودم که قهقهه زد و گفت: ره یبهش خ   یو پرسش  متعجب

 .یالبته اگه دوست داشته باش  دم،یبهت نشون م ا یباهام ب -



باهاش موافقت کردم و دنبالش    یبا خوشحال  ومد،ی بنظر جالب م  اه،یو گ   دارو 
بلندش   یبا دو پا  ر ی مس  یتو  یقبل راه افتادم، با خوش حال  ر یبر خالف مس 

خوش  دیپر  یم سر  با  م   یو  د   یحرف  از  ا  روز یزد،  حاال    دهیند  ینجوریتا 
 بودمش!  

  یاستفاده کرد، م  شه ی هستن اما از همشون نم  ایدن  یتو  یادیز   یها  اهیگ  -
  ت یهم خاص  ی لیو خ  اده ی اطراف ز  نی ا  ده یباحاله، مثال گل ارک  ی ل یخ  ی دون
بخشه،    یی جورا  هی داره،    ی خوب چسبناک    هیازش    شه یم   ا یارامش  ماده 

مثال سرخس    ای. چسبنیبهم م  نای و چوب و ا  لیدرست کرد که باهاش وسا 
تا    شه ی باعث م  یی جورها کی  دهیمف  یل یبدنمون خ   ی قشنگه و برا  ی لیکه خ

 . م ینش  ض یمر

قراره بهشون کمک    نا یخب حاال چطور ا   دادم، یبه حرف هاش گوش م   ران یح
 کنن؟ یو بو م نن یچ  یکنه! م 

 گفتم:   کنجکاو 

 خواص رو دارن؟  نی با بو ا  ؟یکنیخب چطور استفاده م  -

 گفت:   شدیکه وارد جنگل م  یو در حال د یخند اروم 

و بعد   می کنیصبر م  ی و مدت می ذاریآب داغ م یدم کرد، تو دیرو با  نا ینه ا  -
 . شهی خواصش وارد بدنمون م  یجورنیا م، ی خوریآبش رو م

  ی منطقه ما تنها گوشت م یتر بودن، تو  شرفته یاز ما پ   یل یباحال بود، خ  چه
 هم خورد! آروم گفتم:  اه یگ   شهی دونستم م ینم  م، ی خورد



 م؟ی ست یمگه ما گوشت خوار ن   یول -

 کرد و گفت:   ینگاه  بهم 

 !  یخورد یداره، نگو که نم  از یهم ن  اهیاما بدنمون به مواد گ م ی هست -

 تم: دمم رو تکون دادم و کالفه با اخم گف آروم

 !خوردم ینم -

زدم    ی شد. کالفه با همون اخم لبخند  رهیو بهم خ   ستادی و متعجب ا  ران یح
 شدم و گفتم:   رهی خ شی اب  یو به چشم ها

فقط گله   م،یندار   نایجا دارو و ا اون  ست،ین   یجورنیاصال ا   گایتا   یخب تو  -
  ست،یشماها ن   یها مثل لباس  یزیچ  ی. حتم ی خور   ی و م  م ی کنیشکار م   یا

 ساده که فقط بدنمون رو بپوشونه.  ز یچ  هیتنها 

 فکر فرو رفت و گفت:  به

 د؟یمگه شماها بازار ندار -

 چقدر کنجکاو بود! آسوده گفتم:  دم، یخند

اجازه نداشتن از    له یدوره، در واقع افراد قب   شمون ی اما از پ  می رو دار  ن یا  -
الفا و افراد خانوادش اجازه داشتن بر   رونیمنطقه ب  و    رونین ب برن، فقط 

اون هم خب  ها  شهیها  نم   یقشنگ  یلباس  اما  جز    یزیچ   دونم یداشتن، 
 نه.  ای  خوردنیگوشت م 



 تکون داد و باز راه افتاد و بلند گفت:  دنیفهم  ی به معنا یسر

  یکوچولو هست که اطرافش پر از خزه هست. اونم برا  اچه یدر هیجلو تر   -
خوشمزست، به خصوص   ی ل یکنه. خ  یخوبه به معده کمک م   یل یخ  ی سالمت 

 با گوشت کباب شده. 

 گفتم:    متفکر 

   ه؟یگوشت کباب شده چ  -

 جوابم باز قهقهه زد و گفت:   در 

 ی خوشمزست، همون گوشت رو رو  یل یخ ه یعال  یوا ینخورد  نم ینگو که ا  -
  د یبا  کنم یخوبه، شب واست درست م  یل یخ  میخور   یبعد م  میزار   یم   شیات

 .یحتما امتحانش کن 

  اه یهاش در مورد گسرم رو تکون دادم و به حرف  دیاز اطالعات جد   خوشحال
بودمشون،    دهیبلند افتاد، تا حاال ند  ی ها گوش دادم. نگاهم به درخت ها

 گفتم:   ییدارو  یاهایاز خواص گ کیپاتر ی هاحرف ونی م

 بودمشون.  دهیتاحاال ند  ن؟یدرخت ها چ ن یا کیپاتر  -

 انداخت و گفت:  یدرخت ها نگاه  به

ها  نایا  - تو  ای سکو  یدرخت  احتماال  با   یهستن.  فقط  کاج   دیمنطقه شما 
  نی رو ا  جانیاز ا  ی ک یمنطقه کوچ   هیباشه، قبال در مورد اون منطقه خوندم.  



غار انار    یطرفه. بد  نیهم ا   ییدارو   یاها یگ  شتر ی ب  دن یم  لی درخت ها تشک
 . نجایا ام یمواقع نم  شتر یب  نیهم  یدوره، برا جانی که از ا  نهیهم   نایا

 *دفترچه لغات* 

درختان جهان هستن و برگ    ن یاز بزرگ تر   ا ی: درختان سکوای سکو  درخت
پنجاه تا هشتاد    نیارتفاع اون ها ب   نه یش یپ   ن یانگیمانند دارن. م  ی سوزن   یها

رسه.    یم   ز ی درختان به صد و ده متر ن  نیاز ا  یو پنج متر هست. طول بعض
 پونزده متر هست. ز ی درخت ها هم ن نی بدنه ا طی محطول 

بود، چه باحال بودن    ا یرو اروم تکون دادم. عجب پس اسمشون سکو  سرم
 ی بزرگ بودن واقعا! صبر کن، گفت قبال درباره اون منطقه خونده؟ چ  یلیخ

 رو؟ کجا؟ متعجب گفتم: 

 ؟یبود؟ کجا خوند ی منظورت از خوندن چ -

 گفت:    دادیکه به راهش ادامه م  یدر حال  خونسرد

بوده که قبال از اون    ی کسان  یتومار ها خوندم. برا  یتو  گهیخب معلومه د  -
 کردن.  دیاطراف بازد

تومار هم در مورد اتفاقات    ه ی  شهیم  یعن ی تومار،    دم،یدنبالش دو   متعجب
 و گفتم:    دمیکش   یباشه؟ فکر نکنم. کالفه پوف افته یکه در مورد من م  یبیعج 

 غار الفامون بود.  یتو شه یبخونم؟ ما هم  تونم یتومار ها کجان؟ منم م  -

 خورد گفت:  یو م   داشتیکه با دستش آب برم   یدر حال  م،ی دیرس   اچهیدر  به



  ی خوا  ی تونن بخونن، م  یهمه م   شه،ی م  یمکان نگه دار  هی  یتو  نجاینه ا  -
 ببرمت؟  

و به  به   خوشحال از جاش بلند شد  ش نگاه کردم، سرم رو تکون دادم که 
 اطراف نگاه کرد، اروم گفت:  

  ر ی د  میشهر. االن ظهره اگه بر   ی دارم تو  ی کار  هیجا، خودمم اون  میفردا بر   -
 برگشت.  یبرا شهیم

خزه    دنیشدم. اونم مشغول چ  ره یرو آروم تکون دادم و به اطراف خ  سرم
اون تومار    ی تو  یز یممکنه چ  ی عنیداد شد.    یکه با ذوق بهم نشون م   ییها

خسته    یسردرگم  ن یاز ا  گهی زئوس لطفا کمکم کن. د  شه؟یکنم؟ م  دایها پ 
 شدم.

 *** 

 )هکتور( 

سه غار    ی. اولش تنها دو ال م ی شد  کیدهکه کوچ   هیوارد    شا،ی و پاتر  یآنال  با
  ی اما هر چ  شد،یم  ده ید  ر، یسمت چپ و راست مس   ی بود که گاه  کیکوچ 

که    ییشدن به عمق کوهستان، تعداد غار ها   کیبخاطر نزد  م، ی رفتیجلو تر م
 . شدیم  شتر ی بودن، ب  گهیکنار هم د

خواستم وارد دهکده    ی . با خوشحالم یبود  دهیدهکده رس  یبه منطقه اصل   انگار 
 وحشت زده عقب رفتم!  ،یادیز یبشم که با غرش ها 



بودن و    ستاده ی ا  ی شدم که با حالت تهاجم  ره ی ها خ  نهی از گرگ  یبه انبوه  
 یو عده ا نیزم   یرو   یاسقف غار ها، عده  یباال  یکردن، عده ا  یبهم نگاه م

خواستم منم   ع یسنگ ها، همه اماده حمله بودن، وحشت زده سر یهم باال
  یبا زوزه  هاز خودم دفاع کنم ک  یآماده بشم، که اگر حمله کردن بتونم تا حد

بود    ستادهی شدن. متعجب بهش، که کنارم ا  رهی ه بهش خهم   شا، ی بلند پاتر
بود،    یچشم دوختم، چقدر براش عاد  کرد، ینگاه م  ت یآروم به جمع  ی لیو خ 

  ی کنن اما انگار براش مهم نبود! به انال  که یت  کهیهر آن ممکن بود من رو ت 
پاتر  اونم مثل  اون دکردیم  نگاهاروم به همه    یل یخ  شا،ینگاه کردم،    گه ی ! 

بود؟ نکنه براش مهم    ال یخ  یاز قبل متعجب شدم. چرا اونم ب   شتر ی چرا! ب
  ه یباشه تو    ی نبود؟ واقعا؟ اما مگه دوستشون نبودم؟ نه هکتور بازم هر چ

 در مقابل نژاد خودشون ازت محا...  ست یها قرار نو اون ی گرگ

 ناباور بهش ها نگاه کردم! شا، ی بلند پاتر یبا صدا 

 اومده!   جا نی! اون دوستمونه که تازه به اد یداشته باشن یلطفا باهاش کار  -

اوردن    نییدفاعشون رو پا  یکم  یکردن، عده ا  یبا تعجب بهمون نگاه م  همه
ب  قبل عصب   شترشون،یاما  بر    یاز  در  رو  تر شدن، صداشون، کل کوهستان 

جلو برداشت    یقدم  تیبود با عصبان   یها که قهوه ا   نهیاز گرگ  یکی گرفته بود.  
 بود گفت: رهیکه بهم خ   یفرت در حالو با ن

! شما امگا ها انگار اب که از سرتون  نی س یگرگ وا   هیطرف    ن یتونیچطور م   ،
 آره؟  ستیبراتون نژاد و اصالت مهم ن  گهیبگذره د



 بهش جواب داد: تیجلو تر رفت و بلند و با عصبان  یقدم  یعصب  شا ی پاتر

ف  یآها  - باش  رو  کسی لیمواظب حرف هات  اصالتمون  ما  نرفته    ادمونی! 
 بد باشه. شه ینم  لیگرگه دل  هی که نیدوستمونه، ا  گم یدارم م 

 زد:   ادیشده بود فر ی از قبل عصب شتر یکه ب   کسیلیف

  وون ی رفته گرگ ها چجور ح  ادت ی! نکنه  نیشد   وونهیانگار واقعا د  دوست؟
. چطور  م ین کیم  نه ی به گرگ  لیما اونا رو تبد   م ی هستن؟ ما از اونا برتر  ییها

اجازه م  ا  ؟یگرگ رو دوست خودت خطاب کن  هی  یدی به خودت    نایمردم 
 . ارنی م نیی کارن اونا دارن ارزش ما رو پا  انتیخ

و    کردن یبلند شد که به شدت جو رو بد تر کرد، همه بهم نگاه م  یاهمهمه
م   یعصب طرفم  م ومدنیبه  محاصره  اگه  از    شدمی.  بتونم  نداشت  امکان 

 کار کنم، من من...    یاالن چ  یدستشون فرار کنم. وا

.  شده بودم  ی ! عصبکردمیکار م  یچ  د یزده به اطراف نگاه کردم.  با  وحشت 
.  دادمیچنگ انداختن نشون م   ا یمثل غرش    ییناخوداگاه بهشون واکنش ها

ا  ر یدرگ قهوه  بودم که گرگ  پنجه  یغرش  با  و محکم  بهم  هبا سرعت  اش 
  یکی   وارهی به عقب پرت شدم. محکم به د  یچشم بهم زدن  هیضربه زد و با  

لعنت  ن یزم  یاز غار ها خوردم و رو  با قدرت بود!    ع یچقدر سر   ی افتادم.  و 
  بایهم بزرگ تر بود! تقر  شای و پاتر  یاز آنال   ی اش حتبهش نگاه کردم، جسه

بود! زئوس چطور برابر من  باهاش مقابل  یسه  بتونم  ه کنم! ممکن  ممکنه 
 . ستین



و خفه    رهیباز به طرفم اومد و خواست با دندون هاش گردنم رو بگ   کس یلیف
که بهش وارد شد به سمت راست پرت شد، هر چند    یکنه که با ضربه ا 

براش قدرت مند نبود چون مثل من به سنگ نخورد. به جلوم    ادیضربه ز 
. اون، اون چرا... اونا  شایکه بهش حمله کرده بود! پاتر   ی به کس  شدم  رهیخ

بودن؟   ستاده یهم نوع خودشون ا  یکه تازه با من آشنا شده بودن چرا جلو 
 دوست داشته شدن بود؟   یحس واقع نیا  یعن ی

بود!    یچه حس خوب و لذت بخش   ، دادیدلم قلقلکم م  ی تو  ی بیعج   حس
 داشتن و دوست داشته شدن.  ت یحس اهم

نفس   تم یکه کل بدنش همراه با ر   یبه شکل  دیکشینفس م   یعصب  شای پاتر
  ششین   یدندون ها  ی. دهنش باز بود و از ال به الشدیم  نییهاش باال و پا 
بود! اما چرا! با خشم و    ی عصب  یلی. انگار خدیچک یم   نیزم   یآب دهنش رو 

 خورده بلند گفت:  نیچ  یاپوزه

ف- رو بدون  از گل  کس،ی لیحد خودت  رو  ات  متی پات  تر نکن.    ار یب  شی دراز 
 معرکه نشو و گورت رو گم کن!  

 گفت:  ومد ی که به طرفم م  ی در حال  ینگاه کردم، عصب  کسیلیف به

دار  یب  نیا   بخاطر  ا  یارزش پست  م  یجورنی باهام  آره؟ هه   یزن یحرف 
 تو اون...  شه یباورم نم 

  ی زیتونستم چ  ینم  دم یفهم  یاگر هم م   دم یفهم   یهاشون نم از حرف  یزیچ
و درد بلند    یاز جام به سخت   شدیم  کیکه بهم نزد   یبگم. با ترس در حال



کرد و پوزخند زد.    یبهم نگاه  دنشی گرفتم که با رس  ی. حالت تهاجم شدم
شده بود و دستش به طرف    لیکه به انسان تبد  یدر حال  شایخطاب به پاتر 

 دراز بود، من رو نشون داد و گفت: نم

بهم حمله    خوادیم  کنهیکه م  یکار  نی اون وقت اول   ی کنیم   تیازش حما   -
 . یکنیم  انتیبه ما خ یدار  شای پاتر یشد وونهی کنه تو واقعا د

 گهیشدم. اون اول بهم حمله کرد که من دفاع کردم د  رهیبهش خ  متعجب
معنا  نیا چه  م  ییحرفش  احساس    ی الک   چارهی ب  یشای پاتر   کردمیداشت! 

روز   هیخواستم بخاطر من که تازه    ی. نم شدیبخاطر من داشت سرزنش م 
م  رو  هم  اطراف  م ی شناخت  ی بود که  قدم  انشیاز  بشه.  و    یترد  رفتم  جلو 

 برسونم که با حرفش متعجب شدم! شایبه پاتر  رو خواستم حسم 

  نیتو پست تر   شناسمتیهر کس تو رو نشناسه من م   کس یل یخفه شو ف  -
و انتظار    یگ یدروغ م   هیبق  یبه وضوح جلو  دمیکه تا حاال د  یهست  یموجود

ازت حما  یدار دار  تیهمه  م  یکنن.  در  رو  تو  انت ی. هه خ یار یشورش   !
 . کسی لیهام نگاه کن فبه چشم  ؟یزنیم  انتیو خ  یمن دم از وفادار شیپ

هم با نفرت    کسی لیمصمم بود! ف  یلی خ  شایبودم. پاتر   رهیبهشون خ   رانیح
 شده بود.   رهیهاش خو غم به چشم 

   ؟ین یبیم  یاز اعتماد و وفا دار یامن نشونه ی هاچشم  ی بهم بگوط تو تو -



  ی نم  یزیچ   یهمه جا ساکت شد. کس   شا ی بعد از حرف پاتر  ی لحظه ا  یبرا
م  نگاه  فقط  همه  چ  یگفت،  پاتر   یقدم   کهو؟یشد    ی کردن.  طرف    شا یبه 

 سرزنش وار گفت: شا، ی در جواب پاتر  کسیل یبرداشتم که ف

  یقبل  ی شایشدن اما هنوز همون پاتر   ی چشم هات اب نکهی با ا نم، ی ب ی اره م -
 !ی هست

زد    یو مانع از ادامه دادنش شد، چوزخند  د یحرفش پر  ونیم   ی عصب  شا ی پاتر
 و گفت: 

شنگه رو تموم کن. هکتور  الم  نیبرو ا   جانیاز ا   ست،ین  ن یاالن موضوع ا  -
 !ی! هری درست کن  یمشکل   ای واسش دردسر  خوامیدوستمه و نم 

شد    لیتبد   نهی باز به گرگ  ،ی حرف  چیشد و بدون ه  رهیبهم خ  یعصب  کسیلیف
و به طرف مخالفمون حرکت کرد و با سرعت دور شد. اوه چه حرف گوش  

 گفت:   تیبا خنده خطاب به جمع ی کن! انال

 دییبفرما  د یگرگه هم به خونش نرس  دیداستانمون به سر رس  گه یخب د  -
 هاتون تموم شد. خونه دیبر  زانیعز

حت  را  ز ی از شوخ بودنش به لبم اومد. چقدر راحت بود، با همه چ  یلبخند
نگاه    شا ی. به پاتر ستادمیرفتم و کنارش ا  ی . اروم به طرف انال کردیبرخورد م 

جلو جا  همون  هنوز  بق  یاسخره  یکردم  ا  هیکه  بودن   ستادهیروش 
 فکر بود.  یبود و تو ستادهیا  دنمونیدیم



باهم    دیاومده بود، چرا با   شی ها است برام پکه مدت  ی. سئوال دمیکش  یاه
 پس چرا؟  م؟ یگونه نبود   هیمگه از   م؟ یدشمن باش 

.  اومدم به طرف صدا نگاه کردم  رونیاز فکر ب   د،یاز دور به گوشم رس  ییصدا
نگاه    گه ید  یها  نهی گرگ و  بودن  شده  جمع  باز  همه  صدا  اون  حضور  با 

شده   ال یرو از روم برداشته بودن. انگار با حضورش همه آسوده خ رشون یخ
ده بود. خود شخص نبود اما صداش پچپچشون خاموش ش  ی بودن و صدا ها

 چقدر با صالبت بود! د،یرسیبه وضوح به گوشم م

  نی اش کماومده؟ از کجا معلوم گله  یچ   ی. براکایکاستار  ی گرگ! اونم تو  هی  -
 . شایپاتر   یمالحظه نبود  ینکرده باشن! تو ب 

  نه ی گرگ  هی.  شدیم  کیموندم که صدا نزد  رهیخ  یریاز حرفش به مس   متعجب
داشت.    یب یقرمز که ابهت عج   یی بود! با چشم ها  اهی که س  کسیلیاز فبزرگ تر  

لبخند زد. الفا بود پس    نهیو به اون گرگ   ستادینگاه کردم. کنارم ا   شایبه پاتر 
  لهیقب   هیاز    یک یامگا نبود؟ پس چطور    شا یداشت. اما مگه پارت   لهیقب  یعن ی
ا   گهید رو  با صم  ینطوریاون  م  ت یم یو  پاتر زدیصدا  خ  شای .    یلی گفتنش، 

 صداش بود اما نسبت به...   یتو یابهت خاص  که نی بود. با ا  م ی مال

داره چشمم از    گهیاز قبل متعجب شدم؛ غلط نکنم، د   شتر ی ب  شا یجواب پاتر   با
 . ادیم  رونیحدقه ب

 نداره.   یاامگا است، گله  یی جورا   ه یو    ده یرس  روز ی بابابزرگ، اون دوستمه، د  -



که به    یسکوت کرد و بعد، با همون لحن محکم، در حال  ی مدت   اه، یس  نهی گرگ
 گفت:  کردیمن نگاه م

 ؟ یزنینم  بیاس ی که به کس  یبد نانیاطم جانیبه تموم افراد ا یتون یم -

باز و بسته کردم. هم نگاهش رو بهم دوخت، چشم   شای پاتر هام رو آروم 
ه کنم! ما  حمل  یکیبه    یمن بودن، مرض نداشتم که الک  دیی مطمئنن منتظر تا 

 اخه! کردنیفرض م یرو چ 

 همون بابابزرگش گفت:   ای  اهیس نه یدر جواب گرگ  یبا خوشحال  شا ی پاتر

 . رسونهینم بی اس ی که به کس  کنم یبله! ضمانت م -

هم انتظار نداشت جواب بده! همه    ینداد و انگار کس   یجواب  گهید  بابابزرگش
  ی عنی از هم پراکنده شدن و به ادامه کار هاشون پرداختن!    بشونیبا نگاه عج

 اونا به اون الفا مطمئن بودن!   ایاعتبار داشت؟  نقدر یا  شای جمله از پاتر هی

. نفس اسوده  شدم  ی بودم و خورده نم  تیاالن در امن   نکهیمهم ا   ست،ین   مهم
 . باز هم قدم شدم ی و انال  شایو  با پاتر دم یکش  یا

به عنوان    نه، ی عالمه گرگ  ه ی  ون ی م  ه،یلحظه گفتم مرگم حتم   هی  یبرا  قتا یحق 
رفتم، به غار    ی که راه م  یبود! در حال   ی لیکه االن زنده ام خ  نیگرگ، هم  هی

بودن و   گهی م دهاشون نگاه کردم. چقد جالب بود. تموم غار هاشون کنار ه 
 غار مخصوص داشتن.   هیخودشون   یبرا   ،یاهر خانواده



الفا هامون بود! چقدر جالب بودن،    یدرست برعکس ما که غار ها تنها برا  
قرمز    ی و خاص بود. کنار غار هاشون پر از گل ها  شرفته ی چه قدر شهرشون پ

. لذت بخش بود  یل ی! برام خدن یچرخ  یقشنگ بود که پروانه ها دورش م
  نه،یرگ شهر پر از گ  ه ی  ی بار تو  ن یاول   ی اونم برا  ، یی هامنظره  ن یهمچ  دنید
 و متفاوت بود!  دیجد  یلیخ

  ی طور  نیبودن، چرا ا   ستادهی گل ا  هیافتاد که کنار    یا  نهیبه دو گرگ   نگاهم 
اون صدا، انگار اجازه    نکه یانداختم، اوه! با ا   ی نگاه   ه یکنن! به بق  یبهم نگاه م 

متعجب   یهنوز همه بهم اعتماد نداشتن، چشم ها  یی بود بمونم اما گو داده  
اگر حرکت اضافه    ن و اماده حمله اشون بود که تحت نظرم داشتن، مطمئن

اما بازم خوب    کردن،یم  ام کهیت   - کهیهمشون ت  دادم،ینشون م  ی ا  ی تهاجم  ای
 بود!   ینداشتن، خودش عال  یبهم کار یکه  در حالت عاد  نیبود، هم 

  نهی . متوجه چند تا بچه گرگکردمیاطراف رو نگاه م  یکه با خوشحال  یحال  در 
باز باهم  داشتن  پروانهکردن یم   یشدم که  دنبال  م .  سع   دنیدو یها    یو 

بگ حال  رنشون، ی داشتن  در  شون  م   یهر سه  سر    ییهازوزه  دن،یدویکه  از 
 .دنی کش   یم  یخوشحال

  ن یبود، محکم به زم  دیفکه س  شونیک یکه    کردمیبا لبخند بهشون نگاه م 
دو   عیخورد، سر  با حمله    دم یبه طرفش  ناگهان  بهش کمک کنم که    هیتا 

 ی سنگ  وارهی از سمت راستم، به سمت مخالف پرت شدم و محکم به د  نهی گرگ
 غار خوردم. 



چه مرگته؟ من که    ی ! لعنتستن ی باز چرا؟ اخ امروز تا من رو نکشن ول کن ن 
از جام    ی تم بهش کمک کنم. تف! عصبسرم خواس   ر یباهاش نداشتم خ یکار

باز به طرفم   نهی برم که اون گرگ  یو انال  شای بلند شدم و خواستم به طرف پاتر
  ی عصب  یلی . خودبود که انگار مادر اون بچه ب  ی خاکستر  نهیگرگ   هیحمله کرد.  

شدم. اماده    ی. عصب دمید   یچشم هاش م   یبود، حس خطر و ترس رو تو
 عمرا.  م، ی و بکش یتا تو بهم حله کن  سم یقراره وا ی کنیحمله بود، اگه فکر م

من کجا و    کلیرو چرت گفتم! ه  نیکنم! البته ا  اتکهیت  - کهیت   تونم یمنم م 
. حالت  شدمینم  فشیبود و مطمئنن حر  شا یاندازه انار و پاتر اون کجا! هم 

دستش رو باال گرفته    هیو    کردیاش که داشت ناله مگرفتم، به بچه  یتهاجم 
نگاه کردم که   دو  کهویبود  طرفم  حمله کنه    دی به  خواست  غرش    کهو  با 

 صورتم متوقف شد.   کینزد  شا،ی پاتر

 قول داد. ید یمگه ند   ؟یکن یکار م  یچ ی دار یه -

بود    رهیکه بهم خ  یدر حال   یو بهش نگاه کردم. عصب  دمیکش   یاسوده ا  نفس
 بلند گفت: 

 . کردیداشت به بچم حمله م یدی! ندی مگه کور بود -

 و گفت:   دیحرفش پر ون ی م  یانال

چون افتاد    کردیداشت به بچه کمک م  چارهی وا حمله کجا بود؟ هکتور ب  -
 و... 



به توج   ی عصب  نه،یگرگ اون بدون گوش دادن  و  نگاه کرد  به    ،ی انال  هیبهم 
و با اخم به طرف مخالفم برگشت.    یکرد و عصب   یشد، غرش  رهیهام خ چشم 

شد. اوف!    کمونینزد  یاز غار ها  یکیهاش گرفت و وارد  بچه رو با دندون
.  دمو به اطراف نگاه کر   دم یکش  یقیگوشم رد شد! نفس عم  خیانگار خطر از ب

 .  کردنیبهم نگاه م تیهمه داشتن با عصبان

قول داده    نکهیقدرت نداشت. با ا  ادی شده بودم. انگار اون الفا هم ز  کالفه
 بودم اما هنوزم همه ازم متنفر بودن.  

  ستادم، ی رفتم و کنارشون ا  اومدنیکه به سمتم م  شا،یو پاتر  یطرف انال   به
  ز یزدن بدنم، خاک و گل ها رو تم   سی داشت با ل  یکه سع  یدر حال  یانال

 گفت:   یکنه، عصب

 چرا... !کننیشورش رو در آوردن، مگه حسش رو درک نم  -

که نشسته بود و داشت به اطراف   یو در حال   د یحرفش پر  ون ی م  شا یپارت 
 کرد، گفت:   ینگاه م

  نانیتو قرار نبود ولش کنه! منتها بهش اطم  هی! وگرنه با توج کنن یدرک م  -
نداشتيم    نانیبهشون اطم  ادیندارن. بهشون حق بده، خودمون هم اولش ز 

 !ی فهمیمثل انار، هر چند تو کال نم 

ا   یالآن پاتر  ن یبا  اروم    شا،ی حرف  و  غر کرد  متوجه    یزیچ   ه یغر  گفت که 
کردم و به اطرف نگاه کردم، همه بهمون    یشدنش خنده ا ینشدم. از حرص



ا  ره یخ پاتر  ن یبودن.  بود.  فشارم گذاشته  تحت  بدجور  از    شا ی نگاهاشون، 
 جاش بلند شد و به طرفم اومد، اروم کنار گوشم گفت: 

  ی ترسم نتونم اوضاع رو کنترل کنم، مدت  ی م  م، ی امروز رو برگرد  ا یهکتور ب  -
 زمان بده! کم ی. لطفا بهشون  شنیکه بشه اروم م 

ممنون    یلیزد انگار خ   یزد، نگاهش حرف م   یرو آروم تکون دادم، لبخند  سرم
زدم و باهاش هم قدم شدم تا   ی. لبخندبودمبود که باهاش موافقت کرده  

 هم باهامون همراه شد.  ی. انال میبه غار برگرد

  یهاش به قدر  تی بود اما جذاب   یقبل  ر ی به اطراف نگاه کردم، همون مس  باز 
نميشد.    یوقت برام تکرار  چیبودن که اگر صد بار هم ازش بگذرم ه   ادیز

 .  مینداشت  ییها  صحنه   نیهمچ  گایتا  یوقت تو چی بود ه  ی واقعا عال

  ن یکه ب  یتوجهم بهش جلب شد. در حال  یانال  یاطراف بودم که با صدا  محو
 کرد.   یغر م -رفت غر یراه م  شا یمن و پاتر 

 گفت...   یبابا خب وقت  کنن،یم  اط یاحت  یادیز -

  یی روز از اشنا  هی  کهنیهاش باز به اطراف نگاه کردم. با اتوجه به حرف  یب
  یادی مواقع ز شتر ی رو شناخته بودم. در ب  یانال   یگذشت اما به خوب   یمون م 

اون انگار تازه    شدی بعد که تموم م  م ی زد  ی م  یحرف  ه یداد، مثال    یم  حیتوض
 . کردیو کلش رو باز گو م  دیفهم یم

 یپرنده ها   یتاسف تکون دادم. نگاهم رو   یاز رو   یکردم و سر  یا  خنده
  ی و م  کردن یدرخت ها پرواز م  یبه القشنگشون ال    یبود که با صدا  ییبا یز



نم بودن، خ ی اما هر چ  ن یچ  دونستم یخوندن.  به شدت    ی لیکه  قشنگن! 
طور   نی. اما ام یبمون   جا نیا   شهیهم   شدیبهشون جذب شده بودم. کاش م

با    ست،ینبود. در واقع اصال ممکن ن   یشگ ی موندمون هم  گفت، یم   ارول که ک
م   ط یشرا ثابت  نم   شد یامروز کامال  ما  امن  جانیا  ی تو  می تونستیچرا    تیبا 

 . م یکن   یزندگ 

خاص بودنش و    لی کردن دل  دایپ  یکارول تو  تیبره که اولو  ادمی   دینبا  یول
  م ی دیباشه رس   ادم ی  یتنهاش بزارم. آها راست   دیو نبا   نجاستیا   یحضورمون تو

ممکن بد    طولش بدم، وگرنه  نیاز ا   شتر یب   دیبهش در مورد هادس بگم! نبا 
 بشه. 

 ( ی)آنال

افتاد اون    ادمی  کهویکه    کردمیم   لیطور داشتم ماجرا رو براشون تحل   نی هم
  شییبایاز ز  نه ی! مطمئنن اون جا رو ببمی رو بهش نشون نداد  ی شگی هم  یجا
از اون همه جالل!  دست    شهی هوش م  ی ! در واقع بشه یخوش حال م   یلیخ

 گفتم:   یو با خوشحال  دمیکردن برداشتم و جلو تر ازشون دو  لی از تحل

شکار، اون جا   میریم  شهی که هم  ییاون جا م ی هکتور رو ببر  ای ب یپاتر ی ه -
اما    م ی مونه! شهر رو که نشد نشونش بد  یدهنش باز م   شیی بای از ز  نهیرو بب 

لحظه    هیها کود بودن، اه اه خب    نهی گرگ  نیچقدر ا   نه،ی الاقل اون جا رو بب
ها!    ل خل و چ  نیشد   ی با اخالق خوبش مواجه م  ن، یداد  یبهش وقت م 

وگرنه مجبور    م،یفقط به فکر خودشونن، خوب شد ما که گله ندار  شهی هم
 نه؟   ای  م یبر  ی . ها راستمیخل و چل ها گوش بد  نیبه حرف ا  م ی بود



 د گفت: کر   ی بهم نگاه م  یکه خنث   یدر حال  شا ی پاتر

و    ادیالبته اگه هکتور م   م ی اره بر  ،یهمه حرف نزن  نیو ا  یاگه اجازه بد  -
 خسته نشده!

 هکتور نگاه کردم و خوشحال گفتم:  به

  یپر از درخت ها  ییجا   هی  ه،ی چقدر اون جا عال  شهی هکتور باورت نم  یوا  -
 و...   یبش میپشتش قا   دهیکه حال م   یکوچول

 گفت:   یپاتر  حاتم،ی توض  ونی م

 منظورش بوته هست!   -

 و گفتم:   دمیخند

  ی منظورم رو بگم اره داشتم م  نکه یمهم ا  ست،یاره اره همون؛ حاال مهم ن   -
  میبر   ای ! بیتوهم که غذا نخورد  یشکار، وا  یبرا  ده یخوبه حال م   ی لیگفتم خ 

خوام   یم  یلیخ ی. وا م ی کارول ببر  یبخور هم برا  یزیچ ه ی شکار هم خودت 
بب رو  ها  شا  ی عنی  نم یشکار گرگ  داره؟  فرق  ما  وا  دم یبا    ی لیخ   یینداره 

 خوشحالم!

زد    یاز گفتن تموم حرف هام مشتاق و شاد به هکتور نگاه کردم. لبخند  بعد
 .  م ی بزن بر یعن ی  نیو اروم سرش رو تکون داد، اره ا 

  ر یکل مس   یتو  م،یمون راه افتاد   یشگی و شاد به طرف منطقه هم  خوشحال
  یدونم اگه من نبودم، م   ی باهاشون حرف زدم تا حوصله اشون سر نره، نم



  ی توسنت حرف بزنه اما حس خوب   ینم  نکهیکار کنن. هکتور با ا  یخواستن چ
هم مثل من   یحوصله بود اما گاه   یب   شهی هم که هم  ی داد، پاتر  یبهم م

 نادر بود!   ی ل یدر هزار بود. خ ک یحالتش   نیکه ا   شدیزده م  جان ی ه

. اطراف رو  ستادمی ا  به، ی غر  نهیگرگ   هی  یرفتم که با بو  یو شنگول راه م   شاد
جا    نیبود! چطور جرئت کرده بود وارد منطقه ما بشه! ا   ک یبو کردم. نزد

نگاه کردم،    شای! به پاترمیبا ادرارمون نشونه گذاشته بود  یمال ما بود حت 
. از ال به  م ید ینگاه به هم به طرف منشأ بو دو   ه یبود هر دو با    ده یاونم فهم

سر جام    دنش، یبا د  مید یبهش که رس  م، ی درخت ها با سرعت رد شد  یال
 شدم.    خکوبی م

  یگرگ کرم  هیکرد.    یبود و بهش نگاه م  ستادهی از درخت ها ا  ی کی   یجلو
اومد و  یخورد! بازعقب م یرفت و محکم به درخت م یجلو م  یبود که ه 

باز همون کار رو تکرار م   یبهش نگاه م رد. متعجب به طرفش  ک  یکرد و 
 و گفتم:   دمی. خند ستادمی ا ش، یدو متر  ی رفتم و تو

 ها.   ییمنطقه ما ی تو  ؟یکن  یم  کار یچ ی دار یه -

 :  دمی به کارش ادامه داد، متعجب پرس الیخ  ی نداد و ب ی جواب

   ده؟یجد یباز -

  ه یبهم نگاه کرد و با خنده و    نبار ی کرد، ا  یکه اون کار رو تکررار م  یحال  در 
 لحن باحال، گفت: 

 دونم.  یاره اره، نه، نه! نم  -



شدم و به    کینگاه ازش خوشم اومد. بهش نزد  ه یچه باحال بود! در    ییوا
(، رفتم کنارش و  ای ها بود )سکو  کر ی. از اون درخت غول پدرخت نگاه کردم

 و گفتم:  دمیمنم سرم رو مثل اون به درخت کوب

 پس؟  ی کن  یم یطور نی ا یچرا دار -

م  یحال   در  تر  رو محکم  باحالش    د یخند  دیکوب   یکه سرش  لحن  اون  با  و 
 گفت: 

کنم تا بره و بزاره رد    یم   یجور  نی ! اره ی درخته از سر راهم کنار نم  ن یاخه ا  -
 بشم!

درخت ها هم    یعن ی باحال بود،    یلیزدم و به کارم ادامه دادم، خ   یقهقه ا 
بکنه!    ینجوری البد وگرنه که مرض نداشت ا  تونستن حرکت کنن؟ اره  یم

کردم   یبهش کمک م  د یبه کارم ادامه دادم، با  ی شتری ! با شدت بده یحتما د
که شکار    یتا بتونه درخت رو ببره، درسته وارد منطقمون شده بود اما تا زمان 

 .  م ینداشت  ینکنه و نشونه نزاره باهاش کار

که داشتم با    نیبه نفع ما بود. در اون ب  کیبود که فعال دو    یمهم باز  االن
نگاهم به بچه ها افتاد. داشتن با تعجب به کارمون    کردمیدرخت رقابت م

رو داشت    نیانگار انتظار ا  شایبود اما پاتر  دهی. هکتور که هنگکردن  ینگاه م 
 نقدر ی اکردم که    یم  یبی بود. مگه چه کار عج  چون کمتر از هکتور شوکه شده

 پسره! ن یبود ا ب یشوکه شده بود؟ چقدر عج

 ( شا ی)پاتر 



انسان  به و در حال   م ی شکل  اومدم  بهم ر یدر  رو که  بودن   خته ی که موهام 
 کردم خطاب به هکتور گفتم:   یمرتب م 

 نگران نباش. ادیتختش کمه ز  ه یکال   نیا -

ب   بهش باز  ینگاه کردم،  اسکول  از  بدجور  بود!    ی انال   یچاره  شده  شوکه 
 کردم بلند گفتم:   ی حرکت م  یکه به سمت مخالف انال   یو در حال   دمیخند

 ولش کن.  ایبعدش به غار برگرد. هکتور ب   م ی انا ما رفت  یهو -

پاهاهمون  داشتم  با  رو  یطور  م  سی خ  یهاچمن  یبرهنه  که   رفتم یراه 
که چقدر گرگ ها از    کردمیفکر م  نیهکتور رو کنارم حس کردم. داشتم به ا

اونا،    م ی انجام بد  م ی تونست  ی کار ها م  یل ینظر نژاد محدود بودن. ما خ اما 
  هم ! خب دروغ  اومدیاز دستشون بر نم   یکار  چیانگار ه  کردمیاحساس م 

 بود. قتینبود حق 

  ی لب کرد. طبق معمول رو ام رو بهشون جچه چه پرستو ها توجه  یصدا
ظهر    کینزد  بایخوندن. خب تقر  ینشسته بودن و م  کر ی غول پ   یهادرخت

  با ی غدا جمع بشن. به جلو نگاه کردم. تقر  یبود و وقتش بود همشون برا
 .   م ی دیرس یم  میداشت

خرگوش    شتر یبود. ب   ی خوب  یجا  ی لیشکار خ  یبرا  یمن و انال   یشگ ی هم  پاتوق
  ی لی. خ م ی کرد  دایاونجا رو پ  یساختن و ماهم اتفاق  ی ها اصوال اونجا خونه م

غذا خورد. به هکتور نگاه کردم. آروم همراهم راه    شهیم   ر یدل س  هی خوبه  
حرف    قدر دونم چ  یرو م   یتونست حرف بزنه االن قدر انال  ی. کاش م ومدی م



ب  زد،یم بد  نمونی الاقل  نبودش  با  االن  اما  نبود   یجور هر دو ساکت سکوت 
اون که نم م ی بود نم  تونه ی.  بگم. خاک تو   ی اصال چ  دونم یحرف بزنه منم 

خودم به خودم    گهی د  یپاتر  ی تو روحت انا از بس گفت  یا   ؟یچ   ،یسرت پاتر
 تف!    یپاتر  گم یم

شدم. باز هوا   ره یخودم تکون دادم و به آسمون خ یتاسف برا  یاز رو  یسر
 بود! آروم گفتم:  یابر

  ی . گاه هیابر  شهی بگم کال هم  دیدر واقع با  ه،یمواقع هوا ابر  شتر ی ب  جانیا  -
دراز بکشم و بهش    رشیکه بتونم راحت ز  یخواد. به قدر  یآفتاب م   کم یدلم  

برگ    یاز ال به ال  نمیتونم آفتاب رو بب   یکه م  ییبشم. تنها وقت ها   رهیخ
 آه!. شهی درخت ها است که از روزنه خارج م

رو گفتم؟ اون که    ها نی ا  یچ   یآوردم. برا  نیی و سرم رو پا  دمیکش  یقیعم  آه
هام  به چشم   شیآب   یهاجوابم رو بده! بهش نگاه کردم. چشم   تونستینم
لحظه انگار معذب شدم! من چم    هی  ی بود. نگاهم رو ازش گرفتم. برا  ره یخ

 شده بود؟

 و گفتم:   دمی. خندم ی دی. رس . به جلو نگاه کردمستادمی کردم و ا  یاسرفه

 !یبهشت کشف شده توسط من و انال نم یا -

و به طرف دشت   دمی بود. خند  رهیبه جلوش خ  ران یهکتور نگاه کردم، ح   به
متر بود انداختم که توشون    هیبلندش که   یچمن ها ی. خودم رو رو دمیدو 

 و بلند گفتم:  دم یغرق شدم. خند



 هکتور.   ای! تو هم ب دهیم  فیک   یلیخ -

  ستادهی زده ا  رت یهنوز ح   دمیهکتور کجاست که د  نم یرو بلند کردم تا بب   سرم
هم شوکه شد،    دی با  قتای. آره خب حق کردیبود و داشت به منظره نگاه م

  دنشیهم تا چند هفته با هر بار د   یمن و انال  ی بود حت  یقشنگ   ی لیمنظره خ 
 .  م یموند  یم  ره یخ

ادامه داشت و    تی نها  یدشت سر سبز بزرگ که تا ب  ه یمنظره نگاه کردم    به
جنگل بزرگ   هی کرده بودن. دورش هم   ر یبزرگ اون رو اس یانتهاش کوه ها

افتاده    ر ی پوشونده بودش انگار که وسط اون ها گ  کر یغول پ  یبا درخت ها
باد    مراهبزرگ ه   یعلف ها   یبنفش بود که ال به ال  ده یارک  یبود. پر از گل ها

علف ها و گل ها چاله   نیا   ی. خرگوش ها هم ال به الخوردنیو تاب م چیپ
 ع یبود تا سر  رانه یشکار غافلگ  یجا برا  نی کردن. بهتر  یم   یکنده بودن و زندگ 

  ای  کنن یگرگ ها هم مثل ما شکار م  نم ی خرگوش ها رو شکار کرد. منتظرم بب
 نه.

که  . بعد  م یش   یم  ک یو به اون طعمه نزد  م ی شدیم   مون ی اول شکل انسان   ما
فرار کنه    ادیو تا ب   م ی پریو روش م  م ی شیم   لی تبد  هوی  م ید یقشنگ بهش رس

علف ها    ی جلو اومد و خودش رو رو   یشده. به هکتور نگاه کردم. قدم  ر یاس
  ده . با خندیغلتیو م  دیکش یم  کیکوچ  یزوزه ها  ی انداخت، از سر خوشحال

اومدم    رونیعلف ها ب   یبهش نگاه کردم. چقدر خوشحال شده بود. آروم از تو
 که سمت راست بود نشستم.    ی کی تپه کوچ  یو رو 



دو پاش نشسته    یکه گذشت به طرفم اومد و اروم کنارم نشست. رو  یمدت
  نه یس   یپشت گردن و جلو  یبود و چشم هاش رو بسته بود. باد به موها

 . بردیداشت لذت م یل یکرد. انگار خ  یم  یخورد و باهاشون باز ی اش م

خرگوش افتاد که با سرعت از دل جنگل    هی نگذشته بود که نگاهم به    یمدت
از حالت نشسته بلند شدم و خطاب به    عیبه وسط علف زار فرار کرد. سر

 هکتور بلند گفتم: 

 ! زود باش، زود باش!رشیهکتور بگ  -

  ره یو به صحنه خ  ستادم ی . مشتاق ادی به طرف خرگوش دو  ع یحرفم سر   با
بب  تا  م   هی  نم یبودم  زکنهیگرگ چطور شکار  به    یادی. چه سرعت  داشت. 

ز  یقدر ا  ادیسرعتش  لحظه  اگه  م   یبود که خرگوش  وارد    یصبر  تا  کرد 
  یهر دوشون کل دشت رو م   گرفتش،یبشه به حتم م  ی نی زم  یسوراخ ها

ب   دن یدو  خورد یخرگوش  از  م چاره  فرار  شدن  مصمم   یه  هکتور  و  کرد 
نخورده    یزیتاحاال چ  روز یاز د  کنم یاالن که فکر م   یوا رتش،یبگ   خواستیم

 بودن. 

. خاک تو سرت  دمی در اومدم و محکم با دستم به سرم کوب  میشکل انسان   به
هم    یدک یکنن. به خودم نگاه کردم. تف باز که لباسم پاره شده بود، لباس  

برا   یعنابه م  یکه نداشتم. سر به    الی خ  یخودم تکون دادم و ب  یتاسف 
خ خرگوش  و  آخرش ک  ره یهکتور  رو   برد؟یم  یشدم.  باز   ن ی زم  ی کالفه 

هکتور هم عجب حوصله    نیچونه هام گذاشتم. ا  ر ی و دست هام رو ز  تم نشس 
 . شدمیم  الشیخی داشت ها، اگه من بودم که ب یا



  ی . چ از جام بلند شدم  عی شوکه سر  نی زم   یو افتادن هکتور رو   یزوزه بلند  با
مداوم و بلندش کل منطقه    یها. زوزهدمیبا سرعت به طرفش دو   هو؟یشد  

! با تموم توانم با دو  کهو ی رو در بر گرفته بود. نگرانش شده بودم. چش شد  
 شدم.  ره یشوکه به صحنه خ  دم ی. بهش که رسدمیپام به طرفش دو 

به    یکرده بود. عصب   دایرو پ  نجای ! چطور اکرد یکار م   یچ  جان یا  یاون عوض  
نفس برداشتم.  قدم  م-طرفشون  دو زدمینفس  از  هم  بخاطر    دنی .  هم  و 
خوابونده بود و با فکش گردنش رو    ن یزم   یحضور نحسش. هکتور رو رو 
تکون بخوره چون پاها   تونست یو نم   دیچک یگرفته بود، از گردنش خون م 

 خودش قفل کرده بود! یو دست هاش رو با دست و پاها

. با  دمیبه طرفش پر   ی شدم و با غرش  ل یتبد  ع یسر   تینامرد با عصبان   یا 
و نگران    ستادمی هکتور رو ول کرد و عقب رفت. کنار هکتور ا  عی سر  دنم ید

ه با من  حالش بد بود، زخم هاش از اون موقع مبارز  ی لیبهش نگاه کردم. خ 
  ت یما بود. با تنفر و عصبان   یهاهمون زخم   یو انار هم بد تر بود. درست جا

ها چشم  وجودم    ی به  تمام  با  بودم.  متنفر  ازش  کردم.  نگاه  قرمزش 
 اون بود. کیمن و پاتر  یها ی بکشمش مقصر سخت خواستم یم

 گفتم:    ادی خشم و فر با

غلط   یداشت  - گو   ؟یکردیم   یچه  چرا  دوستمه  نگفتم  گم  مگه  رو  رت 
 ؟ یکنینم

 کرد و بلند گفت:  یتر از من غرش  یعصب



  ه یبه    ی کنیم  یچه غلط  یبه خودت بگه دار  دیبا   ی کی  شایخفه شو پاتر  -
 نه؟ ای ی فهمیگرگ م   هی! به یگرگ امون داد

که اون به خودش    دهیرس  ییبهم گفت خفه شو؟ کارم به جا  یچه حق  با
به طرفش   ادیحرف زدن با من رو بده؟ عمرا اگه بزارم. با فر ینجوریاجازه ا 

که    یاز خودش دفاع کرد و جنگ شروع شد. در حال  عیحمله کردم، اونم سر
 گفتم:  دمیکشیهام رو به عقب داده بودم و بهش پنجه مگوش  تیاز عصبان 

وضع نبودم    نیا یمن االن تو  یاگه تو نبود  یخفه شو عوض یگ یبه من م -
 آشغال!

با دندون دست    ییهو یداد و    ی م  یخال  یانداختم و اون جا  ی چنگ م   من 
 زد:  ادیمبارزه بلند فر  ونی گرفت، م  یهام رو گاز م 

  له یقب  ه یاالن ملکه    یکردیخودت بود اگه اون روز باهام ازدواج م   ر یتقص  -
من ننداز    ر ی رو تقص  تیپس بدبخت  یکه قبول نکرد   ی. تو احمق بودیبود

 دارم.  یتاوان رد کردن من بود مطمئن باش دست از سرت برنم نیا

خورد. با تموم    یشدم. حالم ازش بهم م   یاز قبل عصب   شتر ی حرف هاش ب  با
با دندون بهش حله کردم. اونم متقابل حمله کرد. هر دو گردن    نبار ی وجود ا

  شی . با تمام توانم گردن گوشتم یداد  ی و فشار م  م ی هم رو گرفته بود  یها
دهنم بود اما واقعا زورم بهش   ی تو  شی مشک  ینصف موها  دادم یشار مرو ف

 . زور اون کجا و زور من کجا! دیرس ینم



داد که گردنم به شدت    یبود با تموم توانش فشار م   شتر ی ب  یلیاون خ   قدرت
مون پر از خون شده بود.    ر یو ز   دیچک  ی شده بود. خون از گردنم م  ی زخم

امگا زورم    هی. چطور انتظار داشتم به عنوان  دادمیداشتم توانم رو از دست م
 ؟ الفا برسه. چطور  هیبه 

افتادم.   نیزم  یگردنش رو ول کردم و رو   ادیز  ی زیناگاه از درد و خون ر  به
کردن.    یو تموم بدنم رو خون   دنیهمه به اطراف پاش  نی زم  یرو   یهاخون

نفس  -خونم باز برگشته بود. نفس  یا یحالم بد بود به خصوص که فوب  ی لیخ
بکنم.    یرتونستم کا  ینم  گهیداشتم باز بلند بشم. اما واقعا د  یزدم و سع  یم
نشست    ی م   شیکه کنارم به حالت انسان  یزد و در حال  یپوزخند  کس یلیف

 گفت:  

شد   یاوخ  - هه    یناکار  لعنت  یعنیکه!  بود که    نقدر ی ا   یاون گرگ  مهم 
   ؟یشد ر یبخاطرش با من درگ

 خون گفتم:  یانبوه ون ی م  یدرد داشتم. با سخت یلیخ

 اون... و دوستش.. جونم رو نجات دادن... من...  -

د  یحرف  تونستم ینم بودم    گهیبزنم،  باال گرفته  رو که  نبود، سرم  توانم  در 
مواظب    دیکم بسته شدن. اما نه با   -هام کمافتاد و چشم   ن یزم  یمحکم رو 
تر بود،   ف یبدنش از من ضع  یهوش شده بود. حت  یبودم اونم ب  یهکتور م 

  ی... آنال ی! جز من و انالستی رو بلد ن  نجا ی ا  ی کار کنم کس  یکار کنم. چ   یچ
اما    ی! اما نه بهش گفتم برگرد! لعنتاد یاطرافه قرار بود ب  نیاره اون هنوز ا 



  یق یخبرش کنم. با تموم توانم نفس عم  دی! با شهیبود! مثل هم  دهینشن  دیشا
زوزه  دمیکش خواستم  ف  یاو  رو    کسیلیبکشم که  ام  پوزه  هاش  دست  با 

 زد و گفت:  یگرفت. پوزخند

 نچ، نچ! -

هام بسته شدن  توانم تموم شده بود. چشم   یهمه  دم، یفهمینم  یزیچ   گهید
 . دمینفهم  ی زیچ گهیو د

 )کارول( 

.  کردمیفکر م  ز یبودم و به همه چ  ستادهیا   اچهیگذشته بود که کنار در   ی مدت
. تمام مدت  ذاشتیسبدش م  ی و تو  ند یچ یهم داشت هنوز خزه م  ک یپاتر

بهم حس کشش رو    ب،ی که عج  یو خواب بود. خواب  یاون پر   شیفکرم پ 
 .  کردیالقا م

  د یبه جنگل جگوار برم! اره! شا  گه، یبار د  هی  ی تا برا  کردیکه مجبورم م   یحس
و    دم یکش  ی . آهکنم یکار م   یچ  جانی کنم و بفهمم ا   داشیدفعه بتونم پ  نیا

.  کردیم   یکار  هیغم شده بود و    یزیچ   هی  ینگاه کردم. تا کمر رو   کیبه پاتر 
رفتم و کنارش    لو. جندی چیگودال بود رو م   یکه تو  یز یچ  هیانگار داشت  

ول  اهی گ  هی  ستادم،یا بود  چ   دونستم ینم  یبزرگ  بهش  هیاسمش  خطاب   .
 گفتم: 

 گردم.   یتو برو منم بعدا بر م   رم،یمن دارم به جنگل جگوار م  کیپاتر  -



اخر  با به طرف  رو  راهم  ازش  یریمس  نیتموم شدن حرفم  قبل  که دفعه 
رفتم و بعد از اونجا به جنگل جگوار    یاول به غار م   دیاومدم کج کردم، با 

رفته بودم   یکه قبال با انار و انال   یریچون ممکن بود گم بشم. داشتم به مس
مف پاتر یکر  رفتنم    ی با غرش  ک یکردم که  از  مانع  و  با  شدجلوم سبز شد   .

 گفت:   تیعصبان

  ی زیچ  یمگه! اون دفعه رفت  یجنگل جگوار؟ خل شد  یبر   هیمنظورت چ   -
 ؟ یبر یخوایچرا باز م یدیند

خبر داشت هم    کهنینداشتم، ا   نان یتونستم خوابم رو بهش بگم. اطم   ینم
!  شدی مانع از گفتنم م  ز یچ   هیبهش گفته بودن. از ته دلم    یانال   ایاحتماال انار  
که هولش    یاوردم و در حال   ن ییبگم؟ اروم سرم رو پا  تونستم یچرا؟ چرا نم

 دادم تا کنار بره گفتم: 

 برم.   دیبا -

ه  خوابم اون جنگل پر از م  یتو  نکه ی ذهنم زد! ا  ی تو  یجرقه ا  ی لحظه ا  یبرا
  گهیمنطقه د   هی  یاصال برا   د یحتما جنگل جگوار باشه! شا  شدی نم  لیبود، دل 

که    کیبه طرف پارت  ی! با خوشحال نه یبود مطمئنن هم  نیبود! اره احتماال هم 
 کرد برگشتم و گفتم:   ی بهم نگاه م  یعصب

جنگل    یدرياچه، تو  هیداره؟ ام... با    ظ یکجا مه غل   گهیجز منطقه جگوار، د  -
 ! پس... دمیند یا اچه یجگوار در



نگذشته بود که با    یز یچ  که؟ی اش به شدت متعجب بود، چش شد    چهره
انگار   شدم.  تعجبش  متوجه  رو   هیحرفش،  سرد  آب  ر   یعالمه    ختهیبدنم 

 بودن!

هم    اچهیجگواره. اتفاقا در  یداره برا  ی ظیمه غل  ی لیکه خ  یاتنها منطقه  -
 داره، اما... 

ها به اون   نیتموم ا  یعن یکردم، چطور ممکن بود؟ چطور؟    بهش نگاه  ناباور 
  چیبود. نه! امکان نداشت! من ه   یواقعا خوابم واقع  یعن ی جا مربوط بود؟  

  ن یمدت ا  ه یچم شده بود که    هوینشده بودم،    یجورنی وقت تا به حال ا
  ه متعجبش نگا  یباز به چشم ها  کیشدم! با نصفه موندن حرف پاتر  یجور

 کردم و گفتم: 

 ! کی بگو پاتر  ؟یاما چ  -

  یناچار چشم هام رو بستم. کارول دار  ک،یناباور و مشکوک پاتر   یبا صدا 
 !ی کنیکار م   یچ

!  ستن یمطمئن ن اچهیمنطقه هم از وجود اون در   نی ا یاهال ی اما... اما حت -
 مطمئن.  قدر نی داره؟ اون هم ا اچهیدر ه یاون جا  یدونست یتو از کجا م

خواب    یبگم! بگم تو  ی جوابش رو بدم. چ  یدونستم چ   ی ! گند زدم! نم شت
 ز ی رو بگم که بهم گفت منتظرتم؟ نه نه مطمئنن همه چ  یاون پر  ای   دم؟ید

 ... یباشه! نه نم  یمرموز وونیح ن یخواد کنار همچ  ی م  ی ک  زهیر یبهم م



  ک یر هام رو باز کردم و به پاتنامعلوم، چشم   یجا  هیبلند از طرف    یابا زوزه 
بود. خواستم    ره یخ تمرکز کرده  و  بود  رو محکم گرفته  شدم. گوش هاش 

 هاش رو باز کرد و بلند گفت: بزنم که با وحشت چشم  یحرف

 شده؟  ی دوره چ یل ی. خبود ی! زوزه انال یآنال -

شد. سبد رو به    لی گذاشت و تبد  نیبهش نگاه کردم که سبدش رو زم  شوکه
دنبالش    رانی. حدینا مشخص دو  یریدندون گرفت و با سرعت به طرف مس 

باهاش    اد یچون ز  دم ی. شادمیبوده من که نفهم  ی انال  دیراه افتادم. چطور فهم
 .  م یروز باهم بود  شیبوده درست مثل من و هکتور هر چند ما کال ش 

م  با سرش  پشت  مدمیدو   یسرعت  غار  طرف  به  داشت    یمدت .  رفتی. 
غار نبود! سرگردون اطراف رو نگاه    یتو  چکسی. ه م ی دینگذشت که به غار رس

انار به    یبه شماره افتاده  یوحشت زده و نفس ها  یکه با صدا  کردمیم
 بود.  ستادهی غار ا  یورود یطرفش برگشتم. جلو

 گفت:  ک یکرد خطاب به من و پاتر  یم  هیکه داشت گر  یحال در 

زخم   شا یپاتر   - دوشون  هر  هکتور  خ   یو  هکتور  و    یلیشدن.  بده  حالش 
 !طور نی ... اون هم همشای پاتر

 از حرفش به طرفش رفتم و بلند گفتم:   شوکه

 !  ششونی االن کجان؟ من و ببر پ -



بود    یریکه همون مس  نی. ادیبه طرف راست غار دو   عیتکون داد و سر  یسر
. به عقب نگاه  دمی لش دوو ترس و اضطراب دنبا  تی! با عصبانمی که ما رفت

. چشم هاش به شدت نگران بودن و انگار  ومدیهم داشت م   کیکردم. پاتر 
  ، شک بود. کالفه نگاهم رو به جلو دوختم و انار رو دنبال کردم   یهنوز تو

 خطر افتاده بودن؟  یواقعا تو  یعن یشده بود. اون زوزه   یچ  یعن ی

  ی نامعلوم  یها  ر یمس   ی. بعد از چند لحظه که توم ی دیدو  یتموم سرعت م   با
  یعلف زار به همراه گل ها  هی.  م ی دیدشت پر از گل رس  هیبه    م ی دنبال انار رفت

قشنگ بودن اما واقعا وقت    یلیدر موردشون گفته بود! خ  کیکه پاتر   دهیارک
 کننده جلوم نگاه کنم.   رهیو به منظره خ   نم ینبود که بش 

وضع بد بود. با سرعت    یل یپس خ  یبه دماغم خورد. وا   یادی خون ز  یبو 
هم پشت سرم    کی بود و پاتر  دهی. انار زود تر رسدمیبه طرف منبع خون دو 

از علف ها و گل ها له شده بودن و    یادیقسمت ز   هی.  دم یبود. بهشون رس
از خون بودن. پاتر پر  خون   رهیمرکز دا  یمتر اون طرف تر تو   هی  شای همه 

بود.    ی بود. تموم بدنش خون رهیپاهام کنار دا  ی کتور هم جلوبود و ه  افتاده
بودنش کامال قرمز شده بود. نگران به هکتور    دیکه به خاطر سف  شای بدن پاتر

 شدم.  کینزد

نم  یم  یسع اما جواب  بزنه  باهام حرف  تا  بدم  تکونش  نگران    دادیکردم 
 از قبل نگران شدم. شتر ی ب ی بودم که با حرف انال ره یبهش خ 

ب  یلیخ  - دوشون  هر  نم   هوشن یوقته  من  کار کنم    یچ  دونستم یمن، 
 تنهاشون بزارم.  تونستم ینم



بود؟ چطور هر دوشون    یسرم رو باال اوردم و بهش نگاه کردم. کار ک   یعصب
 گفتم:   یوضع افتاده بودن! عصب ن یبه ا

 بال رو سرشون آورده؟ ن یا  یشدن؟ ک ینجوریشده که ا  یچ -

 انار مانع از ادامه دادنش شد.  یبزنه که صدا یخواست حرف یانال

ن  - با  ستی االن مهم  بد  دیاول  رو نجات  اگر همم ی هر دوشون    یطور  نی. 
 . رنی کنن ممکنه هر دوشون بم  یزیخون ر

 حرفش تکون دادم و گفتم:  دییتا   ی. سرم رو به معنانگاه کردم بهش

 ... اریاون پماد ها اونا رو ب  -

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  حرفم  ونی م

د  - اونا  خ   دهی فا  گهی نه  هاشون  زخم  به    مشون ی ببر  دیبا  دهیشد   یلینداره 
 بتونه درمانشون کنه.  د یجا بابابزرگ شادهکده اون

تا   ع یسر اروم گرفتم  هام  دندون  با  رو  دادم. گردن هکتور  تکون  رو  سرم 
 گفت:   عیسر کی بکشونمش که پاتر 

د  -  مگه  صبر کن  ایشد  وونهی کارول  با  اگر    یوضع  نی!  داره  که گردنش 
 . شهی بد تر م شیز یو خون ر شه ی کل پوست گردنش پاره م  شی بکش

 و هکتور نگاه کردم و گفتم:  ک یبه پاتر مظطرب

 ... یر کنم؟ چطورکا   یپس چ  -



در اومد و    شی به شکل انسان  عیمنتظر نموند تا حرفم تموم بشه سر  کیپارت 
 خطاب به انار گفت:

 همراهته؟   لباس

  ک یاورد و به طرف پاتر رونیلباس ب ه ی  فشیک   یتکون داد و از تو یسر انار 
پاتر به   یمشک  یردا  هی.  دیلباس رو پوش  عیسر  کیپرت کرد.  بود.  و قرمز 

  ه یطرف هکتور اومد و با دو دستش هکتور رو بلند کرد و با سرعت به طرف  
انالدیدو  یی جا و  انار  به  نگران  پاتر   ی .  انار    انگار   ؟ یچ   شای نگاه کردم. پس 

 آروم گفت:  م ی نگران چ دیفهم

 . م ی ار یرو م  شای هم پاتر  یمن و انال   دیشما ها بر  -

بود    ادیزورش ز  یل یدويدم. خ  کیل پاترتکون دادم و با سرعت به دنبا  یسر
 د؟ یدو یم  یجور  نیگرگ که بغلش بود و دو تا پا ا  هیچطور با 

رو بغل    شایانار پاتر   ومدنی و انار هم داشتن م  ی پشت سرم نگاه کردم انال  به
  د؟یدو   یبزرگ رو گرفته بود و م   نهی. چطور اون گرگ دیدو  یکرده بود و م 

ب اون دشت  از  داشتن!  به طرف راست دو  م ی اومد  رون یچقدر زور  .  م ی دیو 
به    ی مدت رس  هینگذشت که  ها   م ید یمنطقه  غار  از  پر  ب   یکه  هم  .  ودکنار 

  نه ی. همه گرگ دمیدو   ی م  کیکردم و پشت سر پاتر  یمتعجب به اطراف نگاه م
 !  کردن یبودن و با اخم و تعجب بهمون نگاه م 

بود که هکتور    نیکنن مهم ا   یبهمون نگاه م   نایرا انبود که چ  ن یبحث ا  االن
 !  اد ین شیبراشون پ  ی مشکل شا ی و پاتر



غار شد. پشت سرش وارد شدم.    هیاز چند صخره باال رفت و وارد    کیپاتر
بودم! چقدر    ده یرو ند نایبود، تا حاال ا ب یعج  یها ز یغار بزرگ که پر از چ  هی

د  ز ی م  ز یچ آو   وار ی به  پاتر  زونی و سقف  به  به طرف    کیبود!    ه ینگاه کردم 
 غار گذاشت.   نی زم  یبزرگ رفت و هکتور رو جلوش رو  اه ی س نهی گرگ

 نه یرو کنار هکتور خوابوند و به اون گرگ  شا ی هم از کنارم رد شد و پاتر  انار 
  ی قرمز  یشد که چشم ها  لیمرد تبد   ر یپ   ه یبه    نه یگفت. جلو رفتم. گرگ  یزیچ

عقب گذاشتم و به منظور    ینگاه کرد، قدم   ره ی! بهم خ داشت. الفا، اون الفا بود
از رو  یاحترام کم  بلند شد    یسرم رو خم کردم.  اومد. کنار    ن ییپا  و سنگ 

که گذشت بهمون    کم ی .  دیبه گردنشون کش  یو هکتور نشست و دست   شای پاتر
 نگاه کرد و گفت: 

 افتاده؟   یزخمشون بده، چه اتفاق   یلیخ -

 گاه کرد و گفت: ن ی حرف به انال  نیگفتن ا  با

دهکده جنجال به پا کرده بود؟   یکه صبح تو  ستی همون دوستتون ن نیا -
 به خودتون حمله کرد؟

 کردم. بلند گفتم:    یجلو گذاشتم و غرش  یاز حرفش قدم یعصب

 اون...  کنهیحمله نم  یبه کس  ی اون الک -

 حرفم با اخم بهم نگاه کرد و گفت:  ونی م الفا

 بودمت!   ده یند  جانیدورگه! تا حاال ا هی -



دارم! دورگه    ینقص  هی  دیفهم   عیشدم. چقدر سر  رهیاز حرفش بهش خ  شوکه
دورگه بودم؟ اما هکتور    ه یواقعا    ی عنی هستم.    دم ی. شاستم ی نه من دورگه ن

 . هم که دورگه بود

 هکتور نگاه کرد و گفت:  به

 ن؟ یکن یم کار یچ  نجایرگه است. شماها ا اونم دو  -

که   ر ی پ  یالفا  ه ی  صی . قدرت تشخدیبهش نگاه کردم. چقدر زود فهم  شوکه
 بود؟ ن یگفت هم  یتوماس در موردش م

 *دفترچه لغات* 

 الفا ها)مشترک در تمام نژاد ها( قدرت

  یها  ی ژگیاند قادر به استفاده از و   دهیگله رس   استیکه تازه به ر  ییها  الفا
 . ستندیقدرت الفا ن

خود و    نیب   یتوانند ارتباط احساس  یاز پنج سال بعد از الفا شدنشون م   بعد
 خود بر قرار کنند.  یگله 

گله    نی. ا نندی بب  ز ی گله خود ن   یاعضا  یتوانند به جا  یسال م  ستیاز ب  بعد
 دارند.  ییدرت باالق ی هستند از نظر دفاع  ییهمچون الفا یها که دارا

تواند تمام افکار گله اش    ی تر شده و الفا م   ی قو  ی سال ارتباط خون   ی از س  بعد
 را بخواند.  



با هر    ی تواند ارتباط خون  ی رسد و م  یاز پنجاه سال الفا به درجه برتر م   بعد
حتما از گله خودش   ستی ن یازیخواهد بر قرار کند و ن یهم نژاد خود که م 

 خارج از گله(   ی.)حتندیهر هم نژاد خود بب  یتواند به جا یباشد. م 

خواهد را بخواند)جز نژاد   ی که م   یتواند افکار هر نژاد  ی از شصت سال م  بعد
 برتر( 

 .ندی نژاد ها را بب نده یتواند گذشته و آ   یاز هشتاد سال م بعد

  ی شود. تمام اعضا  ی شده و جاودانه م  ژهیاز نود سال او وارد سطح و   بعد
ارث    گر ی شوند و قدرت الفا د  یتا زمان زنده بودن او جاودانه م  ز یگله او ن

 رسد.   ینم

  ی درجه م  ن یهر نژاد به ا  یدرصد از الفا ها  ک یقابل ذکر است که تنها    البته
خطرناک    ی رقابت ها  ار یقدرت الفا بس  دنیو دزد  دن یرس  یرسند. چرا که برا

 کنند.  یعمر نم  ادیدهد و الفا ها ز  یرخ م 

از قبل   شتر یو حرفش، به شدت ب   یانال یبودم که با صدا  رهیبهش خ ران یح
 شوکه شدم. 

دشت گل   ی. توم ی دشت بود ی نه... نه اون بهمون حمله نکرد، ما... ما تو -
پ   دهیارک   یها تازه  بود  دایکه  بردم ی کرده  رو  رو    م ی . هکتور  اونجا  بهش  تا 

بد وقت   م ی نشون  اما  نبودم  اونجا  من  من  د  یکه... که...  ... دمیبرگشتم 
 ... دمید

 .دی به خودش لرزد یلحظه ا  ی برا یانار، انال  یعصب   یصدا با



 ؟ی! تو چ گه یِد بگو د -

 هق گفت:   -. با هق  دنیهاش از چشمش چک  اشک

اون اونجا بود. من ازشون جدا شدم. قرار بود بعد برم و بهشون    کس،یلیف  -
  ی م   ی کار  هیداشت وسط دشت    کسی لیف  دم ید  دم یرس  یاما وقت ملحق بشم  

کرد تا    یرو با دست هاش بلند م  شای داشت پاتر   دمیکه شدم د  کیکرد. نزد
  ملهشد و  به طرفم ح   لی تبد یعصب  دنم ی.  با د دمیببردتش که بلند زوزه کش

دنبالم کرد تا مجبور شدم به طرف دهکده    نقدر یفرار کردم. ا  غ یکرد که با ج
که    دمیدهکده د  ی زد. وحشت زده انار رو تو  بشی غ  هوی   دمیرس   یوقت   امیب

اون رو به اونجا   عی گشت، بعدش، بعدش هم که سر   یداشت دنبالمون م 
 ... کیبردم و بعد اونم رفت دنبال کارول و پاتر

غلش کرد. با بغض  بود. انار به طرفش رفت و اروم ب دهی امونش رو بر هیگر
 ادامه داد:

ف   ده یترس   ی لیخ  - حاال  تا  اون  کسیلیبودم.    بودم  دهیند   یوحش   ی جوررو 
 اون...  شا،ی پاتر

عصب   ینم  هیگر بزنه.  رو  حرفش  ادامه  عم  یذاشت  .  دمیکش  یق ینفس 
کارش رو پس    نیتقاص ا  د یکه بود با  یاما هر ک  هیک  کسیل یف  دونستم ینم
 !دادیم

 



  رهیشد، بهش خ  کم ی زدم که الفا به طرفم اومد و نزد  ینفس م-تنفر نفس  با
و س با  نه یشدم  م  د یسپر کردم.  م  ی محکم  ازش  نفهمه  تا  از  ترسمیبودم   .

. من و چه به محکم بودن و شجاع بودن اخه! به چشم  دمیلرزیدرون م
 شدم که متعجب گفت:  ره ی قرمزش خ یها

 تونم ذهنت رو بخونم!    ی! نم به یعج  -

  ی عنی تونست ذهنم رو بخونه!    یاز حرفش بهش چشم دوختم. نم   متعجب 
!  ی شصت سال به باال. وا  شدیم   ی حساب کل  هیچند سال؟ اوم... با    شد یم

قدم   یداشت! خواستم حرف  یعجب سن  به    یبزنم که  و  فاصله گرفت  ازم 
 که قبال روش نشسته بود رفت.   یاطرف صخره

بلندش    د یسف  یها  شیو ر  لیب یاروم نشست و عصاش رو کنار گذاشت. س 
م   بیعج  بود!  سر   یترسناکش کرده  ا  عیخواستم  ب  ن یاز  برم.    رونی غار 
چشمش باشم. اما هکتور در خطر بود و ممکن بود بهش    یجلو  خواستم ینم
 بزنه. اون...  بیآس

سرش    یوحشت زده به طرفش رفتم. باال  دیکه هکتور کش  یق ینفس عم  با
دشت بود!    یوضعش بد تر از تو  یحت  دیکش  ینفس م  ی . به سختستادمیا

 نگران به الفا نگاه کردم و گفتم: 

 . اون... اون... کنم یل... لطفا نجاتش بده خواهش م -

  م یمونده بود، داشت عصب   رهی اون بدون توجه به حرف هام به هکتور خ  اما
باز    دینبا  دم،یکش  یق یعم  یداد! نفس ها  یکرد. چرا به حرفم گوش نم  یم



ارامشم رو حفظ کنم. ممکن بود هر لحظه باز    د یدست بدم! باکنترلم رو از  
 رخ بده و ...  ی اشتباه هیباز    دیخودش رو نشون بده، نبا  رو یاون ن

  رون یخودم نگاهم رو ازش گرفتم و خواستم از غار ب   یالفا رو  ره ی نگاه خ  با
 شدم. خکوب ی برم که با حرفش سرجام م

 !ی اومد گای تو از تا -

متعجب    ی ! انگار نگاهم به قدر کافدی به طرفش برگشتم. چطور فهم  شوکه
هاش    شی نداشت! کالفه و متعجب با دستش به ر  دنیبه پرس  یازی بود که ن

 و گفت:  دیدست کش

! تا  یچ   یعنی!  نم یتونم بب  یتونم ذهنت رو بخونم اما گذشته ات رو م  ینم  -
 نشده بود!  ینطوری حاال ا

وجود    یمشکل   هیرفتم    یدادم. هر جا م   به چپ و راست تکون  یسر  کالفه
 .  بودمیمتفاوت م   هیبا بق د یبا شه یمتوجه نقصم بشن. هم  هیداشت تا بق 

  ی زخم ها  یرو مثل انار رو   یحرف از جاش بلند شد و مواد  نیبا گفتن ا  الفا
  ی. اسوده از بهبودشون و در امان بودنشون، کالفه اه دیو هکتور مال   شا ی پاتر
همه خاص    نیشدم. از ا   رهیخ  رون یو به ب  ستادمیغار ا   وارهی و کنار د  دمیکش

 خواست.  یهمرنگ بودن م   کم یبودن خسته شدم. دلم 

غار    وارهی رو از د  ام هیکه از طرف اعماق جنگل به چشمم خورد، تک   ینور  با
 !  گهیبود د یچ  نیگرفتم، ا 



داشت!    ی درتاز نور اطراف رو گرفته بود! زئوس، چه ق  یبزرگ   ی لیهاله خ   هی
!  شم یم   ده یخوابم به طرفش کش  ی صبر کن صبر کن! بازم دارم مثل تو ؟یچ

تو انگار    یک یتار  یجنگل بخاطر شب  نور،  اون  با حضور  اما  بود،  رفته  فرو 
  دن یپر درخت ها    یبود! تموم پرنده ها به ناگاه از رو   دی موقع طلوع خورش 

به ناگاه در سکوت    و با سر و صدا از منطقه دور شدن، همه جا با رفتنشون،
 غرق شد. 

وزش باد از ال    یتنها صدا  دیرسیبه گوش نم  ییصدا  چیکس نبود، ه   چیه 
. بدنم،  کردیم  تیطرف هدا  نیسرد رو به ا  یدرخت ها بود که هوا ی به ال

عرضه   نقدر یکارول، ا  یکن   یکار م  یچ  یناخوداگاه به طرفش حرکت کرد؛ دار 
ن هم  یزم ی! به درد کود توی خوب یچ  ی تو برا ؟ یبدنت رو کنترل کن یندار

 !  ی لعنت یخورینم

کردم بدنم و پاهام رو کنترل کنم تا به طرفش نرن،    یم  یسع   ی و عصب  کالفه 
فا به طرفش کش  دهیاما  زور  با  جلو    شتر یب   یشدم! هر چ  ی م  ده ینداشت، 

کافه چشم هام    . شدی م  شتر یهم ب  خوردیهام م که به چشم   ینور  رفتم،یم
هام رو باز کردم  رو بستم که به ناگاه، نور خاموش شد، وحشت زده چشم 

د  ا  ی انسان  دمیکه  خواب   ستادهی جلوم  جلوش  من  پا  دم یو  رو  سرم    ن ییو 
 آوردم. 

چطور  رانیح کردم.  نگاه  پا   ی وقت   دمشید  یم   یبهش  بود!    نییسرم 
!  دمشید  یخواب نبود! داشتم م   گهیبودم، د   دار یمطمئنن ب  نبار ی ا  ؟یچطور
  ی ! جورد ید  ی ذهنم داشت اون رو م  ی عنی بود.    ی جور چشم ذهن   ه یانگار  



  ه ی!  کنم یصحنه نگاه م  نیو دارم به ا   ستادمیسر خودم ا   یبود که انگار باال
 جور ناظر!  

خواب    یکه تو  یصورتش نگاه کردم، خودش بود! اره خودش بود. همون  به
  دشیسف  یپوشده بود و ردا  م ی ه رنگ سبز مال ب  ی! لباس بلنددم ید  یصبح

ها  یرو  بال  بود.  افتاد  هاش  رو   یشونه  مانندش  نما   ی آب  خود    یی هوا 
! بال هاش، مثل اب زالل بود،  کردیو خودش، با لبخند بهم نگاه م کردن یم

و   کردنیبزرگش حرکت م   یبال ها  ی! رگه ها سبز و بنفش تو با ی شفاف و ز
. دست هاش رو باال آورد و به اطراف  دادنیم   ییبایاز قبل بهش ز  شتر یب

 نگاه کرد.  

پر    یکی که از مه و تار  یجنگل  ه،ی صدم ثان  یبه اطراف نگاه کردم. تو  متقابال
  ی شد به جنگل   لیترسناک بودن، تبد  یل یبزرگ، که شب خ  ی بود، با درخت ها

 کردن!    یون م خودش  رهی قرمز و زرد که چشم رو خ یروشن و پر از گل ها

ازشون   ،ییبای ز  یزدن و گرده ها  یاطراف گل ها بال م  یها با خوشحال  پروانه
مثل زنبور    یجور گرد افشان  هیشدن!    ی شکفته م   گهید  یو گل ها   دیچک   یم

  ی کردم که با صدا  یو رنگارنگ اطرافم نگاه م  بایها بود! متعجب به منظره ز 
پشتش    اچهیرابشار بزرگ با د  هی اب، به طرف اون برگشتم.    یانبوه   ختنیر

  ران ی جنگ بود! ح  ه یدرست شده بود! چطور ممکن بود؟ مطمئنم پشتش  
 بهش نگاه کردم که اروم به حرف اومد:

 منتظرتم کارول! -



 عقب گذاشتم که جسمم، به صدا در اومد!    یزده بلند شدم و قدم وحشت 

 !ه دیکار کنم؟ به حرفم گوش نم   یچ -

  ی گفت؟ ک  یم  یبودم! جسمم از ک   رهیبه صحنه جلوم خ  رانیو ح  متعجب
اروم بهم نگاه کرد،    ، ی چه خبر بود؟ اون پر  نجا یداد! ا   یبه حرفش گوش نم 

بود اون واقعا    ز ی! لبخندش، نشونه همه چد ید  ی! انگار م دید   یمگه من رو م 
اون ک د ید  ی من رو م اروم، در حال   ی!   د بو  ره ی که به چشم هام خ  یبود؟ 

 گفت: 

 خودشه! م یاشکال نداره، تصم  -

شد و    دید یناپ  ز یبزنم که به ناگاه همه چ  ی از حرفش خواستم حرف  متعجب
دونه گل! وحشت کرده بودم    هیاز    غی در   ک،یجنگل تار  هی تنها من موندم و  

بود؟ قبال فکر کردم فقط    ی افتاد؟ منظورش از اون حرف ها چ   ی االن چه اتفاق
  یواقع   م اون خواب ه   ی عنی بود! پس    یخواب بود، اما االن واقعا واقع   هی

به سراغم اومده بود اما    یواقع   یایدن  یبود و االن تو  یواقع   یبود! اون پر
 کار داشت؟  یباهام چ

فکرم    ر یکل مس  ی. تو دمیاز وسط جنگل به طرف غار دو  ع یوحشت زده سر  
  ب یاتفاقات عج  نقدر یمدت ا   نیکار داشت، چرا ا  یهام چبود، اون با   ر یدرگ

 افتاد؟ چرا؟ یبرام م

به غار اروم سرعتم رو کم کردم و وارد غار شدم. خواستم بچه ها   دنیرس  با
بود و لباس    ختهیبهم ر   ز یرو صدا کنم که با ورودم به غار خشکم زد! همه چ 



بودم که با    رهیبچه ها وسط غار پاره شده بودن! شوکه به صحنه خ  یها
 بهم دست داد. جه یمثل سرگ  ی گنگ حالت  ییصدا

م  یکی  صدام  ک زدیمدام  اما  بود،  نگرانم  انگار  ک   ؟ی.  چرا    یاون  بود 
  تمیاذ  یصدام نزن دار  قدر نیبگم ا  شدی بهش جواب بدم، کاش م  تونستم ینم
  ی ل یحس خ  دم، یچرخیو دور خودم م   دمیکش یاز درد م  یی . زوزه ها یکنیم

 : دمیکش  ادیداشتم. نفسم رو حبس کردم و محکم فر یبد

 بس کن، بس کن! -

  کیبا پاتر   یزده چشم هام رو باز کردم. به اطرافم نگاه کردم، انار و انال   شوک
و الفا    ی. بچه ها با نگران کردنیبودن و بهم نگاه م  ستاده ی سرم ا  یو الفا باال

به چ تفکر،  ن  کرد؟یفکر م  یبا  زده  ت  ز ی خ  م ی بهت  انار  شدم  بلند بشم که  ا 
  نیزم  ی سرم رو رو   خوابم، گردنم گذاشت و مجبورم کرد باز ب  یدستش رو رو 

 گذاشتم و گفتم: 

 من، من... االن کجام؟  -

بودم که بعد از اسوده شدنم بابت    یینگاه کردم، درست همونجا  رونی ب  به
و    دمیداده بودم! من، اما مگه اون نور ها رو ند  هی غار تک  وارهی هکتور به د

  ره یخ  رونی ! سرگردان به بنجامیچرا باز ا   هویغار نبودم! پس    ینرفتم؟ مگه تو
بود! سرگردان    ماندر واقع انگار هنوز همون ز   ی عنی بودم. هوا روشن بود،  

 مانع از گفتنش شد. کی بگم که حرف پاتر  یزیخواستم باز چ



جا   - باش.  بخوا   یتنرف  ییآروم  توییکجا  یبپرس  یکه  همچنان  غار   ی! 
 چرا؟  دونم ینم یغش کرد  هوی ! فقط گه ید میبابابزرگ 

هوش    ی. من بدمی فهم  ینم  یزیچ  گهی زد، اما د  یمتفکر حرف م  یحالت  با
  یواقع  ی لیهوش بودم اما، اما خ  ی خواست بگه من تموم مدت ب  ی شدم! م

  یبود؟ تو  ال یهم خ  یاون پر  ی عنیبود و    یع یطب  تینها  یب   ز ی بود. همه چ
رو  نم  ا؟ یعالم  به حرفم گوش  ن  ده؟یاما چرا گفت  بهم    یزیمگه چ   رو یاون 

 مظطرب گفت:  یبپرسم که انال یزیگفته بود؟ خواستم چ

 .اد یکارول داره از چشمت خون م  یوا -

بهم جلب شد هر دو شون به    ک یبهش نگاه کردم که توجه انار و پاتر  شوکه
  رت یشدن. ح   ره یاور و نگران به چشم سمت چپم خشدت شوکه شدن و ناب

 زده گفتم: 

 مگه...   هیچ  ادیمنظورت از خون م -

  یگذاشت و رو   نی زم  ی شد و کنارم خم شد. عصاش رو رو   ک یبهم نزد  الفا
 ی بود! وا  ی . متعجب بهش نگاه کردم. انگشتش خوندیچشم هام دست کش

 خواستم یمن نم  نه من،  یمردم! وا  یزئوس من چم شده بود؟ نکنه داشتم م 
 . نه!رمیبم

رو باال    شی که بغض کرده بودم به کارهاش توجه کردم. دست خون  یحال   در 
 بهش نگاه کرد و گفت: کمی شد.  ره یبهش خ ق یآورد و عم



به چشم    نیهم  یبرا  یاحتماال خوب استراحت نکرد  ست،ی ن  یب یعج  ز یچ  -
 هات فشار اومده. مواظب خودت باش! 

که از جاش بلند شد و به طرف سنگش رفت و باز روش    تکون دادم  یسر
کرد.    یاش بدجور داشت کالفم م   رهیبو، نگاه خ   رهیبهم خ  ق ینشست. عم

خسته    یل یاره انگار خ  د، یلرز   ی اروم و با ضعف از جام بلند شدم. پاهام م
بدنم   ی. محکم تکون بودم انا  هیدادم که    به  بلند شد.  از روم   ر عالمه خاک 
 کرد گفت:  یکه سرفه م  یاز کنارم بلند شد و در حال یعصب

 !  میکنارت نشسته بود  ین یبیتو روحت مگه نم  -

 بهش نگاه کردم و گفتم:  شرمنده

 . دست خودم نبود!ناخوداگاه انجامش دادم دیببخش -

 متعجب گفت: ک یپاتر

به اسم ناخوداگاه ندارن! تموم کاراشون    یزیها که چ  نهیناخوداگاه؟ گرگ   -
 با فکره و... 

تلخ که    یخنده ا  دم، ی! اروم خندگهینقص د   هی  نم ی ا  ای. خب بدمیکش  یاه
 بود. اهسته گفتم:  ز یبدتر از هر چ

 .نه یبخاطر دورگه بودنمه، گرگ و گرگ  -

  گه ید  نیو ناراحتم، بخاطر هم   ومدهیخوشم ن   دیگفت. انگار فهم  یاهان   اروم
 کشش نداد. واقعا ازش ممنون بودم. 



. ستادم یسرش ا  یو باال  دمیبه طرف هکتور برداشتم. بهش رس   یقدم   اروم
  ت یدور گردنش بسته شده بود. انگار وضع  یو پارچه ا  دی کش  یاروم نفس م

  ی نگاه کردم اونم خوب بود. خون ها  شا ی رو رد کرده بود. به پاتر  یبحران 
بدنشون هنوز بود و رنگشون رو عوض کرده بود. سرم رو باال اوردم و    یرو 

 بود نگاه کردم و خسته گفتم:  ره ی به الفا که بهم خ

 شن؟ ی خوب م یک  -

 باال انداخت و گفت:  ی ا شونه

شده اما دوستت،    م ی احتماال االن هم زخمش ترم  شه،یزود خوب م  شای پاتر  -
اش رنگ چشمش رو به    نهیتنها از پدر گرگ  نه، ی رگه گرگ  هیگرگه با    هیاون  

چهار    دم یشا  ای سه    بای کشه تا خوب بشه. تقر  یبگم طول م   د یارث برده و با
 هفته. 

  د یذاشتم. با  ی تنهاش نم  گه ی. ددمیو کنار هکتور به پهلو خواب  دم یکش   یاه
رو   گه یفقط همد   بی غر   ن یسرزم  ن یا  ی کردم اون و من تو  ی ازش مراقبت م

 ره یلگن هکتور گذاشتم. نگاه خ  یرو بستم و سرم رو رو . چشم هام  م یداشت
م هنوزم حس  رو  الفا  ا   یاون  چرا  م  نقدر یکردم.  نگاه  داشت    یبهم  کرد! 

 !شدم یم  یداشتم عصب  گهیاورد! د ی شورش رو در م

 *توماس* 

اوضاع    نیا   ینه، تو  ا یخواستم بدونم زنده هست    ینبودم اما تنها م  نگرانش
باال انداختم و به طرف غار   یمرده بود؟ شونه ا ی عنیازش نبود،    یاصال خبر



دونم    ی بهش نداشتم اما نم  ی رفتم، برام مهم نبود از اولش هم حس  ی اصل
  ه یرو تنب   مبخاطرش دختر   شهی هه باورم نم  کردم  یچرا مدام ازش مراقبت م 

 کردم! واقعا که!  

بعدش هم    شد  یواقعا نحس بود به محض رفتنش اول که اتش سوز   اون
. خوب شد زود تر رفت ممکن  م یکه نصف گلمون رو بخاطر اتش از دست داد

رو    می مشک  ی! وارد غار که شدم ردااره ی هم سرمون ب  گهید  یبال ها  ی لیبود خ 
 انداختم.   وار یاوردم و کنار د رونیب

نبود باعث    گهیکه د  نیو چشم هام رو بستم. هم  دمیسنگ دراز کش   یرو 
رو هم   کا یها هم اروم شده بود و ار   شی نبودش تشو   ارامش و برکت بود. با 

  ی دختره خنگ فکر م  نیا   شهیکرده بودم. باورم نم   یمعرف  نیبه عنوان جانش 
جانش  بخاطر چشمش  فقط  رو  ناقص  اون  قراره  مگه    ن یکرد  بکنم.  خودم 

 احمق بودم!  

از    ی کیاز جام بلند شدم.    ی کی  یقدم ها  یبودم که با صدا  دهیخواب   اسوده
 دو قلو ها وارد شد و بعد از احترام گذاشتن، مظطرب گفت:

 .  دهیاز دشت رس غام ی پ ه یارباب  -

رو   عیسر دراز کردم که   یاز  رو  رفتم. دستم  به طرفش  و  بلند شدم  سنگ 
 دستم گذاشت. به چرم نگاه کردم.   یرو تو ی چرم

 " همه حاضر بشوند.  گر ی ساعت د  کیتا   ی "خبر فور



  رون ی. از غار بدمیلباسم گذاشتم و ردام رو پوش   ب یج  یچرم رو تو   متعجب 
 زدم و بلند گفتم: 

  کایگردم ار  یتا بر م   د یبمون  ه یو بق  انی ده نفرتون باهام ب   م، ی ریبه دشت م   -
 مسئول گله هست. 

تکون دادم و با نشستن    تیرضا  یاز رو  یکرد. سر  م یجلو اومد و تعظ کا یار
لباس   ضی حوصله تعو  از دو قلو ها به طرف دشت حرکت کردم  یک ی  یرو 

 که تحت کنترل خودمه!  یعضو هیبهتر از   ی نداشتم پس چ

رفتم    یمجاور م   یاز دو قلو ها به طرف دشت ها  یک یکه سوار بر    یحال   در 
دل به  با  ل یمتفکر  فکر کردم. چرا  احض  نی ا  د یاحضار  رو  ار  وقت شب همه 

 ... ایشده بود؟   دایپ  یسوز شی ات لیدل ی عنی چه خبر بود!  کرد؟یم

اومدم و به جلو نگاه کردم.    رونیاز فکر ب  دیکه به گوشم رس   ییسر و صدا  با
رس مجاور  سرم ی بود  دهیبه دشت  چقدر  پوزخندع ی.  پا  ی!  ازش  و    نییزدم 

. با اخم وارد منطقه شدم.  ستادی کنارم ا  هیشد و با بق   لی. به انسان تبددمیپر
 . کردنیهمه بهم نگاه م

آماده حمله، چقدر ترسو بودن،    یها عصب   یو بعض   ال یخ  یب   هایبعض  و 
و    دم ی. خنددمیترسیم   شدم یرو م بهتر از خودم رو   یهرچند منم اگر با قو

 می محافظ جلوم تعظ یهاگرگ  ستادم،ی غار ا   یرفتم. جلو  یبه طرف غار اصل
 افرادم گفتم: کردن. خطاب به 

 تا برگردم.   دیبمون  جانی هم -



بله، سنگ ورود  با   ی غار کنار رفت و وارد شدم. همه دور هم رو   یگفتن 
 !  کردن یشده بودن نشسته بودن و بهم نگاه م دهیکه گرد چ  ییها سنگ

سمت چپ رفتم و روش نشستم. به همه نگاه    یابهت به طرف سنگ خال   با
که در صدر نشسته    ی. کسدیجلسه رس  نی کردم و در انتها نگاهم به ارشد ا

برتر و درجه  پوزخند  یبود  و  نگاه کرد  بهم  به همه    یداشت.  زد. خطاب 
 گفت: 

 . م ی کن  یجلسه رو شروع م د، یبالخره توماس هم رس  -

  ی ها  نهیگرگ  یکه لورا الفاحضور و پوزخندش رو بپرسم    نیا   لی دل  خواستم 
 گفت:   یدشت شمال

  د؟ یوقت شب ما رو احضار کن  ن یشما رو مجبور کرده تا ا  یگرگ ارشد چ   -
 که شب ها موقع شکار ما است؟  دیدون ینم

ذهنم اکو    ی هاش رو بست. به ناگاه صداش توو چشم   دیارشد خند   گرگ
 شد.

از طرف    ی کیپ   شی پ  قهیبه همتون بگم. چند دق  دیهست که با   ی"خبر مهم 
  ی شرق  ی جنگل ها  ر ی پ  یالفا  یی . گودی گله از شرق به دستم رس  یمحافظ ها

منطقه من بودم   نی که ارشد ا   ییجابا ما رو داشته. از اون  دار یدرخواست د
 " دهیخبر زود تر به دستم رس 

 تکون دادم و گفتم:  یسر



و    دشون ین یبب  دیبر  دیتونست   یم   ؟دیبوده که ما رو صدا زد  یخب! خبر چ   -
 ! دی خودتون حلش کن

 کرد و گفت:   ینگاه کرد، اخم   بهم 

 ."تیی " ممنون از راهنما

! هه فکر کرده چون جاودانه هست و به زدیکردم. باز داشت طعنه م   یاخم
و نم هیخودش کس   یبرا  ده یرس  ژهیدرجه  با    یم   دونه ی.  حرکت    هیتونم 

 نبود اون به هر حال گرگ بود.  ی ! هر چارم یدخلش رو ب 

از جاش بلند شد و به طرفم اومد. جلوم    ت یبا عصبان  کهو ی فکر بودم که    یتو
قدرت غرش  ستادیا با  به گرگ یو  ناخواسته  شدم و جلوش    لی تبد  نهی کرد. 

  نه یمن گرگ   ستم یمگه من قدرتمند تر ن  کنم؟یم   کار ی! دارم چی چ  دم،یخواب
تونستم    ی بودم و نم  ده یجلوش خواب  ی ضی غر .  گرگ بود  هیبودم و اون تنها  

ام  و شوکه  دیچی سرم پ  یتو  شیعصب   یبگم که صدا   یزیبلند بشم! خواستم چ
 کرد!

 ی زیچ   ژهیدرجه و   ؟یمن رو شکست بد  ی خوا  ی م  یا  نهی " هه که چون گرگ
حت   ستین تو  بب   ی بتون  ی که  رو  م  ی نیخوابش  وقت  من    ی خوا  ی اون  با 

و    گذره یکه هنوز شونزده سال از الفا شدنش م  ییمسخره است! الفا .یبجنگ 
  فمیحر  یتونیبهت ثابت کنم م  یخوایسرش داره. م  یتو   یواه  یها  الیخ

 اما..."  ستی هر چند الزم ن نه؟  ای  یبش



  یداشتن انگار اونام فکر ها  دینگاه کرد، بهشون نگاه کردم همه ترد  ه یبق  به
کدوم بهم    چیو هنوز ه   گذشت یماه از ارتباطمون م  ه یمن رو داشتن. تنها  

گرگ ارشد   هی  دیها چرا با  نهی. به خصوص که با حضور گرگ م ی اعتماد نداشت
 بود!   یم

 هم قدرتم ثابت بشه! "   هیکه به بق  ازهی" انگار ن

 ذهنم گفت:   یزد و عقب رفت. بلند تو یپوزخند

 !" رو بکش یگرگ دشت غرب   یاالن الفا نیجلو و هم  ای" ب

دشت    یبگم که بدنم ناخوداگاه به طرف الفا  یزیاز حرفش خواستم چ  شوکه
که از پنجه    یبیعج   یرو یرفت و تا اومد از خودش دفاع کنه توسط ن   ی غرب

پاهام افتاد! ناباور    ی ساطع شد کشته شد و جسدش جلو  اه یهام به رنگ س 
 بهش نگاه کردم که گفت:

جنازه هم اثباتش، حاال بهم    ن یا  د،یدی " همتون حرف هام و دستورم رو شن
پس   د؟ یشکستم بد  د یتون  ینه! م   ایالزمه بازم ثابت کنم ارشد همتونم    دیبگ
 جلو!" دیایب

م   رهیبهش خ   ناباور  نگاه  بهم  پوزخند  با  داشت    یلیکرد. خ  یبودم.  قدرت 
عقب رفتم و به طرف سنگم برگشتم.    یمن رو کنترل کرد! شوکه قدم  یحت

 بشم گفتم:  ل یبه انسان تبد نکهیروش نشستم و بدون ا

 درود بر شما.  ، کنم یمن قبول م -



اما جرئت نداشتم بهش نگاه کنم. باورم    یبود. حسش م   رهیخ   بهم  کردم 
  یک ی هم    ه یراحت اون رو کشت! اونم هم نوع خودش رو! بق  ی لیخ  شدینم
برگشت   گاهشیشون رو اعالم کردن. به طرف جابا مکث موافقت خود  یکی

 کرد، گفت:   یکه با اخم بهمون نگاه م   یو در حال

 " د؟یشناس ی سراغ اصل مطلب، واران رو م م ی " حاال شد! خب بر

بهم نگاه کردن و پچ پچ هاشون از سر گرفت. به فکر فرو رفتم. واران؟    همه
اره   اشت بودم  ده یازش شن   یی ها   ز یچ   ه یواران...  اگر  نکنم جزو  .  از    یک یباه 

بود. سرم رو باال اوردم و    ژهیسطح و   کیسطح برتر بود و نزد  یها  نهی گرگ
 متعجب گفتم: 

 دهیهست که به سطح برتر رس   ییهانهی اگر اشتباه نکنم جزو محدود گرگ  -
 هست.   ژهیسطح و کیو نزد 

 نگاه کرد و گفت:  بهم 

است.   کای کاستار  یجنگل ها   یشصت ساله    ی" درسته، خودشه واران الفا
 از ما دورن هستن"  ی لیدر شرق که خ یکنار  یها درست در جنگل

که    یبه ما داشت؟ متفکر در حال  یبودم. خب چه ربط  رهیبهش خ  متعجب 
 ادامه داد:  د، یچرخ  ی از جاش بلند شده بود و دورمون م

زد که به   یدورگه حرف م  ی" اون بهم درخواست مالقات داد و از موجود
 بود!"   بینظرش عج



رفتم. موجود  با فرو  فکر  در  بود!    یدورگه؟ منظورش چ  یحرف کارانوس، 
 به زبون اوردم:  دیتر  یسوالم رو با کم 

 ه؟یچ  بیدورگه عج   کیمنظورتون از   -

 ادامه داد: یبدون مکث  کارانوس

تنها    نطور یون نتونسته ذهن اون دورگه رو بخونه و هم " طبق حرف هاش، ا
 هست"  گای که اون دورگه اهل تا  دهیفهم

و    دی... کارانوس وسط افکارم پرنکهیا یعنی گاستیکه اهل تا   هیچ  منظورش
 داد: ارم یبه زبون ب نکهیجواب سوالم رو قبل از ا

 توعه توماس! " لهیاون متعلق به قب  هیاون ک  دونم ی"من م 

ن   یزیچ  ن یمن؟ چن   لهیقب از    لمی قب  ی من تو  ستیممکن  دورگه ندارم قبل 
 افکارم بپره گفتم:  یدوباره چهار پا تو نکه یا

 . دیکن یندارم شما حتما اشتباه م  ی ادورگه چیه   املهیقب یمن تو-

 توجه به حرفم جواب داد:  یب  کارانوس

  ادیازشون خوشم نم  رسنیرت مالفا ها تازه به قد  ی که وقت  لهیدل  نی"به هم 
 ندارن"  ی قدرت خاص  چی،ه 

با  مدام وسط حرفم بپره و مسخره  دادیبه خودش اجازه م  چطور  ام کنه! 
تو  یی صدا دوباره  پ  یکه  ب  دیچی ذهنم  فکر  به    رونی از  رو  نگاهم  و  اومدم 

 کارانوس دوختم. 



ابله در    ی انداخت  رونی ب  ات لهیاون رو از قب  یکه به تازگ   مهی تیدورگه   ه ی"اون  
افکارت رو کنترل کن دفعه بعد انقدر    یمن نشست  یکیدر نزد   یضمن وقت
 "؟ی دیفهم شمی رد نم  هیی قض نی ساده از ا

شد! چشم هام   جادی غار ا  یتو  ی االفا ها همهمه  ه یاتمام حرفش توسط بق   با
 ی که منظورش کارول بود؟ ول  یچ  ی عنی بزرگ تر از حد معمولشون شده بود!  

ناقص بود که پدر و مادرش رو    نه یگرگ  هیدورگه نبود اون فقط  کارول که  
  مدام که    یبلند و متعجب در حال  ییاز دست داده بود. با صدا  یبچگ   یتو

 گفتم:   دمیکش یم ن یزم یاسترس رو  ی هام رو از رو پنجه

ناقصه که پدر    نهیگرگ   هی اون فقط    ستی! کارول دورگه ن ست یممکن ن   نیا  -
از دست داده اصال    یماریاومدنش بخاطر ب  ایو مادرش رو چند روز بعد به دن

 اون فقط ناقصه! بهیکه عج   یچ  یعن ی

  نشست، یم   گاهشیجا  یکه رو   یزد و در حال  یبا حرفم پوزخند  کارانوس
 جوابم رو داد. 

ب تو  اون چ  ی"توماس  از  تر  . نقص ها کردمیکه فکر م  یهست   یز یتجربه 
عج   کیکه  هستن   رو  م  بیفرد  رو   یو خاص  مادر کارول  و  پدر  تو  کنن 

 "؟یدید

  ب یفرد رو خاص و عج  کیشدم، نقص ها    یتر از قبل م   جیبه لحظه گ   لحظه
  کردم، یم  یکار  هی  دیبا  شهینم  یطورنیکارول خاص بود؟ ا   یعن ی کنن؟   یم

 زده گفتم:  رتیبودم! ح  ده یاما پدر و مادرش، نه ند



بگم که    دیو با   دمیمن ده ساله که به قدرت رس   یکارول هفده سالشه، ول   -
 !دم ینه پدر و مادرش رو تا به حال ند

 نگاه کرد و گفت:  هیبا تموم شدن حرفم به بق  کارانوس

هم متوجه موضوع   ه یکه بق   نهی ا  زنمیکه وسط حرف هاتحرف نم  ی لی"تنها دل
 بشن! "

 هامون ادامه داد:ذهن ی محکم تورسا و   یی مکث کرد و بعد با صدا کمی

ا  یعن ی"   الفاها  یچی ه  نجایتا  ذهن  احمق    قدر نیا  ده؟ی نرس  گه ید  یبه 
 " ن؟یهست

سر    یمجاور ما، دست از افکار ب  یجنگل ها  نه یگرگ  یاز الفاها  یکی   یصدا  با
 !دمیو ته خودم کش 

اون    یمگه قبلش تو  یول  یتوماس درسته که تو فقط ده ساله که الفا شد -
و    ی باش  دهیپدر و مادر اون دورگه رو د  د یپس با  ؟یکردینم  یزندگ   لهیقب

باشن!    دهید  دیکه حتما با  هیبق   یباش  دهیدرصد ند  هیاگه به احتمال    یحت
 مردن؟   ی ماریب   هیکه پدر و مادرش بر اثر    یدیرس  جه ی نت  نی وگرنه از کجا به ا 

حرف رو بهم زده بود؟    ن یا   ی فکر فرو رفتم. ک  ی تو  دا یحرف شد  ن یا   دن یشن  با
  ادمی مرده بودن؟ هوف    یبهم گفته بود پدر و مادر کارول اونجور  یک  ؟یک
سوال    چکسی وقت راجب پدر و مادرش از ه  چ یاومد. اصال چرا کارول ه  ی نم
 د؟ یپرسینم



  ادمه یهم داشت؟ فقط    یاصال مگه دوست   دیپرس یم   ی از ک  د یبا  قا یخب دق 
  ر ی گی پ  گهی و اونم د  ادینم  ادمیو منم گفتم    دیازم پرس  شی چند سال پ  کبار ی

  ی صدا  دن ینشدم؟! با شن  هی قض  ن یا   ر ی گینشد؟ چرا من پ   ر یگ ینشد، چرا اون پ
 کارانوس نگاه مغمومم رو بهش دوختم.   نیخشمگ 

زود  گمی م  کی"تبر به  همتون!  م   یادی ز  یخبرا  یبه  رسه!    یبه گوشتون 
! به خاطر ابله بودن  گمی م  کیتبر  هیاز بق  شتر ی مخصوصا تو توماس، به تو ب

 !" دی! واسش اماده باشفتهیقراره ب  یادیز  یات اتفاق ها لهیتو و قب 

ول  یم  یزیچ  ه یشد، هرکس    ادیز   همهمه به ه  یگفت    چکدوم یکارانوس 
قبل از    ی غار رفت ول  ی شون جواب نداد، از جاش بلند شد و به طرف خروج 

 رفتن به طرفمون برگشت و گفت:  رونیب

فوق العاده شادتون که    ی و از زندگ  نی هاتون برگرد  لهیبه قب  د یتون  ی " حاال م 
 !"د یازش نمونده کمال لذت رو ببر  یزیچ

گرگ    یلفا هارفت. پشت سرش ا  رونیمحکم از غار ب  یی بعد با قدم ها  و 
  نطور یها و هم  نهی به گرگ  ن یخشمگ  ی هم هر کدوم با انداختن نگاه   گهید

  ناالکوس یها، د   نهی گرگ  هی رفتن! و حاال من مونده بودم و بق  رون یمن از غار ب
 و گفت:  ستادیا  م ی دو قدم ی به سمتم قدم برداشت و تو

   ه؟یاون دورگه ک -

  ی غار که تا سقف حدودا چهار متر  یها  وارهی رو بهش کردم و به د  پشتم 
 امتداد داشتن نگاه کردم و گفتم: 



  نهیگرگ   هیقبال فقط    ه،یدونم اون ک  ینم   گه یاالن د  ی عنی دونم!    ی خودمم نم-
کرد، اگه هم    یجز من بهش توجه نم  لهیقب   یتو  چکسی ناقص بود که ه

   ی چی االن ه  یبود که باهاش دعوا کنن ول  نیا  یکردن فقط برا  یتوجه م
کنم اسمش هم کارول    یفکر نم  یدونم حت  یراجبش نم   یچ یواقعا ه   یعن ی

 باشه!

اومدم و به    رونیالفا ها از غار ب  هیتموم شدن حرفم، بدون توجه به بق  با
 بهشون سردرگم گفتم:  دنیسمت دو قلو ها قدم برداشتم، با رس

 . م ی بر نجای زودتر از ا دیایب-

سوارشون بشم به راهم ادامه دادم،    نکه یبود که بدون ا  ر یفکرم درگ  نقدر یا
د  دوتا هم که  ن   ت یوضع  دنیاون  مناسب  ستیاصال خوب  وقت    یبرا  یو 

کردن!    م ی فاصله ازم همراه  ی با کم   یحرف  چیبدون ه   ستی ن  دن یسوال پرس 
از خانواده    یچی چرا ه  دم؟یرس  ی نم  جه ی کردم به نت  یچرا هر چقدر فکر م

هم راجب خانوادش    ی اومد که کس  ی نم   ادم ی  یحت اومد؟    ی نم  ادمی  لکارو 
جواب    دیشدن؟ با   ض یگفته بود که خانواده کارول مر  یحرف بزنه! اصال ک 

 !شم ی م وونهی کنم وگرنه د  دای سوال ها رو پ نیا

 ) کارول( 

  یبهوش اومد، سرم رو از رو   شای دو ساعت پاتر  دمیشا  کیاز گذشت    بعد
پاتر  سمت  به  و  برداشتم  هکتور  پاتر  شا یلگن  اولشم کنار    ک یرفتم،  از  که 

گذاشت و سرش   شای دو طرف صورت پاتر  ع یبود دست هاش رو سر   شا ی پاتر



نگران و    یو با لحن   دی رو بوس  شای پاتر  یشون ی رو به سمت خودش کج کرد. پ
 گفت:  تیعصبان  ی چاشن

 ؟ یحرف بزن ی تونیم  ؟یحالت خوبه؟ درد ندار -

 آروم و خسته جوابش رو داد.  یل یکه هنوز منگ بود، خ  شای پاتر

 من خوبم! ک یآروم باش پاتر  -

کالفه و با نفرت    نبار یاسوده شده بود ا  شایکه از خوب بودن حال پاتر  کیپاتر
 گفت: 

 بود مگه نه؟ یکار اون عوض   -

بشه،    لیتبد  شیبخاطر ضعفش به جسم انسان  تونستیکه هنوز نم   شای پاتر
 کج کرد و جواب داد:  یسرش رو کم 

 آره کار خودش بود!  -

 گفتم:   یشدم و پرسش  رهیخ  شایپاتر  یهاجلو برداشتم و به چشم  یقدم

 کرده؟  یچرا؟ چرا بهت حمله کرد؟ هکتور رو هم اون زخم  -

خسته تر بودن،   شهی از هم  شیآب   یهارو به سمت من چرخوند، چشم   سرش
 اروم جواب داد: 



وقتانتق  یبرا  - به هکتور حمله کرده بود  اول  رفتم    یام!  من متوجه شدم 
و بعد با باهم    کشتیم   ی لیدل   چیسمتش و اون داشت هکتور رو بدون ه 

 کار رو کرده!  نیا شی اون بخاط اتقاق چند سال پ  م ی دیجنگ

. اون هکتور رو تا دم مرگ  کردینم  ر ییکه داشت اصل ماجرا تغ   یلیدل  هر 
 سمت الفا رفتم و گفتم: به  تی برده بود! با عصبان

من حمله    ی به دوست ها  یل یدل  چیاون بدون ه  د، یاون رو مجازات کن  دیبا  -
 ها رو بکشه!اون خواسته یکرده و عالوه بر اون م 

 دوخت و آروم گفت:  شایهام گرفت و به پاتر نگاهش رو از چشم  الفا

مجازات کنم چون گرگ ها    یاون رو به طور رسم   تونمیبخاطر دوستت نم -
 حمله کرده...   شایبه پاتر  نکهی ا  یبرا  یول   شنی ها شکار م  نه یاغلب توسط گرگ 

رفت،    ی غار م  رونیکه به سمت ب   یبلند شد. در حال  گاهشیکرد و از جا   یمکث 
 گفت: 

 مجازات بشه!  دیکرده حتما با  شای که با پاتر  یبخاطر کار-

بعد به طور کامل از غار خارج شد. با خارج شدن الفا به سمت بچه ها    و 
 گفتم:   شایبرگشتم و خطاب به پاتر 

 ره یکار رو با تو و هکتور کرده چرا خواسته ازت انتقام بگ   نی که ا   یاون عوض   -
 ؟یکرد   کار یمگه تو چ



  د یکش یم  نیزم  یکه پاهاش رو رو  ی بلند شد و در حال  نیزم   یاز رو   یانال
 گفت: 

تنها بود    شا یروز که پاتر   هیما بهش جواب رد داد و اونم    یشایچون که پاتر-
که    ییتا جا  د،یاز راه رس  کیخواست باهاش ازدواج کنه که پاتر   یبه زور م 

شد که هر دوتا شون    نی اون جنگ ا  جهیو نت   دیجنگ   کس ی ل یداشت با ف  یی تانا
  ی جورداشت    یادیقدرت ز  کسیلیچون ف  یشدن ول   یتا سر حد مرگ زخم

انداخت    ک یها رو گردن پاتر  ر یگناهه و تقص  یکرد که خودش ب  یصحنه ساز
بخاطر ک  داشت کار  یانهیو  اتفاق  یکه  تا  از گرگ  یکرد  تا  گله    یهانهی دو 
کرد تا از    دایکشته بشن! با مردن اون ها، بهونه پ  شایو پاتر  ک یبخاطر پاتر

خواهر و    نیا  یاگونهامگا    یزندگ   نیا  انیبود جر  ن یکنه و ا  رونشونی ب  لهیقب
 برادر!

ا   یباق  یخب حرف  اوه  با  انال یقیدق  حیتوض  نینموند  به سمت    یکه  داد. 
 گفتم:   شای خطاب به پاتر دم،یخواب یکه کنارش م   یهکتور برگشتم و در حال

 داره! کیاز تو و پاتر یبزرگ  نهی که معلومه اون پسره ک  جور نی پس ا-

  ی بگه که با صدا  یز یداد خواست در جوابم چ   سرش رو تکون  نیغمگ   شای پاتر
 نگاهم رو به اون دادم. ک،یپاتر ی حرص

 . م یبه کشتن اون دار یادیآره دل به دل راه داره ماهم عالقه ز  -

کرد.    یپاهاش گذاشته بود و اروم داشت نوازشش م  یرو رو  شا یپاتر   سر 
ش داشتن  برادر  م  ن یریچقدر  شدم.  بلند  باز  اروم  اب    م ک یخواستم    ی بود! 



  ی گرفتم، ول  کینگاهم رو از پاتر  یانال  ی شدن پاها  ده یکش  یبخورم. با صدا
که    شدکمرم پرت    یرو   نیجسم سنگ   ه ی  کهو ینگاه کنم    یبه انال   که نیقبل از ا 

به خودش    ی کم  یحت   نکه یبدون ا  یانال  ی بخورم. ول  ن یباعث شد محکم به زم
 بده گفت:  ی نگران

سبک    نه یگرگ  هیوزن    ی تون  ی که نم   یهست   ی که، چجور گرگ  نیزم   ی ِا خورد  -
 بشه!  یبدنت قو کمیبهت اموزش بده   کیبگم پاتر  دیها؟ با  یرو تحمل کن

من بلند شد و کنارم نشست و بغلم کرد. با    ی تموم شدن حرفش از رو   با
 زد:  غیج  یخوش حال 

 بود؟ ینرم  ن یتخت ماهم به ا  شدیم  یچقدر نرمه چ  یوا-

له شده    با یکه روم بود تقر   یداشتم و وزن انال  نیکه با زم   یبرخورد  بخاطر 
 بلند داد زدم: یبا صدا هو یگوشش بردم و    کی بودم. سرم رو نزد

 ها؟   یگفته که تو سبک  یک-

که تو    یفارغ از اتفاقات  دنشی. با ترس دیاز جا پر   ده یبلندم ترس   ی صدا  بخاطر 
  یم  دید  یهم وقت  ی، انال کردم  دنیچند وقت افتاده بود شروع به خند  نیا

و    هیخندم چند ثان   ی بلند  ی لیخ   یلیخ  یخودش با صدا  هویبهم نگاه کرد 
  دم که من دست از خنده برداشتم و چپ چپ بهش نگاه کر   دیهمراهم خند

ب  ی ول و هم   ینم   ال ی خ  ی اون  م  ینطوریشد  واج   دیخند  ی داشت  و  . هاج 
 نجات داد:  تیوضع  نیکردم که انار من رو از ا   یبهش نگاه م 

 !ه یاتفاق عاد ه یتعجب نکن  -



ا  یخب پس عاد  اهان  پخش شده    نیزم   یاالنش که رو   تی وضع  ن یبود 
  ی اومده بود و م  رونی شده بودن و زبوش از دهنش ب  دیبود، چشم هاش سف

شده باشه   ر ی تسخ  یطان یش  یها  رو یبود که توسط ن  نی. رفتارش مثل ادیخند
حال  یاصال چطور!   ب یدر  از دهنش  زبونش  م  رونیکه  به    یبود  تونست 

 بود! ی بخنده؟ واقعا که کلمه خاص فقط برازنده انال ی راحت

با صدام،    ی بهش نگاه کردم و صداش زدم. انال   ع یتکون خوردن هکتور سر   با
  ینشست. با باز شدن چشم ها  هیو کنارم همراه بق  دی دست از خنده کش 
 زد گفتم:  جانیه  یکردم و اروم ول  کشی هکتور سرم رو نزد

 هکتور؟  ی خوب -

  ی و اروم   فیضع   ی بعد از چند بار پلک زدن بهم نگاه کرد و با تن صدا  هکتور 
 گفت: 

 کجا است؟"   جانیا  ی"اره بهترم. ول 

 و گفتم:  دمیکش   یق یعم نفس

 !شای و پاتر کیغار پدر بزرگ پاتر  -

سرش رو باال اورد و    هوی  ی ول  دیکش  یق یجمله هکتور نفس عم  نیا   دنیشن  با
 اطرافش رو نگاه کرد و گفت : 

 اون خوبه؟"   ؟ یچ شا یپاتر   ی"ول

 زدم و گفتم:   شینگران نی به ا  یلبخند



 !ده یجا خواب اون ن،یجا رو ببآره اونم خوبه اون -

  دنیبا د  شایبود با سر اشاره کردم که پاتر   دهیخواب  شای که پاتر  ییبعد به جا  و 
در اومد و نشست   ده یسر من که به طرفش برگشته بود اروم از حالت خواب 

 خش دار گفت:   ییو با صدا 

  کار یچ   دیهکتورم به هوش اومده حاال با   شهی خب من که حالم داره خوب م-
   م؟ی کن

 زدم و باز به هکتور نگاه کردم که اروم باز چشم هاش رو بسته بود.  دیلبخن 

بهتره همه   تیوضع  نیو انار چون با توجه به ا  یبه غار انال   م یبهتره برگرد-
 . م ی کنار هم باش

 گفت:   کیمن همه بهم نگاه کردن که پاتر  یصدا با

بق  - به  بزرگ خودش  بابا  موافقم.  م  هیآره،  بخاطر   دهی الفا ها خبر  کار  که 
ها    نیشهادت دادن و ا   یبه ما بگن که برا  کبار یفقط    دیو شا   انیب   کسیلیف
 .  م ی ایب

رفت تا بهش کمک کنه    شای از کنار کارول بلند شد و به سمت پاتر  ک یپاتر
رو  با   یکه  پاتر  سته،یپاهاش  شدن  بلند  ا   شای با  فرصت    نکهی بدون  بهش 
زدم و سرم   ی غار رفت، لبخند  ی بده بغلش کرد و به سمت خروج  ی اعتراض

 رو به سمت انار چرخوندم و گفتم: 

 ؟ یهکتور رو بغل کن  ی تونیم-



 گفت:   الی خ ی کرد و ب  نییسرش رو باال و پا آنار 

 !یکن یکه فکرش رو م  هیز یاره ، هکتور سبک تر از اون چ-

  رون یاز غار ب   کیسمت هکتور اومد و آروم بغلش کرد و پشت سر پاتر  به
 اومد و گفت: سر خوش به سمتم   یرفت که انال 

 منم تو رو بغل کنم ببرمت! ا یخوب ب -

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 چرا؟ -

  ی داشت و منم پشت سرش م  یغار قدم برم   رونی که به سمت ب  طور همون
 رفتم گفت: 

خوب غار    ی دوره ول  نجا ی طبق محاسبات من غار ما درسته که از ا  نیخوب بب -
من    ای دوتا دور تره پس ب  نیا   نیمسافت ب  یعنیهم دوره    یپدربزرگ پاتر

 !ی به غار ما خسته نش م ی برس  یبغلت کنم تا وقت 

  ی انال   د؟ یکه گفت؟ خودش فهم  ینیا  یچ   ی عنیو واج بهش نگاه کردم،    هاج 
 و گفت:   دیخند  کنم یبهش نگاه م  ینطور ی هم  دید  یوقت

 !ینابغم تعجب کرد  هیمن  که نیتوهم از ا   دونم یم-

 بلند داد زد:  ییبا سرعت از غار خارج شد و با صدا  



نم   - ب  نه یگله گرگ  هی   یخوایاگه  دنبالم  پاتر  د یبا  ا یبخورنت  انار    کیبه  و 
 . م ی برس

کردم و پشت سرش حرکت   دنیو شروع به دو   دمیاش خنداتمام جمله  با
  م، ی دیو انار رس  کی و به پاتر   م ی اومد  رونیباالخره از اون منطقه ب  نکهیکردم تا ا 

انار سرش رو به سمت من چرخوند    م ی کرد  یکه کنار هم حرکت م   نطور ی هم
 و گفت: 

 ؟ یدید یتو چه خواب  می داخل غار الفا بود یوقت  ی راست -

  فی که براشون تعر  شدی مانعم م  ی حس  ه یبهشون بگم؟    ی االن چ   ن یاز ا  نم یا
  هی  دیباالخره با  یول   شناختمشونینبود که م  یادیچون مدت ز  دیکنم، شا 

 انداختم و گفتم:  ن ییدادم، سرم رو پا یم  ی جواب

 . یمعن   یکابوس ب   هیکابوس بود.    -

 سرش رو اروم تکون داد و گفت:  انار 

  ادی خواب فر  یکه تو تو  یباشه، اون جور  ی معن  ی اومد ب  ی به نظر نم  ی ول  -
 ی بود  دهیبس کن، انگار قبال هم اون خواب رو د   یگفت  یم   یو حت   یزد  یم
 !ی باهاش داشت  یکامل  ییاشنا و 

 جمعش کردم.  ع یلحظه دست و پام رو گم کردم، اما سر  هی یبرا

داشته    یخاص  یکه معن  ستین   یخواب  یبودمش ول  دهیآره خوب قبال هم د  -
 باشه!



انداخت.    ک یبه پاتر  ی کرد و نگاه  نییباال و پا   دنیفهم  یسرش رو به معنا  انار 
انداخت. انگار که دنبال   ی به اطراف نگاه ی گلوم رد شد. انال  خیاوه خطر از ب 

 گفت:  کهویبود و   یزیچ

 رفت! ادم یاوه  -

هم سرش رو  بلند کرده    شا یپاتر   یحت  م،یهمه بهش نگاه کرد   یانال  یصدا  با
 دوباره گفت:  یکرد که انال   ینگاه م ی بود و به انال

 تا برگردم!  گفتم کنار همون درخت بمونه  یموتی رفت! به ت ادمی -

 : دیمتعجب پرس  ی با حرف انال انار 

 گه؟ید هی ک  یموت یت -

.  دیچهره اش د  یرو تو   ی حوصلگ  یب  شدی م  یانار کالفه بود به راحت   یصدا
 جواب انار رو داد: یانال  ی به جا شا ی پاتر

جنگل باهاش اشنا شده، فکر    یکه تو  گهی رو م  ی ا  نه یفکر کنم همون گرگ  -
 . کردنیم  کار یداشتن چ  یکه دو نفر  یدیدیم  دیکنم اونم امگا بود. با

  دن یو سرش رو به طرف اسمون بلند کرد و بعد از کش  ستادی از حرکت ا  انار 
 اورد و گفت:  ن ییسرش رو پا  قیچند تا نفس عم 

پرسم اگه    ی م ها رو ازت    ز یچ  هیبعدا بق   ارش یو ب  ششیباشه! با کارول برو پ -
 . م ی کن  یم  شی کار  هیبود بعدا  ی خوب نهی گرگ

 کرد و گفت:  دنیبا ذوق شروع به پر یانال



 !م ی بر  ای.کارول ب دیتا با هم اشنا بش  ارمشیفعال برم ب یانال  ی مرس -

دختر    ن یباشه عمرش جاودانه بشه انقدر که ا  ی که با انال  یکنم هرکس  فکر 
حرکت    یکردم و پشت سر انال   یها خداحافظاز بچه  یشاده! با دور شدن انال

  دش یعجله داشت به دوست جد  یلی انگار که خ  د یدو یکردم. با سرعت م 
ا   یبرسه، مدت  ا   یانال  ستادن ینگذشت که با    نو به او  ستادمیمنم سر جام 

شت  پخش کرده بود نگاه کردم. به پ  نی زم  یکه خودش رو رو   یا  نهی گرگ
  غ ی با ج  یطرف بودن، انال  کیبود و پاها و دست هاش هر کدوم    دهیدراز کش 

 به سمتش رفت و تکونش داد و گفت: 

 تو؟   یشد یشکل  ن یچرا ا ؟یشو. خوب  دار یب  ی موتی ت ، یموت یت -

بود    نم یس   یتو  نفسم بود؟    یعنیحبس شده  بود که   ی گرگ کرم  هیمرده 
با تکون    کهویهاش بسته بودن!  اومده بود و چشم   رونیزبونش از دهنش ب 

پس زنده    دم؛یکش  یقیبود نفس عم   ی موتیکه اسمش ت  یخوردن اون پسر
به  کیاون فاصله نزد یرو تو یانال  یهاش رو باز کرد و وقتبود! آروم چشم 

که سرش محکم به درخت پشت    دیخودش رو عقب کش ع یسر   دیدخودش  
 سرش خورد!

 یهاش سرش رو گرفت .انال رد گرفت با دو تا پنجهاون سرم د  یبه جا  من
 راحت شده بود آروم عقب رفت و بهش گفت: الشیکه انگار خ

 ؟یصدات زدم جواب نداد  یچرا هرچ -

 گفت:  یلحن جالب  ه یبلند شد و با  نی زم یاروم از رو یموت یت



درخت    ن یبازم ا  یول   د یکه سرم ترک  دمینه نه انقدر سرم رو به درخت کوب-
 کنار نرفت!

از جاش بلند شد و رو به من    یعصب  یکه کنار نرفت؟ انال   یچ  یعنی  ؟یچ
 گفت: 

 دوستم کاروله.  نیا  یموتی ت  ی! راستی بهمون کمک کن  دیکارول توهم با-

 پسره نگاه کردم، سر خوش بهم نگاه کرد و گفت:  به

 . هیدوستم انال نم یا  امیموت ی ِا کارول من ت-

 ی ! انگار من دوست اون بودم و تازه انالدیکه خند چپ بهش نگاه کردم    چپ
 گفتم:   یبودم. رو به انال دهیرو د

 ه؟ یکمکت کنم چ   نکهیمنظورت از ا -

 به طرفم اومد و گفت:  الیخ  یب  یانال

  ه یموتیسرش بهش خورد سر راه ت   یموتیکه االن ت  یدرخت  نیا   نیخوب بب  -
درخت رو    نیا   م یبه ما کمک کن تا بتون   ای که اون رد بشه توهم ب  ذارهیو نم

 !م ی حرکت بد

بعد به سمت همون درخت رفت و با سرش بهش ضربه زد اون پسره هم    و 
بودم. بهش    رهیبهشون خ  رانیرو تکرار کرد. ح  یاز جاش بلند شد و کار انال

من    نسبت به گرگ بودن  یواکنش   چیه   یباشه و حت  یبد  نهیخورد گرگ  ینم



  ه صحن  نیتخته اش کم بود فکر کنم. هاج و واج به ا   ه ی  ینشون نداده بود ول 
 به سمتم برگشت و گفت:  ی موتیکردم که ت   ینگاه م

 ؟یا یچرا نم گه ید ایب-

و    دمیکش   یقیبه کارش ادامه داد، نفس عم   یشتریباز برگشت و با قدرت ب 
به سمتشون رفتم و هر دوتا شون رو  با استفاده از پوزه ام از درخت جدا  

 کردم. به کنار درخت بردمشون و گفتم: 

 !نیبر   نیتون   یکه کنار درخته م  یراه  نی . از اخورهیدرخت تکون نم   د ینیبب  -

 زده گفت: رتیح  انار 

 !یبهت تو از منم باهوش تر  نیآفر یاوه کارول تو واقعا باهوش  -

. خوب شد حداقل قانع شد!  دمیکش  ی از اسودگ  یقیانار، نفس عم   ی صدا  با
که به زبون    یمتفکر شده بود و با حرف  افشی ق  دمینگاه کردم که د   یموت یبه ت 

 !رم یبم  دیلحظه حس کردم با  هیاورد  

واقع  در    می رد بش  میتون ینم  جاستنی درخته ا  ن یکه ا   ی! تا زمان شه ینه ! نم -
  ره یم گه ید  ی جا  کی به    ی گ یکه تو م  یراه  ن یدرخته راه رو سد کرده و ا  نیا

 !میدرخت رو کنار بزن  نیا  دیما با 

انال  به د  یسمت  ا  یوا  خنده،یداره م  دمیبرگشتم که    یک  گهید  نا یزئوس 
 گفت:  یموتی حرص خوردنم، خطاب به ت دنیبا د یبودن! انال 



 ن یغار ما؟ چون راه غار ما ا   م ی بر  گهیراه د  هیاالن از    هینظرت چ  نیخوب بب   -
 . م یبرگرد دیبا  ستین یطرف

 هی و بعد از چند ثان   کرد یبهش نداد، انگار که داشت فکر م   یجواب   یموت یت
 گفت: 

 !می باشه بر -

 به سمت من برگشت و گفت: یتموم شدن حرفش انال  با

 هم حرص نخور!  نقدر یا  م،یبزن بر  -

غار شد. خسته با تکون دادن سرم پشتشون حرکت کردم. تا    یو راه   دیخند
بودن!    وونه ی کلمه د  یواقع  ی! به معناامیدو تا نم  نی همراه ا  گهی عمر دارم د

هم ادامه داشتن؟ چقدر    جا نیتا ا   ا یسکو  ی هابه اطراف نگاه کردم، درخت
 بودن.   عی وس

که سرم درد گرفته    هر دوشون حرف زدن  قدر نی ا  م ی که به غار برس  یزمان   تا
که با تعجب نگاهم    هیبه غار واردش شدم و بدون توجه به بق  دن یبود! با رس 

 غار پرت کردم.  ن یزم یخودم رو رو  کردنیم

هم   پشت دوتا هم  اون  م   طور نیسر من  غار شدن.   یکه حرف  وارد  زدن 
انار    ی ول  ه یچ  ان یبود جر  ده یکرد، غلط نکنم فهم  یبا خنده بهم نگاه م   شا ی پاتر

که معلومه    جور نی رفتن تا باهاش صحبت کنن، ا  یموت یبه سمت ت  کیو پاتر
کنه! بعد    داشونیرو گم کرده و نتونسته پ   اشلهیاش بوده قب  لهیکنار قب   یوقت

  شی کنه پ  دایاش رو پ  له یکه قب   یشد تا زمان   ن یبر ا   میفکر کردن، تصم   ی از کم



خوب با همه ارتباط برقرار کرده بود و همه باهاش   ی لیخ  ی موتیما باشه . ت
شده بودن! زئوس رحم   ی می کردم صم  یکه فکرش رو م  یزیزودتر از اون چ

 !تی وضع ن یکنه به ما با ا

ات  شب و همه دور  بود  بود  شیشده  هکتور که هنوزم حالش    م، ی نشسته 
  بود، به لطف انار روش پوست گوزن انداخته بود   دهیخوب نبود و دراز کش

با   پاتر   یزیچ  یاور  ادیتا گرم بمونه.  که در سکوت    کیسرم رو به سمت 
کرد برگردوندم    یچوب بلند مرتب م   ک یرو با    شی داخل ات  یداشت چوب ها

 و گفتم: 

 نم؟ ی شهر تا بتونم تومار ها رو بب یقرار بود من رو ببر   ادته ی ک یآخ پاتر -

اروم سرش    کیو به ما دوتا نگاه کردن. پاتر  دنیدست از حرف زدن کش  همه
 رو تکون داد و گفت:

 . ین یتا تومار ها رو بب برمتیفردا م  شد یچ کهید ید ادمه،یآره   -

 شدم گفتم:     یکه بلند م   یتکون دادم و در حال یسر

 . رمیم ی باشه! پس من رفتم بخوابم. دارم م-

 و گفت:  دیخند  کیپارت 

 !ی خوب بخواب-

که روز اول    ییرو ترک کردم و به سمت همون جا  جمع   ر ی شب بخ  کی  با
دست هام گذاشتم و چشم    ی. سرم رو رو دمیبودم رفتم و دراز کش  دهیخواب



 ی اوردم، حت  یبه دست م   ی اطالعات  هی فردا هر طور شده  دیهام رو بستم. با
ناپچ ه  ز ی اگه  از  بهتر  چون  نبود  مهم  هم   ی چی بود  ا   نطور یبود.  به    ن یکه 

 کردم کم کم صدا ها برام گنگ شد و به خواب رفتم...   یفکر م وضوع م

داد وحشتناک   غی ج  یبا صدا  صبح پر   یو  با سرعت حالت    دمیاز خواب  و 
اتفاق یتهاجم  تنها  اما  ا یگرفتم،  بود  افتاده  ت  نی که  انال   ی موتی بود که    ی و 

م  باال  هم  و کله  سر  از  م   یداشتن  دعوا  و  تو  یرفتن  جام   یکردن! کالفه 
  وبود. اون دوتا انقدر گرم بحث    دهی از چشم هام پر  گهینشستم. خواب د

 زرنگ تره بودن که اصال متوجه من نشدن.  یک   نکهیجدل بر سر ا 

بود رفتم و کنارش نشستم    دهیبلند شدم و به سمت هکتور که دراز کش  اروم 
 ذهنم گفت: یکه سرش رو به سمت من چرخوند و اروم تو

 "؟یبلند شد نا یا ی"توهم از سر و صدا 

 کردم و گفتم:  یاخم

 ؟ یآره! حالت چطوره؟ بهتر -

 هاش گذاشت و گفت: دست یرو دوباره رو سرش

 ک یرفت پاتر   یم   ادمیسوزه! اوه داشت    ی هام هنوزم مزخم   ی جا  ی "بهترم! ول
 ارن یب  لی غارشون چندتا وسا  یرفتن که از تو  شا یو پاتر   یبهم گفت که با انال 

 " ن؟یبه شهر بر  نیخوایخواد با تو بره شهر، چرا م  یبرگشتن م   یو وقت

 بردم و گفتم:  کشی سرم رو نزد  آروم



 ن؟ یبه نظر تو مردم شهر چجور  -

 رو آروم تکون داد و گفت:  دمش

قب  تقر   یها  لهی"مثل  از    کم ی  دیشا  با،یخودمونه  پر  تازه  باشه.  داشته  فرق 
چرا   ، ی نگفت  روز، یهست که از گرگ ها متنفرن، نمونه اش د  یی ها   نهی گرگ

 "ن؟ی ریم

 اروم زمزمه کردم: یلیبردم و خ کشیاز قبل نزد شتر یرو ب  سرم

 . کنم یم ف یبعدا برات تعر  -

 سر جام بلند شدم و رو به هکتور گفتم:  از 

 هوا بخورم، مراقب خودت باش.   کمی  رونی ب رم یم -

از    عی دونم! سر  یازش دور شدم. چرا بهش نگفتم؟ نم  یا گهیحرف د   بدون
 بلند گفتم:  ییرد شدم و با صدا ی موت یو ت  یکنار انال 

 !ر یصبح بخ-

بلند تر از خودم    ییشدن من شده بودن که با صدا  دار یتازه متوجه ب    انگار 
خند دادن.  رو  ب  دمیجوابم  غار  شروع    رونیو   رو  بحث  دوباره  اومدم که 

ب  با  هکتور   چاره یکردن،  م   دیکه  رو   یتحملشون  ها  یکرد!  بزرگ    یسنگ 
ا  یجلو عم  ستادم ی غار  نفس  با  ها  یبو   ی قیو  رو    یخاک  خورده  بارون 

جنگل هاشون هم با    یبو  ی خوش بو بود! حت  نجا ی کردم! چقدر ا  اماستشم 
 کرد.  یفرق م گای تا  یجنگل ها



  یی باشه! جا  گاهمیدلم براش تنگ بشه، مخف   گای که از تا  ییکنم تنها جا  فکر 
مرگم هم قرار بود اونجا باشه! به منظره    یکه همه خاطراتم اونجا بودن، حت

خ  روم  بره  ا  ره یرو  ها  نجا یشدم،  درخت  از  ول  یپر  بود  اونجا    ی مختلف 
اون    ؟اومدم  نجایکه من به ا  شدیچ  یبرگ و کاج بودن. ول   یهمشون سوزن

دشت از هکتور    یبشه راجب اون روز تو   ر ی د  نکه یقبل از ا   د یبا  شد؟ یروز چ 
 بپرسم. 

  ک، یبه عقب برگشتم که پاتر  عی چوب سر  ه یشکسته شدن    یصدا  دنیشن  با
منو    هیزودتر از بق   شا ی . به سمتشون قدم برداشتم. پاتردمی رو د  شای انار و پاتر

 و گفت:  دید

 ؟یدیخوب خواب -

رگشتن و  دستشون بود ب  لیوسا   یاون دو نفر هم که کل  شا یپاتر   یصدا  با
 نگاه کردم و  گفتم:  شای بهم نگاه کردن به پاتر

 شدم! دار یوحشتناک دعوا ب  یبا صدا ی آره ول -

 و گفت:  دیاروم خند  انار 

 . یکنیعادت م ستی مهم ن-

تر    ک یبهم نزد  کی از کنارم رد شدن و وارد غار شدن. پاتر   شای با پاتر  همراه 
زانو هاش خم شد، چون گرگ نشده بود قدش نسبت بهم    یشد و بعد رو 

و لختش رو به عقب فرستاد    ی مشک  یبلند بود. اروم با دستش مو ها   ی لیخ
 و گفت: 



 م؟ی بر  یاآماده -

 از آروم حرف زدنش گفتم:  متعجب

 . میآره بر  -

 تکون داد و اروم تر از قبل گفت:  یسر

بعد   دمیحالت م   ر ییو تغ   ذارمیرو داخل غار م  لیوسا   نی باشه .من االن ا-
 .می ش ینفهمه وگرنه بدبخت م یکن انال   یکار  هی! فقط میبر

بعد به   قهیتکون دادم که وارد غار شد و چند دق  ی بود! سر  ن یبخاطر ا  اهان 
 گفت:   واشیاومد و   رونیحالت گرگ ب 

 !ومده ی ! بدو تا نمی خوب بزن بر -

بزرگ   یدرخت ها  ی . از ال به الم ی و با سرعت کنار هم حرکت کرد  دمیخند
. چقدر  م ی دیپر یراهمون م  یجلو  کیکوچ   یو از سنگ ها  م ی گذشت   یم   یمیقد

بهم دست   ی ا  ی عال  ی ل یو فضاش رو دوست داشتم! حس خ  جا نی ا  ی هوا
مدت دادیم ا   مید یدو   ر ی مس  ه ی  ی تو  ی.  رسنیتا  شهر  به  باالخره    م؛ ی دی.که 

 خسته گفت: کیم وارد شهر بشم که پاترخوشحال خواست 

 ؟ یاوک یواکنش نشون ند یزی شهر به چ یکارول حواست باشه تو  -

شهر رو داشتم تنها به گفتن باشه    دنیکه ذوق د  یتوجه بهش، در حال  یب
  نه یم،گرگ ی تکون داد و کنار هم وارد شهر شد  یسر  کیبسنده کردم. پاتر  یا

من    دن یکردن و مطمئنم هرلحظه اماده در  یها با خشم و غضب بهم نگاه م



! با  دنیترس  یم  یز یچ   هیکردن! انگار از    یبودن. اما جالب بود که حمله نم 
رفتار گرگ   هیبه    دن یرس از کنکاش  دست  متوجه    نه یغار  و  برداشتم  ها 

بودن؟ ح لخت  چرا  برگام  شدم!  م   رانیپوششون  نگاه  کردم که   یبهشون 
حرف زد.   یکه احتماال نگبان اونجا بود کم   یا نهی جلو رفت و با گرگ ک یترپا

 به سمت برگشت و گفت :  قه یبعد از چند دق

 . م یبر  ایب -

  ی زده وارد غار شدم. هنوز تو  رت یتکون دادم و ح  دییتا  یرو به معنا  سرم
 بودم، با لکنت گفتم:  دهیبودم که د ییها  ز یشوک اون چ 

 نداشتن!  ها لباس  ن یچ... چرا ا -

 حنده گفت:  ونی م  د،یخند هو یبهم نگاه کرد و   ک یپاتر

 .  یکن   یبابا! عادت م   هیها عاد  نجایگفتم واکنش نشون نده! ا   نیبخاطر هم  -

تو  دیخندیکه م طور همون بودم.   یبه طرف داخل غار رفت، هنوز  شوک 
 زئوس!   ا یبود؟  یلخت بودن عاد

کردم تمرکز کنم و حواسم رو پرت کنم. به غار نگاه کردم. غار نسبتا    یسع
وسط غار پر از تومار بود، اوه    یکنده ها و تخته سنگ ها  یبود و رو   یبزرگ

کلمه   هیهر تخته سنگ با جوهر    یحرکت کردم. رو   نشونی ! اروم باد یچقدر ز
 داشتن! بود که اون تومار ها  یبزرگ نوشته شده بود که فکر کنم موضوعات 



که تومار ها گذاشته    ییجلوتر از جا  ی از تخته سنگ ها کم  ی کی   ی مثال رو  
  یکی نوشته شده بود! به سمتش رفتم و   اهیشده بودن کلمه غذا با جوهر س 

برداشتم. رو  با پنجم  گذاشتم و بازش کردم، باورم    نیزم  ی از تومار ها رو 
 اموزش انواع غذا ها با گوشت بود!   شد ینم

رو    کیپاتر  نی هم  یببندمشون برا  یبه راحت   تونستم یاشتم نمپنجه د  چون
شد. نگاهم رو ازش گرفتم و به    لیصدا زدم. به طرفم اومد و به انسان تبد

 تومار ها دادم. اونم مشغول جمع کردن اون تومار شد.  هیبق

اون کلمه آداب و رسوم    یرفتم. رو   گهیتخته سنگ د  هیزده به سمت    ذوق
چشمم    نکهی زدم و از کنار اون هم رد شدم تا ا  یها نوشته شده بود. لبخند

خورد که روش کلمه امگاورس نوشته شده بود! به    گهیتخته سنگ د   ه یبه  
نژاد    عاز تومار ها رو برداشتم. موضوع تومار درباره انوا  ی ک یسمتش رفتم و  
به خوندنش کردم، انگار به دردم    نشستم و شروع  ن یزم  یها بود. آروم رو 

 خورد!   یم

برتر بودن    ب یاست و به ترت  ادی ز  ار ی)تعداد نژاد ها در جهان امگاورس بس 
.( در صدر جدول اسم زئوس بود. خب  شوند یم  ینژاد ها دسته بند  ه یانها بق 

اون بودن و بعد    ی! بعد زئوس برادر ها گهید   نهی اون که خداست پس باالتر
بود که با جوهر روش خط    یقسمت   هی ه جنگ و برف و بعد  الهه ها مثل اله

کردم تا اون کلمه    یسع  یلینژاد اژدها، بود. خ  رشیشده بود! و ز  دهیکش
قبال    دیفهم  شدیخط زده بودن که اصال نم   یخط زده شده رو بخونم اما جور



برگشتم و اروم    کی بود؟ به سمت پاتر  یچ  یعنیبوده! کنجکاو شدم!    یچ
 گفتم: 

 . ایلحظه ب ه ی کیپاتر  -

 بود بلند گفت:  یزیکه مشغول خوندن چ   یدر حال ک یپاتر

 باشه صبر کن.  -

دادم.    قهیدق  دو  نشون  بهش  رو  تومار  اومد.  سمتم  به  بود که    ه یگذشته 
 بهش انداخت و گفت:  ینگاه 

 خب؟ -

اون قسمت   با و کنجک  یکه خط خط یپنجم  دادم  بود رو نشونش  او شده 
 : دمیپرس

 بوده؟  یچه نژاد  ن یا دن یرو خط کش جانی! چرا انیرو بب   جانیا -

به اون خط    ی شده بود، کم  ی که انگار تازه متوجه اون خط خوردگ   کیپاتر
 باال انداخت.  ینگاه کرد و شونه ا یخط

االن هاست که   م ی منم تا حاال نخونده بودم. بلند شو بر  ست،ی ن ی مهم ز یچ -
 !م ی قبل از اونا برگرد د یخوندن تومار ها برسن. با ی برا کس یلیافراد ف

  دیکرده بود! اما نه، من با   یکه هکترو رو زخم  یهمون  کس؟یلیافراد ف  ؟یچ
 گفتم:   ی! شاککردم یم دای پ  یسرنخ  هیامروز  



 د یبه هر حال با   میجنگی! باهاشون م انیبازم بخونم! خب ب   خوامیاما من م -
 . م ی کن  یتالف

 و کالفه بود جواب داد:  ی که عصب  یدر حال ک یپاتر

افتاده دخل    روز یکه د  یفکر کن کارول، اگه اونا برسن با توجه به اتفاق  کم ی  -
 . اون الفاست. م ی شینم  فشونی! ما حرارنیهر دومون رو م

شدن اخه! در واقع االن از بس    یم   فی گفت!دو تا امگا چطور حر  یراه نم  یب
مبارزه کنم!    یهم نبودم که بتونم با کس   یط یشرا  ی بود تو  ر ی که فکرم درگ

که روم نشسته    ییتف! از جام بلند شدم و بدنم رو تکون دادم تا خاک ها 
به   شی حرص  یو پشت سرش صدا  کی عطسه پاتر   یکه صدا  زنیبودن بر 

 . دیرس  م گوش 

 کارول!  ر یناخوداگاهت رو بگ   یکارها  یکنم جلو  یازت خواهش م-

 و گفتم:  دمی خند یکم   شرمنده

 کنم.   یم ی . سع دیاوه ببخش-

و سرش رو تکون داد. بعد از بستن تومار اخر، بلند شد و از    د یخند  متقابال
کرد    یکه چپ چپ بهم نگاه م   یاز اون نگهبان  ک ی. پاترم یاومد   رون یغار ب

ها    نهی گرگ  یعصب  یها! نگاه  میبازگشت به غار شد   ی کرد و راه  یخداحافظ
 ب یعج  مگفت برا  ینم   یزیچ  یکس  نکهیکرد اما ا   یروم بود و داشت کالفم م 

و    دیخند   ک یکه پاتر  دمیکش  یق یاومدنمون از شهر، نفس عم  رون یبود! با ب 
 گفت : 



 چته؟  -

 و گفتم:  دمی که انگار ازاد شده بودم، خند  یحال در 

نم - شدم!  تو  نکهیا  ی دون  ی راحت  تو  و  نگاه کنن  بهت  غضب  با    یهمه 
بب تو ین ینگاهشون  دارن  بد  کننیم  تیذهنشون سالخ   یکه   ه، یچه حس 

 بود . نفسم گرفت! یخفقان اور یفضا

  شتر یکه با حرفم ب   دمیکش  قیرفتم نفس عم   یراه م  کیکه کنار پاتر  نطور ی هم
 : دمی. کنجکاو ازش پرس دیخند

چرا کس   ب یعج   گمی م  - بو  ی زیچ  ی بود  مگه  نم  ینگفت؟  رو حس    ی من 
کرد مردم دهکده بدجور بهش واکنش نشون    یم  ف یکردن؟ هکتور که تعر

 دادن.

 کرد و گفت:  نییسرش رو باال و پا  ک یپاتر

همه حرفش رو قبول    نی هم  یتره برا  ر ی بخاطر بابا بزرگه، اون از همه پ  -
  نیمه   ی زنن، برا ی حرفش حرف نم  ی رو   گه ید  ی گله ها  یالفاها  ی دارن حت

 !ی نداشتن. وگرنه تا االن مرده بود ی باهات کار

به    رهیلب گفتم و به اطراف خ   ر یز  ی که اهان  دیحرفش خند   با شدم. پس 
خوندن. با    یبود. توجهم به پرستو ها جلب شد، چقدر قشنگ م   لی دل  نی هم

بردم که گذر زمان    ی از صداشون لذت م  نقدر یبودم و ا  ره ی لبخند بهشون خ
 رو حس نکردم. 



کنار زدم و وارد    عی رو سر  کیخسته بودم که پاتر   نقدر یبه غار، ا   دن یس ر   با
زدن و متوجه برگشت ما نبودن، خودم   ی غار شدم، همه داشتن باهم حرف م

مردم.   یاخ داشتم م   دم، یکش  یقیخودم انداختم و نفس عم   یکاه ها  یرو رو 
 و خوشحال گفت :   دیبود که من رو د  ینفر ن یاول یانال

 اومدن!   کیبچه ها کارول و پاتر-

که پشت سر من وارد غار شده بود و    یکی همه به من و پاتر  ی حرف انال  با
بود از جاش    شیحالت انسا   یبود نگاه کردن. انار که تو  ستادهی وسط غار ا

 از دست هاش بود گفت:  یکی  یچوب تو هی که   یبلند شد و در حال

 . ن یامروز شکار کن یبرا نی بر  دیبا  ینالو ا کی کارول تو و پاتر -

 گفتم:   یرو باال اوردم و شاک سرم

 م؟ ی شکار کن دیچرا ما با ؟ یچ ی عنی-

 کرد و مصمم گفت:   یاخم انار 

 ست ی پس موقت از ل  ست یهکتور که فعال حالش خوب ن   م، ی کرد  یچون نوبت-
هم شما    گهیروز د  هیو    میر   یم   شا یو پاتر  یموت یروز من و ت  هی  شه، ی حذف م

چون   ن یشکار کن   نی سه تا، امروز هم نوبت شماهاست. حاال هم زودتر بر
 همه گرسنه ان!

 گفت:   یبا حرف انار عصب ک یپاتر

 ن؟یگرفت  م یما دوتا تصم   یجا ی پس چجور  م ی ما که نبود-



 نگاه کنه جواب داد:  کیبه پاتر نکهی بدون ا انار 

 !دیبهونه ممنوع! زود باش-

شونه هاش افتاده بودن رو کنار زد و با  یش که رو بافته شده ا  یمو ها انار 
خودم تکون دادم و    یبدبخت   یتاسف برا  ی از رو   ی شد! سر  ره یاخم بهمون خ 

هم پشت سرم    کی اومدم. پاتر  رونی خسته باز از جام بلند شدم و از غار ب
 لب گفت: ر یاومد و ز

 شده! اه!  سی واسه من رئ -

رو هم با    ینگذشته بود که انار، انال  ی. مدت دمیحرص خوردنش اروم خند  از 
 انداخت و بلند گفت:  رونیو داد ب   غیج

 . نیحق برگشت ندار ن یشکار نکرد  ادیکه ز   یتا زمان-

 اروم سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 .دیی به به گاومون زا  -

انداختم    ن ییرو پا  شد. سرم   ره یبا حرفم قه قه زد که انار با اخم بهمون خ   یانال
 گفتم:   ک یو خطاب به پاتر

 تونه هر سه مون رو بخوره!  ی کنم م  یحس م -

 و اروم گفت: د یبلند خند نبار یهم ا  ک یپاتر

 حس رو دارم.   نی منم هم -



به انار نگاه کردم که با اخم به داخل غار برگشت. با رفتنش سرم    یچشم  ر یز
 و گفتم:   دمیکش   یرو باال اوردم و کالفه اه 

طرف ها و منطقه شکار اشنا    ن یبا ا  ادی من ز   م؟ ی خ رفت، خب حاال کجا برا  -
 . ستم ین

سرش    ی داشت اون ها رو باال  یشده بود و سع  ر یکه باز با موهاش درگ  یانال
 جمع کنه گفت : 

کرده    یو هکتور رو زخم شایپاتر  کس،ی لیکه ف   ییهون جا   م ی ریساده ست م -
مواقع اونجا شکار    شتر یب   شای مناسبه! من و پاتر  یل یشکار خ  یبود اونجا برا

 . م ی کن  یم

پاهاش بود   یکه جلو  یکی به سنگ کوچ  یحرص ضربه محکم  یاز رو   کیپاتر
 زد و گفت: 

 . م یداره! باشه بر   هی بق   یخراب کردن روز ها  یتو  یادیانار استعداد ز  ،ی لعنت-

نفردمیخند  اروم راه  م یکنار هم حرکت کرد ی. سه  ن  . مم ی اونجا شد  ی و 
اومدن. حدود    ی دو طرفم م   ی بودم و اون دوتا به شکل انسان  ستاده یوسط ا 
.  ستادمی ا  بای به همون منطقه فوق العاده ز  دنی. با رسم ید یبعد رس  قایده دق

منطقه سرشار از ارامش    نیو لذت ببرم ، ا   نمی رو خوب بب  نجایدفعه قبل نشد ا
 من به وجود اورده بود! یرو تو  یفیقابل توص  ر یبود و حس غ 

 رو بهم گفت:  یو به منظره نگاه کردن. انال  ستادن یهم کنارم ا   ک یو پاتر  یانال



 حس تو رو داره!   ن یهم ادیم   نجایبار به ا  ن یاول یکه برا  یهرکس-

 جلو گذاشت و گفت:  ی قدم ک یپاتر

کارول    نی! ببمیتا زود تر برگرد  م ی بود، خب بهتره شکار کن  ب ینداشت عج-
  یو چند تا خرگوش شکار م   م ی ر  یم  یفعال، من و انال   ن یجا بش   نیتو هم

 !می کن

 تکون دادم و گفتم:   یسر

 ن؟ یکن  یخرگوش شکار م   شه یحاال چرا هم -

 ذوق زده گفت: یانال

 داره! ین یر یش یل یچون گوشت خ -

کردم. تا حاال نخورده    نیینشستم و سرم رو باال و پا   نیزم   یاز اونا رو   جدا
 گراز بود. اروم گفتم:   شتر ی ب گا یتا  یبودم، تو

 که امروز فقط تماشا کنم؟   نهیپس کار من ا -

 سرش رو به سمت من خم کرد و گفت:  ک یپاتر

  یو با نهوه شکار کردن ما اشنا شو و البته وقت   نی جا بش  نی ! امروز همبا یتقر-
 ! یاریاون ها رو تا غار ب  دیتو با  میشکار کرد

ا  با کردم کاله    ینامرد ها حس م   یتموم شدن حرفش وارد دشت شدن. 
گذشته بود و    یسرم رفته! به حرکاتشون نگاه کردم، چقدر باحال بودن. مدت



برد. حوصله ام سر رفته بود. خواسنم چشم هام رو ببندم   ی داشت خوابم م
عت  و با سر   دم یصورتم از خواب پر   یتو  یزیبخوابم که با پرت شدن چ   یو کم 

صورتم    یخورد که تو  یزیدر اومدم که چشمم به اون چ  یبه حالت دفاع 
  یتو  دمیخرگوش بود. سرم رو به اطراف چرخوندم که د  ه یپرت شده بود!  

 کرد!  یدو تا خرگوش بود و بهم با خنده نگاه م ک یپاتر   یدست ها

بود نگاهم رو ازش گرفتم و به    دمید  ی تو  دشیتنش نبود و بدن ورز   ی لباس 
تو اونم  م  هیدستش    یانار دوختم!  به من  داشت  اروم  و  بود    ی خرگوش 

صورتم پرت شد کار خودش    یکه تو  یاون خرگوش  ادی. به احتمال زدیخند
پاره شده بودن، نگاهم رو از اون هم    بایکه تنش بود تقر  ییبود، لباس ها

که اضافه اورده بود رو   ییها  ازمون دور شد تا لباس   یکم   کی. پاتر رفتمگ
 به سمتمون برگشت و خطاب بهم گفت:  دنش،یبپوشه، با پوش

 ؟ یگرفت  ادی-

 و گفتم:   دمیخند

 اره! بلد بودم!-

گذاشت و    نیزم  ی خم شد و اون دو تا خرگوش رو رو   نی زم  یرو   د،یخند
 گفت: 

کنم اشتباه    ی! حس میاری ها رو ب  نیا  یخوا  یم   ی کنم چجور  یدارم فکر م-
 !  ی کردم نذاشتم تو شکار کن

 که ادامه داد:   دمیخند اروم 



ا  - تا خرگوش  نیمن  ا   یسه  م  نجاستیکه  اون   ارم،ی رو  فقط  تو یتو   ی که 
 !اریانار مونده رو ب  یدست ها

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 ! ینذار هیبپا کاله سر بق   یباشه، دفعه بعد-

 و گفت: نشست   نی زم  یرو  د،یبا حرفم خند ک یپاتر

 ادم ی  ی زیچ   هی کردم    یداشتم شکار م   ی وقت   ی شدم، راست  ع یاره بدجور ضا -
ف  یاون روز  ادمهی افتاد!   پاتر   کسیل یکه  از من    شایبه  و هکتور حمله کرد 

 ؟ یدونست  ی ! تو از کجا در مورد اون می دیمنطقه جگوار پرس اچه یراجب در

بهش بدم؟ ضربان قلبم با حرفش شدت گرفته بود.   د یبا  ی! حاال چه جواب یوا
خواستم    ست یخوب ن   ی نجورینه نه ا   دم؟ یخواب د  یگفتم که تو  یم  دیبا

انار توجهم    یبگم که صدا  یزیچ   هیکه زدم بزرگتر بشه    یگند  نکهیقبل از ا
 رو جلب کرد!  

 ؟ یدروغ بگ   یخوا ی باز هم م-

پاهاش رو هم    یصدا   بو و   ی غار نبود! حت  یمگه تو  د؟ی به ما رس   ی ک  نیا
کنم؟ به انار تگاه کردم، اخم داشت    کار ی چ  د یزئوس حاال با  ی بودم! وا  ده ینشن

انداختم که انار خطاب    نییبود. نگاهم رو ازش گرفتم و سرم رو پا   ره یو بهم خ 
 گفت:   کیبه پاتر



 ی رو پنهان م  یزیچ  هی که مدام داره    دمیفهم  دمشیکه د   ی از همون روز اول-
 حرف هاش حس کردم! ی دروغ رو تو یکنه من بو

!؟ فکر  شن یحرف ها هم م   ی ها متوجه دروغ و راست  نی دروغ؟ مگه ا   یبو
کامل نبودم نداشتمش!    نهیبود که چون گرگ   ییزها یاز چ  گهید  یک ی  نم ی کنم ا

  ی م  یهم داشت الک   دیبود! شا بیبودم! عج دهیاما چرا تا حاال دربارش نشن 
 گفت! اروم گفتم: 

 من...    من،-

برداشت و    نیزم  ی خرگوش ها رو از رو   عیبدون توجه به حرفم، سر  کیپاتر
 رفت، گفت: یکه عقب عقب م   نطور ی هم

 !م ی بهتره ما زود تر برگرد یانال-

 مانعش بشم که زود تر خطاب بهم گفت:   خواستم 

 انصاف! یکرده بودم ب   نانیبهت اطم  -

خواستم ازتون   یدرونم شکست، مجبور بودم، وگرنه نم ی زیچ هیحرفش   با
 !یکرد  یپنهان کنم، کاش درکم م 

زوزه    یازمون دور شد. عصب  یهمراه انال   عی نشد که بهش بگم، چرا که سر  اما
  ی م  یبهشون چ   د ی! اخه بایکارول! گند زد  یگند زد  دم،ی از سر خشم کش  یا

 دونم....  یدونم! نم یگفتم؟ نم 



 یدیبود، با ناام  ره یبود و بهم خ   ستاده ی ، هنوزم سر جاش ا انار نگاه کردم   به
 گفتم: 

 ؟ی هست  ی منتظر چ -

 گفت:   شدی م  لیتبد نه یکه به گرگ  یباال انداخت و در حال  ی ا شونه

 تا باز بهت اعتماد کنم! یبزن  یحرف هی  نکهی منتظر ا  دیدونم، شا ینم -

گفتم؟ خودمم بهشون اعتماد    یم   یندادم، چ  یانداختم و جواب  نییر. پا  سرم
 کردم.  یخودم اعتماد م   دیاعتماد متقابل اول با  ینداشتم! برا

 قصد جواب دادن ندارم اروم گفت:   دیکه انگار فهم   آنار 

 !  ی کن  هیحداقل انتظار داشتم توج -

و به چمن    دمیکش  یزدن حرفش ازم دور شد و به طرف غار برگشت. اه   با
  نیخسته بودم، ا   ؟ یحق داشتن، اما منم چ شدم.    رهیخ  ده یارک  ی زار گل ها

وقتش بود بهشون بگم... اما، نه بذار اول   دیبود. شا  ر یفکرم درگ  یلی مدت خ
  می تصم  م دادم  و باه  یم   حیرو براش توض  ز یهمه چ  دیبا هکتور حرف بزنم. با

دوستم بود و خودش رو بهم ثابت کرده   نیوبد اول یاون هر چ م،یگرفت   یم
 بود!  

گشتم؟ احتماال انار به    یبه غار بر م  دی با  ییغار بود، با چه رو   یاون تو  یول
با  هیبق کنم    یم   شیکار  هی برگردم، اون موقع    د یهم گفته بود. پوف، فعال 
  یاز فکر ها  یبه اونجا انواع   دن ی. اروم به طرف غار حرکت کردم، تا رس گهید



  یچ   دیبا   نستم دو   یداد، نم   ی مغزم داشت رد م  گهی به سرم زدن، د  بیعج 
 کار کنم. 

زدم، به غار    ی نفس م-نفس  یکه از اظطراب و خستگ   یدر حال  ، یبعد از مدت  
تو دمیس اره هکتور هنوز  بو کردم،  رو  اطراف غار  اروم  بود، عج  ی.    بهی غار 

 د یتونستم داخل برم و صداش بزنم، با   ینکردن؟ اه، نم رونیچطور اون رو ب 
   ؟یباهاش حرف بزنم! اما چطور

. صبر کن کارول  دی به ذهنم رس  یفکر  هو یرفتم که    یاست م به چپ و ر   کالفه
  ی ! چشم هام رو بستم، سع یریبا هکتور ارتباط بگ   ی تون   ی! پس م یگرگ   هیتو  

ذهنم تجسم    یکردم صورت هکتور رو تو  ی! سعی بتون  د یکن با   یکن، سع 
ا  اه یگرگ س  هیکنم،     اما به جا   د، یخند  ی م  شهی که هم  د،ی و سف  ی و قهوه 

  ییهمراهم بود و... صدا  شه یدوست خوب که هم   ه ینگران و محتاط بود.  
 ذهنم اکو شد که متعجب چشم هام رو باز کردم! یتو

 "؟یریارتباط بگ   یچه طور تونست ؟ یی" کارول؟ تو

نبود! پس واقعا تونسته    نجایبه اطراف نگاه کردم. نه هکتور ا   یخوشحال  با
 ذهنم گفتم:  یبودم!  ذوق زده تو 

تونستم   ی ! چطورارمیدارم بال در م  یاز خوشحال   ییهکتور تونستم! وا  ی " وا
 "ییوا

  ره ی به سنگ جلوم خ  ی . با خوشحال دی چ  ی ذهنم پ  ی خنده هکتور، تو  یصدا
م فکر  داشتم  و  م  یبودم  خوب که  چه  ا   یکردم  از  االن    م یی توانا  نیتونم 



کردم ازش استفاده کنم!    یسع  یچ  یافتاد اصال برا   ادمی  هو،یاستفاده کنم که  
حواس من! دستم رو باال اوردم و محکم با پنچه ام به سرم زدم   نیاوه! با ا 

 ذهنم گفتم:  یو تو

 بفهمن! پشت غار منتظرتم."  ه یباهات کار دارم؛ نذار بق  رونیب  ای " هکتور، ب

باشه گفتن هکتور، از غار فاصله گرفتم و به طرف پشت غار رفتم، غارشون    با
  ی اطرافش کوهستان بود و به راحت   ن یهم  ی هر و دهکده بود براجدا از ش

قله نشستم. منظره   یاز کوه باال رفت. از کوه پشت غار باال رفتم و رو  شد یم
  یی بایهم ز  الن روز صد برابر بهتر بود! اما ا   ی داشت اما مطمئنن تو  ی قشنگ

  اما  دیوزد  یم یدی داشت، هوا سرد و دم غروب بود، باد شد یریوصف ناپذ
نبود که بتونم    یطور  طمیافسوس که حالم و شرا  ی لذت بخش بود ول  ی لیخ

 ازش لذت ببرم. 

 *دفترچه لغات* 

 . شهیعقب اون ها پا گفته م  ی دست و دو پا ان، یچهار پا یجلو یدو پا به

اومدم و به عقب برگشتم. هکتور بود که داشت    رونیاز فکر ب  یاروم   یصدا  با
  د یباال کش   کیکوچ   یخودش رو از صخره ها  ی اومد. به سخت  یاز کوه باال م 

نفس    - که نفس  ی خسته کنارم نشست و در حال  دنش،ی تا بهم برسه. با رس 
 زد گفت:   یم

بود! ها حاال    ادیچقدر ز  ضم ی رفته من هنوز مر  ادت ی" اخ مردم تا اومدم مگه  
 !"ی چه منظره قشنگ یوا  ؟یبگ یخواست  یم  یچ



که نگاهم رو به جلو    یشد. در حال   رهیکوه خ   یبه منظره باال  ی خوش حال  با
 دادم، اروم گفتم:  یم

تو رو از دهکده    یوقت   ادتهی "مجبور بودم صدات بزنم، اره قشنگه... هکتور  
 بچه ها ازم راجب خوابم سوال کردن؟!"  میاورد  یم

 و بهم داد، اروم گفت: رو از منظره گرفت   نگاهش

  فی و برام تعر  یا یمطمئن بودم خودت م  یول  ینداد  حیاما توض   ادمه؛ی" اره  
 بفهمن."  یزیاون ها چ  ی دونم نخواست ی! می کن  یم

 رو تکون دادم و کالفه گفتم:  سرم

. جسمم دست خودم نبود و باهاش حرف  دمیرو د  یپر  هی خواب،    ی" اره، تو
بگه   یزیو خواست چ   انایزد. بهش گفت دلم برات تنگ شده بود بانو د  یم

!  نجاستی نگو چون اون ا  یزیجلوش رو گرفت بهش گفت چ   ،یکه اون پر
چقدر    شه ی باورت نم  یشد و گفت منتظرمه! وا  رهیاخرش هم به چشم هام خ 

. داشتم بخاطر ترس مدام ازش  بودم ده یبه شدت ازش ترس   ی ! ول بود  ی واقع
 کردم و..."   یفرار م 

کردم. در اخر بهش نگاه کردم که    فی براش تعر  اتیاتفاقات رو با جزئ  تموم
رو هم   ن یانتظار هم  دم، یمواجه شدم. اروم خند رانش،یبا نگاه متعجب و ح

 داشتم!

 گفت:   اروم



اگر واقعا    ؟ یکار کن  یچ   یخوا  ی بگم االن؟! ا... االن م  ی" ک... کارول! من چ
 باشه و..."  ی واقع

 گهی د  نبار یرو هم براش گفتم، ا   شی چند روز پ  یو ماجرا  دمیحرفش پر  ونی م
م ترس سکته  از  ترس  یکامال  واقعا  نگاه کردم.  بهش  ح  دهیکرد!    رانیبود. 

 گفت: 

واقع واقعا  با   یچ  دیبا  یوا  م؟ی کار کن   یچ   ه؟ی"  ا   دیکار کرد!  !  میبر   نجایاز 
 ..." دیبا

 و گفتم:  دمیحرفش پر ونی م

  میتونست   یداشته باشه، وگرنه نم  لیدل  هی  دیبا  نجا ی " نه هکتور، حضورمون ا
ما رو هم اون اورده    دی! قبال هم بهت گفتم، با م ی ای جا ب  نی تا ا  ل یده هزار ما

 باشه!" 

 به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه اروم گفت:  هکتور 

  ی خوا  ی نگو که م  ،ی کن  دایرو پ  لشیقرار بود دل   ؟یکار کن   یچ  یخوا  ی " م
گفتن    یجگواره و اون طور که م   یاون جا برا  م؟ی به اون جنگل بر  ییدو تا

 ..." یلیخ

 رو به چپ و راست تکون دادم و خسته گفتم:  سرم



  ی که بهم م  یخوام به بچه ها بگم. بعد از اتفاق امروز، انگار اون مانع   ی " م
من    ده یمنظورش از به حرفم گوش نم  دیده! شا گفت بهشون نگو برداشته ش

 شده. "  یقاط ز یدونم همه چ  یبودم! اه نم 

 گفت:  یبیبهم نگاه کرد و با لحن عج  هکتور 

کنم،    یکه بتونم کار  ستی بابابزرگ من ن  گهی د  نجای!؟ ای" بهشون اعتماد دار
اشتباه    هی  ؟یکارول، خوب فکر هات رو کرد  م یست ی هم ن  گایتا  یتو  ی حت  ای

 جون هر دو مون تموم بشه."   متیبه ق ممکنه

  ، یینه! اما من و هکتور تنها  دمیبهش نگاه کردم، داشتم؟ اره... شا  متقابل
حسم ی بکن  یکار   م ی تونست  ینم م   ی!  قابل    یدرونم  اونا  اعتماد کن،  گفت 

که گفت    یدو دل شده بودم. بخاطر حرف اون پر  یاعتماد بودن و از طرف
  ی چ   دیدونم با  یدونم... نم  ی نه؟ نم  ا یبود؟    نی خودشه! منظورش ا  م ی تصم

 کار کنم؟ اروم خطاب به هکتور گفتم: 

 !؟" یتو بهشون اعتماد دار ؟ی"تو چ 

که پر از مه    یشد. منظره ا  ره ینگاهش رو ازم گرفت و به منظره خ  هکتور 
کرده بود.    دایشب تاب پ  یبخاطر کرم ها  یمنحصر به فرد  یی بای بود اما ز

 اروم گفت: 

ا با  تبع  ی نم  نکهی "  باهام  اما  بزنم؛  باهاشون حرف  تو  مثل  قائل    ضی تونم 
هر دوشون بودن و باهام حرف    ، یموت ی و ت   شای و پارت  ینشدن. تموم مدت انال

کردن. انگار    یکردن و راحت باهام برخورد م  یزدن. حسم رو درک م  یم



  یی را جو  هیاما    نمیب   ی م  یسطح   ی بگ  د ی! شاستمینه انگار که مثل اون ها ن 
اطم تاث  د یدارم. شا  نان ی بهشون  تا حاال   ی محبت   ر ی هم تحت  قرار گرفتم که 
 دونم..." ی نداشتم! نم

 انداختم و گفتم:   نییسرم رو پا  اروم 

کرد، انگار نه    یرفتار م  یعاد  یل یخ  ه،ی بودم. اونم پسر خوب  کی" منم با پاتر
  د یوجه دروغم شد، نااممت  ی وقت  ی. حتم ی دیانگار که تازه چند روزه هم رو د
کار    یچ  دیدونم با  یشرمندش شدم. نم   ی لیبهم گفت بهم اعتماد داشته! خ 

 و محتاط تره!"  تر . انار بهمون اعتماد نداره! اون از همه اشون باهوش م ی کن

 بود، ادامه داد:   رهیهمون طور که به منظره خ  هکتور 

تنها  بد   یکار  م یتون   ینم   یی " کارول،  ب م یانجام  بگ  ا ی.  جور    ه ی.  م ی بهشون 
 " م؟ی. دار م ی از دست دادن ندار یبرا یز یما که چ  سک، یر

  ی بود. اره، درست م  رهیرو باال اوردم و بهش نگاه کردم، اونم بهم خ   سرم
 حرفش تکون دادم و گفتم : دییگفت! سرم رو به عنوان تا 

  ن د یرس  یبرا  دیکه با  هیاز راه  یجزو   نمی . امیگ   یبهشون م   م،یبر   ای" باشه، ب 
 !"  م ی بر لمون یبه دل

  ی که با صدا  امیب  ن ییو سرش رو تکون داد. خواستم از کوه پا  دیخند  هکتور 
 . ستادمی هکتور ا



با اهان کارول صبر کن،  ا   ی زیچ  هی  دی"  تموم  بگم،  نشد    نی بهت  چند روز 
 بگم." 

 شدم که گفت:  ره یطرفش برگشتم و منتظر بهش خ  به

 " اون روز صبح که بابابزرگم تو رو محاصره کرده بود." 

خواست بگه؟ منتظر بهش    یم  یبهش جلب شد، از اون روز چ   شتر یب   توجهم 
 بودم که ادامه داد: ره یخ

 اومد، اون قدرت، مال هادس بود!"  یم  رون یکه ازت ب   ی" اون هاله ا

 زده گفتم:  رت ی شدم و ح کیاز حرفش بهش نزد متعجب

 هادس؟ اون... اون که! ه؟ یمنظورت چ -

 سرش رو تکون داد و جواب داد: اروم 

نژاد    هیرو از دست    ایکه سال ها قبل دن   یکس  نه،یریز  یا ی" اون پادشاه دن 
 " ؟یاون رو داشت  ی رو یشرور نجات داد، اما تو چطور ن 

رفتم، اما اون از کجا    ی بهت فرو م  یاز قبل تو   شتر یهکتور ب   ی حرف ها  با
هادس بوده؟ سوالم رو به زبون اوردم که   یرو یمطمئن بود که اون ن  نقدر یا

 نشستم.  نی زم یبا جوابش اروم رو

قبلش تومار بابابزرگم رو خونده بودم، اونجا در مورد قدرت    انه ی" من مخف 
  رویبا مشخصات اون ن  شدیکه از تو ساطع م   یهادس نوشته شده بود، قدرت

بود که بابابزرگ چرا    نیبود ا   بیعج   شتر یکه برام ب   یزیچ   ه یبود! فقط    ی کی



بابابزرگم به هادس کمک    یبود، نژاد ما اون سال به فرمانده   دهیازت ترس
 فهمم..."  یکرده بودن. نم 

  م یزندگ   یحل شدن معما ها  یبه جا  یچه خبر بود؟ چرا ه   نجای ا  زئوس،
م   ی کی رو  رتیحشد؟    یاضافه  بهم   یزمن  یزده  هکتور  بودم که  نشسته 

 شد و گفت:  کینزد

  د یشا  م، ی بر  ایبد اما فعال ب   ا یخوبه    نی دونم ا   ی کارول، اروم باش، نم  ی" ه
 بچه ها بتونن حلش کنن." 

دونستن! اروم    یم   ی زیچ  ه یاون ها    د یاومدم. اره شا  رون یحرفش از فکر ب   با
 بلند شدم و خسته گفتم: 

 . م یرس ینم  ی چی دونم چرا به ه ی فقط نم -

 و گفت: د یخند اروم 

 ." شهی درست م ر،ی" سخت نگ

بهم کمک    یلیاون کنارم بود خ  نکه یبودنش کنارم برام نعمت بود، ا  چقدر 
 همون اول ها کم اورده بودم.   دیکرد تا خودم رو جمع کنم. وگرنه شا  یم

. هر دو کنار هم راه  م ی و به طرف غار برگشت  م ی اومد  نییاز کوه پا  هر دو اروم 
 ی از قبل استرس م   شتر یشدم، ب   ی م  کی به غار نزد  شتر یب  ی. هر چ م ی رفت  یم

نخوان بهم کمک    یرو بهشون بگم، اما ممکن بود حت   ز یهمه چ   د یگرفتم. با
کن    کمکم هر دو مون رو بکشن، زئوس،    ای بهمون حمله کنن!    یکنن و حت 



کنم! به کمکشون    ینقص رو بفهمم! خواهش م  ن یا   یاصل   ل یخوام دل   ی م
 دارم! از ین

دور   شای و پاتر  ی شدم. انار، انال  رهی و به داخلش خ  ستادمی غار، ا  یورد  یجلو
اون طرف تر نشسته بود و    ک،یزدن و پاتر  ی هم نشسته بودن و حرف م

و حرکت    دمیکش   یق یبار نفس عم   نیاخر  یفکر بود! برا  یاخم داشت. انگار تو 
  روگفتم تا صداقت حرف هام    ی رو م  قتیبا تموم وجودم حق  دیکردم. با

پله ماننده    ی زدم و از سنگ ها  ا یبه هکتور، دل به در  یحس کنن. با نگاه 
ورودمون، توجه همه بهمون جلب    غار باال رفتم و وارد غار شدم. با  یجلو

 اخم، گفت:  ی و چاشن  تیاز جاش بلند شد و با عصبان  عی شد. آنار سر

 خوام با...   ی! مگه نگفتم نمنی برگشت ی چ یبرا -

 و بلند گفتم:  دمیحرفش پر ونی م

 ! ما... میرو بهتون بهتون بگ  قت یتا حق میاومد  -

 و قاطع جواب داد: ی عصب  آنار 

ا  ست،ی ن  یازین  - ! زود  می ندار  نان یبهتون اطم   گهیاالن ما د  دیجار بر   نیاز 
 !دیبر  دیباش

کرده بودم بهشون بگم،    یکرد، حاال که من سع  یاعصابم رو خورد م   داشت
  ی م ی جاش، داشت اعصابم رو خط خط  ی غرور ب  ن یکرد! ا   یاون مقاومت م 

 : دمیسنگ فشار دادم و غر  ی کرد! پنجه هام رو محکم رو 



 هم...   م ی چرا نگفت نکهی ا م، ی رو بهتون بگ قتیحق  م ی خوا یم  گم یدارم م  -

 زد:  غی و ج دیوسط حرفم پر   بازم

 .د یبر دیگمش   گم یم -

عوض شده    هو ی داد؟ مگه قبال اروم نبود! چه    یواکنش نشون م   نقدر یا   چرا
شدم!    رهی شوکه بهش خ  ک، یپاتر  ادیبود! خواستم باز جوابش رو بدم که با فر

 شناختمش! یبودمش! هرچند تنها دو روز بود م  دهی ند  ینجوری تا حاال ا

 بگه!  یخواد چ یم   نم یبذار بب قهیبس کن آنار، دو دق -

 شد و گفت: رهیبه چشم هام خ  یعصب

 برو! نجا یبود از ا یچرت  لیبگو! اگر دل  -

  ی که جلوشون م  ی بود! در حال  ی ا  یپسر منطق  یل یخ  کی تر شدم، پاتر   آروم 
رو  و شروع    دمیکش  یقی نشستم، نفس عم  ماجرا  به حرف زدن کردم، کل 

کردم. هکتور هم کنارم نشسته بود و اماده بود تا اگر بهمون    فی براشون تعر
ا هر کلمه  با  حمله کنه.  اونم  م  یحمله کردن،  ب  یکه  قبل    شتر ی گفتم،  از 

 هم انتظار نداشتم.   نی از ا  شتر یشدن. هر چند ب  ی متعجب م

بدم، از احتماالتم    حیتا تموم اتفاق ها رو براشون توض   دیها طول کش  ساعت
دونستم. همه با دقت به حرف هام   ی که م  ییها  ز یگفتم، از اتفاقات و از چ 

 دادن و تنها، شنونده بودن.   یگوش م 



حرف هام تموم شدن، بهشون   د یساعت؛ با طلوع خورش  شی باالخره بعد از ش  
 ی زد. به چشم ها   یموج م   رتیچشم هاشون؛ تعجب و ح  ی نگاه کردم. تو

د نگاه کردم،  عصبان  ی زیچ  گهیانار  باق   تی از  پاتر   یقبلش  بود.    ک ینمونده 
  ز یچ   یلیکرد. احتماال خ   یهاج و واج بهم نگاه م  ،ی فکر بود و انال  یتو  قیعم

مثل اون    یا  نهیگرگ  یکرد! درکش برا  یم  لیذهنش تحل   یها رو داشت تو
 سخت بود.  دیزد، شا   ی مشنگ م کمی که 

 رفتم، گفتم:  ی غار م  یکه به طرف خروج  یاز جام بلند شدم و در حال  وم ار 

  ست ی ممکن ن  یی چون تنها  م، ی . بهتون گفت م یر   یجا م   ن یطبق قرارمون ما از ا  -
هردومون بود که    میتصم   ن ی. ان یستی اما مجبور ن   م،یانجام بد  ی کار  م یبتون 

بگ  ن   م،یبهتون  اون  حرف  اما    یسع  رو، یعالرغم  اعتماد کنم،  بهتون  کردم 
  م ی صمخودش ت یزندگ  یهر کس برا ست، ینشون عدم اعتماد ن  ومدنتون،ین
  ی. تنها خواهش نیبکن   نیخواست   یهر کار  نیتون  یپس شما هام م  رهی گ  یم

. خوشحال شدم باهاتون بودم و  دینگ  یزیچ  یبه کس  نکهیکه ازتون دارم، ا
کنارتون    یلی . خنی چند وقت بود  نیا   یتو  ی خوب   ی ل یخ  ی دوست ها  نکه، یا

 لذت بردم و بابت نجاتم ازتون ممنونم. بدرود!

از شون دور شدم. هکتور هم پشت    یا   گهیاومدم و بدون نگاه د  رونیغار ب  از 
و به طرف جنگل جگوار حرکت    میدیپر   نییسرم اومد، هر دو از سنگ ها پا 

ود. به هکتور که  جونم ب متی اگر به ق  یحت دم،یفم ی رو م لی دل دی. با م ی کرد
 کنارم بود نگاه کردم، ناراحت بود. اروم گفتم: 



توهم   ،یخوام جونت رو بخاطر من به خطر بنداز  یهکترو نم   ؟ی" چرا ناراحت
 و"  یخودت رو دار یزندگ 

 گفت:  یو عصب  دیحرفم پر  ون ی م  یغرش  با

ناراحتم    شتر یموندم. ب  یوگرنه نم  امیخوام باهات ب   ی"کوفت توهم، خودم م
کمکمون کنن. نه    دن،یکه پرس   ینتظار داشتم بعد زا اون همه سئوالچون ا

 . آه..." م یبذارن بر  یکه بدون حرف

هنوز کامال تنها نشده بودم. نگاهم رو    نکهیحرفش بهم قوت قلب داد، ا   با
 ن یگفتم؟ منم هم   یم   ی دوباره به جلو دادم. حرف هاش درست بودن. اما چ

 مجبورشون کرد.  شدی انتظار رو داشتم اما نم

. هکتور  م ی شده بود  ک ینزد  با ی و تقر  م ی رفت   ی بود که به طرف جنگل م  ی مدت
 رفت؛ گفت:  ی همون طور که خسته و خواب آلود راه م

  م ی! کاش اول بخواب شمی م  هوشیب  یمونده؟ دارم از خستگ  گهیرول چقدر د" کا
بر ا م ی بعد  با  د  نی.  مبارزه کنم!  بتونم  نکنم  فکر  درست    شبیوضع  هم 
 " دمینخواب

و بهش نگاه کردم، چشم هاش خمار شده بودن و هر لحظه ممکن   ستادمیا
روم  سخت بود، ا  ی ل یبود بسته بشن. خنده ام گرفته بود، به حتم براش خ

  ی و در حال  دم یرفتم. کنارش دراز کش  یسرم رو تکون دادم و به طرف درخت 
 اروم گفتم:  نم، یکردم اطراف رو با دقت بب  یم  یکه سع

 ."میو بعد بر   م ی استراحت کن کم ی" باشه، 



زدم، تنها حرف هکتور    یکه داشتم حرف م   یاومد و در حال  یخوابم م   منم 
  گه یو بعدش، د  دمی شد رو فهم  یم   هوشیکه گفت خوبه خودش هم داشت ب 

روم    یادیفشار ز   نقدر یخسته بودم. اما ا   ی لی. واقعا منم خ دمینفهم  یزیچ
 رفته بود.  ادمی از   یبود که خستگ 

 *** 

 )دو ساعت بعد( 

از    دهیچشم هام رو باز کردم. ترس  عیکه به دماغم خورد، سر   یبی عج  یبو  با
ادرار    یاز طرف منطقه جگوار بود! بو  دم، یجام بلند شدم و اطراف رو بو کش 

باهاش رو به    دیکرد! با  یم  یتندش بود. احتماال داشت مجدد نشونه گذار
درجا    دببرتم! درسته ممکن بو  اچهیخواستم به در  یشدم و ازش م  یرو م

ه درجا کشته  منطق  یتو  م ی بر  ینطوری هم  م ی نبود، بخوا  ی بکشتم اما چاره ا
  ی بهمون حمله نکنه، سع  هویکه مواظب اطراف بودم تا    ی در حال  م،یشد   یم

کنم. با چند تا لگد به بدنش، از خواب بلند شد و خسته    دار یکردم هکتور رو ب
 گفت: 

 " چته کارول بذار بخوا..." 

 استرس و ترس گفتم:  با

 " م یبر دی جاست بلند شو با  نی" هکتور خواب رو ولش کن جگوار ا 

کنارم    یاز جاش بلند شد و با حالت دفاع  عی اسم جگوار، سر  دن یبا شن  هکتور 
داشت! هر دو اروم به طرف مرز    ی عی چه واکنش سر   ومد،ی خندم م  ستاد، یا



پا،    ی صدا  دن یکه با شن   م ی . تنها صد متر با منطقه فاصله داشتم ی منطقه رفت
 کردم و اروم گفتم:   یبا سرعت به عقب برگشتم. غرش

 باهات حرف بزنم، من... دیبا  ؟ییجاست! جگوار تو ن یا یک  -

  ه یشدم. سا   ره یمه، متعجب بهشون خ  ی از تو  نه ی چند تا گرگ  ه یسا  دنید  با
با د  اومدن که  تر  از قبل بهشون خ   دنشون،یها جلو  تر  شدم.    ره یمتعجب 

 که تعجب کرده بود اروم گفت:      یهکتور هم در حال 

 اومدن!"  ی چ ی" برا

 گفتم:   اط ی اما با احت مرموز 

 مگه...  ن؟یاومد ی چ یبرا -

 به جلو برداشت و با اخم گفت: یقدم  آنار 

انال  ک یپارت  شا، یپاتر   - م  ی و  عمرا  وگرنه  نخواستن    ی اصرار کردن!  اومدم! 
 !  یخودت رو زنده زنده به کشتن بد

 جلو تر اومد و با محبت گفت: شای م که پاتربهش نگاه کرد  متعجب

رو    ز یهمه چ   نکهیا   ،یو بهمون اعتماد کرد  یرو بهمون گفت  قتیحق  نکهیا  -
  یاز زره ا  یخال   م، ی برامون ارزشمند بود. حست رو درک کرد  ،ی بهمون گفت

  لتیاما، بنظرمون دل  یکرد  یها رو مخف   ز یچ   یلی دروغ بود. درسته قبلش خ
اون     ار با رفت  م،یتو بود  یاگر ماهم جا  د یبود! شا  یکردن منطق  یمخف  یبرا

 !میکرد  یکار رو م  نی گرگ الفا، هم



نگاه کردم. همه سرشون رو به   هیزدم، حرفش از ته دل بود؟ به بق  یلبخند 
بود!   ر یانار! اونم انگار با خودش درگ   یحرفش تکون دادن، حت   دییتا   یمعنا

 که به وجد اومده بودم و به شدت بغض داشتم، گفتم:   یدر حال

 د یرو از دست بد  تونی بگم، ممکنه زندگ  یدونم چ  یبچه ها، من... من نم  -
 و من... 

 و گفت:  دیحرفم پر ونی م  یآنال

 !  گه ید ا یب مو یت  ی ! همیهم دار  دیجد  یرو ین ه یتازه  ه،ینه بابا مردن چ -

  یب یاومد و با شکل عج  رونیاز پشتش ب    یموتیبهش نگاه کردم که ت  متعجب
زده بود.    رون یبهم نگاه کرد، پوزه اش به شکل خنده باز بود و زبونش هم ب 

 با خنده گفت: 

 کارول؟ منم اومدم.    یچطور  یه -

ا  متعجب  نگاه کردم و لحظه  حواس پرت    ن یا  دم، یبعد اروم خند   ی بهش 
  یکه لبخند رو   یاز لطف هم نبود! در حال   یکرد اما خال  ینم  یبودنش کمک 

از کارشون، موج    نانیچشم هاشون اطم  ی نگاه کردم. تو  ه یصورتم بود، به بق
 موندن.   ی م ی طور ن یبودم تا اخر هم دوار ی. امزدیم

به طرف منطقه جگوار برگشتم   ادی و با اعتماد به نفس ز  دمیکش  ی قیعم  نفس
شدم؛ از امروز رسما    رهی. به جلو خستادمی مصمم تر از قبل، کنار هکتور ا  و 
 دایکه با حضور بچه ها پ   ی! با اعتماد به نفسشد یشروع م   ل یکردن دل  دایپ

 کرده بودم، خطاب به هکتور گفتم: 



 " واقعا اومدن!"

 از قبل بهم اعتماد به نفس داد. شتر یسرشار از ذوق هکتور، ب  یصدا

 !"می بش  یتهش زخم  م ی ر یبم  گه یفکر نکنم د  م،یشون اعتماد کرد" اره؛ چون به 

داد تا    یبود اما بروز نم   دهیو بهش مگاه کردم. اونم مثل من ترس  دم یخند
نذاره! نگاهم رو زاش گرفتم و حرکت کردم. درست کنار مرز    ر یمن تاث   یرو 

منطقه   ی قدم رو تو  ن یو اول  دمیکش   یقیبار اخر نفس عم   یبرا  م، ی جگوار بود
  ی بود! م  ن یاول   نی جا بود! ا   ن ینقصم، هم  دن یفهم  یقدم برا  ن یگذاشتم، اول

ثابت کنم من ناقص    کایتوماس و ار   یگردم تا به اون گله    یو برم   م یفهمم چ 
  ن یهم  بش، یبودم که نادر بود و خاص و تنها ع  ی! تنها موجودستمیالخلقه ن 

 خاص بودنش بود. 

کامال وارد منطقه جگوار شدم. با استرس به جلو    گه،یقدم د  هیبرداشتن    با
بق و  اومدن. همه د  هی حرکت کردم  وارد منطقه   گهیهم پشت سرم  کامال 

منطقه اش حس    ی رو تو  تا االن جگوار حضورمون  دیو به حتم با   م ی شده بود
 کرده باشه!

 ی بود. چرا؟ با ترس و استرس، در حال  ب یعح  یل یخ  ست؟ی ن  داشیاما چرا پ 
بهمون    یکردم تا اگر ناگهان   یکردم، به اطراف هم نگاه م   یکه اروم حرکت م

و    میرفت   یراه م   اطی . همه آماده حمله بودن. با احتم ی نش  ر یحمله کرد، غافگ 
 ترس اطرافمون پخش شده بود.   یبو



سکوت،    ن یبد بود. ا  ی لیخودش خ   نیفرو رفته بود و ا   یسکوت بد  یتو  جنگل
و رطوبت    روز یداد. تموم منطقه بخاطر بارون د  یرو بهم نم   یاصال حس خوب 

از قبل شده بود.    شتر یب   یمناطق حت  نیا   یبود و مه تو  س یهنوز خ   اد،یز
  اختم،ب  ی خودم رو م  د یبودم اما نبا  دهی بدجور ترس   دم،یکش  یقیعم  ی نفس ها

تونستم خودم رو عقب بکشم! نه    یاون ها بخاطر من اومده بودن، چطور م
 شد.  ینم

. همه از  م ی بود  دهینشنو  یزیو هنوز چ م ی رفت  ی بود که راه م  قهیده دق  حدود
انگار تا حاال   یاومده بودن و به اطراف نگاه م   رونیب   یحالت دفاع کردن، 

طور که از جگورا گفته بودن و من    نیمنطقه نشده بودن. اره خب ا   نیوارد ا 
عج  دهید اما  بود!  وحشتناک  هم  واقعا  ا  بیبودمش،  االن    چرا  نکه یبود 
 نه؟ ممکنه نباشه و...  ای منطقه هست  ی! اصال تواد یچرا نم  ست؟ین

 ! متعجب گفتم: م ی سنگ، همه به پشتمون نگاه کرد ه یحرکت    یصدا با

 جا مونده؟  یک  -

 متعجب گفت:  یآنال

 !مویت  مو؟یکجاست! ت  موی کس... ِا! ت  چیه -

  یمه به طرفمون م   یکه از تو  یا  هیسا  دنیزد که با د  یصداش م   مظطرب
و   ستادمیبچه ها ا   یجلو  یو با حالت دفاع  ی عصب  شد،ی م  کیاومد و نزد
 اروم گفتم: 

 ! خودشه!  سی ه -



 که وحشت کرده بود گفت:  یدر حال یانال

 اون...  ؟ یچ  مویکارول، ت   -

خواستم باور    یمرده بود! نه نم  ی اول راه  ن یواقعا هم   یعن ی کرده بود.    بغض
  دم یرو د  مویمه، ت  یتر شدن جگوار از تو  کیتلخ بود. با نزد  قت یکنم! اما حق

کرده بود و از تموم گردنش،    ر ی قدرتمند جگوار گ  یآرواره ها  نیکه گردنش، ب 
 بود!    زونیاو  ش. چشم هاش هنوزم باز بود و زبونش از دهندیچک  یون مخ

درست  یموتی پوزه جگوار پر از خون بود، جلو اومد و با انداختن جسد ت کل
لعنت  ی شد، عصب  ره یجلومون، بهمون خ  با  ، یبهش نگاه کردم.    د یچرا؟ چرا 

 ! چرا!ی کشت  یچاره رو م   یاون ب

 و گفت: د یخند اروم 

 !  یکرد  هوشیمن رو ب   ب،یکه اون روز با اون قدرت عج   ی! همون ی تو همون  -

 کردم، گفتم:   یبهش نگاه م  تیکه با عصبان  یحال در 

 ! و... یهم اومدم، اما نبود  شی اره خودمم! چند روز پ -

 زد و گفت:  یقهقه ا د، یخند

  ی نباشم کجا باشم! اگر واقعا تو  نجا ی منه، اگر ا   یبرا  نجایکه من نبودم؟ ا   -
 !یزد ی و زر نم  یبود ستادهی جا نا نیاالن ا  ،یمنطقه اومده بود



منطقه گشتم، چطور ممکن    ی شدم. مطمئنم اومدم و تو  رهیبهش خ   ی عصب
بودم! من... با حرفش، ترس    نجا ی منطقه باشه و نفهمه من ا  ی بود اون تو

 بازم به بدنم برگشت.

از جونتون س  -   ن ی! ان یمنطقه من گذاشت   یکه پاتون رو تو  نیشد  ر یانگار 
شدم خودش جلوم نشست   کیشوت بود! تا بهش نزد  ی ل یدوستتون که خ

  ش،یو مثل مونگول ها بهم نگاه کرد! اه اون نگاه افتضاحش با زبون ده متر 
 !زه ی اعصابم رو بهم نر  شتر یکلکش رو کندم که ب   عی چندش بودن! سر یلیخ

در    یدیچطور به خودت اجازه م  یشدم، لعنت  یعصب  شتر یحرف هاش ب   با
شناختمش،    ی تنها چند روز بود که م  نکه ی! با ا ی حرف بزن  یطور  ن یموردش ا

 بهش داشتم حس...  ی بیاما حس عج 

 )َجگوآر( 

خود    یبودن، حت  ده یپوزخند و اخم، بهشون نگاه کردم. همه اشون ترس  با
که ازش    یاما نورکنم    کهیت  کهی خواستم هر لحظه همه اشون رو ت  یاون! م

کردم، مطمئنا مثل قبل به    ی. اگر بهش حمله مشدی مانعم م  شد، ی ساطع م
ا  یعقب پرت م  اما    د، یدرخش  یکه اطرافش م  یهاله سبز مانند  ن یشدم! 

آشنا  ور بدج حس  عج   یی برام  حس  مدت   ی بیداشت.  انگار  که    یکه  بود 
ن مهم  االن  اما  بودم!  ا  ست،یفراموشش کرده  به    نکه یمهم  چطور  و  چرا 

جرئت    یوونیح  چی ه   یخودشون اجازه دادن وارد منطقه من بشن! اونم وقت 
منطقه بوده و من نبودم!    یتو  گه یکرد اطراف منطقه من رد بشه! م  ینم



بود که    دهیمنطقه رس  یاگر پاش به دو متر  ن؟یاز ا   شتر یب   گهیچرت و پرت د
 کردم!   یاش م که یت  کهی و ت  دمیفهم یم

  ی! توبهی برام عج  نقدر یاون چرا ا   به،یتونم. عج   یچند بخاطر اون هاله نم   هر 
بودم اما به    ده یبو رو شن  ن یا  یکه عمر کردم؛ انگار چند بار  یهزار سال  نیا
بود.    بیعج   یلی! خدم یشن  یو کس  یز یو کجآ، از چه چ  یاوردم ک   ینم   ادی

  اد یچرا به    نم دو   ی رو نم  نیموند اما ا   یم  ادمیخوب    یل یخ   ز یاصوال همه چ
 اوردم! ینم

رو   نای کلک ا  دیکنم، اول با  یبعدا بهش فکر م ستی مهم ن  نیکن االن ا   ولش
اروم کنار گوشش در    ستم،یصورتش ا   یبکنم، با پوزخند جلو تر رفتم و جلو

 ه بود گفتم: کرد و هر لحظه اماده حمل  یکه غرغر م  یحال

 ! ی سی وا  ینجوریمن ا یجلو ی که بتون  ی _ کوچولو تر از اون

  یچشم هاش م   یو اخم بهم نگاه کرد، ترس رو به وضوح تو  ت یعصبان  با
 رو کنار ترسش داشت! ی شجاعت نی بود که همچ ب یاما عج دمید

خواسته    ه یندارم تنها    ی _ من تنها چند روزه که تو رو شناختم، باهات مشکل
 خوام...  یدارم ازت که م  یا

دادم، حواسم به اون حرفش جمع شده بود!    ی داد اما گوش نم  یم   ح یتوض
  کشیتونست با اون جسه کوچ  ی ازم داشت! چطور م یخواسته؟ خواسته ا 

خطاب بهش    یره بود! عصب جگوار حرف بزنه! چقدر مسخ  هیبا    یجور  نیا
 گفتم: 



  ؟ی که ازم درخواست کن  ینترس   نقدر ی _ ا

جوابم رو داد    یکه با غرش  یکردم و به طرفش حمله ور شدم، در حال   یغرش
 گفت:   ادیو با فر ده یرفت، ترس  یو عقب عقب م 

 !برم اچهیبه اون در د ی_چند لحظه صبر کن، من، من با

م  سر  ا   خکوب ی جام  و  منظورش  ستادمیشده  در!    ی عنیبود؟    یچ  اچه یاز 
در در   اچهیمنظورش  اون  بود؟  ااچهیمن  نداشت!    یون که کس !  ازش خبر 

بود    گهید  ی جا  هیچطور ممکن بود منظورش اون باشه نه احتماال منظورش 
خواد کمکش کنم!    یواقعا م  یعنیاز من بخواد به اون جا بره؟    دیاما چرا با 

 شدم.   رهی اگر... با حرفش، متعجب بهش خ عمرانه 

  هیبزرگ با    اچهیدر  هیمنطقه توهه،    یکه تو  هیا  اچهی_ منظورم همون در
با  م   دیآبشار!  خواهش  جا  اون  برسم،    ی برم  اونجا  به  بهم کمک کن  کنم 

 رو بهمون نشدن بده. لطفا! رشی مس

  ی گرگ م  یکه بو  ی ا  نه یگرگ   هیشده بودم. چطور؟ چطور    ره یبهش خ   ران یح
تونست از اون ابشار خبر داشته باشه!؟ اونم   ی هم نداشت، م  ت یداد و جنس

ها ازش خبر نداشتن! اگر هم داشتن تنها    ی لیکه خ   ی! ابشارینه هر ابشار
  ی گاه  یبود! حت   ده یکس واقعا ند   چی بودن و ه  ده یرو شن   ه یبق  یحرف ها

 افسانه بود! هیگفتن که اون تنها    یم

و مرموز، از    ییهوی جا اومده اونم    نیکه تازه به ا   یک یپس چطور ممکن بود   
  ی دونستم چ  یخبر داشته باشه! چطکر!  دو دل شده بودم، نم  اچهی اون در



  ن یا  ،ی کنم و از طرف  کهی ت-کهی خواستم همشون رو ت  یم  یکار کنم. از طرف
 داد، بدجور کنجکاوم کرده بود! یگرگ م  یکه بو  یا نهی گرگ

رو به اون جا ببرم، من هزار سال    نا ی تونستم ا  ی بود؟ اما نه، نم  ی وجودچه م 
تونم هر    یمحافظت کنم، نم   اچه یدر  نی از ا   شهی هم  یقول دادم که برا  ش،یپ

  اچهیاز وجود در  یکس   دینبا   یرو به اونجا ببرم! حت  دیکه از راه رس  یا  به یغر
نبره!    یی بو   اچه یدر  ت یاز واقع  ی همشون رو بکشم تا کس   د ی! باشد یمطمئن م

محافظت    نجای هر طور شده از ا  دیکشت! با   یمن رو م  ایاره وگرنه ارباب در 
 کنم.  

 رفتم، گفتم:  ی ناخواسته عقب م یکه قدم  یدر حال  اروم 

نداره و    یا  اچهیدر  چیه  نجای ! ای زن  یحرف م   اچهیدونم از کدوم در  ینم  -
 ... نیا

 گفت:   تیو با قاطع  دیرحرفم پ ونی م

هست    ی مکان خاص  ه یمنطقه    نی هم  ی داره، تو  اچهیدر  ه ی  نجا یمطمئنم ا   -
با    است،یبزرگ به وسعت در  اچهیدر  هیداره، اون جا    یظ یغل  یلیکه مه خ 

 ابشار و...  هی

هر طور شده جلوش رو    دیازش اطالع داشت! با   نقدر یچطور ا   شد، ی نم  باورم 
  نی! ا م ی شد  یحتما هممون کشته م  دی رس   یگرفتم، اگر پاش به اون جا م   یم

هر طور    د یاز اندازه اطالعات داشت! با  شی ب  ی مرموز بود و حت یل یجونور، خ
تا    دمکر   یم  کهیت  کهیکشتمش! بعد از اون هم، همه گله اش رو ت   یشده م



  رون ی بود. پنجه هام رو ب  ن یکدومشون جون سالم به در نبرن! اره هم  چیه
  م ی سانت  ستی بلند ب  یکه فکم رو باز کرده بودم و دندون ها  یاوردم و در حال

 دادم، گفتم:   یرو بشهون نشون م 

!  ی کن  یاز افراد گله ات رو قربان  یکی  دیبا   ،یبر  اچهیبه در  یخوا  یاگر م   -
 وجود نداره! یا اچهیدر ی تا بفهم یکل منطقه رو بگرد   ذارمیاون موقع م

م  یحال  در  نگاه  هام  به چشم  م  یکه  و همراه من   ی عصب  د،یچرخ   یکرد 
 گفت: 

  نقدر ی جاست، ا  نیا   اچهی در  هیمطمئنم    ؟یزن  یگله؟ از کدوم گله حرف م  -
 ... یکی از  ی که بخوا  یریحق

بود    یکه نماد قدرت و پادشاه   ی! به نژادر یحق  یگ ی! بچه تو به من مریحق
کنم    یسره م  ه یبسه کارت رو    یباز  گهی! خودت رو مرده بدون د ر یحق  یگ یم

جرئت نکنه به ما بگه    ، یوون یح چیتا ه دم یو تاوان حرفت رو بهت نشون م
 کنه!  ر یو ما رو تحق  ر یحق

  ی فکر کرده بود م  ش،یبا جسه شصت سانت   دم،یبه طرفش پر   یغرش بلند  با
به    دنمیبا چهار برابر وزن خودش بشه! با پر   یسانت   ستی من دو  فی تونه حر

خودش   حمله کرد،   دیرو کنار کش طرفش،  بهم  هاش  پنجه  با  بالفاصله  و 
و محکم به طرف    دم یچ  یو دمم رو دورپاش پ   دم یخودم رو متقابال کنار کش

 یبزرگ چند هزار ساله، پرت کردم، با برخودش به درخت، صدا   یها  رختد



افتاد، با پوزخند خواستم به طرفش    ن ی زم  یجون رو   یکرد و ب   دیتول   یبد
 !ستادمیبه بدنم ا  ی رد سنگبرم که با برخو

  وون ی جرئت کرده بود بهم سنگ پرت کنه!؟ به طرف اون گله برگشتم، ح  یک  
بودن اما دست    دهی پست احمق! با اخم بهشون نگاه کردم. همشون ترس  یها

به طرفشون کردم که    یزدم و غرش   یاز پرت کردن برنداشته بودن! پوزخند 
شدن!    هوشیو در لحظه ب  همشون با پنجه هاشون گوش هاشون رو گرفتن 

  شهی فکر کرده بودن! هم  ی با صدا! چ  زم یپنوت ی بود! ه  نی هه، قدرت ما هم 
به خوب   گن یم رو  بتون  یدشمنت  تا  پ  ی بشناس  رو  ی بش  روز یازش  نگاهم   !

که از خشم اب دهنم از ال به    یازشون گرفتم و به طرفش برگشتم و در حال 
 گفتم:   د،یچک ی دندون هام م یال

ات کنم،    کهی ت  کهیت  ی ناقص؟ جور  ر یحق  یگی به من م  ر؟ی! حقیفکر کرد  یچ  -
!  ر یبه خودش اجازه نده به ما بگه حق  یوونی ح  چیاوردنت ه  ادیکه با به  

 رسم! یبعدش هم به حساب اون احمق ها م 

شده    اه یکمرش س   د، یکش  ینفس م  یهاش بسته شده بود و به سخت   چشم
کرده    یزیاحتماال از درون خون ر   از بدنش زخم نشده بود.  ییبود، اما جا 

نزد بهش  بود!  رو گرفتم، خواستم    ک یبود! حقش  فکم گردنش  با  و  شدم 
از هاله سبز، به عقب    ی محکم فشارش بدم تا گردنش قطع بشه که با انبوه

 بود؟  یچ گهید ن یا ، پرت شدم

از قبل بود   شتر ی که االن ب  یبه اون هاله ا  رتیاز جام بلند شدم و با ح   عیسر 
بزنه   ب یکردم خودش اول بهم اس  ینگاه کردم. من بهش حمله نکردم، کار



!  شدی م  یو طبق محاسباتم، با شروع کردن حمله از خودش، اون هاله خنث 
 شد؟   یاما االن چ 

کردم که چشم هاش رو باز کرد. از جاش بلند شد و    یبهش نگاه م   ران یح
جفت سبز رنگش   یبه چشم ها  ران ی! حشهی شد، زئوس! باورم نم ره یبهم خ

برا  رهیخ ا  یبودم،  هپروت شدم. چشم هام بسته شد و   ه یوارد    یلحظه 
  ی جنگل پر از گل بودم. پروانه ها اطراف پرواز م   ه ی  یبعد، باز شدن. تو  ی مدت

  نجا یشد بعد از هزار سال، بازم ا   ینشستن. باورم نم  یگل ها م  یکردن و رو 
  نجا یا   یاوردم، اون بو، برا  یم   اد یبه    رو باز   ز ی ! داشتم همه چدم ید  ی رو م

!  دن یبار   ی هوا م  ی اطراف بودم که از رو   ادی ز  ی محو ابشار ها  رانیبود! ح
کرده بود و    ر ییتغ  ز یهزار سال، همه چ  یکرده بود! تو  ر یی جا تغ  نیچقدر ا

کردم.    رتیاز قبل ح  شتر یصداش، ب   دن یتر از قبل شده بود. با شن  بایز  یحت
 بغض گلوم رو گرفت، واقعا خودش بود!  

 !ق یگذشته رف  یادی! مدت زکیفردر -

بود؛    یکه پر از اشک بود به طرفش برگشتم. هنوز همون جور  ییچشم ها   با
کرده بود! بخاطر    ر یی هامون، تغ  تیبودم اما اوضاع و موقع  یمنم همون جور

، اما االن، همه  رو فراموش کرده بودم  ز یاون خائن، همه چ   نی قدرت و نفر
مقابله    اونمطمئنن خودش بود که با قدرت    نیاورده بودم و ا   ادیرو به    ز یچ
 کرد!  یم

ها  یحال  در  از گوشه  م  یکه  اشک  رو   دیچک  یچشمم  رفتم،  طرفش    ی به 
لط بود،  صابق  مثل  هنوزم  اغوشش  بغلم کرد،  و  شد  خم  و    فی زانوهاش 



قبل! در حال با مهربون یارامش بخش! درست مثل هزار سال  دست    ی که 
 گفت:  د،یکش   یهام م  ال ی یهاش رو تو

 برات تنگ شده بود.  یل یدلم خ -

 و گفتم:   دمیحرفش پر  ونی بغض، م با

دنبالت گشتم اما    یل یدت خم  نیتموم ا   ؟ی! کجا بودیمعرفت، چرا رفت  یب  -
 ... یلیخ ،یبهم گفتن مرد  یوقت

 حرفم گفت:  ونی شد، م یکه اروم ازم جدا م  یحال در 

  ؟ی بهم بگو، تو هنوزم مال من  زم، ی اروم باش عز ک،یفردر -

  یل یکه بود، تموم وجودم رو گرفته بود، خ  یغم، هر چ   ،یشاد   ، ی دلتنگ  بغض، 
رفت، کاش   یتونستم. کاش نم   یاون باشم اما نم   ی خواستم هنوزم برا  ی م

 بهش نگاه کردم و گفتم:   نی هنوزم بود! غمگ

خودت    یخوام مثل قبل برا  ینه، اون، اون من رو ازاد کرد! اما هنوزم م  -
 باشم. 

گذاشت،    م ی شونیپ  یرو رو   شی شونیارود و پ  یکه سرش رو جلو م  یحال  در 
 گفت: 

خوشحال شدم؛ تموم    یل یخ  یجور  نیا ! اروم باش پسر، اشکال نداره.  س یه  -
 . یمدت نگرانت بودم. خوشحالم که ازاد شد



 دن یچک  یکه اشک هام همون طور م   یچشم هام رو بستم و در حال   اروم 
 گفتم: 

 ازت نبود؟  ی چرا اثر ؟یکرد   یکار م   یتا االن چ ؟یکجا بود  -

 حرفم جواب داد: ونی م

وز تموم نشده. اون ها  تا موعود نمونده! جنگ، هن   یادی زمان ز  ک، یفردر  -
بمونم،    شتر یبرم، اگر ب   د ی. بادنیکارشون رو ند   یکردن و هنوز سزا  یناحق

کار رو برام    نیا  ی. حاضر یخوام بهم کمک کن   ی . منهیب   یم  بیکارول اس 
 ؟یانجام بد

 بهش گفتم:   رهیهام رو باز کردم، ازم جدا شد و بهم نگاه کرد، خ چشم

 کار کنم؟    یچ  دیبا  ه؟ یکارول؟ اون ک  -

 جوابم رو داد: شد یکه از جاش بلند م  یزد و در حال  یلبخد

باهاش    یکه تا االن داشت   یهمون  ش،ی د یخاصه، مطمئنن د  یلیکارول خ   -
منتظرشه، اون    انای بره، د  اچهیتا به در  یبهش کمک کن  دیبا  ،یدیجنگ  یم

رو    ز یکنه و همه چ  دایدونه، بهش کمک کن تا اون رو پ  ینم   یزیهنوز چ 
  م منم بتونم برگردم. هر چند، فکر نکنم. من جسم   دیبهش بگه، اون موقع، شا

 رو فدا کردم امکان بازگشت ندارم.  

حال  بهم  م ینگاه کرد، در  پاک  رو  و  یکه اشک هاش  کرد، جلوم خم شد 
 گفت: 



 ؟ یانجامش بد یتون  یم -

بود    ی خواستم بکشمش، در واقع کس  ی که م  یتونم؟ کارول همون گرگ   ی م
! انتقام اون کشتار هزار سال قبل رو؟ اره چرا که نه،  ره یکه قرار بود انتقام بگ

وضع اتفاق،  اون  ر  نه یجگوار   تیبخاطر  بهم  با  ختهی ها  به    دیبود،  ماهم 
! جلوش  م ی شمناطق ممنوعه با  ینه که تنها محافظ ها  م،یگشت   یم جاللمون بر  

 اوردم.  با غرور تموم گفتم:  نیی خم شدم و سرم رو پا

 رو!  شی انتقام هزار سال پ  ره،یکنم تا انتقاممون رو بگ  یبهش کمک م  -

از    ز ی رو باال اوردم تا ازش بپرسم خودش کجاست که به ناگاه همه چ  سرم
باز به جسمم    نیب و  ناگهان رفت  با وحشت  باز    یبر گشتم.  چشم هام رو 

چشم هام نقش بست. پس رفته    یجلو   ،یشگ یکردم که جنگل مه الود هم 
و به اطراف نگاه    دم یکش   یاه  ،ی و چه رفتن یکوتاه! چه امدن  نقدر یبود! چرا ا 

هوش کنار درخت    ی بود! هنوز همون طور ب  نی. کارول! پس اسمش ا کردم
 افتاده بود.

قدرتم بودن. به    ر ی گاه کردم، اون ها هم هنوز تحت تاث به دوست هاش ن  
ها برگ  نگاه کردم،  رو   یاطراف  ها  درخت  مه،    ی زرد  و  بودن  معلق  هوا 

... با گهی پس قدرت کاملم فعال شده بود! اره د  دم، یکش  یبود. اه  ستاده یا
قدرت کاملم رو فعال کنم. کاش بود،    ی لحظه ا  ی حضورش، تونسته بودم برا

 بود!   شم ی کاش مثل قبل پ

 )هزار سال قبل( 



 زودباش تنبل! نجا،ی ا ای ب کی)_فردر

خودش    دم یبهش رس  نکه ی. به محض ا دمیبه سمتش دو  ی شتری سرعت ب  با
به خاطر   نطور ی کرد، هم   دنیچمنزار پرت کرد و شروع به خند  یرو تو که 
 اومد گفت:  ی از چشم هاش اشک م ادیز دن یخند

 ها رو گزارش بدم.   نی ا  دیاوه من با   یسرعتت افتضاحه پسر، تنبلم که هست -

زدم    ی که قلت م  ی چمنزار کنارش پرت کردم، در حال  یخودم رو تو   خسته
 و گفتم:   دمیخند

  ن یا یم  رونیاز اتاقتون ب   انهیبگم که شب ها مخف   شم ی اون وقت منم مجبور م-
 !ن یگ  یبه منم نم  یو حت 

  کم یشد و خودش رو نزد  ز یخ  میحرف از زبون من به سرعت ن  نیا   دیشن  با
مهربون که    یکرد و با دست هاش شروع به ناز کردن سرم کرد و با لحن

 بود که به حرفش گوش بدم، گفت:  ن یا ی صرفا برا

و من فقط با تو راحتم    یدوستم هست   نیتا حاال بهت گفته بودم که تو بهتر -
 کنم؟   یم ی و فقط با تو شوخ 

 کرد.  یحرفش رو عوض م یطور نیهم  شهی هم ، دمیخند

وقت  نی اخر  د یاره گفت- م   ی بار  اتاق    دیخواست   یبود که  از  فراموش کنم که 
 !ن یاموزش فرار کرد



با مشت شروع به زدنم کرد و  هو یو  دی اتمام حرفم دست از نواز سرم کش  با
 گفت:   غی با ج

 ... یاگه بگ یباره بگ   نیدر ا  ی به کس  یتو حق ندار  یه-

 حرفش مرموز بهش نگاه کردم و گفتم:  ونی م

 اگه بگم؟ -

 گفت:   هویو    دیکش  یمکث کرد. انگار داشت برام نقشه قتل م ی کم

م- پاپوش درست  برات  و بهشون دستور م یاون وقت  رو    دم یکنم  تو  که 
 کنن!  م یعق

 زده گفتم:  رتیشدم، ح   ز یخ میسرعت سرم رو باال اوردم و ن  با

  د یکه کرد  ییمن تمام تخلف ها  د یکار رو بکن  نیا  ن یشما بخوا   نکه یقبل از ا -
  ی نم  دایوقت پاپوش درست کردنم پ   ی و در اون صورت حت  دمیرو گزارش م 

 من! یبانو د یکن

 حرفم از جام بلند شدم و با خباثت گفتم:  ان یپا  با

گزارش    یموقعه برا  نیو بهتر   ه یعال  یل ی امروز هوا خ  نم یب  ی اتفاقا االن که م  -
 دادن افراده.  

سرعت    دن یبه طرف قصر کردم که با د  دنیموم شدن حرفم شروع به دو ت   با
 زد و با سرعت بلند شد و دنبالم اومد. یبلند  غی من ج ادیز



  یاالن دار  یول  یاومد راه بر  یزورت م   یتا االن حت  کیتو، با تو ام فردر  یه-
 عه.  نمی بب  سایها وا   یستیمگه دوستم ن  ؟یکه منو لو بد  یریبا سرعت م 

داد زدم و    ل یدل  نی ازش دور شده بودم به هم  با یتقر   ادمیبخاطر سرعت ز  
 گفتم: 

مثل االن عقل    یدر موارد  ی ول  ستن ین   ی خب جگوار ها موجودات فوضول  -
 بانو! رهیگ   یرو م یدوست  وند یپ  یجلو

و با سرعت    د یکش  یبنفش  غ یرو با تمسخر گفتم که با تموم شدن حرفم ج   بانو 
 داد زد و گفت:  دنیدو  ن ی. در حرهی من رو بگدنبالم اومد تا   ی شتریب

کنم بهت    یم  مت یتقس   یاگه بهت برسم به نود و نه قسمت مساو   کیفردر-
 . دمیقول م 

 و متقابال باز داد زدم:   دمیخند

  مم یتقس   یبه نود و نه قسمت مساو   یچجور  نم یبه شدت مشتاقم که بب   -
رو بهتون وقت بدم    ندهیتا چند ساعت ا   دم یم  حیترج  نیهم   یو برا  دیکن  یم

 !دیری من رو بگ دیتا بتون 

 دی کش  غی چمنزار پرت کرد و مدام پشت سرهم ج  یحرص خودش رو باز تو  از 
 داد.  یو بهم فحش و ناسزا م 

 . ( دمیچرخ  ی و دورش م دم یخند یسر خوش از کار هاش م منم 



زمان  اون در  غرق  ها  لحظات  یروز  بهتر  ی بودم که  عمرم    یالحظه ه  ن یاز 
افتادن برگ    یصدا  دنیشده بود که با شن  یاز حس دلتنگ  ز ی بودن. قلبم لبر

 سرم رو باال گرفتم. 

رو دوباره از    تشیبلند شدم و بهشون نگاه کردم، قدرتم خاص  ن یزم  یرو   از 
داد زمان بازم به  ینشون م   نیو ا ختنی ر یدست داده بود. برگ ها بازم م 

  زمی پنوتی کردم، قدرت ه  یکه به کارول نگاه م  یحرکت در اومده بود. در حال
 کردم.   یدوست هاش خنث یرو از رو 

  د یایرفته بود، االن    نیتموم شده بود و از ب  ز یگذشته گذشته بود، همه چ   
همه    شه یهم  یبار برا  هی   دی. اره با رهیکردم تا انتقامش رو بگ   یبهش کمک م

 !  م یکرد  یرو تموم م   ز یچ

 )کارول( 

شد؟ چرا باز از جسمم به    یلحظه چ  ه ی  ی درد چشم هام رو باز کردم، برا  با
چشم هام    یاز تو  یشدم، جگوار چ   هوشیپرت شدم! بعدشم که باز ب  رونیب
تعجب کرده بود؟ نکنه باز چشم هام سبز شده بودن؟    ی که اون جور  دید

 داشتم؟ نکنه...   یزئوس چه مشکل

  ارم یاومدن، خواستم سرم رو باال ب   یبچه ها که به طرفم م   یبا سر و صدا 
تونستم تکون بخورم،    ینم  یاز درد، سرجام موندم، زره ا  یکه با غرش بلند

شد  یبد   تیوضع  یلیخ درد  بدنم  ه   یدیداشتم،  و  نم   چیداشت    ی جوره 



  با بد بود. بچه ها دورم رو گرفته بودن و    یل یتونستم درد رو اروم کنم؛ خ
 بود گفت:  دهیکه ترس   یبودن. انار در حال ره ی بهم خ ی نگران

ز  ؟ یکارول خوب  - باهاش نجنگ، گفتم قدرت  به    یادیبهت گفتم  اما  داره 
 شد! یچ یدید  یحرفم گوش نداد

  ر ی به طرف عقب برگشتن، از ز  همه   یزیچ   یقدم ها و نفس ها  یصدا  با
د رو  جگوار  م  دم یپاهاشون،  طرفم  به  با    ی که  جلوم  خواستن  همه  اومد، 

 که اروم گفتم:   ستنیا

 مشکل منه نه شماها.   نیکنار! ا   دیکنار، بر  دیبر -

عقب رفت.    ده یکرد با غرش بلندم ترس  یکه هنوز داشت هق هق م   یانال
اما اماده حمله بودن تا اگر اشاره   ستادن،ی همه همراهش عقب رفتن و کنار ا

 حرف ها بود!  نیاز ا  شتر ی نداشت، قدرتش ب  دهیکردم بهش حمله کنن، اما فا

  یشد و باال  کینداشت، بهم نزد  دهیکردم بلند بشم اما فا  یسع  یبه سخت 
م که به ناگاه جلوم سرش  . بهش نگاه کردم. اماده بودم تا بکشت ستادی سرم ا
 کرد، اروم گفت:   ی م  م ی که تعظ  یاورد و در حال ن ییرو پا

 رسوندم.  بی کارول! من رو ببخش که بهت اس  -

اون چ   رهیو متعجب بهش خ   ران یح بودم،    ده یکه د  ییها  ز یموندم. پس 
 خواب نبودن! اروم گفتم: 



نم  - من  چ   یمن...  شن  یدونم  رو  هاتون  حرف  اون  من...  ا  ام   دم،یبگم 
بود؟    یبود؟ منظورتون از اون حرف ها چ   یاون ک   نم،ینتونستم اون رو بب 
 شده که...  ی! هزار سال قبل، چیبهم بگو چه انتقام 

 حرفم اروم جواب داد: ونی م

 اچهیکنم تا به در  یکمکت م   ،ی فهم یرو م  ز یاروم باش، به وقتش همه چ  -
 .  یبرس

 شد و اروم زمزمه کرد: رهی بهم خ  ش،ی بزرگ نارنج یچشم ها با

 نکن! دمون ینا ام  -

حس، دلگرم کننده!   ه یبا نگاه و حرفش بهم دست داده بود،    ی بیعج   حس
 دونم...  یچرا؟ نم 

  یرو بلند کرد و به زخمم نگاه کرد، چشم هاش رو بست و بعد از مدت  سرش
داشت؟    ی نداشتم! چه قدرت  یدرد  گهیاز جام بلند شدم، د  ران یباز کرد. ح 

 به خودم اومدم.  کیشوکه پاتر  یبودم که با صدا رهی بهت زده بهش خ

هست! تو    نهی جگوار  ه یاون قدرت شفا دهنده بود! اون، اون    شه،یباورم نم   -
تومار اسمت بود، کارول    ی! توی ! از نژاد برتر هستیست ین   یجگوار معمول  هی

 !رو داشت  ی که اون خط خوردگ  یهمون تومار

گرفتم و باز به جگوار دادم، جگوار چند قدم    کیحرفش نگاهم رو از پاتر  با
تر از اون خط   نییپا   فیچهار تا رد دمی بود. اون سه شا  ادمیعقب رفت. اره  



بود! اما    یبود! شفا دهده! چه قدرت بزرگ   نی بود! پس قدرتش ا  یخوردگ 
  تم خبر داشت! خواس  یاون از کلمه پشت اون خط خوردگ   دیصبر کن، شا 

کنار رفتم.    نشونیو از ب  دم یازش بپرسم که با هجوم بچه ها به طرفم خند 
دونم چرا اما    یباشه بعدا ازش بپرسم. االن انگار وقتش نبود. نم  ادمی  دیبا

 و خطاب به بچه ها گفتم:  ستادمی گفت. کنار جگوار ا  یحسم بهم م

 چندش! حالم بهم خورد!   ییاوو  د، یاه بس کن  -

من و    نیشد؟ نگاهشون ب  یکردن، دوباره چ  یوحشت زده بهم نگاه م  همه
نداشتن!   یجگوار در رفت و امد بود. اهان پس بگو! اون ها از مکالمات خبر

 و گفتم:   دمیخند

کمک   اچهیبه در  دنیرس   ینداره و بهمون برا  یباهامون کار  گهی جگوار د  -
 کنه.   یم

  یادآوریبعد با حرف جگوار و    یلحظه ا  یول   دنیکش  یوده ا نفس اس  همه
 . م ی انداخت نییهمه سرمون رو پا   یموت یمرگ ت 

 خوام. یبابت اون دوستتون معذرت م -

ب   یآنال  با ت   شتر یکه    یبلند  یبود دوباره با صدا  یمی صم  یموت یاز همه ما 
  نینشستم و غمگ   ن یزم  یکار هاش منم رو   یاداوریکرد، با    ه یشروع به گر

 نکه ی. با امیسکوت کرده بود  ی موتی انداختم. همه به احترام ت  ن ییسرم رو پا
اما فردر   یبه عذرخواه   یازین احترام عذر خوا   کی نبود  کرد و   یهبا کمال 

 نداشت. یا ده یارزشمند بود، هر چند فا ی ل یخ ن یمن ا یبرا



باال اوردم و بهش    انگار بهتر شده بود. سرم رو  یحال انال  قهیبعد از چند دق 
ازمون دور بود. سرش    یشدم. همه دورم جمع شده بودن و فقط انال   رهیخ

کرد و    یبلند شد و اروم به طرفمون اومد. بهم نگاه  نی رو باال اورد و غمگ
 لب زمزمه کرد:  ر یز

 بهترم.  -

حالش رو بهم گزارش داده    تیوضع   یچرا انال   نکه یسرم رو تکون دادم. ا  اروم
  یبود! سع   بیکردم، برام عج   یم   تیاصال چرا منم احساس رضا   نکه یبود و ا 

مهم نبود اصال، به بچه ها نگاه کردم. همه منتظر    ام، یب  رونی کردم از فکر ب
 کی فردر  ییهوی  ناروم شد  یشده بودن. انگار منتظر بودن تا ماجرا  رهیبهم خ 

لبخند بگم،  بهشون  م   یرو  باز    یزدم.  از    یز یچ  هیدونستن  بود که  شده 
چنهان مونده بود! چه خوب که دوست هام همراهم بودن، واقعا    دشونید

 ممنون بودنشون بودم. 

شناختمش، همراه   ی که نم   ییرو یاون ن   یکردن ماجرا و حرف ها  فیتعر   با
کرد و    یجلو تر حرکت م  کی. فردرم ی شد   اچهیدر   یو بچه ها راه  کیفردر

  م،ی رفت  ی جلو تر م  ی گذشته بود و هر چ  ی. مدت م ی رفت  یهم پشتش م   هیبق
 شد!   یشد، تعداد درخت ها هم کم تر م   ی تر از قبل م  ظی مه غل   نکه ی در کنار ا

بود. البته   بیعج   یل یخ   م،ی دید  یم   یاطرافمون رو به سخت  گهیکه د  یقدر  به
بود.  امکانش    میرفت  یاز کوه باال م   میگفت چون داشت  شدی م   ی عی به طور طب
  یتو  اچهی کوه نگاه کردم. چقدر بلند بود! انگار در  یحد! به باال  نیاما نه در ا 

 جنگل قرار داشت. نی ارتفاع ا  نیباال تر 



بود و بچه ها خسته    اد یز  ی لیخ  م یرفت   ی هم که ازش باال م  یکوه   بیش 
  یلی بر خالف ما خ  کیشدم. اما فردر   ی م   هوشیشده بودن، خودمم داشتم ب 

کردم خودم رو    یسع   ی رفت! به سخت  ی اروم، مثل چند ساعت قبلش راه م
زدم،    ی نفس م-شدم و نفس  ی که باهاش هم قدم م  یبهش برسونم. در حال

 گفتم: 

جور نژاد هست؟    ه یخودش    ی عنی  نهیجگوآر   ؟ یهست  یاوم... تو از چه نژاد  -
 ... ر ینوع!؟ و در مورد اون ن ه ی ای

که کالفه    دمیفم رو خوردم. نگاهم رو ازش دزدبهم نگاه کرد که ادامه حر   ز یت
 گفت: 

که    یتا االن هم هرچ  ه،یبق  یدر موردش حرف نزن. به خصوص جلو  گهید  -
در مورد حرف هاش    یکه بخوا  ستین   ی! اون هر کسیکرد  یرو   ادهیز  ی گفت

  حت، ی از من به تو نص  نیدوست هات! ا   نیقابل اعتماد تر   ی ! حتی به همه بگ
به همه اعتماد نکن! و در مورد سئوال اولت، همون طور که دوستت همون  

 نژاد هست.   هی  نهیهم گفت، جگوار  ولا

تونستم درباره اش به همه بگم؟    ی بود که نم  ی به فکر فرو رفتم. اون ک   ق یعم
  ن یاما درباره نژادش، ا  ال، یخ   یداد! پوف فعال ب   ینم   یبهم جواب   یچرا کس 

ازش گفت، اما تا حاال در    یاطالعات   کی رسته که پاتر بود؟ د  یچه نژاد  گهید
برام    شتر یب   کهبودم! خواستم بهش بگم    ده یند  ی بودم! حت  دهیباره اش نشن

 بده که بلند خطاب به بچه ها گفت:  حیتوض



 !میرس  یهم نم   گهیتا دو روز د نی ایجون ب  ی ب یطور  ن یا ن یاگر بخوا -

شده بود! پوف، اروم خطاب    عقب نگاه کردم، سرعتشون از قبل هم کم تر   به
 گفتم:   کیبه فردر

 همه خستن! م، ی استراحت کن کم یکاش   -

 کرد و گفت:   یاخم بهم نگاه  با

 . م یبه راهمون ادامه بد  دیساعت، بعدش باز با   هیفقط  -

سرم رو تکون دادم و به طرف بچه ها برگشتم. به محض گفتنم    خوشحال
افتادن و چشم هاشون رو بستن، از واکنششون خندم گرفت    ن یزم  یهمه رو 

شده بود! داشتم همونطور    هوشیهکتور که کال ب   چارهی و بهشون نگاه کردم، ب
شدم. متعجب برگشتم و به    کیکه متوجه رفتن فردر  دمیخند  ی بهشون م 

م  نگاه  شرفتن باال  از کوه  داشت  هنوز  م   یکردم.  داره کجا  به    ره؟یرفت. 
مانع    یخسته بودم اما کنجکاو   نکهیطرفش رفتم و باز همراهش شدم. با ا

 کردم گفتم:   یم  شی همراه ی که به سخت  یشد. در حال  ی از استراحتم م

 ساعت... هیمگه قرار نبود   ؟یریچرا م  -

 حس گفت:  یو ب دیحرفم پر  وسط 

 وام از اون ها دور باشم. خ ی م  رم،ینم -

نبود! منظورش از اون ها ما    یبه عقب نگاه کردم، جز ما که کس  متعجب
نشست.    نیزم   یخواستم سئوالم رو بپرسم که دو متر جلو تر ازم؛ رو  م؟ی بود



نباشه!    ی مشکوک   ز ی کرد تا چ  یو با دقت اطراف رو نگاه م   د یبه پهلو خواب
 متعجب به طرفش رفتم که با حرفش مانعم شد. 

 دارن! از ی. بهت ن ششونی ! برگرد پایجلو ن  -

منظورش چوا چ   ی!  به  مگه  ن  هیبود؟  رو    از یمن  سئوالم  متعجب  داشتن؟ 
 . دمیپرس

 داشته باشن! از یبه من ن  د یچرا با ه؟ یمنظورت چ -

 قشنگش، بهم نگاه کرد. اروم گفت: یبراق نارنج  یچشم ها با

 بهتره!  یترشون، باهاشون بمون  عیسر یبهبود یبرا ،ییاون ها  یتو الفا -

! داشت  ستمین   یکس   یمن که الفا  ؟ی چ   یعن ی   ؟یک  یالفا  ؟ یچ  ی الفا  وات؟ 
 بگم که ادامه داد: یزیگفت؟ خواستم چ  یم  یچ

نفهم  ی م  - هوز  خواسته    نیهم   ی برا  ، یدیدونم  ها،  اون    ا یبهت گفتم. 
و    ی ناخواسته تو رو به عنوان الفا قبول کردن. تو سر دسته گروهتون هست

 .  دهیرو بهت م  تیجور حس مالک  ه یخودش  نیا

همچ   ت؟ یمالک حاال  تا  چ   یحس  نیمن  از  داره  م  ینداشتم،  زنه!    ی حرف 
اخه من و چه به لفا بودن!    هیچه حرف  نی... نه ایعنیناخواسته!    ایخواسته  

خوبه.    نیا  یبرا  ی لینه من! اره اون خ   کهی باشه پاتر  الفا  دیبا   یاگر هم کس 
 خواستم مخالفت کنم که باز ادامه داد:



 ن یا  ی بخوا  ، یانجام بد  ی بزرگ  یتو مقدر شده تا کار ها  یمنکرش نشو، برا   -
مقدر شده ات رو انجام    یاز کار ها  ی لیخ   یممکنه نتون   ، یبر  شیپ   یجور

بهتون    ی وقت   ،یبه توهه! اگر الفا نبود  دشونیام  ای! مواظب باش، تموم دن یبد
  ن ی. همیکرد  یو ازشون محافظت نم  یستادی ا  ی همه نم  ی حمله کردم جلو

بودن!    یتونستن انجام بدن اما ندادن، چون به تو متک   ی هم م   هیکار رو بق 
 بر الفا بودنت هست! ید ییخودش تا  نیتو رو قبول داشتن و ا 

بود    ن یبخاطر ا   ستادم،ی و جلوشون ا  دم یه فکر فرو رفتم، من اگر پر ب  ران یح
الفا بودن! نه    یکه م  خواستم ازشون محافظت کنم! وگرنه من رو چه به 

در موردش حرف    یمن واقعا آلفا بودم؟ چرا؟ چرا وقت   ی عن ی من... ممکنه؟  
 کنه؟!  یم  دشییدرونم تا یچز ه یخوام نقصش کنم،  یزنم و م   یم

زد؟    ی درباره اش حرف م   ک یمون حس الفا بودن بود که فردره  ن یا  ی عنی 
گفت اگر بتا درد   یکه م   یهمون زد؟یکه توماس در موردش حرف م   یهمون

که    یحس بد  لیواقعا خودش بود؟ پس دل  نیا   ؟یکش  یبکشه توهم درد م 
 بود! نیبهم دست داده بود، ا   یامال ی از ناراحت

الفا   واقعا  من  اگر  بودم.  م   یبغض کرده  چطور  بودم،  ها  تونستم    یاون 
ن  تا    از یازشون محافظت کنم؟ من بخاطر زنده بودن خودم بهشون  داشتم 

تونم من...    یجنگل بشم و االن، محافظ اون ها شده بودم! نه نه نم  ن یوارد ا
  ز بود؟ منظورش ا  ی از اون حرف ها چ  ک یاما صبر کن کارول، منظور فردر

برام مقدر شده بود تا انجام بدم؟ من...    ییبود؟ چه کار ها   یچ  ا یدن  دیام



  یخودم زندگ  ر یخبر از تقد  ی ب  د یبا  یگفت؟ تا ک   یبهم نم  یزیچ   ی چرا کس
    ؟یکردم؟ تا ک  یم

 صداش، سرم رو باال اوردم و به بچه ها نگاه کردم.  با

 دارن.  از یبهت ن ششون،ی برو پ -

حرف هاش، ازش دور شدم   دییتا  ای بدون نقص    ،ی حرف  ای جواب دادن    بدون 
گفت داره درست    یبهم م   یع یطب  ضهی جور غر  ه یو به طرف بچه ها رفتم،  

واقعا، من الفا بودم؟ رنگ    ی عنی شدم.    ی م  ده یخودمم به طرفشون کش   گه،یم
ا  شدیچشمم... م  ب  نیکه  اون  از  ناخواسته  الفا  هی  اد؟یحس    ی خون  یجور 

  لیدل   نیخونم باشه و اون ها ناخواسته به هم  یقدرت الفا تو  نکه ی ا  دن، بو
گرگ الفا؟ من    هی  ای الفا    نهی گرگ  هیبودم؟    ی من رو قبول کرده باشن! من چ

بودم؟ من کارول    ی بودم، بهتره گفت من ک  ینه، نگم من چ  ای بودم؟    یچ
و    دیترس   یم   ز یبودم که از همه چ  یو نه کم تر، تنها کارول   شتر یبودم، نه ب 

رو    شی زد تا خود واقع  ی چنگ م   ز یبه همه چ  یناچار  یحال از رو  ن یدر ع
 کنه!  دایپ

اومدم.    رونیب   یشگیخسته کننده هم  ی ها  ل یبهشون، از فکر و تحل  دن یبا رس  
هوش بود نشستم و بهشون    یداده بود و ب  هیکنار هکتور که به درخت تک 

باز کردن و بهم خ  ن.  شد  ره ینگاه کردم، با حضورم همه چشم هاشون رو 
که خسته بود و داشت دمش رو اروم به چپ و راست تکون    یدر حال   یانال
 داد، گفت:  یم



 . رمیم  یدارم م   گه یمونده؟ د گهیچقدر د  م؟یراه بر  دیبا  یاخ کارول تا ک  -

شد گفت    یگرفت، م   یخنده ام م  یانال  یبا حرف ها  رایدونم چرا اما اخ  ینم
تنبل   ی لیخ   یبهش فکر نکن. انال   ال، یخ  ی بخاطر حس الفا بودنم بود؟ ب  نم یا

زود تحملش تموم    نقدر ی گذشت و ا  یبود، تنها دو ساعت از راه افتادنمون م 
خسته   نی هم بخاطر هم  شتر یبود و ب   ادیز  یل یکوه خ  بیشده بود. هر چند ش

 دادم، خسته گفتم:  یکه دمم رو متقابال تکون م  یشده بود. در حال

 . ومدمیدونم. تا حاال ن ینم -

  ی. لبخنددیو چشم هاش رو دوباره بست و دراز کش  د یکش  یاه  دینا ام   ی انال
داده بود    هیگرفتم و به انار دادم. به تنه درخت تک   یزدم و نگاهم رو از انال
در اومده    شی . به طرفش رفتم، به شکل انساندیپوش  یو داشت کفشش رو م 

  دم یوابخ   نارش بود. اروم ک  ده یپوش   دیبه رنگ بنفش و سف   ی بود و لباس بلند
 و گفتم: 

 ست؟ یراحت تر ن  ی اون طور ؟یشد  لیچرا تبد -

 بست گفت:  یرو م  شی شگی که بند کفش هم  یحال در 

مصرف    ی کم تر  ی انرژ  ی طور  ن یشده ا   ف یاره اما خسته شدم. بدنم ضع  -
 ! خوبه نه؟شم یخسته شدم سوار تو م  ادیکنم. اگر هم ز  یم

که به اطراف     یسوارم نشده بود! در حال  ینگفتم، تا حاال کس   ی زیو چ  دمیخند
 کردم گفتم:  ینگاه م



گله شناخته شدم.   ن یا   یبه عنوان الفا  ییجوار  ه یگفت من    یم   کیفردر  -
 که...   ستم ین  قیبنظرم ال ه؟ینظر تو چ 

 و خونسرد گفت:   دیحرفم پر ونی م

 درست گفته! -

انتظار    قتایبود؟ حق  یشدم. منظورش چ   ره یبهش خ   ع یاز حرفش، سر  متعجب 
  ی که راست م  یچ  یعن ی نداشتم!    ینجوریصراحت کالم رو در انار اونم ا  نیا

 بزنم که خودش ادامه داد: یگفت! خواستم حرف 

خودت حواست نباشه اما بچه ها تو رو    دیشا  ،ییما  یوقته الفا  یلی تو خ  -
ندارم وگرنه اونا هم قبولت نداشتن،    اقت یبه عنوان الفا قبول کردن. نگو ل

!  ستم ی ن  ق یمن ال  ینشون بده اعتمادشون بهت درست بوده. نه که خودت بگ 
 کنن!  یم  ن ییگله ات تا  یاعضا یکن   ینم   نیرو تو تع نیا

د. واقعا هم درست بود انار  سرم رو تکون دادم، حرف هاش درست بو  اروم 
به    ییمدت واقعا کمک به سزا  ن یخودشون مشاور الفا بود و ا  یگله قبل   یتو

 ی رو م  م یتصم   نیحاد خونسرد بود و بهتر  طیدر شرا   شهی من کرده بود هم
 گرفت. واقعا ازش ممنون بودم. 

حرفش تکون دادم و از جام بلند شدم. باز به بچه ها    د ییتا  ی رو برا  سرم
  ره ی . به اطراف خدنیکش  ینفس م  یردم، همه خواب بودن و به اروم نگاه ک

.  دمید  یدرخت کنارمون رو م   یشده بود و تنها تنه ها  ظی غل  یلیشدم. مه خ 
  نبه طرفش رفتم. همو   دنش،یکنم، با بو کش   دایرو پ  کی کردم فردر   یسع



تونست    یم  یعن یکرد.    ینشسته بود و داشت به اطراف نگاه م  یقبل  یجا
که کنارش     یشدم و در حال  کشی! اروم نزددم ید  ی من که نم  نه؟یبب   یزیچ
 نشستم گفتم:  یم

بودم؟ االن فقط چند روزه    دهیمدت نفهم  ن یاما چرا تموم ا  ، یدرست گفت   -
 که باهاشون دوستم اما... 

 حرفم، اروم و مصمم جواب داد: ونی م

پ  - دنبال  به  تنها  تو  نبوده،  و حل کردن کار هات   دایچون حواست  کردن 
  ی کمک نگاه م  هی! بهشون تنها به عنوان  ی کرد  یو به اون ها فکر نم   یبود
  یشناختنش، به زمان بستگ   تیالفا و به رسم  هی. درضمن، قبول کردن  یکرد

رو عوض    دت یوقتش شده که د  گهینداره، به احساس وابسته هست. االن د
 کارول!    یکن

پهلو خواب  کنارش  رو   دم یبه  رو  اروم جواب    یو سرم  دست هام گذاشتم، 
 دادم:

ذهنم رو مشغول کرده. اون    بیدرونم، عج  یرو یاون ن  یحرف ها   ک،یفردر  -
 تو...   ؟یبود؟ چرا بهت گفت تو هنوزم مال من  یک

باال اوردم و به چشم ها  بهم  شدم.    رهیدرخشانش خ  ینگاه کرد، سرم رو 
اروم   انتظارم،  نداشتم؟ هر چند، طبق  رو  ازش  زدن  اجازه حرف  بازم  نکنه 

 گفت: 

 !ی! به زودیفهم  ی م یبه زود -



  ی بزنم که به ناگاه از جاش بلند شد و با غرش  ی و کالفه خواستم حرف ی عصب
 به طرفم گفت: 

 بهت جواب بدم!    نم یب  ینم یاز ی تمومش کن! ن -

  یعالمه سئوال تنها گذاشت، عصب  هیم دور شد و من رو با  گفتن حرفش، از   با
  قا یدق  یگفت! به زود  یبه اطراف نگاه کردم و باز نشستم. چرا؟ چرا بهم نم

  ی اخه؟ تو جا  یدی چرا عذابم م  ی! لعنت دیرس  یم   یبه زود  ی ک  ؟یک  شدیم
  ی چه حس چرت و مزخرف   یفهم   ینم ،ی کن  یتو من رو درک نم   ،یست ی من ن

خواد    یکنه و هر وقت م   یم  ی وجودم زندگ  ی تو  یکس   هی بدونم    نکه یدارم. ا 
داره اما    یادی بدونم قدرت ز  نکهی کنه، ا  یپرت م   رونیمن رو از خودم به ب

 بود؟  یچه وضع ن یاجازه نداشته باشم درباره اش بدونم! نه واقعا ا

 *** 

االن حدود چهار ساعت بود که    م،یداز استراحتمون، دوباره راه افتاده بو  بعد
شده    شتر یکوه، به شدت از قبل ب   بیو ش   م ی رفت  ی راه م  ی همونطور  میداشت

  ی صخره ها  ی! رو م ی وفتی تا ن  میرفت   یباال م   ی ضربدر  دیکه با  یبود. به قدر
  ن ییبود به پا ممکنو هر لحظه   میکم کم باال بر  م ی تا بتون مید یپر ی لبه دار م
 خطر ناک شده بود.   یل ی. خم یپرت بش 

به حالمون نداشت، چون به قله کوه    یفرق  ی کنارش مه تموم شده بود ول  در 
مشخص نبود. هوا به شدت    ی چی کوه پر از مه بود و ه  نیی و پا  میبود  ده یرس

جلو   کیفردر دن، یلرز  یسرد شده بود و همه داشتن از سرما به خودشون م



خودم   از قدم بر داشتم تا ب  یکرد. به سخت  یحرکت م  شتاز ی تر از من بود و پ
  دیبه من بود. اره. با   دشونیاوردم. بچه ها ام  یکم م  دیرو بهش برسونم، نبا

انرژ ب  یبهشون  راه م  یبدم. همونطور  با حرف   م یرفت  یحال و خسته  که 
 کردن.   ق یبهم تزر یادیز یانگار انرژ  ک،یفردر

 !  م ی دیرس -

کردم و خودم رو بهش رسوندم. بچه ها هم    شتر ی سرعتم رو ب  ی باخوشحال
و    دمیتر اومدن. بهش رس   عی گرفته بودن و سر  یشتریب   یرو یبا حرفش ن

ابشار   هیبا    ا یبزرگ، به وسعت در  یلی خ   یل یخ  اچه یدر  هی .  ستادمی کنارش ا
. پس واقعا وجود داشت! درست ختی ر  ی م ن ییکوه به پا  یکه از باال  م یعظ

 ودم!ب  دهیخواب د یکه تو  یزیمثل چ

کوه بزرگ تر هم وجود داشت!    هی اما انگار    م،یهمه باال اومده بود  نیا  نکهیبا ا 
بود    ایاقاق  یپر از درخت ها  اچهیکردم. اطراف در  یبه صحنه نگاه م   ران یح

پا  ها  نشییو  از گل  ها  یپر  پروانه  با  رنگ،  م   ییهفت  ها  دور گل    یکه 
صحنه    ختن، ی ر  یم   گه ید  ی گل ها  یبراقشون رو رو  یو شهد ها  دن یچرخ

  یبود که تو  یصحنه واقعا همون   نیشدم. ا  رهیبود. به ابشار خ   ییبای ز  یلیخ
  ی عنیکم بود! کجاست؟    یاون پر  یبوده بودم، تنها جا   ده یجنگل مه الود د

فردر  یم   ی زندگ  نجایا به  و کنار    کیکرد؟  رفت  جلو  قدم  چند  نگاه کردم. 
شد.    رهیخ  اچه یربه د  ،ه یدونستم چ  یکه نم   یزی. با گفتن چستادیا   اچهیدر

گذشت اما    یمدت   افته؟ ی ب  ینگاه کردم. قرار بود چه اتفاق   اچهیمنتظر به در 
بپرسم که ناگهان چند تا موجود    کینشد خواستم جلو برم و از فردر  یخبر



  یاب   یکوچولو  یفواره ها  ی از اب باال اومدن و بهمون نگاه کردن. رو   کیکوچ 
بود نشسته  بودن  درست کرده  انگار خودشون  خ  ن که  بهمون  شده   ره ی و 

 زده جلو رفتم و گفتم:  راتی بودن. اروم و ح

 بودمشون! ده یتا حاال ند ن؟ی چ نای! اییوا -

 کرد، گفت:  یبهشون نگاه م  تیکه با جد   یدر حال  کیفردر

 یها   وونی ح  نیب  یاب هستن که واسطه ا   یها  ی! پرید یمعلومه که ند  -
 ان.  یو خشک  ی اب برتر 

کوچولو و ناز بودن.    یل یشدم. خ  ره یخ   یاب   ی ها  ی از حرفش به پر  متعجب 
  ی صورت  ی کوچولو  یلیتر بود صورت خ   کیشون که از همه جلو تر و نزد  یکی

اون چشم    یی وجود داشت، وا   ی عالمه مرجان رنگ  ه یسرش    یداشت و باال
د س  یل یخ  یچی ه  گهیهاش که  مردمک  اطراف  بودن،  رنگ    اهشیخوب 

دلبرش کرده بود. بد تر از اون پاها و    یل یداشت که خ  رار درخان ق  ینارنج 
پوشانده بودشون!    دیسف  یلباس طور  هیکوچولوش بودن که با    یدست ها

دوستش داشتم، بدجور به دلم نشسته بود! اروم جلو رفتم و بهش    ی لیخ
 بود.  با یز  یلیشدم. خ  ره یخ قیدق

رفتنم، سر  با و تو  عی جلو  فرار کردن  اب برگشتن!    یهمشون وحشت زده 
 نگاه کردم که با اخم گفت:  کی متعجب به فردر

 عقب، زود باش!  ایب -



کارم هم ناخواسته    نیا   یباهاشون نداشتم! حت   یشدم. من که کار  ناراحت
چند قدم عقب اومدم و کنار بچه ها   نی بودن؟ غمگ دهیبود! اما چرا ازم ترس

تو  ینگاه   م ین   ستادم،یا اون ها هم  انداختم،  به    یبهشون  باز  بهت بودن، 
  ره یخ   بهم ها بازم باال اومده بودن و با ترس    ی نگاه کردم، اون پر  اچهیدر

  ی کردن؟ من که نم   ی بهم نگاه م   یجور  ن یشده بودن. متعجب بودم، چرا ا
 خواستم بخورمشون!

 رفت و اروم گفت:  جلو  کیفردر

 .  انیاالن ب ن یهم   دیحرف بزنم، بهشون بگ یی ایدر  یها  یبا پر دیبا -

  د یاب فرو رفتن و در لحظه نا پد   یباز تو  عی سر  یاب، بدون واکنش   یها  یپر
 گفتم:   کیشدن. متعجب خطاب به فردر

  ی ا  اچهی. اون درم ی کن  دایرو پ   یتا اون پر  میچرا؟ ما اومد   یی ای در  یها  یپر  -
  یی ای در  یکه اونم پر  ستین   یجاست تنها اون پر  ن یدرست هم  دمیکه د

 نبود، چون پا داشت.

 گفت:  یو عصب  دیحرفم پر  ون ی م کیفردر

 دیبا   ییا یدر  یها  ی! پر ی پرس  یساکت شو کارول! چقدر سئوال م  قهیدو دق  -
جنگل    ی دونه پر  یکس نم   چیه   اد، یجا ب  نی جنگل اطالع بدن تا به ا  یبه پر

تنه اون ها هستن که بهش خبر م کجاست،  ا دنیا  نزن    نقدر ی. پس  حرف 
 باشه!؟ 



در  متعجب به  با   ره یخ   اچهی از حرفش  االن  نبود که    دیشدم. اصال حواسم 
 ی پر   انا یبود؟ د  انایجنگل؟ همون د  یبخاطر برخورد تندش ناراحت بشم. پر

مگه    اد؟یتونست خودش ب   ی جنگل اون بود چرا نم  یجنگل... اگر واقعا پر
 و منتظرتم؟    ایدونست من اومدم؟ مگه خودش نگفت ب  ینم

  رون یفکر بودم که با باال اومدن دوباره سطح اب، از فکر ب   یتو  قیو عم   متفکر 
بودن! باال تنه اشون    بایشدم. چقدر ز   ره یخ   ییایبزرگ در   ی ها  یاومدم. به پر

بود    یبزرگ ماه  ی تنشون، دم ها  نیی ها بود و پا  نهیگرگ  یمثل شکل انسان
که به    داشتن  یبلند  یشده بودن. موها  ده یقشنگ، پوش  یکه با پولک ها

ها  دنی درخش   یم   ییبا یز ستاره  و  با صدف  کرده    نشونیتضع   یی ا یدر  یو 
که خودشون   یابشار  ی که رو   یکردم، در حال  یبهشون نگاه م  رت ی بودن! با ح

 درست کرده بودن نشسته بودن، مغرور و بلند گفتن: 

 محافظ!  یا یخواه   ی! چه م یبود امدهین  نجایکه به ا   ستی ! مدتکیفردر -

که   دنیترس  یرو حس کردم. چطور ازش نم   ک یشدن فردر  ی وضوح عصب  به
  ی باهاش حرف بزنن! منظورشون از محافظ چ  یطور  نی کردن ا   یجرئت م

کرد    یم  یکه سع   یدر حال  ک،یبودم که فردر  رهیبود! بهت زده بهشون خ 
 رو کنترل کنه گفت:  تشی عصبان

  شونی به ا  دیهستن که با  یباهاشون مالقات کنم. دوستان  دیجنگل، با  یپر  -
 نشون بدم.  



.  زدیموج م  رتیچشم هاش، ح  یبهم نگاه کرد. تو  ،یی ایدر  یاز سه پر  یکی
  ش،یاب   یشده بود؟ اروم با صندل  رهیبهم خ  یطور  نیشده بود که ا  ی باز چ

 شد. بلند گفت:  کیجلو اومد و بهم نزد 

 !ا یبه جلو ب -

. به چشم سمت چپم  ستادمیا   اچهیچند قدم جلو رفتم و کنار در   متعجب،
 گفت:  کیبعد، خطاب به فرد یشد و مدت   ره یکه سبز بود خ 

انجام    یکه بدون سود کار  یدان   یدارد. م  ی نخواهد بود، اما شرط  یمشکل   -
 !م ی ده ینم

تا شرطش  حرفش تکون داد و منتظر شد  دییتا یسرش رو به معنا کیفردر
 شد و با پوزخند گفت: ره یبهم خ  یرو بگه. پر

 را خبر خواهم کرد! ی صورت پر  نیچشم سبزت را بهم بده! در ا  -

بود!   ی زده چند قدم عقب رفتم، منظورش از چشمت رو بهم بده چ وحشت 
بشه؟ خواستم   یگفت؟ من، من چشمم رو بهش بدم؟ که چ  یم  یداشت چ

 کردم.  دیترد یزد، لحظه اکه   یمخالفت کنم اما با حرف  عیسر

نده  - را  پر  د،یبرو   د یبا  یاگر چشمت  نم  یبه  و شرط هم    میده  ی اطالع 
 نخواهد کرد!   ر ییتغ

برا  رهیبهش خ  یعصب   ی ا   دهیخواست؟ چه فا  ی م  یچ  یشدم. چشمم رو 
و مردد به بچه ها نگاه کردم. همه نگران و خسته    دهی براش داشت؟ ترس 



نگفت که    ی زیو چ  دیهم نگاه کردم، نگاهش رو ازم دزد   ک یبودن. به فرد
تصم  د یبا  یعن ی  نیا نبا   یم   می خودم  بستم.  رو  هام  چشم  اروم    د یگرفتم. 

 کردم.  یم  دشون یناام

 ی م  دیمن جونشون رو به خطر انداخته بودن و االن من با  یاون ها برا 
  ه یبه عنوان    دیونستم بخاطر هدفم و دوست هام، چشمم رو فدا کنم! بات

همه راه    ن یصرف کرده بودن تا ا  یادی ز   ینکنم! اون ها انرژ  دشون یالفا، ناام 
 چشم هام رو باز کردم و مصمم، گفتم:  ان،یرو باال ب 

 . دمیباشه! بهت م -

 . دیبه گوشم رس ک یحرفم، اعتراض انار و پشتش پاتر  با

 حماقته! نیا  ؟ یکن  یکار م  یچ ی : نه کارول دارانار

 مگه؟   یا  وونهی: کارول احمق نشو، د کیپاتر

بق  سرم به  نگاه کردم،  بهشون  و  ن  هی رو کج کردم  انداختم.    ینگاه   می هم 
جز    یکردم که چاره ا  یزد، اما چه م   ی چشم هاشون موج م  ی تو  یت ینارضا 

 نداشتم! نیا

انار و بچه ها گرفتم و به اون دادم. قهقه  نگاهم رو از  ییایدر  یپر یصدا با
 زد و گفت:  یا

  عی تا کارتان را سر د یتر بده  عی شجاعت شما خوشمان آمد! لطفا سر نی از ا -
 . میتر انجام بده 



تند  ضربان لعنت   ی تند م-قلبم  ب  یزد.  به طرف فردر  یانصاف  یچه    ک یبود! 
  رهیدرخشانش خ   ی نارنج   ی . مصمم به چشم هاستادمیبرگشتم و جلوش ا 

 شدم و با ترس گفتم: 

ب  - انجامش    ی تون  یم   ی پنجه هات بزرگن و به راحت  ار، یتو چشمم رو در 
 ! یبد

بزنه که مصمم    یشده بود، خواست حرف   رهیبا حرفم متعجب بهم خ   کیفردر
 تر از قبل گفتم: 

وسط   هویکه    ار یدرش ب  عی! فقط لطفا سر نمیرو بب  یپر  دی زود باش! من، با   -
 راه منصرف نشم. بدو!

بود! به چشم    ی داشت اما کنارش هم انگار از کارم راض  دی شد، ترد  ره یخ  بهم
پنجه    یغرش بلند  ه یبودم که به ناگاه با    رهیکه داشت خ  یهاش و موج

ب به  از چشمم  اورد و در چند لحظه خون    رونی هاش رو به طرف صورتم 
  ذارم ب  دیموندم، نبا   یمصمم م   دی. درد تموم بدنم رو در بر گرفت اما با دیپاش

  ن یزم   ی خواستم از درد رو   ی . مدنید  یچشم هام م   یبچه ها درد رو تو 
 غلط بزنم و زوزه بکشم اما، االن نه جاش بود و نه وقتش!

شدنم رنگش عوض    ی چشم قرمزم که بخاطر عصب  ه یبا    ، یغرور و درد درون   با
بود و داشت    کیفردر  یپنجه ها  یشدم که تو  ره یشده بود، به چشم سبزم خ 

رفت و دستش رو دراز    ییایدر   یبه طرف پر  کی. فردردی چک  یازش خون م 
شد.    ره ی چشم رو برداشت و با لذت بهش خ  یبا خوشحال   ییایدر   یکرد. پر



 ی فاسد نمبراش داشت! مگه    یا  دهی دونم چه فا  یرو گرفت اما نم  م چشم 
تبد و  چشمم  شدن  محو  با  چرا...  پس  به گو   ل یشد؟  و    یی شدنش  سبز 

شده بود!    لیسبز تبد  یگو  هیشدم. چشمم به    رهیبهش خ  رانی درخشان، ح
  یی ا یدر  یبگم که پر  یزیزده خواستم چ   رتیواقعا! چ... چطور ممکن بود! ح

 گفت:   یمعطل یب

 !د یجا منتظر بمان نی در هم گر یتا چند روز د  م ی ده ی بهشون اطالع م  -

شدن! اب به شکل    دیاب رفتن و ناپد   ر ی تموم شدن حرفش با سرعت به ز   با
بودم که با حرکت    رهیخ  ی به نقطه نامعلوم  ران یقبلش در اومد و اروم شد. ح 

کرد.    یافتادم، تموم بدنم درد م  نیزم  یرو   یسرم، با غرش بلند  یتو  یزیچ
ا   چم شده  هو ی شد.    یسرم داشت منفجر م    دید ش  نقدر یبود؟ چرا درد هام 

  دم ینگران بچه ها رو شن  یصدا  یلحظه ا  یشد. برا  یچ  تیشده بودن؟ لعن 
 . دمینفهم  یزیچ  گه یو بعد از اون از درد چشمم ناخوداگاه بسته شد و د

 ( ییا یدر ی)پر

بودم،    رهیسبز هم خ  یکردم، به گو  ی اب شنا م  یکه خوشحال تو  یحال  در 
ممکن بود    دون،ییو دادنش به پوزا  یز یچ  نیکردن همچ   دایبود، با پ  یعال

ترف پر  رم یبگ   ع یبتونم  ا  یو  بشم.  اون    یعال   ن یارشد  اول که  همون  بود. 
داره، به    یب یعج  یرویبا چشم سبزش، مشخص بود که ن   دم،یرو د  نهی گرگ
اون رنگ، نماد همون    دمیخاطرات، فهم  یاور  ادی فکر و    کم یبا    ی وقت  وص خص

 گشتن!    یبود که همه دنبالش م  یا یپر



پ   هزار  د  داشیپ   یکس  ش،یسال  با  اما  شده  و گفتن کشته    ن ی ا  دنینکرد 
تبد و  به گو  ل یصحنه  با   ، ی چشم هاش  باشه،    ی اثر  دیمطمئنم  از خودش 

پ   ی زیبود چون چ  ادی ز  ی لیاحتمال زنده بودنش خ  بود که   دایازش  نشده 
بود که من داده   یتنها احتمال   نیگفت ا  دیمدرک مرگش باشه! هر چند با

 گفت!  یم  یچ  د،ید  یرو م نیا  دونییپوزا  یوقت   دید دیبودم، با

ها رد    یمرجان ها و ماه   یاز ال به ال  یشتریبا سرعت ب   ع،یفکر به ترف   با
تا اقانوس    چهایدر  ی برسونم، از تو  یی ا ی تر به قصر در  عیشدم تا خودم رو سر

  ی و رد شدن از کانال اب ها  اچه یعمق در  یراه بود اما با شنا کردن تو  ی لیخ
  ی بود که پر  ی رعجور راه ف  ه ی  د، یبه قصر رس   شد یراحت م   ی ل یخ  ، ین یزم   ر یز

ا   ی کم  یها با  داشتن.  خبر  د  نیازش  روز  دو  تا  حداکثر    ی م  گه یسرعتم، 
جنگل به اونجا، خودم رو به قصر برسونم.    ی پر  دن یتا قبل از رس   د ی. بادمیرس

 کنن!  دا یرو پ  انایها حاال حاال ها نتونن د  ی پر  ه یبق  دوارم ی اره خودش بود، ام

 ( انای)د

خ  به رس  ره ی آب  باالخره  د  دهیبودم.  ا  ر یبود!  و  اومد  اما  خودش    ن یکرد 
  ز ی از همه چ   دیانتقام با  یبود. برا  ایدن هینژاد و    هی دیبود. اون ام  دبخشیام

بشه تا جونش    یمخف   ای  رهیگرفت که انتقام بگ  یم   میو تصم  شد یبا خبر م
  دوارمیام   رچند . ه دیکش   یانصاف نه، عقب نم   ی رو نجات بده. ترسو بود، اما ب 

  کم یموضوع    نیموضوع هم عقب نکشه، البته که کنار اومدن با ا  نیا  یبرا
 سخت بود. 



شدم.    ره یاز سطح اب، از جام بلند شدم و با لبخند بهش خ   الی باال اومدن کار  با
 کرد، گفتم:   یم  میکه بهم تعظ  یاهسته در حال

اصل   یم  - آبشار  به  بگو  بهش  منتظرش  ادیب  ی دونم؛  جا  اون  فردا صبح،   .
 هستم.  

  رهیاب فرو رفت. با اخم به اب خ  یمجدد، تو  م ی گفت و با تعظ  یچشم  الی کار
پر جم  یی ایدر  یها  ی شدم.  کاراز  نبودن.    نقدر ی ا  شه یهم   الی له  شرور 

  وونی رو بهم زده بود، تعادل رو برداشته بود و ح  ایدر  ز ی همه چ   دونییپوزا 
برا رو  ها  یها  مقام  ال   ی الک  ی گرفتن  اون  بود.  انداخته  هم  جون  ق  یبه 

رو    ایدر  ینبود اما زئوس، تنها بخاطر بردار بودنش، مقام پادشاه   یپادشاه 
 بود! ی مسخره باز ز یبهش داد! انگار همه چ

دست    ی عصب  به  اگر  بود!  آتنا  نشون  چشم کارول،  بستم.  رو  هام  چشم 
به کارول    ع یسر   دیفهمه اتنا هوز زنده هست، با   ی برسه، به حتم م   دون ییپوزا 
نتونه به جسمش برگرده    دی. آتنا، شا رهیو بگ ر   مشیتصم  دی رو بگم. با   قتیحق

تونه همراه کارول باشه و بهش کمک کنه. اما بازم تمومش، به کارول    ی اما م
  ی کشته م  ی حام  ی کرد بجنگه، تموم نژاد ها  یداشت. اگر قبول نم   یبستگ 

  انگر ی مدت، پنهان مونده بودن تنها بخاطر موعود و حاال، عص  ن یشدن. تموم ا 
 .شدی م  دهیفا  یکرد، تموم انتظار هاشون، ب   یر قبول نم بود و اگ ده یرس

دست از فکر کردن برداشتم و به طرف کلبه ام قدم برداشتم. کلبه    ن یغمگ 
و ماهر بودن.    قهی خوش سل   ی لیگل برام ساخته بودن. خ   یها  یکه پر  یچوب



کرده    شی کرده بودن که عال  نییرز قرمز تز  ی رو با گل ها یاطراف کلبه چوب 
 دوستش داشتم.  یل یبود. خ

چوب  دنیرس  با در  اروم  شدم.    باشی ز  ی به کلبه،  وارد کلبه  و  باز کردم  رو 
شده ام رفتم و روش دراز    ی کنده کار  یخسته و متفکر، به طرف تخت چوب

  یشدم. فردا، روز بزرگ   ره یسرم گذاشتم و به سقف خ   ر ی. دستم رو ز دمیکش
  اد ی  ی به عنوان روز مهم  خیها در تار   تونست بعد   ینفر م   ه ی  میبود. به تصم 

تصم  به  و  م  میبشه  شخص  ناام   ی همون  روز  ا  دی تونست  باشه.    یکننده 
تصم  یبستگ  چه  بگ   یم   ی می داشت  نم رهیخواست  مجبورش کرد،    شدی. 

 داشت.  یزندگ یبرا  یباالخره اونم حق

 *** 

داد، چشم هام    یبلبل که خبر از صبح شدن م   ز ی و دل انگ  با یآواز ز   ی صدا  با
بلند شدم و لباس هام رو عوض کردم.    یتخت چوب  یرو باز کردم. اروم از رو 

  یهم رو   شی بود و بعضا کم  ن یم  ز یتا رو  شیکه بلند   م،ی لباس سبز مال   هی
اش،    نهیس   ر یکه از لباس و ز  ییها   ز ی . با اودمیرو پوش  شد یم  دهیکش   نیزم
کرده بود. به خودم    دایپ  ی بیلباس جلوه عج   دن یخش در   ی بودن و م   زونیاو 
  ی رسم  نبار ینبودم، ا   شهی مانند جلوم نگاه کردم، مثل هم  نه یی آ   یاب ها  یتو

 بودم.  دهیتر از معمول لباس پوش

کنم و استرس داشتم. امروز    دار یها د  بهیبعد از مدت ها قرار بود بازم با غر  
بزرگ  روز  یروز  انتظار ها   یبود،  تموم  م  ایداد،    یم   جهی نت  ایکه    ی از هم 

. اروم  شدی م  ی چ  دی د  د یرفتم، با  رونیو از در ب   دمیکش  یقی! نفس عم د یپاش



طر ف آب    بهقدم برداشتم و    اچه،ینم و مرطوب اطراف در  یچمن ها  یرو 
اطراف نبودن، معلوم    نیک شاخ ا ت  یرفتم. به اطراف نگاه کردم، اسب ها

 ازشون نبود. یباز کجا رفته بودن که خبر  ستین

لذت    یلب هام نشست و چشم هام رو از رو   یاز ازاد بودنشون رو   یلبخند 
کمان    نیفکر کردم که اب هاش به هفت رنگ رنگ  ی بستم. به آبشار بزرگ

ابشار    یبزرگ که جلو  یکردن. با صخره ا  یازش سقوط م   ییبای بودن و به ز
ز و منظره  ب  دار یسپ  یاطرافش که توسط درخت ها  یبای قرار داشت    د یو 

 درست شده و اراسته شده بودن.  

همون    ی چشم هام رو باز کردم، درست تو  دم، ییبه فکر مورد تا  دن یرس  با
و جلو رو   یمنطقه  ا  یابشار  بر    ستاده ی صخره  به طرف منظره  اروم  بودم. 

با بود،    ک یممنون فردر  د یگشتم. هنوزم همون طور دست نخورده مونده 
جا محافظت کرده بود و نذاشته بود خاطراتمون    نیاز ا  یباشم که به خوب

اما    دی ناپد  شه یهم  یبرا و  بودم  اون روز ها  دلتنگ  افسوس، چقدر  بشن. 
 بازگشت نمانده بود.  یبرا ی راه

رو   ها  یاروم  نفس  بستم.  رو  هام  چشم  باز  و  نشستم    یقیعم   یصخره 
لذت ببرم و هم، استرسم رو کم    نجا ی ا   یپاک و عال   یتا هم از هوا  دمیکش

ساعت مونده بود، تلپورت، بنظرم    ه یکرده بودم    نی که مع  یکنم. هنوز تا زمان
 بود.  د یمواقع مف نجور ی ا یبود حداقل برا ی خوب ز یچ

 *دفترچه لغات* 



  مودنیدو نقطه بدون پ   ن یماده ب  ییجا  هست که به جا به  ی م: مفهو تلپورت 
انتقال    گهی . به عبارت دکنهیدو نقطه مورد نظر، اشاره م  نیب   یمتداول فضا

اون    نیما ب   یک یزیف  یرو بدون عبور از فضا  گهینقطه به نقطه د  هیماده از    هی
ا به مقصد و    تقالنور، ان-ماده به داده  ل یشامل تبد  یفناور  نیها هست. 

  ی االرض قدرت   یط  گهیبه زبان د  ا یهست. تلپورت    ه یمجدد به ماده اول  ل یتبد
بدون وقفه جا به جا بشه.    گه ید  یبه جا  یی تونه از جا  یهست که شخص م 

نژاد    گر یاز نژآد برتر، الهه ها هست و د  ی موجودات  ار یقدرت تنها در اخت  نیا
 حروم هستن. ها از داشتن آنها م 

 )کارول( 

  ی ل یچشم سبزم، خ  یخال  یسرم، چشمم رو باز کردم. جا  یتو  یدیدرد شد  با
که بچه    نم ی چشمم اطراف رو بب  ه یکردم با    یسع  یکرد. به سخت   یم  تیاذ

از جام بلند    یکردن. به سخت   یبودن و بهم نگاه م  ستادهیدورم ا   دم،یها رو د
و گ سر   ج یشدم  هکتور  بودن.  نگران  همشون  نگاه کردم.  بهم    ع یبهشون 

 شد و اروم گفت:  کینزد

!  یدیکش  ی م  یوحشتناک   یو زوزه ها  یهوش شد  یب  هوی  ؟ی" کارول خوب 
 !"می نگرانت شد یلیخ

اروم سرم رو به چپ و راست    م؟ی بود  ی قبل  ی بودم، هنوز هم همون جا  جیگ
 گفتم:   جیتکون دادم و گ 



عواقب در اوردن چشمم   دید... بدجور درد داشت، شاش  یدونم چ   ین... نم  -
 م؟ یی شد؟ کجا یوحشتناک بود! ا... االن چ  ی لیکه بود خ  یبود. هرچ

بود،   دهیکنارم خواب  الی خ  یکرد و ب   یکه به اطراف نگاه م   یدر حال  کیفردر
 گفت: 

 م، ی همون مکان  ی! همچنان تویکور که نشد  ،یچشمت رو از دست داد  هی  -
  یابشار اصل ی خواد صبح تو رو تو یجنگل گفته فردا که امروز باشه، م  یپر
 . نهیبب

!  نه یب   ی جنگل گفته بود امروز من رو م  یبهش نگاه کردم، واقعا پر  متعجب 
 . دمیپرس  ران یح

 کشه!  ینگفت سه روز طول م یی ایدر  یامروز؟ مگه پر -

 و با تمسخر گفت:   دیخند کیفردر

سئوال    ی! حاال هم به جادیخواب بود  ی بعالمنتها جنا  د،ی اره طول هم کش   -
که    ییتا جا   ، یاون جا باش  د یبا  گهیتا دو ساعت د  با ی. تقرمیبر   دیبلند شو با 

 مهم بود.  یل یجنگل زمان براش خ ی دارم پر ادیبه 

لحظه    ستادنم ی از جام بلند شدم. با ا  ، یسرم رو تکون دادم و به سخت   اروم 
  ی و نگهم داشت، با نگاه  ستادیکنارم ا   عیرفت که هکتور سر   جیسرم گ  یا

نگاه کردم؛ همه منتظر و    هیزد؛ به بق  یشدم که لبخند  رهیمتشکر بهش خ
 ی و در حال  دمیکردن؛ اروم خند  ی بودن و بهم نگاه م  ستادهی نگران، جلوم ا

 رفتم، گفتم:   یکه جلوتر بود م   کی که به دنبال فردر



 بابا خوبم.  ه؟ یشکل  نین ا هاتو  افهی چتونه؟ چرا ق -

هم طرف چپ رو    کیو پاتر  شای طرف راستم رو پر کردن و پاتر  یو انال  انار 
 اومد گفت:  ی که با اخم کنارم راه م  یگرفتن. انار در حال 

 ؟یبا خودت کرد یکنم، واقعا چه فکر  یدارم به حماقتت فکر م  -

کار خودم مونده بودم، اما    یرفت، چرا دروغ، خودمم تو  نیمحوم از ب   لبخند 
بودم.    ده یکش   یاون همه سخت  ی شد اون موقع جا بزنم، بخصوص وقت  ینم

 اروم زمزمه کردم: 

 دونم خودمم. ینم -

درونم گفت    یحس  هیچون    دیدونم چرا اون کار رو کردم، شا  یگفتم، م  دروغ
ا  از اونچه فکرش رو بکن  نیبا  تر  دونم   ی رسم! نم  یجوابم م به    ی کار زود 

فکر بهم غلبه کرد و شجاعت   نیچقدرش درست بود اما اون موقع به حتم ا 
چپ    ت سرم رو به سم  ک، یفکر بودم که با حرف پاتر  یالزم رو بهم داد. تو 

 چرخوندم. 

  یی از کار ها یکی اوردن چشم   رونیحالت خوبهف ب  نکهیمهم ا  ؟ یاالن خوب -
. چون  شهیاز قدرت فرد کم م   ی میز اون ن درد داره و بعد ا   ی لیهستن که خ 

م   نهی گرگ قدرت  رنگ چشم هاشون  از  به هر حال    رن یگ یها  توهم    هیو 
 . یا نهی گرگ

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  اروم 



نقص قدرت    نیاره درسته، بهترم، اما من از همون اولش هم نقص داشتم، ا -
 .ست ی ن یدیجد  ز یهمون ها چ یهم رو 

بد  با سکوت  ا   نمون یب  یحرفم،  چند  هر  شد،  داشتم که    نقدر یحاکم  درد 
سکوت رو نشکنه و بذاره به حال خودم باشم. تموم    یشدم کس   ی خوشحال م
کرد و چقدر جالب بود که چشمم رو در اورده بودن اما بدنم    یبدنم درد م

 بود واقعا! بیدرد گرفته بود! عج 

 اچه یداده بودن، در  اچه یبه در  ی خاص  ییبای اطراف نگاه کردم، گل ها، ز  به
.  م ی نامعلوم برس   یتا به مقصد   م یزد  ی بزرگ بود که کنارش دور م  یبه قدر

و مرطوب    یعال  یکردن، حوا  یکه از خودشون منتشر م   یخوب   یگل ها با بو
 منطقه رو معطر کرده بودن و باعث لذت بخش شدنش شده بودن.    نیا

و خ  شهیجا هم   نیا   انگار  نم بود، خواب    سی نم  و  بارون    یبودم  دونستم 
  ییبای ز  ی بودن و شبنم ها  س یها و علف ها خ  ن ینه اما زم  ا یاومده بود  

خورد.    یموج م  ییبا ینگاه کردم که به ز   اچهی روشون نشسته بود. باز به در
.  ودب   یجور  نی هم  شهیبود، انگار بخاطر باال بودن ارتفاع هم   یهوا هم ابر

چه منظره و مکان    می بود. از حق نگذر  ی شکل  نی هم هم  ن ییهرچند اون پا 
تونستن تجربه اش کنن و ازش لذت    ی ها م  وون ی بود، کاش تموم ح  ی قشنگ
 ببرن. 

بزرگ،    یبه صخره ها  دنینگذشته بود که با رس   اچهیاز دور زدن در  یمدت
به    دیبودن! احتماال با   اچه یدر  نی ها که وصل هم  نیبهشون نگاه کردم، ِا ا

قشنگ طبقه طبقه کنار    یل یچه جالب خ  دن، یرس  یم   اچهیدر  ن یمنبع ابشار ا



ازشون    یگ بزر   یکه ابشار ها  یبزرگ  یرفتن. انگار به همون کوها   یهم باال م
 وصل بودن.   ختی ر  یم  نییبه پا 

بدنم    م،ی شروع به باال رفتن از صخره ها کرد  یبه سخت   ک یاز فردر  د یتقل  به
صخره هم    هیتونستم خودم رو باال بکشم. هنوز    یم   ی کرد. به سخت  یدرد م

افتادم و سرم به سنگ    ن ییراه به پا   مه ی باال نرفته بودم که با سر محکم از ن
 ی توان  گه یکردم باز بلند بشم اما د  یاز درد سع   یخورد، با زوزه ا  ی کیکوچ 

من رو از پا در  یجور ن یداشت که ا یچشم، چه قدرت  نی برام نمونده بود، ا 
  نیرفته بود، غمگ   ل یبلند بشم و تمام توانم تحل  گهیتونستم د  یود؟ نم اورده ب 

بودن نگاه کردم و خسته   رهی صخره اول خ  یبه بچه ها که نگران بهم از باال
 گفتم:  

 برام نمونده.   ی جون گهی انگار د-

محتاج    ه یو به کمک بق  ی رو محکم بستم، چقدر بد بود ناتوان باش  چشمم 
خجالت کش  ، یباش شدت  ا  م،دیبه  چاره  واقعا  درخواست کمک    یاما  جز 

ا قدر  قدر    ن ینداشتم،  اون  تاوان  دارم  انگار  االن  و  نداشتم  رو  هام  چشم 
 دادم.   ینداشتن ها رو پس م

شده بود،    ده یچ   یکه دور پام پ   یزیفکر بودم که با بلند شدنم توسط چ  یتو
شده بود و    دهیچ  ی بود که دور پام پ  ک یباز کردم، دم فرد  دهیچشمم رو ترس

صورتم    ی هاش که االن تو  الی زده به    رتیپشتش گذاشته بود! ح   یمن رو رو 
 شدم.  رهیبودن خ 



نبود، چون به    یز یسه برابر من بود و وزنم انگار براش چ   کیجسه فردر 
و شرمنده باز    نیکرد! غمگ  ینم  یرفت و اعتراض  یاز صخره ها باال م  یراحت

وضعم تاسف بار بود. کاش چشمم رو نداده    نی چشم هام رو بستم. چقدر ا
!  می و به غارمون برگشته بود  م ینبود   نجایاالن ا  دیبودم. اما نه اون وقت شا

بود که هنوز    نی بود که شده بود، اشکال نداشت گذشته بود. اره مهم ا  یکار
 مواظبش باشم.   یلیخ  دیچشمم رو داشتم. با  هی

خودش، سرم رو باال اوردم. عجب    یگذاشتنم از رو  نییجگوار و پا  ستادنیا  با
  ی پر از چمن بود و اطرافش پر از درخت ها  یمحوطه خال   هیبود!   یمنظره ا

  ی ل یرو خ  دیدرخت ب  یکرده بودن. وا  باشی بود که به شدت ز  دیو ب  دار یسپ
  یلیبودم. خ   ده یازش شن  ادی بودم اما ز  ده یتا حاال ند   نکهی دوست داشتم با ا

اون دشت    ون یذهنم تصور کرده بودم. م   ی که تو  یزیبود، درست مثل چ  با یز
ابشار بزرگ قرار داشت،    هیبزرگ افتاد که پشتش    ینگاهم به صخره ا  با،یز

  ی برق م  یی بای و به ز  دن یچک  ی کمان ازش م   نیاب هاش به هفت رنگ رنگ
 صبر کن!  ؟یزدن، چ 

  ده یخواب د  یبودم! اره، تو  دهیو صخره رو قبال د  ابشار   نی منظره، ا  ن یمن ا 
بود و بهم    دهیبود که اون ببر بزرگ، به پهلو خواب  ییهمون جا  نجای بودم. ا
ها جلوش    نه یبود که اون گرگ  یی صخره درست همون جا   نییکرد، پا   ینگاه م 

 زئوس! یکردن! وا  یم  م ی تعظ

خوابم به وضوح    یبودم که تو   ده یرس  ییاومدم، درست به جا  نجا یواقعا به ا 
به    رانیخواب بود اما... نبود! من... ح   هیکردم تنها    یبودمش! فکر م  دهید



صخره    یرو   یزیبودم که با حرکت چ  ره یو درخشنده خ   ی کمان  نیابشار رنگ
 توجهم بهش جلب شد. به شکل انسان بود!  

!  اناید  بود!   یشدم. اونم همون پر  رهیزده بهش خ  رتیمتعجب تر از قبل و ح 
که    یا یجنگل معروف و شناخته شده بود! پر  یخودش بود؛ اون همون پر

به جلو برداشتم و به صخره    یبودن! خوشحال قدم  دنشیهمه به دنبال د
 شدم.  کیبود نزد ستادهی که باالش ا  یا

انرژ  هی  نجا یا   دنیبا د  انگار  به صخره    دنیبهم برگشته بود. با رس  یعالمه 
شدم، بغض گلوم رو گرفته    رهیو سرم رو باال اوردم. بهش خ  ستادمی جلوش ا

اشنا باهاش  چرا؟ من که  اما  بودم؟    یی بود،  بغض کرده  چرا  نداشتم پس 
 من، دارم بگم؟    یگفتم؟ اصال چ  یم  یچ   دیبهش بزنم اما با   ی خواستم حرف

 . دمیبا خودم دست کش  یریشدم و از درگ  رهیبا حرفش، متعجب بهش خ

 !زمیمنتظرت بودم عز ی لی! خ یکارول! باالخره اومد  -

  یبود؟ با لحن   یموندم. منظورش چ  رهیو شوک زده از حرفش بهش خ   ران یح
 متعجب گفتم: 

 بودمتون! دهیخواب د ی! تو انا ی! بانو ددیباش انا ید د یشما، با -

 زد و اروم گفت: یبود، لبخند  رهیهمون طور که بهم خ انا، ید

جنگل هستم. منتظرت بودم در واقع همه منتظر بودن.    ی پر انا،یبله من د  -
   ؟یبه دوست هات اعتماد دار ؟یدون  یاز خودت م  ی کارول! بهم بگو چ 



دلم    ی نگاه کرد، متقابال به بچه ها نگاه کردم و تو  هیحرفش، به بق  ن یا  با
  ی نگاه م  گه یبودن و بهم د  ستاده یزمزمه کردم، معلومه! همه کنارم به صف ا 

 زدم و مصمم گفتم:  یکردن. لبخند

هستن که تموم مدت کنارم بودن. از    یی بله اعتماد دارم، اون ها، تنها کسا   -
 ی نم  یهستن که حت   یب یعج  ی دونم تنها اتفاق ها  ینم  یادیز  ز یخودم چ 
 و ...  ه یچ لشون یدونم دل

 گفت:  بی عج یحرفم؛ با لحن  ونیجنگل م  یپر

اون اتفاق ها، بر خالف    لی! کارول، دلینش   مون یاز اعتمادت پش  دوارمیام  -
ن   ی کن  یفکرت که فکر م ن  بیعج   ی رو یبخاطر   لی دل  ست،یدرونت هست، 

 ! نهی و نه گرگ  یتو نه گرگ  ،ی نژاد خاص  هی! تو  یفقط خودت   ب،ی قدرت عج  نیا

  نه؟ ینه گرگ بودم و نه گرگ   د، یام کوب   نه ی حرفش ضربان قلبم به شدت به س  با
  ی رو یهستم! ن  ی بودم؟ بهم بگو بهم بگو من ک  ی بودم؟ من ک  ی پس من چ 

داشتم! زئوس، چرا    یی روی ن  نی بودم که همچ  ی درونم از خودم بود؟ من ک
 گذشتن؟    ی م  نقدرارومیلحظه ها ا ی دم آخر نیا

پر  منتظر  تا حرف  یبه  از    ی چشم دوخته بودم، منتظر بودم  بزنه و من رو 
بست و دست هاش رو باال اورد!  که چشم هاش رو    ارهی ب   رونیب   یسردرگم

 یتموم وجودم پ  یتو   یب یبودم که به ناگاه درد عج   رهیمتعجب به کارش خ
  ی و از درد چشم هام رو محکم بهم فشار دادم، درد، درست مثل وقت  دیچ

اومدنش رو از    رون ی کرد، به وضوح ب  یبدنم رو کنترل م  رو، یبود که اون ن



ا   یتموم شد، درد ها به قدر  ز ی بعد همه چ  یجسمم حس کردم و لحظه 
 اروم شدن که انگار از قبل وجود نداشتن!  

شدم،    ره یخ  انا ی زده به کنار د  رتیترس و تعجب چشم هام رو باز کردم. ح   با
  ، یاشک   ییبود و با چشم ها  ستادهیکنارش ا  ، یاز نور به شکل انسان   یهاله ا
بودم    ره ی بود؟ متعجب بهش خ  یبودم، اون ک   رانیشده بودن! ح  رهیبهم خ

بهت زده    با،یبه اون هاله سبز رنگ ز   مشیکنارم و تعظ  کی که با حضور فردر
  ی باهاش حرف م   کیبود که فردر  یشدم، نکنه اون همون   رهی خ  کیبه فردر

 زد؟

جا چه خبره! چقدر سئوال    نی نه! زئوس ا  ا ی  ی که بهش گفت مال من  یهمون 
  یهمون   نی . ادنیرس   یپازل، انگار داشتن بهم م   یها  کهی ذهنم بود، ت  یتو

کردن مرده بود! هاج و واج به هر    ی همه فکر م  شی بود که از هزار سال پ
م نگاه  صدا  یدوشون  با  و  اومد  حرف  به  بخش    بیعج  ییکردم که  ارام 

 بهم گفت:  ابخط

روز    ن یمنتظر ا   یل یخوشبختم، آتنا، الهه جنگ هستم! خ   دنت یکارول! از د  -
بودم. بزرگ    ،کنارت یبود  کیکوچ   یبودم تا بتونم باهات حرف بزنم! از وقت

  ی رو حس کردم، مثل بچه ام م  یدی که کش   یی و درد ها  دمیشدنت رو د
 !زم یعز  یمون 

چشم هاش    یسبز  ی دادم، انگار داشتم تو  ی به حرف هاش گوش م  ران یح
کردن    یکه فکر م   ی، چقدر ارامش داشت! آتنا، الهه جنگ؟ کس شدم   یغرق م 

وجودم    یالهه جنگ تموم مدت تو  شد،ی مرده بود الهه جنگ بود؟ باورم نم



  ی لی! خ شه یباورم نم   یخبر بودم! وا  یبود؟ تموم مدت همراهم بود و من ب 
 !ی لین بود! خ یسنگ

شوکه فرو    یاز قبل تو  شتر یب  انا،یهمون د  ای جنگل    یبه حرف اومدن پر  با
 رفتم. 

از گله    یهجده سالته، از وقت   گهی کارول، به حرف هام گوش کن، تو االن د  -
ماه،    ه ی  ن یا  ی ماه گذشته! تو  ه ی  یدی جا رس  ن یو به ا  یاومد   رون یتوماس ب

  ن یبنابرا   ،یرو به رو شد  یادی و با مشکالت ز یکرد  دایپ  یادیز   یدوست ها
که    یزیچ   هب  ی تون  یو باالخره م   تهی سالگ! امروز تولد هجده  ی بالغ تر شد
 تیبه خود واقع   ی! پس بهم بگو کارول، اماده ا یبش   لی تبد   ، یواقعا هست 

 ؟ یبش  ل یتبد

  ی تو  یب یقدرت عج  ه یبدنم از حرف هاش به لرزش افتاده بودن، انگار    تموم
تموم مدت همراهم    م؟ی بدنم رخنه کرده بود! حراسان شده بودم، خود واقع

روز و  بود  تولدم  امروز  نبودم!  تنها  من  م   یبودن!    یک   دمیفهم  ی بود که 
نبود امروز تولدمه؟ اما نه، امروز که تولدم نبود! تولدم چهار    ادمیهستم؟ چرا  

اما در کنارش هم  بود! اما ممکن نبود اشتباه کنن! خوشحال بودم    گهیماه د
 شدم!    یم  میو  امروز خود واقع   م ی من ک  دمی فهم  یم  ج، یگ  یکم

بهم دست داد، حس قدرت و اعتماد به نفس!    یب یناگاه انگار حس عج  به
  گه یشدم. باز چم شده بود؟ االن که د  رهیمصمم سرم رو باال اوردم بهش خ 

 مصمم گفتم: اراده از کجا اومد! بلند و   نیبدنم نبود! پس ا  یاون قدرت تو



 آماده ام! -

زد و    یتوجه به اشوب درونم، لبخند  یاما ب   انا،ینه نبودم، صبر کن! د  ؟یچ
زد، با لبخندش،    یچشم هاش رو بست، دست هاش رو باال اورد و لبخند 

قرار    د، یکوب  یام م  نه یتموم بدنم پر از نور شد، قلبم به شدت خودش رو به س
   وفته؟یب  یبود چه اتفاق

بودم،   دهیهوا معلق شدم. ترس  یفاصله گرفتم و تو  نیاروم از سطح زم  اروم 
  ره یباز به صحنه خ   ییبا دهان ها  نیی به خودم و بچه ها که از پا   رانیح

  شد یم  ل یتبد  ی ا  گهی د  ز یبه چ  ، یدرد  چی بودن، نگاه کردم، به بدنم که بدون ه 
 یراب  امبهت بودم، چشم ه  یکردم! تو  یم  ر ییشده بودم! داشتم تغ   رهیخ

بسته شدن و با باز شدنشون، انگار بازم دو تا چشم داشتم، اما    ی لحظه ا
 از کجا اومده بود! دیچشم جد نیبودم؟ پس ا  اوردهیمگه چشمم رو در ن 

نداشتم!   یبود که درد  بیکردم، عج  ینگاه م   دمیبه خودم و بدن جد  رانیح 
بلند تر    یداشتم! دمم به اندازه دم جگوار حت  یچه دم بزرگ  ،ی ! واشد یمگه م 

  ی کردن،  و چشم هام انگار برق م   یم  ر ییشده بود! گوش هام هم داشتن تغ
 بودم!  یشدم؟! زئوس من چ یم  لی تبد ی زدن! داشتم به چ 

در بر گرفت و به ناگاه پاهام    ی میتموم منطقه رو نور عظ  ی لحظه ا  یبرا 
ا  ن یبازم زم اما  پاها  نبار ی رو لمس کردن،  برابر  سابقم بودن!    یپاهام چهار 

کردن! به خودم نگاه کردم،    یبهم نگاه م   ران یشدم، ح   رهی خ  ه یمتعجب به بق
باال اوردم و متعجب بهش چشم دوختم، دست هام د   گه ی دست هام رو 



راه راه    ی بودن و روشون خط ها  شده ی نبودن! دست هام نارنج  یخاکستر
 وجود داشت!   اه یس

مثل برف!    یدیدر اومده بود، اونم سف  دیدلم به رنگ سف  ر یدست هام و ز  ر یز
زده سرم رو به عقب برگردوندم و به پشتم نگاه کردم،    رتیح   ییبا چشم ها 

توشون    اه یبزرگ راه راه س   یبود خط ها  ی بزرگ، که به رنگ نارنج  ی جثه ا
ا   یبودم؟ خودم چ   ین چ ! مزد یموج م   ده یندموجود رو تا حاال    نیبودم! 

 بودم؟  یبودم! من ک

و اتنا دادم، هر دو با    انایجنگل د  یزده نگاهم رو از بدنم گرفتم و به پر  بهت
و    ی واقع  ت یبودن. خواستم ازشون درباره خودم و ماه  رهیبهم خ  ی خوشحال

اشون    بم یعج  برگشتم، همه  به طرفشون  ها  بچه  بلند  با غرش  بپرسم که 
.  ردمبه خون نشسته اشون نگاه ک   یاماده حمله بودن! متعجب به چشم ها

. بلند و با ستادی جلوم ا  کیبزنم که فردر  یچشون شده بود؟ خواستم حرف
 گفت:   یو تهاجم  یعصب  ی لحن

 ! زود باش کارول!سا ی جنگل و الهه وا یبرو کنار پر -

پرش، از    ه یکردم، با    یکه به بچه ها نگاه م  یدر حال   د یو با ترد  متعجب 
ب ا   انا ی د  نیصخره باال رفتم و  آتنا  بودم، همشون    رهی . بهشون خ ستادمی و 

تو  ر ییتغ بود،  من  به  و چشمشون  بودن  حمله  اماده  بودن  چشم    ی کرده 
اد بلند  یکردن! با فر  ر ییتغ   نقدر ی ا  هویزد! اما چرا؟ چرا    یهاشون نفرت موج م

 پرت شدم.   رونیاز قبل شوکه شدم و از فکر به ب  شتر ی آنار به شدت ب



که    ی! نژادی! تو از نژاد برتر بودیلعنت   یمدت گولمون زد  نیکارول! تموم ا   -
اعتماد کرد،    شه یبه شماها نم  اد، یرو قتل عام کردن! ازت بدم م   ای تموم دن

خون خوار که فقط دنبال کشتنه! ازت بدم    وونیح   هی  ،ی توهم مثل جگوار
 اشغال ناقص!   ادیم

و ح  غی ج  با ناقص، شوکه  با کم  رت ی اخرش و کلمه  نم   یزده،    یبغض که 
با چرا  اصال  م   نیا  دیدونستم  رو  دادن    دم،یشن  یها  ادامه  مانع  خواستم 

حالت خلسه    هیبه جلو برداشتم که به ناگاه انگار وارد    یحرفش بشم و قدم 
بودم    ره یکلبه ظاهر شدم! هاج و واج به در خ   هی  یبعدش، جلو  وار شدم و

 با حرف آتنا به خودم اومدم.  که

کارول    یکارول اروم باش ه  ن،ی نبود  ن یکنه! شماها ا   یچرا بس نم  ،یلعنت   -
 !زمی عز  ن یقشنگت بهم نگاه کن! من رو بب یبا اون چشم ها

سبز    یرنگ گرفتم بهش دادم، چشم ها  ی کرم  یام رو از در چوب   رهیخ   نگاه
بغلم    نکهی با ا  د،یاش پر از بغض بود! به طرفم اومد و در اغوشم کش  یشم ی

بودم! اگر    یکرده بود، به اندازه دو سر و گردن ازش بزرگ تر بودم! من چ
انگار    ن،شدم اما اال  یبغلش غرق م  یرو داشتم، مطمئنن تو   م ی هنوز جسم قبل

 بود! کیهم کوچ  یلی بود! خ  کیبغلش برام به شدت کوچ

 یمهم نبود، مهم نگاه دوست هام بود که تو   نیبا غم چشم هام رو بستم ا  
  چ ینگاه هکتور، رو ه  یشد مگه؟ چرا؟ نفرت تو  یلحظه عوض شده بود! چ

بودم! چه خبر    دهی رو ازش ند  ینگاه   نی برم، تا حاال همچ  ینم   ادی وقت از  
فکر بودم که به ناگاه، تموم    یتو  نکرده بودم پس چرا...  یبود؟ من که کار



! با شدت  شد یم   یخال  یرفت، انگار وجودم  داشت از انرژ  لیبدنم تحل   یانرژ
که    دمیشن  یآنتها رو م  یها  غیحال شدم، تنها ج   یآتنا افتادم و ب   یرو   ادیز

 سوال وجود داشت؟ چرا؟! نقدر یزد، چم شده بود؟ چرا ا  ی صدام م

 )هزار سال قبل( 

 )آتنا( 

دو   با هاِلرُبوس  به طرف جنگل  پ  دیبا   دم،یسرعت  از  قبل    دا یهر طور شده 
ا برسونم،  اونجا  به  رو  خودم  پ   ینجوری کردنم  تو  دایشانس  اون    یکردنم 

  ی م   ی ابی مانع از رد شون،ییگل ها و قدرت جادو  یکمتر بود. بو  ی لیجنگل خ
  شهاتا بتونم با   دمیخر  ی وقت م  دیکرد. با  یکارش رو سخت تر م  ن،ی شد و ا

 !ی دیکارت رو م  یکار، سزا  انتیخ  یمقابله کنم، لعنت 

افتادم،    یداشتم از پا م   گهیاما واقعا د  دم،یدو   یبود که با سرعت م   یمدت
تموم    زد،یخون نم  هیبهم شب   یبود، اگر اون جور  یاون لعنت   ر یهمش تقص

انتقام تموم اون نژآد ها   یمقابله باهاش هدر نم  یقدرتم برا که    ییرفت! 
 !رم یگ  ی کنارم بودن و کشته شدن رو ازش م

ا-به  ندرت سرعتم رو کم کردم و وسط دشت، نفس    ستادم،ی نفس زنان 
  یم یبه اطراف نگاه کردم، پاهام از خستگ  ادی ز  ی! با خستگ شدی نم  ینجوریا

بزرگ   دنیلرز سبز  سر  دشت  وسط  بودم.  عرق کرده   ی ابودم که گرم  یو 
افتابش، به شدت سوزان بود. بخاطر عرق بدنم، طخم ها باز شده بودن و  

و    د یچک  ی شده بودن. خون و عرق بود که از صورتم م   یبازم جار   ، خون ها



م   ی رو  ها  فردر  یچشمن  به  ا  کیافتاد، خسته  نگاه    ستادهی که کنارم  بود 
  ن یزم  یحال رو   یکردم، اونم خسته بود اما انگار حالش بهتر از من بود، ب 

 افتادم و خطاب بهش خسته گفتم: 

 تموم شده و...   رومیکنه ن   یتونم؛ تموم بدنم درد م   ینم  گهید -

حرفم    ونیبود، قاطع م   ره یبه جلو خ   یکه خسته و عصب   یدر حال  کیفردر
 و گفت:   دیپر

زود    دیشا   ینجوری تونم از سرعتم استفاده کنم، ا  ی هنوز م  د، یبانو سوارم بش  -
 کنه!  دامونیپ ع ی خطر داره ممکنه سر ی لیخ  نجا،ی موندنمون ا م، ی تر برس

  یواقعا... به سخت   ست ی ن  یچاره ا  یبشم؟ اما اونم خسته هست! ول  سوارش
  یحرفش تکون م  د ییتا  یکه سرم رو به معنا  یاز جام بلند شدم و در حال

دادم، سوارش شدم، پشتش نشستم و دست هام رو دورش حلقه کردم و  
 گفتم: اروم کنار گوشش  

 ؟ ی. مطمئن م ی برس ستی مونده، ممکن ن ل یتا هاِلرُبوس ده هزار ما -

نزدم و محکم خودم رو بهش چسبوندم تا    ی حرف  گهیحرکت کردنش، د  با
.  یخودش هم مطمئن نبود! ه   یعن یداد،    یجواب نم   یوقت   کیفردر  افتم،ین

ب  ادیبود، اما فکر نکنم ز  ادیز  یلیسرعتش خ    دوارم ی! هر چند امارهیطاقت 
 بتنونه تا اون جا تحمل کنه. 

. داشتم کم  دمیکش  ینفس م   یهام رو بسته بودم و اروم و به سخت   چشم
شدم. درد تموم بدنم رو در بر گرفته بود و لحظه به لحظه    یهوش م   یکم ب 



ب   یهم دردم م  شتر ی ب  ی حت  کیگرفت. با هر تکون فردر  یم  یشتریشدت 
به جنگل،   دنمونینده که با رس  ادامه  گهی گرفت، خواستم بهش بگم بس کن د 

 رو ادامه دادم.  م سکوت 

اومدم و اروم به طرف    ن ییاز روش پا  ی مرض، به سخت  ی جلو  ستادنشی ا  با
  ی بود. اسوده به سخت   یهاله نامرئ   ه یمرز جنگل رفتم. به مرز نگاه کردم،  

  ی دیو وارد مرز شدم. با عبورم از مرز، به ناگاه درد شد  دمیکش  یقینفس عم
 افتادم و از درد چشم هام بسته شد.  ن یزم یرو   د، یچ  یپسرم   یتو

 *** 

و صدا  با نگاه کردم، پس   یادیز   یسر  اطراف  به  باز کردم،  رو  چشم هام 
لبخند برسم!  بودم  د  یرو   یتونسته  با  سرم،    یباال  انا ید  دن یلبم نشست. 

که با مانع شدنش نذاشت و    نم یبه نشسته بش  دهیکردم از حالت خواب  یسع
 نگران گفت: 

  ی روز انداخته؟ اونم تو، خدا  ن یتو رو به ا  ی رو ول کن اتنا، چ  فاتیتشر   -
 جنگ!  

چشم هاش و کالمش موج    ی تو  یاز نگران  یادیز  ی و شوک، با چاشن  رت یح
 زدم و گفتم:  یزد، از سر غم لبخند  یم

 تونه باشه جز... هادس! ی م  ی... ک -

حرفم تکون دادم    دی تا   ی موندم. سرم رو به معنا  ره ی بهش خ  انایبلند د   ع یه   با
 و خسته گفتم: 



همه رو کشت تا بتونه بهم برسه،    انتکار یکرد، اون خ  انتی درسته، بالخره خ  -
که ازم محافظت کردن، کشته شدن، همشون رو قتل عام    ییتموم نژآد ها

 برم! ی ا گهید یتونستم جا  ینم نجایکرد! من... من جز ا

  ده یچشم هام د  یکه جلو   ییمرگ ها   ی اداوری گلوم رو گرفته بود، با    بغض
  ی داشتن که قربان   یریبودم، بازم دگرگون شده بودم. مگه اون ها چه تقص

بود سرش رو    یکه عصب   یدر حال   ن، یغمگ  انا ینفرت و طمع اون شده بودن! د
 تکون داد و گفت: 

  ی اهال  نه، یسرزم  یجا   ن یبد تر  یریرد گ  یجا برا  ن یا   ،یکرد  یکار درست  -
 کنه.   یم  یکنن، قدرتشون با تموم لشکر هادس برابر  یبهت کمک م  نجایا

  ی گفتم االن تموم نژآد ها  یگفتم! م  ی م ی انداختم؛ چ نیی سرم رو پا نیغمگ 
  ی و نژاد ها  م یی گفتم فقط ما  یم  ستادن؟یطرف هادس ا   ، یجز محدود  گهید

 شدم، مردد گفتم:   رهی سرم رو باال اوردم و باز بهش خ نیبرتر؟ غمگ 

بتونن   نجایا   یو فکر نکنم اهال  م یی اونا، همشون طرف هادس هستن، ما تنها  -
 با اون ها مبارزه کنن! اگر... 

که کردم، حرفم نصفه قطع شد و نتونستم ادامه اش رو بگم،    یسرفه ا  با
کرد و    یقلبم درد م   دم،یکش   ینفس م   یبد بودن، به سخت   یلی سرفه هام خ

سرفه    ون ی زخم هام انگار عفونت کرده بودن. به ناگاه با باال اوردن خون م
 و نگران گفت:  دی کش  یغی هم ج  انایهام شوکه شدم. د 

 !ی دید بیشده؟ چقدر بد اس  اتنا، خون! تو تو چت یوا -



حد    ن یبود اگر تا ا  ده یتدارک د   یکه اون لعنت   یریدونم، با اون غافلگ  ینم
  ی خون که تو  یسرفه هام و مزه شور  ونی بود. م  بیعج  دمید   ینم  بیاس

 گفتم:  یدهنم پخش شده بود، به سخت

 زد و....   بیاش، بهم اس  زهی هادس... با ن -

سنگ بلند شد و به طرف    یاز رو  عیسر انایبودن. د دهیها امونم رو بر سرفه
نگذشت که با کاسه اب برگشت و بهم کمک کرد تا بخورم.    ی رفت، مدت  ییجا

و    دمیکش   یق یبهتر شده بود. نفس عم  ی لیبعد از خوردن اب انگار حالم خ
 خوردم، گفتم:   یکه جرعه جرعه اب رو با دست خودم م   یاروم در حال 

به    ی. اون لعنت ارهی تا از پا درم ب  شهیبگذره بد تر م   یهر چ  شم،یخوب نم   -
 ممکنه...  افته یاتفاق ب ن یا دیرسه نبا   یهدفش م

ن  ، یک ی  غیو ج   ه یگر  یصدا  با   انایتموم گذاشتم و به پشت د   مه یحرفم رو 
ا  ره یخ ِا  بود! چرا تا االن متوجه بودنش نشده بودم! به   س یآن  نکه یشدم. 

حالم بد بود که حسشون    نقدر یاما انگار ا   هم بودن،  هیاطراف نگاه کردم، بق
 جلب شده بود.   سی هم توجه اش به ان  اناینکردم. د

ان  انای د  از  بلند بشم،  تا  تا بهم کمک کنه    ی از دوست ها  یک ی   س یخواستم 
بلند شدم    انا یبه کمک د  یبراش افتاده بود؟ به سخت   یخوبم بود، چه اتفاق 

تخته    یکرد. کنارش، رو   یم   هی بد گر  یل یو به طرفش قدم برداشتم، داشت خ 
ه به  و  نشستم  دست  کلی سنگ  حال  دمیکش  یبزرگش،  در  اروم    یو  که 

 کردم گفتم:   یم  زششنوا



 س؟ یآن  یکن  یم  هیشده؟ چرا گر  یچ -

 ره یوجودش رخنه کرده بود بهم خ   یبازم تو   دیانگار که ام  دنم،یبا د  سیان
 کنه که مانعش شدم و کالفه گفتم:   م ی خواست بهم تعضشد و 

 ه؟ یولش کن بابا، مشکل چ -

بهم نگاه   ن یکه غمگ  یدر لحظه باز رنگ غم به خودش گرفت. در حال  نگاهش
 گفت:  هیکرد، با گر  یم

 بچه ام... دیخوان بکشنش، لطفا بهم کمک کن  ی بانو، بچم، م -

هاش شدت گرفتن و نتونست ادامه بده. نگران بلند شدم    ه یحرفش، گر  با
نزد  به سرش  و   یشدم. در حال  ک یو  بودم  اغوشم گرفته  در  رو  که سرش 

بود با    ستادهیکه کنارمون ا   اناینشسته بودم، خطاب به د   نیزم  یکنارش رو 
 اخم گفتم: 

 شده؟ یچ  اناید -

که اروم  شدم    ره یداشت! بهش خ   ی بی عج  ی نزد، سکوتش معنا  ی حرف  اناید
 گفت: 

 خوان بچه اش رو بکشن.  یم -

ح  با ان  رانیحرفش  دل  سی به  چرا؟  چه    یچ   لشونینگاه کردم.  مگه  بود؟ 
 بلند گفتم:   تیافتاده بود! با اخم و عصبان یاتفاق

 !  ادیب  دیبه الفا بگ -



رقمه از    چیشد. اخم ه  دیگفت و ناپد   یچشم  عی غار، سر  ی از محافظ ها  یکی
خواستن مجبورش کنن تا   یشده بود که م  ی، چ رفت یصورتم کنار نم   یرو 

گذاشتم    سی ان  یشانی پ  یرو رو   م ی شانی پ  نیبود! غمگ  یبچه رو بکشه! مگه الک
 و اروم زمزمه کردم:

 . وفتهی ب  یبچه ات اتفاق   یزارم برا  یدلم برات تنگ شده بود، نگران نباش، نم  -

مدت تحت   ن یا یل یداشت. انگار خ  یبر نم  هی اما همچنان دست از گر سیان
هاش فرو کردم و نوازشش کردم. مطمئنن    ال ی  ی فشار بود! اروم دستم رو تو

  ن ی. هر چند انگار مشکل بزرگ تر از ا شدیحالش بهتر م  یکار تا حدود   ن یبا ا
. صداش  مسرم رو باال اوردم و بهش نگاه کرد  انایحرف ها بود. با حرف د

 . دیذهنم به گوش رس یتو

زخم قلبت، ممکنه هر    ست،یخودت هم حالت خوب ن  ،یدراز بکش   دینا، با" ات
 ." یمهرومومش کن  ادیز  یتون  یلحظه باز از هم باز بشه، با قدرت خودت نم

 زدم و گفتم:  شیاز نگران  یلبخند

 " خوبم نگران نباش"

هر لحظه داشت بدتر   تم ی که خوب نبودم. وضع  م ی دونست   یهر دومون م   اما
هادس،   زه ی. ن ستی ن  شی بهبود یبرا ی راه  م ی دونست یو هر دو هم م شد یم
کرد. اون پادشاه مردگان    م ی بشه زخمش رو ترم  ینبود که به راحت  یزیچ

  یکه به اسم مرگ شناخته شده بود! حت   یاش مصموم بود، سم  زه یبود و ن 
 تونستم ازش فرار کنم.  یمن هم نم 



غار نگاه کردم. الفا بود که با چند نفر وارد    یر، به ورودجند نف  ی پا  ی صدا  با
متعجب و نگران به طرفم    دنم یشدم. با د  رهی! با اخم بهشون خشد یغار م 

 کرد و نگران گفت:   م ی تعظ عی اومد. سر

 . دیشده بود یالهه آتنا، حالتون چطوره؟ بدجور زخم -

 و مصمم گفتم:   دمیکش  یق ینفس عم اروم،

رابطه من و پرنسس    د یدون  یزدم، همون طور که م صداتون ن  ن یا   یبرا  -
 هست. ی دخترتون رابطه ناگسستن سیان

 تعلل گفت:  یسرش رو باال اورد و با کم  الفا

 . دیگ  یبله بانو، درست م  -

 کردم و بلند گفتم:   شتر ی رو ب اخمم

م   - اجازه  به خودتون  رو    دید   یپس چطور  زاده من  رو، خواهر  بچه اش 
 !  د یبکش

شده بود و به شدت    ره یخ   سی که به ان  یکرد و در حال  ی با حرفم، اخم  الفا
 بود، با احترام گفت:   یعصب

 که منم دخترم رو دوست نداشته باشم!  ستیطور ن  نی بانو، ا -

! خاطراتمون  یزدم، معلوم بود که دوستش دار  یدلم لبخند  یحرفش، تو  با
بود؟ اروم تر از قبل اما    یکارت چ  نی ا  لی نبرده بودم! اما دل  ادیز  رو هنوز ا

 همچنان مصمم و محکم گفتم: 



 هست!؟   یها چ هی گر  نیا  لی پس دل -

  تشی داشت عصبان  یکه سع   یانداخت و در حال  نییاروم سرش رو پا  پادشاه
 من کنترل کنه جواب داد:    یرو جلو

پادشاه الفا، که بعد از    هیهست. پسره    نه یشاهزاده گرگ   هیبچه،    نیپدر ا   -
ما بمونه،    شیحاضر نشده پ  یگله رو به ارث ببره و حت   استیپدرش قراره ر

  می بتونه تعامل دشاته باشه، ما نژاد برتر  ستی با نژاد ما ممکن ن  نهینژاد گرگ
  مره، یبچه م  نی ! اشهبخواد با ما جور ب  نهی گرگ  یبه پست ی چطور ممکنه نژآد

به حرفم گوش نداد، االن دو ماه گذشته و مادرش داره تلف بهش گفتم اما  
بچه   دیبا   اره،یب  اشی کشه که بتونه به دن  یهم نم  یتا سه ماهگ  ی حت  شه،یم

 !ره یم  یدخترم هم م گهیماه د  هیوگرنه تا   میرو بکش 

که    یکنه! مدت   هیحق داشت گر   چارهی نگاه کردم؛ ب  سیبه آن  نی!؟ غمگواقعا 
بود اون گرگ   یدیکش  یچ  می از هم دور  ند  نه یدختر؟  اما خبر   دهیرو  بودم 

خوشحال بودم. اما فسوس   یل یبود و براش خ  ده یبه گوشم رس   س ی ان  یباردار
ا م   ینجوری عاقبت  بود.  نژاد گرگ  یبراش کار  شدیشده  برتر   نهیکرد؟    ،و 

  یخود بود اما مسئله اصل   یب   یها  یها همه نژاد پرست  نی نداشت، ا  یمشکل 
 در خطر بود! سیبود که جون ان  نیا

خواستم خواهرم    ی نبود، نم   ی. چاره ادمیکش  سیدل ان  ی دستم رو رو   اروم
  د، یچ   یقلبم پ  یکه تو  یرو از دست بدم! خواستم از جام بلند بشم اما با درد

که کنارم بود و قبال روش نسته    یافتادم و سرم به سنگ  نیزم  یمحکم رو 
که    دمیکش   یبلند  یها  غیج   د،یدچیپ   یقلبم م  یتو  یبودم خورد، درد شد



و لباس    دیبه طرفم دو   ی با نگران  انای ممکن بود هر ان گلوم رو پاره کنه، د
  یداشت م   یدونستم چه اتفاق  یپاره کرد و کنار زد، م  هی بق   یرو جلو  م ی خون

 افتاد. اطراف قلبم سبز شده بود و ورم کرده بود.  

بود که انتظار    یزیتر از چ   عی دونستم، اما سر  ی نگاه کردم، م   انا یبه د  ن یغمگ 
چشم هام    نیداشتم، نگاه شماتت بار و سرزنشگرش، شرمنده ام کرد. غمگ 

نبا بستم،  م   ؟یاما چطور  رمی بم   د یرو  م   یاگر  به هدفش    یمردم  تونست 
ن یا   یزخم ها  یرفت. برا  یهرج و مرج فرو م  یتو  ایدن  ینجوریبرسهو ا 

 کار...    ینبود و چ  یراه درمان  زه،ین

تونستم روحم رو انتقال    یبه ناگاه چشم هام رو باز کردم، اره خودشه! م 
کنه، تا بعد بتونم انتقام    دامیممکن نبود بتونه پ  یجور  نی بدم و زنده بمونم، ا 

بود.    ره ی بهم خ  یاشک  ینگاه کردم، نگران با چشم ها  سی ! اره... به انرم یبگ
 زدم و گفتم:  یرو بهش لبخند

 کنم بچه ات زنده بمونه!    یتونم کار  یم  س،یان -

 گفت:   یاشک  یبا چشم ها متعجب،

 ؟ یواقعا؟ چه کار -

 از جاش بلند شد و جلوم نشست و ملتمس گفت:  عیسر

 اتش بده!فقط نج دمیباشه انجام م  یهر چ -



بود؟ داستان   نه یحس مادرانه اش زدم. چقدر عاشق اون گرگ نیبه ا  دیلبخن 
بود اما انتظار نداشتم   ده یعشقشون همه جا پخش شده بود و به گوشم رس 

 معرفت باشه. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:   یب نقدر یا

 ... فقط... یانجام بد یکار   ستین  یازین -

تو  اناینمونده بود. به د  یوقت   گهیسرفه کردم. د   بازم  و اروم    ی نگاه کردم 
 ذهنم گفتم: 

 داره. بهم کمک کن لطفا!"  یادیز  سکی کردم. اما ر  دایپ  یراه   انا،ی"د

 حرفم خوشحال شد و متعجب گفت:  دنیبا شن  اناید

 کنم."   یاتنا؟ بگو بگو حتما بهت کمک م ی چه راه ؟ی"چ

کار کنم و قولش رو زود تر داده   یخوام چ  یدونست م   ی زدم. نم  ی لبخند
گوشش    یقول نده اما تو  یدیرو نشن  ز یبود! چند بار بهش گفتم تا اون چ

 رفت! اروم گفتم:   ینم

 تونه ادامه بده!"   ینم  گهی" انتقال روح، جسمم د

شد، با    ی م  یاز قبل عصب   شتر یبهش وبد، با حرفم لحظه به لحظه ب   نگاهم 
 گفت:   غیج

 نداره احمق! نه من..."  یبا مردنت فرق ی نجوریا ؟ی شد وونهید  " نکنه

 گفتم:   عیسر



 !" ی" تو قبول کرد

حرف    ی لیشد. نگاهش خ  رهی رحفم ادامه حرف هاش رو خورد و بهم خ  با
 نداشتم. اروم گفتم:  یا گهیداشت اما من هم راه د

هنوز قدرت    ینجوری . حداقل ارمیدر هر صورت قراره بم  ست،ی ن  یا  گه ی" راه د
 ازش استفاده درست رو کرد. "  شهی کنم. به وقتش م  یهام رو حفظ م 

 اما با بغض گفت: اناید

 نامرد! -

 متعجب گفت:   سی که ان  دمیخند

 شد اتنا!؟   ینامرده؟ چ یک  -

 نگاه کردم و گفتم:   سیبغض و خنده به ان با

  ؟ یاماده ا ،ی چی ه -

ذهنم    یتو  اناید  یصدا کرد که    نییو ذوق زده سرش رو باال و پا  خوشحال
 .  دیچ  یپ

منتظر برگشتت    ،یروان  وونه یبخشه. د  ی"اگر بفهمه، مطمئنن خودش رو نم
 مونم! زود برگرد!"   یم

  نیاخر  یکردم. برا  یم   دیترد  دیاما نه نبا  د،یاز قبل دلم لرز  شتر یحرفش، ب   با
صورتش به    یو از رو   دن یچک   ی نگاه کردم، اشک هاش اروم م  انای باز به د



  یی بای در تضاد ز  انای نگاه کردم. اون اما با د  سیکردن. به ان   یسقوط م   نییپا
صورتش خشک شده بودن. به پادشاه    ی بود. خوشحال بود و اشک هاش رو 

  ف ی بود اما ح  یبود. ملکه بزرگ  ی خال  س یمادر ان  ی و افرادش نگاه کردم. جا
 امونش رو نداده بود.   یماریب

  یشدم. چشم هام رو بستم، برا  رهیو به سقف خ   رو ازشون گرفتم   نگاهم 
موندم رو    یتموم قدرت باق  ی و بعد با سخت  دمیکش   یقیباز نفس عم   نیاخر

سبز قرار دادم و در لحظه، درد    یگو  یرو تو  روم یمتمرکز کردم،خودم و ن
که به وضوح حس کردم روحم    یبه طور  دفیچ  ی تموم بدنم پ  یتو  یدیشد

ممتد    یها  غیج  یاز لحظه صدا   یود. در انشده ب   ده یکش  رونیب  مم از جس 
 .دمینفهم یزیچ  شهیهم   یبرا گه یو د دیبه گوشم رس   سیان

 ( سی)آن

  ی شده بودم، داشت چ  ره یبانو اتنا خ   یسبز جلو  ینه اتنا! با تعجب به گو  نه
خوام تا عمر دارم حصرت    یبود؟ نه اتنا نکن، نم   وونهیکرد؟ مگه د  یکار م

و    دمیکش   یم  غی! لطفا بس کن، از ته دلم جیکشتنت رو بخورم نکن لعنت 
لعنت   یالتماسش م  بود،  اون رفتارش مشکوک  نده.  ادامه    یچرا دار  یکنم 

نره    دم، یکش   یم  غی ج   ی ! نکن! نکن! هر چی کش  ی م  یخودت رو دستس دست
ه بود. خواستم به  نداشت! انگار کر شد  ده یکردم فا   یو غرش م   دم یکش   یم

د بانو  ببرم که  تو  عیسر   انایطرفش هجوم  رو  و گردنم    ی جلوم ظاهر شد 
کرده بود    هی شدم. اونم ناراحت بود، اونم گر  رهیدست هاش گرفت، بهش خ



م  اما نه   ی اگر  دونست چرا مانعش نشد؟ چرا گذاشت خودش رو بکشه! 
 خلع فرو رفتم.   ی تو  یلحظه ا انا یمن... با حرف د 

  یاش زخم   زهیپرنسس اروم باش، اون حالش بد بود، به دست هادس و ن  -
. رهی تو زود تر بم  ی. خودش خواست تا برا ستینجاتش ن   یبرا  یشده. راه 

کنه و هرج و    انیدرونش ظغ   یرو یممکنه ن  یاروم باش، اگر مانع کراش بش 
 . ارهیبه بار م  یادیمرج ز 

همه وقت، االن    نی انصاف چرا، چرا بعد از ا  یهام رو با درد بستم. ب  چشم 
با ا کار    یدختر بدون من قراره چ  ن یا  ینگفت   ؟یبرگشته بود  ط یشرا   ن یو 

! اروم چشم هام رو باز کردم و به چشت سر  ینامرد  یلیانصاف، خ   یکنه؟ ب
نم  رهیخ  اناید نم  یشدم.  چرا  واکنش  ی دونم  شا   ی تونستم  بدم.  د  ینشون 

اروم کنار رفت و   انا یاحمق و مهربون باشه. چرا؟ بانو د  نقدر ی انتظار نداشتم ا
 و اروم زمرمه کرد:  ستادیدست هاش رو از دور گردنم برداشت. کنارم ا 

 کار کنم...   یچ دیدونم با  یبا رفتنش، نم  -

که به رنگ   یی بودم. گو  رهی سبز خ  یتوجه به حرفش همون طور به گو  یب
 یها له یهمون ت یاتنا بود. در واقع گو  ی درست رنگ چشم ها ،ی شمیسبز 

خودش جا داده بود. با فکر کردن به    یسبز چشمش بود که قدرت رو تو
  وونه ی. دشدیاز قبل فشرده م   شتر یقلبم ب   د، یکش  یداشت م   یچه درد  نکه یا

 بود.  



شد. به طرفم    شتر ی هوا معلق شد و درخشش ب  یاروم رو   ی بعد از مدت  یگو  
من شده    کیاومد، متعجب نگاهم رو از اتنا گرفتم و به اون دادم. چرا نزد

نشون بدم با سرعت از شکمم رد شد و وارد بدنم    یبود؟ تا خواستم واکنش 
  شتر یب  انایبانو د   یکردم که با صدا   یشد! وحشت زده به دلم نگاه م  ی شد! چ

 از قبل شوکه شدم. 

جسم بچت گذاشت، تا بتونه    ینترس پرنسس، بانو روح خودش رو تو  -
 بود! دعیند ب یبود اما روحش که اس  دهید  بیزنده بمونه! خودش اس

تونست زنده بمونه و اتنها    یبه دلم نگاه کردم، بچه ام م   ن یو غمگ  خوشحال
  ی ل ینشون بدم خ  ی دونستم چه واکنش  ی هم روحش رو حفظ کرده بود! نم

انگار متوجه   داشت،  اخم  برگشتم. هنوز هم  بابا  به طرف  بودم؛  خوشحال 
  ی از تو  یوحشتناک   یموضوع نشده بود. خواستم بهش بگم که با صدا ها

از جام بلند    یجنگل شوکه شدم، چه خبر شده بود؟ وحشت زده به سخت 
 غار رفته بودن و شلوغ شده بود.    یشدم. همه به طرف خروج 

بر من! زئوس!    یغار نگاه کردم، وا رونیرد شدم و به ب  نشونیاز ب   یسخت   به
م  وونیح به طرفمون حجوم  و    یها  رو که    یکی  یکیاوردن  افراد گلمون 

 تن خ ی ر  یم   ی کی سر    یباهم رو   یی کشتن! ده تا   یرو م  ستادنی ا  ی جلوشون م
  دهها چطور از مرز جنگل رد ش نی کردن! چه خبر بود! ا  یاش م  کهیت  کهی و ت

به بابا نگاه کردم. اونم شوکه شده بود اما همچنان    دهیو ترس   ی بودن! عصب
 گفت:   ادیابهتش رو داشت. با فر

 . دیاز جنگل محافظت کن د،یرو بزن، به همه خبر بد  پور ی مشاور ش -



از    یشد، در کثر  بی شده بود. خواستم به طرفش برم که به ناگاه غ  همهمه
بود.    ی در تضاد وحشتناک  رونی غار با اشوب ب  یشد. سکوت تو  یغار خال   ه یثان
  دم یبه طرفش دو   ع یزده و نگران به بانو نگاه کردم، چه خبر بود! سر   رت یخ

 و گفتم: 

 شده؟ چطور از مرض عبور کردن!؟ یچ -

 چشم هاش رو بست و بلند گفت:  ع یبود، سر  یکه عصب   یدر حال  بانو

 !" د یفرار کن د، یفرار کن  دی" باهاشون مبارزه نکن

  رهیغار برشگتم و خ  یذهنم، به طرف ورود  یبانو تو  یصدا  دنیبا شن   رانیح
کرد و دونه    یبودم که نژادمون مبازه م  ی صحنه ا  ره ی نگاه کردم. خ  رون یبه ب 

توسط    ینجوریاما ا  م ی بود  نیبرتر  . چطور ممکن بود! ماشدیبه دونه کشته م 
 م؟ی کرده بود  ر کا  ی! چه خبر شده بود؟ اصال چ م ی شد  ی کشته م   گهید  ا ینژاد ه 

  ستادهیچشم هام ا   یبه باال نگاه کردم. بانو بود که جلو  دم،یسد شدن د  با
نگاه م بهم  بد  ی بود و  بلند و    یکرد. بغض  بانو  بود. چرا؟  گلوم رو گرفته 

 زد:  ادیمحکم فر 

 زود باش! ،ینجاتش بد  د یوجودته با  یاتنا تو  یفرار کن د یپرنسس، با -

اما خانوادم داشتن م  یاتنا تو  ؟یچ ام...  مردن! کجا    یوجودم بود؟ بچه 
شد و صداش    دیچشم هام ناپد  یبزنم که به ناگاه از جلو  ی برم؟ خواستم حرف

 . دیچی پ ذهنم و یت



 زود باش!"  رونیجنگل برو ب  نی" از ا 

ورود  به طرف  از حرفش،  زده  ب  یوحشت  ازش  و  رفتم  از    رونیغار  زدم. 
بهم    یک ی  یک یکردم.    یدرخت ها حرکت م   ن یو ب  دم یپر  نییصخره ها به پا 

  یرو   ی شکتمشون و با زوزه ا  یبا پنجه هام م   ی کردن اما به راحت  یحمله م
م   ر یز  نیزم آت  یپاهام  ناگاه  به  بر گرفت،    شیافتادن.  در  رو  تمام منطقه 

ها  دهیترس بچه  م   یبودم.  اطراف  به  همه  و  بودن  وحشت کرده    یگله 
بودم و   ستاده یراش ا  یانبوه درخت ها  ونیوسط جنگل، م   ران یح   دن،یدو 

 کردم.   یشورش نگاه م   ن یهاج و واج به ا

  نا یاور کرده بودن! ا بد بودن ما، ب  یهادس رو برا  ی ها، واقعا حرف ها  عه یشا
چه مرگشون شده    شد؟ ی! پس چ میش  ی گفتن ما خام حرف هاش نم  یکه م

ا  چرا  شب  یجور   نیبود؟  بهتون    هیبهمون  ما  ها  خائن  بودن؟!  زده  خون 
چرا    د، یاز پشت بهمون خنجر زد   یجور  ن ی! چرا؟ چرا ام ی کرده بود  نانیاطم

 ...  میما طرف شماها بود م؟یکار کرده بود   یمگه باهاتون چ خها

ا   ون ی که م یبغض، در حال   با با    ستادهیانبوه خون و وحشت،  اروم  بودم، 
 خودم زمزمه کردم: 

 شد...  یچ -

جنگل    نیا  یجنگ خودش بود. اون با بد جلوه دادن ما سال ها تو  نیا  منشا
رو شروع کرده بود! نگاهم رو به جلو    یاصل   شی کرد و حاال، نما  رمون یاس

ب دوختم. هم  با  داشتن  رو  تر  ی مون  م  ن یرحمانه  عام  قتل  ممکن    ی شکل 



چشم هام توسط پنجه ها و    ی کردن، خانواده ام و دوست هام داشتن جلو
تونستم بکنم، پنجه   ی نم  یکار  چیشدن و من ه   ی م  یهاشون سالخ  ون دند
رفت    یقلب منم فرو م   یرفت انگار تو  یقلب هاشون فرو م   یکه تو  ییها

 ! ادیز  یلی ردم. درد داشت، خک  یچون به وضوح حسش م

دست از جنگ    یاز ناچار  فمون،یسرم رو به سمت چپم چرخوندم. افراد ضع 
  ستی دونستن ممکن ن  یکردن تا نکشنشون، م  یبرداشته بودن و التماس م 

چشم    شد، ی م  دهیچشم هاشون د  یهم تو  نجا یعجز و غم، از ا  م، ی بش  روز یپ
با وجود اون   ی خائن، حت یها  ی هام غرق در اشک شده بودن، اما اون لعنت

دل خانوادم و فرو کردن دندون    یهاشون، با فرو کردن پنجه هاشون تو  هزج
کشتنشون. انگار که گوش هاشون کر   یشاهرگ گردنشون، م   یهاشون تو

 فرو رفته بود! یقیعم  یک یتار  ی شده بود و دل هاشون تو

غ  یم بگم بس کن خواستم  و  نم  دیرش کنم  نم   یاما  از    یتونستم،  تونستم 
  رن،یم  یانجام بدم. زئوس کمکمون کن لطفا، خانوادم دارن م   یشوک کار

 گله ام، نه... 

زده و ناباور به    رتیبه پشتم برگشتم، ح   ،ی غرش دردناک  یصدا  دنیشن  با
  یازده بود. بابام، الف  رون یشده بودم که از بدنش ب  رهی خ  ییاون پنجه ها 

قلبش    ی! نگاهم از رو زد یاش خون فواره م  نهی چشم هام، از س  یگله ام جلو
که پنجه ها درش فرو رفته بودن به طرف صاحبشون سوق خورد، زئوس!  

گله    هی  ون ی اون کارانوس بود! گرگ ها، بهش حمله کرده بودن و اون، تنها م
بد  رافتادهی گرگ گ درد   ! پ  یتو  یبود  اون صحنه    یدرد  د،یچی قلبم  از  که 



گرفت. با بغض نگاهم رو از صحنه گرفتم و چشم هام رو بستم.    یناشت م
گلوم    بهبودن و اون    ختهیگلوم ر   یتو  دیعالمه اس  هیسوخت، انگار    یگلوم م
 ! ما که...  م ی نداشت یانصاف ها ما که باهاتون کار یانداخت. ب یچنگ م 

تموم وجودم    ی تو  ی ب یدرد عجبلند، چشم هام رو باز کردم،    یزوزه ا  دن یشن  با
ها با    نه یبرتر جنگل، مخصوصا گرگ   ی ها و نژاد ها  وون یتموم ح   د، یچ   یپ
با تنفر به اطرافم نگاه    دن، یکش  یاز سر خوشحال  ییاون صحنه، زوزه ها  دنید

شست و    نوادم از خون خا  یا  اچهیها، تمام خونه ام رو با در  یکردم، لعنت
 !دیداد ی سر م ی خوشحال  ادی و االن، فر د یشو داده بود

. سال  دیتقاصش رو پس بد یروز هی  دوارمیام ،یروز هیاز همتون متنفرم.   
  د ی کن  یتا شما ها اسوده زندگ   میاومد   ی نم  رونیاز منطقمون ب   ،ی طوالن  یها

 ! ازتون متنفرم!  متنفرم!  دیکرد  انتیبهمون خ  یجور  نیاون وقت ا 

زده بودن    رونی کشتن شده بود، پنجه هام ب  وجودم پر از تنفر و عتش  تمام 
  م، ی و اماده حمله بودم، جنگ دوباره شروع شده بود، از خانواده پونصد نفر

گرفتم!    یبابام انتقامش رو م  دم،یجنگ  ی م  دیمونده بودن، با  ینفر باق  یتنها س 
که اسمم رو صدا    ا آشن  یی صدا   دن یخواستم به طرف مرکز نبرد بدوم که با شن

 کردم.   ز یزد، گوش هام رو ت 

  ه یپنجم رو باال اوردم و با    عی که سر  دیبه طرفم پر  یدر همون لحظه، گرگ 
با شدت به عقب پرت شد و شروع به ناله    دم،یضربه محکم به پوزش کوب

اما هنوزم نژاد    م یشکست خورده بود  نکهی کرد؟ با ا  یفکر م  یکردن کرد. چ 



دست    از رو    می نوز هم خسته نشده بودم که بخوام انرژ. درضمن ه م یبرتر بود
 بدم.

نبودم؟!    ادشیچرا    د،یچ یدلم پ   یتو  ید یخواستم باز  به مرکز برم که درد شد 
داشت و بانو اتنا،    یسرنوشت بد  م یطفل  یرفته بود. بچه    ادمی بچم، کامال از  

 ... شونیا

 

 

  یاهویه  نی ا  یکردم. تو  ز ی بازم اسمم رو صدا زد! گوش هام رو دوباره ت  صدا
نبودم،    یکردنش سخت بود، اما من هر کس   دایهمه آتش، پ   نیا   ونی و م

بودم،    نینبود! من برتر  یک ی  گهید  یو نژادها   گهید  یها  وونی قدرتم با ح
  ونکردم. ا   یم  دایدونست رو پ   یکه اسمم رو م  بیعج  یصدا   نیمنبع ا   دیبا
پس اسمم رو از   م،یدر ارتباط نبود   ی سال بود با کس  نیبود؟ ما که چند  ی ک

 بود! بیدونست؟ عج  یکجا م 

با سرعت و درد شکمم، به طرف   د،یرس  یصدا از طرف جنوب به گوشم م  
شده بودم    ن یتند بدوم، به شدت سنگ  ادی تونستم ز  ی صدا حرکت کردم، نم

  دیترد   دم، یجنگ   یو م  دم یدو   یکه م  نی ح  ن یدر هم  شد، یو مدام بهم حمله م 
   شه؟یم  یدر وجودم رخنه کرد؛ اگر االن دنبال صدا برم، گروهم چ 

و بزارم همشون کشته بشن؟ تنها شون بزارم؟ نه نه من... صدا بازم از    برم
کردم، برم؟ نرم؟ بخاطر   یم   د یترد  شتر ی زد و ب  ی! صدام مد یچ یدور در گوشم پ 



  یعن ی که پدرم    ییبرم. به پشت سرم، همون جا  د یبچم بخاطر بانو... من... با
 یاخرش رو م   یاآلفا کشته شده بود نگاه کردم؛ هنوز زنده بود و نفس ه

 و حسم شده بود.   دی. نگاهش بهم بود! متوجه ترد دیکش

از    ینباش! اشک  یزی برو، نگران چ   ی عنی هاش رو اروم باز و بسته کرد،    چشم
لعنت   د،ی گوشه چشمم چک ت  ی اون گرگ  کرد درست   یم   کشی ت  که یداشت 
ول  ها!  ت   یحت  ی مثل کفتار  به  حاضر  هم  ها  ها    کهیت -کهیکفتار  آلفا  کردن 

  یاون آلفا نابود شده باشه پدرم هنوز زنده بود ول   لهیاگه قب  یحت   ستنین
 خونخوار به تمام معنا بود.    هیگرگ، اون    اون

خواستم    یاومد! م   ی در وجودم رخنه کرده بود، از همشون بدم م   بازم   تنفر 
تونستم به اون طرف برم،    یرو نداشتم، نم  شییهمشون رو بکشم، اما توانا

شدن، اونجا مرکز   ی نژاد هم زمان بهم حمله ور م  نیرفتم چند  یچون اگر م 
بود، درست تو بابام هم ییالفا! جا   گاهیجا  ینبرد  اون  شهیکه  به کل    جااز 

از اونجا گرفتم.    عی! نگاهم رو سر شد یم  رهیمنطقه با لبخند و ابهت خاصش خ 
نجاتش بدم تا انتقام   دیبچم رو نجات بدم. با دیبس کن، بس کن، با  سیان
 کنه!     یم  ی. اره اون تالفرهیبگ

دادن تا   یها، بابام رو از عمد با خوردن گوشت هاش زجر م   نه یو گرگ  گرگ
  ی و به وضوح حس کن   یدرد داره زنده باش   یلین. خ لذت رو ببر  نیشتر یب

ولع م   یچطور با  رو  بدنت  از    ی خورن! غرش  یتموم  دلم، که سرشار  ته  از 
ا  چ یه  دم،یخشم، درد و بغض بود، سر دادم و به طرف صدا دو    نیوقت 

 . به زئوس قسم!دینی ب ی کارتون رو م  یهمتون سزا  ره،ینم ادمی  رو لحظه 



  ی م  یروز  هی  دیدادم، مطمئنن بانو اتنا و بچه ام شا  یبچم رو نجات م  دیبا
بچم با    رنیگ  ی. اره مطمئنم که مرنی روز هامون رو بگ  ن ی تونستن انتقام ا

قرنه، زاده    یالفا  ن یبهتر  یتونه همشون رو بکشه! اون نوه    یکمک بانو م 
 تا خون به پا کنه! شهیانتقام! زاده م  یبرا شهیم

رفتم    یم   دم؛یخون گذشتم و به طرف صدا دو   یای و مرج و در  هرج  ونی از م  
 تر بر گردم.   یتا قو

 **** 

مطلق،    یک یجز تار   ی چ یشده بود و از اون منطقه دور شده بودم، اما ه   یمدت  
  ران، یازش نبود! سرگردان و ح  ی اثر  گهینبود؛ پس صدا کجا رفته بود؟ چرا د 

به گوشم    یا  گهیبار د  بودم که صدا  یز یو منتظر چ  دمیچرخ  یدور خودم م
  ی قدم ی کی تار  یبود، اروم تو می ده قدم ی بود! انگار درست تو کمینزد  د، یرس

  م،یمتر   ستی در ب  یبه جلو برداشتم. منتظر بودم جلوم ظاهر بشه که نور
اروم  -به طرفش رفتم. اروم  اطیچشمک زنان، توجه ام رو جلب کرد. با احت

مونده    یباق  ی قدم ها  ع، ی ! متعجب و سرنمشی جلو رفتم که بالخره تونستم بب
 !انا؟یجنگل د  ی کردم و خودم رو بهش رسوندم؛ پر  یرو هم ط

زد، اون    یبودم که جلو اومد و بهم لبخند  رهیو متعجب بهش خ  ران یح  
ا  دی غار نبود و ناپد   ویدفعه ت   نی مگه اخر کرد؟    یکار م   یچ  انجی شد؟ پس 

خم کردم و باز باال    ی احترام، کم  ی کمک کنه؟ سرم رو برا  هیمگه نرفت به بق
 اوردم . 



  ص یچطور نتونسته بودم صداش رو تشخ  یکردم. ول   یبهش نگاه م   رانیح
خواست    یچون نم  دیاز قدرتش استفاده کرده بود؟ اما چرا؟ شا   یعنیبدم؟  
بود!؟    یناراحت م  دی! مگه نبا د؟یخند  ی ... اصال چرا مدی بشه! شا  ییشناسا

 اروم گفتم:  یمتعجب اما با لحن 

   د؟یزد  یصدام م  دیشما بود -

صداش،    دنینداشت، اما با شن  یبود که با لحن ارومم هم خون  ییغوغا   درونم
ارومش و همون لبخندش    ی تکون داد و با صدا  ی تموم وجودم اروم شد! سر

 گفت: 

 .یخودت رو بکشتن ند  صدات زدم، تا  -

و من،    شدی م  شتر ینگاهم رو ازش گرفتم، درد شکمم لحظه به لحظه ب  نیغمگ 
 زمزمه کردم:  گنیاز انواع درد ها، در حال له شدن بودم، غم 

 ...انتیاونا بهمون خ -

 گفت:   نانیو با ارامش و اطم دی حرفم پر  ون ی م  بانو

 کنن.   یم  کار   یفهمن دارن چ  ینم  ینکردن، طلسم شدن، حت  انتیخ-

سئوالم رو    دینگاهم رو بهش دوختم. طلسم! با شک و ترد  رانیو ح متعجب
 به زبون اوردم: 

 کنه؟   یداره کنترلشون م  یکرده؟ ک   یک  ؟یک  -

 جواب داد:  ن یو لبخندش محو شد. غمگ  دیکش   یاه بانو



 هادس...  -

قتل عام    ن یبود! تموم ا  طانیاون ش  ر ی شدم. پس تقص  ن یشدت خشمگ   به
 ...  دیخون، هادس بود! با  اچهیدر نی ا  یها، باعث و بان 

پ  ناگهان  شد   دن یچی با  بلند  ی تو  یدیدرد  غرش    ی حس  دم، یکش  یشکمم، 
بدنم افتاده بود، تمرکز حواسم رو از دست داده بودم و از درد،    یتو  بیعج 

افتادم، از درد پنجه هام    ن یزم  ی متوجه اتفاقات اطرافم نبودم، با شدت رو 
 تکه داشت به شکمم دس  دمید  یرو م  انای فرو کردم، بانو د  نیزم  یتو  رو 
 . دیکش  یم

بود. االن موقع تولدش نبود! نه... بچم   دهید  بینگران بودم، نکنه بچه اس  
زنده موندن بود! حالم به شدت بد بود، درد داشتم    یبرا  دمیاون تموم ام 

کم بسته شدن و  - شکل بدم، از درد چشم هام کم   ر ییتونستم تغ  ینم  یحت
 رفت... ی اهیبه س امیدن

 *** 

درد چشم هام رو باز کردم. همونجا بودم! اروم به اطراف نگاه کردم. بانو    با
به مشامم    ی بیعج   ی کرد. بو  یم  یباز  ی زیچ  ه یکنارم نشسته بود و داشت با  

 ..!.هی یخورد! بو یم

هرچند که    ع،یشده باشن، حس خطر بهم دست داده بود، سر  ک ینزد  دیبا
از جام بلند شدم. به طرف بانو    ی نبود، به سخت  عیسر  ادیبخاطر درد دلم ز

خورد که داشت باهاش    یشوکه و متعجب نگاهم به توله ا  هو یبرگشتم که 



د  یم  یباز با  بانو  دست  نکهی ا  دنیکرد!  شدم،  پ  یبلند  و    دیکش   م ی شونیبه 
 ن یشده بود؟! ا  یبود که چ  نیا   بینداشتم و عج  یدرد  گه یکرد، د  نوازشم 

 بچه از کجا اومده بود!؟ 

 جنگل آروم گفتم:  یخطاب به بانو  ران، یو ح  متعجب

 از کجا اومد؟  نیا -

از سر محبت بهم انداخت و آروم توله گرگ رو به طرفم حل    ینگاه  اناید   بانو
به عقب برداشتم که متوجه درد دلم شدم، تموم شده بود! سرم    ی داد! قدم

کردم    یرو برگردوندم و به دلم نگاه کردم، بچم کجا بود؟ وحشت زده غرش 
به   نگاهم ، ی فیو ضع ک یکردم که با زوزه کوچ  یو حراسان به اطراف نگاه م

افتاد، اون توله جلوم خواب پا   یجلو باز  دهیم  با دمش    ی م  یبود و داشت 
سرم رو جلو بردم و دمش رو بو کردم، انگار تازه    اطیکرد! متعجب و با احت

  ستی اومده بود! سرم رو عقب اوردم و به بانو نگاه کردم، ممکن ن  ایبه دن
 ! چطور... زئوس من... ستی من باشه! نه ممکن ن یتوله گرگ بچه   نیا

  دییتا   یشده بود، آروم چشم هاش رو به معنا  دم یکه انگار متوجه ترد  وبان
بعد باز کرد، بچه جلو اومد تا خودش رو بهم بمالونه که    ی فکرم بست و مدت

تونم قبولش کنم. من... اون نژاد برتر نبود، اون،    یعقب رفتم؛ نه نم   ع یسر
معصوم    ییها  شم گناه، با چ   یاز خون ما نبود. بهش نگاه کردم، مظلوم و ب

 .دی کش   یکرد و آروم زوزه م   یبهم نگاه م 



بود. دلم براش تنگ شده بود  هشیپوزه ام نشست، چقدر شب  ی رو  یلبخند 
 بود... اه!    یزندگ یتو یزیتلخ تر از هر چ   قتیاما، حق

 به بانو نگاه کردم و آروم زمزمه کردم:  نیغمگ 

 !ست یتونم قبولش کنم! اون، اون از ما ن  ینم -

دست هاش    د، یبه جلو برداشت و توله رو در آغوش کش ی با حرفم قدم  بانو 
 و آروم گفت:   دیرو نوازش گونه بر سرش کش 

! االن چرا نظرت  دی همون اولش بهتون گفتم درصدش نصفه، اما قبول کرد  -
اون رو    یالن دارکرد؟ اتنا روحش رو بهش داد تا نجاتش بده و تو ا  ر ییتغ

 ؟ یزن ی پس م

از من نبود، اما به شدت بهش حس محبت    نکه ی به درد اومده بود، با ا  قلبم 
  ی کردم اما، چاره ا  یرهاش م   د یکه با  ومدیداشتم، از خودم بدم م   ی تی نها  یب

 خودم تاسف بودم اما...   ینبود! برا

ه رو  زانو هاش نشست تا بتونم بچ  یرو   ستادم،ی بانو ا  یرفتم و جلو  جلو
  یسرش گذاشتم؛ نم   ی زدم و سرم رو رو   س یرو ل  شی شونیبا زبونم پ  نم، یبب

خواستم برم، اما مجبور بودم، اون از ما نبود اما بچه ام بود و من، در هر  
  یشک که از حس محبت سرشار شده بود. قطره ا  یصورت مادرش بودم، مادر

 ! د یکه توله رو در اغوش گرفته بود، چک  انایبانو د یدست ها یاز چشمم رو 

 شدم، بلند گفتم:  ی که ازشون دور م  یجدا شدم و در حال  ازش



برگردم.    د یبرگردم، خانوادم رو تنها گذاشتم، اما االن که حالش خوبه با  د یبا  -
اون بخاطر    ستیرو بخاطرش رها کنم، ممکن ن  لمیتونم قب   ی متاسفم اما نم

 !رهیما انتقام بگ

شماتت    یو با نگاه   نیو به عقب نگاه کردم، بانو غمگ  ستادمی خر الحظه ا  در 
 ی کرد و م  یکرد، توله هم متعجب داشت به جنگل نگاه م   یبار بهم نگاه م

 زدم و زمزمه کردم:   شیآسودگ  نیبه ا ی! لبخنددیخند

 !شه یهم   یمواظبش باش! هم اون، هم اتنا! بدرود برا -

 ( انا یجنگل، د  ی)پر

ان   ن،یغمگ   ینگاه  با تا    رهیخ   سیبه رفتن  تنها گذاشت  شدم، بچه اش رو 
ه اگه  بده،  نم  ی کس  چینجاتش  متوجه  نم  شدی هم  بودم،  متوجه    ی من 

ب نم   ال یخی تونست  باشه  برتر  هم که  چقدر  هر  بشه.  اش  تونست    ی بچه 
 کنه!  یاحساسش رو از من مخف

تو یناقص  نه یبه گرگ   ن یغمگ  اروم دستم رو    ره ی اغوشم بود خ  یکه  شدم. 
  شی مخف  دی. روح و رشدش رو متوقف کرده بودم، بادمیکل بدنش کش   یرو 
  ی بود، برا  ده یرو زود تر فهم  ن یکردم، چشم هاش، خاص بودن و اتنا ا  یم

هادس    ی بچه، به وقتش انتقام کار ها  نیروحش رو بهش داده بود، ا   نی هم
 بود!  هیاز بق شتر ی برابر ب نیقدرتش چند  د یدورگه که شا هیگرفت!    یمرو  

 ماه بعد(   شیان حال _ جنگل هاِلرُبوس _ ش )زم

 )کارول( 



با حالت  یکه سرم رو رو   یحال در حال   یب   ده یخواب  یدستم گذاشته بودم، 
  ی گاه   ق،ی حقا  دن یکردم! فهم  یتخت سنگ، به غروب افتاب نگاه م   ه ی  یرو 

  دنیکه بعد از گذشت ماه ها بعد از فهم  یحس   ن یبخصوص با ا  ست ی خوب ن
تلخ بود. تلخ تر از اون    قت،یدونستن حق   شهیکرده بودم! هم   دایپ   قت،یحق
 !  نی فکرش رو بکن هک

شدم. نه، درست بود،    رهیخ  دهیرنگ پر  دیبه خورش   م یو مستق  دم یکش  یاه
شدن.    ینم   تیاذ  دیبخاطر نور خورش   یزره ا  یکردن، حت   یچشم هام درد نم

  ؟یمت یمحافظ داشتن، اما به چه ق  یروید برتر بودم و چشم هام نچون نژا
از دست دادن کل خانوادم؟    متیق  ا ی از دست دادن دوست هام؟    متیق

ب داشتم    رتر کاش  خوشحال  پدرم  و  مادر  االن کنار  نبودم؛  برتر  اگر  نبودم، 
 کردم!    یرو م  می زندگ

 ها...   یلعنت 

  ی خانوادم م   ی اون اتفاق برا  د یچرا با   د،یاز گوشه چشمم چک  ، ی قطره اشک 
  نه، ی اره، درسته ببر  م؟ یبود   نه یچون ببر   م؟ ی افتاد؟ چرا؟ چون نژآد برتر بود

  نهی هستم، من نه گرگ  یبودم که ک  ده یبالخره بعد از اون همه تالش، فهم 
  ی. حت بود  نهی که گرگ و گرگ  یموجود  ه یناقص بودم و نه گرگ ناقص و نه  

نفر طل و  شده  تنها    نی سم  نبودم.  هم  بودم که    هیشده  برتر  نژاد  از  عضو 
 خانوادش، محکوم به قتل بودن!  

 ی رو   م، ی برابر جسه قبل  شیش   ی و از جام بلند شدم، با جثه ا  دم یکش   یاه
واقع پدر مادرم    انا،ی د  یکه طبق حرف ها  ستادمیا   یسنگ   ا یپدربزرگم، در 



  نی اوردم و به زم  نییکشته شده بود! سرم رو پا   نجایا  لم، یقب  یهمون الفا
خ  رد  ره یصخره  بو  یشدم،  سال گذشته  هزار  درسته  اره  نبود،  خون  .  داز 

 موندنش نداشتم.  ی هم از باق یانتظار

باز باال م  باد شد ارمی سرم رو  برا  د یوز  یم   یدی.    ه یجسه االنم، تنها    یاما 
. موج  دنیرقص   یم   یی بایدور گردنم، به ز  یها  الیبود!    یخنک بهار  م ی نس

  نهیببر  هیمن بودم، کارول،    نیکردن. اره ا   یم   یدلبر  ا،یخوردن و مثل در  یم
ها    نه یاز ببر  یکه حت  یها رو داشت! گونه ا  نهی ببر  یها  یرو ی دورگه که ن

  یزنده نم   نه،یببر  ی دورگه خاص! چرا؟ چون دورگه ها  ه یهم باال تر بود،  
دورگه ها    هیمن رو خاص تر از بق  نی موندن! اما من زنده مونده بودم و ا 

 کرده بود!

سرم رو باال گرفتم و به منظره جلوم    ؟یمت یاما خاص بودن واقعا به چه ق 
  ی غروب م یدل نکنده بود و داشت به اروم   ن یشدم. افتاب هنوز از زم  ره یخ

ها    نه یتنها مطعلق به ببرهاِلرُبوس که    ز یمرموز و اسرار ام   یکرد. جنگل ها
 کننده بودن!  رهیبود به شدت خ

ها، جنگل در    نهیببر   یبعد از نابود  ش،ی گفت در هزار سال پ  دیهر چند با  
خودش رو به    یبازم انرژ  نه،ی ببر  هیفرو رفته بود و االن با برگشت    یاه یس

هزار سال غرق در خون شده بود و توسط هادس،    نیا  یدست اورده بود. تو 
 واردش نشه.  ی ممنوعه اعالم شده بود تا کس  منطقه

بود که تمام خانوادم رو    یمردگان، کس  یایدن   ن،یریز  یا ی دن  یهادس، خدا 
که هم دستش بودن، تمام اون ها باعث    گهی د  یکشته بود، همراه با نژآد ها



کار کرده بودم!؟    یمن شدن. انصاف نبود، مگه من چ   ر یاون همه رنج و تحق
 دورگه بودم؟  نکهی داشتم جز ا یچه گناه

جور    هی بود، دورگه بودنم،    یچرا اون جور  دمیفهم   ی چشم هام، حاال م  رنگ
  یصبر م   دیبا   یشدن بود. تا سن هجده سالگ  نهی به ببر  لمیتبد   ینقص برا

و   یرو داشته باشه. اب  ل ینقص مقابله کنه و توان تبد  نی کردم تا بدنم با ا
  نه یگرگ  هی.  بود  لهیز الفا رو از پدرم به ارث برده بودم، چون شاهزاده قبقرم
رو کشته    ی گناه  ی شخص ب  یکه به طور اتفاق  یاب   ییزاده با چشم ها  ل یاص

 بود.  

که مثل    یجنگ به ارث برده بودم. کس   یچشم هام رو از آتنا، خدا  یسبز
ن بود که زنده  من بود. بخاطر روح او   یخاله برا  ای مادرم و گو  یخواهر برا

اصل بودم، جثه  ماه  م ی مونده  آن  تم یو  پرنسس  از مادرم  دختر    س،یرو هم 
  یحت   نکهیاها به ارث برده بودم و خنده دارش    نهینژآد ببر  نیبرتر  لهیرهبر قب

 کردم هم متفاوت بود!  یفکر م شهی که هم  یزیتولدم با اون چ  خیتار

  ل یتونستم تبد  ی م  گه یدر اومدم، اره، د  ی با بستن چشم هام، به جسم انسان 
 م، ی بلند قهوه ا   یداشتم. منم پرنسس بودم. موها  ت یبشم، منم االن جنس
  نهی کردن. با دستم اشک هام رو پاک کردم و باز به ببر  یهمراه با باد پرواز م 

 یو نه تو جسم نیا  ی راحت نبودم، نه تو  چکدومشونیه  یشدم. تو ل یتبد
راحت نبودم و دروغ چرا،    دمیجد  یها   ی ژگیکدوم از و   چیاون شکل، با ه

 خواست!  یدلم همون جسم ناقص صابق رو م



کردم. انتظار    یبود که فکر م  یزیو درکش، سخت تر از چ  قتیحق  دنیفهم
 رو نداشتم...  قت یحق نیا

 ی زنگوله ا یگل ها  ونی اومدم و به طرف غار رفتم، از م  نیی از صخره پا  اروم 
  ی درخت ها حرکت کردم، درخت ها  یکبود گذشتم و ال به ال  یبه رنگ اب 

و تا حاال   دمیشن  یجنگل م  یبار اسمشون رو از زبون پر  نی اول   یراش، که برا
  ییروشنابه    یی و برگ ها   رهیت  یبا چوب قهوه ا  یی بودم. درخت ها   دهیند

  ی درخت ها م   ر یز  یگل ها  یکه نور از ال به الشون رو   فیر و ظ  د یخورش
 . دیتاب

قدرتمند از گل ها    بیعج  یبود، هاله ا  ییبود و واقعا جادو   ییبایمنظره ز  
 د یبود. شا  یجور منبع انرژ  ه یداد،    یم   رویکه به شدت بهم ن  شدی ساطع م

 !دیکردن! شا   یحکومت م نجا ی ها در ا  نهی ببر  نیهم یبرا

 *دفترچه لغات* 

شهرت داره .رنگ کبود    ز ین   یهالربوس: جنگل هالربوس به جنگل آب   جنگل
سبز، جوان و نازک درخت    ی هابا نور رد شده از برگ    یآب  یازنگوله  یهاگل

عمر    ، ییبای ز  ن ی. اما اارهیرو به وجود م  ییایرو  ییو فضا  شه یم   ب یراش ترک
ها، به شدن برگ  تر م یو ضخ   با گذر زمان  دیداره؛ چرا که نور خورش  یکوتاه 

  ل یدل  نی که به هم  شنی ها پژمرده مو گل  رسه یها م به گل  یکمتر  زانیم
جنگل    نیسر پا بودن ا   ازمندین  شون،یها بخاطر قدرت شفا بخش   نهیحضور ببر 

 ه ی پانصد و پنجاه و دو هکتار هست. )توص  یجنگل دارا  نی ا   ن یهست. همچن
 ( دیگوگل سرچ کن   در حتما اسم جنگل رو    با،ی جنگل ز  نیا  دنید  یکنم برا  یم



از موجودات    یدیهمون طور که مشخصه نژاد جد  نهی: نژاد ببرنهیببر  نژاد
جزو    نهی ظاهر شده. نژآد ببر  ل یتخ  یا یبار در دن  نیاول   یهست که برا  ی لی تخ

  یی ها جثه ها  نهیهستن که از همه باال تر هستن. ببر   واناتیبرتر ح   ینژاد ها
چشم    نیچن بزرگ تر هستن و هم   یدو برابر ببر عاد  همچون ببر دارن که

از    ییها   کهیت   دنید  یبرا  ،ی بیدارن که قدرت عج   یهفت رنگ درخشان  یها
رو    زمیپنوتیه   ییتوانا   ز،یاونها ن  ی. خطوط راه رادهیرو به اون ها م  ندهیآ 

گفت که    دی! درضمن با دینش ره یبه بدنشون خ  شهی م  هیتوص  ن یداره، همچن
 دارن.   یشتری نر قدرت ب  یها  نهی ماده، ده برابر ببر یها نه یببر

از نظر    یخاص   یبرتر  گه، ی د  یهستن که نسبت به نژاد ها  یبرتر: نژاد  نژاد
خاص، هم رده الهه ها و    یها  یژگیداشتن و و   یبرتر  لی قدرت دارن. به دل

 .  رنی گ  یها قرار م یپر

مگاورس، ابدا  افراد در جهان ا   نی قدرت در جهان امگاورس: قدرتمند تر  هرم
جنگ( هادس)برادر   ی( آتنا)فرزند زئوس و خداانیخدا  یاز باال، زئوس)خدا 

  ی)برادر زئوس، عمودونییمردگان( پوزائ  یایدن  یآتنا، خدا  یزئوس، عمو
(  انای د  لجنگ   ی جنگل )بانو  یپر  ل،یدورگه اص  ی ( نژاد هاا یآتنا، پادشاه در
الهه فلز اهن و فوالد، الهه گل ها، الهه   ،ی الهه مهربان  ،ییبایالهه ها )الهه ز

  یها  یها )پر  یو خرد، الهه آتش، الهه عشق، الهه باران و...( پر  ی کوکارین
دست هر الهه مخصوص هستن و در امور به اون ها کمک   ر یکوچک که ز

  ی اتش، پر  ی پر  وب، چ   یگل، پر  یخاک، پر  یاب، پر  یکنن همچون، پر  یم
  نه یداره که تنها در راس اون نژاد ببر   یه خود هرم دست  نی باد و...( نژاد برتر)ا



ها،    نه یققنوس ها، جگوار   ان،ی اژدها  ب یها، به ترت  نه یقرار داره و بعد از ببر
نژاد ها  نه ی روب ها، خون    نهی )گرگیمعمول  ی ها و تک شاخ ها قرار دارن.( 

 اعم از اسب، گورخر و...(    واناتی و تمام ح  هاآل    ،یی ایدر  یها  یآشام ها، پر

اما    ی نژاد معمول  هی نژاد برتر با    ه یادغام    ل یدورگه: نژاد دورگه به دل  نژاد
  یجنگل قرار م   یاز پر  یدر رده باالتر  ده یپد  نی بودن ا  ابی زاده و کم    لیاص
گفت    دیهست. البته با  ن یبزرگ، نژاد دورگه برتر  یو پس از چهار خدا  رهیگ
هست    عتی طب  نیوان کار بر خالف ق  نی ت چرا که ا نادر هس  یلیاتفاق خ   نیا

 .  رنیم  یدورگه ها م شتر یو ب 

  ی رفتم و در حال  یهمه فکر، وارد غار شدم. به طرف سنگ بزرگ   ن یاز ا  خسته 
  ی ها  ی از پر  یک یکه داشت با    انایخطاب به د  دم،یخواب  یکه روش به پهلو م 

 زد گفتم:  ی چوب حرف م

 کار کنم؟    یچ دی االن با انا،یبانو د  -

نبود! اما    بای انداختم، ز  یچوب نگاه   یکرد و به طرفم اومد، به پر   ینگاه   بهم 
بود.   انسان   هیجالب  با صورت  یشکل  بود!  انگار چوب  به    هیشب  یکه کلش 

چوب گرفتم و    یبانو، نگاهم رو از پر  ی اناناس که ملوسش کرده بود! با صدا
کرد    یم  م ی جلوم تعظاومد و    ی که به طرفم م   یشدم. در حال   رهیبهش خ

 گفت: 



گذشته! هر    لتونیپرنسس! ماه ها از تبد  ستی حرف زدن ن  یبه رسم  یازین  -
با حمله کنن،  ممکنه  تصم   دیان  برا  متونیحاال که  خانوادتون    ی رو  انتقام 

 !  ن یارتش خودتون رو هم جمع کن ن،یگرفت

ماه گذشته بود، اما هنوز هم کامال   شی ش  نکهیشدم. با ا  رهیبهش خ   گنی غم
 بودم.  ومده ی کنار ن  ر ییبا تغ

همه کشته شده بودن؟    ی داشت وقت  ی ا  دهیچه فا   گهیانتقام، د  یبرا  جنگ
انتقام بگ   ی گشتن؟ نه، فقط م  یبر م   ایا باز جون    رمیتونستم  اون هم  که 

. هنوز  م یست یکنم ما بد ن  یگرفت. اما بهشون ثابت م   یها رو ازشون م  یلیخ
ثابت م م ی ما شرور  م،ی کنن ما بد هست  یهم فکر م نه، بهشون  اما    نمک  ی. 

کمک   انتشیکه با هادس بودن و به خ  ییشرارت کار اون هاست نه ما، اونا
 رو به بچه هاشون انتقال دادن! انتیخ ن یکه نثل به نثل ا  ییکردن، کسا

کنن و چرا؟ تنها بخاطر    یقصد کشتنش رو م  نه،ی ببر  هی  دن یکه با د  یجور 
  ی . تا پارمی گ  یها رو ازتون م  ن ینادرست! اره انتقام تموم ا  ده یحرف و عق  هی

که بخاطر من خودش    ی. مادررمیگ  ی و انتقام مادرم رو م  ستمیا   ی جونم م
 !انیرو فدا کرده بود تا من زنده بمونم و دنبالم ن

 گفتم:   انایو کالفه خطاب به د دم یکش  یاه

 بخاطر حفاظت از بانو آتنا کشته شدن؟  یی بل، چه نژآد هاهزار سال ق -

 فکر کرد و اروم گفت:  یکم   اناید



ها هم تنها    نهی ها، تا اخر باهامون موندن. از جگوار  نهیتک شاخ ها و روب  -
 بود.   کیفردر

 بود!؟ متعجب گفتم:  کیها فقط فردر  نهی از جگوار یچ

 بوده! ادیز  یلیچرا اون ها نبودن؟ قدرتشون که خ  -

 اروم جواب داد: اناید

 جنگ زود تر از اون که همه ازش خبر دار بشن شروع شد و تموم شد.  -

که به    یتکون دادم و در حال  یبود. سر  دهیبهشون نرس  یپس خبر  عجب،
 بودم، مصمم گفتم:  رهیجان جلوم خ یو ب  کی اما تار  یجنگل اب 

 !م ی ر ی م  اهیها به جنگل س نه یروب   دنید ی برا ن، یاماده بش  -

! اسمم  شدی که االن به عنوان پرنسس شناخته م  دیمن بودم، کارول جد  نیا
هم اسم دختر ها بود و هم پسر ها،    ییجورا  ه یرو عوض نکرده بودم چون  

پرنسس    هیودم،  ب  نهیببر   ه یبمونه، االن    نیداده بودم هم  حیترج   نیهم  یبرا
 . شدیانتقام اماده م یکه برا  نهیببر

ها اطالعات    یاز پر  قیبزرگ و تحق   یها   بهیماه تموم، با خوندن کت  شیش 
نژآد    یاعم از نقطه ضعف ها و قوت ها  یادیز   یها  ز یکسب کردم، چ  یادیز

و زئوس،    دونییاز نفرت سه برادر برتر هادس، پوزا  نی . همچن دمیها فهم 
  بعد برتر شدن    یبرا  انتشیخ  لیاتنا نسبت به هادس و دل  ی. از برتردمیفهم



قدرت بود مطلع   یجنگ که حسادت و طمع برا   ن یا  ی اصل  لیاز زئوس و دل 
 شده بودم. 

سخت انجام داده بودم تا بتونم مبارزه کنم، با    ی ها  نیماه تموم تمر  شیش 
از تمام قدرت ها  ی االن م  انا یاتنا و د  ک،یک فردرکم به    نهی ببر  یتونستم 

 استفاده کنم.  ی خوب

ح  ی م  هر  به  بخوام  وقت که  هر  م   ل ی تبد  یوون ی تونسم  تونستم   یبشم، 
م   زمیپنوتیه و  ا  یکنم  بب  نده ی تونستم  هنوز    ی کی  نیا  ی. هر چند تو نم ی رو 
  ی رو م   ییها  که یداشت، تنها ت  از ین  یادیخوب نبودم چون به قدرت ز   ی لیخ
 گذشته...   ای  ندهی بودن، ا ندهیاز ا  ی چه زمان  ی که مشخص نبود برا  دمید

کند! انتقام    یم  انیعص   یکه به زود  یهستم، کارول واقع   دیمن جد  نیاره ا  
 اد. د یجلوه م نی ریاون رو ش  نیو ا  شد ی حق گرفته م ینبود، اما برا   نیریش

 )هکتور( 

بود! اون... اون تموم مدت کنار ما بود، چطور   نهیببر   ه یکارول    شد ینم  باورم 
کرد، ازمون استفاده کرد تا به    انتی! اون... بهمون خمیباش   ده یممکنه نفهم 

. اون،  دمید  ی دوست م   ن یمن اون رو به عنوان بهتر  ی جنگل برسه! لعنت  یپر
 کرده بود؟    ینبود! پس چطور هزار سال زندگ ر ی اون پ

اون دختر بود! پرنسس    تیپسر بود اما، اما در نها   االتم ی خ  یمدت تو  تموم
  یدوباره تو ایدن شهی ها برگردن، فاجعه م  نهی زئوس! اگر ببر یها! وا نه یببر
  اقت یبودن که ل   یشرور   یها  وون یاون ها ح  ره،یفرو م   یز یو خون ر   یک یتار



رو   بودن  با برتر  خانواده    دیبا   مشون،یبکش  دینداشتن!  تا  بکشم  رو  کارول 
 کار کردم! ننگ بر من...  یهامون نابود نشن! اره، اما من چ

اون لحظه افتادم. همه    ادیرفتم، به    ی که به طرف غار بابابزرگ م  یحال  در 
  وی د  نهیاون جگوار   کیشدنش با فردر  دیکرده بودن. به محض نا پد   رتیح

لهه، بچه ها ازم جدا شدن و به طرف شهرشون برگشتن  سفت و اون دو تا ا 
 شهر برسونن.   ی تا خبر رو به اهال

به دشت    روز ی دشت خودمون شدم و با گذشت دو هفته، بالخره د  یمنم راه  
و وحشت   تیو دادن خبر به بابابزرگ، با عصبان   دن یبه محض رس  دم، یرس

 یلب هاش زمزمه م  ر ی بابابزرگ رو به برو شدم. مدام اسم اتنا و هادس رو ز
بود! به    ه اومد  رون یبدن کارول ب  یبود که از تو  یکرد. اتنا، احتماال همون زن 

 داشتم! ادیرو بع   بیوضوح اون صحنه عج 

اومد    رونیازش ب   عی به غار، خواستم واردش بشم که بابابزرگ سر   دنیبا رس  
راهه، ازم دور شد و از دشت    یتو  یگفت فاجعه ا  یکه حراسان م  یحال و در  

کردم، من    یشدم. احساس گناه م   ره ی خ  ی خارج شد، بهش با تعجب و نگران
 !  میبود دهی جا رس ن یبودم که به کارول کمک کرده بودم و االن به ا

شدم. از دشت    رهی نامعلوم خ یبابابزرگ به مقصد دن یو به دو   دمیکش   یاه
. پرنسس  م ی کشت  ی کارول رو م  دیدور شده بود. با  یلیرفته بود و خ  رونیب

م   یها، کس   نه یببر نم   یکه  باورم  هست،  دورگه  ها  شدیگفتن    ی افسانه 
 باشه! یواقع  یجنگل کیکوچ   یها یپر  نیدروغ 



بابابزرگ خونده    ی تومار ها  یکه تو  یی ها  ز یوقت باور نکردم. طبق چ  چیه 
ها و خون آشام ها با    نهیکه گرگ  ینژاد بود، به قدر   نی بد تر   نهی بودم، ببر

  شتر ی ب  ا یگرگ ها همه متحد شده بودن و اون ها رو شکست داده بودن تا دن
 فرو نره!  یاه یس  یتو نی از ا

کمک کردن. اما باورم   تیهم بخاطر بد بودن وضع   گهی د   ینژاد ها  ی حت 
بود! تموم مدت، کنارمون بود    یا  یطانیچون موجود شکه کارول هم  شهینم

 !م ی و ندونسته بهش کمک کرد

نسل    شیهمون هزار سال پ   دیبا   م، ی همه مقصر   م، ی بر من! ما مقصر  ی وا 
م  ی قبل   یها انجام  رو  نم   ی درست کارشون  و  زنده    یزاشتن کس   یدادن 

جنگ وحشتناک    هی ها االن بخاطر شماها دوباره به حتم وارد    یبمونه! لعنت
  اد ی  ی تومار ها از جنگ قبل  ی که تو  یی ها  ز یو به حتم بد تر از چ  می ش  ی م

 افته!   ی اتفاق م  ه،شد

  ی گفتن کارول م  ی همه پخش شده بود! م  ن یشعار انتقام ب  ندفعه،یا   چون
ناکه بود، چطور  وحشت  نه،ی ببر  ی! قدرت هاره یخواد انتقام خانوادش رو بگ 

ها تنها    عه ینه واقعا چطور؟ طبق افسانه ها و شا   م؟یباهاشون مبارزه کن   دیبا
  یاجنگل و خد  یبه خصوص که پر   شد، ی هامون م  یلیخ   فی حر  نه یببر   هی

 جنگ هم االن پشت اون بودن!   

که بابابزرگ رفته بود گرغتم و وارد غار شدم. کاش زود    ی ریرو از مس  نگاهم 
شوکه بهش    نجا،ی اونم ا   شا،یپاتر   دنی گشت. با ورودم به غار و د  یتر بر م

 گفت:  دهی. بهم نگاه کرد، نگران و ترس ستادمیشدم و ا  ره یخ



م  - داره  تو  نهی روب   دن ید  ره ی هکتور، کارول  س  ی ها،  خواد    ی م  اه، یجنگل 
بودن برامون    یی ا یدر   یها  ی اسوس هامون که پرباهاشون متحد بشه، ج 

. پادشاه هادس متوجه شدن و دارن به  م ی ریجلوشون رو بگ  د یخبر اوردن! با 
ان،  یم  کا یتموم نژاد ها دارن به کاستار   نی ایباهامون ب   د ی! با انیجنگل ما م

 منم اومدم تا شماها رو ببرم.  

 یها اون ها هم توها، طبق افسانه    نهی رفت؟ روب  یم   اه یکارول، به جنگل س 
  ی ها، تو  نهی ها همدست بودن و بعد از مرگ ببر  نهیریبا ب   شی هزار سال پ

د  ی مخف  اه یجنگل س و  ب  چی ه  گه یشدن  اومدن ی ن  رونی وقت  با   نی ! کارول 
  نتقام ا  ی برا  ی اعالم کرده بود که داشت اماده جنگ  ا یکارش، انگار به کل دن

 واقعا وحشتناک بود! ن یو ا شد یم

 گفتم:   یحرفش خطاب به سرباز دم ورود  دییسرم رو تکون دادم و به تا  اروم 

 ."  م ی ر ی اتحاد م یبرا کا،ی" به گله بگو اماده سفر بشن، به جنگل کاستار 

نشستم به    ی که کنار غار م  یازمون دور شد. در حال   ع یگفتن اطاعت سر   با
شتن کارول رو راحت تره کنه، اما تونست ک  یم  دیفکر فرو رفتم. اتحاد، شا

هنوز هم برام گنگ بود. چطور ممکن بود تموم مدت بهمون    ،یموضوع اصل 
  ه یدونم چه خبره! هه، اون    یگفت نم  یکرده باشه؟ اما اون که م  انتیخ

که قرن    یشرور  یها   وون یهکتور؟ ح   ی ازش داشت  یبود، چه انتظار  نه یببر
 داد!   رشونیی تغ یبا چند روز دوست  شهی رو دارن، نم  ت یخصوص  نیهاست، ا 

 )کارول(  



  انا یو با کمک تلپورت د   م، یبود  ده یرس  اه ی به جنگل س  یچشم بهم زدن   هی  با
که به شدت وحشتناک بود   ی. جنگلم ی بود   ستاده ی ا  اه یجنگل س  یاالن جلو

بلند و مه    ی پر از کاج ها  یمثل ارامش! جنگل   یداشت، حس   ی بی اما حس عج
وحشتناک بود که سکوت تمام منطقه اش رو پوشش داده بود. هرچند هر  

  شد،ی اطراف، شکسته م  یجغد ها و کالغ ها  یسکوت توسط صدا  یگاه   ز ا
 خوند!   یاما جالب بود، چون اصال با حس ارامشش نم 

نگاه بترسم، االن    هی نبودم که با    ی اون کارول  گهی بود! اما من د  یمتناسب   تضاد
در    انم یاز خودم و حام   دیبودم! با  نهی ببر  هیبرتر بودم،    یس نژآد هاپرنس 

اون د م  یها  وونه ی برابر  نبود یوحشت زده محافظت    م، یکردم، ما شرور 
 اون ها بودن! یواقع یشرور ها

از سپر محافظ رد    م،یو لباس بلند مشک   ی انسان  یمصمم و با اخم، با دو پا 
کرد و بخاطر دنباله   یم   ت یبلند بود، اذ  یل یشدم و وارد جنگل شدم، لباسم خ

ها، هم    نهی با روب  د یاما مهم نبود، فعال با   شد،ی م  دهیکش  نیزم  یبلندش رو 
 کردن.   یقبول م انا،یشدم هرچند طبق حرف د ی م  مانیپ

  ی اطراف نگاه م  زدم. سرم رو باال گرفته بودم و به  یجنگل قدم م  یاروم تو 
سبز از  اسمش،  خالف  بر  جنگل  نور    یکردم،  و  بود  شده  روشن  ها،  کاج 

 بود.   ده یبخش یی با یبهش ز  شتر یاز قبل ب  د یخورش

و منظم بهشون    ییبایبود که انگار به ز  کیکوچ  یجنگل پر از چمن ها  کل
  یبودن و اراسته اشون کرده بودن. هوا به شدت لذت بخش و عال   ده یرس



به    یکرد! لبخند  ینم   ت یگرم بود و اصال اذ  یلیسرد و نه خ   یل یبود. نه خ
 بود!   ییمنحصر به فردش زدم. عجب جا   یجنگل و فضا نیا

. به اطراف نگاه کردم،  م ی دیبالخره به مرکز جنگل رس  قهی گذشت چند دق  با
باالشون    یدرست شده بود و تپه ا  نی زم   یار هم توکن  ی ک یکوچ  یچاله ها

داشت    ان یجر   یاب کوچک  یها یتپه ها هم جو  ن یا  یبود. از کنار و ال به ال
بودن. گل    بای بودن و به شدت ز  دهییسنبل رو  کیکوچ  یکه کنارشون گل ها 

 داشتن.  یمطلوب یکه بو  دیسف یزرد و بنفش و گاه   یبه رنگ ها ییها

به رنگ    بای ز  ی کردم که به ناگاه روباه  یطراف نگاه مداشتم با لبخند به ا 
  ه یشد، زن بود!    لی اومد و به انسان تبد  رونی عقب ب  یاز چاله ها   ینارنج 
درخشان تر از موهاش که از دور    ییو چشم ها  ینارنج   ی با موها  با یزن ز 

اروم به طرفمون اومد، به صو  یو جلب توجه م   زدیهم برق م    رتشکرد! 
ز  ره یخ داشتن  بایشدم. چقدر  دختر جوون که صورت    ه یبود!    یو دوست 

به شدت خود    باشیز   یدر تضاد با ابرو ها  دشیداشت، پوست سف  یگرد
به    ی شد. لباس  انیبدنش نما  یتو  یبهمون، لباس   دنیکرد. با رس  یم   یینما

گل و پرنده    یزد و طرح ها  یکه به شدت برق م  یو نارنج  یرنگ قهوه ا
  ی کرد. خواستم حرف  م ی تعظ  یو با لبخند  ستادی داشت. جلومون ا  ار روش قر 

که چشم هاش    یدر حال   ،ی و ذوق درون  یبزنم که سرش رو باال اورد و با شاد
 زدن گفت:  ی برق م



! سال هاست  نم یب  ی که خواب نم   دیبگ  د؟ی! واقعا خودتونس یپرنسس آن   -
بود دار  عزا  مرگتون  وقت م ی بخاطر  رس  ی!  بهم  بودنتون  زنده  باورم    د یخبر 

 !دمید  یانگار داشتم خواب م شد،ینم

  یو با نرم  دم یانگار من رو با مادرم اشتباه گرفته بود. خند  س؟ی ان  پرنسس
 گفتم: 

 !سی کارول هستم! دختر پرنسس آن  ستم،ی ن  سی اا... من آن -

شد و لحظه    رهیبهم چشم هام خ  م یاورد و مستق   سرش رو باال  رانیح   زن،
زده    رتیبعد، انگار که متوجه هفت رنگ بودن چشم هام شده بود ح  یا

 گفت: 

نم  - خشهیباروم  واقعا  فرزند  دیهست   شونیا  ه یشب   یل ی!  که  حق  به   !
ها تنگ    نهیببر  یدلم برا  یپرنسس صداتون بزنم! وا  دی! بانو، با دیخودشون 

بود، خ ما خ  ی لیشده  اون ها،  بدون  بودم  بود  یل یدلتنگ  ها    م، ی تنها  اون 
 دوست هامون بودن!   ن یبهتر

  ی . براشهی مادرم، لبخندم محو م  یها  ی سخت  ی اداوری حرف هاش با    ون ی م
 مانعش دن از ادامه حرف هاش، اروم رو بهش گفتم: 

 اسمتون رو بپرسم؟  تونمیم-

 گفت:   یو با خوشحالمکث کرد   یسئوالم لحظه ا با

 بله البته! من آماندا هستم. -



انداختم، ادامه    یم   ی که به اطراف نگاه  یتکون دادم و اروم در حال   یسر
 دادم:

 ؟یمن رو نزد الفاتون ببر  یتون   یخوشبختم آماندا! م-

حرفم،    آماندا به  توجه  نزد  هویبدون  بهم  عجله  ج  کیبا  با  و   و    غ یشد 
 بود، گفت: ستاده ی ت راستم اکه سم  انایخطاب به د یخوشحال

 ن؟ یهست  نجایشما هم ا انایبانو د-

ماه تا حاال تا   شی ش   نیا   ی! تودیخند ینگاه کردم، بعد از مدت ها م   انا ید  به
 زد و جواب داد:  یلبخند انا یبودمش! د دهیحد خوشحال ند نیا

برا زمیاره عز - پر حرف  ی. دلم    ی همتون تنگ شده بود. هنوز هم مثل قبل 
 ؟ یببر یل یام شی ما رو پ یتون  یدختر! آمانداوقت تنگه، م 

سر   آماندا بود،  اومده  خودش  به  تازه  انگار  با    ینم  عیکه  رو  هاش  چشم 
 و بغض گفت:   یدستش گرفت و با خوشحال

من  ! همراه  شه یخوشحال م   دنتون یحتما از د یل یرفت! ام ادمی دیاوه ببخش -
 . نیایب

که بخاطر    ینجوری هم  د،یذوق دست هام رو گرفت و دنبال خودش کش  با
که داشت اروم   دمی رو د  انایشدم، به عقب نگاه کردم، د  ی م  ده یدستم کش

  یطور  ن یهم  شه ی! چقدر خوشحال بود! کاش هم دیخند  ی به ذوق اماندا م
 باشه!



بود از   ک یجنگل تار  یجاها  هیقسمت از جنگل که برعکس بق   هیبه    دیرس   با
 ه یمنطقه نسبت به بق   ن یا  ی بودم. درخت ها  رهی. به جلو خم یستاد ی حرکت ا
  ن یشدن ا   کیروح بودن و تار   ی باعث ب  ن یبود و فکر کنم هم   شتر ی جنگل ب

 قسمت شده بود!

 بود گفت:  ستادهیکه کنارم ا   یدر حال آماندا

نشسته و   ی کیسنگ کوچ   ی جلو تر رو   ی لیپرنسس، مطمئنا ام   نجاست یهم-
  نمتون یب   یدوباره م   یبرم، به زود  دیبا  گه یکنه، من د  ینگاه م   اچه یداره به در 

 . دیپرنسس مواظب خودتون باش

برگشت. به    انا یبا تموم شدن حرفش، دست هام رو ول کرد و به سمت د 
 ازمون دور شد.  ع یسر  اناید یعقب برگشتم. با احترام گذاشتن جلو 

رفت    ی که به سمت اون منطقه م  یشد و در حال   کیبا لخند بهم نزد  اناید
 گفت: 

 خوب باهم چفت بودن. یل یمادرت بود، با اتنا خ  یاز دوست ها یک یاون  -

کر رفتم. پس  ف  یبودم، تو   دهیدوست مادرم رو د  نکهیا  دن یاز فهم  متعجب
و اروم    دمیکش   یداشت و جزو بازماندگان بود. اه  شتر یاون هم هزار سال ب 

چندتا    ونیدختر م   هی  دمش،یبه جلو قدم بر داشتم که باالخره د   انایهمراه با د 
قرمز    وهاش کردن، رنگ م   یم  ینشسته بود و اون ها دورش باز  نه یبچه روب 

 ی حالت نشسته رو   ی ون توچ   د،یرس  یفکر کنم تا زانوهاش م   شی بود و بلند
 بودن.  ن یزم



قرمز   یکاج پر از درخت افرا  یمنطقه به جا نی اطراف هم نگاه انداختم، ا به
درست کرده    یسمت چپ، به شدت صحنه قشنگ  اچهیبود که همراه با در 

ها رو   نه یما رو حس کرده بود که اون بچه روب  ی انگار بو م، ی بود. جلوتر رفت 
  نکه یا  محض بلند شد، به اطراف نگاه کرد و به   عی اورد و سر رون یاز بغلش ب 

به    هویکرد و    ز یچشم هاش رو ر  یلحظه ا  یچشم هاش به ما خورد، برا
اغوشم پرت    یبهم، خودش رو تو  دنشیبعد با رس   ی. لحظه ادیسمت ما دو 

 کرد و با بغض گفت:

ان  یخودت- نه؟!  نم   ؟یخودت  سیمگه  واقع  عهیشا   شهیباورم  ه  داشت  تیها 
 باشن!

خ  بازم واقعا  مادرم  انگار  بودن،  اشتباه گرفته  مادرم  با  رو    نه یببر  یلیمن 
 گفتم:   نیبود! اروم دستم رو باال اوردم و پشتش گذاشتم و غمگ یمحبوب 

من کارول    ستم،ین  سی من ان  یکنم ول   یم   دتون یکه نا ام   دیمن رو ببخش -
 !س یهستم، دختر ان 

بازو    یزده دو دستش رو رو   رتیازم جدا شد و ح   ع یتموم شدن حرفم، سر  با
شد. چشم هاش پر از اشک    ره ی به چشم هام خ  ی هام گذاشت و با دلتنگ

انگار چ با کم دید   یم  یادیز  یها   ز یبودن،  حال  ی!  اشک یمکث در  از    ی که 
 با ذوق گفت:  دیگوشه چشمش چک 



الهه    هی  ییبای مثل اون ز  قای! دقیمادت  هیشب   ی لیخ   ؟یسی واقعا؟ تو دختر ان-
که فکرش    یزیاز اون چ  شتر ی چشم ها ب  نیا   ی! دلم برایرو دار  شتر یب   یو حت 

 تنگ شده بود! هر چند اون ها هم فرق دارن.  یرو بکن 

کردم، بهش    یفاصله که بهش نگاه م  ن یشدم. از ا  ره ی حرف هاش بهش خ  با
صورتش بود   ی رو   ی قرمز رنگ   یتر باشه! کک ها  کیخورد از منم کوچ  یم

درشت    یبشه! چشم ها  دهیکه باعث شده بودن سنش کمتر از حد معمول د
تر کرده    ی صورتش رو دوست داشتن  کشیبلندش همراه با لب بار   یو مژه ها

 بودن . 

  انا یبلند به سمت د   ی غیاروم ازم فاصله گرفت و به کنارم نگاه کرد. با ج  
 گفت:   یبا لحن جالب نا ایو اون رو هم بغل کرد که د  دیپر

 !ستین  ادشیمن رو  چکس ی که کارول اومده ه  یاز وقت -

 دوباره گفت:  انایکه د  دمیخند ز یر  ز یر

عادت بغل کردنت    ت یها رو بس کن، هنوزم ا   یمسخره باز  نیا   یل یخب ام-
  م،ی وقت دار  یکن  ی که فکرش رو م   یز ی! ما کمتر از اون چ یرو فراموش نکرد

 زودتر از ما بهمون حمله کنن!   یل یکه خ  شنیاونا دارن اماده م   که، ی جنگ نزد

که اشک هاش رو    ین یازش جدا شد و در ح  ع یسر   انا ید  ی با حرف ها  یل یام
 متعجب گفت:  یکرد،با لحن   یپاک م

 کنن؟  کار یخوان چ  یم   یدون یاز کجا م -



سرش رو به    انایدونست؟ د  یدونستم، چطور اون نم   یمنم م   یرو حت   نیا
 ت چرخوند و متاسف گفت: چپ و راس

 جنگلم! یرفته من پر ادت ی  نکهی ! مثل ایهنوزم حواس پرت -

که با دست هاش دامن    یصورتش زد و در حال   ی با دستش محکم تو  یل یام
 گرفت گفت:   یلباسش رو باال م 

. منطقه  دیهم نباش  دیزن یکه م   یی! نگران حرف هان یایاخ اره، همراه من ب-
تونه واردش بشه   یبرتر نم   یجز نزاد ها  چکسی ما حفاظت شده هست و ه

 ! گه ید  م ی جزو نژاد برتر ی! نا سالمتستنی ن انتکار یها خ   نهی از روب  چکدومیو ه 

عوض شده بود! پشت سر   عی چقدر سر  دم،یخند  تشی وضع  ر ییتغ  نیاز ا   اروم
رفت که    ی م   یی انگار به سمت همون جا  م،یحرکت کرد   انایهماره با د یل یام

به اونجا، به بچه ها گفت که از    دنی سته بود. با رس نش  شیپ  قهیچند دق
رو  و خودش  برن  ها   ی اونجا  م  ییسنگ  به   ز ی مانند  هم  رو  ما  و  نشست 

رو که کتارش    انای د  یبا دوتا دستش  دست ها  یل یدعوت کرد. ام  ننشست
 گفت:  ینشسته بود رو گرفت و با نگران

 م؟ یکن   کار یچ د یحاال با-

 با ارامش گفت: شیشگی نگاه کردم. طبق معمول هم انا ید به

  ل یکارول تبد  نکهی ! اون ها قبل از ا م ی هامون رو اموزش بد   رو یتموم ن   دیبا  -
رو    روهاشونیموضوع شک کرده بودن و االن هم دارن همه ن  نیبشه به ا 
 . میرو اموزش بد  هیهم کارول و هم بق  دیماهم با دن یاموزش م 



 چهره اش نبود با اظطراب و استرس گفت:   یتو  از خنده   ی رد  گه یکه د   یل یام

فشرده اموزش    یل یخ  یل یهام رو از امروز به شکل خ  رو ی خوب پس من ن-
 م؟ی اصال چقدر وقت دار  م؟یکن   کار یبعدش چ  ی! ولدم یم

 جواب دادم:  اناید  یمن به جا  نبار یا

  رمون یاگه اون ها غافلگ  یکه حت  م ی هم جمع بش  شیبعد از اون همه پ  دیبا-
  د یها با   نی ! البته قبل از همه امیشکستشون رو داشته باش  ییکردن ، توانا

تا    میمحافظ بذار   ی ادیتونن بجنگن تعداد ز  ی که نم   ییبچه ها و کسا  یبرا
از    دا هم ج  یگاه یبزنه البته مخف  بینتونه بهشون اس   یدر طول جنگ کس 

 !م ی براشون بساز د یمنطفه جنگ با

 از جاش بلند شد و ادامه داد: انایشدن حرف من د  تموم  با

 . م ی تموم تالشمون رو بکن  د ی. بام یماه وقت دار شیش  بایتقر-

 اروم گفت: انا یکرد که د  نییمصمم سرش رو باال و پا  یل یام

 !م ی انجام بد دیکار هاست که با  یلیکارول بلند شو، خ   م،یبر  دیبا  گهی ما د -

ام   انایحرف د  با بلند شد. موهاش رو    یلیبلند شدم که  هم به احتراممون 
ر  یرو  هاش  ها  خت یشونه  برگ  اروم  رو    ییو  بودن  افتاده  روشون  که 

 برداشت و خطاب بهم گفت: 

  نیر یکه بگ  یمیهر تصم   کنن یم   ت یجونشون از شما حما  یمن تا پا   ی ها  روین-
 !م ی ما پشتتون



 کرد و گفت:  رو بغل ی لیام  انا یسرم رو تکون دادم که د اروم 

 !ی میقد قیرف نمتیب  یبعدا م  -

تکون داد. با جدا شدنشون از هم، به طرفم    دییتا   یسرش رو به معنا  اونم 
 اومد و من رو دوباره بغل کرد و گفت:

 مراقب خودت باش پرنسس!-

نگفتم. انگار امروز    یزیزدم و چ   یازم جدا شد و مهربون بهم نگاه کرد! لبخند 
که   یریبه طرف همون مس  انایبا د   یل یاز ام  یحافظالل شده بودم. با خدا

 کردم گفتم:   یکه به اطراف نگاه م   یبرگشتم. در حال م ی اومده بود

   م؟یکجا بر  دیبعدش با  -

 . دیچی گوشم پ  ی ارومش تو یصدا

اون ها هم هم  - با  نی تک شاخ ها،  باهامون   دیشا   مشون،ی نی بب  دیکنارن، 
اتنا خدمت م   یکم   یلیکنن. قبال تعداد خ   یهمکار اما    یازشون به  کردن، 

 اون جنگ نبودن.   یتو

هامون    مانیها هم پ  نهیشدم. روب   رهیسرم رو تکون دادم و به اسمون خ   اروم
تا حاال قدم اما تک شاخ ها  و حق   ی بودن.  نذاشته بودن    ده یترس  قتا یجلو 

باهامون همکار تا  نکنن  قبول  نکنه  ن  یبودم.  به  کنن؟  بد  فکر  نه کارول  ه 
 ذهنت راه نده... 



اومدم. با    رونیآماندا به جلوم نگاه کردم و از فکر ب   یغویج   غی ج  یصدا  با
بود و نفس، نفس    ستادهیکه جلوم ا   ی شد و در حال  کیبهمون نزد  یخوشحال

 زد گفت:   یم

ب  کم ی بمون    ؟یریم  یپرنسس؛ دار  یوا  - بزنم،  درباره    کم ی  ا یباهات حرف 
 مامانت برات بگم. 

با شن   خواستم ا  دن یمخالفت کنم که    ی م  ی نجوری حرفش خوشحال شدم. 
باال و پا   شتر ی تونستم ب بفهمم! سرم رو  کردم و خواستم   نیی درباره مامانم 

 دپرس بهش نگاه کردم. انای جوابش رو بدم که با حرف د

 بعد! یباشه برا م، ی بر  دینه اماندا، با -

بهم، ازمون   ی نیگفت و با نگاه غمگ   یچشم  ع یسر   اناید  یبا حرف جد   اماندا
 گفت:   الی خ ینگاه کردم که ب انایدور شد. با اخم به د

 هم روش!   نیا ،یهزار سال صبر کرد -

چ   نگاهم  دادم،  پاهام  به  و  ازش گرفتم  ه   ی م  یرو    ی نم   ، یچ یشد گفت؟ 
 تونستم باهاش مخالفت کنم... 

. منم  م ی بر  ی تر شدم تا با تلپورتش به مقصد بعد  کینزد  انا یسکوت به د   در 
اتنا بود، اما اگر به کمک قدرت اون    یتونستم تلپورت کنم، در واقع برا  یم
اون زنده    یروح  یرویتونستم بدون ن  یچون نم  رم،یممکن بود بم  م،یرفت   یم

دورگه    اطر به خ  نم ی شدم که ا  یم   ف یمنم ضع  شدیم   ف یبمونم و اگر اون ضع
 بودنم بود!



د   تو  ستادم ی ا  انای کنار  رو  باز کردنشون، خودم  و  با بستن چشم هام    ی و 
د تودمید  ی ا  گهی مکان  عج   ه ی  ی !  نم  م، ی بود  بیجنگل  واقع  گفت    شدی در 

دورش   تنها  محوطه،    هیجنگل! چون  وسط  و  بود  مانند  درخت    ه یحصار 
توش، به وجود    یقشنگ   چیمارپ  یدشت بزرگ بود که سنگ ها و داالن ها

 . اومده بودن

  ادم یقبلم از    یبه وجد اومده بودم و ناراحت  یصحنه به اون قشنگ  دنید  از 
بودم که    رهیطور خ   ی به دشت داالن  یبود! با خوشحال   یرفته بود. واقعا عال 

که به   شی شونیپ  یرو  چیشاخ مارپ  هیبال دار و با    دیاسب سف  هی   دنیبا د
 شی شنگدرخشدم! رنگش با برف و د  شیی با یمحو ز   ران یاومد، ح  یطرفمون م 

 کرد!  یم   یبا الماس برابر

محشر    یل ی! واو! خنمیب  یم   کیتک شاخ بالدار رو از نزد  هی دارم    شدی نم  باورم
بودن که به ندرت خودشون رو نشون    ینادر  یلیخ  یبود اون ها نژاد ها

 یا   نه یببر   هی! کارول دختر چته؟ تو خودت دمیدلم خند  یدادن! اروم تو   یم
از د از د  شنیشوکه م   دنتیهمه    فروبهت    یتو  هیبق   دنیو اون وقت تو 

 !  یریم

ز  دمیخند   باز  به اسب  م ییبا یو  به طرفمون  نگاه کردم، اسب    ی که  اومد، 
  ی ل یطور بود و نوک خ  چ یکه مارپ  ش،ی شون ی پ  یرو   یبایبالدار، با شاخ ز  دیسف

 ! زنهیکردم نوک شاخش برق م  یکه حس م  یداشت، جور  یزیت

که   شیاب   یداشت، به خصوص چشم ها  ی محصور کننده ا  یی با ی! واقعا ز واو
! دمش  یچ یه   گهی موج دار و بلندش که د  یها  ال یوحشتناک قشنگ بودن!  



  یکار پر  دیبافته شده بود! احتماال با   ی و اب  ی صورت ی با گل ها  ییبای هم به ز
ا  ی کوچولو  یها باشه!  ب   نی بافنده  به حق  برتر،  نژاد  بود!   ود اسب محشر 

 واقعا!

شد    رهیبهم؛ با اخم بهم خ  دنیبودم که به محض رس  دنشیمحو د  همونطور 
 و گفت: 

 !یجا بش  ن یوارد ا یچطور به خودت اجازه داد ؟یهست  یتو ک  -

  لینگاه کردم و خواستم دل  انای شدم. وا چش بود؟! به د  رهی بهش خ  رت یح  با
مواجه شدم! اوه، نگو که رفته    شیخال  یم که با جارفتار اسب رو بپرس  نیا

خواست من رو تست کنه!    یخبر محو شده بود؟ نگو که م  یب   نیبود! باز ا
اروم به اسب    ، رو قانع کنم! تف  لهیقب  ه ی  یی من هنوز اماده نبودم تنها  ، یلعنت 

 زدم و مظطرب گفتم:   ینبود، لبخند ی نگاه کردم، چاره ا

 !نهی ببر هی ...  هیام... من... من کارول هستم،   -

شد، به ناگاه دست    رهیبهم خ   ی شوکه و عصب  نه، ی اسم ببر  دن یبا شن   اسب
 زد: ادیفر  ی عصب  عهی ش هی هاش رو باال اورد و با 

  نجا یاز ا  ؟یارینژاد رو به زبون ب  نیاسم برتر  یدیچطور به خودت اجازه م  -
 کشمت!  یاالن م  نیبرو وگرنه هم

  ی نشونش م   د یبا  د ی! شاشدی که نم  ینجور ی انگار اصال باورم نکرده بود. ا!  وا
تر شد و خواست بهم لگد    ی به جلو برداشتم که اسب عصب  ی دادم، اروم قدم 



به سمت کردم،    یشدم و غرش بلند   ل یتبد  م ی بزنه که به ناگاه به جسم اصل
 شدم.  ره یزده اش خ رتیح یکالفه به چشم ها 

نم  باورش  داره    ی انگار  م  ی رو جلو  نه یببر   هیشد که  !  نهی ب  ی چشم هاش 
شدم. به لباسم نگاه کردم، پاره نشده    ل یکردم و دوباره به انسان تبد   یاخم

که به لباسم داده بود مانع    ییواقعا کارش خوب بود، انگار با جادو  انای بود، د
 شده بود.   دنشید بیاز اس 

که اروم    یز به اون تک شاخ نگاه کردم. در حال رو از لباس گرفتم و با  نگاهم 
 زده گفت: رتیح  ییشده بود با چشم ها

 ! نهی ببر هی!  دمیببر د  هی!  شه یباورم نم  -

کرد، بهت    ینبود. همون طور که بهم نگاه م  ب یزدم. تعجبش عج  یلبخند
 زده گفت: 

 زئوس! ی! وای ا نهیببر  ه ی_ تو... واقعا 

ا  اروم  انگار  بود! جلوش کم  یالن وقت معرفسرم رو تکون دادم،    یمجدد 
 گفتم:   نهیزانوم رو به رسم احترام خم کردم و با تمان 

 !نهی از نژاد ببر سیسالم، کارول هستم، دختر پرنسس ان  -

دستش و باز   ه یکه جلوم با خم کردن    یهمچنان شوک زده در حال  اسب
 کرد، زمزمه کرد:  یم میکردن بالش تعظ 



واقعا   ی اسب سر دسته از نژاد تک شاخ ها هستم! وا  س؛ی من... منم پارس  -
 باشن! یها واقع  عه ی شا شه ی! باروم نم نی هست نه یببر  هی

شناختن،    یجنگ نبودن اما ازش خبر داشتن و نژآدم رو م   یزدم. تو  یلبخند
و خاطرات!   اد یاز    یموفق نبوده تا ما رو کامل محو کنه. حت   اد یانگار هادس ز 

 براقش نگاه کردم و گفتم:  یاب  یم به چشم هاارو 

 ؟ یشناس  یچطور من و نژادم رو م ستن،ی اسب ها که جاودانه ن -

 دیبهم غلبه کرده بود، شا  یدونستم، اما حس کنجکاو  یجواب رو م  نکهی ا با
 آور گفت:  رت یح  یجوابش متفاوت بود! با لحن 

. همه  دهیلم رس ما گشته تا به من و نث  نیب  یادیز  ینسل ها  نیاسمتون ب  -
!  ن یریاتقام بگ  نیخوا  ی ها گفتن م عهی! شام ی از جنگ هزار سال قبل خبر دار

 !  م ی ماهم باهاتون

دونستم. واقعا به وجد اومدم    یبود که م  یسرم رو تکون دادم. همون   اروم
و شناختنم حاضر به    دنم یو همراه که بدون د   ی همه حام  نی ا  دنیبودم، از د

 یکرده بودم. مامان، بابابزرگ، شما ها باهاشون چ   رتیکمک بودن، واقعا ح
ن؟ کاش  یرو به وجد اورد  یادیز  ینسل ها  یجور  نیکه ا  نی کار کرده بود
 کنن.   یم  نتونیچطور همه تحس دید یو م   دیهنوز هم بود

 و با لبخند گفتم:  دم یکش  یاه



دنبال انتقام    شه ی هم می اگر بخوا  د؟ یاریم چرا همتون همش اسم انتقام رو   -
بخاطر انتقام    یادیز   ی ها  وونی. ح شهی وقت قطع نم  چیه  ره ی زنج  ن یا  م، یباش

 و...     دنیجونشون رو از دست م

 و مصمم گفت:  دی کالمم پر  ونی م  عیحرفم سر  دنیشن  با

 نیشتر ی که ب  نیهست  یاما پرنسس شما کس  دم یوسط حرفتون پر  دیببخش  -
کل نژادتون قتل عام    د؟یحرف رو بزن   نیا   دیتون  ی! چطور م ده یرو د  بیاس

شما    ن؟ یریانتقام بگ   ن یخوا   ی نم  یچ  ی شدن مادر و پدربزرگتون مردن، برا
برتر پرنسس محصوب    ی تموم نژاد ها  ی! بران یستیها ن   نه ی تنها پرنسس ببر

ما، اون    ینسل ها  ن ی ریما رو هم بگ  یملکه! لطفا انتقام نژآد ها   هی!  نیش   یم
کمک    یجنگ اصل  یتو  م ی ارشد بودن اما نتونست  ی شما و الهه ها  یسال حام 

! لطفا! سال هاست همه منتظرن، می. ما خواهان انتقام خونشون هستم ی کن
کرد چون    ینم باور    ی مونده! اما کس  یباق   نهیببر  هیگفتن تنها    یافسانه ها م 

ود شده! اما االن  ناب  نه یبزرگ زئوس، اعالم کردن که تموم نسل ببر   یخدا
 !د ییما دی من، شما تنها ام یجلو  د،یینجایشما ا 

گفتم؟ حرف هاش درست بودن، اما    ی م   یانداختم. چ   نیی سرم رو پا  نیغمگ 
اومد! اما پس    یاالن هم از من بدشون م  ن یاون ها، هم  ؟یدوست هام چ 

با  ؟یچ   نایا کردم.   یبهشون کمک م   دیاونا بهمون کمک کرده بودن، پس 
 کردم.    یم  دشونیناام دیسس همه بودم، نبا االن پرن

  ی بود، خاطراتش، همه به ناگاه بهم حجوم م  دهیکه مادرم کش  ییها   درد
تبد با  اما چ   ده یشدنم، تموم خاطراتش رو د   ل یاوردن،    دهینفهم  یزیبودم 



  ر یتقص  یبود؟ نه، اره، ک   یگرفتم؟ کار درست   یانتقام م   دی واقعا با  یبودم. ول 
  ی اتنا؟ لعنت  بهتنها بخاطر پناه دادن    م؟ ی کار بود؟ چرا فکر کرده بودن ما بد

! اما  میبا اون بجنگ   د یاون بود، با   یها! سر دستشون، هادس بود. مشکل اصل
  دهیخاطرات مادر هم ند  یتو یبود؟ حت یبودمش؟ اون ک دهیچرا تا حاال ند 

 شده بود.  یباهم قاط  ز ی بودمش! آه... چقدر همه چ

بهم    یکنارم ظاهر شد و با احتارم  کیفکر بودم که به ناگاه فردر   یتو  ق یعم
 گفت: 

برتر رو    یجنگل، نژآد ها  ی بانو  د،یبه جنگل خودتون برگرد  دیپرنسس، با   -
 ی انگار باز هم پشتمون رو خال  هیبق   رفتن،یها پذ  نه یدعوت کردن اما تنها روب

ندادن، من... من    یها خبر دادم اما هنوز جواب  نهیکردن. منم به تمام جگوار 
 واقعا متاسفم!

 بودم گفتم: ره یجلوم خ ی بایکه به دشت ز  یرو ازش گرفتم و در حال  نگاهم 

 ... یست یتو مقصر ن  کیاشکال نداره، فردر  -

هم نبودم. من   ی نداد. هرچند منتظر پاسخ  ی سکوت کرده و جواب  کیفردر
  یدر حال اماده شدن بودن! انگار واقعا نم  زدم، اما همه  ی از انتقام نم   یحرف

 شد جلوش رو گرفت.

نگاهم رو به    دم،ی کش  یسرم م  یکه دستم رو رو   یو در حال  دمیکش   یاه 
لبخند  سی پارس رفتم. کنارش    یدوختم.  تر  جلو  و  زدم  نگرانش  نگاه  به 

 گفتم:   دمیکش  یم  دشیسف یها ال یبه  یکه دست   یو در حال  ستادمیا



   د؟ییشما ها با ما -

 رو محکم تکون داد و گفت:  سرش

 د، یجنگلتون بش   یکنم ملکه من! شما راه  یمن تا اخر جونم ازتون محافظ م  -
 ی . جنگل هالربوس، حرف هام یی! تا فردا، اون جا م ی رسون  یخودمون رو م 

 !دنشم یمشتاق د  دم،ی شن شی اب ی زنگوله ا یاز گل ها یادیز

دست  یلبخند و  بزرگش کش  یزدم  فردردمیبه گردن  طرف  به    یقدم  کی. 
با خداحافظ و  پارس  یبرداشتم  د  س ی از  بستم.  رو  اما    انا یچشم هام  نبود، 

 خواست ما رو انتقال بده! یکردم که م   یقدرتش رو حس م 

  یغار خانوادم بودم. اروم رو   یزدم و چشم هام رو باز کردم. تو  یلبخند 
اعم    انا، ی شدم. افراد د  ره ی ار بود خغ رونیکه ب  یسنگ نشستم و به همهمه ا

با عجله به    دنم یبا د  انایهمه در تکاپو بودن. د   ،ی اب  یها  یها جز پر  یاز پر
 سمتم اومد و گفت: 

 دهیرفتم، خبر رس  هوی که    دیتعداد کمه، تک شاخ ها قبول کردن؟ ببخش   -
به    گهیتا چهار ماه د   م،ی اماده بش   دیبا  ان،یم   کای به کاستار  ا یدارن از سراسر دن

هستن، تموم نژآد    یادیز  ی ها  ی رو یدارن و ن  یادی رسن، سرعت ز  یاونجا م
و خون آشام   نه یگرگ، گرگ  یرده باهاشونن به خصوص نژاد ها  نییپا یها

 فهمن دروغ گفته! یها نم ی ها! اونا به هادس وفادارن، لعنت

ز  نگاهم  لباس  از  نگرانش    و   یعصب  ی سبزش گرفتم و به چشم ها  یبایرو 
 دوختم. پس حرکت کرده بودن. اروم گفتم: 



جنگ رو   یشد جلو  ی رسن، کاش م  یتک شاخ ها قبول کردن، تا فردا م   -
 گرفت... 

 بهم نگاه کرد و جواب داد: نی با حرفم، غمگ  اناید

  ن یا  ، یبر  ی تون   ی. م ختهیها به ناحق ر   ی ل ی... خون خست ی تو ن  می تصم  -
که ازت انتقام   ستی ن   یو اون وقت کس  شنی که موندن هم کشته م  ییها

 بخواد!

هام رو رها کنم! مصمم    ی نبودم که حام  ی حرفش ناراحت شدم، نه من کس  با
 از جام بلند شدم و با اخم گفتم:  

 شد یکاش م   گم یکنم. فقط م   یرو رها نم  هیبق   انا؟ید  یفرض کرد  ی من رو چ  -
دارن    یید. چون اون ها هم بچه هاش   گه ی د  یها  وون یمانع کشته شدن ح 

 .  شنی خانواده م یمثل من ب  ندهیکه در ا

 کرد و متقابال گفت:   یاخم اناید

ها  - اون  حق  چ   ییپس  مردن  م  ؟ی که    ی کس  نیهمچ   ؟ی کن  یولشون 
ارزش    یبودن؟ اون ها برات ب   ت یاهم  ی مادر و پدربزرگت برات ب  ؟ یهست

 هستن؟ 

  دهیخب اون که درد من رو نکش  کردم، انگار متوجه حرفم نبود! اره  یاخم
جنگ بودن چقدر    ر ی بدون خانواده بزرگ شدن و تحت تاث  دیفهم  یبود! نم

که به طرف    یزجر اور و سخت بود، مصمم نگاهم رو ازش گرفتم و در حال
 رفتم، گفتم:   یتختم که کنار غار بود م



 و اماده نبرد شو!  ر یبگ  دهیحرفم رو نشن ست، ی مهم ن-

 قلبم رو لرزوند.  شتر ی و ب   دیخوشحالش به گوشم رس یصدا

  ت یتا به رسم یکن  یتاج گذار دیخواستم! اول با یکه م  ی همون یحاال شد  -
 بشه!  تیرعا فات یتشر  د یملکه، با ه یبه عنوان  ، یشناخته بش 

سپاه    هیکه    یباشم. ملکه؟ اره انگار، ملکه ا  نیخواستم ا   ی اما من نم  پوف، 
تختم   یبشه.! آه... خسته رو   لیتبد یبه قاتل بزرگ  کرد تا  یم  یرو فرمانده 

 نشستم و بهش نگاه کردم. معترض گفتم: 

 . ستیبه مراسم ن ی ازی! نستی ها ن ن یاالن که وقت ا  -

 و با تحکم و اخم گفت:   دیحرفم پر  ون ی اما م اناید

پا  یپر  - اصول  به  رسم  بندن،ی ها  نم  ،ی نباش  یاگر  حرفت گوش  .  دنیبه 
بهت اعتماد    دیبا   مانانمونی ! هم پدنتی ها هستن که هوز ند  ی لیدرضمن خ

 گذشتشون!  یتو و خون نسل ها  ی کنن، باورت کنن تا برات بجنگن! برا

کرد.    ینداشتم باهاش بحث کنم. چون در هر حال کار خودش رو م  حوصله 
و    دمیتخت دراز کش  یاروم سرم رو تکون دادم و نگاهم رو ازش گرفتم. رو 

سرم گذاشتم و به فکر فرو رفتم. انگار    ر یم. دست هام رو ز شد  ره یبه سقف خ 
! اما مگه مهم بود؟ چه فکر دید  یمن تدارک م   یتاجگذار  یداشت واقعا برا

شفاف و قشنگش    یهمه جا رو هم کرده بود. سرم رو چرخوندم و به بال ها
 داشت. اروم خطاب بهش گفتم:  یقشنگ  ی لیخ ینگاه کردم، بال ها 



 ؟ یهم خبر داد ی تا االن به کس-

بال هاش حس کرد و چند بار بال هاش رو تکون   ینگاهم رو رو   ینی سنگ
 داد، به طرفم برگشت و اروم گفت: 

 اره گفتم. -

که تنم بود نگاه کردم. نشستم و با دست هام    یتکون دادم و به لباس  یسر
  یقرار بود تو  نیرنگ، با ا  یلباس ساده و کرم   ه یرو گرفتم،    راهنم یدامن پ 

 مراسم شرکت کنم؟ متعجب گفتم: 

 ام؟ یب  نیبا هم  ؟یلباس چ  یبرا-

فاصله گرفت، هاج و    نیاز زم  یو با عجله بال زد و کم  دی با حرفم، خند  اناید
  ی هوا تکون م  یکه تند تند دست هاش رو تو  یواج بهش نگاه کردم، در حال

 ند گفت: کردن با لبخ  یاطرافش حرکت م یسبز رنگ  یداد و گرده ها

  یخوام لباس   ی کار رو بکنم! م  نیارزو داشتم ا   شهیلباست با منه! هم   یطراح-
 ی گلبه  یحت   ا یسبز،    دم یدونم شا   ینم   ا یکنم قرمز باشه!    یم   یکه برات طراح 

  ی لیخ  خواد ی لباست انجام بدم، دلم م  ی برا  د یکار هست که با  یدونم کل   ی نم
 هم هفت متر باشه .  دیشا ا ی شیپف داشته باشه و دنبالش ش 

خند  از  خدمیذوقش  مراسم  بخاطر  انگار  ارامش    یل ی.  بود که  ذوق کرده 
  ی رو از دست داده بود. با تموم شدن حرفش دست هاش رو تو  شیشگ ی هم

سبز، به سمتم    ی. با محو شدن گرده ها ستادی ا  نی زم  یهم قفل کرد باز رو
 شونه هام گذاشت و نگران گفت:  یرو   اومد، دست هاش رو 



کل    دیاالن برو استراحت کن. فردا با   یریبگ   ادیاداب جشن رو    دیهنوز با -
تا اون موقع اماده    دیمراسمه، با   گهیتا چهار ماه د   ،یمن باش  شی روز رو پ

 . یبش

! هنوز که چهار ماه وقت  عی ازش دور شدم، چقدر سر  یبا تعجب چند قدم  
 بود! معترض گفتم: 

! هنوز که چهار  رمیبگ   ادیرو    ز ی روز همه چ  هی  ی تو  شهیمگه م   ؟یچ  ی نعی-
 ماه مونده!

 شد و مصمم گفت:   کیبهم نزد دوباره

چهار ماه    نی. هم می انجام بد  دیهست که با   یادی ز  ینه وقت کمه، کار ها-
 . شهیتموم م   یکه فکرش رو بکن   یزیزودتر از اون چ یل یهم خ

 *** 

 )کارول( 

شدم. حراسان    دار یو وحشت زده ب   دمی کش  یغ یصورتم، ج  یرو   یاب   ختن ی ر  با
  ی کار م  یچ   نجایوسط تخت نشسته بودم که نگاهم به آماندا افتاد! اون ا

  ی که صورتم رو با دستم قاب م   یبودن؟ در حال  دهیرس  ع یسر   نقدر یکرد!؟ ا
 گرفتم، اخمو گفتم: 

 ؟یدیرس  یک  ؟یزی گفت اب بر  اناید -



غار    یو بعد صداش بود که تو  د یاماندا به گوشم رس  ز یر  ی خنده ها  یصدا
 : دیچ یپ

بانو د  ر ی صبح بخ  - اره  ا   انایپرنسس،  تا حتما    دارتونیب  ینجوریگفتن  کنم 
 . دیبش دار یب

  ینم   دار یب   یا  گهیگفت، در واقع اصال با روش د   یراست م  دم،یخند  اروم 
بلند    تخت   یاوردم و از رو   یم   ن ییکه دست هام رو پا  ی شدم. اروم در حال 

 شدم گفتم:  یم

 بهم بگو کارول.  ، ی خواد من رو پرنسس صدا بزن ینم -

 و جواب داد:   دیخند اماندا

 حتما! -

کردم    یرو شونه م   م ی بلند قهوه ا  یکه موها  یرو تکون دادم و در حال  سرم
 گفتم: 

 کجان؟ ساعت چنده؟  ه یبق ؟یدیرس  یک  -

 شد و گفت:   کیبهم نزد اماندا

رس   - ام  هی بق   م،ی دیتازه  منظورتون  پ   ی لیاگر  جنگل    یبانو  شی هست که 
جنگلتون    یی. واننی ب  یها هم دارن اطراف جنگل رو م   نهی روب  هیهستن، بق 

 قشنگه واقعا عاشقش شدم.  یلیخ



شونه رو    ال یخ  یداد؟ ب  ی سئوالم جواب نم  هیزدم، چرا هر بار به    یلبخند
اومد    رون یالم باومدم. اماندا هم دنب  رونیسنگ جلوم گذاشتم و از غار ب  یرو 

 رفت گفت:  یکه کنارم راه م   یو در حال

  ن ی تمر  شتر یتا ب  دیمبارزه بر  دانیشدنتون به م دار یگفتن بعد از ب   انایبانو د -
 .  دیکن

داشت حالم از مبارزه بهم    گه یبس بود جان من، د  گهیبازم مبارزه؟ نه د  یچ
دعوا    انا یبا د  دیرفتم با  یرفتم، اگر نم  دان یخورد! پوف، اخمو به طرف م   یم
 نداشت.    یشوخ یواقعا با کس   اناید د،یارز یکردم، در واقع نم  یم

رفتم    یم  دانیشدم و به طرف م  یچمن ها رد م  یکه اروم از رو   یحال  در 
 گفتم: 

واسم    کمی   شمی خوشحال م  ،ی دون  یدرباره مادرم م  ی گفت  روز ی ام... آماندا د  -
 ... یازش بگ 

بود، چشم هاش پر از    رهیجلوش خ   ن یکه به زم  ینگاه کردم. در حال  بهش
  هویشاد بود    یلیاالن که خ  ستادم،یا  تشیوضع  ر یی اشک بودن. متعجب از تغ

بودم که   رهیها بود. بهش خ  نه یمختص روب   یی هو ی ر ییتغ ن یشد؟ انگار ا  یچ
 سرش رو باال اورد و گفت: 

 بودن.  ی ادم مهربون یل یخ سی حتما، پرنسس ان  -



ازش    ه یکه بق   ییها  ف یرو حس کرده بودم، از تعر   ن یا   د،ی حرفش، دلم لرز   با
کردن کامال مشخص بود. باز حرکت کردم که اونم همراهم اومد و اروم    یم

 ادامه داد:

هم سن االن شما، بانو    یی جورا  ه یاون سال، من تازه هزار ساله شده بودم،    -
سر زدن   ی برا یها وقتوقت    شتر ی ب شونیکرد، ا   یخوب رفتار م یل یباهام خ

زد.    ی اومد، در کنارش ساعت ها با ما حرف م   یم   اه یبه جنگل س  ی لیبه ام 
 کرد.   یم  فی ها رو برامون تعر  ز ی چ ی لیگذروند و خ  یوقت م 

  نکهی دادم، تصور ا  ی دادم و به حرف هاش گوش م   ی سرم رو تکون م  اروم 
بودم، قلبم رو  اون تونسته بود از بودن با مادرم لذت ببره اما من نتونسته  

 اورد. نگاهم رو به اسمون دادم و به حرف هاش گوش دادم.  یبه درد م 

تونستن از جنگل    ی راحت م  یل یها خ  نه یاون روز ها مثل االن نبود، روب   -
ها  رونیب نژاد  با  و  خ   دار ید   گهید  یبرن  ماها  چون  اما  نظر    یلیکنن،  از 

حق    یگذاشته بود که تا هزار سالگ  ی قانون  یلیام  م،یحساس بود  یاحساس
ندار   رونیب رو  جنگل  از  خواسته    میرفتن  احساساتم  ا یتا  به    ون ناخواسته 

 نرسه!    بیاس

ا  عجب، خصوص  نیپس  از  واقعا  احساسش  اه   تیتحول  بود.    ی نژآدش 
 و ادامه داد: د یکش

باز   ی وقت سی بودم. پرنسس آن  ده یرس یاون روز ها، من تازه به هزار سالگ   -
برم   رون یاومد؛ ازش درخواست کردم تا باهاش از جنگل ب ی لیام دنید یبرا



  ی . اون روز ها مثل االن آوازه جنگل هالربوس همه جا پنم یو اطراف رو بب 
  تیمحدود  طر اما بخا  ننیرو بب  بایبود، همه ارزو داشتن اون جنگل ز  دهیچ

رخ داده بود، ورود و    گه ید  یها و نژاد ها  نهی ببر  نیکه ب  ییها و بحث ها
بود   سی همه نژاد ها ممنوع شده بود. تنها پرنسس آن  یخروج به جنگل برا 

تونست از اون    یجنگ اتنا م   ی اش و رفاقتش با خدا  لهیقب   یکار ها  یکه برا
 .  ادیب رون یجنگل ب 

دعوا  بازم  مثل  انگار  بود،  دعوا  روز ها هم  اون  و    نیب   یدلم گرفت،  گرگ 
 حجوم بردن؟ اروم گفتم:  یاون جور هو یها، اما چرا    نهی گرگ

 رفتن، پس چرا بهشون حمله شد؟  ی نم  رونیب  نجایاگر اون ها از ا  -

 و گفت:  د یکش  یرو بهش دادم که اه  نگاهم 

. اون روز، پرنسس قبول  دی. صبر داشته باش م ی رس  یکم کم به اونجا هم م   -
 ی خوشحال بودم، م  یلیکنن. خ   م یرفتن از جنگل همراه   رونی ب  یکردن تا برا

 رونی. پس به محظ ب نم ی خواستم هر چه زود تر اول جنگل هالربوس رو بب
ا  اما  پرنسس گفتم،  به  از جنگلمون،  به شدت مخالفت کردن،    شون یرفتن 

  ی لیانتظار نداشتم مخالفت کنن. خ   قتایبودن و حق   بند یبه قانون پا   شه ی هم
بهم گفت من رو به    هار ی از دلم در ب  نکهیا  یناراحت شدم، اما پرنسس برا

جنگل ازش لذت ببرم، هر چند االن که بالخره   ن یاز ا  شتر ی بره تا ب   یم   یی جا
ا  به  با  نجایبعد هزار سال  ب  دیاومدم،  بهم دروغ گفته    یل یخ  نجای ا  ود، بگم 

 هست.   کایقشنگ تر از جنگل مه الود کاستار



مامان  اون روز    ی عنیبازم بهش نگاه کردم.    کایاسم جنگل کاستار  دن یشن  با
برده بود؟ با ادامه حرفش دست از فکر کردن برداشتم    کایاون رو به کاستار

 و ادامه داد:  دیکش   یو بهش گوش دادم. اه 

پر از مه رو نشون    ییبرد و بهم فضا  کایقله کاستار نیاون من رو به باال تر -
هم    کر یغول پ   یکه درخت ها  یداشت به قدر  یادیکه ارتفاع ز  ییداد. فضا
جنگل    ه ی  یکه سال ها تو  یمن  یاون صحنه، برا  دنی. ددنیرس  ی بهش نم

  ره یخ   یال بود. با خوشح  با یکردم، واقعا لذت بخش و ز   یم   یکاج و افرا زندگ 
عال منظره  بو  ی اون  با  نگاه کردم.    یینااشنا  ی بو  دن ییبودم که  اطراف  به 

به پرنسس  شدم.    یرو به رو م  یدیبودم، بار اولم بود با نژاد جد   دهیترس
خرود به    ی که عشق توشون موج م  ی نگاه کردم اون اما با لخند و چشمان 

 بود. رهیدور دست خ

ممکن بود منظورش از اون    یعنیبا عشق؟    دن، یحرفش ابرو هام باال پر  با
 نکرده بود؟ انتی باشه؟ اون بابام بود؟ اما مگه اون خ نه ی گرگ  بی عج یبو

 و گفت:  دیاروم خند  اماندا

  ده یشد واقعا ترس  یم  کیاز دور با سرعت بهمون نزد  نه ی گرگ  اون  یوقت  -
ج قا  دم یکش  غی بودم.  پرنسس  پشت  حاال گرگ  م یو  تا  از    نهی شدم.  رو  ها 

داشت    یبراق   ی اب  ی که چشم ها  نهیبودم. به خصوص اون گرگ  ده یند   کینزد
 و جسه بزرگش سه برابر من بود!  



پرنسس ازم    د،یکردم اما تا بهمون رس  یبودم احساس خطر م  دهیترس  یلیخ
  یکردم. پرنسس تو  یجدا شد و به طرفش رفت، متعجب بهشون نگاه م

اون گرگ به    نهیاغوش  تبد  هیکه حاال  بالغ  با    لیمرد  و  بود، غرق شد  شده 
 گفت:   یخوشحال

 .  یاومد ر یکارول دلم برات تنگ شده بود، چقدر د  -

موندم. اسم من در واقع   ره یندا خاسم خودم، بهت زده به دهن اما  دن یشن  با
اما چطور؟ مگه، مگه اسمم رو توماس نذاشته بود؟     ی عنیاسم پدرم بود؟ 

! با ادامه حرف هاش باز از فکر  ست یبود؟ نه ممکن ن  یتشابهه اسم  هیفقط  
 اومدم و بهش گوش دادم.  رونیب

شاه    گا،یتا  ی غرب لی شاهزاده کارول، پدرتون بود. اون پسر ارشد پادشاه قبا  -
  یل یتحت پوشش اون بودن. خ  گایتا  ی جنگل ها  یاستفان بود. کل دسته ها

قدر به  بود.  تو  یمعروف  اش  اوازه  و  اسم  بخاطر  از    یکه  بعد  ما  جنگل 
 .  ننیرو بب  گا یخواستن تا   ی هالربوس همه م

م  هر  ب یلحظه که  م  شتر ی گذشت،  قبل متعجب  تا  یاز  اون کل    گا،ی شدم. 
گله توماس هم جزو    یعنی   ن یپوشش داشت؟ ا  رو تحت   گا یتا  ی منطقه غرب

 شاه استفان بابابزرگ من! یا گهیبه لفظ د ایپدر بابام بود!   تیحاکم 

 زده گفتم:  رت یح

 اما مگه اون ها باهم دشمن نبودن؟ پس...  -

 . دیام کوب  نه یاز قبل خودش رو به س  شتر یحرف اماندا قلبم ب با



  ی شرق  یو جنگل ها  کای کاستار  لیها تنها با قبا  نه یببر  یری نه، اون زمان درگ   -
 نشده بود.   ی ریوارد درگ  گایگفت هنوز تا  دیارسباران بود. در واقع با

که    یشده بود؟ چرا بابابزرگم اون روز  یسرم رو تکون دادم، اما پس چ  اروم
کرده؟ اروم سئوالم رو    انتی گفت اون خ  یشده بود به مادرم م  یاتنا زخم 

 گفت:   نیکه اماندا غمگ  دمیپرس

  یمدت کوتاه   ه یکرد. شاهزاده هر    یاون روز بانو من رو به شاهزاده معرف  -
تا  د  یم  کای به کاستار   گایاز  پرنسس  با  تا  هالربوس    دار یاومد  جنگل  کنه. 

ورود و خروج اون ها رو قله    تیبود، اما بخاطر محدود  گایدرست کنار تا
سوخت.   ی. چرا دورغ، واقعا دلم براشون مدنید یهم رو م کایتارکاس  یها

  ادی تونستن هم رو ز  یکه نم  نیزد، اما ا   ی نگاه هر دوشون موج م  یعشق تو
  ی م  شتر ی فقط قلبم رو ب  شی اداوری...  م ی برام ناراحت کننده بود. بگذر  ن،یبب

به   اما  برگشتم.  جنگل  به  پرنسس  همراه  و  ها گذشت  روز  اون  سوزونه. 
برگشتمون، شامح  ا   عه یشکل گرفت، شا   یا  عهی ض  ب   نی از  م   ودقرار   ی که 

خوان جنگ رو شروع    یها هم دست شدن و م  نهیبا ببر  گا یتا  لیگفتن قبا 
نگفته بودم، در واقع    ی به کس  یزیچ  ی کنن. من تازه برگشته بودم و حت

سر زبون ها افتاده    عهی خبر و شا  نیا   یهم همراه ما نبود اما چطور  یکس 
کرده    دایجنگل پ  یبود اما پرنسس جوابش رو با کمک پر   یبود؟ سئوال سخت 

واران بود که به کمک جاسوس   کایکاستار  یجنگل الفا  یبود. طبق اطالع پر 
از دور د  ی بودن. اون ها که مخالف ها  ده یهاش پرنسس و شاهزاده رو 

کردن و بهش پر    رو پخش  عهیبودن و تحت فرمان هادس بودن، شا  یاصل



و    کای همه مردم کاستار  یتر از اونچه که فکرش رو بکن  عیو بال دادن. سر 
 ارسباران متوجهش شدن و باورش کردن.  

بود؟    یقلبم گذاشتم. واران، منظورش ک  ی و دستم رو رو   ستادمی حرکت ا  از 
 زمزمه کردم:  ینکنه... به سخت 

 ...گمیاون االن چند سالشه؟ واران رو م -

 فکر کرد و گفت:  یمک   اماندا

 داشته باشه.   ی شصت سال دیها اون احتماال االن با  نه یطبق سن گرگ  -

بود که    ییاون همون الفا   ستاد،یاز شوک ا  یلحظه ا  یحرفش، قلبم برا   با
  ی شهر م  یتو  کی! پس بگو چرا پاتر می رفته بود  ششیدرمان هکتور پ  یبرا

ممکن بود اون من رو شناخته    یعن یگفت همه حرف اون الفا رو قبول دارن!  
 . مدماو  رونی... خودم گند زده بودم. با حرف اماندا از فکر ب یباشه!؟ وا

 شده؟  یزیچ -

 رو به چپ و راست تکون دادم و اروم گفتم:  سرم

 شد؟  ی نه... ادامه بده. بعدش چ -

 گفت و ادامه داد:   یباشه ا اروم 

تالش    ی جنگل، هر چ  یجنگ و پر  یجا هرج و مرج شده بود. خدا همه    -
باور نکرد. اون روز داشت   یبدن کس   حیهمه توض یرو برا قتیکردن تا حق 

شد که با اعالم عشق دو طرفه اون ها توسط خود    ی م  لی جنگ تبد  ه یبه  



همه شوکه شدن. منم انتظار نداشتم اون رو بگه اما گفته    س،یپرنسس آن 
  یم   ی لیها، از ام  عهیو شا   لی قبا  هیکار گذشته بود. خارج از بق  از   کار بود و  

رو    دمیشن اون  همه  خودشون  افراد  و  بابابزرگش  انگار  بود،  ناراحت  که 
  چ یبود که پرنسس ه  نی که برام ارزشمند بود، ا  یزیکردن. اما چ   یسرزنش م 
  مه مخالفت ها ادا  ن یگفته بود اگر بخوان به ا  ینشد و حت  مشون ی وقت تسل

رفت. البته خوش بختانه کار به اونجا    یم   گایبدن همراه شاهزاده کارول به تا
اروم گرفت. بعد از چند روز پرنسس باز به جنگل    یو پادشاه به سخت   دینرس

اون اما    دم،یو نگران حالش رو پرس  دمیاغوشش پر   یتو  دنشیما اومد، با د
 حال تر بود و با ذوق گفت: از من خوش

 بهمون اضافه بشه!    د یعضو جد  ه یاماندا، قراره    شمینم   نی تر از ا   ی امروز عال  -

طور، با    ن یذوق داشتم اونم هم   ی لیحرفش؛ شوکه اما خوشحال شدم. خ   با
تر از اونچه فکرش رو    ع یهمه پخش کردم. خبر سر   نیخبر رو ب   ی خوشحال

 ی کینداشتن    یها مشکل  نهی ه با ببرک  یینژاد ها   د،یبه گوش همه رس  یبکن
به پرنسس که دوست صم  یبه جنگل ما م   ی کی و  بود    ی لیام   ی می اومدن 

پا  یم   ک یتبر و  جشن  روز  هر  بودن،  خوشحال  همه  بود،   یکوب یگفتن. 
که بهشون    ییجنگل و حرف ها  یدووم نداشت. با حضور پر  ادیهرچند... ز
 . ختی بهم ر  ز ی زد همه چ

بخش داستان، بهش نگاه کردم، ناراحت بود. اما در کنارش    نیاز ا   متعجب
 داشت؟ اروم اشک هاش رو پاک کرد و گفت:  یی ! چه معنادیخند  یهم م 



عصبان   یپر  - با  س  تیجنگل  جنگل  بهم   اهیوارد  رو  روز  اون  و جشن  شد 
 زد:  ادی مانعش شد و فر ت ی. پرنسس با عصبانختیر

   ؟یکن  یکار م   یچ  یدار اناید -

 زد:   ادیسر پرنسس فر تیهم متقابال با عصبانجنگل  یپر

 ؟ یکن   یم  یچه غلط یدار قایدق سیاز تو بپرسم، آن  دیرو من با نیا -

ذهنشون دعوا    یبودن، انگار تو  ره یدو حرف، هر دوشون بهم خ  ن یاز ا  بعد
نم  یم پرنسس شکست، چشم   یدونم چ   ی کردن.  ناگاه  به  بهم گفتن که 

شد اما بازم    یجنگل گرفت، مدت  یهاش پر از اشک شد و نگاهش رو از پر
 بلند با اخم گفت: یزد که پر  یبهش نگاه کرد و انگار حرف

 !اد ین ا یبه دن نهیبچه دورگه هست، ممکنه ببر نیا -

ا  همه  اون   ن یبا  از  تر  بچه  بودن. من هنوز  بودم که    یحرف، سکوت کرده 
رخ داد،    یل یغار ام  یکه به ناگاه تو  یبفهمم چه خبر شده بود اما با همهمه ا 

  ت ینشد. همه با عصبان  داشیپ   گهیرفت و مدت ها د  رونیپرنسس از غار ب
رفتن و همه جا خلوت شد. اروم به طرف   رون یاز جنگل ما ب  اد یز ی و ناراحت

بود رفتم و    رهیخ  اچهیبه در   ن ینشسته بود و غمگ   گاهشی جا  ی که رو   یل یام
نداد و تنها بهم لبخند    ی . اون اما جوابدمیموضوع رو پرس  نی ازش اشکال ا

پرنسس    نکه یپخش شد، ا   د یجد  عه یشد اما چند روز بعد شا  یچ   دمیزد. نفهم 
اما    دمیفهم   ی نم  و دورگه بودن ر   یباردار بود و بچه اش دورگه بود! من معن 

د که همه وحشت کرده بودن. ماه ها از اون اتفاق گذشته بود و  انگار بد بو



  دنشیبه د  یل یام  ی بود. فقط هر از گاه  ومدهین   اهی به جنگل س  گهیپرنسس د
کرد،    یکردم تا من رو هم ببره قبول نم   یرفت، اما هر چقدر اصرار م  ی م

ناراحت بود. اون روز ها    ی نم اما    ی ناراحت بودم. خبر م  یل یخدونم چرا 
بق   دیرس اما  بودم  خوشحال  من  شده  ماهه  دو  قبل    شتر یب  هیپرنسس  از 

  لشیدونم دل   ی چرا و متاسفانه هنوزم نم  دم یفهم  ی شدن. نم  یناراحت م 
 بود.   یچ

برا   کنجکاو  م  دیبا   ی چ  یبودم.  ناراحت  تولد    ی همه  مگه  بچه    ه یشدن؟ 
  یبخاطر دورگه بودنم بود؟ اما مگه چه اشکال  یعنیخوشحال کننده نبود؟  

مردم و بزرگ    یم  گه ید  ی تهش مثل دورگه ها  ام؟یب   ایبه دن  نهیداشت گرگ
 حرف ها بوده.   نیکنم مسئله مهم تر از ا  یشدم اما حس م ینم

 جلو نگاه کردم و گفتم:  به

 شد؟  ی بعدش چ -

 رفتم باز گفتم:   ینداد، همون طور که راه م یجواب  اماندا

 اماندا؟ بعدش؟  -

و به کنارم نگاه کردم. نبود! به عقب    ستادم ی نداد! متعجب ا  یبازم جواب  اما
!  د یچک  یبود و از چشم هاش اشک م  ستادهی نگاه کردم چند قدم عقب تر ا

 نگران به طرفش برگشتم و گفتم: 

 حالت خوبه؟  ؟ی کن   یم  ه یچرا گر -



 باال اورد و بهم نگاه کرد، با بغض گفت: رو  سرش

 بعدش اون جنگ شروع شد! -

شد که جنگ شروع شد؟    یچ   هویشدم. چرا؟    ره ی حرفش شوکه بهش خ  با
 بود؟ یچ  یشدن مادرم، برا  دیاون دو ماه ناپد

تا اماندا حرف بزنه که با بغض ب   سکوت   یشتریکرده بودم و منتظر بودم 
 ادامه داد:

به    ل یپرنسس رفت، گفتن قبا   دن یبار به د  ن یاخر   یبرا  یل یکه ام  یروز بعد-
جنگل هالربوس حمله کرده بودن. شب حمله کرده بودن و بهشون نارو زده  

  ل یقبا  ی برا  یزرو یکشته شده بودن و پ  لهیگفتن تموم قب  یها م   عهی بودن. شا
کمک   باخواستن    یها شرور بودن و م   نهی تحت کنترل هادس بود. گفتن ببر

دونستن    یو ارسباران حمله کنن اما همه م   کا یبه کاستار   گا ی تا  یها  نهی گرگ
اعالم کرده بود پرنسس رو قبول ندارن و پسرشون رو ترد کردن!    گایکه تا

  د، یپرنسس و شما مرده باش  کردم  یشده بود. اما باور نم  ی دونم واقعا چ  ینم
بزرگ زئوس    یخدا  رمان اما با ف  ام ی مطمئن شدن به جنگل ب  یخواستم برا  ی م

و    اورد یکس اسم اون جنگل رو ن  چیه گهی و ممنوعه اعالم کردن هالربوس د
کردم پرنسس مرده باشه،   یشد! من هنوز هم باور نم   دی ناپد  شهیهم   یبرا
رو بهم بگه،    قتیپناه بردم و بهش التماس کردم تا حق  یل یبه ام  ن یهم  یبرا

نزد و    یپرنسس رفته بود. اما اون هم حرف  دنیچون اون روز قبلش به د
 بود.   ره یجا خ هی فقط به 



 و گفت:  د یکش  یگفتم که اه  ینم   یزی بهت بودم و چ   یحرف هاش تو  بخاطر 

اش اونم  کشه... ک   یپر م  دنشید  یبا گذشت هزار سال، هنوز هم دلم برا  -
 مثل تو هنوز زنده باشه... 

بود؟ بابام، اگر از گله ترد شده بود پس اون کجا    ی چ  ییهو یاون جنگ    لیدل
 بود؟ اروم گفتم: 

 شد؟ ی بابام اون چ -

 کرد گفت:   یکه اشک هاش رو پاک م   یو در حال  دی کش   یباز اه  اماندا

  ی قبلش هم مدت  ی حت   دم، یند   گهیدونم، اون رو بعد از اون جنگ د  ینم  -
 نبود. 

بود؟   ی چ  لشیاومد و حالم دگرگون شده بود. دل ی کردم. قلبم درد م   یاخم
به حتم خبر داشت! در    انایبود؟  د  یشدن بابام چ   دیجنگ و ناپد  نیا  لیدل

 بستم گفتم:  یکه چشم هام رو م   یحال

 االن کجاست؟  انای اماندا د -

 حواس گفت:   ی خاطراتش بود ب ی که هنوز تو  اماندا

 کنار برکه...    -

شدم.    بیبه برکه فکر کردم و تا اماندا خواست متوجه موضوع بشه غ   ع یسر
  ی بودم و داشت با تعجب بهم نگاه م   اناید  یچشم هام رو باز کردم. جلو

اون جنگ رو بفهمم، چرا   لی خواستم هر چه زود تر دل یبودم م  یکرد، عصب



نپرس  شیش   نیا   یتو ا ا  د یواقعا چرا! شا  دم؟یماه ازش  نداشتم    نقدر ینتظار 
 ماجرا پشتش نهفته باشه!

 گفتم:   انایخطاب به د  ت یاخم و عصبان با

 االن باهات حرف بزنم! نی هم  دیبا -

 که از لحنم متعحب شده بود اروم گفت:   اناید

 کارول االن کار دارم، چت شده؟    -

بود و    ستادهی هم پشتش ا  ی لیام  یپشت سرش نگاه کردم، به طرز جالب  به
بود، حضور اون هم بهم کمک    یهم عال  یل یکرد! خ  یبا تعجب بهم نگاه م

بودن.    نه یشناختمشون، اما اون ها هم روب  ینگاه کردم، نم  هیکرد! به بق  یم
 بلند خطاب بهشون گفتم: 

 !دیلطفا ما رو تنها بزار -

از برکه    عی گذاشتن و سر  یبودن احترام  رهیکه بهم خ   یبا حرفم، در حال  همه
 بهش نگاه کردم.   اناید  یور شدن. با حرف عصبد

 !یکن   یمن دخالت م   یکار ها  یکارول چه مرگت شده؟ چرا تو  -

 توجه به حرفش گفتم:   یب دخالت؟

  ی وسط جشن چ  اهیجنگل س  یتو  یلیغار ام   یبه مادرم تو  ش،ی هزار سال پ  -
 ؟ یگفت



ازم گرفت   ع ی. بهت زده نگاهش رو سردیوضوح چشم هاش با حرفم لرز  به
 و گفت: 

 ...یزن  ی حرف م یاز چ ادینم ادمی  شم،ی متوجه حرفت نم -

نگاه کردم. اونم متعجب بود. خواستم بازم ادامه    یلیزدم و به ام  یپوزخند
  رهیسرم گرفتم و به کنارم خ   یرفت. دستم رو رو   جیسرم گ  یبدم که لحظه ا

  ره یاش خ  ی شمی ی اومده بود. با بغض به چشم ها رون ی شدم، اتنا بود که ب
 گفت:   انایبودم که خطاب به د

چ  - همه  اون  م   ز ی بس کن...  چ  یرو  از  فقط  خبر    یکم  یها  ز یدونه،  با 
 ... ستین

 با حرف اتنا ناراحت گفت:  اناید

 ... دیاما نبا -

 حرفش با ارامش گفت:  ون ی م  اتنا

 افتاده! ینه واقعا چه اتفاقاون حق داره که بدو  -

! کالفه به انتا نگاه کردم  گنیبود؟ چرا نم   ی نگاه کردم. منظورشون چ  اناید  به
 به جلو برداشت و گفت: ی قدم یل یکه ام

 تر بود...   کیاون مدت به من نزد س یمن بهش بگم... آن  دیبزار -

نگاه کردم.    ی لیشدن. به ام   رهیخ   گهیتکون دادن و بهم د   یسر  انا یو د  اتنا 
 افتاده! ی بگو، بگو چه اتفاق



 و با بغض گفت:   دیکش  یاه یل یام

چون    ، یاینم  ایگفت که تو هرگز به دن  سیبه ان   انایجشن د  یاون روز تو  -
  عتی طب  ن یخالف قوان  نیو ا   ی از نژاد برتر بود و کارول از نژاد معمول  سیآن

  س یبه ان  انا ی. دتخ یر  ی توازن نژاد ها بهم م  یاومد ی م  ا یبود، اگر تو به دن
نشد و   ی راض س ین بچه رو بکشه تا هرج و مرج نشه اما ا د یگفته بود که با
که گرفته    یمیتصم   یو محکم بودنش رو   سی ان  دنیبا د  انایمخالفت کرد. د

کار رو کرد تا پادشاه    نیا   ،یای ب  ایبه دن  نهی بود به همه گفت تو ممکنه گرگ
ان و  ب  سی بفهمه  تا  مجبور کنه  ا  الیخ  ی رو  اما  بشه،  فا   نیتو  هم    دهیکار 
خبر، نژآد   نیشدن ا   ر یحرف ها بود. با همه گ   ن یمصمم تر از ا   سی نداشت، ان

ب  تو تودنیاز قبل ترس  شتر یها  قبا   ی. زمزمه دورگه بودن  و   دیچی پ  لیکل 
  یدار  ی از تموم نژاد ها برتر  یای ب  ایکه اگر به دن  دیبه گوش رس  یی ها   عه یشا
حسادت و شورش    نیبود. بنابرا  نیسنگ  یلی خ  ر یحق  ینژاد ها  یخبر برا  نیو ا

ا شدن  دار  خبر  با  اتنا  اسمان  نی کردن.  قلعه  از  ها  سال  از  بعد    ی موضوع 
اون هم از رفتن به هالربوس منع    یمن اومد. چون حت   دن یبرگشت و به د

  یبه طور پنهان  اه یجنگل س   اچه یدر  یبود. اون روز ها مادرت فقط با من تو 
گفتم،    ز ی شد. براش از همه چ  سی حال ان  ی ایکرد. اتنا اومد و جو  یم  دار ید

ازش    یریو جلو گ   شد ی کار کنه، جنگ داشت شروع م  یچ دیدونست با  ینم
کرده بود.    دییرو تا   عهی ادس هم اون شابود به خصوص که ه  ر یاجتناب ناپذ 

بار بود وارد جنگل    نی اول  یبرا  د، یکه پدرت رس  م ی کرد  یبا اتنا فکر م   میداشت
  ی لیکارول خ   د،ید  ی بار بود که اون رو م   ن یاول   ی من شده بود. اتنا هم برا



به اونجا اومده بود تا با من حرف بزنه. هر سه باهم حرف    بود،عاشق مادرت  
بره، پدرت    ی گرفتن کمک به قصر اسمان  یو قرار بر اون شد که اتنا برا  میزد

. من  ادیب  سی کنه و به کمک ان  ی رفت تا خانوادش رو راض  ی م  گا یهم به تا 
شد بهشون اطالع بدم. کارول   ی هر خبر  م ی هم قرار شد با کمک ارتباط ذهن

رفت. اتنها هم همون موقع به قصر رفت،    گا یبه تا  ع یکمک تلپورت اتنا سربه  
دو روز بعد از رفتن    سی شدم تا بهش خبر بدم اما ان  سیمنم منتظر اومدن ان 

که خانوادش رو    دی همون روز از طرف کارول بهم خبر رس   یاون ها اومد. تو
.  دنیرس   یم   درشو تا شب به کمک قدرت پ   انی م  نجایکرده و دارن به ا  یراض

الفا ها  یها  نهیشاه استفان جزو گرگ و  کردن اون    یبود و ط  یقو  ینادر 
اما خبر بود.  راحت  براش  ارتشش  با  موقع    یمسافت  نبود. همون  اتنا  از 

حرف   ر یاز اتنا غافل شدم و باهاش با ذوق در مورد اتفاقات اخ   د،یرس   سیان
بود اما در    شحالخو  یل یداد. خ  یبهم گوش م  یو خوشحال  یزدم. با خستگ

گفت ممکنه   یتونست از جنگ اجتناب کنه، م  یکنارش ناراحت بود که نم
نبودم    ن یناراحت بود. من اما نگران ا  ی لیو خ   رنیبم  یاد یز  ی ها  وون یح
 فی ضع  شتر ینگران خودش بودم. با روز به روز بزرگ شدن تو، اون ب   شتر یب
و   رهیم  یخودش م   بهش گفته بود اگر بخواد تو رو نگه داره  انا ی. دشدیم

کرده بود    دایکه به پدرت و تو پ   یاما اون بخاطر عشق  یمون  یتوهم زنده نم
که تو    یاز احساس   م ی داشت   دار یکه با هم د   یینشد تو رو بکشه. روز ها  یراض

  انایگفت اگر دختر باشه اسمش رو آدر  یزد و م  ی حرف م  یداد  ی بهش م
ز   ی به معنا از  و درخشنده  بود اسمش رو    اگر زاره و    ی م  یی با یعشق  پسر 

زاره تا مثل پدرش خروشان و محکم در برابر    یاز آب م   یل یس  ی به معنا  انیکا



دلش خوش    دم، یدلم بهش خند   ی. دروغ چرا، اون روز تواسته یها ب   یسخت 
م حت  ی بود،  و  تو  نم   ی دونست  زنده  خ   د، یموند   یخودش  هنوزم    ال یاما 

 ... وفتهی ب یاتفاق هدونست قرار بود چ یچه م  یکس   یکرد. ول   یم  یپرداز

 گفتم:   عیموندم و سر  ره یسکوتش بهش خ  با

 !د یشد؟ بگ یچ -

 بهم نگاه کرد و با بغض ادامه داد: یل یام

با رفتنش    نیهم   یبد بود برا   ی لیبه جنگل برگشت، حالش خ   س یاون روز ان   -
ارتباط    رو بدم اما با   سی تا بهش خبر حال ان  رمیکردم با اتنا ارتباط بگ  یسع

قصر نارو خورده    یبهم داد، اتنا از طرف هادس تو   یگرفتن باهاش شوک بد
نه و تک  یروب   شونی شده بود. محافظ هاش که تعداد یبود و به شدت زخم 

تنها فردر بهم   ک یشاخ بودن همه کشته شده بودن و  باهاش مونده بود. 
م هالربوس  به  داره  د  رهیگفت  بابت   ینم  گه یو  مقاومت کنه، گفت  تونه 

کردم    یسع  یلیارتباطمون قطع شد. خ  هویخوام و    یمردن افرادت معذرت م 
  شد ی نم  گهی اما انگار بخاطر تموم شدن توانش د  رمی بازم باهاش ارتباط بگ

کار کنم گفتم احتماال به   یدونستم چ  یباهاش ارتباط گرفت. کالفه بودم نم 
ازش    یاما خبر  اد،یتازه کنه خودش م  ی به جنگل برسه و نفس  نکه یمحض ا 

اروم بشم. هنوز    کم یرفتم تا    رونیاز جنگل ب  نیهم   ینشد. نگرانش بودم برا
فردا بودم که  هالربوس    یمنتظرش  جنگل  دادن  خبر  روز    شیات   یتواون 

نم  باورم  و همه کشته شدن. شکستم  د  شدیسوخته  با  کارول که    دنیاما 
بود    دهیبود باور کردم. اون به اونجا رس  دهید  بیبود و به شدت اس   ی زخم



متحد شده بود و به مادرت   لی قبا هیاما پدرش بهش دروغ گفته بود و با بق
بود و به    ده ید  بی با پدرش اس  یریحمله کرده بود، پدرت هم بخاطر درگ 

 یکردم نجاتش بدم اما حالش بد تر از اون  یسع   ی لیفرار کرده بود. خ  یسخت 
بشه کار جلو  یبود که  متاسفانه  اون  من    ی براش کرد...  و  مرد  خودم 

 براش بکنم...  ی نتونستم کار

قلبم گذاشتم. با درد چشم هام رو بستم   یتموم شدن حرفش، دستم رو رو   با
 گفتم:   یو به سخت

 اون... االن کجاست ؟ -

 : دیاروم به گوشم رس ی لیام  یصدا

 خودم به خاک سپردم.  اچهیاون رو همون جا کنار در -

بهت بودم که با حرف اتنا چشم هام محکم    یسرم رو تکون دادم. تو  اروم
 بهم فشار دادم.

هوش    یب اناید دمیبه جنگل رس یزنده بودن تو مادرت بود. من وقت لیدل -
  هی گرداشت    س یشدم ان   دار یب  ی بردم، وقت   س یان  شی غار پ  یکرد و تو  دامیپ
نداشته باشم و به    شیکرد. طبق قرار گذشته قرار بود من خبر از باردار  یم

بهم    یل یخکنم تا بچه رو نکشه اما اوضاع    یواسطه من بتونم پدرش رو راض 
مردم. پس بر    یشده بودم و در هر صورت م   یبد زخم   یل یبود، خ  ختهیر

  ی ایب   ایبه دن  یروحم رو به تو انتقال دادم تا تو بتون  سیخالف قرارمون با ان 
شده بود.    ر ید  یلی که خ  دیفهم  یدونست و وقت  یمادرت نم   ،ی و زنده بمون



اما از    شد یکردم و حالم دگرگون م   یبدنش حس م   یهاش رو از تو  ه یگر
بودم. اما متاسفانه همون موقع بود که بهمون حمله کردن، همه    ی کارم راض

گرفت، مادرت به خاطر وجود    شیحظه اتفاق افتاد و جنگل اتل   هی  یتو  ز یچ
خواست    یتونستن مبارزه کنه، م   یگرفته بود و م  یکم  یرو یتو ن   یمن تو

منصرف شد. همون موقع که به    انایخودش رو به کشتن بده که به کمک د
  ا یو اون از هوش رفت... بعدش هم که به دن  یاومد  ایتو به دن   دیرس   اناید

  یو همه فکر م   یتو در خطر نبود   ینجورینکنن، ا   دایرفت تا تو رو پ  یاومد
  یتو  یها بازم اروم نگرفتن و گفته شد بچه ا  عه یاما شا   ، یکردن که مرد

 شد.  وم تم  ز یهمه چ  انای به کمک د نبار ی دلش نبوده، اما ا

 چشم هام رو باز کردم و گفتم:  نیغمگ 

 دارم.  ادیه سالش رو به شدم؟ هزار سال گذشته... اما تنها هجد یمن چ  -

 به جلو برداشت و گفت:  یبده، قدم حیبود که توض  انا ینوبت د نبار یا

برگدونم    ی من تو رو منجمد کردم؛ منتظر بودم تا به موقعش تو رو به زندگ  -
انتقام تو خودش رو فدا کرد. مدت ها بعد    دیمادرت به ام   ،ی ریتا انتقام بگ

ا  ی الهام  هی تو  نکهیبهم شد،  رو  تو  بود. پس  توماس    شی پ  گایتا  یوقتش 
مردن    یماریگذاشتم و افکارش رو قفل کردم. بهش گفتم مادر و پدرت از ب

تمام اون سال ها ازت محافظت کرد تا   یاراد  ر یاون غ  ،یاومد   ا یو تازه به دن
بود که من قدرتم رو کم کردم،    نیاخر هم بخاطر ا   ی . اون دعوایبزرگ بش

 . یایو به دنبال من ب   یازش جدا بش  گه یچون الزم بود د



 :دمی سرم رو تکون دادم، با تعلل پرس اروم 

 اسمم...   -

 جواب داد: عیسر  اناید

مادرت    یبود، تا اخرش برا ی خوب نهیپدرت... اون گرگ  ادیمن گذاشتم، به  -
 تالش کرد. 

همه اتفاق و حرف،    نیهام رو بستم و سرم رو تکون دادم. حضم ا   چشم
 تنها باشم...  ی کم  دیبرام سخت بود. چند قدم ازشون دور شدم و گفتم: با 

نزدن. به طرف    یبا دور شدنم به بدنم برگشت و اون دو نفر هم حرف   اتنا
هم هم   م یشگ ی صخره  روش    ییونجارفتم.  بودن.  رو کشته  بابابزرگم  که 

نبود، فقط ساده    یبد   نهیشدم. بابام گرگ   رهی جلوم خ  ینشستم و به جنگل اب
بود و گولش زده بودن. مادرم، بخاطر من خودش رو فدا کرده بود و من  

 انتقام به حق بشم.  ن یخواستم مانع ا ی م دخواهانه خو

گرفتم. اون نژاد    یاون ها رو م   یانتقام ناحق  دیشدم. با   رهیمصمم به جلو خ 
تحر   یها و  حسادت  بخاطر  برا  ی ها  کی پست  به   یهادس  اتنا  کشتن 

اون    دیطلسم شده بودن برام مهم نبود، با   نکهیخانوادم حمله کرده بودن. ا
م رو  دن  یها  به  من  االن  اره  چ   ایکشتم!  بودم،  م  یزی اومده  ازش    ی که 

 !ادیاز دستشون بر م  یچه کار  نمی خوام بب  ی حاال م  دن،یرست

خواستم همه رو    یکه م   یتموم وجودم رو در برگرفته بود، به قدر  نفرت
موهام   دن،یدرخش  ی م   شه یاز هم   شتر ی کردم چشم هام ب   یبکشم. حس م 



  ی و قلبم محکم خودش رو به قفس م  دنیرقص  یهوا به دست باد م  یتو
لف بودن. چرا همه با صلح مخا  دمیفهم  ی م  نبار یا   دم،یکش  یقیزد. نفس عم 
  ن یشتر ی گفت شما ب  یم  نکهی کردم. ا  یرو درک م   سیپارس  یاالن حرف ها

االن    ش،ی کردم، بغض و ناراحت  یرو درک م   اناید  ی! حرف هایدیرو د  بیاس
 بودم...    دهیرو فهم  ز یهمه چ 

 *** 

 _ چهار ماه بعد_ آنار( کایکاستار   ی)جنگل ها

با تموم گرگ ها و گرگ  نی با گذر چند   بالخره و گله اشون،    نهیماه، هکتور 
بودن. تمام نژاد ها، اعم از خون آشام    وستهیبهمون پ   گه،ی د  یمنطقه ها  یها

  میها، باهم متحد شده بود  نهیگرگ  یها و آل ها با گرگ ها و تموم گله ها 
 .  میکن   ککم  گهیبهم د وون، ی ح نی نجات جهان و کشتن شرور تر ی تا برا

رو نابود    ای موند، بازم دن  یزنده م  شونی کی اگر    یبرگشته بودن، حتها    نهیببر
با  یم بود!  بر گرفته  در  رو  انتقامش، همه جا  به خصوص که زمزمه  کرد 

بودن و    ستادهیشدم که جلوم ا  رهیخ  یادی ز  تیبه گله ها و جمع   یناراحت 
  ی حمله م  ونبهش  دیهامون اماده بودن، تنها با  رو یاماده حمله بودن، تموم ن

 !م ی شد یکرد، به حتم همه نابود م   یاگر اون زود تر حمله م م، ی کرد

که کرده بودن    یغم به بچه ها نگاه کردم؛ همه ناراحت بودن، از اعتماد   با
کردن.   ی فاجعه سرزنش م  نیکمک به ا  یپشمون بودن و خودشون رو برا



  ی رد غار بابابزرگ واران شدم. اروم خطاب به انالاروم به طرفشون رفتم و وا
 که دپرس گوشه غار نشسته بود گفتم: 

 ! یبهت گفتم اون قدر زود به همه اعتماد نکن! گوش نداد -

 شد و گفت:  ره یبهم خ نی غمگ ؛یانال

 ... چند روز... م یزود نبود... چند روز باهم دوست بود -

 ا ناله گفت:ب  هیگر   ونی کردن، م  دنیهاش شروع به بار اشک

خوام بکشمش، اما جونمون هم در    ینم   مش، یاالن بکش  د یچرا؟ اخه چرا با  -
خورد بد باشه، اون...    ی باشه؟ کارول، بهش نم   نه یببر  ه ی  د یخطره، چرا اون با 

 بود! اصال چرا...  یاون دختر خوب 

تا حدود  ی م  یشدم. چ   رهیبه اشک هاش خ  نیغمگ    یدرست م  یگفتم؟ 
  دینبود. اون خائن ازمون سو استفاده کرده بود، با   یگفت؛ اما خب، چاره ا

  نهیزنده گذاشت، ببر  دیرو نبا  یموجود شرور  نیهمچ   م، یکرد   ینابودش م
باز    م ی ذاشت  ینم  گهیهامون رو کشته بودن، اما د  یلیخ  شیها هزار سال پ 

 بکشن! یرو به نابود ایدن

کنارش    شای هم بغض داشت و پاتر  کی رنگاه کردم. پات  هیو کالفه به بق   ی عصب
 کرد، بغضم رو فرو دادم و محکم گفتم:   یم ه یگر  یهمراه با انال 



خواد همه رو    ی کرد، م  انتیاون بهمون خ  د یرو تموم کن  ه ی! گرد یبس کن  -
  ی شرور  وون ی ح  نی همچ  یجا  مشیبکش  د یبکشه و پادشاه جهانمون بشه، با

 !دیزنده موندن رو نداره! پس... بس کن  اقتی! لستی جا ن نیا

نگاه کردم، منم برام سخت بود،    رهیشدن، بهشون خ  ره یبهم با بغض خ  همه 
 کرد...  یرو درست نم   یکار  هیمنم اعتماد کرده بودم. اما گر

به اون    ستاد،یمصصم؛ از جاش بلند شد و کنارم ا  کینگذشت که پاتر  یمدت
بلند شد و اشک هاش رو پاک کرد.    دیهم با ترد   شایدو تا نگاه کردم. پاتر

  ره ینگرفته بود، بهش خ  م یمونده بود که هنوز مردد بود و تصم   یحاال تنها انال
  ره یو بهم خ  شداز جاش بلند    د ی!؟ اروم با تردیکار کن   یچ   یخوا  یشدم. م 

 رو گرفته بود! مصمم گفتم:  مشی شد. خوبه، تصم

جا جمع    نیزرگ گروه ها رو به ا ! بابابمی قبل از اون ها حمله کن  دیخوبه! با  -
  ی ها  است ی! با الفا ها و ر م ی خودمون سر دسته ارتش باش  د یکرده، پس با 

اون ها با    ن،یو از شون نترس   د یمصمم و محکم حرف بزن  گه ید   یها  لهیقب
الفا    یفکرتونن بکنن! و در اخر هم با هم    ی نم  یکار  چی حضور بابابزرگ ه

 !   میکن  یم  دایبردن کارول پ نیاز ب  یبرا ینقشه ا ه ی گه ید یها

و بدون توجه به    دم یکش  یرو از سر گرفت. پوف  هیباز گر   ی حرف اخرم، انال  با
 برگشتم و گفتم:  ک یبه سمت پاتر ی انال یها  هیگر



  یرو قبول کنه، چون بابابزرگ فرمانده  تیمسئول  هی  دیاالن هرکدوم ما با  -
صحبت کن، منم با الفا    کسیل یرو به ما سپرده! االن برو با پدربزرگت و ف

 . م ی کن   دشونیناام  د یباشه نبا  ادتیکنم.    یصحبت م  گهید  یها  نهیگرگ   یها

گذشت زمزمه    یکه از کنارم م  ینگاهش رو از چشمم گرفت و در حال  ک یپاتر
 کرد: 

 ... یندار ه یقض نیبا ا   یکه انگار مشکل  یرفتار کن یجور یست یمجبور ن  -

 س یهام کنار بدنم افتادن، انگار بغشم شکسته بود که چشم هام خ   دست
و من    ستادیا  دیشدن چشم هام رو د  سی که از کنار خ  ک یشده بودن. پاتر

اش چسبوند، دست هام    نه یرو به طرف خودش برگردوند و سرم رو به س 
  یکردم جلو  یچشم هام گذاشتم و با تموم وجودم سع  ی رو باال اوردم و رو 

ها مر   م اشک  مسابقه  هم  با  انگار  بگ   یو که  سررمیدادن  از    عی.  رو  سرم 
 خش دار گفتم:  ییو با صدا   دمیکش   رونیاغوشش ب 

دونم    یاون از هممون سو استفاده کرد!  نم   یمنم اون رو دوست داشتم! ول   -
 ی کرد بو  یم   فی که داشت مثال گذشتش رو تر  یکرد که موقع   یکار  یچطور

که نسبت بهش داشتم غلبه کنم   یبه احساس  دیصداقت رو حس کنم! اما با 
خوام شما ها رو از دست   ی ! نممی ریم  ی و شکستش بدم وگرنه همه مون م 

 !دمب



نبودم که بتونم   یداشت. اما من ادم  یادی نگاه کردم، نگاهش حرف ز بهش
خطاب  رفتم،    شایدور شدم و به سمت پاتر  یازش کم   عیاون ها رو بخونم. سر

 بود گفتم:  ره یخ  یبه انال  ن یکه غمگ  یبهش در حال

  نجا یا   گهی بهش بگو سه ساعت د  ،یآل ها حرف بزن  یو با الفا  ی بر  دیتو با -
 باشه. 

 بزنه که بهش اجازه ندادم و گفتم:  یخواست حرف شا ی پاتر

 پر شده.   گه ینزن! چون گوش هام د  یبزن   ی راجب کارول حرف  ی خوا  یاگه م-

  ن یا  ی ها  هیبرگشتم. چشم هاش بخاطر گر  یمت انال سکوتش به س  دنید  با
کرد اما هنوز صورتش از    یهق هق نم  گهی د  نکهیمدت قرمز شده بودن. با ا 

 بود، با دست هام اشک هاش رو پاک کردم و اروم گفتم:  س یاشک خ

. اون  یخون اشام ها حرف بزن   یبا الفا  دیتو با  یمگه نگفتم بس کن! انال   -
  ی ک یبهت زدن سکوت نکن! توهم    یاگه حرف  ی هستن ول  یها معموال عصب 

 . قاطع و مصمم باش!یاز فرمانده ها هست 

کرد که بلند شدم    یبه حرف هام نشون بده بهم نگاه م   یواکنش   نکه ی ا  بدون 
 رفتم، گفتم:  ی م رون یکه از غار ب   یو رو به همشون در حال

جنگ قبل    دان یم  یتو  ن یشما ها دار  که  یا  هیروح   نی! با اگه ید   دیبس کن  -
 با همتونم! دی! زود باشنیش  یکشته م   نیپلک بزن نکه ی از ا



باز کردم. هکتور قبل    ی قینفس عم  دنیهام رو اروم بستم و بعد از کش  چشم
. همراه با  م ی حرف زدن با گرگ ها رفته بود و قرار بود بهم برس  ی از ما برا

از نژاد ها جمع    ی غار نگاه کردم. انواع  ن یی. به پامیاومد   رونیبچه ها از غار ب 
 نگاه کردم و اروم گفتم:  ه یشده بودن. به بق

 .  دیکه بهتون سپردم برس  ییبه کار ها  دیبر -

  یسمت   ه یازم دور شدن و هر کدوم به    ،ی ا  گه یحرف د  چ یها بدون ه  بچه 
  نهی گرگ  لیاز قبا  یک ی کم و مصمم به سمت  و مح  دمیکش  ی قیرفتن. نفس عم 
انگار همون    کا،ی. توماس و دخترش ارستادمیبهشون ا   دنمیها رفتم، با رس

 بود که کارول توش بزرگ شده بود! یا لهیقب

ا  باز  دهیفهم  نکهیبا  ا  یداده اما حس خوب   مونی بودم کارول  به    نینسبت 
بار ما    ن یاول   ی برا  ی بود که وقت  ی زیام  ر یبخاطر نگاه تحق  د یدختر نداشتم. شا

د ها  د یرو  قدم  با  داشت.  نزد  یبهمون  دختر    کشون ی محکم  اون  شدم که 
. بهشون  هو به پدرش اشاره کرد تا به من نگاه کن  دیزودتر از پدرش من رو د 

 با تمسخر گفت:  کایهمون ار  ا یبودم که اون دختر  ده یرس

 ؟ یبش  میقا  یو اومد یدینکنه ترس  ؟ی ایب  دنمونیباعث شده که به د یچ -

  یبهش نگاه کردم، انال   یکردم و با اخم وحشتناک   کیهام رو بهم نزد  ابرو
گفته    نکهی. مثل ا شمیترسناک م   یلیکنم خ   یاخم م  یگفت وقت  یم  شهی هم
داشت! بدون    قتی دختر واقعا حق  نی بودن ا   ز ی کارول راجب نفرت انگ  یها



  کامال   یشدم و با لحن  ک یبهش نزد  ی بود قدم  کمینگاه کردن به پدرش که نزد
 گفتم:   یجد

 ؟ یحرف بزن  ینجور ی اجازه رو داده که با من ا نیاحمق ا یبه تو یچ -

تو  ن یا  با وضوح  به  د  ی حرفم،  رو  عصبانت  و  خشم  هاش  با  دمیچشم   .
دن بهمون نگاه کردن!  که اطراف ما بو  ییاش و کسا  هیهمه افراد قبل  غش، یج

 یم   یکه سع   یشد. در حال  کیبه طرفم برداشت و نزد  یاونم متقابال قدم 
 رو حفظ کنه گفت:   شیکرد خون سرد

 کنه به من بگه احمق؟  یمثل تو جرئت م یری حق ی چطور امگا -

داره! دستم رو به    یامگا چه جرئت  هی  دمیزدم، حاال بهت نشون م  یپوزخند
دادم،    چ یاز موهاش رو دور انگشتم پ  ی قسمت  کردم و اروم   کیصورتش نزد 

نشون بده با همون    ینگاهش رنگ تعجب گرفته بود و تا خواست واکنش 
 .  دمیموهاش چنگ زدم و با تموم وجودم موهاش رو به عقب کش  یدستم تو

. با  دیکش   یاز درد م   ی بلند  ی ها  غ یفشار چونش باال اومده بود و ج  بخاطر 
تهاجم   دیکه کش  یغی ج  ن یاول حالت  ب  یکل گروهش  اما    الی خ  ی گرفتن، 

به گروه کرد و    یکه پدرش اشاره ا   دمیکش   یهمچنان داشتم موهاش رو م
 گفت:   یعصب

 ؟ یحرف بزن ینجوریبا دخترم ا  ی کن  یولش کن! چطور جرئت م -



! ادی کردم، جرئت که داشتم اما ممکن بود بابابزرگ از رفتارم خوشش ن  یاخم
  ی انداختم و رهاش کردم. با پوزخند به چشم هاصورتش    یتو  یاز حرص تف 

 شدم و زمزمه کردم:  رهیخ  شیزرد اشک 

  ادتیکه تا اخر عمرت    ارمیسرت م  ییبال  یکن   نیبه من توه  گهیبار د  ه یاگه  -
 کل نکن!- که اب از سرش گذشته کل  ییامگا هیوقت با   چ یباشه! ه

بشه که    لی تبد  نهی که با حرفم بدجور حرص خورده بود خواست به گرگ  کایار
 گفت:   ز یآم  دیجلوش رو گرفت و تهد  عیپدرش سر 

 !م یی نجایا  یچ ینره برا  ادتی  کایار -

بود ممکنه اتحادشون با    دهیزدم و به توماس نگاه کردم، انگار فهم   یپوزخند
 ! با همون اخم گفتم: زهیما بهم بر

 !دیا یبه غارمون ب  گهیسه ساعت د-

مکث کردم و بعد ادامه    یتکون داد، خواستم برم که کم   یبا اخم سر  متقابال
 دادم:

 !نتون یالبته بدون جانش -

بهشون اجازه حرف زدن بدم، ازشون دور    نکهی تموم شدن حرفم، بدون ا  با
! سرم رو  شدی که نم  ی الخشک و خ  نقدر ی . استادمیاز حرکت ا  هوی   یشدم، ول 

ار از عصبان  کای به سمت  با صدا  ت یکه  بود برگردوندم و  بلند    ی قرمز شده 
 که همه بشنون گفتم:   یجور



  کسیلی ازت سر بزنه حتما تو رو به ف  ییرفت بگم، اگه خطا   ادمیدر ضمن    -
م  یم  یمعرف اگه    ن یا   یها  نهی از گرگ  هیفقط کاف  هیک  یبدون  یخوای کنم! 

بپرس راجبش  نامیمنطقه  خوش  اوازه  بفهم   ینقدریا   شی .    یهست که 
 باشه!   تونهیم  ی کردن چ  یمنظورم از معرف

  ع یو بعد از حرفم سر   دم یدلم خنک شد، اروم خند   ی شرور شده بودم! ول  چقدر 
تونستم    یهم م  نجای رفتم، از هم  گهید  لهیقب  هیازشون دور شدم و به سمت  

  ن یحقش بود! دختره احمق! به من توهشده بود!    یحس کنم چقدر عصبان 
 زر بزنه! دیهرجا رس دینبا  گه یمونه که د یم   ادشیکرد! االن 

 *** 

که انتظارش رو داشتم حرف    یزیساعت گذشته بود و زودتر از اون چ  دو 
اول  بود. فکر کنم  الفا ها تموم شده  با  نفر من کارم رو تموم کرده    نیزدن 

کردم    یغار، سع  یهمشون تو   دن یوارد غار شدم که با د یبودم، با خوشحال 
  بشدنم رو نشون ندم. با حفظ همون لبخند به سمتشون رفتم و خطا   عی ضا

 به همشون گفتم: 

  ی غارش تو  نهی. بابابزرگ ببانیاالن الفا ها م  م یکن   ز یتم رو    نجایا   دیزود باش-
 کنه.   یسکته م هیوضع   نیهمچ

 و گفت: د یدراز کش نیزم یخسته رو  یانال



تم- حوصله  تم   ز یمن که  اگه  هم  اونا  ندارم.  دارن    ی زیکردن  دوست  رو 
من. درضمن اصال    یپا  گهینم  یچی کنن. بابابزرگ هم ه  ز ی تم  انی خودشون ب

 . هیخاک یکه فقط کم   ستین  فی کث

 پرت کرد و گفت:   نیزم   یهم خودش رو رو   شایپاتر   یسر انال  پشت

 ها! یول کن آنار حوصله دار  نطور یمنم هم-

با صدا  دم یخند رس  ییپاها  یو خواستم مخالفت کنم که  به گوشم    د،یکه 
ورود به  اروم  بودن.  اومده  ها    یسکوت کردم.  بچه  انگار  نگاه کردم.  هم 

الفا،    ن ی. با وارد شدن اولستادنیبلند شدن و کنارم ا   ع یبودن که سر   ده یشن
  تم خون اشام ها بود! بهش خوش امد گف  یبا لبخند بهش سالم کردم. الفا

 گفت:   یبه اطراف انداخت و با شوخ طبع  یکه نگاه 

 اومدم! ه یمن زودتر از بق  نکهیمثل ا -

 اشت و با لبخند گفت:جلو گذ  یقدم شایکه پاتر  دمیخند اروم 

 . انیهم م   هیداخل، االن بق  د ییبفرما -

کرد    تیغار هدا  یها  وارهیاز د  یکیخون اشام ها رو به سمت    یالفا  شای پاتر
که    ییتمام الفا ها وارد شدن و همون جا   بیبعد، به ترت  یمدت   نه،یتا بش 

نشستن! با اومدن توماس به    ن یزم  یخون اشام ها بود کنار هم رو   یالفا
داده    ش به حرفم گو  کای ار  نکه ی زدم. مثل ا  یاطرافش نگاه کردم و پوزخند

 بود! ومدهی بود و ن



رفتم.    ه یکردم و همراهش به طرف بق  م ی بابابزرگ واران بهش تعظ  دنیبا رس 
بود نشست، منم کنارش   هی همه که باالتر از بق  ی سنگ جلو  یبابابزرگ رو 

  ی پچ م-نگاه کردم. بچه ها هم کنارم نشستن و باهم پچ  هینشستم و به بق 
  ی . صدادمبابابزرگ نگاهم رو ازشون گرفتم و به بابابزرگ دا  یکردن. با صدا

 با ابهت بود.  شه یمثل هم 

  ،ی نقشه درست و حساب  هیبا کمک هم و    م ی تا بتون  م یجمع شد  نجایا  ی همگ  -
 . م ی ببر نی رو از ب  نهیاون ببر 

 پاهاش گذاشت و متفکر گفت:  یبا حرف بابابزرگ دستش رو رو توماس

 بودم...  دهیببرنه ند ه یحد قدرتمند شده؟ تا حاال  نی کارول تا ا  یعن ی -

بابابزرگ هکتور    یبودم. با صدا   دهیبا حرفش به فکر فرو رفتم، منم ند  منم 
 توجهم بهش جلب شد:  د یچی ذهن هممون پ یکه تو

 !دیر یقدرتمند تره! دست کمش نگ دیکن  یکه فکر م  یزی" اون از چ

!  بیانداخت، اوه! چه عج   ن ییکرد و سرش رو پا  یبا حرفش اخم  توماس 
 خون اشام ها رو به بابابزرگ هکتور کرد و گفت:  یالفا

. چون  م ی بد ل یتشک ی قو یل یخ ی جنگ  شی ارا هی  دیبا  دیگی که م  نطور ی پس ا -
  ف ینصف ما رو حر  ییاون فرد خودش به تنها  داستیپ  ه ییکه از قض  نطور یا

 هست!

 . دیچ یغار پ  یبود که تو  کس یلینحس ف یصدا  نبار یا



هامون رو    روی ! پس اگه الزمه ما نصف نفهینصف ما رو حر   ی گی خودت م  -
 !م ی کش  یاون رو م  گه یو بعد با اون نصف د  م ی کن  یفدا م

  ی آل ها با ناخن ها  ی رفت! الفا  ی حد وقاحت کمتر انتظار نم  ن یتا ا  ازش
 گفت:   یبلندش چونش رو خاروند و بعد با لحن ترسناک 

بسته،    مان ی و برتر پ  ینژاد قو  نیبه نظر تو اون تنهاست؟ اون هم با چند-
 !دهیها که خبرش بهمون رس  نهی روب  نیهم هم  شی کی

الفا ها  یکی ت  یها  نهیگرگ  یاز  ارسباران که اسمش  بود، متفکر    امیمنطقه 
 گفت: 

رو - دست  نظرتون  به  بذار  یپس  بخاطر    م یدست  رو  ها  نژاد  همه  که 
 انتقامش نابود کنه؟

 : دیچ یذهن هامون پ  یبار تو نی دوم  یکارانوس برا  یحرفش، صدا با

و بعد از اون هم   میکن   یتمرکز م   ی جنگ  شی ارا  یمرحله رو   نی اول  ی" پس تو
!  م ی قبل از اون ها ما حمله کن  دیبا   م ی کن  یبهشون حمله م  ی خی تار  هی  یتو
 نجات نژادمون! یبرا  م ی کن  یاگه الزم باشه جونمون روهم فدا م یحت

تا  همه  عنوان  به  رو  ا  دییسرشون  دادن که کارانوس   ت یبا جد  نبار یتکون 
 به ما نگاه کرد و گفت:  ی شتریب



  د؟ یفرمانده بش   نی باعث شده که شما چند نفر که دوستش بود   ی چ  ی"ول
  ن یا   یحاضر نشد تو  ی داره! حت  دیخنده داره که هکتور من هنوز هم ترد

 جلسه شرکت کنه!" 

اروم و مصمم    ؟یبود   ر ی حرفش اخم کردم. هکتور، پسر تو هم هنوز درگ  با
 نگاه کردم و گفتم:  شینارنج  یبه چشم ها

بود  نه،یهم  لشیدل  - دوستش  بامیچون  ما  بش   دی!  انتقا  م یفرمانده  م  تا 
کرده   م ی اون تعظ  یشما هم جلو   ی حت  ادمهیکه    یی. تا جا م ی ریرو بگ   انتشیخ

!  ست ین   ادیدر برابر اون ز  دیقدرت شما هم اونقدر که با  یعن ی ! پس  ن یبود
دعوت    نجایشما ها رو به ا   ی که ک  دیاریب   ادی! به  میما باهاش دوست بود   ی ول

! پس از هر طرف  می که همه رو فرا خوند  م ی بزرگ اران بود  یکرده! ما و الفا
 !م ی ما باش   دیارتش با یفرمانده ها م ی که نگاه کن

کرده بود    م ی کارول تعظ  یکارانوس جلو  نکهی شد. ا  یحرفم همهمه ا  نیا  با
ازش خبر نداشت! بهش نگاه کردم. کارانوس    یبود و کس   یمخف   نکهیمثل ا 

ذهنم    یه کرد و توبپرسه و با خشم بهم نگا   یازش سوال   یاجازه نداد کس 
 زد:  ادیفر با یتقر

 کرده!"   یادی! دختر جون، انگار سرت به تنت زهی"کاف

ناخواسته لرزه به بدنم افتاد،    یلحظه ا  یداشت، برا  یوحشتناک  یصدا  چه
 شد و گفت: ره ی کردم که به بابابزرگ خ  یبهش نگاه م دهیترس

 قدرت رو داره!" یبرتر نجا ی ا ینره ک  ادتی" آران، 



رو بهم گفته  نی که بابابزرگ ا  دیشدم. چطور فهم ره ی به بابابزرگ خ  متعجب
 و گفت:   دیخند عیکردم که بابابزرگ سر   یبود؟ متعجب بهشون نگاه م

با خودت، نوه ام    ی ! فرمانده ی کارانوس! معلومه که خودت  یگ یم  یدار  یچ  -
 اشتباه کرد!

ون اومد  به حرفش گوش دادم که کارانوس از جاش بلند شد، به طرفم  شوکه
 محکم گفت:  هیو  خطاب به بق  ستادی بابابزرگ ا یو جلو

 !"  دی" همه مرخص 

الفا  یپوزخند  با بابابزرگ خواست به طرف در بره که  خون اشام ها    یبه 
 بلند شد و گفت: عیسر

زمان حمله رو    نطور ی و هم  م ی درست کن  دیبا  ینظام   شیچه ارا   نیاما نگفت  -
 !ن یهم اعالم نکرد

 با اخم بهش نگاه کرد، با تحکم گفت:   و   ستادیا  کارانوس

 ." م ی دی"بهتون خبر م

ب  با غار  از  بق  رون یتموم شدن حرفش  بابابزرگ    هی رفت،  به  رفتنش  با  هم 
به طرف بابابزرگ برگشتم    ی رفتن. عصب  رونی از غار ب  ع یاحترام گذاشتن و سر

 و گفتم: 

 ... م ی تونست یم  ؟یاورد ن ییگاردت رو پا  عی چرا سر -

 حرفم گفت:  ونی اروم و کالفه م بابابزرگ 



 ن یشتریهمه ب  نیکه ب  هیکارانوس... اون کس  د،یشناس یشماها اون رو نم  -
نم  داره.  رو  اون کس   دیدون  یقدرت  پ  یاما  سال  هزار  پادشاه   شیبود که 
ببر  اون به مرحله جاودانگ  نهی استفان، حاکم    ینم  ده،یرس  یها رو کشت! 

  جه که منم به همون در   یالبته، نه تا زمان  ...م ی باهاش سر شاخ بش   م یتون 
 برسم!

بود که    یبدنم افتاد. پس اون کس   یتو   یبابابزرگ دوباره لرز  یحرف ها  از 
جاودانه...    یالفا  ه ینبود!    ی ها رو کشته بود! به حتم کم کس  نهی ببر  یالفا

 داشت! یچه قدرت وحشتناک 

 *** 

 )کارول( 

شدم، خواب الود    دار یب  د، یرس   یکه اطرافم به گوش م   یادی ز  یسر و صدا  با
  ی جلو دم، یجنگل رو د یکوچولو  یها  یبه اطراف نگاه کردم که سه تا از پر

با    دار یب  دنیکه د  نی صورتم درحال پرواز بودن و هم شدم هر سه تاشون 
  شتاز انگ  یکی سرعت به طرفم اومدن. متعجب بهشون نگاه کردم. هر کدوم  

کردن دستم    یکه داشتن سع  ییرویو گرفتن و با تمام ندست راستم ر   یها
  ی کار کنن؟ وقت   یخواستن چ   یم   دم،ی رو بلند کنن! اروم از کار هاشون خند

  ی غیاروم بلند شدم که هر سه تاشون ج   دم یرو د  ادشون ی ز   یل یخ  ی تالش ها
 رو بغل کردن .   گهیو  همد   دنیکش  یاز خوشحال



شونه هام نشستن.    ی مدن و رو کردم که جلو او  یلبخند بهشون نگاه م  با
شونه سمت چپم نشست،   یرو   یک یشونه سمت راست و اون    یدوتاشون رو 

  شیناز و دوست داشتن   یاون ها بزرگتر بود با صدا  هیکه به نسبت از بق  لیآر
 کنار گوشم گفت: 

طرف    نی از ا  میاب اورد  د یشما صورتتون رو بشور  نکه یا   ی پرنسس ما برا-
 لطفا! 

که گفتن رفتم،    یخواب الودم ازشون تشکر کردم و به همون سمت  یصدا  با
اب توش بود. با   یهوا معلق بود و کم   یبرگ بزرگ به شکل کاسه رو   هی

دوباره    لیلبخند جلو رفتم و دست صورتم رو شستم، بعد از تموم کردنش ار 
 گفت: 

 .  م ی موهاتون رو درست کن  دیپرنسس، با  دین یبش -

 رونی به ب  داینشستم. مر  نهی ا  یجلو  یصندل   یو رو سرم رو تکون دادم    اروم
 یکوچولو ها   یپر  یکوچولو برگشت، حت   یها  یبا همه پر  هویپرواز کرد و  

. با چشم  دمیرو د  لیکردم که ار   یچوب هم بودن! با لبخند بهشون نگاه م
  فتادهبود. انگار که تازه چشمش به موهام ا  رهیگشاد شده به موهام خ  یها

 غ یو ج  ستادیبود و متوجه داغون بودنشون شده بود. با بغض کنار گوشم ا
 . دیکش

 ها رو شونه کنم؟  ن یا یاالن من چطور ن؟یکرد  کار یبا موهاتون چ -



کر نشم، لبخند   دیکش  غیگوشم گذاشتم تا اگه دوباره ج   یدستم رو رو  عیسر
 زدم و گفتم:  یتلخ 

 دردش رو تحمل کنم؟  یگو من قراره چجور_ب

چوب اشاره کرد   یها  یاز پر  یکیبا دست به    یتوجه به حرفم، عصب  یب  لیار
شونه بدجور درد داشت!    نیا   یبه شونه نگاه کردم، لعنت   اره،یکه شونه رو ب 

سفت بود! با غم به شونه    ی لیخ   شی چوب  ی ها  غ یدونم چرا اما اون ت   ی نم
 . دمیچشم هام رو بستم و اروم خند  لی ار یص حر  یبودم که با صدا ره یخ

 خودتونه.  ر یتقص  دی هرچقدر درد بکش -

  ی ل یبلند و توله خ  ی حق داشت، موها  چارهی زورش اومده بود، ب  یلی خ  انگار 
چوب، باز چشم هام رو باز    یپر  اینارس  یشونه کردنشون سخت بود. با صدا

 اورد گفت: ی م  یرو به سخت گهیکه دو تا شونه د  یکردم. در حال

 نیا   لی ! ارم ی تمومش کن  میزودتر بتون   م ی شونه کن  یبه نظرم اگه چند نفر-
 . ارمیهم م  گهیچند تا د  رمی االن م ر ی دوتا رو بگ

 گفت:   یبود با خوشحال ده یرو شن شی خبر زندگ ن یکه انگار قشنگ تر  لیار

 دمت گرم.  ار یهم ب گه یباشه باشه برو چندتا د-

. ذاتا  ارهیرفت تا باز شونه ب  ا یاون دو شونه رو گرفتن و نارس  دا یو مر  لیار
 قرار بود من رو بکشن!



موهام    چیمشغول باز کردن پ   گه یچوب د  یها  ی سه شون همراه با پر  هر 
زدن و باالخره زمان شکنجه    یغر م  یکردن کل   یرو که باز م  یچی شدن. هر پ

 بود!   ده یشدن من رس 

وقت    چیشونه بود. ه   هی کدومشون    بودن که دست هر   ی هشت تا پر جلوم
زجر    نقدر ی داد خودم موهام رو شونه کنم تا ا  ی اجازه نم   ل یچرا ار   دم ینفهم

 رفت! ی گفت نه و م  یم  غیبا ج  دمیپرس ی نکشم! هر بار که ازش م

ار   یپر  همه دادن  فرمان  از  بعد  و  شدن  مستقر  سرم  پشت  هر    لیها 
از شونه    ی کیهر برخورد    کردن. با  یاز موهام رو شونه م  که یت   ه یکدومشون  

م با موهام  نم  یبلند  غی خواستم ج  یها  اما جرئت  به    یبکشم  اگر  کردم، 
رفتنش تمام وجودم    نییبدخت بودم. با هر باال و پا   دیرس   یم   انا یگوش د

 !  نشونیکش   یم   ینجوری ها مو بودن نه پارچه که ا ن یگرفت، ا   یمدرد 

بخاطر    یکردم که به سخت   یبودم و بهشون نگاه م   رهیجلوم خ  نهی درد به ا  با
رفتن تا موها رو مرتب کنن.    ی م   نیی بلند بودن موهام تا باسنم، باال و پا

  چاره یگرفت، ب   یصحنه خنده ام م  نی ا  دن یدرد داشت اما با د  یلیهرچند خ 
 کوچولو بودن.  یلیها خ 

دق  بعد چند  ب  قه یاز  به  و شروع  شد  تموم  شونه کردنشون  اور،  افتن  زجر 
سمت چپ موهام رو مثل تل بافتن و به طرف راست اوردن.    کهیکردن. ت

با گل ها رو هم  اب   یروش  و  قرمز  فاصله    نیتزئ  یرز  ازم  بالخره  و  کردن 
 گرفتن.  



قهوه    ی شدم. کارشون حرف نداشت، موها  رهیخ  نهی ا  یلبخند به موهام تو  با
  ی درست کرده بودن. نگاهم از تو  یقشنگ  یو قرمز هارمون  ی اب  یبا رز ها  م یا
  یو با خوشحال   ستادی کنار چشم هام ا   شد،یم  کیافتاد که بهم نزد  لیبه ار  نهیا

 گفت: 

 مونده.  شتون ی فقط ارا -

 رو تکون دادم و باز چشم هام رو بستم و اروم زمزمه کردم:  سرم

  یبه حتم من رو م  انا ی بشه اون وقت د  ر یممکنه د  زم، یتر عز   ع یفقط سر  -
 کشه!

با صورتم درگ  یگفت و پر  یچشم   د، یخند  لیار باز  شدن. حدود ده    ر ی ها 
  دن یچشم هام رو باز کردم. با د   د،یدر گوشم کش  لیکه ار  یغ یبعد با ج  قهیدق

موندم. چقدر قشنگ شده    رهیشوکه و بهت زده به خودم خ  نه،یآ   یخودم تو
  ود دور گرفته شده ب   یل یهفت رنگ اکل هیهفت رنگم با سا  یبودم! چشم ها

 کرد!  یم  ییخودنما  یی بایو به ز

شده بودن و مرتب اون باال    یریدور گ  یی با یهم به ز   م ی پهن قهوه ا  ی ها  ابرو 
با اون رنگ قرمز کبودشون    ، یچ یه   گهی کردن! لب هام که د  یم  ییخودنما 

اکل  دماغ    یقرمز   ی ها  ل یو  با  شدت  به  بودن  شده  قرار گرفته  روش  که 
مسابقه گذاشته بودن! باز   نم یرنگ   یجفت شده بودن و با چشم ها  کم یکوچ 

 رو به موهام دادم، هر دو شون در کنار هم معرکه شده بودن!  نگاهم 

 نگاه کردم و گفتم:  لیبه ار   نیسرشار از تحس ی نگاه با



 . یدختر، خسته نباش هیکارت عال   -

 حرفم گونه هاش قرمز شد و خجالت زده گفت:  با  لیار

 . دیشد یعال   نقدر یکه ا   دیشما قشنگ -

  عیپاره کردن نبود. سر   که ینگفتم. االن وقت تعارف ت   یزی چ   گهی و د  دمیخند
طبقه    یگفتم و به طرف کفش هام که رو   دیها هم خسته نباش  یپر  هیبه بق

که به رنگ    م یل یشده بودن رفتم. کفش پاشنه بلند اکل  ده یکنار غار چ   یها
 نگاه کردم و گفتم:  لیو به ار  دمیشب بود رو پوش

 لباسم کجاست؟   -

 و با ذوق گفت:  دیخند

 !ارنیدارن براتون م  انایبانو د  -

که اگر اشتبته    گهیبه همراه دو نفر د   انایلحظه با تموم شدن حرفش، د  همون
سر لباس رو گرفته    ه یکه هر کدوم    ی در حال چوب و برف بودن،    ینکنم پر

لباس رو بهم    ی با خوشحال  انا یگفتن، د  ر ی بودن وارد غار شدن و بهم صبح بخ
 نشون داد و گفت: 

 به نظرت چطوره؟ -

زد! ذوق زده   یلباس ممکن بود! لباس به شدت برق م   نی نظرم محشر تر   به
هکار کرده بود!  درد نکنه، شا  انایبود، دست د  با ی بودم. واقعا ز  ره یبهش خ

لباس قرمز    هیزدن.    یبه حتم برق م  دنشیمحو لباس بودم، چشم هام از د



پشتش    ز ا  ف یتا بند نازک و ظر  ستینداشت و تنها با ب  نی رنگ دکلته که است 
 قرار بود کمرم رو بپوشونه!  

  ی شدم، دستم رو جلو بردم و لمسش کردم. جنس پارچه ا  ک یبهم نزد  اروم 
  ی ها  یمخصوص خودش و پر  یها  ر ی روش استفاده کرده بود از حر  یکه برا

 رتی! ح شدی ها ساخته نم  یراحت  نیارزشمند بود و به هم  یل یبافنده بود! خ
 ی شد و به اروم  کی نگاه کردم که لباس رو ول کرد و بهم نزد  انایزده به د

 گفت: 

 !ی درخش ی وز متو امر -

با بغض بغلم کرد، متقابال دست هام رو باال اوردم، بغلش کردم و زمزمه    و
 کردم:  

 !ی مراقبم بود شه یازت ممنونم که هم-

 اومد و گفت:  رون ی خنده از اغوشم ب  با

 کنم!  یخواهش م -

برن. بهش    رونیبه همه دستور داد تا از غار ب  انایکه د  دمیحرفش خند  با
انگار   لباس بهم کمک کنه.    دنیپوش  یخواست خودش  تو  یم نگاه کردم، 

هوا شناور مونده   ی. لباس روارهیزدم و منتظرش شدم تا لباس رو ب  ی لبخند
  ن یسنگ   ما ا  بایلباس فوق العاده ز  انایرفته بودن. با کمک د  رونیبود و همه ب
تا اون بند هاش رو ببنده. با هر   ستادی پشتم ا  انا ید  دم،ی پوش   یرو به سخت



  نه ی قفسه س ی از قبل تو شتر یکرد نفسم ب   یبست و سفتش م  یکه  م   یبند
 کردم.    یبود که فکرش رو م  ی زیتر از اون چ  نیلباس سنگ  شد،یام حبس م 

از اندازه سفت کردن اون من رو خفه   شیداشت با ب   یهم انگار سع   اناید
لباس    قه یبه خودم نگاه کردم.    نهیا  یتو و از    دمیکنه، اروم از فکر خودم خند

تر از استخون ترقوه ام قرار گرفته بود. با اون رنگ    نییپا   یگرد بود و کم 
با    انای. دمبه شدت قشنگ شده بود  ادش، یز   یها  ل یلباس و اکل  غیقرمز ج 

 ازم دور شد و  گفت:  ی بند چند قدم ن یسفت کردن اخر 

 حاال نوبت دامنه.  -

بزرگ    ی لیدور کمرم بستش، خ   ی برداشت و به سختمعلق در هوا رو    دامن
به پشتم نگاه کردم. دنباله دار بود   یداشت. با شاد  ه یال  ستی بود و حدودا ب

پس کار خودش رو کرده بود.    دمیمتر دنباله داشت. خند  شیو حدودا ش 
د ی. دامن قرمز و سفدمیبرگشتم و خودم رو توش د  نهی اروم باز به طرف ا 

بود    ادیز  یل ی. پف دامن خدیدرخش  یلباسم، همراه با بدنه لباس به شدت م 
خورد. سر خوش و خوشحال خطاب    یبه شدت تکون م   یز یو با هر حرکت ر

 گفتم:   انایبه د

 . امیدامن واقعا سخته تا غار ب ن یبا ا اد،یبه آماندا بگو ب  -

 گفت:   ز یبر انگ  نیتحس  ی با نگاه اناید

 کرد.    یبهت افتخار م ی لیبود خ نجایاالن ا  ! اگه مادرتی شد یعال-



  نکه ی به صورتم نگاه کردم. ا  نه یا  یگلوم نشست. از تو  یتو   یحرفش بغض   با
هم  افهیق هم  م  نی مادرم  باعث  م   شدی بوده  رو  خودم   نم ی ب  یهربار که 

  ی شد و از پشت بغلم کرد. سرش رو رو   کیاروم بهم نزد   انا یدلتنگش بشم. د
 کرد گفت:  یبهم نگاه م نهیا  یکه از تو  یشونه ام گذاشت و در حال

 مطمئن باش اون االن هم کنارمونه... -

چرخوندم و    انا یچشم هام رو بستم و باز کردم. سرم رو به سمت د  اروم 
 گفتم: 

 فکر کنم وقتشه... -

با سرعت خودش    م، ی بود  یچه روز  یاومده بود تو   ادشی که انگار تازه    اناید
موهام رو پشت گوشم زد و مظطرب گفت    ستاد،یور ازم جدا کرد و جلوم ا 

: 

 ها!  ینکن   ر ی! دای برم توهم زودتر ب  دیبا گهیاره، من د ییوا -

و به سمتم برگشت، با افتخار    ستادی ا  هو ی رفت که    یبه طرف ورود  ع یسر
 گفت: 

! منتظرتم نه ینژاد هنوز هم برتر  نیکه ا  یدیشون مامروز تو به امگاورس ن-
 پرنسس من. 

بال هاش رو باز کرد و از غار رفت، با حرفش خوشحال    عی تموم شدنش سر   با
. کارول  دمیکش  یق یگردوندم... نفس عم  یها رو بر م   نهیبودم، من افتخار ببر 



نگاه    رونیاماندا به ب   دن یغار رفتم تا رس  یاروم باش دختر... به طرف ورود
 کنم. 

  ی بود. پر  یکار  هی مشغول    یبودم. هر کس  رهیها خ  یبا لبخند به مشغله پر 
کردن و در کنارشون    یم   ن یمختلف تزئ   ی گل داشتن فضا رو با گل ها  یها
رو مثل    یقسمت  هیدرخت    یچوب داشتن با استفاده از چوب ها  یها  یپر
  ی گل م  یها  یکار اون ها باز پرکردن و بعد از    یدرست م   یتاجگذار  گاهیجا

 کردن!  یم  نیکه با چوب دست شده بود رو با گل تزئ  یرفتن و اون قسمت 

غار بزرگ باشه؟    یصحنه نگاه کردم، مگه قرار نبود مراسم تو   نی تعجب به ا  با
به د بازد  انایچشمم  از کار هاشون  با تعجب    یم   دیخورد که داشت  کرد. 

بهم نگاه    نیخودش رو بهم رسوند و با تحس  ع یسر  دنم یصداش زدم که با د 
 کرد و گفت: 

 راهه.    یتو  اد،یبه اماندا گفتم ب  زم؟یبله عز  -

 و گفتم:   دمیخند اروم 

 غار باشه؟   یمگه قرار نبود مراسم تو -

 به اطراف نگاه کرد و گفت: یکم   اناید

 . م یهم داشته باش   یباشه تا اتش باز رونیداد ب شنهادی پ  یلی اره اما ام -

 بهم گفت:  ق یعم  یبا نگاه   انایو خوشحال سرم رو تکون دادم. د  دمیخند

 ها! ی بهت گفتم، استرس نداشته باش یچ  روز ینره د  ادتی -



 بهش زدم و اروم گفتم:   نانیاطم  یبرا یاوردن روز قبل، لبخند ادیبه   با

 . امیتخت، تو برو منم زود م  التیخ -

باز پرواز کرد و    عی فت و سرگ  یبه صورتم نگاه کرد، اروم باشه ا  یکم   اناید
جلوم نگاه کردم، همه نژاد ها کم کم    ی بایها رفت. به منظره ز   یبه طرف پر

شدن. اروم چشم هام رو    یصخره ها مستقر م   نییاومدن و پا   یداشتن م
سخت    ر افتادم. چقد  شب ی د  ادیبود. ناخواسته باز به    دهیبستم؛ وقتش رس

 بود. 

بردم تا    اچه یکرد و با تلپورت به کنار در  دارمیمظطرب صبح زود ب   انای) د
 زد.    یاسترس داشت و تند تند حرف م یلیخ  نه،یما رو نب یکس 

برا  ن یبب  - خب  باشه؟  تمرکز کن  ملکه    ی کارول،  عنوان  به  رسما  تو  فردا 
  ی م   نینگران نباش تمر   نیبب  ،یست یتو که رسوم رو بلد ن  ی ول  ،یش یانتخاب م

 استرس نداشته باش... خب؟  م ی کن

 و خواب الود گفتم:   دمیهمه استرسش خند   نی ا از 

 ! یاسترس دار شتر ی من که خوبم خودت ب -

 و خسته گفت:   دیکش  شیشون ی به پ  یدست   د،یحرفم بهم نگاه کرد و خند   بات

  گمیم   ی چ  ن یبب  ایبودم. پوف ب   ر یچهار ماه درگ  نیاز بس ا   ،ی گی راست م  -
 انجامش بده.  ی طور نی فردا هم

 بده.  حیرو اروم تکون دادم و منتظر شدم تا برام توض سرم



انتخاب شده  یکوچولو ها رو دنبالت فرستادم از اخر فضا  یپر ی وقت  ن یبب -
درست راه    دیکنم با  یم   دیتاک  ،یایو به طرف من م  یشی جشن وارد م   یبرا
اه  ول و چل ر   شهی مثل هم  ، یراه رفتن غرورت رو حفظ کن   ن یو در ح  یبر

  وسرت بذارم    یتا تاج رو رو   یکن   یم  م ی بهم تغظ  یدیبه من رس  ینرو، وقت 
صبر کن و    هیبعد از اون تا سه ثان   ،یها هست   نه یاعالم کنم که تو ملکه ببر 

کن و    م یبرگرد و به هموشون تعظ   هی بعد سرت رو بلند کن و به سمت بق
 ؟یدیفهم  یش یم  یو خوب   تیسوگند بخور که ملکه با درا 

 گفتم:   یحوصلگ  یتعلل کردم و سرم رو اروم تکون دادم، با ب  ی کم

 !دمیاره فهم -

 زد و خوشحال گفت:  یجمله لبخند نیا  دنیشن  با

! بدو  یانجام بد  نی که بهت زدم رو با تمر  ییخوب حاال وقتشه که حرف ها -
 . ستی ن  یوقت

 نقدر یاونم ا   یحوصله داشت اول صبح   ی گفتم، ک  یو باشه ا  دم یکش   یپوف
 کنه! اه...   نیتمر ادیزود ب 

  انا ید  م، ی ساعت وقت گذاشت  نی از چند  شتر ی انجام دادن اون حرکات ب  یبرا
کرد دوباره انجامش بدم.    یگرفت و مجبورم م  یم   رادیا   یزیچ  ه یهر بار از  

  م ی تعظ  هی از سه ثان  شتر ی گفت ب  یم   یبار بعد   ، یگفت صاف نبود  یبار م   هی
بدون    یکل روز رو حت   ینطوریو ا   یمکث کرد   هیکمتر از سه ثان   ای و    یکرد



غذا ا  ییخوردن  شدم صاف  بعد    ستادنی مجبور  اداب  و  خوردن  سوگند  و 
 !  رم یبگ  ادی رو  ی مراسم تاج گذار

باالخره بعد دوازده ساعت دست از سرم برداشت و خسته    د یغروب خورش  با
 گفت: 

 !  ینخورد  یچی رفت تو ه ادم ی یوا-

 ون نگاه کرد و متعجب گفت: به اسم  بعد

 ِا شب شده که!-

 جمع کردم و از حرص گفتم:  هیچند ثان یرو برا لبام

 !یدیزئوس رو شکر که فهم-

 بهم نگاه کرد و گفت:  یشرمندگ با

 نگرانم...   یل یاخه خ د،یببخش -

. با گرفته شدن  یست یهام رو خسته بستم. منم نگران بودم تو تنها ن   چشم
تختم دراز    ی . خسته رو م یغار خودم بود   یدستم، چشم هام رو باز کردم. تو

 :دی به گوشم رس اناید  یکه صدا  دمیکش

 !   ه یغذات رو بخور و بخواب، فردا صبح روز بزرگ  عیسر -



  ز یسرم رو بلند کردم و به مشد. خسته    بیسرم رو تکون دادم که باز غ   اروم 
غذا    میبش   نجا یوارد ا  نکه یقبل از ا   نکهی شدم. مثل ا  ره یخ  میسنگ   یغذا خور

 !ی رو اماده کرده بودن. عجب سرعت

نشستم    ی سنگ  یصندل  یرفتم. اروم رو   ز یتخت بلند شدم و به طرف م  ی رو   از 
نفر    نیکه اول  ییبود، غذا  ینگاه کردم. گوشت کباب   ز ی م  ی و به مخلفات رو 

 کرده بود...    شی بهم معرف ک یپاتر

که با    ییخاطره ها   ادی شروع به خوردن کردم و در کنارش    اد یز  یگرسنگ   از 
  ن یبعد چشم هام غرق در اشک شدن، با اول   ی بچه ها داشتم افتادم. لحظه ا

ام شروع شد. اشتهام کور    ه یلقمه، اروم دست از غذا خوردن برداشتم و گر
  دور جمع کردم و دست هام رو    یه صورت ضربدرشده بود. زانو هام رو ب

شدم.    رهیغار خ  وارهی زانو هام گذاشتم و به د  ی. سرم رو رو دمیچی زانو هام پ
  شتر یبه دوست هام حمله کنم هر لحظه ب   گه یقرار بود تا چند هفته د  نکه یا

از اون    یکیبه    یباشم که حت  یخودم کس  دیشا  نکهیکرد! ا  یم  تم یاز قبل اذ
 کرد...(   یام م  وونهیزنم داشت دب ب یها هم اس

اومدم.   رونیب  شبی اماندا و صدا زده شدنم توسط اون، از فکر د  دنیرس  با
ماکس  لباس  نگاه کردم،  ها  دهیپوش  یا  ینارنج   یبهش  با سنگ    ی بود که 

 گفت:  یبا شاد  د،ی به طرفم اومد و دورم چرخ   غیشده بود. با ج  نیتزئ   یریز

 .دیپرنسس، درست مثل مادرتون شد  دی قشنگ شد  یلیخ -

 و گفتم:   دمیحرفش اروم خند  با



 . شهیم  ر ی داره د م،یبر  ایب -

از    یچشم   عیسر   اماندا لباسم رو باال گرفت، با کمکش اروم  گفت و دنباله 
مراسم    ی که به سخره ها  یا  ی پل سنگ  ی اومدم و جلو  نیی صخره خو دم پا

دنباله لباس رو پشتم مرتب   به اماندا نگاه کردم، داشت   ستادم، یا   د یرس  ی م
 شد.   رهی و به جلو خ  ستادی کرد. با تموم شدن کارش کنارم ا   یم

داشت و بعد از اون    ان یرود خونه جر   ه ی  رش ی بود که ز  ی پل سنگ   ه ی  جلوم 
چوب    یها  یکنار هم قرار گرفته بودن و االن به کمک پر  یبزرگ   یصخره ها

انتها  یچوب   یپل تخت    ه یشد و    یصخره ها ختم م   ی ساخته بودن که به 
 اون باال بنا شده بود!   ی چوب یپادشاه 

متوجه ما    هیبود که بق  یطور  م ی بود  ستادهی که ا  یینگاه کردم، جا  هیبق  به
ها و تک شاخ    نهی . روبنمشونی تونستم بب  یم   یشدن، اما من به راحت   ینم
هم    انی طور چندتا اژدها  نیهم   بودن.  ستادهی بودن که منتظر ا  یادیز  یها

داشتن   ی گبزر   یلیاندازه خ  دمشون،ید  ی بار بود م   ن یاول  یاومده بودن که برا 
و    بای ز  یبال ها  نطور یوجود داشت، هم   یادیز  یپشتشون شاخ ها  یو رو 
 هم داشتن.   یبزرگ

  دیباال انداختم، شا   ی نژآد ها قبول نکردن؟ شونه ا  هینگفت بق  انایاما مگه د 
انال   نطور ی کنه! هم  یتونسته بود چند تاشون رو راض   ی م  ز یداشتم همه رو 

حبس شد. همه جا رو سکوت    نهیس  یتبل نفسم تو   یصدا  دنیکردم که با شن 
که وارد   دبو  ده یزد! انگار وقتش رس  یحرف نم   ی کس  گهی فرا گرفته بود و د

عم  نفس  بشم.  ها  دم یکش  یقیمراسم  قدم  با  قدم مح  یو  جلو    یکم   به 



شدم که سرم روب اال گرفتم و بهشون    ی پل رد م  یبرداشتم. داشتم از رو 
خ  بهم  همشون  کردم.  ها   ره ینگاه  حرف  طبق  ه  انا ید  یبودن.    چ یبه 

کردم که    ینگاه هاشون رو کامال حس م  ی نی سنگ  یکدومشون نگاه نکردم ول 
پل رد شدم و وارد محوطه    ی اروم از رو   -مونده بود. اروم  ره یروم زوم خ 

 ی بزرگ و صاف صخره ها شدم. از کنار همه گذشتم و به طرف اون پل چوب
 رفتم.   ی و تخت پادشاه

باال    یصورت   ی شده با گل ها  ن یتزئ  یچوب   یقدم به قدم از پله ها  نهیطمأن   با
  ی بود، با لباس  ستادهی تخت ا  یبهش نگاه کردم، جلو  دم،ی رس  انایرفتم تا به د

دامن  ز یس و  براق  و  م  ی رنگ  نگاه  بهم  تاج   یبزرگ  رو   یکرد،  هم    یاز گل 
 کردن.   یدور تاجش پرواز م ییبا یموهاش بود و پروانه ها به ز 

. اروم به کمک اماندا که کنارم اومده بود، جلوش ستادمی زدم و ا  یلبخند
داشت تا تاج رو  به جلو بر   ی قدم  ممی زانو زدم و سرم رو خم کردم، با تعظ

گذاشته    یبزرگ  یبرگ و گل ها   یبه تاج که رو   ی چشم  ر ی سرم بذاره. ز   یرو 
 شده بود نگاه کردم.

گل ها و برگ ها که مثل سکو درست شده بودن    یاروم تاج رو از از رو   اناید
  قتا یو حق  نمی تر شد. تا امروز اجازه نداده بود تاج رو بب  کی برداشت و بهم نزد 

  ک یکوچ  یها  دیاز طال بود که با مروار  ی فیظر  ی ل یشده بودم. تاج خ  ز یسوپرا 
  زونیطال او   ارشببر، کن   شیدرست شده بود و به شکل دو دندان ن   دیسف

 بود.  با یز  یل یبود. خ

 اومدم و به حرف هاش گوش دادم.  رون یتاج ب لیاز تحل  اناید  یصدا با



پ  - مکان  مانان یهم  هالربوس،  جنگل  به  نژاد   یما،  به  هاست  قرن  که 
ما و    یبرا  یامروز روز بزرگ  د،یها تعلق داره خوش امد  نه یمنحصربفرد ببر 

نابود شده بود و    شه ی هم یبرا  نه یتمام نژاد هاست، قرن ها بود که نژاد ببر
  گ جن  یخدا  یکه سال ها برا  یبرتر  ه ن یجگوار  کیجنگل به کمک فردر  نیا

  ی ها و کار ها  نه یببر  چگاهی ه   ی شده بود. ول  ی کرد، مخف  ی الهه اتنا خدمت م
ما فراموش نشد. اکنون تنها عضو باز    یها  ادیکه انجام داده بودند از    یخوب

هرم    یدر باال  شهی ها هم  نهی نژاد به خانه برگشت است، ببر  ن یمانده از ا 
که از    یجنگل کس یپر انای برتر بودند و خواهند بود. اکنون، من د  ینژاد ها

و شاهزاده    سیجنگل آگاه هست، کارول فرزند پرنسس آن  نیتمام اتفاقات ا 
ها و ملکه تمام    نهینوه شاه استفان را به عنوان ملکه ببر   ن یکارول و همچن

  ی نابه مع  انایلقب آدر  شانی به ا  نیکنم، همچن   یبرتر منصوب م  ینژآد ها
و عشق خودش به تمام    رشو درخشان همچون عشق پدر و ماد  بایز  ی عشق

 دهم.   یرا م  نیسرزم  نیا  ینژاد ها

که    یادی ز  ینی سرم و سنگ  یو گذاشتن تاج رو   اناید  یتموم شدن حرف ها  با
رو بهم    انا یگفت؟ لقب آدر  یم   ی اومد. چ  نییپا   شتر یسرم ب   ی داشت، لحظه ا

  یبود که مادرم م  ی اسم   نی... هرچند ا م ینداشت   نیبر ا  یداده بود؟ اما قرار 
  ی اشک تو  ، یل یاون روز ام  یحرف ها  ی اور  ادیمن بزاره، با به    یخواست برا

 شتر یاز درونم، ب   ییبودم... با صدا   ی چشم هام جمع شد. از لقبم کامال راض
 اتنا بود.  ی قلبم به لرزش در اومد. صدا



ان  یبهت افتخار م  نا، ای" آدر هم    س ی کنم. همه چشمشون به توهه، کاش 
 داره."  یچه دختر محشر نکهی ا د، ید یبود و تو رو م  نجایا

 افتاد. چشم هام رو بستم و گفتم:   نی زم   ی و رو  دیاز چشمم چک  یاشک   قطره

 " د؟یجشن نباش نیا  یتو ست ین ف ی ح د؟یومد ی ن رون ی " بانو، شما چرا ب

 . دمیکش   یخواست اونم باشه اما با حرفش، اه یم  دلم 

  ن ی. من از هم م یکن  سکیر   دینبا   شه،یم   فی قدرت تو ضع  ام،یب  رونی" اگر من ب 
 جشن با شکوه هستم."  ن یجا شاهد ا

 و گفتم:  دمیکش   یق یعم نفس

 استرس دارم."  یلی" خ

 گفت:   یکه م  دیچ یذهنم پ  یخنده اش تو  یصدا

  دار یولش کن، کار خودت رو بکن و پا  اناست،ی ها بخاطر د  نی" اروم باش، ا 
  ق ی بهمشوت ثابت کن تا ال  ،ی ستیتوانا ن  ای  یدیفکر کنن ترس  هیباش، نزار بق

 "یمقام   نیا

 گفتم که اتنا اروم گفت:   یهام رو باز کردم و مصمم باشه ا  چشم

 ."زم ی عز ی " موفق باش

ارومم    ی، تا حدودزدم و باز به جشن توجه کردم. ممنونش بودم   یلبخند
لحظه مکث    هی تاج    ی نی کرده بود. خواستم سرم رو بلند کنم که بخاطر سنگ



اومده بودن و تا    ن ییتاج از کنار چشم هام پا   یی طال  شین   یکردم. دندان ها
و    دمیکش   یق یاومد. نفس عم  ی بهم م  یلی بودن. به حتم خ  دهیگونه هام رس

 کردم باز تمرکز کنم.   یسع

  ی مردم و بعد به کمک اماندا بلند شدم، طبق حرف هارو ش  هیسه ثان   اروم 
  م ی برگشتم و اروم به اون ها هم با خم کردن کمرم تعظ  ه یبه طرف بق  اناید

. در اون حال  رهیبعدا باز بهونه نگ  انایمکث کردم تا د  هیچند ثان  یکردم و برا
بود و منتظر بودن   افراد به من   نی کردم که االن چشم تمام ا  یفکر م  نی به ا
  ق یبا استرس چند تا نفس عم   زه،یبهم بر  ز ی ازم سر بزنه تا همه چ  ییخطا
گفت... چشم هام رو باز    ینره اتنا چ   ادت یو کمرم رو صاف کردم.    دمیکش

بر لب بهشون نگاه کردم. همه بهم   یراحت و لبخند  الیو بسته کردم و با خ
ام   ره یخ با  و  بودن. نفس  دیبودن  به تمام کسا   م گرفت  یمنتظر  که   ییو رو 

 بلند و رسا گفتم:  ییامروز اومده بودن با صدا 

  ن یکرده که از ا   ادی سوگند  انایمن ملکه آدر  د،یمن، خوش آمد   مانانیهم پ  -
به شما ها    چوقتی با وقار، مهربان، دلسوز و قدرتمند باشم و ه  یپس ملکه ا

قبال شما به  خود را در    ف یعهد کرده که تمام وظا  ن ینکنم. همچن  انت یخ
 نحو ممکن انجام بدهم.  ن یبهتر

. همه شروع به دست زدن کردن و  دمیکش  یقیتمام شدن حرفم نفس عم   با
به همشون زدم، بالخره    یکل جنگل رو در برگرفت. لبخند  قشونیتشو  یصدا

مراسم تموم    یرو مو به مو انجام داده بودم و سخت  اناید  یتک تک گفته ها
 شده بود.  



از جلوم    انایبرگشتم و بهش نگاه کردم که د  ی به طرف تخت پادشاه  اروم 
کنار رفت و با افتخار بهم نگاه کرد. چشم هام رو اروم باز و بسته کردم و  

برگشتم. به    هیبه جلو برداشتم. از دو پله تخت باال رفتم و به طرف بق  یقدم
رو با نشستن  م  ن یا  یحتم    ی م   دنمبر گر   یادیز  ی ها  تی سئولتخت طال، 

افتاد اما، من بهشون قول داده بودم. اون ها سال ها منتظر بودن و االن  
 ی م  د یکردم وگرنه پدر و مادرمم ناام  یم   دشون یناام  د یبود. نبا  ده یوقتش رس 

 شدن.  

 یبراق نشستم که باز صدا   ییتخت طال  یبا اون دامن بزرگ قرمزم رو  اروم 
اتش   یها  یپر  یبای ز  یشد و همراهش اتش ها  همه بلند  غی و ج  قیتشو

به اسمان    یشد. با شاد  یرفت و همچون ببر منفجر م  یبود که به اسمان م 
 بود.   بایز  ی لیشدم. خ  ره یخ

بزرگ پر از غذا رو    یبرگ ها ی کی  یکی غذا  یها ی تموم شدن اتش ها، پر با
کردم که    یباال بهشون نگاه م   ن یاز ا   ی مهمون ها اوردن. با خوشحال  یبرا
 شد و اروم گفت:  کیبهم نزد اناید

 ملکه؟   د یدار یچه حس  -

 گفتم:   ددینگاه کردم و با تر شی اب  یچشم ها به

 !  ت یمسئول ن یحس سنگ -

 و گفت: د یحرفم خند با

 !انا یبانو آدر  دیکن  یبهش عادت م  -



  ادی فرزدم و خواستم بهش جواب بدم که با    ی لبخند  دمی اسم جد   دنیشن  از 
 ی از رو   یدادم. سرباز  تیگرفتم وب ه جمع   اناینگاهم رو از د  یکی   یبانو بانو

کردم که از    یاومد. با تعجب بهش نگاه م   یو به طرفمون م  دیدو  یپل م 
هم قفل   ی پام زانو زد. دست هاش رو باال اورد و تو  یپله ها باال اومد و جلو

 شد و گفت:  رهیسبزش بهم خ  ی کرد، با چشم ها

 درود ملکه.  -

 نگاه کرد و گفت:  انایبه د سپس

 .  ادیبانو خبر بعد، ارتششون حرکت کرده و داره از کوه باال م -

  دهیزمان نبرد فرا رس  ی عن ی.  ستادی زمان برام ا  ی حرفش، لحظه ا  دن یشن  با
 شوکه چشمم رو باز کردم.   انایچشم هام رو بستم که با حرف د  عی بود!؟ سر

 د؟ ید یدستور م یملکه چ  -

  ی خواستم بگم من نم   ؟یشدم. چرا من؟ پس اون چ   رهیبهش خ  متعحب
 ذهنم ساکت شدم.  ی اتنا تو یدونم که با صدا

  گه ید  انا ید  ، یملکه ا  هیبهت گفتم. تو االن    ی نره چ  ادتیاروم باش،    انای" آدر
باش    ی. رهبر خوبی کن   یارتش رو سازمانده   د ی. باستین  شتر ی قدرتش از تو ب

 نره من باهاتم."   ادتی ی تلفات رو بد ن یکن کمتر  یو سع



 ی م   یی جنگ بود که من رو راهنما   یبهتر از خدا   ی. ک دمیکش   یق یعم  نفس
جا    یپس االن حق ندار  یرفت یو پذ  یدونست   یرو م  نیکرد؟ اره، کارول تو ا

 به اون سرباز دادم. بلند گفتم:  . مصمم سرم رو باال گرفتم و نگاهم رو یبزن

کوه    یباال  اچهی. چقدر مونده تا به دران ی ب  نجای به ا  عیبه فرمانده ها بگو سر  -
 دونن؟  یجنگل رو م یمخف  یبرسن؟ مکان ورود 

 جواب داد: ع یسر  سرباز 

  یاز مکان مخف  م یدون   یرسن، نم  ی م  اچه یبه در گهیساعت د  شی حدود ش  -
 نه.  ای خبر دارن 

 بود. مصمم سرم رو تکون دادم و گفتم:  ینقص اطالعات  ه ی ن یپس ا عحب 

 فرمان رو ابالغ کن. -

 و جواب داد:  دی کش   یادیفر  سرباز 

 بله ملکه! -

نگاه    هی. به بقدیکه اومده بود دو   یر یبلند شد و به طرف همون مس  عیسر
تخت بلند شدم و بلند   ی بودن و همهمه شده بود. از رو   ده یکردم، همه ترس

 گفتم: 

 !دیاروم باش  یهمگ  -



شدن. نگاه هاشون به شدت    رهیصدام، همهمه اروم گرفت و همه بهم خ  با
داشتن ارومشون کنن.    یکردن و مادر ها سع   یم  هیبود. بچه ها گر  دهیترس

 ذهنم گفتم:  یو اروم تو دمیکش   یق ینفس عم

 کار کنم؟"   ی"اتنا چ 

 . دیچ یذهنم پ  یاتنا اروم تو  یصدا

.  ستین  یادیامن ببر و ارتش رو اماده کن. وقت ز  ی" زن و بچه ها رو به جا
  ی ت یهر نژاد چه خصوص   ن یاستفاده رو ببر. بب   تینها   یکه دار  ییها   رو یاز ن 

 داره و ازش به نفع خودت استفاده کن."

نگاه کردم.   انیگفت. به اژدها  یسرم رو تکون دادم. درست م یخوشحال  با
 بلند خطاب بهشون گفتم: کال دوازده تا بودن. 

جنگل    یتاتون تو  شی. شدیبد  یو از باال نگهبان   دیپرواز کن   ع یسر  انیاژدها  -
که مطمئن    ی. تا زمان دیتاتون از خارج جنگل محافظت کن  شی و ش  دیبمون 
 تا شک نکنن.   دیدونن حمله نکن  یرو م   یو ورود  یاون ها مکان مخف  دینشد

 بال هاش رو باز کرد و بلند گفت:  بود، ییاز اژدها ها که به رنگ طال  یکی

 به دنبال من...  انی. اژدهاشهیفرمانتون انجام م  -

  انیاژدها  هیبق  د، یبه اسمان پرواز کرد و نعره کش  عی تموم شدن حرفش سر  با
به   باز  رفتنشون  با  از مون دور شدن.  و  اومدن  در  پرواز  به  هم همراهش 



ها  تیجمع اسب  خصوص  ینگاه کردم.  چه  دار  با    یت یبال  پرواز  داشتن؟ 
 بلند و محکم خطاب به اون ها گفتم:   نبار ی! ا ادیز  یسرعت 

. ملکه به همراه تمام زن ها، دختر  دی بالدار، به فرمانم گوش کن ی اسب ها -
 ستمنز ی و به جنگل و   د یببر  نجا ی رو از ا  کی ناتوان و کوچ   یها  یا پرها و بچه ه

 بشن.  یتا بتونن مخف  د یوود ببر

 *دفترچه لغات* 

دارتمور هست كه متعلق    یهادر اعماق جنگل  ین یُوود: سرزم  ستمنز ی و   جنگل
پر و   ان ی به  جنگل  سنگ  ستمنز ی هست.  از  ُپر  و    دهیپوش   یهاُوود  خزه  از 
ختان هست که حرکت در ان به شدت سخت و  در   دهیچی پدرهم   یهاشاخه

درباره    یادیز  ی عیفراطب   یمحل  یهاداستان  ن،یدشوار هست. به خاطر هم
حت  حل م  نیا داره.  رو    ن یا  یادیز   سندگانینو   ی وجود  جنگل  از  قسمت 

اون رو به    ننده ی جنگل ب  ن یكردن. ا  فی مكان در دارتمور« توص  ن یترزده»جن
 ی كه عمدتا رها شده تا به صورت وحش   بردیم  یبی العاده و عججهان خارق

كه    ینکرده اند. در حال   جاد یدر ان ا   ییها سازه ها   یو خود رو رشد كند و پر
  ی كف جنگل رو پوشانده، درختان باستان  یاز جنس خزه تمام  م ی ضخ  یفرش

  یها  سنگتخته  رو دور    هاشونشهیخودشون رو گسترانده و ر   یهاشاخه
 گره زده اند.   یت یگران  كر ی پ  غول

 با حرفم جلو اومد و بلند گفت: سی پارس



ن   - ملکه،  بتون  نا یبله  تا  باش حرکت کن  برگرد  ع یسر   ی زود  مواظب    ، یتر 
 . زمی خودت و بچمون باش عز

  ی ها  ال یبه رنگ شب که مثل خودش   یزوجش نگاه کردم، اسب ماده ا  به
داشت و باردار بود. هر دو پوزه هاشون رو بهم زدن و از هم    یبلند و براق 

 کرد و گفت:   م ی جلو تر اومد و بهم تعظ  نای فاصله گرفتن. ن

 .دیملکه من، موفق باش -

ماده    یپشت اسب ها  ع یها سر  یتشکر تکون دادم که پر  یرو اروم برا  سرم
ا سرعت  بلند شدن و ب  نیاز زم  نا ین  عهی و بچه ها سوار شدن و اسب ها با ش
تو  اون بچه  نگران  ام  یازمون دور شدن.  بودم،  بعد جنگ    دوارم یشکمش 

 بتونه لذت صلح رو بچشه. 

 دادم. بلند گفتم:  س یرفتنشون گرفتم و به پارس  ر یرو از مس   نگاهم 

ورود  سی پارس  - به  رو  سع  یارتشت  و  ببر  سپر   یجنگل  قدرتتون  با  کن 
  ب یاس  نی اگر داشت.  یتا اگر وارد شدن مانعشون بش   یدرست کن   ی محافظ

 .دیبرگرد ع یسر  دنید یم

 گفت:   یا هه یو ش  ادیبا فر سی پارس

 چشم ملکه.  -

به اسمان پرواز کرد و ارتشش هم همراهش رفتن. با استرس به   ع یسر   و 
کردم که اون    یها نگاه کردم، فقط اون ها مونده بودن. داشتم فکر م  نهی روب



  یو مخمل  یافتاد. با لباس نارنج   یلیکار کنن که نگاهم  به ام   یچ   دیها با
 کرد. با بلند شدنش اروم گفت:  م ی رنگش به طرفم اومد و تعض

  یتا پا  م ی اماده ا  د؟ید   یم  یها چه دستور  نهی روب  یملکه برا  گم،یم  کیتبر  -
 . م ی جون براتون بجنگ 

 شدم و گفتم:  ره یخ  شینارنج  یچشم ها به

 ه؟ یز توهم چها ج  نهی روب تیقابل -

 محکم گفت:  یل یام

 کنن.   جادی ا نی زم  ر یز  یکی کوچ  یتونن غار ها   یم -

 گفتم:   عی زدم. خودش بود! سر  یلبخند

برگردن، ماده    اه یبه جنگل س  کیبچه ها رو بزار بمونن تا با فردر  ه، یعال   ن یا  -
چاله ها    یجنگل تا چاله بکنن، تا با ورود دشمن تو  یو نر ها رو ببر به ورود

بشن تا بتونن بهشون    م ی جلو تر قا  ی چاله ها  وی کنن. خودشون هم ت  ر یگ
 نارو بزنن. 

 گفت:   عی سر یل یام

 !شه یبله ملکه فرمانتون اطاعت م  -

رفت. به اماندا نگاه    نییاز پله ها پا   ع ی حرفش سرم رو تکون دادم که سر  با
بود. حق داشت، اون    رهیخ  یل یبود و نگران به ام  تادهس ی کردم که کنارم ا
 داشتم.   ی ا  گهی اون کار د  ی تونست نگرانش نباشه! اما برا  ی خواهرش بود نم



ذهنم صداش    و یرو به اطراف چرخوندم. اما نبود! چشم هام رو بستم و ت  سرم
چشمم رو باز کردم.    عیصداش سر   دنیزدم، کجا رفته بود؟ با به گوش رس 

 خم کرده بود.  م یتعظ یبود و سرش رو برا جلوم نشسته

 . گم ی م  کیملکه، تبر -

 زدم و گفتم:   یلبخند

 ؟یکجا بود   ک،یفردر -

 شد و گفت:  ره یبهم خ  شینارنج یرو باال اورد و با چشم ها سرش

 ... دیشا ادن، یز یل یکردم، اون ها خ   ی م  یداشتم بررس  -

 . اروم گفتم: م ی دونست ی. هر دو ادامه حرفش رو م دمیکش   یق یعم نفس

 برگردون و اماندا رو با خودت ببر.  اه یرو به جنگل س   نهیروب  یبچه ها -

 معترض گفت:   عی با حرفم سر اماندا

 خوام با شما باشم! ی من م  د؟یگیم  دیدار  یملکه چ  -

 نگاه کردم و با لبخند گفتم:  بهش

شدن توسط   دا یتا در صورت پ  ی باش  کی کوچ  یها  نه یمواظب روب  د ینه تو با  -
 بزنن.  بی دشمن نتونن بهشون اس

 طرفش رفتم و دست هاش رو گرفتم، اروم گفتم:  به



و مثل نژآد من    دی انتقام باش  نیا  ر یخوام شما ها و نژادتون تحت تاث  ینم  -
  دم یاماندا، تمام تالشت رو بکن تا ناام   ی دار  ی مهم  ی لیخ  فهی! وظ د یبر  ن یاز ب
 . ینکن

رفت.    کیبه طرف فردر  ی اشک  یبهم نگاه کرد و بعد با چشم ها  یکم   اماندا
 اروم دستش رو رها کردم که جلوم زانو زد و گفت: 

 هستم ملکه من.  زتون یمنتظر بازگشت موفق ام  -

به   یش از جاش بلند شد و با غر  کیزدم و سرم رو تکون دادم. فردر ی لبخند
نگاهش رو ازم گرفت و دنبالش   نیها رفت. اماندا هم با غم اخر  نهیطرف روب 

اروم    انا یرفتن. خطاب به د   ی راه افتاد. به جلوم نگاه کردم، همه داشتن م
 گفتم: 

 م؟ یش  یم  روز ی بنظرت پ -

 ارومش، باعث شد تا چشم هام رو ببندم.  یصدا

 ... دیشا -

ا  اونم  و  نبود  وحشتناک  نیمطمئن  هام    واقعا  همونطور که چشم  بود... 
افتادم، بالخره وقتش رس   نیتمر   اد یبسته بودن، به     ی بود که تو  دهیهام 

 نبرد اجراشون کنم...  دان یم

اموزش  منطقه  رس   ی)به  د   اناید  دم یکه  ا  دمیرو  اونجا  .    ستاده یکه  بود 
 گفت:   عی خوشحال بطرش رفتم که سر



 . رونیب ا یاتنا ب -

نگاه م   متعجب  ب  یبهش  بدنم  از  اتنا  ا   رون یکردم که  .  ستادیاومد و کنارم 
 گرفت.   یش یباز پ  انا یبزنم که د یخواستم حرف

 بهش اموزش بده. فعال.  یمن کار دارم، تو الهه جنگ  -

شد و ما رو باهم تنها گذاشت. مظطرب به   بیغ   ع یتموم شدن حرفش سر   با
 گفت:   الیخ یاتنا نگاه کردم که ب 

 ن! خب کارول اماده باش. پوف باز انداخت گردن م -

 گرفتم و مظطرب گفتم:   یبا حرفش حالت تهاجم عیسر

 ع؟ی سر  نقدر ی _امادم. ا

 دست هاش به خودش اشاره کرد و گفت:   با

 خواد مگه! یم  ی چ گه یپس به من حمله کن! اره د-

 تعجب از حرفش گفتم :  با

 بهت حمله کنم؟  ؟یچ-

 گفت:   یکرد و مصمم دوباره به خودش اشاره کرد و عصب   یاخم

  نمیخوام بب  ی به من حمله کن اونم با تمام توانت م  گم ی اره! دارم بهت م-
 . یچقدر جون دار



! دوباره  ی زد! باشه خودت خواست  یحرفش حرصم گرفت، انگار طعنه م   با
  خم شد و قبل از   هو ی به سمتش حمله کردم که    هو یگرفتم و    ی حالت تهاجم

پرت    ن یزم  یام ضربه زد که رو   نهیبهش برسم با دستش به قفسه س  نکهیا
سرعت بهم ضربه بزنه؟ با درد بلند شدم و    ن یتونست با ا   یشدم! چطور

کرد. باپوزخند بهم نگاه کرد و   یبدجور درد م  نم ی کردم، قفسه س  گاهبهش ن 
 گفت: 

 ؟ی جد ؟یبدنت مبارزه کن  نی با ا یخوا ی جنگ هم م یتو-

  نه یبه جسم ببر   عیحواسم نبود. سر   یحرفش به خودم نگاه کردم؛ اه لعنت   با
 گفتم:   م یزخ  یی شدم و با صدا لیام تبد 

 حواسم نبود.  دیببخش -

 گفت:   یکرد و عصب   یاخم اتنا

  ؟ یتا جسمت رو انتخاب کن  دنیجنگ هم بهت فرصت م  یتو  ی کن  یفکر م   -
  یدست من جلو م  نکه یقبل از ا   دیبا  ؟یمحافظت نکرد  نت ی چرا از قفسه س

اگه شده   یو حت  یداد   یم  صی رو تشخ  رشیاومد که بهت ضربه بزنه مس 
کنه؟ نه   یبهت رحم م  ی جنگ کس  یتو   ی! فکر کردیکرد  ی اون رو قطع م
  ی باق  نهی فرصت تو رو بکشن و افتخار کشتن تنها ببر  نیاول   در همه منتظر تا  

 ! دوباره حمله کن، زود باش!رنیمونده رو بگ

 ی گرفتم و پنجه ها  یاز حرف هاش و درست بودنشون حالت تهاجم  یعصب
تونم از    یدادم که م   یبهش نشون م   د یفشار دادم ، با  نی زم   یبلندم رو رو 



خواستم با    دم، یباز به سمتش حمله کردم و تا بهش رس  هو ی !  ام یپسش بر ب 
  ه پنجم بهش برس  نکه ی و قبل از ا  دیبه هوا پر   ع یپنجم بهش حمله کنم که سر 

  ه یچند ثان   یبود که برا  یقو  نقدر یبا پاهاش به سرم ضربه زد، شدت ضربه ا
ا   د یچ یسوت پ   یسرم صدا  ی تو رو در    رشی بکنم شمش  یکار  نکهیو قبل از 

 گردنم گذاشت و داد زد:   یاورد و جلو

به شکمم ضربه    نکهیا  یبه جا  دی! بایداد   یم صیپاهام رو تشخ  ر یمس   دیبا-
!  یزد  ی با پنجه هات به پاهام ضربه م  دم یپر   ی دید  نکهیبه محض ا   ی بزن
 ؟ یکن  یکار م   یچ  یمعلومه دار  چیه

  د یافتاده بودم که سرش رو به چپ و راست تکون داد و ناام  نیزم   یرو   جیگ
 گفت: 

 !یمبارزه کن   کیبا فرد دیبا  شه،ی نم ی نطوریا -

  ک یبلند فردر  یبا صدا  عیخواستم مانعش بشم که سر   عیاز حرفش سر   شوکه
  ی که کنارش م  یوارد منطقه شد و در حال   هیپنج ثان  یرو صدا زد که اونم تو

 گفت:   ستادیا

 بله بانو!  -

 با دست هاش خودش رو باد زد و گفت:  اتنا

 .  رهیاعصابم راه م یبا کارول مبارزه کن! داره رو -

 خطاب به اتنا گفت: د یدبهم کرد و بعد با تر   ینگاه کیفردر



 د؟یمطمئن -

پا  اتنا باال  از منطقه اموزش ب  نییسرش رو  و  که    یاومد، در حال   رونی کرد 
 نشست، گفت:  یتخته سنگ کنار منطقه م  یرو 

 گنده ات رو تکون بده.   کلی کارول اون ه-

 بلند شدم و بلند گفتم:  عی حرص سر از 

 خودت گندست. اه...  کلیه -

شد و اروم سرش رو    کیبهم نزد  کیرفت. فردر حرصم گ  شتر یخنده اش ب  با
 خم کرد و گفت: 

 پرنسس!  دیمن رو ببخش-

 بهش گفتم:  مظطرب

 ... ریفقط بهم اسون بگ  -

  ی م  یزیچ  هی  یحرفم تموم نشده بود که با سرعت بهم حمله کرد، لعنت   هنوز 
ا  نیزم   ی! دوباره محکم رو ی کرد  یبعد حمله م   ی گفت انگار    نای پرت شدم. 

و با درد به چشم    یپرت کنن! عصب   نی زم  یداشتن من رو رو   یادی عالقه ز
  ی نم  گهی سرم بود. نه د  یشده بود و باال  ک یهاش نگاه کردم که بهم نزد

اش    نهیبا پنجم به قفسه س  اره،یپنجش رو باال ب  نکهیقبل از ا  عی ذاشتم! سر
اتنا    تیکارم مصادف شد با عصبان   نیضربه زدم که چند قدم عقب رفت و ا 

 . دیچی کل منطقه پ  یکه صداش تو



 !  ی کن  یم  کار ی چ یدار کیفردر -

رفتم که همون    کی زدم و دوباره به سمت فردر  ی شدنش لبخند  ی عصب  از 
لعنت رو گرفت،  دندون هاش گردنم  با  و  بهم حمله کرد  و    ع یسر  ،ی لحظه 

محکم با پنجم به صورتش ضربه زدم که ولم کرد و باز چند قدم عقب رفت!  
حالت    یبودم. االن اگه تو  رهیخسته و در حالت اماده باش با فاصله بهش خ 

  ی کار ها رو باش بکنم. چون اونجور  نیبودم محال بود که بتونم ا  نهی گگر 
من بزرگ تر    یحت  دیو شا   م ی هم اندازه بود  بایاالن تقر   یسه برابر من بود ول 

 بودم.  

که    نی هم  ی ول  دمیکنه من بهش پر  رمیاون بخاد غافلگ   نکه یقبل از ا   نبار یا
از کار بزنم  با    یخواستم بهش ضربه  و  استفاده کرد  که خودم کرده بودم 

  نکهیام ضربه زد که با شدت به عقب پرت شدم. قبل از ا   نهی پنجش به س
و   نهی قفسه س  یه هاش رو رو و پنج  د یپر   نم یقفسه س  یانجام بدم رو  یکار

  ی دستم گذاشت و با دندون هاش گردنم رو گرفت که خلع صالح شدم. لعنت 
 کار کنم؟    یاالن چ 

سرم    ی زدم که از روم بلند شد و باز بهم احترام گذاشت، عصب  ینفس م   نفس
نشون    یشدم اما واکنش  دنشیرو به طرف مخالف چرخوندم و متوجه خند

ا  ی م  یندادم. چطور انقدر حرفه  بهم احترام م  یتونست  ذاشت    ی باشه؟ 
  ی گرفت! احترامش به درد خودش م  یذره هم بهم اسون نم   ه ی  یحت   ی ول

 کردم بلند بشم.   یاتنا سع یصداخورد! با  



  روز یکه پ  ی! پس تا زمان یکار دار  یجا   یل یبه نظر من که افتضاح بود خ-
 !یکن   نیتمر   دیبا  ینش

بر م  یو در حال  دمیکش یو شرمندگ  یاز خستگ   یاه گشتم   یکه به غارم 
 گفتم: 

 باشه، باشه... -

کنم تا    نیشد که مجبور شدم هر روز از سر صبح تا اخر شب تمر   ینطوریا 
بود    روز یرو بعد چهار ماه که د   کیباالخره تونستم هم اتنا و هم فردر  نکهیا

اتنا رو شکست    نکهیحض اخوشحال بودم که به م  نقدر یا  روز یشکست بدم! د
  د یخند  ا پرت کردم که اتن  ن یزم  ی کردم و خودم رو رو   یاز شاد   ی دادم غرش 

 و گفت: 

تبر - تونست  گمیم  کیبهت  بد  ی که  دقیشکستم  چند  م  قهی!  که    دمیاجازه 
 !یبا هر دوتامون مبارزه کن  د یو بعد از اون با ی استراحت کن

! با چشم  شدی که نم  ینجوریکه با هر دوتاشون مبارزه کنم! ا   یچ   یعنی  ؟یچ
 درشت شده گفتم:  یها

 هم زمان با هر دوتون مبارزه کنم؟  یچجور  ؟ یچ ی عنی-

 زد و گفت:  یلبخند اروم 

نفر    هینفر به    هی  ای کنن؟ و    یرحم م  ی جنگ به کس  یبه نظر تو اون ها تو-
و درست مثل    زنی ر  ی ماز ما    ی ک یسر هر    ی کنه؟ اون ها چند نفر  یحمله م



  ی کشن . زود باش تنبل   یشکل ممکن ما ها رو م  نیبه بدتر  شیهزار سال پ
 نکن!

که از جام    نیو منتظر بهم نگاه کرد. هم   ستادیا   کیازم دور شد و کنار فرد  باز 
نگاه کرد و بعد هر دوتاشون هم زمان    کیاتنا به فردر  ستادمی بلند شدم و ا

اما االن جاش نبود، با پنجم محکم    دمیترس  یلحظه ا  یبهم حمله کردن. برا
اتنا با    حظه ضربه زدم که به عقب پرت شد و همون ل   ک یبه صورت فردر

  کینزد   نکهیزد که منم به عقب پرت شدم، قبل از ا  نم یضربه به س  هیدستش  
  یاش ضربه بزنم که متوجه شد و جا خال   نهیکردم با پنجم به  س   یبشه سع

که    دمیباز بلند شدم و به طرفش پر   عی حمله کنه سر  نکهیقبل از ا  ی داد ول
دست هاش رو    نطور ی پرت شد، گردنش رو با دندون هام و هم  نی زم  یرو 

بزرگ پنجه هام گرفتم چون جثه  رو   یبا  و  پاهاش رو هم گرفته    یداشتم 
 شکست اتنا بود! ی نابه مع  ن یبودم خلع صالح شد که ا

از پشت   کیهنوز مونده بود، در لحظه متوجه حرکت فردر  کیفردر  هرچند
و با دندون هام    دمیهوا پر   یمنم بلند شدم و تو  دیکه پر   نیسرم شدم و هم

که خواستم    نی هم  یول  م یافتاد  نیزم  ی گردنش رو گرفتم، هر دو باهم به رو 
  م،اش به سرم زد که گردنش رو ول کردهام شکستش بدم با پنجهبا پنجه

بکنه با پنجه    یکار  که نی قبل از ا  یاون بود که گردنم رو گرفته بود ول  بار نیا
لحظه فشار    هی  یکه برا   م ی غلط زد  نی زم   یهام پنجه هاش رو گرفتم و رو 

حظه بود که با پنجم گردنم برداشت، همه همون ل  یدندون هاش رو از رو 
پ دوباره  پنجم  با همون  و  رو گرفتم  و گردنش  زدم  رو    نجشبهش ضربه 



بود با دندون    نیهدفمون فقط تمر   نکه یگرفتم و  شکستش دادم. بخاطر ا
 .  م ی دادیفشارش م ی و فقط کم  م ی زد ی بهم نم یجد  بیهامون بهم اس 

اتنا شروع  گردنش برداشتم و از روش بلند شدم که    یهام رو از رو   دندون
بلند شد و رو بهم    ن یزم   ی از رو   کیکردنم کرد. فردر  قیبه دست زدن و تشو

 گفت: 

 .دی پرنسس شما موفق شد گمیم  ک یتبر -

شد که باالخره اموزش    ینجوری و ا  دی زدم که اونم آروم خند   یلبخند  بهش
 من تموم شد.(  یها

  می هرچند ماهم اماده بود  دن، یچهار ماه گذشت و بهمون رس  ی زود  نی هم  به
 !  افتهیبه راه ب ی بد یزیزار بودم و انگار قرار بود خون ر  یاما از خون ب

  ن یهام رو باز کردم و دست هام رو به طرف تاجم بردم. آروم تاج سنگ  چشم 
بود، خطاب به    بای براق و ز  یل یشدم. خ  رهیاوردم و بهش خ  رونی رو ب ییطال

 گفتم:   اناید

 . رسهیم  بی جنگ بهش اس یتو ر، یتاج رو بگ ن یا انا، ید -

 گرفت و گفت:   لی رو به طرفش گرفتم که اروم و با احترام ازم تحو  تاج

 منتظرتم.  یتا برگرد -

تکون دادم. چشم هام رو بستم. در لحظه به جسم   یزدم و سر   یلبخند
جنگل از ترس به هوا    ی سر دادم که تمام پرنده ها  ی در اومدم و غرش  م ی اصل



.  ستادمی صخره بابابزرگم ا  یاز صخره ها باال رفتم و رو   یپرواز کردن. به سخت
کردم.    حسبودم که حضور اتنا رو کنارم    ره یجلوم خ  یبا غرور به منظره آب 
 هام فرو کرد و گفت:   الی یدستش رو اروم تو 

 . نم یب  یم  بیمنم اس  ینی بب  بیو اسمواظب خودت باش. اگر ت  انا، یآدر -

 بهم دست داده بود گفتم:  نهی که بخاظر جسم ببر  یهمون اخم و غرور با

 .  کنم ینگران نباش اتنا، هر طور شده ازت مواظبت م -

فردر  یصدا با حضور  فردر  ک یلبخندش  شد.  و    کیهمراه  اومد  جلو  آروم 
 ت:بود گف ره ی که اونم به جلو خ  ی. در حالستادی سمت راستم ا

خ   - م  ی لیملکه!  است که  ها  بد   خوامیکار  انجام  مواظب  م یباهم  لطفا   .
 . دیخودتون باش

 ن یچون آخر  دی. چرا همه نگران جون من بودن؟ شادمی کش  یقیعم   نسف
 جنگ هم من بودم. آروم گفتم:  نیبود و هدف ا  نه یببر

 !یمونده که ازم شکست بخور  یادیز ی هانگران نباش؛ هنوز مبارزه -

 سر دادم و گفتم:   یغرش کیخنده فردر  یصدا با

 د؟یا آماده -

 : گفتیبود که م کیفردر یدر لحظه باز به بدنم برگشت و صدا اتنا

 اماده بودم! شهی هم -



و با سرعت از ال به    دم یپر  نیی جهش از صخره به پا  ه یبا    یغرش بلند تر  با
هم پا به پام   کیجنگل برسم. فردر یشدم تا به ورود  یدرخت ها رد م  یال
به مقصد از سرعتم کم    دنیبعد با رس  یکرد. مدت  یم   م ی اومد و همراه   یم

اما به    مداو  ی بچه ها هنوز هم م  ی. به طراف نگاه کردم. بوستادمی کردم و ا
 گفتم:   کیاستتار کرده بودن. آروم خطاب به فردر ی خوب

  ی رو هم مخف  هیبق  یبو  یتونیکردن بو بود، م   یقدرت تو مخف  ک،یفردر  -
 ؟ یکن

رفت.    نیها، از ب  نهی اسب ها و روب  یتکون داد و در لحظه بو   یسر  کیفردر
و سر   یلبخند ها   عیزدم  بوته  جلوم، کم   یپشت  درخت  کردم.   نیاطراف 
  دمیکش ی. مدام بو مم ی بود  ره یقرار گرفت. هر دو به جلو خ هم کنارم    کیفردر

اگر حضور غر اما خوشبختانه    یابهی تا  بدم.  نشون  واکنش  رو حس کردم 
 نشده بود. یهنوز خبر

بود، خواستم از پشت   وفتادهی ن یپنج ساعت گذشته بود و هنوز اتفاق  حدود
اومدنم شد.    رون ی مانع از ب  ان یاژدها  ینعره ها  ی که صدا  امیب  رون یبوته ب 

  لرزوند،یبه حتم وارد نبرد شده بودن. صدا هاشون به شدت دلم رو م  ، یلعنت 
 درد آور بود. 

تک شاخ    یهااسب  ههیش   یبه مرز جنگل، صدا  ینگذشت که با ضربه ا  ی مدت
از پشت بوته    عیبرسه، سر  بیها آس بزارم به اون  دی! نه نباد یبه گوش رس

فردر  رونیب برم که  جلو  به  خواستم  و  رو   ک یاومدم  رو  بلندم    ی پاش  دم 
 به طرفش برگشتم که گفت:  ی گذاشت. عصب



 د؟ یخودتون رو بکش دیخوا  ی م د؟ی ر  یکجا م   دیدار -

 گفتم:  دمیکش  رونیپاش ب ر یکه دمم رو از ز  یزور در حال  با

 شدن و جنگ متوقف شد.  ی راض  د یبرم و باهاشون حرف بزنم؛ شا دیبا -

از    ی. عصب دیبعد خند  ا یبا حرفم با تعجب بهم نگاه کرد و لحظه    کیرفرد
توجه بهش به راهم ادامه دادم. به درک که برات خنده داره،    یتمسخرش ب 

 کنم!  یمن کار خودم رو م 

جلوم   تی وضع  دنیو با تمام توانم خودم رو به اسب ها رسوندم. با د   عیسر
و اسب ها هر    شدیرنگ اسب ها داشت خورد م   ی. سپر ابستادمی شوکه ا
به طرف    عی افتاده بودن و خون باال اورده بودن! سر  ن یزم  یرو   شون ییچند تا 

نگاه    ن سرم رو باال اوردم و بهشو   ی اسب رفتم. مرده بود! لعنت  ن یتر  کینزد
سپر به    یدرست جلو  سی پارس  دنی! با ددیریزارم همتون بم   یکردم، نه نم 

رفتم. کنارش نگاه کردم. گرگ  ستادم ی ا  طرفش  اون طرف سپر  به  ها    نه یو 
بودن که با چنگ و دندون به جون سپر افتاده بودن. به پشتشون نگاه کردم،  

  نجای و به ا  بودن  ستادهی ا  اچهیکارانوس و واران همراه با دوست هام کنار در
 بودن. آروم گفتم:  ره یخ

 نن؟ یما رو بب  تونن ی... اون ها مسی پارس -

 من رو به خودم آورد.   سیب پارسمتعج یصدا

 ...ننی تونن بب ی اخ، نه نم د؟یکن   یکار م   یچ   نجایملکه شما ا  -



سرم رو    دیچک یشده بود و از دماغش خون م  فی نگاه کردم. اونم ضع  بهش
  عی ! سررفتن ینگاه کردم، اون ها هم داشتن از دست م  هی چرخوندم و به بق 

 گفتم:   سی خطاب به پارس

همه    یبر  شیپ  یجور نیکن، بس کن سپر رو بردار ا  ینیعقب نش   سی پارس  -
 . رنیم یم

 که بال هاش باز بودن گفت:  یاما همچنان در حال سی پارس

 جنگم من...  یشما م  ی جونم برا ینه من تا پا -

! رن یبم  سی خواستم اسب ها بخاطر حماقت پارس  ینم   شد،ینم  یطورنیا  نه
غرش پاهاش    ادیبخاطر قدرت زسر دادم که   یغرش سیبه طرف پارس   عیسر

افتاد، با افتادنش سپر در لحظه شکسته شد   ن یرو باال اورد و از پشت به زم
  سب بهم نگاه کردن. پشتم به طرف دشمن بود. به ا  هه یها با شو همه اسب

 ها نگاه کردم و گفتم: 

 !دی! زود باش د یکن  ینی و عقب نش  دیهمه برگرد -

پارس   اسب با غرش دوباره من،  اما  با    س یها مردد بودن  و  بلند کردن  رو 
عم  نفس  با  رفتن.  جنگل  داخل  به  برگشتم.   یقیسرعت  دشمن  طرف  به 

جون    ی زیاطراف افتاده بودن و از شدت خون ر  ان یشدم. اژدها  ره یبهشون خ
 من بود...   ر یهام رو بستم. تقص داده بودن. چشم 

شدم.   ره یرو باز کردم و به دوست هام خ   کنارم چشم هام   کیحضور فردر  با
بودن و با اخم و   ستادهیکنار هم ا   کی و پاتر  شای و انار، همراه با پاتر  یانال



  ی بودن. هکتور کجا بود؟ به اطراف نگاه کردم اما نبود! نم  ره یبهم خ   یناباور
! نگاهم به واران افتاد، واقعا همون الفا بود... پس درست حدس  دمشید

اومده    نجایبه ا   گایبود، اون از تا  ستاده ی کنارش هم کارانوس ا  زده بودم. در 
بودم که   ی کشتن من؟ خنده دار بود. انگار مهم تر از اون  یبود؟ اونم فقط برا 

 کردم!  یفکر م 

شد که اونم اومده باشه!    یبه شخص کنار کارانوس افتاد، باورم نم   نگاهم 
 گه،یکارول! معلوم بود د  یگ یم   یکردن؟ چ  یکار م   یچ  نجایا  کا؛یتوماس و ار

.  ارنیبه دست ب  ی اون ها هم تافته جدا بافته نبودن... اومده بودن تا سود
 ... رنیرو بگ  نهیببر نیبه قول اتنا، افتخار کشتن اخر 

ذهنم    یشدم. صداش بود که تو  رهیو با حرف کارانوس بهش خ  دمیکش  یاه
 . دیچ یپ

 !" انایت ملکه آدرگف  دینه االن با ای! اوه،  داری " کارول، مشتاق د

ا   از  لحظه  ب   یحرفش  جاسوس  وگرنه   نمونیتعجب کردم.  مطمئنم،  بود! 
 چطور از لقب من خبر دار شده بود!؟ خائن ها... 

 کردم و با غرور گفتم:   یاخم

  ادیاخرمون هم ز   دار یبودمت... هر چند د  دهیهست که ند   یکارانوس، مدت  -
 ؟ یکن  م یات تعظبهم ملکه ستی جالب نبود! بهتر ن

 و گفت: د یحرفم خند با



  یما! هرچند تا م   ی نه برا  یاون احمق ها ملکه ا  یتو تنها برا  ؟ی" چه ملکه ا
 ." یستی ن  گهیعنوان پوچ لذت ببر چون تا اخر امروز د نی از ا یتون 

 و گفتم:   دمیحرفش خند از 

ب   - مال یخی کارانوس  فکر  ا  ی کن  ی!  تا  نی با  هزار    ی تون   یم  تییارتش چند 
  ر ی نه همچون شماها پستو حق  م ی نره که ما نژاد برتر  ادتی  ؟یما بش  فیحر

 که دنبال منافع خودشونن!

حرفش    ونیکرد و خواست جواب بده که واران، م   یبا حرفم اخم  کارانوس، 
 و گفت:   دیپر

 !یانگار توهم زد ؟یما بش  فیحر  یتون   یم  یکن   یکارول! فکر م   -

 و گفتم:   دمیدخن باز 

  دیتون  ی م  وون یبا چند هزار تا ح  دیکه فکر کرد  دیشماها توهم زد  ای گو  ر،یخ  -
نژاد ها  فیحر از  تا  ببر  یسه  اونم  از سر  دیبش   نه یبرتر  به کل عقل  انگار   !

 !ده یهمتون پر 

 گفت:   یو بعد با سر خوش دیخند یلحظه ا واران

 !میبرتر رو دار  یاتفاقا ماهم نژاد ها ،ی کن  یاشتباه م -

ا   با لحظه  نم   یحرفش،  باور  افتاد،  لرزه  به  ا   یبدنم  تا    ی الفا  نکه یکردم 
  ن یپشت سر واران به زم  گه، ید  ان یو دو برابر اژدها  اه یس  ی به رنگ   ان، یاژدها

بود پس سر    نجایواقعا کارمون تموم بود؟ الفاشون ا  یعنی نشست! زئوس... 



رفتم    یم  عیسر  دیبا   دم،یکش  یق یبودن! نفس عم  نجایجمع هزاران اژدها ا
 شروع نشده بود. یریسر اصل مطلب تا درگ

 اخم گفتم:  با

با ماست،   یکنه! هنوز هم برتر  ینم ر یی تغ یزیچ چیبا حضور شاه اژدها ه  -
 !  نیرو دست کم گرفت  نهی ببر هیانگار قدرت  

 خنده توماس بهش نگاه کردم.  با

 کلت ی ! بچه جون فقط هیخودت رو دست باال گرفت   یلی انگار خ  ی نه جد  -
 !یعوض شده وگرنه خودت همون 

 توجه بهش خطاب به کل ارتش گفتم:  یب

ما، هادس    یدشمن اصل   م،ی ندار  ی ما با شماها دشمن  د،ی گوش کن  یهمگ   -
ا  یایدن  یخدا ودش هست. اون  سر خ  ر ی ها ز  نیمردگان هست که تمام 

مرگ    ی و خودش هم به خدا  دیها حمله کن   نهیبهتون دستور داده تا به ببر
نباشه؟    انشینبرد ادامه داشته و چرا امروز پا  نیاتنا حمله کرد! هزار سال ا

با خسارت همراهه، اگر ادامه    شهی دو طرف خسارت دادن اما جنگ هم  هر 
اگر    د،ی! به فکر بچه هاتون باششهیوقت تموم نم  چینبرد ه  نی دنباله ا  م یبد
  هیو سال ها مورد تمسخر بق   شن یخانواده م   یاون ها ب   دی رینبرد بم  نیا   یتو

 د؟ یهست  یشما ها راض  د ی! خوب فکر کنرن یگ یقرار م 



زدن و انگار داشتن   یسر گرفت، همه باهم حرف م  یحرف هام، همهمه ا  با
بودم و منتظر بودم هر ان بگن   ره یکردن. بهشون خ   یم   لی حرف هام رو تحل 
 که با حرف کارانوس با درد چشم هام رو بستم.   د یجنگ رو تموم کن 

حرف   ن یهم بابابزرگت شاه استفان هم  شی" جالبه، چون درست هزار سال پ 
قلبش برام داشت    ی هاش توکه با فرو کردن پنجه  یها رو بهم زد، اما لذت

 برام لذت بخش بود. نیا و   دیکشی! درد مدیارزیهاش م به حرف

بحرف  با اون    یم   می عصب  شتر ی هاش  بود...  اون کشته  رو  بابابزرگم  کرد، 
که به طرفش کردم    ینه همدست بود! با غرش  ا یفرمانده اون هزار سال بود؟  

بودم که از گوش   رهیبهش خ  تیبا عصبان   د،یساکت شد و از درد زوزه کش 
 خطاب به همه گفت:  تی . با عصبان اومدیم  رونیهاش خون ب

د بق  د؟ یدی"  مثل  م   نهیببر  ه یاونم  دروغ  بهتون  داره  است،  خام  گه یها   !
 !" د یهاش نشحرف

 سر دادم و گفتم:  یغرش  ت یاز عصبان متقابال

انتظار    یگی و از لذت مردنش برام م  ی" خفه شو کارانوس؛ بابابزرگم رو کشت 
 کنم؟   تیهمراه  یبا خوشحال  یدار

 توجه بهم گفت:   یب  کارانوس

  خ یتار  وونی ح  نیرو برام بکشه بزرگ تر   نهی" افراد هر کس بتونه اون ببر 
 !" شه یصدا زده م 



  یهاو دندون  دن یها زوزه کش   نه یتموم شدن حرفش همه گرگ و گرگ  با
به ال ها نگاه کردم، اون ها هم با ناخن هاشون    ی شد! لعنت   ان ینما   ششونین

 نیاخر   د ینداشت، اون ها متوجه نبودن! با ترد  ده ی! نه فاشدنیم  کینزد
بچه به  رو  دوختم، چشم نگاهم  اها  بود.  شده  سرشار  نفرت  از    ن یهاشون 

 ما...   یدوست  ان یبود. پا  اخرش

 گفتم:    رکیخطاب به فرد  دم یدو  یکه به داخل م   یدر حال  عیسر

 تو جلو تر برو بهشون دستور حمله بده برو! -

عمق جنگل محو شد.    یبا سرعت از کنارم رد شد و تو  ک یدستورم فردر  با
نگاه کردم، گرگ  ال ها پشتم بودن و سع  نهیوحشت زده به عقب  و   ی ها 

بودن! با وحشت به جلو نگاه    کیبهم نزد  ی لی! نه خ رنی داشتن دمم رو بگ 
خوردم. با چند تا چرخش    نیو با سر به زم   دیچ یم که به ناگاه دستم پ کرد

  ه یتوسط    دم یبلند شدم تا باز فرار کنم که د  ع ی ثابت موندم. سر  ن یزم   ی رو 
محاصره شدم. پشتشون هم ال ها و گرگ ها بودن که منتظر    نه یگله گرگ

دشمن    ان یما و اژدها   انی کردن بودن! به اسمون نگاه کردم، اژدها  کهی ت  که یت
ها و    اد یبودن. فر  ده یشده بودن و تمام اسمان رو به اتش کش   ر یباهم درگ 

 هر دو طرف کل منطقه رو در بر گرفته بود!     ی نعره ها

ارودن    یشدم. چهار تا چهار تا بهم هجوم م  ر یباهاشون درگ   یقینفس عم  با
کردن. با پنجه هام و ناخن هام گوشت    یون بهم حمله م و با پنجه هاش

شدن.    یم   شتر یب  هی کردم اما    یکندم و به عقب پرتشون م  یهاشون رو م 



  هوششونی توسنتم بکشمشون و فقط ب  ینداشت، اما نم   یکشتنشون برام کار 
 بکشم!   تونستمی. من... من نمکردم   یم

اه کردم، ارتشمون  نگذشت که با زوزه گرگ ها وسط جنگ به عقب نگ   یمدت
شدن. هر   ر یبود! هر دو ارتش با هم درگ  دهیبه موقع رس  ک یاومده بود! فردر

به من حمله    شتر یبودم، ب   ر ی . منم بدجور درگشدیو کشته م  کشت یکس م 
 ...  دادنیو امونم نم  کردنیم

. خسته شده بودم.  م یاز جنگ گذشته بود و همچنان در حال نبرد بود   یقیدقا
که کنارم بود    یاز درخت یدادم. به سخت  یداشتم کم کم توانم رو از دست م

نگاه کردم، اون هام    ن ییباال رفتم و با پنجه هام خودم رو نگه داشتم، به پا
ب   ی سع از درخت باال  تا  از رو ان یداشتن  ه کردم،  نگا   افبه اطر   یخستگ   ی! 

 خراب شده بود.  ز ی درخت ها شکسته بودن و همه چ

رفته بودن و نابود شده بودن،    ن یجنگلمون به کل از ب  یازنگوله  یگل ها  
اسمان هر از    یتو ان ی فرو رفته بود و تنها با نور اتش اژدها  یکی جنگل در تار

بهم    ز یهم غروب کرده بود و بدجور همه چ   د ی! خورششدیروشن م   یگاه 
 بود.   ختهیر

شدم. همه داشتن با تمام توانشون    ر یو دوباره درگ  دمیپر   ن ییبه پا  گنی غم
پاهام له   ر ی تک شاخ ز  یها و اسب ها  نهیروب   یکردن. جسد ها  یمبارزه م

  دم یجنگیم  یگذشتم. به سخت   یو من، با عذاب وجدان ازشون م  شدن یم
به عقب رفتم؛ نه    ی و قدم  دمیکه به ناگاه با حمله دوست هام دست کش 

انار    دن یبودم که ناگهان با پر  ره ی.کردم. من... بهشون خ یحمله نم   شون به



به طرفم و برخورد پنجه اش به صورتم، خون رو حس کردم. قلبم شکست،  
 نداشتم!    یمعرفت من که باهاتون کار یب

چشم    ن یه با هم بهم حمله کردن؛ غمگبگم که هم  یزیبهشون چ   خواستم
تونستم بزارم    یکرد. منم بهشون حمله کردم. نم  یشد کار  یهام رو بستم نم

جاودانگ بودنم  دورگه  بخاطر  نبودم،  جاودانه  من  و    یبکشنم  نداشتم  رو  
 . رمی ممکن بود بم

کردن.    یکردن و ازم محافظت م  یها و تک شاخ ها اطرافم مبارزه م  نه یروب  
مطمئن نماما  ز  ی ن  ب  اد یتونستن  خ  ارن، ی دووم  بود.    اد یز  ی ل یتعدادشون 

  دمیجنگ  یکه با بچه ها م  یاوردم؛ در حال  یخسته شده بودم و داشتم کم م
 ، شدن  یکشته م   یک   یکی بودن و داشتن    یبه اطراف نگاه کردم، همه زخم 

 بلند گفتم:  دمیجنگ   یکه با بچه ها م  یدر حال

 !  دیخوام باهاتون بجنگم بس کن یمن نم   دیبس کن  -

 داد: ی انار بود که با نفرت بهم جواب م یدادن، صدا یگوش نم  اما

تو بهمون    یکرد  یرو هم م   نجاشی فکر ا  د یبا  ی اون روز که بهمون دروغ گفت  -
 !م ی کارول! ما بهت اعتماد داشت  یکرد  انتیخ

کرد که  حمله    کیدادم، از اون طرف پاتر   ی که جا خال  دی طرفم پنجه کش  به
 به صورتش به عقب پرتش کردم و گفتم: ی با ضربه محکم

 ... انتیمن خ  -



نعره ها  انتیبگم من خ  خواستم  با  اسمان    ، یبلند  ینکردم که  به  چشمم 
و    دنیکش  یم   شی خودمون داشتن تمام درخت ها رو به ات  انی افتاد! اژدها

  اد یکردم که با فر  یزده بهشون نگاه م  رتیکردن! ح  یها حمله م  یبه خود
 توجه ام جلب شد. اناید

کردن، با اونا هم دست شدن    انتیاونا بهمون خ  د یکن  ین یملکه، عقب نش  -
 !ن ی... همه برگردن برگردنیبرگرد

بود چرا که همه با وحشت    دهیبه گوش همه رس  انا ید  ی ها  ادیکه فر  انگار 
رفت. داشتم   یم   بشونیکردن و دشمن هم در تعق  یبه اعماق جنگل فرار م 

کردم که به ناگاه انار به طرفم حمله کرد؛ وقت دفاع نبود،    یبهشون نگاه م
اس  حتم  قدرت   دمید  ی م  بیبه  با  لحظه  در  اتن   یکه  قدرت  احتماال  و    اکه 

ناپد  بود،  رو   دیتلپورتش  و  ا  یشدم  باال  یسخره  و کوهستان    یدر  جنگل 
 شدم.  دار یپد

  ن یتش جلوم بود و خون تمام زم پر از ا  یشدم، جنگل   رهیبه صحنه خ  نیغمگ 
  ن یزم  یرفته بودن و جسد ها رو   نی کرده بود، درخت ها از ب  یها رو رنگ 

که فرار کرده بودن توسط دشمن محاصره    ییها   وون یفرش شده بودن، ح
و   بودن  م   یکی  یک یشده  ا  یکشته  بستم،  درد  با  رو    ن یشدن. چشم هام 

ها، بخاطر من اومده    نه یکردم اونا بخاطر ببر   یم  یکار  دی! با شدی من  یجور
 کردم؟   یکار م  یچ دی مردن! با  یبودن و االن همه داشتن م

 گفتم:   نیغمگ انا، یظاهر شدن اتنا کنارم و حضور د با



خون    نیبودم! ا  ده یخواب د  یصحنه رو تو  نی. من قبال ام ی شکست خورد  -
د رو  تقص   دهیها  من...  نبا  ر یبودم!  م  دیمنه  نباردم کیقبول  م  د ی.    یقبول 

 کردم. 

تو  ی صحنه همون  ن یا  اره نور    نیبودم! همو  ده ید   کای کاستار  یبود که  که 
  رونی فکر ب  یباال از تو  نیانار و بچه ها از ا   دنیبه چشمم خورد! با د  یسبز

! نگاهم به کارانوس و  دن یکش   یگشتن و همه جا رو بو م   یاومدم. دنبالم م 
کشتن و به دنبال من    یهمه رو م  انهیواران افتاد، اون ها هم داشتن وحش 

شدم. پس جاسوس    ره یخ   انی. به اژدهاکردنیو رو م  ر یجنگل رو ز   یغار ها
 حواسم رو بهش دادم: اناید یفکر بودم که با صدا یها اون ها بودن... تو

 بازم بعد ها انتقام...  م ی تونیم  ،شنیم  روز ی ملکه؛ همه مطمئن نبودن که پ -

ها همش    نی ا  خواستمینم   ی زیمن خون ر  دادم؛یهاش گوش نم حرف  به
شد؟ اره و    یتموم م   ز ی اگر من نبودم همه چ  یعن یبخاطر وجود من بود!  

موندن!    یمردم همه زنده م   یگرفت. پس اگر من م   یهمه جا رو صلح فرا م 
موندن نداشتم، نبرد اخر با دوست  به زنده    یدیام  گهیداشتم و د  یادیدرد ز

انصاف ها    ی زده بود. ب  بی برام گرون تمام شده بود و بدجور بهم اس  م ها
 اصال بهم رحم نکرده بودن... 

حال   نیغمگ  د یدر  و سوزششون  درد زخم هام  از  از هوش    گهیکه  داشتم 
 شدم و خسته گفتم:  ره یبه صحنه خ رفتم،یم



  شهی م  د یناام   ییها  د یمگه نه؟ تنها ام   شه ی تموم م  ز ی همه چ  رم یمن که بم   -
 !ارزهیکه به زنده موندنشون م

 ( ی )راو  

خواست    انا ی با تمام شدن حرف اش به طرف لبه صخره حرکت کرد، د  کارول
اژدها آن    کی  یجلو برود و مانع رفتنش بشود که با باال آمدن ناگهان  ع یسر

کارول    ستاد،یوک شده ا اش به سمت کارول، ش  اد یصخره و اتش ز  یهم جلو
و اتنا بود که کل    اناید  ی ها  غ یداخل آتش محو شد و ج   شی چشم ها  یجلو

 آن منطقه را در بر گرفت!  

که تازه به خود آمده بود با حرکت دست اش، اژدها را با خشم به    اناید
سرش نشست    یآنتا باال  د،یعقب پرت کرده و به طرف بدن سوخته کارول دو 

کرد، او بزرگ اش کرده بود. سال ها    یم   هیبا غم گر   انایو د  ختی و اشک ر
  رده اش محکم مادر را داشت و حال بچه  شیکرده بود و برا   یازش نگه دار

 بود...  

رو   اتنا را  ها  ی دستش  نفس  و  بود  م  یقلبش گذاشته  را    د یکش ی اخرش 
!  مردیم  یکه به کارول وارد شده بود و مرگش، او هم به زود  یبیبخاطر اس 
باشد و طاقت مرگ کارول را هم نداشت،   هودهیمرگش ب  خواستیاو اما نم 

 و بغض گفت:   تی بلند شد و با قاطع  شیاز جا   عیهمان، سر  یبرا



م   - فدا  رو  ام  دیبا   کنم،یخودم  ملکه  بمونه،  اون    یلیخ   دیزنده  است!  ها 
  گه یجبرانه، د   نیها بخاطر من، ا  نهیببر  یهست! بخاطر بها  نهیببر   نیآخر

 . م ی شیحساب م  یب

 نگاه کرد و گفت:  انایاش د ی شگیبار به دوست هم  ن یاخر ی برا او 

 دارن! از ی ! مواظب باش! تو زنده بمون همه بهت نشهی دلم برات تنگ م -

  ع یاتنا شده بود سر   یتازه به خود آمده بود و متوجه حرف ها  ییکه گو  اناید
شد   ینوران  عیسر ی ل یخ یخواست مانع او بشود که اتنا در لحظه ا یغ یبا ج

  یی د و گوعمل کرده بو  ر ید  انا یشد، د  ل یکوچک سبز رنگ تبد  یو به زره ها
زره ها بود!  از کار گذشته  و مدت   یکار  بعد،    یمعلق به طرف کارول رفتند 

 بازگشت.  یشد و به زندگ لیاش تبد  یکارول به بدن انسان

شد، متوجه نبود    ره یخ  شی و زجه ها  انایو خسته به د   ج یبه هوش امد، گ 
تو نم  ی اتنا  اما  بود  شده  چرا    دانست یوجودش  است!  رفته  به کجا  اتنا 

برا  کرد؟ینم  حسش باز هم  ب   یمدت  یحتما  به    رونیاز بدنش  رفته بود و 
 بود.  الی او خوش خ ی. ارگشت یباز م یزود

  دنیخودش را با د  انایرفت که د انایبلند شد و به سمت د ی به سخت کارول
از قبل شدت گرفتند.    شتر ی ب  شی آغوشش انداخت و هق هق ها  یکارول، تو
داد فکر نکند    یذهنش جوالن م   ی که تو  یزیکرد به آن چ  یم  ی کارول سع

 ادیز  ی او که طاقتش از فکر ها  توانست؟یم  اناید  یهازجه  ن یاما مگر با ا
 آورد و نگران گفت: رونیرا از اغوشش ب  انا یتمام شده بود، د



!  انایها؟ بهم بگو د  االن چرا کامال سالمم  ی زندم؟ من سوختم ول  یمن چجور  -
 اتنا کجا رفته؟   ؟یکن یم  هیتو چرا گر 

  ی آمدند. کم کم اشک ها  یهم بند نم   یلحظه ا  یبرا  یحت   اناید  یها  هیگر
  انایکرد که د  ختنی از ته دل اش شروع به ر  یزجه ها  نی کارول هم بخاطر ا 

 که غرق در اشک بود گفت:   یبا سک سکه و صورت

 . یشون رو نجات بدهمه دی! بایزنده بمون  دیبا-

دست  ی کم با  و  ول  شی هااشک  شیها مکث کرد  پاک کرد  هم    یرا  هنوز 
 کارول را گرفت و گفت:   یدست ها کرد،یسکسکه م 

  د یداد تا تو رو نجات بده، اون گفت تو ام  شهیهم  یآتنا روحش رو برا  -
هست   یلیخ میها  با  یفهم ی.  تو  بمون  دیکارول؟  بای زنده    یبرا  کبار ی  دی! 

دوست هات رو    دیاگه الزم باشه با   یحت   یهمشون رو شکست بد  شهی هم
  نشی! اتنا دی! نه نداریراجب مرگ حرف بزن   یحق ندار  گه ی. دیهم بکش
 !یرو به همه ادا کن   نتیها ادا کرد، حاال نوبت توهه که د  نه یرو به ببر 

از قبل در خودش    شتر ی آمد؛ کارول ب  یم   رونی که از دهن اتنا ب  یهر جمله ا  با
غرق در اشک شده بودند و باور    شی . چشم هاختی ر  یشکست و فرو م  یم
سخت بود، امکان    شیکرد برا   یاز آن چه که فکرش را م  شتر ی جمله ب  نیا

ممکن بود؟ او الهه جنگ    یوجودش نباشد! چجور  ی تو  گر ینداشت که آتنا د
بود چطور م او دختر زئوس  برا  یبود،  را  و  او    یتوانست جانش  فدا کند 

 رد؟ یبم



  ی که گفته بودند تا پا  یکشته شدن تمام کسان  یوجدان، درد و ناراحت  عذاب
کارول جانشان را از    یکنند و حال واقعا برا  یجانشان از کارول محافظت م

خ بودند،  داده  آتنا کس   ادیز   یلیدست  آنکه  تو  یبود.  لحظات    یکه  تمام 
  شدی ا کرده بود باعث ماش باهاش بوده هم بخاطر او خودش را فد  یزندگ 

 بشود و نتواند فراموشش کند!  کهیاز هزار ت  شتر ی قلبش ب

 . کشدیم  غ یو از ته دل ج  شودیعذاب وجدان بلند م با

 !  افتادیاتفاق ها نم  نیبخاطر منه، اگر من نبودم ا هانیا  یهمه -

  بیو عج   ینوران  یا  رهیدا دن یکه با د  دیبه طرف صخره دو  هیناگاه با گر  به
بهش خ  خکوبیم   شی صخره سر جا  یدر جلو بود؛    رهیشد، متعجب  شده 

بود    ستاده یشنل بر سرش ا   کیبا    ره یبود که کنار دا  ره یخ  ی به انسان  ران یح
  ار شب، ماه و ستارگان، پشتش قر   یک یکرد! در آن تار   یو آن ها را نظاره م 

 . کردندیم ان ی گرفته بودند و او را نما

ها   ن یا  ال یخ  ی لق مانده بود؟ پرنسس، اما ب هوا مع  یکه بود؟ چگونه رو   او 
را از دست خودش نجات بدهد.    هیتا بق  ردیبم   خواست یشده بود، او تنها م 

  د یتوجه به او، به طرف لبه صخره دو   ی نگاهش را از دل آسمان گرفت و  ب 
 .ستادی که با حرف آن ناشناس، از حرکت ا

 پرنسس. من تاون هستم!    دیا یبا من ب -

  ه یکه در حال گر  انا یخطاب به د  رانی ح  کرد، یمتعجب به او نگاه م  کارول
 بود گفت: 



 ه؟ یتاون ک  ؟ینی بیاون شخص رو م  انا، ید -

 گفت:   نی داد! غمگ  ی متعجب اطراف را نگاه کرد و جواب منف  اناید

  ؟ی ! کارول خوب ست ین  جانیکه ا  یکس  -

  ز ی مفهوم چه چ  دی د  یاو را نم  اناید  نکه یداشت؟ ا  ییحرفش چه معنا  نیا
بزند    یشد. خواست حرف  ره ی به جلو برداشت و به او خ  ی بود؟ کارول قدم

در    شهی هم  یبرا  شیا یصورتش رخ داد و دن  یجلو  یکه به ناگاه، انفجار
 فرو رفت...  یک یتار

 *** 

 ان یپا

 : سندگانی نو سخن

 : سادات

   1399/ 12/ 30_ 1/1/1400تموم شد! درست به موقع!  بالخره 

 هست!   دی ع  13:30بامداد و فردا   1:32:  ساعت

صبح  )باشد    3:03به وقت    14/6/1400:   شیرا یو اتمام و   ی سی باز نو  خ یتار
 که خاطره شود.( 

آشنا  از  و  دوستان  نها   یان یتمام  بهم کمک کردن  و    ت یکه  دارم  رو  تشکر 
باشند.  شه یهم   دوارمیام ا  موفق  پرد  نیبخاطر  و  اشنا    سیرمان من  باهم 



و االن واقعا خوشحالم که    م ی رو از سر گذروند  یادیو باهم مشکالت ز   م یشد
تموم کرد رو  رمان  امم ی باهم  باش   شهی هم  دوارم ی.  رمان   میباهم دوست  و 

تالش کرد و واقعا ادم خون    ی لیتموم مدت خ  س ی . پردم ی س یبنو   یادیز   یها
و متوجه    م ی زد  ی که ساعت ها بهم حرف م  یهست، به طور  ی گرم و مهربون

 .  م ی داشت یی با یز ی خوب بود. همکار  یل ی. خم یشد  ینم

تا  نیهمچن مدت  ممنونم که کل  خوبم  دوست  تارا  هاش   یو سخت  پی از 
 . ی. مرسم ی سی بنو یتا رمان بهتر کردیهمراهم بود و بهم کمک م

 . دیداد یکه انرژ   یتشکر رو دارم. مرس  تیر و خاله ام هم نهاماد از 

  دوارم یکردند هم ممنونم و ام   یفصل اول همراه  ی که ما رو تو  یخوانندگان   از 
 .دیکن   یهم ما رو همراه  یبعد  یفصل ها یتو

تقد سندهی نو  گر ید   آثار  رمان  د   ن،یرخونی:  از    ستم، ی ن  گه یرمان  پس  رمان 
 انگرقرن یرمان عص   ،ی )چاپ شده(، رمان کابوس افعدیترد

 fateme.s.hasheminasab.exo.l@:  نستاگرامیدر ا  سندهینو  ادرس

 :  سیپرد

 تموم شد درست به موقع    ششیرا یو باالخره 

19/05  /1400 



از    نطور یممنونم! هم   یلیخ   یلیکردن خ  یکه ما رو همراه  یزانیهمه عز   از 
کردن و رمان رو پارت به پارت   م ی همراهکه در تمام لحظات    زمی خانواده عز

 رو دارم.  ی سپاس گزار تیدنبال کردن هم نها 

بود    نی اونها ا  نیمهم تر یگرفتم، ول   ادیرو    زهایچ   یل یرمان خ پیطول تا   در 
 ن یاز بهتر  یک یبا فاطمه    یشدم، دوست   یم یرمان با فاطمه صم  ن یکه بخاطر ا

ها دختر  میزندگ   یاتفاق  داشتن  یبود.  دوست  ب  یمهربون،    ت ینها  یو 
  البته فرشته باشه و    فشیتوص یکلمه برا  نیکه فکر کنم بهتر   ر یپذ   تی مسئول
  ر ی غ  ی لیخ   یچون قراره اتفاق ها  دیحتما منتظر جلد دوم رمان باش  تیدر نها 

 !دیبد  ی به ما انرژ تون ی پس لطفا با همراه افته یب  یمنتظره ا

 pardis_ne@در تلگرام:   سندهینو  یدیآ 

 *** 

 *نکته*  

  یکه تو  ییرو بهتون بگم؛ تمام اسم ها و مکان ها  یالزمه نکته ا  دوستان
آن ها را    لیدل  قیتحق   یهدف بودند و با کم   ی رمان استفاده شده همه از رو 

بودند و    تی واقع  یلغات از رو   یتمام دفترچه ها  نی . همچندیش یمتوجه م
 . دیکن   دنیاز آن ها د با سرچ در گوگل، دیتوان  یم

 رمان در سه فصل ادامه دارد...  نیا

که همراه ما    یرمان رو به همه کسان  ن یا   سندهی دو نو  م ی به تصم  ت ینها   در 
 . م یکه خوشحالتون کرده باش  م یدوار ی. امم یکن   یم  میبودند تقد 


