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 اون کهاین به برسه چه کنه؛ پیدا خودش برای جفت یه بتونه که کردنمی فکر وقتهیچ موالنی مردیت

 !داره وجود دنیا این تو که هاییگرگینه قدرتمندترین از یکی باشه؛ موری دوناوان مثل کسی مرد،

 فکر اون شده؛ بسته هم شیطان آلوارز لوسیانا یپرونده و نیست شدهنفرین دیگه مردیت که حاال

 اما کنه؛ تجربه رو خوشبختی و آرامش قراره بعد به این از و گرفته آروم زندگیش باالخره که کنهمی

 !اشتباهه در کامال مردیت... خب

 پیش مشکلی گروهش برای که میشه داده اطالع بهش و کنهمی دریافت تماسی دوناوان شب، یه

 قتل به ایوحشیانه طرزبه دوناوان یفرمانده کهاین عالوهبه. میشن متفرق دارن هاگرگینه و اومده

 !ریختهبهم حسابی اوضاع و رسیده

 که چیزیه آخرین جا،اون به رفتن اما بشه؛ ایرلند راهی تا کنهمی جمع رو وسایلش فورا دوناوان

 !خوادمی مردیت

 به رو سالی و سنکم دختر دوناوان کهاین از ایرلند هایگرگینه گروه که میده اخطار مردیت به کوزت

 عصبانی گرگ چندتا که نمیده اجازه هرگز مردیت اما. نیستن راضی اصال کرده، انتخاب همسر عنوان

 رو خودش و کنه گم رو پاش و دست که نداره قصد اصال اون درضمن و بگیرن رو خوشبختیش جلوی

:خالصه
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 راحتی این به پس شد؛ روروبه این از بدتر هایمصیبت با مردیت گذشت، که اخیری چندماه تو. ببازه

 .نمیشه تسلیم

 و اون بین که نیستن عصبانی گرگینه گروه یه فقط که میشه متوجه میرسه، ایرلند به مردیت وقتی اما

 ایرلند هایگرگینه بارمرگ سیاست بازی درگیر مردیت. ندازنمی فاصله دوناوان با ازدواجش جشن

 !کنهمی اضافه دردسرهاش به میل کمال با هم لعنتی پری یه کهاین عالوهبه میشه؛

 دست به رو خوادمی که هرچیزی یا که دونهمی مردیت برسن، پایان به هاکشمکش این و جادو وقتی

 !میده دست از رو چیزهمه یا میاره؛

 ...عشقش جمله از
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 به نام خدا

 شکستهگروه درهم

 دختر آلفا جلد ششم مجموعه

 :نویسنده

 آیلین ارین

 :مترجم

 الهه

 ۱۴۰۰تابستان 

ها رو عوض میکردم تا چراغ تلویزیون تو فضای تاریک اتاق سوسو میزد و من مدام کانال

 .کننده پیدا کنمبرنامه سرگرم یه

ایلبه به خونه فرستاده بشم و تو اتاق اگه دو هفته پیش بهم میگفتن قراره از سنت

های آمریکا( مشغول تلویزیون پدر و مادرم، تو کُلرادو )یکی از ایالت ینشیمن خونه
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دیدن و وقت تلف کردن باشم، اصال باور نمیکردم! حتی برای یه لحظه! اما کامال در 

 .اشتباه بودم

بار این خبر رو شنیدم، ایلبه بسته شده بود، برای یه مدت نامعلوم. وقتی برای اولینسنت

شدم. یکم تفریح و استراحت تو خونه از نظر من که خیلی عالی بود.  از ته قلبم خوشحال

انگیز بود! آخه اون جادوگر شیطانی، لوسیانا، منو تا چند سال پیش، وضعیتم خیلی نفرت

نفرین کرده بود و من نمیتونستم با گرگ درونم ارتباط برقرار کنم. این موضوع ذره ذره 

 !االخره مرگم فرا میرسیدقدرتم رو از بین میبرد تا جایی که ب

البته این مشکل دیگه برطرف شده. من االن حالم خوبه. اون نفرین لعنتی شکسته شد و 

اشه، کُشته شد. درضمن من یه جفت لوسیانای شیطانی که صفت روانی واقعا برازنده

زندگی من انقدر سریع از این رو به اون رو شد که حتی خودمم  العاده هم پیدا کرد.فوق

انگیز بود! االن هم اوضاع نوز نتونستم اتفاقات این مدت رو هضم کنم. واقعا شگفته

 !جز برادرهام که دارن رسما منو دیوونه میکننراهه؛ البته بهتقریبا روبه

بار دارم آرزو میکنم هامو دورم حلقه کردم و بیشتر تو مبل فرو رفتم. برای هزارمیندست

 .از بشهایلبه دوباره بکه ای کاش سنت
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پاسخ یا پیام نخونده دارم یا نه؛ بی محض اطمینان، موبایلم رو چک کردم تا ببینم تماس

ای ندارم. از شدت کالفگی و اما صندوق دریافتیم نشون میداد که هیچ ایمیل نخونده

 .ناامیدی دلم میخواست جیغ بکشم

تعطیل کنه. وقتی من کامال در جریان بودم که چرا آقای داوسون مجبور شد مدرسه رو 

ها با لوسیانا و شیاطینش تو اون کلیسای مخروبه تو شهر سنتافه، اخبار جنگیدن گرگینه

ها و مردم مشتاق و جهانی شد و کل دنیا از شاهکار ما مطلع شدن؛ سیل گزارشگر

ایلبه هجوم میاوردن؛ غیرقابل تحمل شده بود! وقتی های سنتای که به دروازهزدههیجان

های بزرگ از ها از هلیکوپترها و لنزهای تله فوتو )توانایی گرفتن عکسگزارشگر

های دور و غیرقابل دسترس( برای سرک کشیدن تو زندگی ما استفاده کردن، ما سوژه

 .عمال دیگه هیچ حریم خصوصی نداشتیم

های اطراف مدرسه باال میومدن تا به وقفه، هر روز و هر شب، از حصارها و حفاظمردم بی

ر نحوی شده وارد مدرسه بشن و فضولی کنن! بنابراین موندن تو مدرسه دیگه ه

ایلبه دوباره باز میشه یا نه و اگه قراره پذیر نبود. من حتی مطمئن نبودم که سنتامکان

 .دوباره باز شه، حدودا تا چه زمانی باید منتظر بمونیم
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درسه موند تا حواسش به جز آدریان که تو مهام همشون پراکنده شده بودن؛ بهدوست

 .اونجا باشه و نگهبانی بده

ه به درّه تگزاس اش تو منطقه ریو گراند تگزاس رفته بود. )این منطقکریس به خونه

عسل. کالدیا، لوکاس و جادوگرهایی که از معروفه( تسا و داستین هم رفته بودن ماه

! تو خونه گیر افتاده . و من چی؟ هیچیگروهشون باقی مونده بودن، همه به پرو رفتن

بودم و وقت تلف میکردم. دوناوان هم مشغول حل و فصل موضوع جهانی شدن هویت 

ترین آلفاها تشکیل شده بود، به کانادا رفته نفره که از قویها بود. هیئت هفتگرگینه

ها مالقات کنن. دوناوان ها و بقیه فراطبیعیبودن تا با هیئت نمایندگان جادوگران، پری

ونجا حسابی سرش شلوغ میشد؛ بخاطر همین فکر میکردم رفتن به خونه، بهترین ا

 :گزینه و درواقع تنها انتخاب من باشه؛ اما حاال... دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 ".متاسفم که االن، اینجا کنارم نیستی. دلم برات تنگ شده. خیلی زیاد" -

نمون که ما رو به هم متصل میکرد، به عشق و عالقه دوناوان از طریق پیوند جفت بود

 :درونم جاری شد. گفت
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های بعدی مادرت رو بشنوم. ببینم مادرت امروز شماری میکنم تا حرفدارم لحظه" -

درمورد چه موضوعی برات سخنرانی کرد؟ باالخره بهت گفت که یه همسر خوب باید چه 

 "کارهایی انجام بده؟

 :ام بگیره. گفتمکه خندهانگیز دوناوان باعث شد لحن وسوسه

 "!ساکت شو دونا" -

هام رو خفه کنم. مامانم هم تو این مدت دهنم رو با بالشت صورتم رو پوشوندم تا خنده

اش کامال برعکس برادرهام بود! برعکس برادرهام که سرویس کرده بود؛ اما خب شیوه

درم اصال به این های دفاعیم تمرکز کرده بودن؛ مافقط رو موضوع تقویت کردن مهارت

جاش، با تعریف کردن زیر و بم این موضوع که چطور میشه قضیه اهمیت نمیداد. اصال! به

برای یه گرگ آلفا، یه همسر خوب بود، منو سرگرم میکرد. دیگه رسما تو این خونه 

 :داشتم دیوونه میشدم. گفتم

 ".همش تقصیر جنابعالیه که من اینجا اسیر شدم" -

 "داری چیکار میکنی مردیت موالنی؟اسیر؟! االن " -

 :میتونستم تو صداش، خرخر گرگش رو حس کنم. گمونم داره آمپر میچسبونه! گفتم
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. تا وقتی که هیچی. تلویزیون تماشا میکنم. اما بقیه فکر میکنن که من تو اتاقم هستم" -

یقه مونده یکی از برادرهام متوجه بشه من جایی که باید باشم، نیستم، شاید فقط پنج دق

 "!باشه

 "!ها تو رو زندانی کردن؟اون" -

 :ایندفعه لحنش واقعا عصبی بود. فورا گفتم

 "!نه" -

هرچند که برادرهام تو این مدت به معنای واقعی کلمه منو ترکونده بودن! اما نمیخواستم 

ها رو تو دردسر بندازم؛ مخصوصا که اگه دوناوان قاطی کنه، مطمئنا همشون رو به اون

 :خوری میندازه. خرخر کردموهگ

های کوفتی های سخت انجام بدم. این تمریناما مجبورم میکنن که هرروز تمرین" -

 "!ها تقصیر توعه دوناوانی اینتمومی نداره و همه

 ".درسته؛ اما بهت قول میدم که ارزش این همه سختی رو داشته باشم" -

، باعث میشد ضربان قلبم تندتر بشه. های دوناوان بودتضمین و اطمینانی که تو حرف

وقتی پای دوناوان وسط باشه، نمیتونم افسار قلبم رو تو دستم بگیرم. هیچوقت! تا همین 
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ای که عقل سالم کدوم از پسرهای گرگینهشده بودم. هیچچند ماه پیش، من هنوز نفرین

ینکه جفت من داشتن، حتی حاضر نمیشدن با من یه قرار عاشقانه بذارن؛ چه برسه به ا

یابن؛ اما بازم هیچکس حاضر نمیشد با دختر های ماده کمبشن! حتی با وجود اینکه گرگ

شده که دیر یا زود به درک واصل میشه، ازدواج کنه. من واقعا از تسا ممنونم گرگ نفرین

که این نفرین لعنتی رو شکست. من زندگیم رو به تسا مدیونم. حاال که دیگه نفرینی در 

یست، میتونم تغییرشکل دادنم رو کنترل کنم. حاال میتونم به عنوان یه گرگینه، یه کار ن

زندگی طوالنی داشته باشم. و من نمیتونم... یهو حس کردم که تو هوا شناور شدم. فورا 

بدنم رو جمع کردم و بعد با ضربه محکمی به دیوار اتاق کوبیده شدم. مطمئنا اگه 

م، مغزم با این ضربه منفجر میشد! صفحه نمایش تلویزیون هرچیزی غیر از یه گرگینه بود

به اندازه کافی نور از خودش ساطع میکرد که بتونم هیکل گنده و موهای طالیی برادرم 

 :رو که دقیقا باالی سرم ایستاده بود، تشخیص بدم. پوفی کشیدم و غر زدم

اندازه کافی بزرگ  بازی دیگه؟ فکر نمیکنی هردومون بهچه مرگته مکس! باز یه مشت -

 !ها رو بذاریم کنار؟شدیم که این بازی

هام حداقل من یکی که اینطور فکر میکنم. گرد و خاک دیوار پودرشده رو از روی لباس

 :ام رو نثار مکس کردم. گفتغرهپاک کردم و بهترین چشم
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دوروز  تا.. تو از من شکست خوردی. چندین بار! پس بهتره با شکستت کنار بیایتمومه -

ها میباختم، تا اینکه تصمیم گرفتم برای پیش، وضع همین بود و من مدام تو تمرین

تنهایی نمیتونستم از پس شکست دادنشون، از قدرت دوناوان استفاده کنم. من خودم به

ها بربیام؛ اما فکر میکردم اگه بهشون ثابت کنم که اگه بخوام، میتونم دهنشون رو اون

های مسخره میشن. اما طبق هم کوتاه میان و بیخیال این تمرین هاسرویس کنم، اون

 :معمول، اشتباه میکردم. برادرم آهی کشید و گفت

های تاریخچه نژادمون ازدواج کنی؛ البته شاید تو قراره با یکی از قدرتمندترین گرگینه -

گروه  باید بگم قدرتمندترینشون! این موضوع تو رو تو مرکز توجه همه قرار میده. و

 ...ترین ورحمگرا ترین، بیترین، نخبههای دوناوان یکی از گنداخالقگرگینه

 :قبل از اینکه حرفش رو کامل کنه، داد زدم

 !میدونم -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 ...من میدونم دارم خودمو درگیر چه موضوعی میکنم؛ اما -

 ...ماال نمیتونیای. تو احتتجربهنمیدونی! تو خیلی جوونی. خیلی بی -
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 :حرفش رو قطع کردم و گفتم

 !مکس -

تو این مدت، بیشتر از صدبار درمورد این موضوع باهم بحث کرده بودیم. میدونستم که 

 :ها پیروز نمیشم؛ اما باید تالشم رو میکردم. ادامه دادمهرگز تو این بحث

ت بدم! تو این دو راحتی هر کسی رو شکسبا دسترسی به قدرت دوناوان، من میتونم به -

روز، من فقط بخش خیلی کوچیکی از قدرت دوناوان رو استفاده کردم؛ اما همین مقدار 

های ماهری تلقی میشین، کافی بود. از وقتی که برای شکست دادن شماها که شکارچی

ات رو انجام دادی مکس! اصال یه دختر بچه بودم، تو بهم تعلیم میدادی. تو وظیفه

های ایرلند ملحق بشم. من ذاتا و اساسا به اونجا ه قراره به گروه گرگینهاهمیتی نداره ک

 !ها نمیتونن رو من تاثیر بذارن. هیچوقتتعلق ندارم و اون

گروه کوچیک ما تو شهر دنوِر )مرکز ایالت کُلرادو( فقط از بیست و سه تا گرگینه تشکیل 

گرایی خیلی به موضوع بومی هاعالوه اعضای خانواده من. اغلب گروهمیشد؛ البته به

های هر اهمیت میدن و معموال قلمرویی رو برای گروهشون تعیین میکنن. یعنی گرگینه

ایلبه که برای گروه گروه یه پایگاه اصلی دارن که همونجا زندگی میکنن؛ مثل سنت

های گروه ما میتونستن هرجایی که دلشون های تگزاس ایجاد شده. اما گرگینهگرگینه
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، ها یا هرچیز دیگهآشامواست، برن. وقتی یه مشکل جدی پیش بیاد، مثل خونمیخ

 .های گروهمون برای کمک جمع میشن و هوای همدیگه رو دارنگرگینه

گرایی معروف هستن؛ )باور یا گرایشی است های دوناوان به نخبهدرسته که گروه گرگینه

عینی هستند و از تخصص یا های سرآمد مکه طبق آن بعضی از افراد دارای ویژگی

ای برخوردارند؛ بنابراین اثرگذاری یا اقتدارشان از دیگران بیشتر است( های بالقوهمهارت

ها رو تربیت کرده. ما خیلی سرسخت هستیم و اما گروه ما بهترین جنگجوها و شکارچی

هر همینطور عاشق مبارزه کردن! بنابراین منطقیه که برادرهام هر هفت روز هفته و 

روز مشغول تمرین کردن هستن. منم از اینکه تو انجام بیست و چهار ساعت شبانه

ها  بهشون ملحق بشم، لذت میبرم؛ اما خب نه تمام روز! هوف! هرروز مجبورم کله تمرین

سحر بیدار شم و مثل خر تمرین کنم. این موضوع برای من واقعا یه دردسر بزرگ 

دوناوان برای شکست دادن برادرهام استفاده محسوب میشه! از وقتی که از قدرت 

هام دارن تالش میکنن تا با یه حمله ناگهانی، غافلگیرم کنن! درواقع میخوان میکنم، اون

منو حسابی شوکه کنن تا یادم بره قدرت گرگ آلفای دوناوان رو به درون خودم بکشم و 

وان یه امتیاز برام پدرشون رو دربیارم! برادرهام معتقدن که پیوند بین من و دونا

ترم، شکستشون بدم! چون با استفاده از ها ضعیفمحسوب میشه تا با وجود اینکه از اون

 :ها رو به دست بیارم. گفتمهمین پیوند میتونم قدرت کافی برای مشت و لگد زدن به اون
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 .لطفا مکس! به من اعتماد کن. اتفاقی برام نمیفته -

 :داشتم به برادرم التماس میکردم. مکس گفت تقریبا لحنم جوری بود که انگار

موضوع این نیست که من به تو اعتماد ندارم مردیت! چیزی که منو نگران میکنه، گروه  -

 .های ایرلندهگرگینه

با انگشتش بهم اشاره کرد که از روی زمین بلند شم. نتونستم جلوی خرخر گرگم رو 

 :بگیرم. واقعا احساس ناامیدی میکردم. گفت

من ازت میخوام بدون اینکه از قدرت دوناوان استفاده کنی، با من بجنگی. اگه شما دوتا  -

از هم جدا بشین چی؟ اگه پیوند بینتون شکسته بشه؟ تو بهتر از من میدونی که هر 

چیزی ممکنه رخ بده و اگه تو خودت رو آماده نکنی... بهتره که از دوناوان به عنوان 

 !یعصای زیربغلت استفاده نکن

جمله آخرش، طعنه بود؛ اما چیزی که بدترش میکرد این بود که حرفش، حقیقت محض 

 :بود. از طریق پیوندمون از دوناوان پرسیدم

 "من از تو به عنوان عصای زیربغلم استفاده میکنم؟" -
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ها؛ بلکه تو نه. تو فقط از چیزی استفاده میکنی که در دسترسته. نه فقط تو این تمرین -

 ".من همیشه همینجام و تو میتونی بهم تکیه کنی هر جنگی!

 "!اما اگه تو نباشی چی؟" -

شاید حق با مکس باشه. برادرم دوباره به سمت من خیز برداشت. چرخیدم و فورا پاهاش 

رو به عقب کشیدم تا پخش زمین بشه؛ اما اون خیلی سریع بلند شد. اونقدر به هم مشت 

جاری شده بود و دیدم رو حسابی تار کرده بود.  و لگد زدیم که عرق از تمام صورتم

هام از درد تیر میکشیدن و داشتم به این فکر میکردم که اگه یکی از ماها ماهیچه

بازی لعنتی هم تموم میشه؛ اما من نمیتونستم و باالخره شکست رو قبول کنه، این مشت

وقفه برادرهام ای بیهنمیخواستم که تسلیم بشم. اگه یه فرصت میخوام تا از شر تمرین

 !خالص بشم؛ باید پیروز بشم. بدون کمک دوناوان

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 "!تو فقط داری با برادرت بازی میکنی" -

 "بازی میکنم؟؟" -
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های برادرم خارج بشم، اون با همچنان که سعی میکردم وول بخورم و از حصار دست

های خیلی کارآمدی برای از پا رم، مکس، از شیوهپاش لگدی به کمرم زد. بزرگترین براد

درآوردن من استفاده میکرد و علتش هم این بود که مکس مثل کف دستش منو 

میشناخت! درضمن بدن مکس یه تُن عضله داشت. مکس چند دهه پیش، یا شایدم 

، ترها، من فقط یکم بهتر، قویبیشتر، تو آزمون کازادوری قبول شد و تو تمام این سال

تر و صدالبته الغرتر شده بودم! بدون کمک دوناوان، قطعا من هیچ شانسی تو این سریع

مبارزه نخواهم داشت. مکس این موضوع رو میدونست. منم میدونستم. اما انگار جفتم 

 :دچار فراموشی شده که همچین موضوع واضحی رو درک نمیکنه! دوناوان گفت

تری؛ ده نمیکنی. تو فکر میکنی از برادرهات ضعیفتو از تمام استعداد و قدرتت استفا" -

کم میگیری و خیلی راحت به باختن تن میدی. مجبور بخاطر همین هم خودت رو دست

 "!نیستی به این شیوه ادامه بدی مردیت

اش سر رفته. عالیه! همینم مونده که مورد انتقاد لحن دوناوان طوری بود که انگار حوصله

انگار دوناوان نمیبینه که من واقعا تو این مبارزه داره دهنم  جفتم قرار بگیرم. فقط

 :سرویس میشه! گفتم
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های جنگجو گروهمونه. من تمام قدرتم رو برای مبارزه با مکس یکی از بهترین گرگینه" -

 ".برادرم به کار میگیرم؛ اما بازم نمیتونم پیروز بشم

. میدونستم قصد داره به وقتی مکس بازوش رو به سمت کمرم خم کرد، خرخر کردم

جایی ضربه بزنه که قطعا از شدت درد اشکم درمیاد و بعید هم نیست که استخوانم 

های بدنم بشکنه! البته اگه بعد از اینکه زهرش رو ریخت، دست از سرم برداره، آسیب

خیلی زود ترمیم میشه؛ اما خب دردش... شروع کردم به دست و پا زدن و سعی کردم 

 :ای نداشت. اصال! دوناوان گفتبگیرم؛ اما هیچ فایدهازش فاصله 

ها با گرگت که سرکوب شده بود، زندگی کردی. بنابراین تعجبی نداره که االنم تو سال" -

 "!فکر کنی ضعیفی؛ اما بهتره بدونی اینطور نیست

 :کالفه با صدای بلند گفتم

 .شده نیستممن دیگه سرکوب -

 :ت کرده بودن، شل شدن و پرسیدحرکهای برادرم که منو بیدست

 چی؟ منظورت چیه؟ یعنی تسلیم شدی؟ -

 :هام رو محکم روی هم فشار دادم و با حرص گفتمدندون
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 !با تو حرف نمیزدم -

 .هی! تقلب نکن. سعی نکن حواسم رو پرت کنی تا برای خودت زمان بخری -

یتونستم یه ذره مکس منو چرخوند و بعد چنان منو به زمین میخکوب کرد که حتی نم

شت گرفت و جوری هامو محکم از پتکون بخورم. عمال فرش اتاق تو حلق من بود! دست

هام خُرد و خاکشیر ها رو پیچوند که اگه یکم حرکتشون میدادم، رسما استخواناون

هام سختی میتونستم هوا رو وارد ریهمیشدن! مکس تمام وزنشو رو من انداخت و من به

جود نداره که من بتونم از این وضع خالص بشم. باید تسلیم بشم. کنم. هیچ راهی و

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

وجه! وقتی لوسیانا نفرینت کرد، تو خیلی جوون بودی و هنوز با هیچتسلیم نشو! به" -

گرگت یکی نشده بودی. چند سال زمان میبره تا بتونی بفهمی قدرتت در چه سطحی 

قبال شرایطش رو نداشتی که به این موضوع پی ببری؛ اما االن باید به قرار داره. درسته 

گرگت فرصت بدی تا بتونی جایگاه خودت رو پیدا کنی. گرگت خیلی بیشتر از تو مشتاق 

 ".زده هست که باهاش ارتباط برقرار کنیو هیجان
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هام رد ریهنفس افتاده بودم. چند بار سعی کردم گردنم رو بچرخونم تا کمی هوا وابه نفس

جای هوا، فقط پرزهای کنم؛ اما طوری که برادرم منو محکم به زمین چسبونده بود، به

 :فرش وارد دهنم میشد! به دوناوان گفتم

 "ها چیه؟منظورت از این حرف" -

 

برای شکست دادن برادرت به کمک من احتیاج نداری. اجازه بده گرگت وارد عمل " -

 ".بشه

بود. من تو تمام زندگیم بارها با مکس مبارزه کردم؛ اما هیچوقت این ایده واقعا مزخرف 

پیروز نشدم. حتی به پیروزی نزدیک هم نشدم، چه برسه به اینکه به دستش بیارم! فقط 

هر وقت از قدرت گرگ دوناوان استفاده میکنم، میتونم شکستش بدم. دوناوان آروم تو 

 :ذهنم گفت

رو به راه درست راهنمایی کنم؛ نه اینکه سردرگمت به من اعتماد کن. من میخوام تو " -

 ".کنم
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لحن دوناوان پر از خواهش بود. دیدم حسابی تار شده بود. هوف! به درک! به گرگم 

ی جوالن میدم. تغییرشکل نمیدم؛ اما اجازه میدم گرگم قدرتش رو آزاد کنه و اجازه

نم حسش کنم... انگار تازه خودی نشون بده. با آغوش باز انرژی گرگم رو میپذیرم. میتو

دارم گرگم رو میشناسم. قدرت به تمام اعضای بدنم جاری شد. اگه بیشتر از این به گرگم 

هام کِش میان و تغییرشکل میدن. موهای سفید گرگم از ی خودنمایی بدم، ماهیچهاجازه

پوستم بیرون زده بود. یه نفس عمیق کشیدم و لگد محکمی به عقب پروندم. خیلی 

کم! چرخیدم و بدنم رو تکون دادم. دست مکس که دور گردنم حلقه شده بود، فقط مح

برای چند ثانیه شل شد تا من بتونم خودم رو از حصارش آزاد کنم. فورا واکنش نشون 

تر از دادم. گرگ من شاید به اندازه گرگ برادرم قدرتمند نباشه؛ اما سریعه. خیلی سریع

 .م تا پخش زمین بشهگرگ مکس! فورا بدنش رو چرخوند

 :حاال جامون عوض شده بود! ساعدم رو به گلوش فشار دادم و خرخر کردم

 !تسلیم شو -

های آبیش شروع کردن به درخشیدن. مکس مکس برای چند لحظه دست و پا زد و چشم

آلفاتر از من بود. یا شایدم من فکر میکردم که اون از من آلفاتره. یا ممکنه قدرت آلفای 
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به یه انداره باشه. اما اگه حق با دوناوان باشه و من آلفاتر باشم چی؟ دوناوان تو  هردومون

 :ذهنم گفت

 ".معلومه که حق با منه" -

لحن دوناوان طوری بود که انگار شک و تردیدم براش حکم توهین داشت. از این تخس 

 :ام گرفته بود. دوناوان گفتبودنش خنده

 "!ونه که همیشه حق با شوهرتهاز این به بعد بهتره یادت بم" -

 

ام قطع شد و زدنش رو حس کنم. خنده از طریق پیوندمون حتی میتونستم چشمک

جور کوتاه اومدن تلقی کرد و . مکس این حرکتم رو یههام رو تو حدقه چرخوندمچشم

دوباره شروع کرد به مشت زدن. تقریبا داشت از دستم فرار میکرد؛ اما من با ساعدم 

بیشتری به گلوش وارد کردم که باعث شد صداهای نامفهومی از گلوش خارج بشه. فشار 

هاش، با فشار دستم مسدود اش میکردم؛ چون مسیر عبور هوا به ریهتقریبا داشتم خفه

 :شده بود. گفتم

 !زود باش. احمق نباش و تسلیم شو -
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اال کمی از قدرت من با قدرت گرگم، درواقع قدرت خودم، تونستم مکس رو زمین بزنم. ح

گرگم رو پشت دستورم گذاشتم و گمون کنم کافی باشه؛ چون مکس شروع کرد به حرف 

زدن؛ اما من نمیتونستم بفهمم داره چی میگه. کمی دستم رو باال آوردم تا بتونه مثل آدم 

 :دار گفتحرف بزنه. با صدای خش

 .خبخیلی -

 :ای کرد و ادامه دادسرفه

 !یون رو میخواماما من کنترل تلویز -

خودشه. این یعنی من باالخره موفق شدم. واااای حس پیروزی، واقعا شیرینه. تو ذهن 

 :دوناوان گفتم

 ".خدای من! حق با تو بود. من از برادرم آلفاترم" -

ای بهم دست داده بود. انگار باالخره مردیت واقعی ظهور کرده های افسانهحس قهرمان

بود. مکس دیگه نمیتونه بهم دستور بده. دیگه از اون العاده بود و این حس فوق

های مسخره که باید از کله سحر تا نصفه شب وقتم رو صرفش میکردم، خبری تمرین

نبود. اگه دلم بخواد میتونم هرروز فقط بخوابم! وای مثل یه رویا میمونه. از روی مکس 
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رین پیروزی نبود که تو تکنار رفتم و با خیال راحت کف اتاق دراز کشیدم. این آسون

زندگیم به دست آورده بودم؛ اما هرچی که باشه، بازم اسمش پیروزیه! و در آخر هم 

 :چیزی که مهمه، همینه. گفتم

کورن نخیر! کنترل تلویزیون به برنده تعلق میگیره. بازنده باید بره برای برنده پاپ -

 !درست کنه

 :اش زدم و گفتمسینهمشتی به قفسه

نکه تو به برنده شدن من شک داشته باشی و هنوز شکستت رو هضم نکرده مگه ای -

 .باشی. اگه بخوای میتونیم دوباره تکرارش کنیم

 

 :های اتاق روشن شدن و صدای پدر منو از جا پروندیهو چراغ

 .خب. میتونی از خونه خارج بشیخیلی -

فل شده بودم. به عنوان یه من انقدر تو این پیروزی غرق شده بودم که کامال از اطرافم غا

سرباز، واقعا ناشیانه عمل کردم و اگه اینجا میدون جنگ بود، صددرصد با این 

 :هام رو مالیدم تا به نور اتاق عادت کنن. بعد گفتمپرتیم نفله میشدم! کمی چشمحواس
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 چی؟ تو هم تو این کار با پسرها شریک بودی بابا؟ -

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

های آموزشی، بخشی از کارهاییه که یه خیلی به پدرت سخت نگیر. این مبارزه" -

هایی که قراره به گرگینه باید برای نشون دادن برتریش پشت سر بذاره. حتی گرگینه

های عنوان رهبر انتخاب بشن، باید اینکارو انجام بدن... درضمن این شیوه بین گرگینه

 ".گروه من کامال مرسومه

 "!ی احمق و از خودراضی تشکیل شده. چون گروه تو از یه مشت گرگینهدرسته" -

ام از اینکه قراره با آلفایی مثل دوناوان ازدواج کنم، بهم افتخار من میدونستم خانواده

رحم و گنداخالق دوناوان ملحق میکنن؛ اما از طرفی هم بخاطر اینکه باید به گروه بی

ام رو درک میکردم؛ اما بدون این ت خانوادهبشم، خیلی نگرانم هستن. من احساسا

پی هم میشد با این وضع کنار اومد! دوناوان آهی کشید و درهای پیها و سخنرانیتمرین

 :با ناراحتی گفت

های گروهم احمق و از خود راضی هستن؛ اما در کل، ی گرگینهنمیخوام بگم که همه" -

گیری میکنه. من تا ن ملحق شه؛ سختای که قراره بهموگروه من درمورد هر گرگینه
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جایی که بتونم بهت کمک میکنم؛ اما خیلی خوب میشه که تو هم از همون اول، قدرتت 

 ".ها نشون بدیرو به اون

ای در پیش دارم. من هنوز نمیتونم باور کنندهاوه! خب بنظر میرسه که روزهای سرگرم

ه بهم تحمیل میشد، دست داشته. های مزخرف و مداوم ککنم که پدر هم تو این تمرین

 :هوف خدایا! تو این مدت همه دست به یکی کردن که منو دیوونه کنن! گفتم

 ها واقعا الزم بود؟ی اینجدی بابا؟؟ همه -

 :پدر شونه باال انداخت؛ اما بنظر نمیرسید که حتی سر سوزنی متاسف باشه! گفت

ای های ایرلند و هر اتفاق دیگهبا گرگینه این ایده برادرهات بود که تو رو برای رویارویی -

که ممکنه رخ بده، آماده کنیم؛ اما خب منم از این ایده حمایت کردم. اگه مواظب نباشی، 

 .ممکنه سرت رو به باد بدی دختر! این حقیقت محضه

 

 :بله! قانع شدم. پدر ادامه داد
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ده بدست آوردی و به در نتیجه من فکر میکنم تو االن چیزی بیشتر از یه تفریح سا -

عنوان جایزه، میتونی یه روز کامل رو بیرون از خونه سپری کنی و خوش بگذرونی. البته 

 .هرجا که بخوای بری، برادرهات تو رو میرسونن

ها هایی بودم که نُقل تمام خبرها و رسانهاز اونجایی که این اواخر، منم از جمله گرگینه

از خونه، حسابی محدودم کرده بود. البته من شده بودم، پدرم برای بیرون رفتن 

هایی از موهام رو که به رنگ صورتی جیغ بود، به آبی روشن تغییر داده بودم؛ اما بخش

میدونستم که تغییر رنگ موهام نمیتونه کسی رو گول بزنه. چون بقیه موهام هنوز به 

دیگه موهام رو رنگ رنگ مشکی براق بود. البته میتونم به تنظیمات کارخونه برگردم و 

نکنم تا رنگ اصلی خودشون رو نشون بدن؛ یعنی طالیی خیلی روشن که به سفیدی 

ی برادرهام این رنگ مو رو از مادرم به ارث برده بودیم و مادرمم از این میزنه! من و همه

موضوع خیلی خوشحال بود. اما من که حاضر نیستم این رنگ طالیی مزخرف رو تحمل 

با این کار، ترس پدر از اینکه مردم منو شناسایی کنن، کمتر بشه و به  کنم؛ حتی اگه

هاش پایان بده. تحت هر شرایطی، پدر میخواست یکی مدام حواسش به من گیریسخت

ها باشه و هرجا که میرم، دنبالم بیاد. به فرض هم که خبرنگارها دنبالم راه بیفتن؛ اما اون

اجازه وارد یه ملک شخصی بشن! به نظر اال بیان و بدون امون بکه نمیتونن از دروازه خونه

من، پدر این شرایط رو چندان خوب مدیریت نمیکنه. تمام روزهای من صرف این 
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وقفه با برادرهام شده بود؛ اما گمونم بیرون رفتن های بیهای رزمی شدید و مبارزهتمرین

 !از خونه، واقعا عالی باشه

و دستش رو اطراف فرورفتگی که توی دیوار ایجاد شده پدر به سمت دیوار اتاق رفت 

 :بود، کشید. اون فرورفتگی دقیقا اندازه من بود! پدر رو به پسرها گفت

 .گندش بزنن! بهتون گفته بودم که چیزی رو نشکونین -

زور جلوی خودم رو گرفتم. حاال وقت دلم میخواست از خوشحالی جیغ بکشم؛ اما به

 :همشون رو سرویس میکنه. ادامه داد تالفی رسیده! پدر دهن

یکی از شما پسرها باید این دیوار رو مثل روز اولش کنه! بعدش باید یه صحبت جدی  -

هاشون رو درباره نظم و قوانینی که تو این خونه برقراره، داشته باشیم. چون انگار بعضی

 .سرسری میگیرین

صدا با هم شروع کردن به غر زدن همینه! این یعنی کارشون تمومه. چهارتا برادرهام هم

ین فکر میکردم که دلم میخواد ها رو نادیده گرفتم. داشتم به او ناله کردن؛ اما من اون

کجا برم و دوست دارم چه کسی همراهیم کنه. تنها کسی که من تو دنوِر میشناسم و از 

بعد از  گروهمون هم محسوب نمیشه، کوزته؛ اما اون اصال موبایلش رو جواب نمیده.

ماجرایی که تو سنتافه رخ داد، دیگه هیچکس از کوزت خبری نشنید. مطمئنم که الزم 
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نیست درمورد کوزت نگران باشم؛ چون اون خیلی خوب از پس مسائلی که بهش مربوط 

میشه، برمیاد؛ اما با این وجود، بازم نمیتونم نگران نباشم. کوزت برای شکست دادن 

رد و من کامال مطمئنم که بخاطر این کار، تو دردسرهای لوسیانا خیلی بهمون کمک ک

زیادی افتاده. بدون کمک کوزت، ما نمیتونستیم تو این جنگ پیروز بشیم و من حس 

میکنم اگه راهی وجود داشته باشه که بتونم لطفش رو جبران کنم، حتما تمام تالشم رو 

 :صورتم کنار زدم و گفتمبه کار میگیرم. موهام که از عرق خیس شده بودن رو از روی 

ریزی کنم. چون هرجا که دلم بخواد، میتونم من میرم دوش بگیرم و برای فردا برنامه -

 برم؛ درسته؟

 :مایکا حوله دور گردنش رو به سمتم پرتاب کرد و گفت

 .های آب گرم ببرموجه حاضر نیستم تو رو به چشمههیچتا جایی که ممکنه! مثال به -

یی پرپشتش رو کمی کوتاه کرده بود. تتوهای روی بدنش با شلوار جین مایکا موهای طال

های نظامی زمختش باعث شده بودن ای که پوشیده بود، به عالوه چکمهمشکی پاره

که  "با من در نیفت؛ وگرنه نفله میشی!"تیپش جوری باشه که از ده فرسخی داد میزد 

ن باشه. به عنوان کوچیکترین برادرم خب واقعا هم همینطور بود؛ نه اینکه در حد الف زد

)از نظر سنی(، مایکا خیلی خوب میتونست حرفش رو به کُرسی بنشونه و درضمن 
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سروکله زدن باهاش، مثل مرگ سخت بود! البته نه اینکه دوستش نداشته باشم؛ اما خب 

کنار اومدن باهاش، دهن سرویس کُن بود! من که از پسش برنمیومدم و از همین االن 

ای اون دختر بدبختی که قراره با این عنتر ازدواج کنه، اظهار تاسف میکنم! یکم پیش، بر

مجبورش کردم که حموم گل و الی رو امتحان کنه؛ اما ظاهرا صبرش ته کشیده و خیلی 

زود تمومش کرده. )حموم گل و الی برای آرامش اعصاب، رفع خستگی عضالنی و جذب 

.( برای پسر خشنی مثل مایکا، کثیف شدن از جمله مواد طبیعی موجود در خاک، مفیده

 :چیزهاییه که ازش متنفره! گفتم

اتفاقا تو به جایی نیاز داری که بتونی خیلی راحت ریلکس کنی تا اون اعصاب داغونت  -

های آب گرم، یکم آروم بگیره! یه ماساژ حسابی یا فرو رفتن تو یکی از همین چشمه

 ...میتونه خیلی خوب

ها بذارم، تا چند روز بوی گوه میدم! یه جای دیگه رو نزن! پامو تو اون چشمهحرفشم  -

 .برای رفتن انتخاب کن

هاش روی من ثابت موندن. شلواری که پوشیده بود، به پدر دست به سینه شد و چشم

های رزمی ازش استفاده کنه. پیراهنش هم به اندازه کافی راحت بود که برای انجام تمرین

فی گشاد بود که موقع مشت زدن یا تغییرشکل دادن، پاره نشه. به عنوان آلفای اندازه کا
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گیر تر! یعنی تمام تر بود. همینطور سختی برادرهام، سرسختگروهمون، پدر از همه

 :برادرهام یه طرف و پدرم به تنهایی یه طرف دیگه! گفت

نی. نمیخوام دوباره من فقط نمیخوام آتیش بسوزونی و توجه مردم رو به خودت جلب ک -

 دخترم رو تو تلویزیون ببینم! حرفم به اندازه کافی واضح بود مردیت؟

 :زمزمه کردم

 ...هامون به اخبار و تلویزیون ختم میشهتو این مدت، همیشه بحث -

ها برای تمام دنیا فاش شده؛ اما این دلیل نمیشه که من باید درسته که جامعه فراطبیعی

ما موفق شدیم یه جادوگر خبیث که قصد داشت شیاطین رو به این  از تفریحاتم بگذرم!

ها، از اون شب لعنتی تو دنیا احضار کنه، نابود کنیم. پخش شدن هویتمون تو رسانه

های پلیس، قلمرو جادوگران شروع شد. آخه از کجا باید میدونستیم رو داشبورد ماشین

شده رو به پایگاه پلیس ی گرفتههاهایی نصب شده که به صورت خودکار فیلمدوربین

منتقل میکنن؟ درضمن بعد از خروجمون از اون کلیسای مخروبه، آخه مگه میشد 

گزارشگرهایی که مدام ازمون عکس و فیلم میگرفتن رو متوقف کرد؟! حتی با اینکه 

ها به گزارشگرها و مردم هشدار داده بودن که عکس یا فیلمی نگیرن و اون منطقه پلیس

کنن؛ بازم نتونستن جلوی هجومشون رو بگیرن؛ چون مردم میخواستن بدونن  رو ترک
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چه اتفافی رخ داده. صدای درگیری اون شب انقدر بلند بود که تقریبا نصف جمعیت 

 .ایالت نیومکزیکو از خواب بیدار شده بودن

ها هیچ راهی وجود نداشت که کسی بتونه همچین موضوع واضح و بزرگی رو از انسان

های وحشتناک رو تو ذهنم مرور کردم. کنه. لبم رو گاز گرفتم و دوباره اون صحنه مخفی

خاطرات اون شب انقدر عمیق و تاثیرگذار بودن که وقتی بهشون فکر میکردم، 

میتونستم بوی گوگرد رو حس کنم... سعی کردم این افکار آزاردهنده رو پس بزنم؛ اما 

؛ مخصوصا کوزت. کوزت خیلی هوای ما رو هام کشیده میشدذهنم مدام به سمت دوست

داشت و احتماال االن باید تو همین منطقه باشه. اگه قراره از خونه بزنم بیرون، پس باید 

 :باهاش تماس بگیرم. حداقل تالشم رو میکنم تا بتونم یه قرار مالقات باهاش بذارم. گفتم

 .هم بریم خرید یا نهگمونم بهتره که با کوزت تماس بگیرم. ببینم دوست داره با -

 :مکس و پدر برای مدت طوالنی به هم خیره شدن، تا اینکه باالخره مکس به حرف اومد

 !احتماال این ایده، چندان خوب نیست. حداقل االن نه -

چرا نه؟ کوزت دوست منه. اون تو دنوِر یه خونه داره. اگه این اطراف باشه، دلیلی نداره  -

 .رونمکه من نتونم باهاش وقت بگذ
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 :مکس گفت

 .ها ندارنبی با گرگینهها ارتباط خوبذار فقط بهت بگم که پری -

. ها اطالع دارم؛ اما کوزت فقط یه پری نیست. اون دوست منهمن از عصبانیت پری -

 !تر از این مزخرفات سیاسیهرفاقتمون خیلی مهم

 .تو اولویت قرار میدیمکوزت در وهله اول یه پریه! همونطور که ما گرگینه بودنمون رو  -

هاشون رسما داشتن منو عصبی ها با این حرفنتونستم جلوی خرخر گرگم رو بگیرم. اون

میکردن. وقتشه گورم رو گم کنم و برم تو اتاقم تا کله همشون رو نکندم! خواستم از 

 :کنار پدر رد بشم؛ اما اون متوقفم کرد و گفت

های ازت میخوام که محتاط باشی. پری من رفاقتت رو با کوزت درک میکنم؛ اما -

اشون مالقات کنه تا قدرتمند و مهمی تو کُلرادو حضور دارن. دوناوان قراره با ملکه

اومده رو حل و فصل کنن؛ اما تا زمانی که این اتفاق رخ بده، یه لطفی به مشکالت پیش

 !همه بکن و هشدار برادرت رو جدی بگیر. فعال بیخیال کوزت شو

 :مم رو به بیرون فوت کردم. بحث کردن با پدر منو به جایی نمیرسونه. گفتمبازد

 .خب. شاید سیارا برای خرید همراهم بیادخیلی -
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جورایی پرستار یا دایه من محسوب میشد؛ اما بیشتر میشه گفت که یکی از سیارا یه

زمان که  چیزها باهم حرف میزدیم و اونهای مامانمه. ما درمورد خیلیبهترین دوست

لوسیانا منو نفرین کرد، سیارا تنها کسی بود که منو از افسردگی عمیقی که وجودم رو 

فرا گرفته بود، بیرون کشید. اما از وقتی که به کلرادو اومدم، اون همش ازم دوری میکنه. 

انگار که خودش نیست! ما قبال حتی یه بار هم باهم دعوا نکرده بودیم. گمونم رفتن به 

هونه خوبی باشه که بفهمم اوضاع از چه قراره. اگه من احیانا سیارا رو ناراحت خرید، ب

 :کرده باشم، باید حتما از دلش دربیارم. پدر گفت

 .خوبه. فکر کنم این ایده، خیلی بهتر باشه -

هاش رو برام باز کرد و من خودمو تو آغوش پدرم جا کردم. رنگ طالیی موهای بعد دست

های آبی پدر رو به ارث تر بود؛ اما خب من و برادرهام چشمن تیرهپدر، از موهای هممو

 :برده بودیم. گفتم

 .خب. هرچی تو بگی باباخیلی -

به محض اینکه این حرف رو زدم، دلم میخواست پسش بگیرم! من نیت پدرم رو درک 

شتر از میکنم؛ هرچند که از نظر من اشتباهه؛ اما به نگرانیش احترام میذارم. ولی االن بی

هر موقعی مهمه که رفاقتم رو با کوزت حفظ کنم. به هرحال من بهش پیام میدم؛ فقط در 
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حد اینکه بهش بگم سالم! فکر نمیکنم جوابم رو بده؛ اما اینکه سعی کنم باهاش ارتباط 

 !برقرار کنم، به چیزی صدمه نمیزنه. حداقل من اینجوری فکر میکنم

 :پدر گفت

 .یکنیممنون از اینکه درک م -

ای روی پیشونیم بنشونه. هام رو گرفت و کمی منو عقب کشید تا بتونه بوسهبعد شونه

 :گفتم

 .دوِست دارم بابا -

ای بزنه، از اتاق ام رو نوازش کرد. بعد چرخید و بدون اینکه حرف دیگهپدر آروم گونه

من بیشتر از خارج شد. مایکا، مت و مایلز هم همراه پدر رفتن؛ اما مکس تو اتاق موند. 

همه نسبت به مکس، احساس نزدیکی میکردم که خب احتماال عجیبه؛ چون مکس 

تره؛ اما تقریبا بیست سال ازم بزرگتره! کوچیکترین برادرم، فقط سه چهار سال ازم بزرگ

مکس تنها کسیه که همیشه منو خیلی خوب درک میکنه. مکس این آزادی رو بهم میده 

ام حلقه ای منو قضاوت کنه. دستش رو دور شونهاینکه ذره که بتونم خودم باشم؛ بدون

 :کرد و گفت
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برانگیزی بود! هنوزم مطمئن نیستم که چطور تونستی از واقعا تمرین رزمی تحسین -

 .هام فرار کنیحصار دست

 :روش ایستادم و گفتماد و بعد ولم کرد. روبهام رو فشار دکمی شونه

با واقعیت کنار بیای. کامال واضحه که وقتی پای خیلی خوب میشه که همین االن  -

 !سرعت وسط میاد، من از تو خیلی بهترم

 :بعد بهترین نیشخندم رو تحویلش دادم. گفت

 .نه! تو تقلب کردی. من میدونم که تو از قدرت دوناوان استفاده کردی -

 :سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و گفتم

 .نوچ! همش کار خودم بود -

 .که نمیتونم باور کنممن  -

 :همونطور که میخندیدم، به سمت اتاقم راه افتادم. گفتم

هرچقدر که دلت میخواد، این موضوع رو رد کن؛ اما به هرحال حقیقت عوض نمیشه.  -

 .من تورو کامال جوانمردانه و منصفانه شکست دادم
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 ...نه... این فقط... من نمیتونم -

 :خرخر کرد و ادامه داد

های گروه رو جمع میکنم. میخوام ببینم بعد از یه روز کامل مبارزه من بقیه گرگینهفردا  -

 .کردن با تو، کدومشون از خجالتت درمیان

هام رو تو حدقه چرخوندم؛ هرچند پشتم به مکس بود و اون نمیتونست صورتم رو چشم

این موضوع  های گروهمون از مبارزه کردن با من اجتناب میکردن!. بقیه گرگینهببینه

ها آسیب ببینم، احتماال دوناوان کننده بود؛ آخه اگه تو این مبارزهخیلی براشون نگران

ها هم همین سوال رو از میره سراغشون؛ نه؟ به هرحال از اونجایی که بقیه گرگینه

خودشون میپرسن؛ به احتمال خیلی زیاد حاضر نمیشن خودشون رو تو دردسر بندارن و 

های رزمی ها رو هم به این تمریناهی وجود نداره که مکس بتونه اوندر نتیجه هیچ ر

مزخرف ملحق کنه. بدون اینکه سرم رو برگردونم، دستمو باال بردم و تکون دادم. بعد 

 :گفتم

 !شماری میکنمبرای نفله کردن تک تکشون لحظه -
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نشون بده. شاید حق با دوناوان باشه. من هیچوقت به گرگم فرصت ندادم تا قدرتش رو 

اگه من تونستم مکس رو شکست بدم... تازه! پیوند بین من و دوناوان همین االنم تا 

حدود زیادی قدرتمنده. من میتونم از طریق این پیوند، مقدار قابل توجهی انرژی از 

دوناوان دریافت کنم. گاهی از خودم میپرسم وقتی مراسم ماه کامل رو اجرا کنیم و 

موقع با این حجم از قدرت، قادر به انجام چه کارهایی هستم؟ اونپیوندمون رسمی بشه، 

 !پذیرهبا مرد قدرتمندی مثل دوناوان، هرچیزی امکان

*** 

تو مسیر رفتن به مرکز خرید، دوتا اتفاق رخ داد. اولیش که کامال موردانتظارم بود! اما 

تفاق اول طبق معمول دومی کامال منو سورپرایز کرد؛ درواقع اصال انتظارش رو نداشتم. ا

ای تو دیوونه کردنم داشتن و اتفاق دوم مربوط به برادرهام مربوط میشد که مهارت ویژه

به کوزت میشد. اون جواب پیام منو داده بود! وقتی دیشب بهش پیام میدادم، اصال توقع 

ا نداشتم پاسخی از کوزت دریافت کنم. اگه مکس و مایکا بفهمن که من برنامه ریختم تا ب

کوزت مالقات کنم؛ رسما سکته میکنن! البته قبلش پوست منو میکنن! مخصوصا بعد از 

سن و تاکیدی که پدر دیشب بهم کرد. اما کوزت دوست من بود و من واقعا به یه دختر هم

سال خودم نیاز داشتم تا باهاش وقت بگذرونم. خیلی زیاد! درضمن، اگه کوزت جواب 

ی مهمی این وسط وجود داره. پس اول باید از شر این قضیهپیام منو داده، پس حتما یه 
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دوتا عنتر خالص بشم. به محض اینکه به مرکز خرید رسیدیم، به سمت مکانی راه افتادم 

های که مطمئن بودم برادرهام رو فراری میده. فروشگاه ویکتوریا ِسکرت! )یکی از برند

شی و...( وقتی به اونجا نزدیک معروف لباس زیر زنانه آمریکایی، عطر، لوازم آرای

های مختلفی که از داخل فروشگاه حس میشد، مایکا مدام میشدیم، بخاطر رایحه

روی فروشگاه توقف کردم، صورت مایکا درهم دماغش رو میخاروند. به محض اینکه روبه

 :شد و غر زد

 !داری با من شوخی میکنی مردیت! نه. حرفشم نزن. فقط نه -

 :بخندی که بلد بودم رو تحویلش دادم و گفتمترین لمعصومانه

 چرا نه؟ منظورت چیه؟ -

 :مکس گفت

 ...تو به هیچکدوم از این -

زیرهایی که برای جلب توجه مشتری، تو ویترون فروشگاه  دستش رو به سمت لباس

 :گذاشته بودن، تکون داد و گفت

 !هایی که اینجاعه، نیاز نداریآت و آشغال ... -
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جون! ام داره جواب میده! آخت و سعی کرد منو از فروشگاه دور کنه. نقشهبازوم رو گرف

 :دستم رو عقب کشیدم و گفتم

هایی که جنابعالی بهشون اشاره اینجا فقط فروشگاه ویکتوریا سِکرته. این آت و آشغال -

کردی، لباس زیرن. درضمن دوناوان بزودی برمیگرده، بنابراین من فکر میکنم به چندتا 

 ...این لباس زیرها نیاز دارم تااز 

 :هاش رو گرفت و گفتمکس گوش

 !بسه! داری حالم رو بهم میزنی مردیت -

 :رو باال بردم و گفتم حقتونه، تا شما باشین دنبال من راه نیفتین. ابروهام

 زنه؟؟؟بهمیعنی چی؟ داری میگی زندگی زناشویی من حال -

زور *ای نداریم. بههنوز باهم ر*ا*ب*ط*هها که نمیدونستن من و دوناوان خب اون

جلوی خودم رو گرفته بودم تا از حس انزجاری که کامال تو صورت مایکا نمایان شده بود، 

هام به اندازه کافی تاثیرگذار نخندم. باید جدی باشم تا به چیزی شک نکنن. گمونم حرف

 :بودن. مایکا مکس رو هل داد و گفت

 !این دختره رو جمعش کن -
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 :گفتم

 .من دارم میرم داخل -

 

 :مکث کردم و بعد ادامه دادم

چرا شما پسرها نمیرین یه چیزی بخورین؟ منم وقتی کارم تموم شد، راه میفتم سمت  -

 .رستوران. اگه خواستین بدونین من کجام، کافیه بهم پیام بدین

که وارد این پسرها برای چند ثانیه به هم خیره شدن تا تصمیم بگیرن. برادرهام از این

انگیزه. باالخره مکس فروشگاه بشن، متنفر بودن؛ پس مطمئنا پیشنهادم براشون وسوسه

 :موافقتشون رو اعالم کرد

 .اینطوری میتونیم به توافق برسیم خب؛ پس لوکیشنت رو برام بفرست.خیلی -

 .مشکلی نیست -

برای مکس فرستادم.  فورا موبایلم رو از جیبم بیرون آوردم. لوکیشنم رو روشن کردم و

 :بعد لبخند زدم و گفتم

 خب حله؟ حاال میتونم برم خرید کنم؟ -
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 !آره برو؛ اصال هم خجالت نکش -

بعد هردو با سرعت نور از اونجا دور شدن! انقدر باعجله که نزدیک بود پاهاشون به 

همدیگه گیر کنه و پخش زمین بشن. وای خدا! جدا رفتن؟ یعنی پیشنهاد خرید لباس 

ها رو فراری داد؟ ایول به خودم! دارم پیشرفت میکنم. به سمت انتهای زیر برای من، اون

 :فروشگاه راه افتادم. موبایلم رو از جیبم درآوردم تا به کوزت پیام بدم

موقع خودت رو برسونی. راستی من برادرهام رو پیچوندم. خیلی خوب میشه که به"

 ".خبری ازت نبودخیلی شوکه شدم. تو این چند هفته هیچ 

 Dave & Busters بندیت حرف نداره! من تا ده دقیقه دیگه اونجام. توزمان"

)یک مجتمع تجاری که شامل رستوران، شهربازی، کلوپ بازی و...  "همدیگه رو ببینیم؟

 باشد(می

 ".نه، اونجا خوب نیست. برادرهام ممکنه برن اونجا"

های مشروب رو ترجیح میدم تا دیدن این رینگاهی به اطرافم انداختم. تماشا کردن بط

 :ها! کوزت جواب دادلباس
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ها دخترخاله من تو طبقه چهارم یه فروشگاه لوازم متافیزیکی داره. ) این فروشگاه"

ها، جواهرات و... میفروشند( اگه ها، کریستاللوازم مرموز و عجیبی مثل انواع طلسم

ل کنی، میتونی فروشگاهش رو پیدا نوعی عطر هندی( رو دنبا) nag champa بوی

کنی. مطمئنم که میتونی بوش رو حس کنی، چون خیلی تند و واضحه. وقتی رسیدم 

 ".اونجا، تصمیم میگیریم که کجا بریم

 

 ".من همین االن راه میفتم"

 ".خوبه. ما حتما باید حرف بزنیم"

هم بده. باید هرچه یکم دلشوره پیدا کرده بودم. بنظر میومد که کوزت قراره خبر بدی ب

زودتر از این قضیه سر در بیارم؛ چون صبور بودن اصال تو ذات من نیست! همونطور که 

. سرم پایین بود و مدام از خودم مشغول تایپ پیام بودم، تو مرکز خرید راه افتادم

. من قصد داشتم که از میپرسیدم که کوزت میخواد درمورد چه موضوعی باهام حرف بزنه

ها مربوط میشه، دوری کنم؛ اما اگه کوزت توی دردسر افتاده عی که به پریهر موضو

ای که پیام رو برای کوزت باشه، من باید یه کاری براش انجام بدم. درست همون لحظه

نفر بهم برخورد کرد. اول فکر کردم که این اتفاق کامال تصادفی بوده؛ اما ارسال کردم، یه
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دو طرفش باز کرده بود، انگار عمدا منو متوقف کرده  هاش روطوری که اون دختر دست

 "عذر میخوام"سن من بود، با موهای طالیی، قد متوسط و... با گفتن جمله بود! تقریبا هم

فورا مثل باد از کنارش رد شدم؛ اما طرز نگاه کردنش باعث شد که متوقف بشم. دهنش 

ش زمین بشه! آدامسی که کامال باز شده بود؛ طوری که چیزی نمونده بود فکش پخ

مشغول جوییدنش بود، از دهنش افتاد و با برخورد به کف سالن، صدای آرومی ایجاد 

 :کرد. گفت

 !تو همونی -

طور واضح نشون منو به اوه لعنتی! این اصال خوب نیست. از اونجایی که اخبار دوبار چهره

خیلی زیاد! این دختر منو داده بود، اینکه سعی کنم ناشناس بمونم، واقعا کار سختیه. 

ی منو میکنن! و گیر انداخته. اگه مشکلی تو مرکز خرید پیش بیاد، مطمئنا برادرهام کله

پدر دیگه عمرا اجازه بده از خونه خارج بشم. یعنی رسما باید تو خونه کپک بزنم. گندش 

داشته بزنن! شاید حق با مادرم باشه. باید بذارم موهام همون رنگ طالیی خودشون رو 

 :باشن. گفتم

 .نمیدونم داری درمورد چی حرف میزنی -

 :دختر با صدای بلند گفت
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 ...هی اَشلی! عجله کن! این دختره یه گرگینه هست -

اش پیدا بشه. ای سروکلهخدای من! قطعا اینجا منتظر نمیمونم تا اَشلی یا هرکس دیگه

ه نمایش به راه بیفته، نه فقط دوباره شروع کردم به راه رفتن. اگه باعث شم که اینجا ی

باهم همکاری  های گروهمون هم برای کُشتن منبرادرهام، بلکه احتماال بقیه گرگینه

میکنن! و مطمئنا دوناوان هم از اینکه توجه مردم رو به خودم جلب کنم، عصبی میشه. 

ال یه اگه قضیه از این دو تا دختر فراتر بره و افراد بیشتری منو شناسایی کنن، احتما

مصیبت بزرگ به بار میاد! اینکه به طور اتفاقی مردم رو تحریک کنم تا دورم جمع بشن و 

دنبالم راه بیفتن، اونم وقتی که دوناوان داره تمام سعی خودش رو میکنه تا مشکل جامعه 

ها رو بخاطر افشا شدن هویتشون حل کنه... وای خدا فاجعه هست. دردسر این فراطبیعی

می که نداره، هیچ، تازه هرروز بیشتر هم میشه. هوف! همچنان که مشغول ها تموانسان

سرم انداختم. اون دختر و دوستش داشتن از راه رفتن بودم، یواشکی نگاهی به پشت

مرکز خرید فرار میکردن! دختر مدام دستش رو به سمت من تکون میداد و دوستش رو 

کشیدم. هرچند که اون دختر همراه خودش به سمت خروجی میکشید. یه نفس راحت 

منو شناسایی کرده بود؛ اما خوشبختانه برام دردسر ایجاد نکرد. فقط ازم ترسید و فورا 

اینجا رو ترک کرد. خداروشکر! خطر از بیخ گوشم رد شد. همینطور به راه رفتنم تو مرکز 

اش هخرید ادامه دادم تا اینکه بوی عطری رو حس کردم. کوزت شوخی نمیکرد! دخترخال
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تر بود. هرچی که جلوتر میرفتم، این رایحه شدید nag champa واقعا شیفته عطر

ای بود میشد؛ تا جایی که دود عودهایی که از چوب صندل تهیه شده بودن، تنها رایحه

از چوب صندل تهیه میشه و از این  nag champa عطر) .که میتونستم حس کنم

این عطر انقدر  (عود، شمع و... استفاده میشهعطر برای ساخت صابون، لوازم آرایشی، 

تر هم میشد حسش کرد؛ درواقع تو کل مرکز خرید، تند بود که حتی از سه طبقه پایین

ای همین بو پخش شده بود. اصال فکر نمیکردم همچین چیزی ممکن باشه! درهای شیشه

میکنم اگه وارد  مغازه باز بودن و مردم رو به داخل دعوت میکردن؛ اما نمیدونم چرا حس

آمد نمیگه! وقتی از درگاه عبور کردم، ناقوس کوچیکی این مغازه بشم، کسی به من خوش

که از در آویزون بود، دینگ دینگ صدا داد. هیچکس داخل مغازه نبود؛ اما گمونم 

دخترخاله کوزت اون پشت باشه. یه محوطه بزرگ وسط مغازه قرار داشت که پر از 

شده به دیوار، خیلی های نصبتر، روی قفسه. وسایل کوچیکف بودوسایل و لوازم مختل

های دارویی، های پالستیکی حاوی گیاهان و چوبنامرتب چیده شده بودن. کیسه

ای که های فالگیری و پیشگویی و لوازم دیگهی کامل کارتها، مجموعهها، کریستالشمع

ها تلنبار شده ن روی قفسهفقط خدا میدونست واقعا چی هستن. وسایل مختلف چنا

ها قرار بودن که هر لحظه امکان داشت بیفتن روی زمین! مخصوصا اشیایی که روی لبه

گرفته بودن. حتی لوازمی که وسط مغازه قرار داشتن هم نامنظم چیده شده بودن؛ طوری 
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ها، جواهرات و های طلسم، چاقوها، سکهای بینشون قرار نداشت. سنگکه هیچ فاصله

 .ای که حسابی برق میزدنزهای دیگهچی

وضعیت اونجا طوری بود که انگار صاحب مغازه هر آت و آشغالی رو که پیدا کرده بود، 

زور همونجا چپونده بود! با وجود وضع درهم و برهم مغازه و این رایحه تندی که تو فضا به

یشه! اگه من یه ای اینجا پیدا نمپخش شده، تعجبی نداره که جز من، هیچ مشتری دیگه

پری بودم، شاید برای محدود کردن افرادی که وارد مغازه میشن، همچین کاری 

میکردم... نمیدونم! دخترخاله کوزت یا خیلی زرنگه؛ یا تو این حرفه خیلی ناشیه! به 

های ها و سنگهای اون سمت، از کتابطرف دیوار سمت راست مغازه راه افتادم. قفسه

نظرم ارزش چک کردن رو داشتن. اگه یه پری، فروشنده اینجا به طلسم پر شده بود که

های مربوط به جادو، اطالعات کاربردی و مهمی رو تو خودشون جا باشه، مطمئنا کتاب

زور به ها درمورد طلسم و جادو مینویسن و بهدادن. هرچی باشه، از مزخرفاتی که انسان

جادو، مهارت خوبی دارن. دستم رو دراز  ها تو زمینه سحر ومردم میندازن، بهتره! پری

های حفاظتی بود رو بردارم؛ اما درست هایی که درمورد طلسمکردم تا یکی از کتاب

ام زد. از جا پریدم و فورا چرخیدم؛ طوری که همون لحظه، یه نفر چند ضربه به شونه

شت یه نفر تا تقریبا به صاحب مغازه که پشت سرم ایستاده بود، برخورد کردم. امکان ندا



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
46 

 

 nag champa این اندازه به من نزدیک بشه و من متوجه نشم! بوی کوفتی عطر

 :حسابی دماغم رو مسدود کرده. بخاطر همین گرگم متوجه حضور این زن نشد. گفتم

 بله؟؟ -

های یهویی تر از چیزی که میخواستم، از دهنم خارج شد. حملهاین کلمه یکم گستاخانه

اعث شده بود که خیلی حساس بشم. سعی کردم لبخند بزنم تا روی برادرهای عنترم، ب

 :دار چند لحظه قبلم، سرپوش بذارم. زن گفتلحن نیش

ام بشی و گند بزنی تو نحوه قرارگیری تو فکر کردی میتونی خیلی راحت وارد مغازه -

 لوازمم؟

از کار انداخته ای که تو هوا پخش شده بود، شاید بویایی گرگم رو بوی تند و تیز رایحه

روم، دخترخاله هام به اندازه کافی خوب کار میکنن که بدونم شخص روبهباشه؛ اما چشم

های دستش کوزته! قدش بیشتر از شش فوت بود و مثل خالل دندون، الغر بود! انگشت

زیادی بلند بودن؛ همینطور گردنش! ظاهرش خیلی تو ذوق میزد؛ طوری که برام سوال 

 :از جادو استفاده کرده تا چهره واقعیش رو مخفی کنه! گفتمپیش اومد چقدر 

 .من قراره کسی رو اینجا مالقات کنم -
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 :زن خرخر کرد و با لحن تمسخرآمیزی گفت

 !نه بابا -

یه قدم عقب رفتم، به این امید که یکم از اون زن فاصله بگیرم. اگه حضور من تو این 

 :نجا برم. گفتمساز بشه، پس باید از ایمغازه قراره مشکل

. اما من االن از اینجا میرم. نمیخوام دخترخالت، کوزت، گفت که میخواد منو اینجا ببینه -

 !ای به پا شهشنگهالم

 

وجه نباید توجه هیچ. من بهاگه با این زن درگیر بشم، دردسرهای بیشتری برام پیش میاد

اما اون زن راه منو سد کرد.  کسی رو به خودم جلب کنم. سعی کردم از مغازه خارج بشم؛

 :گفتم

 !اگه از سر راهم نری کنار، نمیتونم از اینجا خارج بشم -

 .تو هم یکی از همونایی! تو هویت ما رو برای دنیا فاش کردی -

جوری رفتار میکرد که انگار من تنها هاش مشت شدن. یههاش رو تنگ کرد و دستچشم

ها فقط که انگار جهانی شدن هویت فراطبیعیای بودم که اخبار نشون داده، گرگینه
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ها تقصیر منه. اما بقیه هم تو این کار سهیم بودن. درضمن اینطورم نیست که فقط پری

ها هم خیلی گرون بخاطر این موضوع تو دردسر افتاده باشن. این قضیه برای گرگینه

ای تو این موضوع هی دیگها بیشتر از هر گونهتموم شد؛ حتی شاید بهتره بگم که گرگینه

 :آسیب دیدن. گفتم

 !ها از قصد همچین کاری نکردیمهیچکدوم از ما گرگینه -

ی ماها داریم بخاطر عواقب این کار، تاوان این موضوع اصال اهمیتی نداره وقتی همه -

 !پس میدیم

 :چینی به صورتش داد و گفت

 !چیزم رو از دست دادم و این تقصیر توعهمن همه -

تا دربار ها هفتد نداره که بتونم برای بهتر شدن این وضع بهش بگم. پریحرفی وجو

شب، گلبرگ، شعله، موج، طوفان! و اگه ملکه هر هفت دربار دارن: ماه، خورشید، نیمه

ها، مثل این زن فکر میکنن؛ پس قطعا هیچ کاری وجود نداره که بتونم برای کمک به پری

 :ط یه چیز باقی میمونه که میتونم بهش بگماین اوضاع انجام بدم. بنابراین فق

 ...من -
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 :کوزت وارد مغازه شد و گفت

 !النیا! دخترخاله -

کوزت سرش رو آروم برام تکون داد و بهم هشدار داد که ساکت بمونم. بعد رو به النیا 

 :گفت

 .بس کن توروخدا! اون دوست منه -

ی من، بایدم میاری تو مغازه هاست( روها )منظورش گرگینهآره! وقتی یکی از اون -

 .نسبت فامیلیمون رو بهم یادآوری کنی تا دهنم رو ببندم

 

 :با پاش روی زمین ضرب گرفت و ادامه داد

 !درضمن منم باید به عرضت برسونم که چقدر از دستت عصبانی هستم -

 :کوزت دست النیا رو گرفت و گفت

 .االن نمیشه کاری برای حل این موضوع انجام داد -

 :النیا دستش رو عقب کشید و گفت



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
50 

 

 از مادرت پرسیدی؟ -

هاش کمی خم شدن. من که هیچوقت فکر نمیکردم کوزت کوزت آهی کشید و شونه

 :هاش رو خم کنه! گفتحتی بلد باشه شونه

این موضوع از کنترل مادرم خارجه. ما باید کاری رو انجام بدیم که بهمون دستور داده  -

 .؛ این دختر به اندازه تو از این اوضاع بیزارهشده. به من اعتماد کن

نحوی تو النیا دست به سینه شد و اخم کرد. بعد ازمون رو برگردوند. از اینکه منم به

ها نقش داشتم، متنفر بودم. این قضیه واقعا افتضاح بود. کوزت از آواره کردن فراطبیعی

 :النیا پرسید

 چیزی که ازت خواستم رو داری؟ -

 :سمت ما چرخید، پوزخندی تحویل کوزت داد و گفت النیا به

 ها تعلق داره رو میدی به این؟؟تو داری یکی از چیزهایی که به پری -

 ."این"و با انگشتش به من اشاره کرد. عالیه! حاال شدم 

 :کوزت گفت
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هاست به یه گرگینه، چه معنی داره؛ اما من میدونم سپردن چیزی که متعلق به پری -

اندازه خودم به مردیت اعتماد دارم و رفاقتمون کارم یه دلیل خوب دارم. من به برای این

 .تر شدهتو جنگ اخیری که رخ داد، محکم

 :دستش رو به سمت النیا دراز کرد و گفت

 !اگه بتونم چیزی بهش بدم که امنیتش رو تضمین کنه، حتما اینکارو انجام میدم -

های الکتریکی شخوان راه افتاد، میتونستم جرقهوقتی النیا باعصبانیت به سمت میز پی

کوچیکی رو اطراف پاهاش ببینم. بعد متوجه شدم هر جای فرش که قدم میذاره، اون 

قسمت کامال میسوزه و ردش باقی میمونه! به کوزت اشاره کردم تا ببینم واکنش اون 

جادویی که تو  هاش رو باال انداخت. اگه این پری میتونه باچیه؛ اما کوزت فقط شونه

وجودش پنهون کرده، همچین بالیی سر فرش بیاره، پس میشه گفت کنترل چندانی روی 

راحتی خودش رو نشون میده! اما من قصد نیروهاش نداره و موقع عصبانیت، جادوش به

نداشتم چیزی به زبون بیارم. یه حسی بهم میگفت اگه زیادی رو این موضوع کلید کنم، 

ی سبز مخمل بیرون کشید و نیا از کنار صندوق پول مغازه، یه کیسهتو دردسر میفتم. ال

 :گفت

 .من درمورد این موضوع با کسی حرف نمیزنم -
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وقتی دوباره به سمت ما قدم برداشت، بوی گند سوختگی فرش تو فضای مغازه پخش 

 :شده بود. گفت

کسی بفهمه که منم  هاتون رو بسته نگه دارین! نمیخوامامیدوارم که شما دوتا هم دهن -

تو این قضیه دست داشتم و اینو بهتون تحویل دادم. پس یه لطفی به من بکنین و در این 

 .باره با کسی حرف نزنین

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .حتما -

ای نداشتم که کوزت داره چیکار میکنه؛ اما خب مشکلی نداشتم که جلوی من هیچ ایده

و با کسی درمیون نذارم. کوزت سرش رو تکون داد و دهنم رو بگیرم و این موضوع ر

 :کیسه رو از النیا گرفت. بعد گفت

 !تا دیدار بعدی -

 :النیا جواب داد

 ...تا دیدار بعدی -
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اما لحنش صمیمی و صادقانه نبود؛ انگار که دیگه نمیخواست کوزت رو ببینه! کوزت رو به 

 :من گفت

 .بیا بریم -

مرکز خرید راه افتاد. کوزت بهم نگفت که داخل اون کیف بعد از مغازه خارج شد و تو 

هام رو بگیرم یا چیه. بخشی از وجودم مطمئن نبود که حتی خودمم میخوام جواب سوال

نه؛ اما بخش دیگه وجودم فریاد میزد که باید بدونه کوزت چرا همچین ریسکی کرده؛ 

هر دلیلی که پشت این قضیه اش به مشکل بر میخوره. چون با این کارش احتماال با ملکه

 !وجود داره، باید خیلی مهم باشه

*** 

کوزت خیلی سریع تو مرکز خرید راه میرفت و من مطمئن نبودم که دلیل این همه عجله 

چیه؛ اما فعال قصد نداشتم هیچ سوال جدی ازش بپرسم، تا وقتی که برای جواب دادن 

 :امه دادم. باالخره پرسیدمجاش، به راه رفتنم کنار کوزت ادآماده باشه! به

 داریم کجا میریم؟ -

البته چندان برام اهمیتی نداشت. خالص شدن از اون بوی تند و آزاردهنده به اندازه 

عالوه اینکه حاال فرصتی برای خرید  کافی بهم انگیزه میداد که به حرکتم ادامه بدم. به
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ما چیزی بخرم؛ همین که کردن هم داشتم و این عالی بود! البته نیازی نیست که حت

ها بندازم، برای منی که یه مدت طوالنی جز در و دیوار خونه، نگاهی به اجناس فروشگاه

 :کننده بود. کوزت گفتای ندیده بودم، خوشحالچیز دیگه

 .فروشی. باید برای خودم کفش بخرمکفش -

 آها، که اینطور! انتخاب یه کفش خوب، خیلی مهمه. یه سر به فروشگاه -

Nordstrom ای آمریکایی، شامل پوشاک، کفش، لوازم بزنیم؟ )فروشگاه زنجیره

 و...( آرایشی، کاالهای لوکس

 .هومممم -

بخش  Nordstrom جور موافقت تلقی میکنم. فروشگاهخب من این حرفش رو یه

انتهایی مرکز خرید قرار داشت. بعضی از مردمی که از کنارمون رد میشدن، دوبار بهمون 

ه میکردن. نمیدونم... شاید بعد از اینکه اون دختر منو شناسایی کرد، زیادی بدگمان نگا

و حساس شدم؛ اما کوزت اصال پریشون بنظر نمیرسید؛ پس منم سعی کردم خودم رو به 

ها به سمتت جلب میشن! خود توجهبهخیالی بزنم. وقتی کنار کوزت قدم بزنی، خودبی

چندان خوب مخفی نمیکرد! پوستش به رنگ طالیی  مخصوصا که کوزت پری بودنش رو

برق میزد، این درخشش جوری نبود که با خالی کردن یه تُن اَکلیل طالیی روی پوست 
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ها و ییش روی شونهدار طالناز راه میرفت و موهای موجبشه بدستش آورد! طوری که با 

ته خودش میکرد؛ کمرش با ظرافتِ تمام پیچ و تاب میخوردن؛ حتی دخترها رو هم شیف

چه برسه به پسرها! اگه بخوام کامال صادقانه بگم، باید اعتراف کنم که کوزت خیلی تو 

 :جا بیارم. کوزت گفتچشم بود، خیلی! اگه امروز بتونم قسر در برم، باید سجده شکر به

ها داغونه و هات جواب میدادم؛ اما تو دربار وضع آنتن موبایلمن باید زودتر به تماس -

 .متاسفانه نمیشه تماسی رو دریافت کرد

 :سبزرنگ رو به سمتم گرفت و گفت ی کوچیکِکیسه

 .این برای توعه -

 

 .نه، مشکلی نیست. من درک میکنم که سرت شلوغه -

چپ نگاهی به کیف انداختم. با رد کردن چیزی که کوزت میخواست بهم بده، بهش چپ

ی لعنتی چیه، نمیخوام نفهمم داخل این کیسهتوهین میکردم و این خیلی بد بود؛ اما تا 

 :چیزی از دست کوزت قبول کنم. گفتم
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نمیدونم... بعد از برخوردی که دخترخالت با من داشت، مطمئنی که میخوای این رو  -

 بدی به من؟

ریخته و این من شنیدم که چه اتفاقی تو ایرلند رخ داده. گروه دوناوان حسابی بهم -

 !ر میشهوضع مدام داره بدت

راه رفتنم رو متوقف کردم. کوزت از کجا میدونست که برای گروه دوناوان چه اتفاقی 

 :افتاده؟؟ گفتم

 خیلی ببخشید! ولی چی گفتی؟؟ -

 :دوباره خودم رو به کوزت رسوندم و گفتم

 های ایرلند چه وضعی دارن؟تو از کجا میدونی گرگینه -

 .رار دارهدروازه ورودی به دربار من، تو ایرلند ق -

 !پس تو چرا اینجایی؟ -

اینطور نیست که دنوِر همسایه دیوار به دیوار ایرلند باشه! با هواپیما، اگه فقط یه توقف 

ساعت تا اونجا راهه. البته مگه اینکه وَن رو همراه خودش داشته  ۱۲داشته باشه، حداقل 

نیستم که چه  پسرشه؛ گرچه من کامال مطمئنباشه! یه پسر پری که احتماال دوست
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االرض داره. )انتقال از هرحال اون پسر قدرت طیارتباطی بین این دوتا وجود داره؛ اما به

دو نقطه( انگار کوزت تو  یک نقطه به نقطه دیگه، بدون طی کردن فاصله فیزیکی بین اون

تخیلی( حضور داشته ی تلویزیونی علمیمجموعه) star Trek یبرداری مجموعهفیلم

 :هم نقش اسکاتی رو بازی میکرده! گفت و وَن

 !تر میشهوقتی از دربارم حسابی دور باشم، ترور کردنم سخت -

 :شونه باال انداخت و ادامه داد

های دنِور دارم؛ جادوگران اینجا خیلی درضمن، من یه خونه نقلی تو صخره -

عالقه نشون میدن! ی خودم بهم های کُلرادو بیشتر از خانوادهنوازترن! و گرگینهمهمون

 .منم ازشون خوشم میاد

 تو گفتی ترور؟ -

 

 :یکی سعی داره کوزت رو به قتل برسونه؟! گفت

 .هوممم -
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هاش بیشتر سردرگمت میکرد. کوزت هیچوقت جزئیات رو توضیح نمیداد؛ درواقع حرف

 روی کرده! مناما اگه بخوام روراست باشم، تا همینجا هم که توضیح داده، خیلی زیاده

که واقعا شوکه شدم. سعی کردم این موضوع رو بذارم کنار و یه سوالی بپرسم که کوزت 

 :بتونه جواب بده

 ها داری؟تو چه ارتباطی با گرگینه -

ایلبه که هنوز جفت خودشون رو انتخاب نکرده بودن، ارتباط کوزت با پسرهای سنت

ن قضیه اعتراض نکردن خیلی گرم و صمیمی داشت و هیچکدوم از کازادورها حتی به ای

ها تلقی بشه. این موضوع واقعا عجیب بود؛ که کوزت میتونه یه تهدید جدی برای گرگینه

ها حسابی پرتنش شده بود و عمال هر دو گونه نسبت به ی ما و پریچون ارتباط بین گونه

 هاش به عقب هدایتدارش رو از روی شونهاعتماد بودن. کوزت موهای بلند و موجهم بی

 :کرد و گفت

 !ها جذابمخب من برای گرگ -

 :هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتمچشم

 !اوووووووه؛ باشه -
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به این سوال هم جواب درست و حسابی نداد. همونطور که مشغول راه رفتن بودم، با 

هام روی پاهام ضرب گرفتم. حداقل یه چیز وجود داره که کوزت میتونه همین انگشت

 :م توضیح بده. یا بهتره بگم امیدوارم که اینطور باشه! پرسیدماالن درموردش به

 تو این کیسه چیه؟ -

ها به تسا و کالدیا بلیط خالصیت از زندان! امیدوار بودم که میتونستم یکی از این کیف -

ها رو دارم و تو بیشتر از اون دو نفر به این کیف نیاز هم بدم؛ اما فعال فقط یکی از این

 .داری

 :ه کیف رو به سمتم گرفت و ادامه داددوبار

هرچند که میخوام یه هشداری بهت بدم. اگه امکانش وجود داره که بتونی از رفتن به  -

 .ایرلند اجتناب کنی، حتما این کارو انجام بده مردیت

 

ی ای برای رفتن به جایی نداشتم؛ مخصوصا ایرلند! حداقل تا آیندهمن واقعا هیچ برنامه

ن قصدی ندارم؛ اما واقعا عجیبه که کوزت درباره این موضوع نگرانه. نزدیک، همچی

 :گفتم
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 چرا؟ -

چیزهایی شنیده. گروه دوناوان قبل از اینکه پرونده لوسیانا بسته بشه و دربار من یه -

وجوهای ها این خبر رو جهانی کنن، آشفته و متزلزل شده بود. طبق جسترسانه

 .ن ماجرا به تو ختم میشهاخیرمون، متوجه شدیم که علت ای

 من؟ -

 این مشکل چه ربطی به من داره؟؟

های آره. تو. حاال که موضوع ازدواج دوناوان مطرح شده، آشفتگی و پریشونی گرگینه -

 ...ایرلند بدتر شده! از اونجایی که تو و دوناوان هنوز پیوندتون رو رسمی نکردین

 :حرفش رو ادامه نداد. سرش رو تکون داد و گفت

 !همینطور داره به این دردسر اضافه میشه -

 داری درمورد چی حرف میزنی؟ -

ها انقدر مبهم و مرموز میشد که دلم میخواست اون وقتکوزت دوست من بود؛ اما گاهی

گردن نازکش رو بشکنم! چرا پیوند ناتموم من و دوناوان باعث ایجاد مشکل تو گروهش 

 :شده؟؟ گفت
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که تا االن برات توضیح دادم، بگم؛ اما حداقل کاری که میتونم  نمیتونم بیشتر از چیزی -

انجام بدم اینه که بهت اخطار بدم و چیزی رو در اختیارت بذارم که بتونه ازت محافظت 

 .کنه

 :محافظت؟؟ کوزت دیگه داره منو میترسونه! از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

ارن چه غلطی میکنن؟؟ تو ایرلند چه های گروهت ددوناوان؟ هیچ معلومه گرگینه" -

 "خبره؟؟

 ".من از چیزی اطالع ندارم" -

به عنوان آلفای گروه ایرلند، اگه اتفاقی رخ داده باشه؛ دوناوان قطعا باید خبردار میشد! 

 :تو ذهنم گفت

 "من وسط یه مذاکره خیلی مهم و پرتنش هستم. فقط بهم بگو که چی شنیدی؟" -

 

رانی دوناوان رو از طریق پیوندمون حس کنم و این موضوع میتونستم اضطراب و نگ

. ناراحتم میکرد. من نباید ذهنش رو اینطوری بمبارون میکردم؛ اونم وسط یه مذاکره مهم

 :گفتم
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 ".هیچی عزیزم. روی کاری که داری انجام میدی، تمرکز کن" -

 "تو مطمئنی که حالت خوبه؟" -

اش رو من متمرکز شده. شده و تمام توجه میتونستم حس کنم که حواسش حسابی پرت

 :گفتم

 ".آره. بعدا باهم حرف میزنیم" -

بعد پیوندمون آروم گرفت و ارتباطمون قطع شد. افکارم دوباره به سمت هشدار کوزت 

کشیده شدن و سعی کردم این موضوع رو تو ذهنم حالجی کنم؛ اما اگه دوناوان از 

جورایی های کوزت یهنداره؛ پس حرف کشمکشی که تو گروهش رخ داده، اطالعی

 :مزخرف و دور از منطقه! گفتم

 .من قرار نیست به ایرلند برم؛ پس به چیزی نیاز ندارم که ازم محافظت کنه -

فایده کوزت یه نگاه طوالنی تحویلم داد که بهم میفهموند بحث کردن باهاش کامال بی

 :هست. پس کوتاه اومدم و پرسیدم

 !از زندان دقیقا چی هست؟خب بلیط خالصی  -

 .کیف رو باز کن -
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کیف رو ازش گرفتم و محتویات داخلش رو تو دستم خالی کردم. یه سکه طالیی بود که 

به یه زنجیر ظریف وصل میشد. یه طرف سکه، مثل پارچه ابریشم نرم و صاف بود و طرف 

شده بودن. اش، یه دایره رسم شده بود که داخل اون دایره، اهله ماه حکاکی دیگه

های مختلف دیده شدن بخش روشن ماه از زمین به علت موقعیت مکانی ماه )حالت

نسبت به خورشید( یه سکه از دربار ماه؟ دربار ماه یکی از قدرتمندترین دربار 

هاست. کوزت نمیتونه عضوی از این دربار باشه؛ مگه نه؟! آخه طوری که کوزت تو پری

های مد رو مطالعه کنه؛ نور خورشید دراز بکشه و مجلهاوقات فراغتش عالقه داشت زیر 

من واقعا فکر میکردم که اون عضوی از دربار خورشیده. اگه کوزت از دربار ماه باشه، من 

هایی که ذهنم رو محاصره کرده بودن، پس زدم حتما متوجه میشدم، مگه نه؟! تمام سوال

 :داشتمو فقط سوالی رو پرسیدم که واقعا به جوابش احتیاج 

 این سکه چیکار میکنه؟ -

 

 .بار قابل استفاده هستاین یه افسونه که میتونه بالها رو ازت دور کنه و فقط یه -

 :. گفتکوزت سکه رو ازم گرفت و زنجیری که بهش وصل بود رو دور مچ دستم بست
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این سکه همیشه همینجا میمونه؛ حتی وقتی که به گرگت تغییرشکل بدی؛ تا وقتی که  -

خودت از دستت درش بیاری. اما اینکارو نکن! بذار همیشه همراهت باشه. وِردی که 

ترین لحظه زندگیت رسیدی، این سکه مربوط به این سکه میشه، اینه: وقتی به تاریک

 !میتونه بهت قوت قلب بده. محکم بگیرش تا در امان باشی

 :مکث کرد و بعد گفت

 وش نکن؛ خب؟آخرین جمله این وِرد رو هیچوقت فرام -

؟ خوبه! خداروشکر که هیچ ابهامی تو این "محکم بگیرش تا در امان باشی"یعنی جمله 

جمله وجود نداره و کامال قابل فهمه. خب این سکه دقیقا چیکار میکنه؟ دشمنانم رو 

نابود میکنه؟ یه زندگی دوباره بهم میده؟ درمانم میکنه؟ میدونم که کوزت بهتر از 

هام رو میدونه. اینکه اون داره همچین شئ باارزشی رو دراختیار هرکسی جواب سوال

من میذاره، واقعا لطف بزرگیه و در عین حال یه ریسک بزرگ هم محسوب میشه. 

میدونم که بعدا از جزئیات این قضیه باخبر میشم. به سکه و زنجیرش که حاال مثل 

 :بند دور مچ دستم بسته شده بود، نگاهی انداختم و گفتمدست

 .نمیدونم چی باید بگم -
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ها یه موضوع ممنوعه تلقی نمیتونستم از کوزت تشکر کنم. درواقع تشکر کردن از پری

ها میتونن هرچیزی که ها مدیون میشی و اونمیشد؛ چون با به زبون آوردنش، به پری

ای که دوست دارن؛ حتی از نوع نادرستش؛ بهت تحمیل کنن دلشون میخواد، به هر شیوه

 :و مجبوری که لطفشون رو جبران کنی! گفتو ت

تو اون کلیسای مخروبه، تو خیلی هوای منو داشتی و تحویل دادن این افسون به تو،  -

 .تنها کاری بود که میتونستم قبل از مخفی شدن، برات انجام بدم

 :آهی کشید و ادامه داد

های ش. گرگینهفقط هروقت که مجبور شدی راهی ایرلند بشی، خیلی مواظب خودت با -

ایرلند، خیلی خطرناکن. با رفتن به اونجا، ممکنه به جنگ دعوت بشی! اگه بتونی از این 

 ...جنگ شونه خالی کنی

 !نه -

ها میشه، خبره باشه؛ اما چیزی که االن میخواد کوزت شاید تو مسائلی که مربوط به پری

نصیحتی نمیره؛ هرگز! درموردش حرف بزنه، کامال مزخرفه! هیچ گرگی زیر بار همچین 

 :. گفتممخصوصا من



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
66 

 

 .ها منو به مبارزه دعوت کنن؛ من نمیتونم فرار کنماگه اون -

 چرا نمیتونی؟ -

 .این کار برای یه گرگ چیزی جز روسیاهی و رسوایی به دنبال نداره -

 !اما حداقلش اینه که میتونی زنده بمونی -

 :الست... گفتمهام یخ بست. پس احتمال مرگم باخون درون رگ

دست و برتری نیستم و تا زمانی که من و دوناوان مراسم من چندان گرگ چیره -

های دوناوان از من ازدواجمون رو برگزار کنیم، وضعیت من همیشه در خطره! اگه گرگینه

بخوان که به ایرلند برم؛ مطمئن باش کاری میکنن که من مجبور به رفتن بشم. فرار 

 .طلبی فقط این مشکل رو تشدید میکنهکردن از یه مبارزه

 :ها میتونن به راحتی نابودم کنن، منو میترسونه! کوزت گفتو این موضوع که اون

دوناوان سعی میکنه از تو محافظت کنه؛ اما اون نمیتونه تمام خطراتی که تورو تهدید  -

 .میکنن، ببینه! تو باید دنبال حقیقت بگردی

ره درمورد چی حرف میزنه؟ هرلحظه که میگذره، انگار دنبال حقیقت بگردم؟ کوزت دا

 :. گفتمتر میشهچیز برام پیچیدههمه
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 تو چی میدونی؟ -

 .نمیتونم بهت بگم -

سری قید و بندهای مسخره هست که محدودش سرمو تکون دادم. کوزت درگیر یه

اینکارو کردن. من میدونم اگه کوزت میتونست اطالعات بیشتری دراختیارم بذاره؛ حتما 

 :میکرد. گفتم

، خوشحالم. کارت واقعا هرحال، از اینکه چیزی دارم که میتونه امنیتم رو تضمین کنه به -

 .هوشمندانه بود و این نشون میده که تو چقدر به فکر دیگران هستی

 :به جای تشکر کردن، اینو بهش گفتم! کوزت گفت

 .امیدوارم هیچوقت بهش احتیاج پیدا نکنی -

 .مینطورمنم ه -

تو دلم دعا کردم که ای کاش کوزت اشتباه کرده باشه و هیچکدوم از این ماجراها تبدیل 

به واقعیت نشن! تالش کردن برای ملحق شدن به گروهی که منو نمیخواست، بنظرم یکی 

ها گروه دوناوان هستن. اگه من بخوام های ممکنه. اما به هرحال، اوناز بدترین حالت

ن باشم، که میخوام، پس باید هرکاری که از دستم برمیاد برای جفت رسمی دوناوا



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
68 

 

ای برای رفتن به ایرلند رسیدن به این خواسته انجام بدم. خوشبختانه ما هیچ عجله

نداشتیم. دوناوان هیچ تاریخی برای مراسم ماه کاملمون تعیین نکرده بود و تا اونموقع 

وِر محسوب میشم. فعال همین کافیه! اگه های گروه خودمون تو دنمن عمال یکی از گرگینه

واقعا اتفاقات بدی تو ایرلند رخ داده باشه، من هرچقد هم که بخوام، بازم نمیتونم از 

رفتن به اروپا اجتناب کنم! )ایرلند یکی از کشورهای اروپاست( از اونجایی که نمیتونم از 

 فروشگاه کوزت تشکر کنم، پس یه کار دیگه براش انجام میدم. وقتی وارد

Nordsrtom ها میشد، راه افتادم و گفتمشدیم، به سمت بخشی که مربوط به کفش: 

 !هرچی که دلت میخواد، بردار. حسابش با من -

 :کوزت لبخند زد و گفت

 .اش رو به تو میسپارمبا کمال میل! پس هزینه -

 :نگاهی به اطراف انداخت و ادامه داد

این مدل خیلی طرفدار  .cage sandals مدلمن یه جفت کفش لوبوتین میخوام،  -

 !داره

 :خوبه که من هنوز کارت اعتباری پدر رو همراه خودم دارم. گفتم
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 خدای من! چرا ما قبال باهم نرفتیم خرید؟؟ -

های چون داشتیم با یه جادوگر روانی دست و پنجه نرم میکردیم. اما با توجه به مجله -

هامون تو این زمینه، تا حد زیادی به هم دونم که سلیقهمُدی که تو اتاقت تلنبار شدن، می

 .شبیهه

 :هام رو شکوندم و گفتمقُلنج انگشت

 .پس بیا یکم ولخرجی کنیم -

عالمه جعبه کفش اطرافمون تلنبار شده بود. حسابی اونجا رو بهم دو ساعت بعد، یه

امتحان کرده بودم  هایی کهریخته بودیم؛ اما من اهمیتی نمیدادم. چهار پنج تا از کفش

های بنددار رو که از رو انتخاب کردم و درمورد دوتاشون هنوز مردد بودم. یکی از بوت

 :رنگش خوشم اومده بود، برداشتم تا امتحانش کنم. وقتی پوشیدمش، از کوزت پرسیدم

 به نظرت چطوره؟ -

اهی به بود. سرش رو باال آورد تا نگ K.Jacques های مدلاطراف کوزت پر از صندل

 :هام بندازه. گفتبوت

 زیپ هم دارن؟ -
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 .نه -

بوتی که پوشیده بودم، بنددار بود و یه سگک هم داشت که اطراف مچ پا بسته میشد؛ اما 

 :هیچ زیپ مخفی نداشت. گفت

 پس چطوری میتونی خیلی سریع درشون بیاری؟ -

 !چی؟؟ -

 !ههات رو دربیاری دیگاگه بخوای تغییرشکل بدی، باید کفش -

اوه، واقعا نکته جالبی بود. اصال به این موضوع فکر نکرده بودم که ممکنه یه زمانی مجبور 

بشم یهویی تغییرشکل بدم. آخه از اونجایی که لوسیانا رو شکست داده بودیم، تصور 

های اضطراری رو تجربه کنیم! اما االن، با این همه میکردم که دیگه قرار نیست لحظه

هام رو دربیارم؛ اما اصال هام، کفش... سعی کردم بدون کمک دستمشکلی که تو راهه

ها رو از پاهام هام سگکشون رو باز میکردم و بعد اونموفق نبودم. حتما باید با دست

 :بیرون میکشیدم. پوفی کشیدم و گفتم

 !چقد حیف شد -
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 :ها رفت و با یه جفت کفش جدید برگشت. گفتکوزت به سمت قفسه کفش

 .. امتحانشون کنخوبن هااین -

یه جفت بوت پرزرق و برق که از چرم شکالتی تهیه شده بود. گوشه هر بوت، یه زیپ 

طویل به رنگ قرمز قرار داشت. بنظر میاد که در حین مبارزه هم میشه ازش استفاده کرد 

 :و لگدهای خوبی به حریف زد! در کل، خیلی عالی نبود؛ اما قابل قبول بود. گفتم

 .خب! حلهخیلی -

لرزشی رو تو جیب شلوارم حس کردم. گمونم برام پیامک اومده بود. وقتی موبایلم رو 

 :چک کردم، با این پیام از مایکا مواجه شدم

 "!هات رو جمع و جور کنتا ده دقیقه دیگه میایم دنبالت. خرید"

 :آهی کشیدم و رو به کوزت گفتم

 .ام دارن میان اینجاگمونم تفریح امروزمون به سر رسیده. برادره -

به پسرهای فروشنده اشاره کردم تا برای کمک بیان. بعد کارت اعتباریم رو به یکیشون 

 :و گفتم دادم

 .ها و هر چیزی که این خانم )کوزت( میخواد رو حساب کناین کفش -
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امو رو کرده بودم تا حتی یه ذره هم شده، لطف کوزت رو جبران کنم. درواقع برگ برنده

ها کمک کنه. بنظر فروشنده دیگه هم با عجله به سمت ما اومد تا تو جمع کردن جعبه یه

 :میاد بوی انعام به مشامش خورده! یهو صدایی رو از پشت سرم شنیدم

 .اونجاست! اون دختر یه گرگینه هست -

چرخیدم. خودش بود! همون دختر که دوساعت پیش منو شناسایی کرده بود و از شدت 

دفعه ها ایستاده بود و اینکفش سش از دهنش بیرون افتاده بود. کنار قفسهتعجب، آدام

. حداقل ده تا دوست همراه خودش آورده بود! و با این سروصدایی که راه تنها نبود

ی فروشگاه به سمت ما کشونده بود. اون دختر های دیگهانداخته بود، مردم رو از بخش

. با شانسی که من دارم، برداری بوددر حال فیلم موبایلش رو به سمت ما گرفته بود و

احتماال داره آنالین فیلم میگیره و قراره تو فضای مجازی پخشش کنه. این افتضاح بود! 

 !مصیبت محض

 :صورت کوزت مثل روح سفید شد و گفت

 !تو دردسر بدی افتادم -
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 :منگاهی به اطراف انداختم و سعی کردم راهی برای فرار پیدا کنم. گفت

 وَن میتونه ما رو از اینجا خارج کنه؟ -

ها بازی دیگه، دوباره ما رو تیتر اول رسانهنه وقتی این همه آدم اطرافمونه! یه شعبده -

 .میکنه

تر میشد و حاال حق با کوزت بود. هرلحظه که میگذشت، جمعیت اطرافمون بزرگ

 :گفتم هاشون رو درآورده بودن تا ازمون فیلم بگیرن.همشون موبایل

 .گندش بزنن! دوباره کارمون به اخبار ختم میشه -

هاش رو باز کرد، بنظر هاش رو بست و یه نفس عمیق کشید. وقتی چشمکوزت چشم

 :میرسید که خودش رو باخته و میخواد تسلیم بشه. گفت

اگه من توجه مردم رو به خودم جلب کنم تا حواسشون از تو پرت بشه، میتونی از اینجا  -

 بشی؟ خارج

مقایسه نیست! حتی اگه همچین جمعیت انبوهی بخوان ها قابلسرعت من اصال با انسان

وجه کوزت رو اینجا رها دنبالم راه بیفتن؛ من بازم میتونم بپیچونمشون. اما من به هیچ

اومده دست و پنجه نرم کنه. دوباره نگاهم رو اطراف نمیکنم تا تنهایی با مشکل پیش
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ای به ذهنم خطور کنه. یهو فکری تو ذهنم جرقه به این امید که ایده فروشگاه چرخوندم،

 :. گفتمزد. یه راهی وجود داره که میتونم به کوزت کمک کنم

 .دنبالم بیا -

ها و کارت اعتباریم بشم و شروع کردم به دوییدن. از اینکه مجبور بودم بیخیال کفش

گی میکردم! البته نه زیاد؛ چون ها رو پشت سرم رها کنم، از درون احساس سوختاون

ها رو پس میگیرم. چیزی که االن مهمه، اینه که کوزت رو فراری بدم. اون بخاطر بعدا اون

من به مرکز خرید اومده بود. باید این مشکل رو حل کنم. مثل تیری که از کمان رها شده 

المون راه افتاده ها عبور کردیم. جمعیت دنبهای لباسباشه، با سرعت زیاد از بین قفسه

های فروشگاه رو پخش بودن و مدام فریاد میکشیدن. انگیزه شدیدی داشتم که قفسه

زمین کنم تا سرعت مردم پشت سرمون رو کم کنم؛ اما نمیخواستم از قصد باعث بشم 

کسی یا چیزی صدمه ببینه. اینکه این اتفاق تصادفی رخ بده خیلی فرق میکنه با اینکه 

سرم شنیدم؛ اما ین کاری بزنم. صدای شکسته شدن چیزی رو پشتعمدا دست به همچ

ترین حالت ممکن به سرم رو به عقب برنگردوندم. به پله برقی پاساژ رسیدم و با سریع

 :سمت باال دوییدم. مطمئن بودم که کوزت هم داره دنبالم میاد. کوزت گفت

 روجی برسیم؟بریم طبقه باال؟؟ احیانا نباید بریم طبقه پایین تا به خ -
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 :ها رو سه تا یکی باال میرفتم، داد زدمهمونطور که پله

 !تو برای بیرون رفتن از پاساژ، نیازی به خروجی نداری -

های خواب زنانه میشد، عبور کردیم و باالخره تابلویی که از بخشی که مربوط به لباس

 :دنبالش بودم رو پیدا کردم

 "سرویس بهداشتی زنانه"

 :دم و گفتمدر رو باز کر

 .بیا تو -

سرش قفل کردم. یه زن اونجا بود. مشغول شویی شد، در رو پشتوقتی کوزت وارد دست

 :هاش بود که با دیدن ما خشکش زد. کوزت گفتشستن دست

 .این یکی رو بسپار به من -

 :بعد به سمت زن رفت و گفت

 !فراموش کن که حتی ما رو دیدی -
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هاش شد. کوزت رو به سمت باره مشغول شستن دستزن آروم سرش رو تکون داد و دو

 :قسمتی که مخصوص افراد ویلچری بود، کشوندم و گفتم

 .وَن رو صدا کن -

 

 :کوزت سرش رو تکون داد و گفت

 وَن؟ -

رومون ظاهر شد! ها تو هوا حس نکردم؛ اما یهو وَن روبهمن هیچ موجی از جادوی پری

و دستش نگه داشته بود؛ آماده بود که سر هر روی توآلت ایستاده بود و شمشیرش رو ت

دشمنی رو از بدنش جدا کنه. شلوار و پیراهن کمربندداری که پوشیده بود، به رنگ 

 :ای بودن و غالف خالی شمشیرش هم به کمربندش متصل بود. گفتسرمه

 کی حمله کرده؟؟ -

 :کوزت گفت

هاشون رو آماده کردن ایلما تو مرکز خرید هستیم. مردم اون بیرون جمع شدن و موب -

 ...تا ازمون فیلم بگیرن
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وَن شروع کرد به فحش دادن؛ بعد به سمت من چرخید. موهای سفید و بلندش حسابی 

ی باالی سرش، بیرون اومده بودن. کامال مشخصه آشفته بنظر میرسیدن و از گیره

 :مشغول کاری بوده که ما یهو مزاحمش شدیم. وَن ازم پرسید

 ای بیرون رفتن از اینجا به من نیاز داری؟تو هم بر -

برای یه لحظه به این موضوع فکر کردم؛ اما گمونم اینکه منم باهاشون غیب بشم، کار 

درستی نباشه. اگه هردومون باهم ناپدید بشیم، وضعیت از چیزی که هست، بدتر میشه. 

و از این اگه من بمونم، شاید حداقل بتونم ذهن مردمی که اون بیرون جمع شدن ر

شویی واقعیت دور کنم که کوزت بدون اینکه به خروجی پاساژ برسه، یهو از تو دست

بهداشتی خارج بشم.  غیب شده! پس بهتره بمونم و بعد از رفتن کوزت و وَن، از سرویس

 :گفتم

 .نه. من همینجا میمونم -

 :و گفت وَن سرش رو به عالمت تایید تکون داد؛ اما کوزت یه ابروش رو باال برد

 تو مطمئنی؟ -

 .آره. جای نگرانی نیست. برادرهام دارن میان دنبالم -
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و مطمئنا وقتی پیدام کنن، منو میکُشن! اما کوزت نمیتونه برای حل این موضوع کاری 

انجام بده؛ پس بهتره که هر چه زودتر از اینجا بره. چند تقه به در سرویس بهداشتی زده 

 :مشد و بعدش صدای مکس رو شنید

 در رو باز کن مِر! )مخفف مردیت( -

 :رو به کوزت گفتم

 .مثل اینکه برادرهام اومدن. بعدا میبینمت -

اش رو باال برد و بعد دست کوزت رو گرفت. یهو غیب شدن و حاال من تو وَن چونه

 :شویی تنها بودم. دوناوان از طریق پیوندمون داد کشیددست

 "هیچ معلومه اونجا چه خبره؟؟" -

ن عصبی دوناوان، باعث شد که از جا بپرم. کامال واضحه که جفتم حسابی از دستم لح

 :شاکیه؛ اما من هنوز میتونستم این مشکل رو حل کنم. گفتم

 "...من فقط تو مرکز خرید هستم و" -

ها اختالف و ی ما و پریهمراه کوزت؟ همراه یه پری؟ اونم درست زمانی که بین گونه" -

اشون رو راضی و من دارم اینجا خودمو خفه میکنم تا هر هفت ملکه خصومت ایجاد شده
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سن ترین پرنسس دربار ماه رو بردی به کنم که مشکالت بینمون بیخ پیدا نکنه؟؟؟ تو کم

مرکز خرید که چی بشه؟؟؟ اونم پرنسسی که با خاندانش دچار مشکل شده! چرا انقدر 

 "...ریلکس و بیخیالی مردیت؟! من

شویی! دوناوان االن چی شدم که سکندری خوردم و سرم خورد به در دستانقدر شوکه 

 :گفت؟؟ گفت کوزت پرنسس دربار ماهه؟! یا خدا؛ آخه مگه میشه... گفتم

ای که کشیدم، چندان درست نبوده باشه؛ اما صادقانه میگم که اصال شاید نقشه" -

 ".فکرش رو نمیکردم کسی ما رو شناسایی کنه

در زده میشد، بلندتر شدن و موبایلم شروع کرد به لرزیدن. مکس باهام هایی که به تقه

 :تماس گرفته بود. دکمه اتصال رو لمس کردم و صدای مکس تو گوشم پیچید

 .ها ما رو تا ماشین همراهی میکننها اینجا هستن. اونباید بیای بیرون. پلیس -

 .خوبه -

 :ان گفتمتماس رو قطع کردم و از طریق پیوندمون به دوناو

ها حرف بزنم. معذرت میخوام. من واقعا قصد نداشتم که به من باید برم تا با پلیس" -

 ".مشکالتمون اضافه کنم
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خشم و کالفگی دوناوان از طریق پیوندمون به من منتقل شد و این حس واقعا آزاردهنده 

 :بود. خیلی زیاد! گفت

یگه جلوگیری کنم؛ اونوقت تو با پلیس؟ من اینجا دارم جون میکنم تا از یه جنگ د" -

 "کوزت تو مرکز خرید دردسر درست میکنی؟؟

انقدر بلند تو ذهنم عربده میکشید که حتی نمیتونستم صدای افکار خودم رو بشنوم. 

اینطوری کاری از پیش نمیره. من باید بازی که شروع کرده بودم رو تموم کنم؛ وگرنه 

کاری که میتونستم انجام بدم، رو آوردم؛ بلکه بتونم چیز بدتر میشه. بنابراین به تنها همه

به خودم فرصت درست فکر کردن بدم! پیوند بینمون رو کامال بستم و ارتباطمون رو به 

کُلی قطع کردم. به در سرویس بهداشتی تکیه دادم و آروم به پایین سُر خوردم. این کار 

شکستگی که وجودم رو پر لسختی سعی میکردم با دبرای خودم خیلی دردناک بود. به

دار شده بود... با قطع کردن پیوندمون، این حس کرده بود، بجنگم. احساساتم جریحه

بهم القا میشد که دوناوان مُرده! که انگار اون برای همیشه رفته. اینکه نمیتونستم به 

پیوندمون دسترسی داشته باشم، نفسم رو بند میاورد و احساس پوچی میکردم. سعی 

م روی واقعیت تمرکز کنم؛ اینکه به خودم بفهمونم چیزی که حس میکنم، درست کرد

ی مهم حضور داره. احتماال بخاطر قطع نیست. دوناوان حالش خوبه و االن تو یه جلسه
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کردن پیوندمون داره بهم فحش میده و مطمئنا به حدی از دستم عصبانیه که دلش 

وبه. هروقت آروم بشه، گندی که باال آوردم رو ام کنه؛ اما به هرحال، حالش خمیخواد خفه

چیز درست میشه. فعال باید فراموش میکنه. دوباره پیوندمون برمیگرده سر جاش و همه

ها، برادرهام. قطعا رو جمعیتی که پشت این در منتظرم هستن، تمرکز کنم. مردم؛ پلیس

تاپ لعنتیم رو نم، لپامروز، روز خیلی مزخرفی خواهد بود! دفعه بعد که بخوام خرید ک

های لوبوتین، روشن میکنم و خرید اینترنتی انجام میدم. هیچ کفشی، حتی کفش

 !ارزشش رو ندارن که اینطوری بخاطرشون دهنم سرویس بشه

های چند ها کامال مودبانه باهامون برخورد کردن؛ اما از اونجایی که عکس و فیلمپلیس

حسابی داغ و پربازدید شده بود، مردمی که تو دقیقه پیش من و کوزت تو فضای مجازی 

مرکز خرید جمع شده بودن، مدام در حال افزایش بودن! دقیقا مثل مور و ملخ به داخل 

فروشگاه هجوم آورده بودن. من، مایکا و مکس مجبور شدیم به مدت دوساعت تو دفتر 

ترل کنن و ها بتونن جمعیت رو کنمنتظر بمونیم تا پلیس Nordstrom کار فروشگاه

فروشگاه رو برای خروج ما خلوت کنن. رسما نمیدونم اسم این وضع رو باید چی بذارم؛ 

هایی که شاید یه چیزی فراتر از افتضاح! اما حداقل تونستم کارت اعتباریم و کفش

هایی که کوزت انتخاب کرده بود رو هم خریده بودم رو تحویل بگیرم. فروشنده کفش

ها پیش من میمونه تا وقتی که دوباره کوزت رو مالقات کنم؛ فشحساب کرد. فعال این ک
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ای ندارم که چه زمانی این اتفاق رخ میده! یه حسی بهم میگفت بعد از هرچند هیچ ایده

ماجرای امروز، کوزت خیلی بیشتر از من تو دردسر میفته. وقتی با ماشین از پیچ و 

ای که سیم، حس میکردم بابت هدیههای جاده کوهی عبور میکردیم تا به خونه برتاب

وجدان شدم و این حس بدجوری داره تو وجودم سنگینی کوزت بهم داده، دچار عذاب

میکنه. کوزت با قبول کردن اینکه منو تو یه مکان عمومی مالقات کنه، ریسک بزرگی رو 

به جون خرید. وقتی مشغول خرید شدیم، کامال این موضوع رو فراموش کردم. خرید 

فش و وقت گذروندن باهم یه چیز کامال عادیه؛ اما وقتی بیشتر به این موضوع فکر ک

میکنم، بیشتر دچار آشفتگی میشم. از وقتی هویتمون برای دنیا فاش شده، حضورمون 

تو اماکن عمومی واقعا احمقانه هست. هشدار کوزت درباره گروه دوناوان خیلی مبهم و 

ت میتونست اطالعات بیشتری دراختیارم بذاره. . امیدوار بودم که کوزمرموز بود

مخصوصا درمورد اینکه سکه دربار ماه دقیقا چطوری کار میکنه. احتماال دوناوان از اینکه 

ها مطرح بشیم، خیلی عصبانی میشه. خیلی! کوزتی که من و کوزت قراره دوباره تو رسانه

اشاره میکرد؛ اینطوری ظاهرا یه پرنسسه! خیلی خوب میشد اگه کوزت به این موضوع 

. باید پای ها اون رو به مرکز خرید دعوت نمیکردم. حق با پدرم بودشاید من مثل احمق

حرفم میموندم و تا اطالع ثانوی بیخیال کوزت میشدم. هرچند اگه این کار رو انجام 

های ایرلند مطلع بشم و درضمن، نمیدادم، نمیتونستم از هشدارهای کوزت درباره گرگینه
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های بلیط خالصیم از زندان رو هم بدست نمیاوردم. اما اگه واقعا اتفاقی برای گرگینه

ایرلند افتاده باشه؛ پس چرا دوناوان از این موضوع آگاه نشده؟ هوف! دلم میخواست یه 

ها به طرز وحشتناکی مرموزن؟؟ حتی کوزت که چیزی رو بشکونم تا آروم شم. چرا پری

جواب رها کرده. یه فکر هنوز تو ذهنم میچرخید میلیون سوال بیمثال دوستمه، منو با یه 

و دست از سرم برنمیداشت. اگه چیزی که کوزت گفته، درست باشه و واقعا مشکلی تو 

گروه ایرلند پیش اومده باشه، من و دوناوان باید تاریخ مراسم ماه کاملمون رو جلو 

های ایرلند های گرگینهاز سیاستبندازیم! شاید من گرگ چندان قدرتمندی نباشم؛ اما 

اطالع دارم. پدرم به محض اینکه به سنی رسیدم که میتونستم این قواعد رو درک کنم، 

ها رو بهم آموزش داد؛ چون همیشه امکان سفرهای اضطراری و ناگهانی تمام این سیاست

مطابقت بدیم. ها های متفاوت گرگینهوجود داره و ما باید بتونیم خودمون رو با تمام گروه

بنابراین باید هر گروهی که میزبانمون میشه رو خوب بشناسیم تا بتونیم رفتار مناسبی از 

ها، من اطالعات خیلی خوبی درمورد نحوه خودمون نشون بدیم. تو تمام این سال

های مختلف بدست آوردم و میدونم وقتی پای سیاست وسط کشیده عملکرد گروه

ترن! اگه آلفای گروه رحمگیرتر و بیها به وضوح از بقیه سختمیشه؛ کدوم گروه گرگینه

های گروهش رخ داده، هیچ اطالعی نداره... ایرلند، درمورد آشفتگی که بین گرگینه
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دوناوان به کمک من نیاز داره. البته اگه بتونم قانعش کنم که واقعا همچین اتفاقی رخ 

 :، مایکا با طعنه گفتداده! وقتی مکس ماشین رو جلوی خونه پارک کرد

 !خب، امروز چه اتفاقات جالبی رو تو مرکز خرید تجربه کردیم -

 :با اوقات تلخی نگاهش رو سمت من چرخوند و گفت

 !که همیشه بهم یادآوری میکنه هیچوقت دوباره تو رو با خودم بیرون نبرم -

 :گفتم

 !محض رضای خدا مایکا! میشه برای یه لحظه هم که شده غر نزنی؟ -

هام رو ماساژ دادم؛ حس میکردم قراره سردرد وحشتناکی رو تجربه کنم. وقتی تو شقیقه

بودیم، مایکا تا حد انفجار نیش و کنایه زد و عمال منو  Nordstrom دفتر کار فروشگاه

روی خونه رو دوتا یکی باال رفتم. به تنها چیزی که االن میتونم فکر های روبهترکوند! پله

خوابه! مصیبتی که امروز رو سرم هوار شده بود، دیگه داشت تموم میشد و کنم، حموم و 

من واقعا از این موضوع خوشحال بودم! خستگی به تمام اعضای بدنم نفوذ کرده بود و 

حس بشن. احتماال به غذا هم نیاز دارم؛ اما خب ها و پاهام بیباعث شده بود که دست
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اتاق خوابم فاصله داشتم که یهو بویی رو حس فعال میتونم صبر کنم. فقط چند قدم با 

 .کردم

یاخدا! آخه من چقدر احمقم؟! اگه انقدر باعجله وارد خونه نمیشدم، خیلی زودتر 

میتونستم متوجه این بو بشم. االن دیگه برای مخفی شدن خیلی دیره. آخه دوناوان تو 

یکی از شهرهای کانادا( اتاق من چه غلطی میکرد؟؟ اون االن باید تو شهر تورنتو باشه! )

تر، چرا بوی خشمش تمام راهروی خونه رو پر کرده؟ میدونم که امروز حسابی از این مهم

پوشی کرد... مگه نه؟ میتونستم بوی تند و گند زدم؛ اما خب میشه از اشتباهم چشم

ناخوشایند ترس رو هم از دوناوان حس کنم؛ هرچند که کم بود؛ اما منو نگران میکرد. 

زده بود و مطمئن نبودم که باید چیکار کنم. اما هر لحظه که میگذشت،  نجا خشکمهمو

بوی خشم دوناوان شدیدتر میشد تا جایی که حس میکردم دارم تو این رایحه تند و تیز 

غرق میشم. اضطرابی که وجودم رو فرا گرفته بود، قورت دادم. من تا حاال هیچوقت 

کامال مطمئنم که امروز قراره اولین دعوامون رو داشته  دوناوان رو عصبی نکرده بودم؛ اما

باشیم. اینکه از کوزت خواستم همدیگه رو تو یه مکان عمومی مالقات کنیم، گند بزرگی 

ها و های دوناوان رو برای حل کردن خصومتی که بین گرگینهتلقی میشد! من تمام تالش

نت محسوب میشد؛ پس دوناوان حق جور خیاها پیش اومده بود، تباه کردم و این یهپری

ها از اینکه دوباره یکی از افرادشون... درواقع بهتره داره که از دستم ناراحت باشه. پری
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هاشون رو تو اخبار ببینن، حسابی آمپر میچسبونن! اما غیر از بگم یکی از پرنسس

وناوان خواهی کردن، مطمئن نیستم که چطور میتونم این موضوع رو حل کنم تا دمعذرت

. به هرحال اتفاقی که نباید میفتاد، افتاد! پوشی کنهاز اشتباهی که مرتکب شدم، چشم

برای یه لحظه به این فکر کردم که یواشکی از خونه خارج بشم؛ اما مطمئنا دوناوان 

 .هامو تو راهرو شنیده. امکان نداره که متوجه نشده باشهصدای قدم

 !برات بهتره که بیای داخل مردیت -

تو صدای دوناوان خشونت موج میزد؛ که این یعنی به حدی عصبانیه که گرگش در 

معرض بیرون اومدنه. این اتفاق هیچوقت برای دوناوان رخ نداده بود. هرچی که یه 

گرگینه آلفاتر باشه، معموال کنترل بیشتری روی خودش داره. وارد اتاقم شدم و در رو 

 :آروم پشت سرم بستم. گفتم

بین... من متاسفم. من اصال فکر نمیکردم که خرید کردنم باعث بشه همچین هی! ب -

افتضاحی به بار بیاد و وضعیت از کنترلم خارج بشه. باور کن اتفاق امروز، واقعا برای من 

 !دور از ذهن بود

تر شدم؛ اما اون حتی به من نگاه هم نمیکرد. آهی کشیدم و چند قدم به دوناوان نزدیک

اش تو هاشو روی سینههاش رو بسته بود و دستاز کشیده بود، چشمروی تختم در
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حظه پیش صداش دیگه قفل کرده بود. آروم بنظر میرسید؛ طوری که اگه همین چند لهم

های پشتی شلوارم ُسر دادم هام رو تو جیبرو نشنیده بودم، فکر میکردم خوابیده! دست

ی فرش پشمی اتاقم که طرح بهو چند قدم دیگه تو اتاق پیشروی کردم. درست ل

 :کمون داشت، توقف کردم. گفتمرنگین

 .من واقعا معذرت میخوام -

ای وجود نداشت که بتونم بهش بگم. فقط باید صبر کنم تا عذرخواهیم رو حرف دیگه

هاش هرچیزی که الزم بود بدونم هاش رو باز کرد و همین چشمقبول کنه. دوناوان چشم

ش به رنگ آبی کریستالی میدرخشیدن. صورتش از حالت عادی، هارو بهم گفتن! چشم

دار تر شده بود و این نشون میداد که گرگش سعی داره بیرون بیاد. کامال مطمئن زاویه

ها موهای گرگش ریش نیستن؛ اونبودم اون موهای ریزی که روی صورتش میبینم، ته

یه گرگ آلفا کنترلش رو از  خب! مثل اینکه گرگش حسابی قاطی کرده. وقتیبودن. خیلی

دست میده، برای همه بد تموم میشه! اما دوناوان فقط یه گرگ آلفا نیست. اون از اعضای 

ها تمام نفره هست؛ انجمنی که از هفت آلفای قدرتمند تشکیل شده و اونهیئت هفت

 هامون باهم تالقیهای دنیا رو مدیریت میکنن! به کف اتاق خیره شدم تا چشمگرگینه

 :تر بشه! پرسیدمالعملی نشون بدم که گرگش دیوونهنکنه. نباید عکس
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 پرواز خوبی داشتی؟ -

سوال مزخرفی بود؛ اما خب من چندبار عذرخواهی کردم؛ اما دوناوان هیچ جوابی بهم 

نداد. فقط باید آرومش کنم تا بتونه دوباره کنترل گرگش رو تو دستش بگیره. خرخر 

ای بود که منو یه قدم به وجودم رسوخ کرد و قدرتش به اندازهدار و عمیق گرگش تو خش

 :عقب پرت کرد. دیگه کافیه! دوناوان باید گرگش رو کنترل کنه. گفتم

 !من فقط رفتم خرید. کوزت دوست منه. این حق منه که بخوام با دوستم وقت بگذرونم -

ها رو حل و فصل یاومده بین ما و پرنه وقتی که من دارم سعی میکنم اختالف پیش -

ها کنم. نه وقتی که هم تو و هم کوزت بخاطر اتفاقات اخیر، بارها نُقل اخبار و رسانه

ها، علت اصلی این خصومته. شدین. مثل اینکه یادت رفته فاش شدن هویت فراطبیعی

 اونوقت تو هیزم میریزی تو این آتیش؟؟

ه هیچ دستگاهی وجود نداره که من میدونم کاری که انجام دادم، بد بوده؛ اما متاسفان

بتونم با استفاده ازش زمان رو به عقب برگردونم و گندی که زدم رو پاک کنم! اگه 

همچین دستگاهی وجود داشت، بدون شک ازش استفاده میکردم تا بیشتر از این 

 :شرمنده نشم. گفتم

 ...من قسم میخورم که -
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آخه برای چی امواج قدرتش رو به  قدرت بیشتری از جانب دوناوان به من برخورد کرد.

اطراف پرتاب میکنه؟؟؟ مطمئن نیستم که این کار رو از قصد انجام میده یا انقدر عصبانیه 

که تو کنترل کردن خودش به مشکل برخورده! به هرحال، این وضع اصال جالب نیست. 

که با این های دوناوان خیره بشم. دیگه برام اهمیتی نداشت سرمو بلند کردم تا به چشم

 :ترش کنم! گفتمکارم ممکنه دیوونه

ی به رخ منطقی داشته باشیم و قصد داری این بازی احمقانه اگه نمیخوای یه مکالمه -

 !کشیدن قدرتت رو ادامه بدی، بهتره که از اتاقم بری بیرون

 :های سریع به سمت در رفتم و با شدت بازش کردم. ادامه دادمبا قدم

 !وجه جواب نمیده. پس تنهام بذارهیچه در پیش گرفتی، بهای کاین شیوه -

آور بنظر دوناوان آروم از روی تخت بلند شد؛ حرکاتش به قدری آروم بود که وهم

العمل نشون میرسید. انگار خودش نبود و نیروی گرگش اون رو وادار میکرد که عکس

ش کردم، ضربانم به حدی تربده. وقتی متوجه شدم با کاری که االن انجام دادم، عصبی

ام بیرون بزنه. دوناوان تو ذهنم شدت گرفت که انگار هر لحظه منتظر بودم قلبم از سینه

 :گفت
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تر کنی؛ به ات حرف نداشت مردیت! خوب بلدی یه آلفای عصبی رو دیوونهنقشه" -

 "!ترین شیوه ممکناحمقانه

ای که از کنترل خارج گرگینه من قبال به خوبی آموزش دیده بودم که در برابر حمله یه

شده، چطوری میتونم از خودم دفاع کنم. اما باید مدام تو ذهنم تکرار کنم که آروم بودن 

حل برای زنده موندنه! وقتی دوناوان به سمت من در برابر یه آلفای عصبی، بهترین راه

وی خودم تر شد. نتونستم جلقدم برداشت، منم چند قدم عقب رفتم. دوباره بهم نزدیک

تر رفتم. این اتفاق دوباره تکرار شد. و دوباره... تا جایی که باسنم به رو بگیرم و منم عقب

هاش رو دو طرف سرم، به کمد تکیه داد. میتونستم در کمدم برخورد کرد. دوناوان دست

صدای ضربان قلبم رو بشنوم! جفت من تقریبا وحشی شده بود؛ اما دوناوان هنوز چیزی 

نکرده بود؛ پس میشه گفت که گرگش کامال بهش مسلط نشده! من فقط  رو داغون

نمیدونم که چرا دوناوان اینطوری میکنه. شاید دوناوان از اینکه دوباره تو مرکز توجه 

رویه و دیگه داره ها قرار گرفتم، عصبی شده؛ اما آخه این برخورد واقعا زیادهانسان

ای این وسط نجام ندادم. اما مطمئنا چیز دیگهمسخره میشه. من که از قصد این کار رو ا

؛ اما فقط من وجود داره که دوناوان رو اذیت کرده. میدونم نُقل اخبار شدن، واقعا بده

هایی که ازمون تو فضای مجازی پخش شد، نیستم که بخاطر اتفاقات اخیر و فیلم

یه برای هممون مجبورم یه غار پیدا کنم و بقیه عمرم رو همونجا سپری کنم! این قض
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ها چیزی نیست که به این زودی برای ناپذیره؛ چون برمال شدن هویت فراطبیعیاجتناب

های ها عادی بشه! ما تو دنیایی زندگی میکنیم که پر از دوربین، موبایل، رسانهانسان

صورت آنالین ازمون های ارتباطیه! و مردم هر زمان میتونن بهترین راهجمعی و سریع

یرن. بخاطر همین چیزهاست که هویت ما خیلی سریع برای تمام دنیا فاش شد. فیلم بگ

ها دیگه نمیتونیم خودمون رو مخفی کنیم؛ مخصوصا من، با اتفاقی که امروز رخ ما گرگینه

داد! پس بهتره که خودمون رو با این اوضاع وفق بدیم. مطمئنم شناسایی شدن من فقط 

قضیه باز هم تکرار بشه. دوناوان هم این موضوع رو به امروز ختم نمیشه و ممکنه این 

ای انجام دادم که اون رو حسابی دیوونه میدونه. پس کامال مشخصه که من کار دیگه

کرده؛ اما آخه چی؟ قبل از اینکه به مرکز خرید برم، هیچ مشکلی بینمون نبود و باهم 

ان درمورد اینکه امروز چه خوب بودیم. قبل از اینکه کوزت جواب پیامم رو بده، با دوناو

هایی دارم و میخوام کجا برم، حرف زدم و اونم بهم گفت که روز خیلی طوالنی در برنامه

طور غریزی، پیش داره... دوناوان به پایین خم شد و دماغشو روی پوست گردنم کشید. به

بهش  رو باال بردم تا کامال به گردنم دسترسی داشته باشه؛ درواقع خودم روامچونه

تسلیم کردم. معموال این کاری نیست که دلم بخواد انجام بدم! اگه من و دوناوان میخوایم 

که یه رابطه متعادل داشته باشیم، من نمیتونم و نمیخوام که مدام خودمو بهش تسلیم 

کنم و کوتاه بیام! اما ایندفعه استثناست. من میدونم وقتی یه آلفا عقلش رو از دست 
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ترلی رو گرگش نداره، ممکنه چه مصیبتی به بار بیاد! پس بهتره گردنم رو میده و دیگه کن

ذره کنترلی کامال در دسترسش قرار بدم؛ به جای اینکه با لجبازی وادارش کنم همون یه

هاشو روی که براش باقی مونده رو از دست بده و دهنم رو سرویس کنه! میتونستم دندون

های گرگش بودن؛ دراز و تیز! وقتی گردنم با دندونها، تقریگردنم حس کنم. این دندون

هام بریده بریده شد؛ اما قبل از اینکه به خونریزی کشیده بشه، رو گاز گرفت، نفس

 .هاش رو عقب کشیددندون

بعد خرخر کرد؛ انگار میخواست یه چیزی بهم بگه؛ اما حرفش واقعا برام نامفهوم بود. 

 :گفتم

 .انمن نمیفهمم چی میگی دوناو -

 !بازش کن -

خب؛ حتما! اصال مشکلی نیست. بازش کنم؟ چی رو باز کنم؟ کمد رو؟ پنجره رو؟ خیلی

اما آخه دوناوان منو گوشه اتاق گیر انداخته و تا وقتی که از سر راهم کنار نره، خب منم 

این زودی قصد نداره ولم کنه. باید نمیتونم کاری انجام بدم. کامال مطمئن بودم که به

چیز رو فهمیدم! حاال کنم تا از طریق پیوندمون بفهمم منظورش چیه... و یهو همه سعی

میفهمم که چرا دوناوان دیوونه شده. داستین هم قبال به همچین وضعی دچار شده بود. 
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تر از دوناوانه، این وضعیت برای اون تجربهتر و بیاز اونجایی که داستین خیلی جوون

نترلی که االن دوناوان روی خودش داره رو نداشت. وقتی تسا خیلی بدتر بوده. داستین ک

ایلبه رو ترک کرد و به قلمرو جادوگران رفت، حصار جادویی که اطراف قلمرو سنت

آلکوئالر ایجاد شده بود، پیوند بینشون رو قطع کرد. و داستین رسما دیوونه شد! بخاطر 

های مخصوص رو تو قفسهمین قبل از اینکه کار وحشتناکی ازش سر بزنه، اون 

 .های وحشی زندانی کردیمگرگ

. یه هام رو بستم و روی پیوند بین خودم و دوناوان تمرکز کردممن واقعا احمقم! چشم

های گروه . باید تمام ارتباطاتم با گرگینهلحظه زمان برد تا بتونم دوناوان رو پیدا کنم

تی پیوند خاصی که من و دوناوان رو ایلبه رو مرتب میکردم. وقهای سنتخودم و گرگینه

به هم مرتبط میکرد، پیدا کردم؛ فورا بهش متوسل شدم تا اون رو سرجاش برگردونم. 

سرم کوبوند. میتونستم نیرویی که این فرایند از خودش آزاد میکرد، منو به دیوار پشت

میکرد، ترس دوناوان رو درون روحم حس کنم. تمام احتماالتی که دوناوان بهشون فکر 

کش و بدذات اسیر یا های سریهو به ذهنم هجوم آوردن. ترس از اینکه من توسط گرگینه

قدری زیاد و ها دزدیده بشم! حجم این افکار بهکُشته بشم یا بدتر... توسط پری

آزاردهنده بودن که تقریبا میخواستم دوباره پیوند بینمون رو ببندم؛ اما خب جراتش رو 

تونستم نفس بکشم؛ تا اینکه باالخره پیوند بینمون آروم گرفت و سختی مینداشتم! به
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هام رو باز کنم، متوجه شدم که سرجای خودش تثبیت شد. وقتی باالخره تونستم چشم

هاش رو به *تو ب*غ*ل جفتم نشستم و پاهامو دور کمرش حلقه کردم. دوناوان ل*ب

الی موهاش سُر م رو البههای داغش پوستم رو میسوزوند. دستگردنم چسبوند و نفس

دادم و آروم نوازشش کردم. میدونستم که باید یه چیزی بهش بگم؛ اما چی آخه؟ باید 

هام رو به سمت عذرخواهی نحوی حرفعذرخواهی کنم؟ احتماال بهترین کار اینه که به

! خواهی از دوناوان رو به خودم دیکته کنمبکشونم. مثل اینکه تمام بعدازظهر باید معذرت

 :گفتم

ها اومده بودن و یه جمعیت هم بیرونِ متاسفم که پیوند بینمون رو بستم. آخه پلیس -

شویی منتظرم بودن. من میدونستم که حسابی گند زدم؛ بخاطر همین باید تمرکز دست

میکردم تا بتونم یه راهی برای خالصی از اون وضع پیدا کنم، بدون اینکه شرایط بدتر 

 .زم عصبی و ناراحت بودی، من نمیتونستم کاری انجام بدمبشه! اما وقتی تو ا

 :یه لحظه مکث کردم و بعد گفتم

 .اما میدونم که کار اشتباهی انجام دادم. نباید پیوندمون رو قطع میکردم. متاسفم -

دوناوان به خودش لرزید و من این لرزش رو حتی درون روحم حس کردم! لبش رو به 

 :گوشم چسوند و نجوا کرد
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لطفا دیگه این کار رو باهام نکن. اهمیتی نداره چه اتفاقی افتاده یا چقدر از هم عصبانی  -

هستیم، تو هیچوقت نباید پیوندمون رو قطع کنی. اینطوری حس میکنم ترکم کردی! اگه 

به پیوندمون دسترسی نداشته باشم، نمیتونم بهت کمک کنم. حتی نمیتونم بفهمم که 

ها بهت صدمه بزنن، نمیتونم متوجه بشم. حتی نمیدونم که کجا ری. اگه پحالت خوبه یا نه

 ...باید پیدات کنم

 

کمرنگی که تو صداش بود، دلم رو میشکوند. من همچین بالیی سرش آورده بودم.  ناله

جفت یه آلفای قدرتمند بودن، واقعا مسئولیت بزرگیه؛ مخصوصا کسی مثل دوناوان! من 

دوناوان روی گرگش رو از بین ببرم! و این واقعا خطرناکه. این قدرت رو دارم که کنترل 

ای عقب برد تا حس میکنم وظیفه سنگینی بهم محول شده. دوناوان سرش رو به اندازه

 :. گفتهام نگاه کنهبتونه به چشم

کمی زمان میبره تا هردومون بتونیم درباره عملکرد پیوندمون، چیزهای بیشتری یاد  -

خوام زندگیم رو با تو شریک بشم. پس هروقت که به هر دلیلی عصبی بگیریم؛ اما من می

شدم و کنترل اوضاع از دستم خارج شد، فقط بهم چند لحظه زمان بده تا بتونم آروم 

 .شم
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همین کار رو میکنم. وقتی پیوندمون رو قطع میکردم، اصال متوجه نبودم که دارم  -

 !چیکار میکنم

قراری میکرد. خشیدن، خیره شدم. گرگش هنوزم بیهاش که به رنگ آبی میدربه چشم

 :ادامه دادم

 .اما دیگه هیچوقت پیوندمون رو نمیبندم -

 .آره. اینطوری خیلی بهتره -

 :لبخند کمرنگی تحویلم داد و گفت

 !رو بشماز این میترسیدم که وقتی به اینجا برسم، با یه لشکر از مردم روبه -

 :خندیدم و گفتم

 .همچین فکری میکنی مطمئن بودم که -

هاش هاش رو بست و وقتی دوباره بازشون کرد، دیگه از برق چشمبرای یه لحظه چشم

 :ای که عاشقشون بودم. گفتهای آبی شیشهخبری نبود. حاال شده بودن همون چشم

خب حاال نمیخوای بهم بگی که چه اتفاقی تو مرکز خرید رخ داد؟ و اینکه تو اونجا با  -

 .ها اطالع داشتیمیکردی؟ درحالی که خودت از اختالف بین ما و پریکوزت چیکار 
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 :آهی کشیدم و گفتم

 .من اصال قصد نداشتم که مشکالتمون رو تشدید کنم -

تو جفت منی مردیت. این یعنی کارهایی که تو انجام میدی، رو موقعیت منم تاثیر  -

ها رو ها و پریرتباط بین گرگینهمیذاره. وقتی من دارم تمام تالشم رو به کار میگیرم تا ا

ای که به من محول شده، از بهتر کنم و تو برخالف من عمل میکنی، اونوقت این وظیفه

 .ها نیستتر میشه. عدم موفقیت من تو این مذاکره، اصال به نفع گرگینهقبل هم سخت

 

های من این رو میدونستم و دقیقا همین اشتباه رو مرتکب شدم. طبق تمام سخنرانی

پدرم، من میدونستم همسر یه گرگ آلفا بودن چه معنی داره؛ مخصوصا اگه اون گرگ از 

 :نفره باشه. گفتماعضای هیئت هفت

ای هست که بشه از پری من فقط فکر میکردم ارزش رفاقت من و کوزت به اندازه -

توجیه  پوشی کرد. و واقعا فکر نمیکردم که ممکنه شناسایی بشیم... این یهبودنش چشم

نیست دوناوان. فقط یه توضیحه! باور کن این وضع برای من و کوزت هم خیلی آزاردهنده 

 .بوده
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 :لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 کوزت تو دردسر بزرگی افتاده، درسته؟ -

طبق چیزهایی که شنیدم، آره! و به احتمال خیلی زیاد، این خبرهایی که به گوشم  -

 .رسیده، حقیقت دارن

افتضاحه. من اصال دلم نمیخواست که کوزت رو بیشتر از قبل دچار مشکل این خیلی 

 :کنم. گفتم

کوزت به من گفت که اختاللی تو گروهت رخ داده و من قراره باعث شم که این  -

 !بدتر بشه آشفتگی

آمیزشون رو حس های اعتراضهای گروهم، میتونم نعرهآره. از طریق پیوندم با گرگینه -

 .کنم

 :هاش قسمت باالیی دماغش رو ماساژ داد و گفتاز انگشت با دوتا

اما این مشکالت از بیست سال پیش یا شاید هم بیشتر، تو این گروه وجود داشته. من  -

گمون نمیکنم که تو باعث تغییر و تشدید این وضع شده باشی! پیوند بین ما خیلی نوپاتر 

 !از چیزیه که بخواد علت این آشفتگی ها باشه
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 :رو تکون داد و گفتسرش 

 .نه! کوزت حتما اشتباه کرده -

من نمیخواستم با دوناوان مخالفت کنم؛ اما کوزت نمیتونه دروغ بگه. درضمن با وجود 

ها رو به مشکالتی که براش پیش اومده، چرا باید ریسک دوباره دیده شدن تو رسانه

 جون بخره تا این سکه رو بهم بده؟

 :فکر میکردم، مچ دستم رو باال آوردم و گفتم همینطور که به این موضوع

 .کوزت این رو بهم داد -

 

 :بند دور مچم انداخت. خندیدم و گفتمچپ نگاهی به دستدوناوان چپ

 .وقتی کوزت این رو بهم نشون داد، اولین واکنش منم همین بود -

 .ای همراه خودش دارهها همیشه یه هزینههدیه گرفتن از پری -

العاده براش خریدم، شاید کوزت اون نجایی که من یه جفت کفش لوبوتین فوقخب از او -

 .اش درنظر گرفتهرو به عنوان هزینه هدیه
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 :دوناوان لبخندی تحویلم داد و گفت

 !اما ممکنه ارزش چیزی که بهت داده خیلی بیشتر از یه جفت کفش باشه -

 !های معمولی نیستنکفش های لوبوتین،متوجهی که داری چی میگی دوناوان؟ کفش -

 :مچ دستم رو گرفت و مشغول بررسی کردنش شد. پرسید

 خب این دقیقا چیکار میکنه؟ -

 :مچ دستم رو عقب کشیدم و گفتم

حتی سر سوزنی از این موضوع اطالعی ندارم. راستش رو بخوای، من امیدوار بودم که  -

 .تو بدونی کاربردش چیه

 :خرخر کرد

 .هاست؛ اما گمونم خودت این رو میدونستیر ماه پریاین یه سکه از دربا -

ی دربار ماه باشه. نه؛ یعنی کوزت چیزی بهم نگفت. فقط حدس زدم که این باید سکه

 :ادامه داد
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چی به این بستگی داره که موقع ساختنش از این سکه میتونه هرکاری انجام بده. همه -

ع چیزی بهت نگفت؟ هیچ سرنخی . کوزت درباره این موضوچه جادویی استفاده شده

 بهت نداد؟

 ...نمیدونم چیزی که بهم گفت یه سرنخ محسوب میشه یا نه -

 :های کوزت خیلی مبهم بود. ادامه دادمبنظر خودم که اینطور نیست. آخه حرف

ترین لحظه زندگیت رسیدی، این وقتی به تاریک"تنها چیزی که کوزت گفت، این بود:  -

 "!ت قلب بده. محکم بگیرش تا در امان باشیسکه میتونه بهت قو

خب... چقدم که بدشگون و نحسه! به محض اینکه گرفتیش، یه بال سرت نازل شد.  -

 !بنظر میرسه بیشتر بالانگیزه تا بالگردون

 

آور بود. نتونستم جلوی خندیدنم رو بگیرم. حق با دوناوان بود؛ این سکه واقعا دلشوره

 :گفتم

ترین لحظه که من بزودی راهی ایرلند میشم و ظاهرا قراره تاریککوزت معتقد بود  -

 !زندگیم رو اونجا تجربه کنم
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آب دهنم رو قورت دادم. لبخندی که بخاطر شوخی چند لحظه پیش دوناوان هنوز روی 

ای برای هام بود، محو شد و احساس سرما کردم. خداروشکر که به این زودی برنامهلب

 :. دوناوان دستم رو گرفت و گفتمرفتن به ایرلند نداری

چیزی درمورد من و گروهم وجود نداره که بخوای بابتش نگران باشی عزیزم. من از تو  -

 .محافظت میکنم

سرم رو تکون دادم تا موافقتی که منتظرش بود رو بهش تحویل بدم؛ اما دوناوان اشتباه 

ت کنه، دوناوان نمیتونه ازم های گروهش منو به مبارزه دعومیکرد. اگه یکی از گرگینه

ای که نسبت به من داره، بهم نگاه میکنه؛ بخاطر محافظت کنه. دوناوان با عشق و عالقه

تر از چیزی هستم که نشون میدم. البته شایدم تو این قضیه، همین فکر میکنه من قوی

که  حق با اون باشه! من تونستم برادرم رو شکست بدم. یک بار! اما من مطمئن نیستم

رو بشم. قراره با چه تهدیدهایی تو ایرلند مواجه بشم. نمیدونم قراره با چه کسایی روبه

ها ازم بخوان که گروهشون رو های گروه دوناوان خیلی قدرتمند هستن و اگه اونگرگینه

ترک کنم... وقتی به همچین نقطه تاریکی از افکارم رسیدم، تصمیم گرفتم که موضوع 

م؛ چون واقعا الزم بود. بازوهام رو ماساژ دادم و سعی کردم لرزشی بحثمون رو عوض کن

 :که به جونم افتاده بود رو از خودم دور کنم. پرسیدم
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 ها تموم شدن؟مذاکره -

ای نرسیدیم. و وقتی متوجه من از اونجا زدم بیرون. بعد از اون همه بحث، به هیچ نتیجه -

 ...شدم که چه اتفاقی برات افتاده

 :ها رو کشید. بعد گفتالی موهاش سُر داد و کمی اونهاش رو البهنگشتکالفه ا

خوشبختانه هواپیمای جت آماده بود و من تونستم در عرض دوساعت خودم رو به  -

 .اینجا برسونم

 .من واقعا متاسفم دوناوان -

 :من اصال قصد نداشتم که به مشکالت دوناوان اضافه کنم. گفت

ها داشتن، ین موضوع ناراحت نکن. با طرز بیانی که پریاوه! خودت رو بخاطر ا -

خُردی به دست میدونستم که حتی در بهترین حالت هم چیزی جز ناامیدی و اعصاب

هاشون دوست دارن ها قصد دارن که خودشون رو مخفی کنن؛ اما بعضینمیاریم. پری

تورنتو هستن و نفره هنوز تو شهر بمونن و دردسر درست کنن! بقیه اعضای هیئت هفت

 .ساز پیدا کننهای مشکلدارن سعی میکنن یه راهی برای آروم کردن این پری

 ممکنه که این قضیه به جنگ کشیده بشه؟ -
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 :آهی کشید و گفت

ها تنشون هیچکدوم از ما نمیخوایم همچین اتفاقی رخ بده؛ اما بعضی از دربار پری -

ونجایی که ما باعث شدیم هویتشون برای بدجوری میخاره که یه جنگ راه بندازن. و از ا

ها فاش بشه، یه بهونه خوب برای شروع این جنگ بهشون دادیم. اگه بعضی از انسان

ها بخوان طبق خواسته خودشون عمل کنن... خب، احتماال کُشتار بزرگی صورت پری

 !میگیره

 :شونه باال انداخت و ادامه داد

که شده این سکه رو بهت برسونه و بهت اخطار اما اگه کوزت میخواسته به هر طریقی  -

بده، خب در این صورت تو نمیتونستی برای متوقف کردنش کاری انجام بدی. فقط این 

 .آور بودهموضوع که شما دوتا باهم شناسایی شدین، افتضاح و خجالت

ندارم خودم میدونم. کاری که انجام دادم، واقعا احمقانه بوده. اما تا یه مدت، دیگه قصد  -

 !پام رو از خونه بیرون بذارم و خودم رو به این دنیا نشون بدم! اصال

 :دوناوان خودشو روی تختم انداخت و بعد منو به سمت خودش کشید. گفت

 .امروز هم برات یه تجربه بود -
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 :پوفی کشیدم و گفتم

 !جوراییآره؛ یه -

میدادن و انگار قرار نبود من یه عالمه نگرانی و سوال داشتم که مدام توی ذهنم جوالن 

ترین لحظه زندگیم چی از دستشون خالص شم. منظور کوزت از تاریک راحتی به این

های ایرلند چی میدونست؟ یعنی واقعا ممکنه جنگی بین بود؟ کوزت درمورد گرگینه

چیز پیچیده شده که درک کردنش واقعا سخته. ها رخ بده؟ انقدر همهها و پریگرگینه

که روی تخت دراز کشیده بود، منو تو آغوشش کشید، تا جایی که سرمو روی  دوناوان

اش گذاشتم. پیوند بینمون رو کامال باز کرد و من میتونستم آرامش عمیقش رو سینه

حس کنم. مطمئن نبودم که چطوری این کار رو انجام میده؛ اما دوباره شده بود همون 

. ای بلند کردم که بتونم صورتش رو ببینمدوناوان سرزنده و شاد! سرم رو به اندازه

هاش بسته بودن؛ اما خواب نبود. آقا فقط با خیال راحت لَش کرده بود! آخه بعد از چشم

 :روز پرتنشی مثل امروز، چطور میتونه انقدر ریلکس باشه؟ گفتم

 !چطوری این کار رو انجام میدی؟ -

های شیرینش رو تش. یکی از لبخندهاش رو آروم باز کرد و بعد دوباره بسیکی از چشم

 :تحویلم داد و گفت
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 .فعال بیخیالش شو! بذار هردومون آروم بشیم -

 :انگشتم رو تو پهلوش فرو کردم و گفتم

 .نخیر! همین االن میخوام بدونم -

 :آهی کشید و گفت

هایی رو تو میدونی که من تو زندگیم روزهای سخت زیادی رو تجربه کردم. دغدغه -

گذاشتم که اتفاقات امروز در برابرشون چیزی به حساب نمیاد. میدونی مردیت،  سرپشت

حتی زمانی که تو رو نداشتم، هروقت که اتفاق ناخوشایندی رو پشت سر میذاشتی، 

. اما االن که تو رو دارم، خیلی شاید خودت متوجه نمیشدی؛ اما روی منم تاثیر میذاشتی

ار بیام و دلم میخواد این آرامشی که ازت میگیرم رو بهتر میتونم با این روزهای سخت کن

به خودت هم منتقل کنم. هرچیزی که کوزت درموردش بهت اخطار داده... اصال اهمیتی 

نداره. وقتی اون اتفاق رخ بده، ما از پسش برمیایم. گذشته از این، ما همیشه باهم 

 !خواهیم بود. این تنها چیزیه که مهمه

یگفتم که دوناوان خیلی حساس و نازک نارنجیه؛ حتما بهم میگفت اگه احیانا به کسی م

که من عقلم رو از دست دادم! آخه دوناوان همیشه سرسخت و محکم بنظر میرسه. اما 

 :العاده هست. گفتمدر هرصورت، دوناوان فوق
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 تو واقعا حرفی که زدی رو باور داری؟ -

 .بیشتر از باور! من ازش مطمئنم -

رم حلقه کرد و منو به سمت خودش کشید؛ اما من همونجایی که بودم، دستش رو دور کم

هاش تکیه داد و کمی موندم و بهش نگاه میکردم. سرش رو تکون داد و بعد به آرنجش

 :خودش رو باال کشید. گفت

خب، اگه قرار نیست بخوابیم، نظرت چیه که بریم یه چیزی بخوریم؟ چون من خیلی -

 !هالک میشمتقریبا دارم از گرسنگی 

های براق آبیش افتاد، منم ضعف کرده بودم. فقط یهو، وقتی چشمم به لبخند کج و چشم

ام! دوناوان موهامو از روی صورتم کنار زد و حس کردم برای یه چیز دیگه هم گرسنه

 :گفت

جور دیگه به اگه این چیزیه که تو میخوای، میتونیم غذا خوردن رو بذاریم کنار و یه -

 !حال بدیمخودمون 

. آب دهنم رو شیطنتی که تو صدای دوناوان بود، باعث شد که ضربان قلبم شدت بگیره

 :قورت دادم و گفتم
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 ...گمونم بهتره گزینه غذا رو انتخاب کنیم... آخه پدرم -

آره، پدرم اصال خوشش نمیومد که من و دوناوان قبل از مراسم ازدواجمون، باهم 

 :ر*ا*ب*ط*ه داشته باشیم. گفت

ایه. منم چندان دوست ندارم که اولین ر*ا*ب*ط*مون آره. گمونم انتخاب هوشمندانه -

 !تو خونه پدرزنم اتفاق بیفته

 :از روی تخت بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد. گفت

نظرت چیه که راه آشپزخونه رو نشونم بدی؟ من قبال هرگز تو خونه شما نبودم. و اینجا  -

 .واقعا بزرگه

 :یدم و گفتمخند

 !تیپخب. بزن بریم خوشخیلی -

 :با هردو دستش به خودش اشاره کرد و گفت

 تیپم؟تو فکر میکنی من خوش -

 :به سمت در اتاقم هلش دادم و گفتم
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 .کم کرم بریز دونا! خودت میدونی که هستی -

م هام رو تو حدقه چرخوندهای جذابش رو تحویلم داد. چشمخندید و یکی از اون لبخند

 :و گفتم

 هات رو تموم کنی؟میشه دلبری -

 .منه! فقط هم برای توعه DNA دست خودم که نیست. این تو -

 :دست به سینه شدم و گفتم

 که فقط برای منه؟ هوم؟ -

 :راه رفتنش رو متوقف کرد و منو تو آغوشش کشید. گفت

 !آره. فقط برای توعه. تو تنها کسی هستی که این روی منو دیده -

 

هامو از آروم و پراحساس منو ب*و*س*ی*د. این ب*و*س*ه، تقریبا تمام نگرانیبعد 

 !ذهنم بیرون ریخت. تقریبا
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شب، دوناوان تو یه اتاق دیگه خوابید. با شناختی که از جفتم داشتم، میدونستم که حتما 

، به خواسته پدرم مبنی بر اینکه تا قبل از مراسم ازدواجمون نباید اتفاقی بینمون بیفته

احترام میذاره. در نتیجه من مجبور شدم که تنهایی روی تختم بخوابم؛ اما اصال این وضع 

رو دوست نداشتم. احساس سرما و تنهایی میکردم و درضمن دلمم برای دوناوان تنگ 

شده بود! اما وقتی صبح از خواب بیدار شدم، دیگه وضعیتم اینطوری نبود. میتونستم 

شت منو ب*غ*ل کرده بود، حس کنم. همینطور بوی گرمای دوناوان رو که از پ

هام رو باز کردم. پرتوهای جا شدم و فقط برای چندثانیه چشماش رو! کمی جابهالعادهفوق

الی پرده کامال سیاه اتاقم به فضای داخل تابیده میشدن و این نشون خورشید از البه

ایلبه به خوابم! از وقتی که از سنتمیداد که امروز واقعا بهم اجازه داده بودن یکم بیشتر ب

خونه اومدم، هرروز باید قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه، بیدار میشدم. اما با توجه به نوری 

که از پنجره تابیده میشه و فضای اتاق رو روشن کرده، احتماال ساعت االن هفت صبح 

ام باال کشیدم و نهباشه. آره، گمونم درست حدس زده باشم. پتوی روی تنم رو تا زیر چو

هام رو بستم. مگه چی میشه خودمو بیشتر تو ب*غ*ل دوناوان جا کردم. و دوباره چشم

چند دقیقه بیشتر بخوابم؟ االن انقدر حس خوبی دارم که اصال نمیتونم از تختم دل بکنم. 

تر به خودش فشار داد. نزدیک بازوهای دوناوان دور شکمم حلقه شدن و منو محکم

 :م زمزمه کردگوشم آرو
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 .میدونم که بیداری -

هام شکل گرفت. لحنش خیلی صدای دوناوان که توی گوشم پیچید، لبخندی روی لب

 :انگیز بود. همونطور که به سمت دوناوان میچرخیدم، گفتمشیرین و وسوسه

 .هووووم -

بار تو این چند هفته، حس میکنم که یه خواب درست و حسابی رو تجربه برای اولین

 :دم. گفتمکر

 ساعت چنده؟ -

 .نه صبح -

 :ها فورا روی تخت نشستم و گفتمگرفتهمثل برق

 اوه خدای من! یعنی واقعا برادرهام گذاشتن من امروز این همه بخوابم؟ -

ای تو راهه. دوناوان روی العادهواااای، این یه نشونه هست که بهم میفهمونه روز فوق

فته بود زیر بدنش! دوناوان فقط یه شلوار پوشیده داشتنیم رتخت لم داد و پتوی دوست

هاش رو بود و خبری از تیشرت و کفش نبود. نگاهمو روی بدنش چرخوندم. وقتی دست

زیر سرش ُسر داد، میتونستم انقباض عضالت بازوهاش رو ببینم. همینطور عضالت 
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ی تحویلم های خیره منو دید، چشمکالعاده شکمش و لبخند جذابش رو! وقتی نگاهفوق

داد. اوف خدا! مقاومت خیلی سخته. نمیتونم جلوی خودمو بگیرم که دیدش نزنم و تو 

بر سری نکنم! میتونستم از طریق پیوندمون حس کنم که داره از  ذهنم فکرهای خاک

این وضعیت من لذت میبره. دوناوان خیلی خوب میدونست چیکار کنه که دست و پام 

 :شعور! گفتشل بشن. بی

ها جرات میکنن که تو رو اذیت کنن؟ مگه اینکه ر میکنی وقتی من اینجا هستم، اونفک -

 !از جونشون سیر شده باشن

های دوناوان رو هضم کنم. درسته. تنها یه لحظه زمان برد تا ویندوزم باال بیاد و حرف

یشم تا دلیلی که میتونه جلوی برادرهام رو بگیره تا به خوابم گند نزنن، حضور دوناوانه! ن

 :بناگوشم باز شد و گفتم

 !ای بود که تو عمرم گرفتموای! بهترین هدیه -

هام رو وزنم رو کامال روی دوناوان انداختم و سرم رو تو گردنش فرو کردم. انگشت

 :ی عمیق روی گردنش نشوندم. گفتمالی موهاش سُر دادم و چندتا ب*و*سه*البه

 !وی تخت منیو میدونی هدیه دومم چیه؟ اینکه تو ت -
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 :هاش رو دورم حلقه کرد. گفتدوناوان خندید و دست

 !کس رو نمیشناسم که به اندازه تو عاشق خوابیدن باشه مردیتهیچ -

 :کمی کمرم رو نوازش کرد و بعد دستش رو عقب کشید. اعتراض کردم

 .نه! دستت رو عقب نکش. من نوازش کردن رو دوست دارم -

ز چه چیزهایی خوشش میاد؛ اما باید از تخت بزنیم بیرون و بله. خبر دارم که خانم ا -

تمرینات رو شروع کنیم. احیانا از خودت نپرسیدی که من چرا هنوز کامل لباس 

 !بازی کنیمنپوشیدم؟ چون قراره بریم یکم مشت

 :حتما داره باهام شوخی میکنه. اخم کردم و گفتم

دهنم سرویس شد. روی تخت، جام  نخیر! حرفشم نزن. به اندازه کافی تو این مدت -

 !خوبه و نمیخوام بلند شم

بعد از حرفی که کوزت بهت گفت، من ترجیح میدم تو بیشتر از قبل برای اتفاقاتی که  -

 !ممکنه باهاشون مواجه بشی، آماده باشی. پس بدخُلقی نکن و پاشو

ن کنار زد. آروم از زیر من سُر خورد و از روی تخت بلند شد. بعد پتو رو از روی م

 :هام رو تنگ کردم و گفتمچشم
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ات رو پس بدم! چون میدونی چیه؟ االن که دارم فکر میکنم، میبینم که بهتره هدیه -

 .واقعا افتضاحه

 :لبخند روی صورتش، حتی یه لحظه هم محو نمیشد. گفت

 غر زدن رو تموم کن. بیا بریم به برادرهات نشون بدیم که همین یه مدت پیش، چطوری -

 !شیاطین رو تار و مار کردیم

 :یه نگاه طوالنی تحویلش دادم و غر زدم

ای ندارن که هنرنمایی ما رو ببینن! بذار از جدی میگم دوناوان. برادرهام هیچ عالقه -

 !کپیدن لذت ببرم

 :خندید و به سمتم خم شد. گفت

نم ذهنت رو برادرهات تنها دلیلم برای این کار نیستن، همسر! با تمرین کردن میتو -

خالی کنم تا انقدر با افکارت منو ت*ح*ر*ی*ک نکنی. یا عیسی مسیح! خودت بهم 

 .صبر بده

 :سرش رو به سمت من تکون داد و طلبکار گفت
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من دارم سعی میکنم تا قبل از اینکه رسما زن و شوهر بشیم، به خواسته پدرت احترام  -

تو داری این کار رو برام سخت میکنی  بذارم و تو این خونه آبروریزی به بار نیارم. اما

 .مردیت

 !من؟؟؟ من سختش میکنم؟ کسی مجبورت نکرده تو افکار من سرک بشی آقا -

راحتی به سمت م*ع*ا*ش*ق*ه از طرف دیگه، دوناوان باعث میشد که افکار من به

 :کشیده بشن. تقصیر خودش بود! زیر لب گفت

 !گندش بزنن -

 :رای اینکه اذیتش کنم، با عشوه گفتمبعد به سمت در راه افتاد. ب

جوری داری سریع میدون رو خالی میکنی که انگار داری از جفتت فرار میکنی؟ یه -

 !میخوام بهت ت*ج*ا*و*ز کنم

 :دست به سینه شد و گفت

 .بعید نیست! تو ذهنت که داری اینکار رو میکنی -

ن جلب کردن. از کارهای هام رو به سمت خودشوانقباض عضالت بازوش، ناخودآگاه چشم

نهایت به این مرد معتاد ام گرفته بود. رسما عقلم رو از دست دادم. من بیخودم خنده
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شده بودم. آخه کی فکرش رو میکرد که من انقدر هیز بشم؟! اینطور نیست که من تو 

هیکل ها نشون میده که خوشتیپ ندیده باشم. تاریخچه گرگینههای خوشزندگیم مرد

چیزی درمورد دوناوان مدام منو قلقلک میداد. خب اون جفتم و خونشونه! اما یهبودن ت

 :بود. گفت

 .اتون میبینمتمن میرم برادرهات رو جمع کنم. تو اتاق تمرین خونه -

تمام افکارِ منحرفی که تو ذهنم جوالن میدادن، با این حرف دوناوان راهی فاضالب شدن! 

 :ه، بیخیال نمیشه. گفتممثل اینکه تا دهن منو سرویس نکن

من فکر میکنم این خونه زیادی بزرگه و تو نمیدونی که اتاق تمرین یا اتاق برادرهام  -

 .کجای خونه قرار دارن

اتون های خونهعالمه وقت داشتم که تمام بخشاین شرایط برای قبل از صبح بود. من یه -

 .رو کشف کنم

 :این همه وقت رو از کجا آورده بود؟ پرسیدم

 !مگه کِی از خواب بیدار شدی؟ -

 .خیلی وقته -
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 :جوابش واضح نبود. گفتم

 اصال تونستی بخوابی؟؟ -

 .آره. یکم -

از روی تخت بلند شدم و به سمتش راه افتادم. با دقت صورتش رو بررسی کردم. 

پریده بود، که این برای یه گرگینه اصال طبیعی نیست. مخصوصا صورتش تا حدودی رنگ

ها قدرت درمان خیلی سریعی دارن؛ بخاطر همینم هست که خیلی آلفا! گرگینهیه گرگ 

ترین مزیت گرگینه دیر دچار پیری و فرسودگی بعدش میشن. میشه گفت این بزرگ

ها خیلی قدرتمند هستن. درضمن احساس آزادی که موقع . به غیر از این، گرگینهبودنه

ا معرکه هست. اگه بخوام حقیقت رو بگم، دوییدن تو شکل گرگمون تجربه میکنیم، واقع

ذره خسته گرگینه بودن مزایای خیلی زیادی داره. اما وقتی گرگی مثل دوناوان حتی یه

بنظر برسه، این یعنی حسابی انرژیش ته کشیده. پس با وجود این خستگی، چرا 

 :کننده نیست. گفتماصال برای من قانع "یکم"نخوابیده؟ 

 بخوابی؟دقیقا چقدر تونستی  -

 :هاش رو دو طرف صورتم گذاشت. گفتدوناوان فاصله بینمون رو به صفر رسوند و دست
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 .نگران نباش عشق من. من حالم خوبه -

 

حالش خوبه؟ اما من حس میکنم فقط برای راضی کردن من این حرف رو میزنه. درضمن، 

 :جواب سوالمم نداد. گفتم

 ...دوناوان -

هامون هنوز روی صورتش باقی مونده بود، طر شوخیآهی کشید و اثر شادی که بخا

 :ناپدید شد. گفتم

 دوباره کابوس دیدی؟ -

 .. موضوع این نیستنه -

 :مکث کرد و بعد گفت

 !یا شاید بهتره بگم موضوع فقط این نیست -

بعد از جنگیدن با شیاطین تو اون کلیسای مخروبه، دوناوان چند بار کابوس دید. اون 

، یکی از شیاطین دستم رو گرفت و منو به سمت گودالی که به جهنم شب، در طول جنگ

ختم میشد، پرتاب کرد. وقتی چشمم به اعماق سوزان اون گودال افتاد، میدونستم که 
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اگه دوناوان به موقع خودش رو نرسونه، سرنوشت من به جهنم ختم میشه. مشکل اینجا 

ن گودال پرتاب کرد؛ اون شیطان به بود که وقتی دوناوان اون شیطان رو کُشت و به درو

من برخورد کرد و من همراهش به اعماق گودال پرت شدم. هرچند دوناوان به موقع 

. تونست پای منو بگیره؛ اما خب من تقریبا تا یه قدمی مرگ رفته بودم. خیلی نزدیک بود

ه. دوناوان بخاطر این موضوع احساس گناه میکرد. اون نباید همچین حسی داشته باش

ه بود. اما خب دوناوان خودش رو بخاطر پرت شدنم به درون اون آخه جون منو نجات داد

گودال و اینکه نزدیک بود منو از دست بده، مقصر میدونست. از اینکه اون هنوز کابوس 

میدید، خوشم نمیومد. کسی که باید بخاطر اون اتفاق کابوس ببینه، منم نه اون! اما خب 

تو گذشته بمونم و مدام به بالهایی که سرم اومد، فکر کنم. دوناوان من عادت ندارم که 

 :باید این موضوع رو فراموش کنه. دستش رو گرفتم و گفتم

 .من حالم خوبه دونا. تو جون منو نجات دادی -

میدونم. یکم زمان میبره تا بتونم صحنه پرت شدنت به اون گودال رو از ذهنم پاک  -

ین نیست. طی چند سال گذشته، من اتفاقات وحشتناک زیادی کنم... اما موضوع فقط ا

 .سر گذاشتم؛ اما... خوب میشم. نگران نباشرو پشت

 :مکث کرد و بعد گفت
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 .ها حل و فصل شد؛ احتماال به یه تعطیالت کوتاه نیاز داریمبعد از اینکه مشکل پری -

 

 .ماوهوم. فکر خیلی خوبیه. هردومون به این استراحت نیاز داری -

اما من با کوتاه بودنش موافق نیستم؛ مخصوصا وقتی دوناوان انقدر احساس خستگی 

میکنه. من میدونستم دوناوان بخش زیادی از انرژیش رو صرف پیروزی تو این جنگ 

نفره، بالفاصله وارد کرد؛ اما اون مجبور شد برای آروم کردن بقیه اعضای هیئت هفت

ها وسط کشیده شد... اما اتفاقات چند سال ت پریعمل بشه و بعدشم که موضوع عصبانی

ی بالهایی که تو این مدت تجربه کردیم، سخت و پرتنش بوده گذشته، نمیتونه به اندازه

. که اگه اینطور بود، حتما ازشون باخبر میشدم؛ مگه نه؟ دوناوان منو باشه

 .جا بودنهای من هنوز پابرب*و*س*ی*د و بعد از اتاق بیرون رفت؛ اما نگرانی

ها های گروهش وقت گذاشته و اوندوناوان مردیه که همیشه برای حل مشکالت گرگینه

های بحرانی، آشفته رو تو اولویت قرار داده؛ درضمن اون آخرین گرگیه که تو وضعیت

میشه. دوناوان همیشه باقدرت به راهش ادامه میده. بهتره بگم شاید آخرین کاری که 

نجام داده، استراحت دادن به خودش بوده! گرچه من شک دارم اون دوناوان تو زندگیش ا

هاش تا حاال به خودش فرصت استراحت داده باشه. زندگی اون همیشه تو مسئولیت
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خالصه شده. گمونم من باید مجبورش کنم که برای خودش هم وقت بذاره. اما استراحت 

تر دوناوان باشه. اینکه کردن فقط میتونه یه چاره سطحی و موقت برای مشکالت بزرگ

نفره باشی و هم آلفای یه گروه قدرتمند، خب وظایف سنگینی بهت هم عضو هیئت هفت

تحمیل میشه و شاید یه نفر نتونه از پس مدیریتشون بربیاد... نه؟ آروم روی تختم 

نشستم. تو این چند ماه، درست از زمانی که من و دوناوان باهم مالقات کردیم، من با 

وقفه دوناوان رو برای حل مشکالت مختلفی که دنیای های بیای خودم تالشهچشم

های ها رو آشفته کرده بود، دیدم. تو این مدت اون اصال نتونست به گرگینهگرگینه

گروهش سر بزنه. درواقع اگه بخوام حقیقت رو بگم، دوناوان تو این مدت اصال وقت نفس 

ایرلند برگرده.  درضمن دوناوان نمیتونست تو  کشیدن هم نداشت؛ چه برسه به اینکه به

های کوزت دوباره توی ذهنم پررنگ اون شرایط افتضاح منو تو تگزاس تنها بذاره. حرف

نفره شدن. یعنی ممکنه دوناوان انقدر درگیر وظایفش به عنوان عضوی از هیئت هفت

ع خیلی شده باشه که اصال متوجه فروپاشی گروهش نشده؟ تصور کردن این موضو

های گروه، همیشه تو ذهن آلفاشون فعال و واضحه؛ طوری سخته. آخه پیوند بین گرگینه

که اگه اتفاقی بیفته، آلفای گروه حتما متوجه میشه. حداقل طبق توصیفات پدرم، چیزی 

. چون اگه درست گفته باشه؛ که با عقل جور درمیاد، همینه. نه! کوزت حتما اشتباه کرده

کل جدی برای جفتم پیش اومده! فورا یکی از شلوارهای ورزشی جذبم پس یعنی یه مش
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. نه وقتی قراره با رو به همراه یه سوتین ورزشی پوشیدم. نیازی به تیشرت یا کفش نبود

دوناوان تمرین کنم. اون خیلی بدتر از برادرهام دهنم رو سرویس میکرد. بخاطر همین 

بته نه اینکه دوناوان مثل برادرهام مجبورم کنه . التر باشه، بهترههام راحتهرچی لباس

وقفه تمرین کنم؛ اما خب وقتی درگیر مبارزه بشیم، اون خیلی تو چندین ساعت بی

گیر میشه. همیشه بعد از تمرین با دوناوان تبدیل میشم به یه توپ کارش جدی و سخت

اتفاق برای شده که حسابی از عرق خیس شده و نفسش بند اومده. معموال این پنچر

های جنگجوی گروه ما نمیفته؛ اما گمونم باید خودم رو فاکتور بگیرم! مدل گرگینه

شلوارم جوری بود که چندتا سوراخ کوچیک روش دیده میشد؛ مامانم خیلی از این 

شلوارم بدش میومد؛ اما خب مهم نیست. چیزی که اهمیت داره اینه که من با این شلوار 

که توی راهروی خونه قدم میزدم، تصمیم گرفتم به یکی از ورزشی راحتم. همینطور 

میوه تقویتی امون سر بزنم تا قبل از رسیدن به اتاق تمرین، یه آبهای خونهآشپزخونه

ها در برابر هرنوع خطری از جانب ها و انسانبخورم. وقتی پای محافظت از گرگینه

این کار همیشه رتبه اول رو  های گروه ما توها، وسط کشیده بشه، گرگینهفراطبیعی

دارن. اما تجهیزات ورزشی که گروه ما دراختیار داره، حداقل میتونه سه تا گروه دیگه رو 

پوشش بده! ما یه باشگاه شخصی داشتیم که ساختمونش تماما مال خودمون بود. باید 

قسیم ای تهای جداگونهعیاره! این باشگاه به بخشاعتراف کنم یه باشگاه ورزشی تمام
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میشه. مثال یه بخش مربوط به یوگا و تای چی میشه. ) یه نوع ورزش رزمی شبیه ووشو 

که برای بهبود سالمتی، افزایش طول عمر و آرامش روحی انجام میشه.( یه بخش دیگه از 

های های آمادگی جسمانی( و تمرینوسایل مربوط به ورزش پیالتس ) شامل تمرین

 TRX هم مربوط به تجهیزات بدنسازی، سیستم های دیگه. بخشکششی پر شده

ها و... میشن. در کُل های بوکس، تردمیلهای ورزشی معلق(، کیسهمربوط به تمرین)

هامون میده که هر ورزشی که دلشون میشه گفت باشگاه ما این فرصت رو به گرگینه

ما یه باشگاه  میخواد، امتحان کنن. شاید شما فقط اسم این چیزها رو شنیده باشین؛ اما

راست برم تو اتاق شخصی پر از تجهیرات مختلف داریم. امروز من فقط قصد دارم یه

ام لذت میبردم، میوهامون؛ نه جای دیگه! همونطور که داشتم از خوردن آبتمرین خونه

در بزرگ اتاق تمرین رو هل دادم و روی تشکی که تمام فضای سالن رو پوشش میداد، 

ی ورزشی داخلش دیده گونه وسیلهق تمرین یه سالن بزرگ بود که هیچقدم گذاشتم. اتا

رنگی که کف زمین و روی دیوارها نصب شده بود، حالت ارتجاعی نمیشد. تشک مشکی

ی نرم محافظ پوشیده شده بود. درواقع تنها چیزی که تو این اتاق داشت و با یه الیه

ی نداشتن. هیچ چیز شکستنی وجود ادیده میشد، همین تشک بود. دیوارها هیچ پنجره

 .های من! تمام برادرهام اطراف اتاق ایستاده بودننداشت؛ البته به جز استخوان
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عالیه! چقدر خوشحال شدم از اینکه دوناوان تونسته هر چهارتاشون رو پیدا کنه! هر 

هایی هم بینشون دیده هایی که باهم داشتن، اختالفکدوم از پسرها، در عین شباهت

یشد. یکی از برادرهام موهاش کمی از بقیه بلندتر بود. اون سه تای دیگه هم مدل م

های صورتشون هم فرق موهای مختلفی داشتن. درضمن اینم باید بگم که حجم پشم

ریش و شش تیغ! البته مایکا یه فرق اساسی با بقیه داشت و اونم میکرد؛ ریش، ته

ارتاشون قدبلند بودن، بیشتر از شش فوت. شمار روی بدنش بود! اما هر چهتتوهای بی

های هر چهارتاشون پریده از ویژگیهای آبی و پوست رنگموهای طالیی روشن، چشم

 :بود. گفتم

کنون من دعوت های گروه رو به مراسم نفلهچی شد؟ مگه قرار نبود همه گرگینه -

 !کنین؟

 :مت گفت

 !واهر کوچولواوه، آخه نخواستیم بیشتر از این خجالتت بدیم خ -

 !چقدرم که تو نگران منی عنتر -

 :دوناوان جلو اومد و گفت
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 .من ازشون خواستم که فقط خودشون بیان -

 :پرسیدم

 چرا؟ -

 :شونه باال انداخت و گفت

ای که هنوز جفت ندارن، تمرین خانواده یه چیزه و اینکه بخوای با مردهای گرگینه -

 !کنی، یه چیز دیگه

ای که قصد آزاد شدن داشت رو گرفتم. از اینکه دوناوان حسادت زور جلوی خندهبه

بخشی بهم دست های نر گروهمون تمرین کنم، حس واقعا لذتمیکرد و نمیذاشت با گرگ

داد؛ همینطور یکم حس خاص بودن! هرچند که این حسادت و حساسیت کامال مزخرفه. 

قیقت رو تغییر بده. چیز نمیتونه این حکس و هیچچون دوناوان جفت منه و هیچ

 :ام اشاره کرد و گفتهیچوقت! هرگز! دوناوان به بطری آبمیوه

 .بمیوه رو بذاری کناربهتره اون آ -

 :بعد وسط اتاق تمرین ایستاد و گفت

 .برای شروع اول باید بدنمون رو گرم کنیم. بعدش برادرهات باهات مبارزه میکنن -
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 :هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتمچشم

 ...من فقط یه بار تونستم مکس رو شکست بدم -

 .تر از چیزی هستی که فکر میکنیمن قبال هم گفتم؛ بازم میگم! تو قوی -

 :خرخر کردم

 !هات رو کور کردهنخیر! این حرف رو میزنی؛ چون عشق چشم -

هام رو بوسید. بعد های دوناوان شکل گرفت. به سمت من اومد و لبلبخندی روی لب

 :گفت

 .ه، درسته؛ اما تو این مورد، نهآر -

یکی از برادرهام سرفه کرد و من از حرص پوفی کشیدم. برادرهام = متخصص ریدن تو 

 :لحظات زندگی من! مت گفت

راحت باشین، اصال قصد مزاحمت ندارم! فقط محض اطالع خواستم بگم که ما هم اینجا  -

 !هستیم

 :. پرسیدمدرسته. اینجا هستن تا رو اعصاب من سوهان بکشن
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 خب با چه تمرینی شروع میکنیم؟ -

 :دوناوان گفت

 .Beijing short .های تای چییکی از تمرین -

هام رو بستم. بعد شروع کردم به اجرای حرکات مربوط به این سرم رو تکون دادم و چشم

تمرین. در نهایت آرامش این کار رو انجام میدادم و بدنم ریتم موزونی گرفته بود؛ انگار 

 .سرم بسته شد و من حرکاتم رو متوقف کردمداشتم میرقصیدم! درِ سالن پشت

 ...من فقط اومدم ببینم دوست دارین برای -

سیارا بود. وقتی دامن لباسش رو چرخوند و نگاهش به ما افتاد، صداش قطع شد. موهای 

های بلندی که سرش رها شده بودن. چتریای شکالتیش مثل آبشار پشتقهوه

های تر بنظر برسه؛ اما چروکیش رو پوشونده بودن، باعث میشدن که جوونپیشون

هاش ایجاد شده بودن، توجه منو به خودشون جلب کردن. کوچیکی که اطراف چشم

ام رو جلب کرد، بوی ترسی بود که از سیارا حس میکردم و اینکه چیزی که بیشتر توجه

 :یهو رنگ از صورتش پرید! گفت

 ...اسفم. من فقط میخواستممن... من... مت -
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طوری که سیارا ازم رو برگردوند و فورا از اتاق خارج شد، منو نگران کرد. رو به بقیه 

 :گفتم

 .من میرم دنبالش -

 :دوناوان گفت

 .نه! این واکنشش بخاطر من بود. بعدا باهاش حرف میزنم. بهتره فعال سراغش نری -

 :مکس گفت

 .چونی و بریآره ملوسک! نمیتونی ما رو بپی -

 

سرم رو تکون دادم. فقط برای االن به حرفشون گوش میدم؛ اما یه اتفاقی برای سیارا 

افتاده و من باید بفهمم مشکل چیه. سیارا برای من بیشتر شبیه بهترین دوستم بود تا 

 !دایه

دوناوان دوباره اجرای حرکات تای چی رو شروع کرد و منم سعی کردم حرکاتش رو 

چندبار تو ترتیب حرکات دچار مشکل شدم و درنتیجه اشتباه انجامشون دنبال کنم. 

دادم. ذهنم اصال رو این کار تمرکز نداشت. نمیتونستم جلوی افکارم رو بگیرم تا به سمت 
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سیارا کشیده نشن. چرا سیارا اینطوری برخورد کرد؟ وقتی اجرای حرکات تای چی به 

شدن کرد؛ اما هنوز تمرکزی که الزم بود رو آروم شروع به گرم پایان رسید، بدنم آروم

بدست نیاورده بودم. دوناوان مکث کرد و من به سمتش چرخیدم. از خودم پرسیدم 

تمرین بعدی که میخواد انجام بده، چیه؛ هرچند که من مشکلی نداشتم دوناوان رو مربی 

گیر و ختخودم قرار بدم. دوناوان تجربه زیادی داشت و آموزش دیدن از همچین فرد س

ماهری، واقعا دهن سرویس کُن بود. اما خب امروز که قرار نیست به من آموزش بده. 

جلسه تمرین امروز فقط برای اینه که من به خودم و برادرهام ثابت کنم که قطعا میتونم 

های ورزش کاپوئرا )هنر رزمی برزیلی از خودم محافظت کنم. دوناوان یهو یکی از پشتک

سرش وبات و موسیقی ترکیب شده( رو اجرا کرد و به من که پشتکه با رقص، آکر

ایستاده بودم، برخورد کرد. از اونجایی که اصال توقع همچین حرکت یهویی رو ازش 

نداشتم، پخش زمین شدم. فقط با همین ضربه، حس میکردم که سرگیجه گرفتم. این 

نر کردم. از طریق پیوندمون تازه اولشه؛ اگه امروز بتونم جون سالم به در ببرم، خیلی ه

 :بهش گفتم

 "!ترمیتونستی قبل از هنرنماییت یه اخطار به من بدی که برم عقب" -
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وقتی دیدم مشت دوناوان داره تو صورتم فرود میاد، فورا مثل فنر از روی زمین بلند 

 :زور تونستم از مشت پرقدرتش قسر در برم. تو ذهنم گفتشدم و چرخیدم. به

 "!جمع کن حواست رو" -

با این حرفش، مبارزه بینمون شروع شد. من قبال هم با دوناوان تمرین کرده بودم. اون 

قدم به قدم هر هنر رزمی رو خیلی خوب و باحوصله بهم نشون میداد و این موضوع یکی 

های گروه جز گرگینه. من بهداشتنی دوناوانه که من خیلی میپسندمهای دوستاز ویژگی

ای رو ندیده بودم که هنرهای رزمی مختلف رو انقدر دقیق و چکس دیگهخودمون، هی

ایلبه با دوناوان تمرین میکردم، منظم اجرا کنه؛ بدون هیچ کم و کاستی! وقتی تو سنت

ها های جذابی که تو تمرینحس میکردم برگشتم به خونه! هم این و هم اون لبخند

... از طریق پیوندمون و عضالت بدنش تحویلم میداد. دوناوان باعث میشد من بخندم.

 :گفت

 "!تمرکز کن" -

 :ام ایجاد کرد. فورا عقب پریدم و گفتممشتش از کنار صورتم رد شد و خراشی روی گونه

 ".حواسم هست" -
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 :چند لحظه سرجاش باال و پایین پرید و گفت

ت رو کند ها سرعتهای عاشقانه هست! این فکر و خیالنه، نیست. ذهنت پر از خیال" -

 "!میکنه. تو یه مبارزه هرگز این کار رو نکن

مشت دوناوان که دوباره به سمتم هجوم آورده بود رو گرفتم و به عقب هل دادم. این 

 :. گفتمکارم باعث شد که دوناوان چند قدم ازم فاصله بگیره

امال باهم ما االن تو یه مبارزه نیستیم! فقط داریم تمرین میکنیم. این دوتا موضوع، ک" -

ای منحرف بشه و این دست من نیست! متفاوتن. ذهن من ممکنه به سمت موضوع دیگه

 "...من فقط

یهو حس کردم دنیا داره دور سرم میچرخه و تو هوا شناور شدم. چند لحظه زمان برد تا 

بتونم وضعیت خودم رو درک کنم. بعد فورا بدنم رو مثل توپ جمع کردم و روی پاهام 

. میتونستم بوی اون عنتر رو حس کنم. قبل از اینکه به سمتش برگردم؛ داد فرود اومدم

 :زدم

 !خدا لعنتت کنه! مایکا -

 .حرکاتت تو مبارزه خیلی کند بود -
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 :به سمتش چرخیدم و گفتم

های دوناوان آها، حاال داری به من ایراد میگیری؟! نکنه توقع داشتی بذارم مشت -

رچقدرم که حرکاتم کند بوده باشه، مهم اینه که تونستم هام رو خُرد کنه؟؟ هاستخوان

 ...هاش رو مهار کنم. منضربه

 :مایکا انگشتش رو به سمت دوناوان نشونه گرفت و گفت

 !هاش رو عقب میکشید تا بهت برخورد نکنهنخیر! دوناوان مشت -

 :این درست نبود. گفتم

 .نه! دوناوان همچین کاری نکرد -

 .کار رو کردچرا! دقیقا همین  -

 :شدم و گفتم با حرص چند قدم به مایکا نزدیک

 ...نه -

 :دوناوان وسط حرفم پرید و گفت

 !آره -
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 :از شدت تعجب، فکم پخش زمین شد و به سمت دوناوان چرخیدم. پرسیدم

 !!چی؟؟ -

 :زده بنظر نمیرسید. گفتذره هم دستپاچه یا خجالتدوناوان حتی یه

 .هات بزنم. هرگز! حتی تو تمرینمن که نمیتونم به تو مش -

 :وای خدا! من دوناوان رو میکُشم. با حرص گفتم

مثل اینکه یادت رفته چرا امروز اومدیم اینجا. قرار بود نشون بدم که چقدر قدرت دارم  -

و اینکه چطور میتونم از پس برادرهام بربیام و شکستشون بدم. قرار نبود تو بهم کمک 

 .هام رو ثابت کنمناییکنی! من خودم باید توا

 :رنگی تحویلم داد و گفتدوناوان لبخند کم

 !. من نمیتونم تو رو زیر مشت و لگد بگیرمتو جفت منی -

 :های دوناوان جیغ کشیدم. گفتمالی موهام سُر دادم و از حرصِ حرفهام رو البهانگشت

آمیزه من توهین ما داریم تمرین میکنیم. االن، تو شرایط مبارزه، این کارت برای -

 !دوناوان
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شونه باال انداخت. خدای من! این بیخیالیش عصبانیت و ناامیدیم رو تشدید میکرد. 

 :گفت

. همینطور یکی از های من و تو باهم یکی نیست مردیت. من یه آلفا هستمتوانایی -

من  ها رو کنترل میکنم.ی گرگینههای طوالنیه که همهنفره! من مدتاعضای هیئت هفت

ترم هم نبودم، هیچوقت به چیزی که مال خودمه و ترم؛ و حتی اگه قویاز تو خیلی قوی

باید ازش محافظت کنم، آسیب نمیرسوندم. با این حال، دارم تمام حرکات الزم و 

 ...کاربردی رو که تو مبارزه به دردت میخورن، بهت یاد میدم و

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم

 !رو تمومش کنیم. بعدا درموردش حرف میزنیم. خصوصیبهتره این موضوع  -

هاش عصبی نکنه و ساکت بمونه. به سمت مایکا چرخیدم بهتره بیشتر از این منو با حرف

 :و بهش عالمت دادم که حمله کنه. گفتم

 !شروع کن -
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یکی از برادرهام از پشت منو گرفت و به هوا پرتاب کرد. فورا تو هوا چرخیدم و به محض 

سر برادرم فرود اومدم، با پام لگدی به کمرش زدم که به سمت مایکا پرتاب ه پشتاینک

 :شد. مت بود! عوضی! با عصبانیت داد زدم

نو با هیچ معلومه دارین چه غلطی میکنین؟! بازی پرتاب مردیت رو راه انداختین؟ م -

 توپ اشتباه گرفتین عنترها؟

ا قبل از اینکه مشت من تو صورتش به سمت مت رفتم و شروع کردم به مشت زدن؛ ام

فرود بیاد و دماغش رو پودر کنه، مت فورا با دستش مانعم شد. با این واکنش من، مبارزه 

شروع شد. من در برابر چهارتا برادرم. حتی مایلز که معموال عقب میمونه و خودش رو 

ز لگد یکی از درگیر نمیکنه، االن برای مبارزه به بقیه ملحق شده. برای اینکه بتونم ا

برادرهام جاخالی بدم، فورا خودمو روی تشک انداختم و قبل از اینکه یکیشون بتونه منو 

زیر پاهاش له کنه، چرخیدم تا کمی ازشون فاصله بگیرم. اما یهو سروکله یه برادرم 

تر ها از همیشه سریعام پیدا شد و نزدیک بود صورتم رو با مشتش داغون کنه. اوندیگه

سختی داشتم به مبارزه ادامه میدادم کردن و خیلی هم باهم هماهنگ بودن. بهحرکت می

وقفه با برادرهام، دیگه مقاومتم تا حد قابل توجهی باال و خب بعد از یه هفته تمرین بی

رفته بود. مثل این بود که انگار داشتن جلوی دوناوان خودنمایی میکردن. اوه خدای من! 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
136 

 

هاشون رو به رخ دوناوان بکشن. هر چی که باشه، دوناوان مهارتها واقعا قصد داشتن اون

یکی از قدرتمندترین آلفاهاست؛ پس واضحه که برادرهام میخوان خودی نشون بدن. 

بیشعورها! دارن دهن منو سرویس میکنن تا به چشم دوناوان بیان. وقتی نیت برادرهام 

ن رو برسه و منم این اجازه رو رو فهمیدم، گرگم تا مرز تغییرشکل پیش رفت تا حسابشو

تر شده بودن. در یک کالم، به هام محکمتر شده بود. ضربهبهش دادم. حاال حرکاتم سریع

ی برادرهام رو به زمین میخکوب کردم کمک گرگم، خیلی بهتر شده بودم. یکی یکی همه

که  و مجبورشون کردم که تسلیم بشن. تا جایی که فقط من و مکس باقی مونده بودیم

دیگه دور تشک میچرخیدیم. رد خونی که از دماغم جاری شده بود، روی هم خیره به

هام شکسته بود و از جاش در رفته بود؛ اما خب با صورتم باقی مونده بود. یکی از آرنج

هام ترمیم شدن. عرقی که از پیشونیم ها و شکستگیقدرت درمان گرگم، فورا زخم

هام ریخته میشد؛ اما من دستمو باال نمیاوردم تا پاکشون جاری شده بود، به درون چشم

کنم؛ چون همین کارم برای مکس یه فرصت تلقی میشد تا منو گیر بندازه. نه! مکس باید 

دفعه هم شکست بخوره. به سمت پاهاش پریدم و این کارم باعث شد که تعادلش بهم این

دنم رو در اختیار گرفت تا به بخوره و محکم روی تشک بیفته. گرگم کمی بیشتر تسلط ب

حسم قدرت بده. به کمک گرگم تونستم مکس رو روی تشک و بی های خستهماهیچه

بچرخونم. مکس یکی از بازوهاش رو تکون داد و سعی کرد فرصتی بدست بیاره تا 
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خودش رو خالص کنه؛ اما من همونطور که بدن مکس رو محکم گرفته بودم، دستش رو 

 ی میخکوب کردن به زمین رورش نگه داشتم. البته بهترین شیوهپیچوندم و روی کم

جا کردم تا بتونم پیاده نکرده بودم؛ اما در کُل از کارم راضی بودم. کمی خودم رو جابه

زانومو روی کمرش بذارم. هرچند که مکس همچنان دست و پا میزد؛ اما من راه گریزی 

 :بهش نمیدادم. گفتم

 !تسلیم شو -

ه این حرف از دهنم خارج شد، بدن مکس شُل شد. دیگه هیچ اثری از به محض اینک

 :مقاومت دیده نمیشد. مکس کوتاه اومده بود. گفت

 !خبخیلی -

 :دوناوان توی ذهنم گفت

 "!عملکرد خوبی بود" -

هام حسابی مکس رو رها کردم و روی تشک نشستم. پاهام رو دراز کرده بودم و نفس

هام عرق رو از روی صورتم پاک کنم؛ اما نه ی کردم با دستبریده بریده شده بودن. سع

آوره! مکس . چندشای نداشت؛ بلکه باعث شد عرق به اطراف پاشیده بشهتنها فایده
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روی تشک چرخید تا نگاهی بهم بندازه. به قدری تند تند نفس میکشید که هرلحظه 

 :هاش بترکن! گفتممکن بود ریه

 !تو خیلی بهتر شدی -

 .ه! حداقل یه نفر باالخره این موضوع رو اعتراف کردخوب -

تمام چیزی که االن میخواستم، حموم، یه بطری پر از آب خنک و یه استراحت کوتاه بود. 

 :هاش آویزون بود. گفتدوناوان به سمت من قدم برداشت. یه حوله از دست

ین، اصال شبیه تمرین ها عقلتون رو از دست دادین! کاری که االن انجام دادشما موالنی -

 !نبود. یه مبارزه واقعی بود

 :به من خیره شد و گفت

 !چیزی نمونده بود که گردن مایلز رو بشکنی -

 :خندیدم و گفتم

 .مایلز از پسش برمیاد -

های درضمن، برادرهات جرات کردن تو رو زیر مشت و لگد بگیرن! اونم جلوی چشم -

 !من
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اقعی دوناوان رو حس کنم. این اصال نشونه خوبی از طریق پیوندمون میتونستم خشم و

 :نیست! برادرهام شروع کردن به خندیدن و مت گفت

 !ای که مایلز بازوی مردیت رو شکوند، یادته؟ تالفی خوبی بوداون لحظه -

یاخدا! مت زده به سرش؟؟ چرا دوباره این موضوع رو پیش کشیده؟ یعنی متوجه 

 :خرخر کرد عصبانیت دوناوان نشدن؟؟ دوناوان

شو! برای همینه که من هیچوقت با مردیت مبارزه نمیکنم. من فقط میخواستم خفه -

 ...باهاش تمرین کنین؛ نه اینکه جفتم رو جلو چشمم لت و پار کنین! شما نباید

دوناوان از روی عصبانیت، خرخر بلندی سر داد و امواج قدرتش تمام فضای اتاق تمرین 

ی انقدر شدید بود که حتی پوستم رو به سوزش مینداخت. رو فرا گرفتن. این انرژ

ی برادرهام تبدیل میتونستم دستور تسلیم شدن رو پشت قدرتش حس کنم. یهو خنده

به ناله شد و همشون به تشک کف اتاق کوبیده شدن. برادرهای خنگم انقدر مشغول 

شتنی، داهای دوستخودنمایی شده بودن که یادشون رفته بود پشت این لبخند

. اگه برادرهام از این اتاق طبعی و لهجه موزون دوناوان، قدرت عظیمی پنهون شدهشوخ

 :روی دوناوان ایستادم و گفتمزنده بیرون نرن، تقصیر منه! فورا روبه

 .دوناوان! من حالم خوبه -
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 :رنگ میدرخشیدن. گفتهاش مثل دوتا گوی آبیچشم

 .دیده میشه تو حالت خوب نیست. روی صورتت رد خون -

 :حوله رو از دستش گرفتم و خون اطراف دماغم رو پاک کردم. گفتم

 .وقته درمان شده. دیگه خونریزی ندارمچیزی نیست. شکستگی دماغم خیلی -

 :. گفتمدوناوان خرخر کرد و به برادرهام خیره شد

 .نمها هیچوقت کاری نمیکنن که من آسیب جدی ببیها برادرهای من هستن. اوناون -

تو چیزی که من دیدم رو ندیدی! یعنی تمام این هفته، هر صبح از ساعت پنج تا  -

 ها این کار رو باهات میکردن؟؟دیروقت، اون

ها، خب بهتره بگم که تمام زندگی من به این شکل گذشت. اما برادرهام تو تمام این سال

ز اینکه به سنی برسم سعی کردن هر هنر رزمی که بلد بودن رو بهم یاد بدن. حتی قبل ا

ها بهم آموزش دادن که چجوری های مربوط به مبارزه رو شروع کنم، اونکه بتونم تمرین

مشت و لگد بزنم؛ همینطور حرکات ژیمناستیک رو. تا زمانی که به اندازه کافی بزرگ 

های من تو همین چیزهای ساده و ابتدایی بشم تا بتونم از پس مبارزه بربیام، تمرین

ه میشد. برادرهام تنها دلیلی هستن که باعث شدن من از جنگ با شیاطین جون خالص
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های برادرهام، من برای رویارویی با هر چیزی آماده بودم. سالم به در ببرم. به لطف تمرین

 :هام رو دور کمرش حلقه کردم. گفتمدوناوان رو به سمت خودم کشیدم و دست

 .ی برادرهام رو شکست دادمهمن حالم خوبه. دیدی دوناوان؟ من هم -

وقتی دوناوان هیچ جوابی بهم نداد؛ کمی خودم رو عقب کشیدم. ترسی که هنوز تو 

وجود دوناوان بود، از طریق پیوندمون به من منتقل شد. یه چیزی دوناوان رو آزار میداد. 

ار به مطمئن نبودم که موضوعی که انقدر دوناوان رو تحت تاثیر قرار داده، چیه؛ اما انگ

همون کلیسای مخروبه تو شهر سنتافه مربوط میشد. صحنه پرت شدنم به درون گودال 

 :جهنم... گفتم

راهه چیز روبهمن از جنگ با شیاطین جون سالم به در بردم. االن اینجام. کنار تو. همه -

 !دونا

ین قد بودیم. بدوناوان پیشونیش رو به پیشونی من چسبوند. من و دوناوان تقریبا هم

های نر، دوناوان قد متوسطی داشت؛ حدودا شش فوت. اما قد من از میانگین قد گرگینه

های ماده، کمی بلندتر بود. این موضوع اصال برای من اهمیتی نداشت؛ چون از گرگینه

های دوناوان خیره بشم، خیلی اینکه میتونستم هر زمان که دلم میخواست، به چشم

های آبی دوناوان ببینم؛ اما اجازه نمیداد شک رو تو چشمخوشم میومد. میتونستم برق ا
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اش پایین بریزه. نه وقتی برادرهام اینجا هستن. بعد از چند لحظه که واقعا حتی یه قطره

 :طوالنی گذشت، دوناوان بازدم لرزونش رو بیرون فرستاد و گفت

 .نمیتونم تورو از دست بدم -

 .این اتفاق نمیفته -

 :که این اتفاق برای هیچکدوممون نیفته. تحت هیچ شرایطی! گفتم حداقل من امیدوارم

ها این مبارزه با اتفاقی که تو اون کلیسا رخ داد، خیلی فرق میکنه دوناوان. این -

 .برادرهای من هستن. درضمن من تونستم شکستشون بدم

 .آره. تو از پسش براومدی -

 :ین رفت. گفتکمی از خشم و تنشی که تو وجود دوناوان بود، از ب

 .سختی جلوی گرگم رو گرفتم تا خودم رو درگیر این مبارزه نکنمتقریبا چندبار به -

خوشحالم که این کار رو نکردی. فکر میکنم به همون اندازه که من به این پیروزی نیاز  -

های خودت ببینی که برادرهام رو شکست میدم. حق داشتم، تو هم نیاز داشتی با چشم

 .تر از چیزی هستم که فکر میکنمدوناوان. من قوی با تو بود

 :کم به وجود دوناوان رسوخ کرد. بیشتر به سمت من خم شد و گفتآرامش کم
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 .آره -

 یه لطفی بهم میکنی؟ -

 چی؟ -

 نیرویی که به برادرهام تحمیل کردی رو متوقف میکنی تا از روی زمین بلند شن؟ -

 

ها دهن منو سرویس م بد نبود! این همه اونهرچند که تماشای این صحنه اونقدراه

بارم دوناوان از خجالتشون دربیاد. اما خب نمیتونستم اجازه بدم که کردن؛ حاال یه

 :برادرهام همینطور روی زمین دست و پا بزنن. دوناوان گفت

 .آره -

تاق بعد سرش رو آروم به سمت برادرهام تکون داد. با این کار دوناوان، نیرویی که فضای ا

رو پر کرده بود، آروم آروم از بین رفت. برادرهام به همدیگه کمک کردن تا از روی زمین 

مونده قدرت دوناوان که هنوز تو بدنشون بلند شن. چند بار بدنشون رو تکون دادن تا ته

 :. اولین کسی که شروع به صحبت کرد، مایلز بودباقی مونده بود، از بین بره
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دوناوان فقط بخاطر این بود که تو جنگ سنتافه، نزدیک بود  ملالعیعنی تمام عکس -

 کُشته بشی؟

های دوناوان خیره بودم، بدون اینکه سرم رو برگردونم، جواب همونطور که به چشم

 :دادم

 !درواقع خطر از بیخ گوشم رد شد -

 :مکس پرسید

 چقدر نزدیک بود؟ -

 :دوناوان گفت

 !خیلی زیاد -

حرکت برادرهام شدم و فورا سرم رو به سمتشون چرخوندم تا  ی چشمم متوجهاز گوشه

ای به زبون بیارن. صدا باهم مشورت میکردن؛ بدون اینکه کلمهببینمشون. داشتن بی

ها باهم سر یه موضوعی توافق میکنن، معموال قرار هوف، این خیلی بد بود. وقتی اون

ون، من باشم. مکس سرش نیست بعدش اتفاق خوبی بیفته! مخصوصا اگه موضوع بحثش

 :رو برای مایلز تکون داد و گفت
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 .فرداصبح، ساعت چهار شروع میکنیم -

 :انقدر لحنش قاطع و جدی بود که جای هیچ امیدی برام باقی نموند. غر زدم

چی؟؟ نه! مثل اینکه فراموش کردین همین چند دقیقه پیش شکستتون دادم؟ همتون  -

 .رو

به این زودی بیدار شم. از وقتی پام رو تو خونه گذاشتم،  اصال امکان نداره که من صبح

 :رحمیه. مکس گفتنتونستم درست و حسابی بخوابم. بسه دیگه! این واقعا بی

های گروهمون رو هم با خودمون میاریم. مطمئن باش فردا ما تعدادی از گرگینه -

 !های نری رو انتخاب میکنیم که مودب باشنگرگ

حرف میزد؛ اما به دوناوان نگاه میکرد. انگار داشت دوناوان رو  مکس داشت درمورد من

 :قانع میکرد. باالخره به من نگاه کرد و ادامه داد

رو تو دیگه جفت دوناوانی. بنابراین نمیشه گفت که ممکنه در آینده با چه اتفاقاتی روبه -

ی مبارزه با هایی که برابشی. باید برای هر چیزی آماده باشی. هرچی تعداد گرگینه

 .خودمون میاریم، بیشتر باشه، بهتره

 :وای! محض رضای خدا... جیغ زدم
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 !نه -

بعد با عصبانیت به سمت در سالن رفتم و انقدر محکم بازش کردم که در از لوال کنده 

سرم پرتاب کردم، به این امید که بخوره تو فرق سر یکی از شد! در شکسته رو پشت

 :هاشون بلند شد، با حرص گفتمای خندهبرادرهای احمقم! وقتی صد

وجه ساعت سه و نیم صبح بیدار نمیشم که هیچشما پسرها برین به جهنم! من به -

ها رو شروع کنیم. هرگز! کافیه امتحانش کنین تا همتون بتونیم سر ساعت چهار تمرین

 !خوری بندازمرو به گوه

 :ند گفتبعد به سمت بیرون سالن راه افتادم. مت با صدای بل

 حاال داری کجا میری؟ -

 !به تو ربطی نداره عنتر -

ها بدونن. دوناوان پیش برادرهام موند. میخواستم برم دوش بگیرم؛ اما الزم نبود که اون

وقتی داشتن درمورد دری که شکسته بودم، حرف میزدن، صداشون تو راهرو میومد. 

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت
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پودر کردی دختر! با یه عصبانیت کوچیک، چه شاهکاری انجام  رسما در سالن رو" -

 "!دادی. خدا رحم کنه... وقتی حسابی آمپر بچسبونی، چیکار میکنی

اگه شکستن یه در باعث میشه که برادرهام دست از سرم بردارن، پس باید بگم که فردا 

 :صبح دیگه هیچ دری تو این خونه وجود نخواهد داشت! گفتم

نو تهدید کردن که ساعت سه و نیم صبح بیدارم میکنن. من خیلی ها ماون" -

 "!عصبانیم

 :خندید و گفت

 ".نگران نباش خوابالو. کسی تو رو بیدار نمیکنه" -

 

 "...برام فرقی نداره حتی اگه تو از خواب بیدارم کنی" -

 :آمیزترین لحنم ادامه دادمبا تحریک

 "!ا*ز*ی باشه نه تمرینحتی اگه قصدت از بیدار کردنم، ع*ش*ق*ب" -

ها بنظر برسم. آمیز بوده باشه؛ نه اینکه مثل احمقامیدوارم که لحنم واقعا تحریک

 :دوناوان گفت
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 ".همسر! برادرهات کنارم هستن. االن با این لحن باهام حرف نزن" -

موجی از شهوت دوناوان از طریق پیوندمون به درونم نفوذ کرد. از اینکه میتونستم روی 

اوان تسلط داشته باشم، لذت میبردم. برای اینکه بیشتر اذیتش کنم، تو ذهنم به دون

 :م*ع*ا*ش*ق*ه فکر کردم. دوناوان گفت

 "!فقط صبر کن مردیت! منتظر تالفی باش" -

 ".با کمال میل" -

 ...من که نمیتونستم صبر کنم

ختانه، اتاق کار بعد از دوش گرفتن، رفتم دنبال سیارا بگردم و یه چیزی هم بخورم. خوشب

ای واقع شده که آشپزخونه اصلی خونه قرار داره. بنابراین سیارا دقیقا تو همون طبقه

دفعه دیگه برام اهمیتی نداره که سیارا اینطوری میتونم با یه تیر، دو نشون بزنم. این

اده و . من باید بفهمم که چه اتفاقی برای سیارا افتبخواد طفره بره یا از دست من فرار کنه

علت این رفتارهاش چیه. چرا اون انقدر منو نادیده میگیره؟ برای اینکه به طبقه 

پله عبور میکردم. به محض اینکه به آشپزخونه موردنظرم برسم، باید از چندتا راهرو و راه

رسیدم، شکمم شروع کرد به قار و قور کردن. مبارزه کردن با دوناوان و برادرهام، مطمئنا 

الری بدنم رو سوزونده! و اگه میخوام که گرگم تحت کنترلم بمونه، نیاز به یه یه تُن از ک
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شام مفصل دارم... شایدم یه وعده کافی نباشه، سه تا بهتره! در آشپزخونه رو که به هردو 

طرف باز میشد، هُل دادم و وارد سالن بزرگش شدم. یکی از دیوارهای آشپزخونه، با 

ای که وسط سالن قرار داشت، با سنگ مرمر سفید ز جزیرههای گاز پر شده بود. میاجاق

ای نصب شده بودن. هایی با ترکیب رنگ مشکی و نقرهپوشیده شده بود و زیرش کابینت

ها و فریزرهای بزرگ پر شده بود؛ چهارتا یکی دیگه از دیوارهای آشپزخونه، با یخچال

قرار داشت که به انبار ختم . یه راهرو کوچیک سمت راست سالن یخچال و سه تا فریزر

میشد. اونجا پر از لوازم آشپزخونه و آذوقه بود و فضاش تقریبا سه برابر اتاق خواب من 

ها از غذاهای مختلف پر شده بودن و هر چیزی که ممکنه ها، انبارها و یخچالبود! کابینت

ما واقعا  یه گرگینه دلش بخواد امتحان کنه، تو این آشپزخونه پیدا میشه. آشپزخونه

بزرگ بود. آشپزهایی که اونجا حضور داشتن، مشغول آشپزی بودن؛ اما این وسط، حضور 

بار از زمانی که به خونه برگشتم، سیارا سیارا توجه منو به خودش جلب کرد. برای اولین

ازم فرار نکرد! بلکه سرش رو آروم برام تکون داد. موهای تیره شکالتیش رو با یه گیره، 

ش جمع کرده بود. آرایش کمی که امروز صبح روی صورتش بود، از بین رفته باالی سر

بود و این شک به جونم افتاد که ممکنه سیارا ناراحت شده باشه؟؟ یعنی ممکنه گریه 

کرده باشه؟ حتما یه چیزی شده که مجبور شده صورتش رو بشوره؛ ولی آخه چی؟ بدون 

در از چیزی که صبح دیدم، پیرتر نشون راحتی بگم که سیارا چقآرایش، میتونستم به



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
150 

 

اش، سنش رو نشون که چهره هایی که میشناسم، موراکو تنها گرگیهمیده. بین گرگینه

میده. البته موراکو خیلییییی پیرتر از چیزیه که نشون میده و درضمن جفتش هم مُرده. 

دگیش کامال موراکو عمر طوالنی رو سپری کرده و با وجود سن زیادش، این پیری و فرسو

منطقی و قابل درکه. اما سیارا چی؟ اون نباید پیر شده باشه. نمیتونه پیر بشه! چون برای 

تر از اونیه که بخواد دچار پیری بشه. نه! حتما یه موضوع سنیه گرگینه، سیارا خیلی کم

ای این وسط وجود داره. هرچیزی که سیارا رو اذیت میکنه، مطمئنا بدجوری تو دیگه

؛ اما اون باید به وضع اولش برگرده. سیارا فاصله بینمون رو به صفر نگینی کردهدلش س

 :رسوند و گفت

 میشه باهات حرف بزنم؟ -

 ...معلومه که میشه. اصال نباید ازم سوال کنی. تو هروقت که بخوای -

 :سرش رو تکون داد و حرفم رو قطع کرد

 میشه بریم تو اتاق کار من؟ -

 .حتما -

 :ار سرآشپزمون، اِنزو، رد شدم، صدام زد و گفتوقتی از کن
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 .اگه بدونی امشب برای شام چی داریم، خیلی خوشحال میشی -

اِنزو پشت میز پیشخوان، روی صندلی نشسته بود و اطرافش پر از کاغذهای تلنبار شده 

بود. دستیارهاش هم مشغول آماده کردن غذاها بودن. هروقت گروهمون به جایی سفر 

شپز اِنزو و سه تا از دستیارهاش هم همراهمون میان. اگه شکم یه گرگینه سیر کنه، سرآ

باشه، بهتر میتونه گرگش رو تحت کنترل خودش نگه داره؛ بخاطر همین غذا برای 

موقع انجام ها باید بهها، موضوع مهمی تلقی میشه. زمان سرو غذاها برای گرگینهگرگینه

وقت محسوب میشه. از گرگینه، یه شغل تمام بشه؛ در نتیجه آشپزی برای یه گروه

 :اونجایی که فضولیم گُل کرده بود، پرسیدم

 برای شام چی داریم؟ -

 

 :انزو جواب داد

 !کیک اسپاگتی -

هام رو دور گردن انزو حلقه کردم. یه بوسه محکم و آبدار روی گونه انزو خندیدم و دست

 :نشوندم و گفتم
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 !اممن عاشق اون لحظه وای مامان حسابی قاطی میکنه! -

ای مثل کیک اسپاگتی رو بخوره. ها بود که غذای شلختهتر از این حرفایمامان افاده

 :انزو خندید و گفت

 .بیشتر بخاطر اینکه غذای موردعالقه توعه، برای شام انتخابش کردم -

چشمش آره؛ اما علت عالقه من به این غذا، همینه! اینکه چهره درهم مامان رو وقتی  -

 .به این غذا میفته، ببینم

اینو گفتم و چشمکی نثار انزو کردم. اون هم شروع کرد به خندیدن. دستم رو براش 

تکون دادم و از کنارش رد شدم تا به سمت سیارا برم. این اجازه به سیارا داده شده که 

اون عضوی  تنهایی و کامال مستقل زندگی کنه. هرچند که سیارا با ما زندگی میکنه؛ امابه

های گروهمون نیست. یه اتفاق بدی برای سیارا رخ داد و از اون موقع تا حاال، از گرگینه

 !اون دیگه هیچوقت نخواست که با گروهی سروکار داشته باشه. هرگز

تنهایی و بدون گروه، مشکلی نداره؛ اما برای یه گرگ برای یه گرگ نر، زندگی کردن به

های ماده ای حاضرن که از گرگینهگونهبه طرز وسواسهای نر ماده... خب گرگینه

ها رو میخوایم گروهشون محافظت کنن و این وسط اصال اهمیتی نداره که ما حفاظت اون

ها، استثنا دیده بشه. و سیارا یه ندرت پیش میاد که توی قوانین گرگینهیا نه! خیلی به
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سیارا این اجازه رو داره که  استثناست! همیشه این موضوع برام عجیب بوده که چطور

ی مستقل و بدون محافظت مردهای گرگ زندگی کنه. در حالی که برادرهای من همیشه

بار جراتش رو پیدا کردم و علت این خدا حواسشون به من بوده. وقتی بچه بودم، یه

موضوع رو از سیارا پرسیدم. من حاضر بودم هرچیزی که دارم رو در ازای همچین آزادی 

دست بدم. تمام چیزی که سیارا بهم گفت، این بود که بخاطر این آزادی، مجبور شد از 

کس تو زندگیش مجبور به ای که امیدواره هیچهزینه سنگینی پرداخت کنه؛ هزینه

پرداختش نشه! طوری که سیارا این موضوع رو بیان کرد؛ با نگاه دردناکی که تو 

ترسوند که سواالت بیشتری ازش بپرسم. هاش و لرزشی که تو صداش بود؛ منو میچشم

بخاطر همین دیگه هیچوقت این قضیه رو پیش نکشیدم. تو این مدت که سیارا کنار ما 

های زندگی کرد، آزادی که دلش میخواست، براش فراهم بود؛ اما اون از محافظت گرگینه

نداشته  های گروهمونگروهمون هم برخوردار بود. شاید سیارا هیچ پیوندی با گرگینه

دفاع ها رو حس کنه؛ اما اون هرگز بیی گرگینهباشه و هیچوقت نتونه ارتباطش با بقیه

نبوده و ما همیشه هواش رو داشتیم. از در پشتی آشپزخونه خارج شدیم و به سمت اتاق 

کار سیارا راه افتادیم. سیارا عمال مدیریت مسائل مربوط به خونه و خانواده ما رو به عهده 

های من شروع شد و مادرم رو به ستوه آوردم، سیارا به عنوان اما وقتی بدقلقیداشت؛ 

ای بودم که دایه من، وارد صحنه شد. پرستار بچه بودن، شغل سیارا نبود! و من اولین بچه
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هام، رسما دهنش رو سرویس کردم؛ اما سیارا به اندازه کافی مهربون بود که بازیبا تخس

جایی که سیارا موافقت کرد تو سفرهای گروهمون همراه ما بیاد تا  دلم رو بدست بیاره. تا

ایلبه اصطالح ازم پرستاری کنه! حاال که من دیگه تو سنتحواسش به من باشه و به

میمونم، سیارا به شغل سابقش، یعنی مدیریت امالک ما تو کُلرادو، برگشته. اتاق کار 

های زیادی روی میز تلنبار گرفته. کتابشکل داره که کنار دیوار قرار L سیارا یه میز

هایی که عکس منو تو خودشون جا داده بودن. بهترین بخش شده بودن، همینطور قاب

اتاق کار سیارا این بود که اینجا بوی خودش رو میداد! رایحه سیارا همیشه کمی عطر 

گیاه اسطوخودوس هم همراه خودش داشت. بودن کنار سیارا، بهت احساس آرامش 

یداد؛ شاید بخاطر این رایحه باشه؛ اما به خاطر وجود گرم سیارا هم هست. سیارا روی م

صندلیش نشست و به صندلی راحتی که کنار میز قرار داشت و از چرم نرم ساخته شده 

 :بود، اشاره کرد. آروم نشستم و پرسیدم

 چه اتفاقی افتاده؟ چرا انقدر از من فاصله میگیری؟ -

 ج داری؟تو به کمک احتیا -

 :این سوال یهویی سیارا، منو شوکه کرد. چرا من به کمک نیاز داشته باشم؟ گفتم

 .نه! من خوبم -
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 :سیارا سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت

دوناوان بهت صدمه زد؟ چون اگه این کار رو انجام داده باشه، تو نباید بخاطر دوناوان  -

 ...کمک کنم. منتحمل کنی و چیزی نگی! من میتونم بهت 

 :دستم رو باال آوردم تا متوقفش کنم. بعد گفتم

 .نه! نه! دوناوان هیچوقت به من صدمه نزده و نمیزنه -

هاش رو عقب میکشید تا به من برخورد نکنن. دوناوان از طریق اون پلشت حتی مشت

 :پیوندمون گفت

 "!ببینم من درست شنیدم؟ تو به من گفتی پلشت؟ " -

ها تصمیم میگیره که تو ذهن من سرک را دوناوان دقیقا تو بدترین زمانمن نمیدونم چ

 :بکشه. گفتم

 ".این یه مکالمه خصوصیه دوناوان! پس تو افکارم فضولی نکن" -

 

 ".غذا خوردی یا نه میدونم. فقط میخواستم وضعیتت رو چک کنم. ببینم" -
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 :شکمم دوباره قار و قور کرد. گفتم

 "!االن دارم با سیارا حرف میزنم. باالخرهآره، میخورم؛ اما " -

 ".خب. من میرم دوش بگیرم. بعدش میام پیشتخیلی" -

 :ام رو کامال به سمتش متمرکز کردموقتی سیارا دوباره حرف زدنش رو شروع کرد، توجه

 ... تو نباید این موضوع رو بخاطر دوناوان مخفی کنی. من میدونم که اون قدرتمنده و -

 !رو مخفی نمیکنممن چیزی  -

عجیبه. من فکر میکردم سیارا میخواد علت ناراحت بودنش از من رو توضیح بده. حسابی 

مغزم رو درگیر کردم تا بفهمم سیارا داره درمورد چی حرف میزنه؛ اما هرچی بیشتر 

 :تالش میکردم، بیشتر سردرگم میشدم! پرسیدم

 چرا فکر میکنی دوناوان به من صدمه زده؟ -

 :هاش مچاله کرد و گفتخشی از دامنش رو با دستسیارا ب

 .دوناوان وقتی به اینجا رسید، خیلی عصبی بود -

 ...دوناوان خیلیییی از دست من عصبانی بود؛ اما االن دیگه نیست. من -
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 :آهی کشیدم و ادامه دادم

 .تقصیر خودم بود -

 !رو میزنن هایی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، همین حرفی طعمههمه -

 :انگشتش رو به سمتم تکون داد و گفت

من نمیتونم بهت اجازه بدم که مراسم ماه کامل رو انجام بدی تا رسما با اون مرد ازدواج  -

 !کنی

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

 ".سیارا فکر میکنه تو به من آسیب رسوندی" -

 "واقعا اینطوری فکر میکنه؟" -

 

 :دوناوان تعجب رو حس کنم؛ همینطور کمی درد رو! پرسیدم میتونستم تو صدای

 "چرا سیارا فکر میکنه تو اذیتم کردی؟ ببینم مگه تو قبال به سیارا صدمه زدی؟" -
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ای باشه؛ حتی خودمم باورم نمیشد که همچین چیز بنظر میومد که سوال احمقانه

دارم که چرا سیارا فکر ای نای رو از دوناوان پرسیده باشم؛ اما من هیچ ایدهمسخره

میکنه دوناوان به من آسیب زده؛ مگه اینکه قبال همچین چیزی رو از دوناوان دیده باشه 

 :و بخاطر همین تصور کرده که خشونت بخشی از خصلت دوناوانه! گفت

 "!مزخرف نگو مردیت! من حتی دستمم به سیارا نخورده" -

 :خرخر کرد

ارا محافظت نکردم. بخاطر اتفاقی که اون زمان رخ شاید من اونجوری که باید، از سی" -

داد، احساس پشیمونی و تاسف میکنم؛ اما من هیچوقت باهاش بدرفتاری نکردم و هیچ 

 "!های گروهم صدمه نمیزنم. من هیچوقت به گرگینهآزاری از جانب من بهش نرسیده

 :رو به سیارا گفتم

س قضیه چیه؟ چرا تو فکر میکنی که دوناوان میگه که هیچوقت تو رو اذیت نکرده. پ -

 اون به من آسیب رسونده یا میرسونه؟

 :دهن سیارا از تعجب باز شد و گفت

 من فقط... من... تو داری با دوناوان حرف میزنی؟؟ االن؟ -
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امکان نداره چیزی بگم. تا زمانی که سیارا جواب سوالم رو نده، منم جوابی براش ندارم! 

 :دوباره پرسیدم

 کر میکنی که دوناوان منو اذیت کرده؟چرا ف -

دیگه فشار داد، طوری که هاش رو محکم به همسیارا برای چند لحظه سکوت کرد. لب

 :شبیه یه خط صاف شدن. باالخره گفت

چون دوناوان خیلی عصبی بود. حتی قبل از اینکه به اینجا برسه، ما قدرت و خشمش  -

 .رو حس کردیم! واقعا حس وحشتناکی بود

 :ث کرد و بعد ادامه دادمک

 دیگه هستین؟شما جفت واقعی هم -

 .آره -

 

 :هاش رو بست و آهی کشید. گفتسیارا چشم

 .پس هیچ راه گریزی از این موضوع وجود نداره -
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 !گریز از چی؟ -

 :هاش رو ماساژ داد و گفتسیارا کالفه شقیقه

 ...تو نمیتونی -

هاش مثل دو تالقی کرد، متوجه شدم که چشم هامون باهموقتی سرش رو باال آورد و نگاه

 :. ادامه دادرنگ میدرخشنگوی طالیی

نمیدونم چطوری باید این موضوع رو بهت بگم؛ مخصوصا بعد از اون همه مصیبتی که  -

پشت سر گذاشتی. و نگرانم که اگه این موضوع رو بهت بگم و دوناوان بعدا خبردار بشه، 

 .االن نمیتونم از دوناوان و گروهش بترسم و سکوت کنم ممکنه چه اتفاقی رخ بده! اما

 :با حرفی که زد، کامال توجه منو به خودش جلب کرد. گفتم

 !ادامه بده -

من میدونم تو چقدر دلت میخواست که یه جفت داشته باشی؛ اما باید این موضوع رو  -

 !بهت بگم؛ وگرنه تا آخر عمرم نمیتونم خودم رو ببخشم

 :وشیده بود رو درآورد و گفتبندی که پپیش

 !های ایرلند ملحق نشوبه گروه گرگینه -
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. پذیر نبود. من باید به گروه دوناوان ملحق بشمچی؟ چیزی که سیارا میگفت، امکان

. هیچ راهی وجود نداره که من بتونم از این کار شونه خالی کنم. مگه دوناوان جفت منه

ش رو ترک کنه! که مطمئنا همچین کاری نمیکنه. اینکه دوناوان تصمیم بگیره گروه خود

من حق انتخاب ندارم. اما باید بدونم چه دالیلی این وسط وجود داره که باعث شده سیارا 

همچین چیزی ازم بخواد. مخصوصا که کوزت هم در این مورد بهم اخطار داده بود. خودم 

 :گفتم رو جمع و جور کردم تا برای شنیدن هر چیزی آماده باشم. بعد

من میدونم دالیلی وجود داره که باعث شده تو ازم بخوای از این گروه دور بمونم. پدر  -

رحم هستن. اما تمام های ایرلند خیلی خشن و بیهمیشه بهم گفته که گرگینه

 های این گروه که نمیتونن بد باشن؛ درسته؟گرگینه

 !پدرت درست گفته. این گروه واقعا شروره -

 :فین تکون داد و گفتسرش رو به طر

اندازه کافی خوب هستن؛ اما بقیه... میدونی، دوناوان های ایرلند بهبعضی از گرگینه -

از حد با شورای خودش هماهنگ عمل میکنه و وقتی دوناوان تو ایرلند باشه،  اغلب بیش

 .نسبت به افراد این شورا زیادی بخشنده میشه! و خیلی از خطاهاشون رو نادیده میگیره

 :جا شدم که باعث شد پوشش چرمیش جیرجیر کنه. گفتمکمی روی صندلی جابه
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 .این موضوع خوب بنظر نمیرسه -

 !آره. اصال خوب نیست -

های سیارا فکر کردم، حس کردم که بدنم یخ کرده. اضطراب وقتی بیشتر به مفهوم حرف

 :بدی به جونم افتاده بود. گفت

هایی تو تو باید خیلی مواظب خودت باشی. گرگینه درسته که دوناوان جفت توعه؛ اما -

ها اصال این گروه وجود دارن که میخوان کنترل بقیه رو تو دستشون بگیرن. اون

خوششون نمیاد که تو به گروهشون ملحق بشی و تو کارهاشون دخالت کنی. درضمن 

کنن! و  ها میدونن که با بیرون انداختن تو از گروه، میتونن دوناوان رو ضعیفاون

پرواییِ تمام، به وسوسه و ها، فرصت خوبی پیش میاد که با بیاینطوری برای بعضی از اون

 !اغوای دوناوان روی بیارن

 :سیارا مکث کرد و بعد ادامه داد

 !تو مطمئنی که میخوای این کار رو انجام بدی مردیت؟؟ هنوز برای جا زدن دیر نشده -

 :تمبازدمم رو به بیرون فوت کردم و گف
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 دیگه برای اینکه خودم رو از این قضیه کنار بکشم، خیلی دیر شده. من و دوناوان جفت -

 !دیگه هستیمواقعی هم

های ایرلند با من یا حتی با دوناوان دارن، من باید هرطوری شده هر مشکلی که گرگینه

 :رو بشم. گفتباهاشون روبه

چیز تو ایرلند، مثل همون همه فقط باید خیلی حواست به خودت باشه مردیت. اگه -

ها رو موقعی باشه که من اونجا رو ترک میکردم، پس مطمئنا ویویان تمام گرگینه

هام اضافه کنم که ویویان به مدیریت و کنترل میکنه. درضمن اینم باید به حرف

 !خواب دوناوان هم نفوذ داشتهتخت

ر به جونم تزریق کرد! بیشتر از خب! باید اعتراف کنم که با جمله آخرش، انگار زهخیلی

اون چیزی که فکر میکردم، شنیدن این حرف آزاردهنده بود. ولی خب، من همیشه تو 

ذهنم این تئوری رو داشتم که دوناوان با یه زن دیگه هم رابطه داشته؛ باالخره برای مرد 

ب ای مثل اون، این یه امر طبیعی برای آروم کردن گرگش محسوقدرتمند و باتجربه

... ویویان! یه زن میشه! اما خب تو تئوری من، این زن هیچوقت اسم نداشت. اما حاال داره

خواب دوناوان رو تصرف کرده؛ احتماال برای چندین دهه! به صندلیم تکیه واقعی که تخت

 :دادم و گفتم
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های گروه ایرلند رو کنترل کنه؟ این زن مقام سوم رو چطور ممکنه که ویویان گرگینه -

تو شورای دوناوان داره، درسته؟ با وجود آلفای قدرتمندی مثل دوناوان، بنظر نمیرسه که 

 !ویویان بتونه اونجا رو مدیریت کنه

 ...شاید اینطور فکر کنی؛ اما -

تدریج آروم و درنهایت قطع شد. انگار سیارا تو افکارش غرق شده بود. من باید صداش به

دادم که درمورد راز سیارا کنجکاوی نکنم و میپرسیدم. من همیشه به خودم قول 

هیچوقت این قضیه رو دوباره باز نکنم؛ اما من باید بدونم که چه چیزی باعث شد سیارا 

 :ایرلند رو ترک کنه و به آمریکا بیاد. گفتم

 چه اتفاقی برات افتاد؟ گروه ایرلند برای فراری دادنت دست به چه کاری زدن؟ -

ترین گرگینه توی گروهشون بوده، باید بیشتر ازش محافظت مخصوصا اگه سیارا ضعیف

میشد! طوری که سیارا به گروه ما پناه آورد؛ اما ازمون خواهش کرد که بهش اجازه بدیم 

. به گروهمون ملحق نشه، نشون میده که حتما اتفاق بدی تو ایرلند براش رخ داده بوده

 :ی کشید و گفتکمی با کاغذهای روی میزش ور رفت؛ بعد آه دردناک

 !تو نباید چیزهایی که االن میخوام برات توضیح بدم رو به کسی بگی -
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 .حتما -

من هرگز به اعتماد سیارا خیانت نمیکنم. هیچوقت! سیارا تنها دلیلیه که باعث شد از 

نفس داشته باشم و برای خودم ارزش و احترام قائل باشم؛ همون دوران بچگی اعتمادبه

کس اجازه ندم ازم سواستفاده کنه! سکوت سیارا به حدی طوالنی شد هیچ طوری که به

که داشتم شک میکردم شاید از جواب دادن به سواالت من منصرف شده. باالخره گلوش 

 .رو صاف کرد و داستان زندگیش رو شروع کرد

قعا ایه. اون خیلی جذاب و دلربا بود و من واالعادهاولش فکر میکردم که ویویان، زن فوق -

براش ارزش و احترام قائل بودم. وقتی که بالغ شدم، اون خیلی باهام مهربون بود. من 

 ...هیچوقت نفهمیدم که چه چیزی باعث شد که ویویان انقدر عوض بشه

 :مکث کرد و بعد ادامه داد

های واقعی نیستیم... خب گمونم در طول اولین باری که متوجه شدم من و اون دوست -

 .بود تمرینات رزمی

سیارا سرش رو باال آورد و وضعیتش طوری بود که انگار یه چراغ باالی سرش روشن شده 

 :و به چیزی پی برده. گفت
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. اون کال مبارزه کردن رو دوست نداشت. اگه ویویان از این تمرینات خوشش نمیومد -

 .بخوام روراست باشم، منم باهاش موافق بودم

 :خندیدم و گفتم

 .و رو در حال مبارزه کردن تصور کنماصال نمیتونم ت -

 :های سیارا سرخ شد و گفتگونه

خب من هیچوقت درباره این موضوع حرفی نزدم. اما فقط محض اطمینان، چون ممکن  -

های گروه موظف بودن که نحوه جنگیدن رو بلد بود هر اتفاقی رخ بده، تمام گرگینه

ها همیشه در حال تمرین ه و گرگینهباشن. تقریبا مثل شرایطی که تو گروه شما برقرار

وقفه نیست. کردن هستن. اما خب تو گروه ایرلند، تمرین کردن زیاد، یه امر دائمی و بی

هایی که چندان ماهر نبودن و نیاز به تعلیم داشتن، تو گروه ما، اون دسته از گرگینه

گروه  های آموزشی شرکت کنن. چون آلفاهایانتخاب میشدن تا هر هفته تو کالس

ها به اندازه کافی تو جنگیدن مهارت دارن که میخواستن مطمئن بشن که همه گرگینه

ای مواجه شدن، بتونن از پسش ها یا هر فراطبیعی دیگهاگه احیانا با خطری از جانب پری

 .بربیان

 :آهی کشید و ادامه داد
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ای آموزشی اومد هخب، اون روز از اونجایی که دوناوان تو قلعه حضور داشت؛ به کالس -

ها نظارت داشته باشه. من با جان مشغول مبارزه بودم. جان تو شورای تا روی تمرین

دوناوان، مقام دوم رو داره. من خیلی خوب تونستم از پس اون مبارزه بربیام؛ یا گمونم 

 .خودم اینطوری فکر میکردم

 خب، خب، بعدش؟ -

 :اش گذاشت. گفتسینهخندید و دستشو روی قفسه

سر یه موضوع فوق احمقانه، بین من و تِرون اختالف ایجاد شد و ما یه دعوای مفصل  -

 .باهم داشتیم

اش حس شستگی واضحی رو تو چهرههاش محو شد و میتونستم دللبخند از روی لب

 :کنم. پرسیدم

 تِرون کیه؟ -

و  اش باهام حرف نزد. از اینکه باالخره داشت حقایقسیارا هیچوقت درمورد گذشته

زده بودم و خب خیلی برام جالب بود. جزئیاتی رو درمورد زندگیش فاش میکرد، هیجان

 :گفت
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 ...اون -

هاش رو پس سر هم پلک زد تا اشکهاش پر از اشک شدن؛ اما سیارا چندبار پشتچشم

 :بزنه. گفت

 .تِرون جفت من بود. یا بهتره بگم که قرار بود جفت من بشه -

ای درمورد این گلوشو صاف کرد تا بهم بفهمونه سوال دیگه سیارا اینو گفت و فورا

 :موضوع نپرسم. اما من نمیتونستم بیخیال این قضیه بشم. بخاطر همین گفتم

 تو یه جفت داشتی؟ -

 .آره! داشتم. اما اون دیگه رفته -

من حتی وقت نداشتم همین اطالعات اندکی که سیارا در اختیارم گذاشته بود رو تو 

 :سی کنم؛ چون سیارا بالفاصله شروع کرد به توضیح دادنذهنم برر

به هر حال، من مشغول مبارزه با جان بودم که دوناوان به سمتم اومد تا کمکم کنه. اون  -

. نحوه قرار گیری بدنم، سرم ایستاد تا تو اجرای حرکات رزمی راهنماییم کنهدقیقا پشت

ها، خود دوناوان بدنم رو ام بعضی از تمرینها و پاهام رو اصالح میکرد و حتی تو انجدست

به حرکت درمیاورد تا اینطوری بتونم بهتر یاد بگیرم. منم کامال تمرکز کرده بودم؛ اما یهو 
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های کسی ندیده بودم! نگاهم به ویویان افتاد. تو عمرم، هرگز همچین نفرتی رو تو چشم

چیز مثل سابق روز، دیگه هیچ اون تنفر باعث شد تا مغز استخونم یخ بزنه. بعد از اون

 .نبود

 چیز مثل سابق نبود؟ چه اتفاقی افتاد؟منظورت چیه که هیچ -

تری نیاز داشتم. من باید خودم رو برای چیز حسابی مبهم بود؛ من به اطالعات واضحهمه

رویایی با این زن و هر مشکلی که قراره گروه ایرلند برام ایجاد کنه، آماده کنم. ادامه 

 :داد

اولش اتفاقاتی که میفتاد، کوچیک و جزئی بودن. اتفاقاتی که باعث میشد فکر کنم  -

هایی که هام سر در میاورد. یا کتابعقلم رو از دست دادم! مثال مسواکم از کمد لباس

همیشه میخوندمشون، یهو غیب میشدن. بعد من لباس زیر یه زن دیگه رو تو اتاق تِرون 

های گروه ازش مطلع یه دعوای پر سروصدا که همه گرگینهپیدا کردم! دعوا کردیم؛ 

. ای نبودهشدن؛ اما تِرون بارها جلوی همه قسم خورد که به غیر از من، با هیچ زن دیگه

مراسم ازدواج ما قرار بود یه هفته دیگه برگزار بشه و با این موضوعی که پیش اومد، من 

بودم که از خونه بیرون زدم تا با خودم خیلی ناراحت و افسرده شده بودم. انقدر عصبی 

 .خلوت کنم
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 :اک کرد و ادامه دادپاش جاری شده بود رو اشکی که روی گونه

اون روز آخرین باری بود که من تِرون رو دیدم. بعد اون دعوا، تنها چیزی که یادمه، این  -

 !ایین پرت کردهبود که مادرم اومد دنبالم تا بهم بگه تِرون خودش رو از یه پرتگاه به پ

 :های پر از اشک، سرش رو تکون داد و گفتبا چشم

اما این حماقت محض بود! اصال با عقل جور درنمیومد. درسته که من خیلی عصبی  -

وفا و خائن نیست! اگه اون بودم؛ اما بخشی از وجودم میدونست... میدونست که تِرون بی

یدادم، حتما متوجه این موضوع میشدم روز انقدر عصبی نمیشدم و کنترلم رو از دست نم

که اون لباس زیر زنونه، هیچ بویی نداره! این یعنی کسی از این لباس زیر استفاده نکرده 

اش باقی بمونه. این یعنی این لباس زیر نو بوده! و اینطور نبوده که یه زن دیگه که رایحه

یه نفر از قصد این لباس  بعد از معاشقه یواشکیش با تِرون، تو اتاقش جا گذاشته باشه.

زیر رو تو اتاق جفتم گذاشته بود تا ماجرای دروغین خیانت رو ملکه ذهنم کنه. اما دیگه 

 ...برای جبران خیلی دیر شده بود

 تِرون خودش رو از پرتگاه پرت کرد؟؟ -
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این کار خیلی احمقانه هست. این دعوا چیزی نبوده که تِرون بخواد بخاطرش خودکشی 

 :منطقی بنظر نمیرسه. سیارا بازدم لرزونش رو بیرون فرستاد و گفت کنه! اصال

 !ت خودکشی سوق دادشکستگی گرگش، اون رو به سمدل -

 :سیارا با دستش محکم روی میز کوبید و خرخر کرد

یه کلیشه مسخره و پیش پا افتاده! کاری که تِرون هیچوقت بهش رو نمیاره؛ هیچوقت!  -

 .نکردم. حتی برای یه لحظه من خودکشی تِرون رو باور

ای که تو قلبش سنگینی کلماتش رو با حرص بیان میکرد؛ انگار خشم کهنه و چندساله

 :میکرد، سر باز کرده بود. میتونستم این درد و خشم رو تو صداش حس کنم. ادامه داد

ویویان کسی بود که ترون رو پیدا کرد. اون میگفت که با چشم خودش دیده که چه  -

های قی افتاده. اون برای همه تعریف کرد که تِرون خودکشی کرده و تمام گرگینهاتفا

گروه هم حرفش رو باور کردن. اما من حتی سر سوزنی هم به ویویان اعتماد نداشتم. و 

های خودم دیدم ویویان با سوتینی بعد بهم ثابت شد که حق با خودم بوده. من با چشم

بود که من تو اتاق تِرون پیدا کردم، از اتاق دوناوان که سِت همون لباس زیری )شورت( 

بیرون اومد. ویویان از قصد اون سوتین رو پوشیده بود تا منو مسخره کنه! ویویان 
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میخواست بهم بفهمونه که گذاشتن اون لباس زیر تو اتاق تِرون، کار خودش بوده. 

 .ها زیر سر اون بودمیخواست بهم بفهمونه که خودش جفت منو کُشته! تمام این اتفاق

 

کننده بود که اصال نمیشد باورش کرد. اگه چیزی که داستان زندگی سیارا انقدر دیوونه

رحم عمال سیارا میگه، درست باشه؛ من واقعا براش احساس ناراحتی میکنم. اون زن بی

سیارا رو با این کارهاش شکنجه کرده! اما من هنوز سواالت زیادی تو ذهنم دارم. 

 :زهایی این وسط جور در نمیاد. گفتمچییه

 چرا ویویان تِرون رو به قتل رسوند؟ و چرا میخواست که تو این رو بدونی؟؟ -

 :این قضیه اصال با عقل جور درنمیاد! گفت

چون ویویان یه زن ظالمه که جنون داره! میخوای بدونی بهترین حدس من درمورد  -

ی خودمم نمیدونم! شاید بخاطر اینکه اون اینکه چرا ویویان جفتم رو کُشته، چیه؟ حت

روز خیلی به دوناوان نزدیک شده بودم، خواسته تالفیش رو سرم در بیاره! اما من 

هیچوقت سعی نکردم دوناوان رو ازش بدزدم. من جفت خودم رو داشتم. من نهایتا شاید 

تا تو اجرای  فقط چندتا مکالمه کوتاه با دوناوان داشتم و اون فقط یه بار بهم کمک کرد

 !رو درست حرکت بدم. همین های رزمی، بدنمتمرین
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هاش شروع کردن به درخشیدن و سیارا از شدت درد و ناامیدی، خرخر کرد. چشم

هاش به قدری دراز و تیز شدن که تو میز چوبیش فرو رفتن! اوه خدای من! سیارا ناخن

ری خشمگین شده که میخواد قدباریه که میبینم گرگ سیارا بهعصبی شده بود. اولین

جورایی تقصیر منه که این خاطرات دردناک رو برای سیارا پررنگ کردم. بیاد بیرون و یه

هاش رو بست و تا حاال حتی یه بارم نشده که سیارا کنترلش رو از دست بده. سیارا چشم

ه. با تمام وجودش سعی کرد گرگش رو آروم کنه تا دوباره بتونه روش تسلط داشته باش

هاش آروم آروم به اندازه سابقشون برگشتن و ساکت موندم و بهش خیره شدم. ناخن

هاش رو باز کرد، دیگه خبری از درخشش نبود. دوباره شده بودن وقتی دوباره چشم

 :ای روشن. گفتهای قهوههمون چشم

 .بخاطر همین بود که باید این موضوع رو بهت میگفتم -

 :بود. ادامه داد لحن سیارا آروم و محتاطانه

ها پخش کرده که جفت دوناوانه و باید بگم ی گرگینهچندین ساله که ویویان بین همه -

که دوناوان هیچ مخالفتی نسبت به این حرف ویویان از خودش بروز نداد! وارد بازی 

 .کثیفی شدی مردیت
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ی ویویان درد خیانتی که تو وجودم رسوخ کرده بود، خیلی عمیق بود. چرا دوناوان جلو

 :رو نگرفت تا این موضوع رو بین همه پخش نکنه؟ پرسیدم

 !احیانا دوناوان به ویویان قولی داده؟ -

 

هرچند که این سوال رو به زبون آورده بودم؛ اما میدونستم که دوناوان نمیتونه همچین 

 کاری کرده باشه. از طرف دیگه، اون زمان من و دوناوان هنوز باهم ارتباطی نداشتیم.

بنابراین جفت شدن دوناوان و ویویان از قبل شروع شده بود؛ اما این اتفاق رخ نداد، چون 

 !پیوند بین من و دوناوان فعال شد. یه گرگینه فقط میتونه یه پیوند عاشقانه داشته باشه

 :سیارا گفت

باید همینطور باشه؛ وگرنه حتما دوناوان مخالفتی از خودش نشون میداد. هیچکس  -

 .ه ادعا کنه که جفت یه نفر شده؛ مگه اینکه واقعا حقیقت داشته باشهنمیتون

بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن تو اتاق کوچیک سیارا. ذهنم حسابی آشفته شده 

بود؛ اما سعی میکردم درباره این موضوع فکر کنم. امکان نداره که دوناوان عمدا و 

ین همه بچرخه و خودش رو جفت دوناوان دونسته به این زن پررو اجازه داده باشه که ب
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معرفی کنه! اما اگه سیارا حقیقت رو گفته باشه، که خب دلیلی هم نداره که بخواد بهم 

دروغ بگه، پس جریان چیه؟ این وسط چه ماجرایی وجود داره؟ هوف! این موضوع خیلی 

 :مزخرفه. گفتم

 ...اوان به تو کمک کردهاگه ویویان جفت تو رو کُشته، فقط بخاطر اینکه دیده دون -

 :به سمت سیارا چرخیدم و ادامه دادم

 من جفت واقعی دوناوان هستم. نه ویویان! اون چطور میخواد با این قضیه کنار بیاد؟ -

وجه با این قضیه کنار نمیاد. بخاطر همینه که من خیلی برای تو نگرانم هیچویویان به -

 .مردیت. تو نمیتونی به این گروه ملحق بشی

هیچ راه گریزی از این موضوع وجود نداره. دوناوان نیمه گمشده روح منه! مگه اینکه  -

 .خودش تصمیم بگیره گروهش رو ترک کنه، که همچین اتفاقی هرگز رخ نمیده

 :هامو روی زانوهام گذاشتم. پرسیدمراحتی اتاق نشستم و آرنجدوباره روی صندلی 

 حاال من باید چیکار کنیم؟ -

 ...نم. اما تِرون تنها کسی نبود که توسط ویویان کُشته شدنمیدو -

 :وایسا ببینم! چی؟؟ گفتم
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 !منظورت چیه که تِرون تنها کسی نبوده که کُشته شده؟ -

 .هام ندارممن هیچ مدرکی برای اثبات حرف -

 

 :از روی عصبانیت، خنده تلخی سر داد و گفت

ه که بعدش مطمئنه هیچ ردی ازش هاش رو به قدری خوب انجام میدویویان جنایت -

باقی نمیمونه. وقتی پدرم به قتل رسید، من نابود شدم! اما اصال فکرش رو نمیکردم که 

های پدر و مادرم حس کنم. ولی در کمال تعجب، این قراره بوی ویویان رو تو تمام اتاق

رئه کردن ی لعنتی تو خونه پدر و مادرم باقی مونده بود. گرچه ویویان برای تبرایحه

خودش، از قبل یه بهونه آماده کرده بود و این موضوع خیلی راحت بسته شد! انگار 

ویویان این رد رو از قصد به جا گذاشته بود تا دوباره بهم بفهمونه قتل پدرم هم کار 

 !خودش بوده

 :اوه خدای من؟ پدر سیارا؟ ادامه داد

خیلی خراب شد. حس میکردم که  ترم تیکه پاره پیدا شد... حالموقتی برادر کوچیک -

از درون متالشی شدم. طوری که حتی نمیتونستم یه زندگی جدید رو شروع کنم... اما 
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کاری  ویویان خیلی راحت خانواده منو به قتل رسونده بود و این وسط هیچکس هیچ

 !نکرد! هیچی

ش هاهایی که بخاطر خشم و دردش، از چشموقتی حرف میزد، صداش میلرزید. اشک

 :جاری میشدن، صورتش رو حسابی خیس کرده بودن. ادامه داد

هام رو جدی نگرفت. وقتی درباره این موضوع با دوناوان صحبت کردم، اون اصال حرف -

هایی که داشتم، ازم رو برگردوندن و حقیقت رو ام گرفت! تمام دوستدرواقع نادیده

ه بودم که مخالف ویویان بودم. اما انکار کردن؛ تا جایی که تو گروه، فقط من باقی موند

های گروه نشون میدادم که من مصمم بودم که به کارم ادامه بدم. من باید به گرگینه

ویویان یه دیوانه هست؛ اما ویویان هرچیری که من میگفتم رو برعکس جلوه میداد و 

شتر به ام. هرچقدر که بیشتر تالش میکردم، بیباعث میشد بقیه فکر کنن که من دیوانه

ها بایدم فکر میکردن که من عقلم رو از دست ضرر خودم تموم میشد. و خب آره، اون

دادم. چون من برای پیدا کردن مدرکی که خطاهای ویویان رو ثابت کنه و برای اینکه 

ها رفتار هام گوش بده، داد و بیداد راه مینداختم و مثل دیوونهحتی یه نفر به حرف

دردها به قدری له شده بودم که از خودم برای بقیه یه دیوونه  میکردم. زیر فشار این

 .ساخته بودم
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 :چند لحظه مکث کرد تا بتونه یه نفس عمیق بکشه. بعد گفت

چند نفر بودن که از کارهای شرورانه ویویان اطالع داشتن. این افراد به ماهیت واقعی  -

ودن؛ مخصوصا نه وقتی که ها کافی نباین زنِ ظالم پی برده بودن. اما خب فقط اون

 !دوناوان بارها و بارها از ویویان حمایت میکرد

 

نمیتونستم باور کنم که دوناوان از ماهیت واقعی ویویان مطلع نبوده؛ مخصوصا اگه 

چیزهایی که سیارا گفته، حقیقت داشته باشه. من به سیارا شک نداشتم. اون دروغ 

کنم و خب سیارا همچین بویی نمیداد.  ؛ چون من میتونستم بوی دروغ رو حسنمیگفت

های سیارا ذهنم رو احاطه کرده بودن و نمیتونستم اون نقش بازی نمیکرد. حرف

هضمشون کنم. یه چیزی این وسط وجود داشت؛ اما نمیدونستم چیه؛ حداقل فعال 

کاغذی رو از روی میز برداشتم و به سمت سیارا گرفتم.  نمیدونستم. جعبه دستمال

 :گفتم

 چطور شد که از اینجا سر درآوردی؟ -

 :های صورتش رو پاک میکرد، گفتهمونطور که با دستمال اشک
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انگار داشتم پیاز خُرد میکردم؛ نه؟ )این اصطالح رو وقتی به کار میبرن که شخص  -

 دار شده(بخاطر اتفاقات غیرمنتظره زندگیش، احساساتش جریحه

ها از این اصطالح چیه؛ اما سرم رو به نشونه یای نداشتم که منظور ایرلندمن هیچ ایده

 :تایید تکون دادم. گفت

من هنوز خواهر و مادرم رو داشتم؛ اما فکرشم نمیکردم که ویویان جرات کنه به یه  -

گرگ ماده آسیب برسونه! هیچکس به خودش اجازه نمیده که همچین کاری انجام بده. و 

. اما وقتی هاش رو گسترش بدهها و دسیسهطئهمن نمیتونستم به ویویان اجازه بدم که تو

 ...خواهرم ناپدید شد

 :بازدم لرزونش رو بیرون فرستاد و گفت

اش کرده بودن. بهش ت*ج*ا*و*ز کرده جسدش که پیدا شد، معلوم بود که شکنجه -

. اون روز من از درون مُردم. دیگه هیچوقت نمیتونستم صدای بودن. کتکش زده بودن

داشتنیش رو های دوستاهرم رو بشنوم. دیگه هیچوقت نمیتونستم لبخندهای خوخنده

 .ببینم. و این اتفاق تقصیر من بود. من باعث شدم همچین اتفاقی بیفته

 ...ها نمیتونستناون -
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ها، هیچ گرگینه نری نمیتونه همچین بالیی سر یه گرگینه ماده بیاره. تو جامعه گرگینه

 :ی ماده خیلی باارزشن. گفتهااین کار ممنوعه؛ چون گرگ

 .کسایی که این بال رو سر خواهرم آوردن، گرگینه نبودن -

 پس کی میتونه یه گرگینه ماده رو بکُشه؟؟ -

ها نمیتونن از پس ما بربیان؛ نمیتونن ما رو آزار . انسانها خیلی قوی هستیمما گرگینه

 :بدن؛ چه برسه به اینکه بهمون ت*ج*ا*و*ز کنن! گفت

 ت چی فکر میکنی؟خود -

خاطر از دست دادن ها میتونن بهها. اما هر گروهی از گرگینهیه گونه دیگه از فراطبیعی

 :ای جنگ به راه بندازن. پرسیدمحتی یه گرگینه ماده، علیه هر فراطبیعی دیگه

 اصال تونستین افرادی که به خواهرت حمله کرده بودن رو پیدا کنین؟ -

ها، من تو گروه اعالم کردم ز جفتت بپرسی. بعد از تمام این اتفاقاین سوالیه که باید ا -

که میخوام یه گرگینه سرکش و خودسر باشم و از هیچ قانونی پیروی نمیکنم! اجازه 

ای که تو گروه نداشتم گروه رو ترک کنم؛ اما خب نمیتونستم تو هیچ دورهمی یا جلسه

ه هم هیچکس حق نداشت باهام برگزار میشد، شرکت کنم. درمورد مسائل مهم گرو
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حرف بزنه. وقتی دیگه چیزی برای از دست دادن برام باقی نمونده بود، فرار کردم! مادرم 

هنوز تو ایرلنده. من خیلی سعی کردم مادرم رو قانع کنم که همراهم بیاد؛ اما اون قبول 

وقتی تو یه نکرد. بخاطر همین، خودم تنهایی ایرلند رو ترک کردم و به آمریکا اومدم. 

هتل داغون و افتضاح مستقر شده بودم، پدرت منو پیدا کرد. پدرت داستان زندگیم رو 

شنید و به من جایی برای زندگی کردن داد. اما کسی که باعث شد با گذشته تلخم کنار 

بیام، تو بودی مردیت. تو راه نجاتم بودی. وقتی یه دختر کوچولو بودی، مدام دامنم رو 

هایی که مادرت دعوات میکرد، گریه و به سمت خودت میکشیدی. وقت محکم میگرفتی

 .هات رو پاک میکردم و بعد با هم شیرینی و کیک میپختیممیکردی. من اشک

 :های خیس از اشک گفتبا هر دو دستش، دست منو گرفت و با چشم

ه، من نمیتونم بذارم همون بالیی که سر من اومد، سر تو هم بیاد. اگه تو چیزیت بش -

 .دیگه طاقت نمیارم

نمیتونستم باور کنم که سیارا همچین اتفاقات وحشتناکی رو پشت سر گذاشته. من از 

هیچکدومشون اطالع نداشتم. سیارا گفت که برای هضم گذشته تلخش، من راه نجاتش 

بودم؛ اما اگه من از زندگی سیارا مطلع بودم، شاید میتونستم کاری براش انجام بدم. 

اصال میشد برای همچین دردی، مرهمی پیدا کرد یا نه؛ چون حتی فکر اینکه  نمیدونم
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جفتت رو از دست بدی، خیلی وحشتناکه! سیارا تونست از تمام این اتفاقات تلخ و 

زجرآور جون سالم به در ببره، تونست طاقت بیاره... و این موضوع باعث شده احترامی 

مئنا نمیتونم به اندازه اون قوی باشم. اگه اتفاقی که براش قائل بودم، ده برابر بشه. من مط

برای دوناوان بیفته، من چیکار کنم... لعنتی! خودم رو درگیر چه موضوعی کرده بودم؟! 

نظمه. حتی اگه یه بخش کوچیک از حق با کوزت بود. گروه ایرلند حسابی آشفته و بی

اش رو به عنوان یه آلفا فهداستان زندگی سیارا درست بوده باشه، دوناوان نه تنها وظی

انگاری کرده. چطور درست انجام نداده؛ بلکه کامال نسبت به مسائل گروهش، سهل

 ممکنه دوناوان ندونه چه اتفاقی تو گروهش میفته؟؟

آخرین چیزی که دلم میخواد انجام بدم، جنگیدن با یه گرگ ماده دیوانه هست! چون 

وجه کارهایی که هیچده میشن، دیگه بهها به سمت شر و بدی کشیوقتی که گرگینه

های دیوانه تمام احساسات حقیقی خودشون رو از دست انجام میدن رو نمیسنجن. گرگ

ها رو میدن و تسلیم خوی وحشی گرگشون میشن؛ یعنی فقط احساسات گرگشون اون

ز! ستیها به افرادی که دچار این بیماری روانی میشن، میگن جامعهکنترل میکنه. انسان

های دیوانه هیچ وجدان یا باطنی ندارن و اصال که میتونن به هر جنایتی رو بیارن. گرگینه

ها رو پر نمیتونن درست و اشتباه رو از هم تشخیص بدن. تنها افکاری که ذهن اون

کس اجازه چیز یا هیچمیکنه، مربوط به چیزهاییه که میخوان بدست بیارن و به هیچ
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ایلبه ایجاد شده تا هایی مثل سنتشن. بخاطر همینه که مکاننمیدن که سد راهشون ب

ها رو از بقیه هایی که احتمال داره به جنون دچار بشن، مشخص بشن. این گرگینهگرگینه

جدا میکنن و بهشون آموزش میدن که خودشون رو کنترل کنن. درواقع بهشون نشون 

ن شیوه جواب نده، اونوقت میدن که چجوری میتونن جنونشون رو متوقف کنن. اگه ای

حکمه برگزار میشه و برای متهم کردن گرگینه ها باید کُشته بشن! یه ماین گرگینه

آمیزش رو اثبات کرد. مدرکی که ارائه میشه، موردنظر، باید سه نمونه از کارهای جنون

 ها افتاده. بعدباید خیلی معتبر باشه؛ نه فقط یه سری شایعه و مزخرفاتی که سر زبون

های خودشون رو بیان کنن؛ حتی اون ها یه فرصت دارن که حرفی گرگینههمه

. بعد ای که مورد بازجویی قرار میگیره، این فرصت رو داره که از خودش دفاع کنهگرگینه

گیری میشه. های گروه درمورد اینکه اون گرگینه دچار جنون شده یا نه، رایبین گرگینه

نفره روی این موضوع نظارت میکنه تا نتیجه نهایی ئت هفتوقتی این کار انجام شد، هی

اعالم بشه. معموال برای کُشتن یه گرگ دیوانه، بیشتر از یه گرگ آلفا الزمه! اگه ویویان 

های گروه رو در اختیار نداشت، شاید میتونستم جلوش دیوانه نبود و حمایت گرگینه

یه بیمار روانیه... هیچ روزنه امیدی  وایستم و علیهش اقدام کنم؛ اما متاسفانه اون زن

؛ حتی اگه من از اون وجود نداره که من بتونم تو این جنگ علیه ویویان، پیروز بشم

آلفاتر باشم. تا زمانی که من و دوناوان مراسم ازدواجمون رو برگزار نکنیم، این زن 
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ت نکنم، دوناوان هم همچنان قدرتمند باقی میمونه. و تا زمانی که من با گروه ایرلند مالقا

قصد نداره تاریخی برای این مراسم تعیین کنه. خب این موضوع یه عالمه زمان در اختیار 

هامو روی های ایرلند رو نسبت به من مسموم کنه! آرنجویویان میذاره تا ذهن گرگینه

هام دو طرف سرم رو گرفتم. داشتم سعی میکردم آروم آروم زانوهام گذاشتم و با دست

 :هایی که در پیش دارم رو هضم کنم. گفتمم این بدبختیتما

 من باید چیکار کنم؟ -

 :چون تو هر راهی که قدم بذارم، تهش به فنا رفتنه! سیارا گفت

. اگه با فکر کردن من هیچ نصیحتی ندارم که به دردت بخوره مردیت. متاسفم -

کنم و پایانی که سزاوارشه  میتونستم راهی پیدا کنم که دیوانگی ویویان رو به همه ثابت

رو نصیبش کنم؛ خیلی وقت پیش این کار رو میکردم. تمام چیزی که میتونستم در 

اختیارت بذارم، همین داستان زندگی پر فراز و نشیبم بود که ازش عبرت بگیری و 

 .امیدوارم که رفتنت به ایرلند رو تا جایی که امکان داره، به تاخیر بندازی

ان باشی، واقعا یه مصیبت بزرگه. اگه من میدونستم قراره درگیر چه اینکه جفت دوناو

موضوعی بشم... نه! این درست نیست. حتی االن که فهمیدم سیارا تمام این مدت 

میخواسته چی بهم بگه، بازم نمیتونم بیخیال دوناوان بشم. اگه ویویان یه جنگ میخواد، 
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ات دوناوان هم نیاز دارم. باید خب منم این جنگ رو بهش میدم! اما من به توضیح

 :های دوناوان رو در دفاع از خودش بشنوم. دوناوان از طریق پیوندمون گفتحرف

 "تو حالت خوبه؟" -

 :دوناوان احتماال نگرانی منو حس کرده. گفتم

 ".باید باهم حرف بزنیم" -

 "مشکلی پیش اومده؟" -

 ".یون گذاشتهای رو باهام درمکنندهسیارا مسائل مهم و نگران" -

اوه! اتفاقا همیشه از خودم میپرسیدم که چه زمانی باید درمورد این موضوع باهم " -

 ".حرف بزنیم

 :با این حرف دوناوان، حسابی شوکه شدم. گفتم

 "!سری مسائل رو برام روشن کنی، خیلی خوب میشهاگه یه" -

 ".من تو اتاقت منتظرت میمونم" -
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های سیارا شک داشته باشم؛ البته نه اینکه من به حرف پس داستان سیارا حقیقت داره.

هایی ایجاد شده. اما این امید رو تو وجودم نگه داشته بودم که شاید این وسط سوتفاهم

میتونستم حس کنم که دوناوان یه نفس عمیق کشید و ذهنشو روی موضوعی متمرکز 

دیگه فشار رو محکم به همهاش کرد. وقتی سرم رو باال آوردم، متوجه شدم که سیارا لب

داده؛ طوری که کامال سفید شده بودن. میتونستم نگرانیش رو برای خودم حس کنم. 

 :گفتم

 .من چیزیم نمیشه -

نبایدم بشه! تو برای من مثل دخترم میمونی؛ دختری که هیچوقت نتونستم داشته  -

 ...باشم. اگه اتفاقی برای تو بیفته

 !منمیفته. منم خیلی دوسِت دار -

 .پس به بهترین شکل ممکن از خودت محافظت کن -

 :سیارا از روی صندلی بلند شد و دامنش رو مرتب کرد. ادامه داد
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اگه فقط یه نفر وجود داشته باشه که بتونه بهت کمک کنه، کسی که بتونی بهش اعتماد  -

گروه های کنی... برو سراغ سورشا )اسم مونث(. مطمئن نیستم که اون هنوز با گرگینه

 .ایرلند زندگی میکنه یا نه؛ اما احتماال باید همونجا باشه

 اینو گفت و سرش رو برای اطمینان دادن به من، تکون داد. انگار میخواست بهم بگه

 :هاش رو زده و حاال باید بره. گفتحرف

 .میرم ببینم کدوم غذاها آماده شدن؛ بعد میگم بیارن تو اتاقت -

 .ممنون -

بگم که بعد از شنیدن داستان تلخ و دردناکش، اشتهام کور شده.  دلم نمیومد بهش

جاش، گذاشتم همونطور که دلش میخواد، باعجله از اتاق خارج بشه تا بتونه با خودش به

. سیارا رفت و منو با افکارم تنها گذاشت. قصد نداشتم خیلی سریع راهی که خلوت کنه

تم باید با دوناوان حرف بزنم؛ اما مطمئن نبودم اومدم رو برگردم تا به اتاقم برسم. میدونس

، کمی به خودم وقت دادم تا که باید از کجا شروع کنم. بخاطر همین با چرخیدن تو خونه

چیزهایی که شنیدم رو هضم کنم. تمام مدتی که تا رسیدن به اتاقم قدم میزدم، سعی 

ذهنم تا حد انفجار پیش میکردم اتفاقاتی که سیارا پشت سر گذاشته بود رو مرور کنم. 

. اینکه سیارا تونست از بالهایی که ویویان سرش آورده بود، جون سالم به در رفته بود
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ببره، شاهکار محسوب میشد. من همیشه میدونستم سیارا زن قدرتمندیه؛ فقط 

. و نمیتونستم این حقیقت رو نادیده نمیدونستم شجاعت و مقاومتش تا چه حد باالست

د از کوزت، سیارا دومین فردی بود که تو این روزها، درباره گروه ایرلند بهم بگیرم که بع

اخطار میداد. مثل این بود که انگار سرنوشت شوم داشت در میزد و من هیچ انتخابی؛ جز 

باز کردن در نداشتم. فعال دوری کردن از هر سفری که به سواحل اقیانوس اطلس ختم 

ش دور موندن از ایرلنده( من و دوناوان برای رسمی میشه، بهترین گزینه هست! )منظور

. دوناوان این موضوع رو بارها و بارها تکرار کرده ای نداشتیمکردن پیوندمون هیچ عجله

بار، دارم از خودم میپرسم چرا دوناوان انقدر مصممه که فعال صبر کنیم؟؟ . برای اولینبود

تو گروهش وجود داره؟ و اگه میدونست،  یعنی دوناوان میدونست که یه گرگ ماده دیوانه

دیگه چه چیزهایی این وسط وجود داره که از من مخفی کرده؟ چون این موضوع واقعا 

مشکل بزرگی تلقی میشه! اگه رابطه بین ما قراره درست پیش بره، من نیاز دارم که 

ه خودم دوناوان کامال باهام صادق باشه. همونطور که به سمت اتاقم قدم برمیداشتم، ب

قول میدادم که ته و توی این قضیه رو درمیارم. اگه بخاطر خودم نباشه؛ بخاطر سیارا 

وقفه من های بیها و بدقلقیبازی. سیارا یه زن مهربونه که تمام تخسحتما انجامش میدم

رو با صبوری و متانت تحمل کرده و من همیشه آرزو دارم که بتونم سیارا رو الگوی خودم 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
189 

 

. باالخره من به گروه ایرلند ملحق میشم. و وقتی این اتفاق رخ بده، من برای قرار بدم

 !ایهای دیوانه یا هر چیز دیگهام. گرگرویارویی با هر چیزی آماده

دوناوان همونطور که گفته بود، تو اتاقم منتظرم بود. در رو پشت سرم بستم و بهش تکیه 

 :کنم. دوناوان گفت؛ سعی کردم بفهمم باید از کجا شروع دادم

 .قضیه به اون بدی که فکر میکنی، نیست -

 !جدی؟؟ چون بنظر میرسه که خیلی افتضاح باشه -

 ...هست؛ اما -

اش هنوز خیس بودن که آروم از روی تخت بلند شد و یه قدم جلو اومد. موهای تیره

یان نشون میداد دوش گرفته و اخمی که روی صورتش بود، حس بدی که تو وجودش جر

 :داشت رو فریاد میزد. گفت

میدونم ویویان یه دردسر محسوب میشه؛ اما اینطور نیست که من بتونم با خیال  -

 ...راحت، هر کاری در رابطه با اون انجام بدم. من

 :دست به سینه شد و کالفه ادامه داد
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آوره. من خیلی وقت پیش، با ویویان خدایا! این موضوع خیلی مزخرف و خجالت -

ابیدم و بالفاصله بعدش پشیمون شدم. ویویان هم چندین سال از این موضوع به خو

 .عنوان یه اسلحه علیه من استفاده کرد

 یه اسلحه؟ یعنی چی؟ چطوری؟ -

چیزی که دوناوان داره میگه، خیلی غیرممکن بنظر میرسه. دوناوان یه آلفاست. ویویان 

ت که دوناوان تمایل جنسی خاصی نمیتونه بهش امر و نهی کنه! درضمن اینطورم نیس

 :یا... داشته باشه که ویویان با استفاده ازش بتونه رو دوناوان تسلط پیدا کنه. گفت

من قبل از اینکه ویویان بیدار بشه، اونجا رو ترک کردم و ترجیح میدادم وانمود کنم که  -

یویان صدمه زدم و . اما با این کار، از نظر روحی به واین اتفاق هرگز بینمون رخ نداده

 .دار کردم. ویویان بخاطر این موضوع یکم شوکه شداحساساتش رو جریحه

 "یکم شوکه شدن"پرده حرف میزد؛ اما یه حسی بهم میگفت دوناوان راست و بی

نمیتونه وضعیت ویویان رو اونجور که باید، توصیف کنه! طبق چیزهایی که سیارا گفت، 

 :دامه دادعیاره! ااین زن یه روانی تمام

از اینکه باعث شده بودم ویویان از نظر روحی آسیب ببینه، احساس خیلی بد و  -

انگیزی بهم دست داده بود. ویویان فکر میکرد اتفاقی که اون شب بینمون رخ داد، نفرت
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خیلی فراتر از یه ر*ا*ب*ط*ه یه شبه و موقت بوده! من فکرشم نمیکردم که باعث شم 

 ...اشتباهی از ر*ا*ب*ط*ه اون شب تو ذهنش بسازه؛ اماویویان همچین برداشت 

 

 :ای سر دادم و گفتمعصبی خنده

پس ویویان باهات بازی کرده! اون میدونسته تو پای اشتباهت میمونی؛ بخاطر همین،  -

طوری نقش بازی کرده که تو رو تحت تاثیر قرار بده و با این حُقه، تو رو تو مشتش نگه 

 !داره

جه این موضوع شدم؛ اما اون موقع نمیدونستم که ویویان داره برام فیلم من تازه متو -

های سنگینی نفره، مسئولیتبازی میکنه. اون زمان، بخاطر ملحق شدن به هیئت هفت

بهم محول شد که حسابی حواسم رو از مسائل گروهم پرت کرد؛ طوری که نمیتونستم 

مانی به حقیقت ماجرا پی بردم که دیگه اتفاقاتی که رخ میدادن رو با چشم باز بسنجم. ز

 .برای متوقف کردنش خیلی دیر شده بود

پشت این همه قدرت و جدیتی که تو رفتار دوناوان بود، یه مرد واقعا مهربون و 

پذیر پنهون شده بود. اگه دوناوان فکر میکرده که واقعا به احساسات ویویان مسئولیت

میذاشته این زن تا این حد، از مجازات صدمه زده، من میتونم درک کنم که چرا 
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. اما بالهایی که ویویان سر سیارا آورده، تمام خطاهایی که مرتکب میشده، قسر در بره

کننده باشه، بازم ها و خط قرمزها رو رد کرده! هرچقدرم که دلیل دوناوان قانعمحدودیت

ه. دوناوان آلفای های ویویان سکوت کندرست نبود که تو این موضوع در برابر جنایت

های گروهش کار اشتباهی انجام ی اونه که مواظب باشه گرگینه. این وظیفهگروه ایرلنده

های گروهش کُشته میشن! ندن و از دستوراتش اطاعت کنن؛ مخصوصا زمانی که گرگینه

 :گفتم

 ویویان خانواده سیارا رو به قتل رسونده؟ -

. امیدوار بودم سیارا تو تعریف داستان نفسم رو نگه داشتم و منتظر جوابش موندم

 :زندگیش اغراق کرده باشه و قضیه تا این حد وحشتناک نباشه. گفت

اگه بخوام راستش رو بگم، من خودمم از این موضوع مطمئن نیستم. من هیچ مدرکی از  -

 !ها ندارم؛ اما ندای قلبم بهم میگه که داستان سیارا حقیقت دارهاین اتفاق

هام از هوا خالی شدن. دوناوان اجازه داده بود یه قاتل تو گروهش آزاد ریه تو یه لحظه،

 :بچرخه؟؟ گفتم

 چرا هیچ کاری برای این قضیه انجام ندادی؟ -
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 :هاش از تعجب گِرد شدن و گفتچشم

. نحوه عملکرد من و اینکه نفره هستمبدون مدرک؟؟ من یکی از اعضای هیئت هفت -

هایی که تو این سیاره زندگی میکنن، کنم، برای بقیه گروهچطور گروهم رو مدیریت می

ای که غم و درد از های یه گرگ مادهها و حرفالگو محسوب میشه. اگه من طبق حدس

دست دادن جفتش، نیمی از وجودش رو نابود کرده، عمل میکردم و یه گرگ دیگه رو 

این کار من چه تاثیری ها از بدون کوچیکترین مدرکی میکُشتم، اونوقت بقیه گرگینه

 میگرفتن؟؟

 :لعنتی! حق با دوناوان بود. گفتم

بیا االن مدرک و این چیزها رو بذاریم کنار! به این سوال من جواب بده که ویویان یه  -

 !گرگ شرور و شیطانیه یا یه گرگ دیوانه؟

 !یه گرگ دیوانه. ویویان جنون داره -

 :دم. با حرص گفتمبا عصبانیت به سمتش رفتم و به عقب هلش دا
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تو یه احمقی دوناوان! اگه اون یه گرگ دیوانه هست، پس تو باید از گروه بیرونش  -

ها از قوانین اطالع دارن. یه گرگ دیوانه نمیتونه زنده بمونه! ی گرگینهمیکردی. همه

 !مدرک و این مزخرفات برن به جهنم

 :دوناوان با آرامش گفت

 .هات رو قبول دارممن حرف -

 :تم رو گرفت و ادامه داددس

ی نفره، این وظیفهاما من فقط از قوانین پیروی کردم. به عنوان عضوی از هیئت هفت -

منه که تابع قوانین باشم. اگه من بدون مدرک معتبر و بدون برگزاری محکمه، ویویان رو 

ندارم نفره رو زیر سوال میبرم. من هیچ مدرکی بکُشم؛ اونوقت تمام اقدامات هیئت هفت

که ثابت کنه ویویان دیوانه هست و اگه من ویویان رو بدون محکمه و مدرک بکُشم، 

اونوقت دیگه چطور میتونم افرادی مثل ایمجن رو که به تسا تهمت دیوانگی و جنون 

های خودشون تسا رو میزنن، متوقف کنم تا خودشون حکم صادر نکنن و با دست

گه هر خصومت و دشمنی به این ختم میشه که نکُشن؟؟ اگه من همچین کاری بکنم، دی

یکی به حکم خودش یه گرگینه دیگه رو میُکشه و خیلی راحت از مجازات کارش قسر در 

ها از این بهانه استفاده شده، دیوانه بوده! اونمیره به این بهانه که اون گرگینه کُشته
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بگه؛ چرا؟ چون  میکنن تا خودشون رو تبرئه کنن و هیچکس هم نمیتونه چیزی بهشون

 !الگوشون که من باشم، دقیقا همچین کاری انجام دادم

 :دستم رو عقب کشیدم و ازش فاصله گرفتم. گفتم

 چند وقته که میدونی اون دیوانه هست؟ -

 .مدت زیادیه -

 !قبل از اینکه باهاش بخوابی؟ -

 

 .نه! اون موقع نمیدونستم. ویویان خیلی خوب جنونش رو پنهون میکرد -

 :یه مشکل بزرگ محسوب میشه. گفتم این

 اصال چرا با اون خوابیدی؟؟ -

دلم نمیخواست جواب این سوال رو بدونم؛ اما باید میدونستم! پشیمونی و احساس گناه 

دوناوان از طریق پیوندمون به من منتقل شد. این حس انقدر شدید بود که حتی تو قلب 

 :منم سنگینی میکرد. گفت



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
196 

 

وقت پیش برمیگرده و اون زمان من با هیچ گرگی رابطه نداشتم.  این موضوع به خیلی -

نفره ملحق شده بودم. این مسئولیت از چیزی که فکرش رو من تازه به هیئت هفت

تر بود. من خیلی پریشون و مضطرب بودم و تمام تالشم رو به کار میکردم، سخت

! من فقط به یه نفر نیاز میگرفتم تا بتونم خودم رو با این شرایط وفق بدم. گندش بزنن

اش پیدا شد. اون خیلی راحت خودش داشتم که باهاش حرف بزنم و خب ویویان سروکله

 ...رو در اختیارم گذاشت و من به قدری داغون و سردرگم بودم که

 :کالفه پیشونیش رو ماساژ داد و گفت

در بیارم واقعا سیارا شاید این موضوع رو ندونه؛ اما من خیلی سخت تالش کردم تا سر  -

. اون زمان که جفت و پدر سیارا به قتل رسیدن، من اونجا نبودم تا چه اتفاقی رخ داده

نفره برای انجام کاری منو احضار اومده باشم؛ آخه هیئت هفتخودم شاهد اتفاقات پیش

. اما من سعی کردم ویویان رو گیر بندازم! اون زمان، تکنولوژی به قدری کرده بود

جا دوربین کار بذاری و مدرک جور کنی. من از هئیت نکرده بود که بتونی همهپیشرفت 

هایی که خودم اون نفره مرخصی گرفتم تا بتونم ویویان رو تعقیب کنم. حتی وقتهفت

. تو اون مدت که اطراف نبودم، افرادی رو موظف میکردم که حواسشون به ویویان باشه

کار اشتباهی ازش سر نزد؛ تا جایی که از تعقیب ویویان رو زیرنظر گرفته بودم، هیچ 
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کردنش منصرف شدم. و درست بعدش اتفاقات بدی رخ داد! من حتی برای مدتی ویویان 

وقفه ازش بازجویی کردم؛ اما ویویان هیچی رو تو انفرادی حبس کردم. چندین روز بی

اون حمایت میکردن. های گروه هم از بروز نداد! ویویان اصال بوی دروغ نمیداد و گرگینه

ای جز کوتاه اومدن، نداشتم؛ چون اگه بیشتر ادامه میدادم، خودم آخرش، دیگه چاره

دیوونه بنظر میرسیدم! من از ته قلبم سیارا رو باور دارم. میدونم که اون حقیقت رو 

میگه؛ اما من هیچ مدرکی ندارم. بخاطر همین باید قبل از اینکه ویویان بالی بدتری سر 

ا میاورد، اون رو به یه جای امن میفرستادم. با خودت فکر نکردی که من از پدرت سیار

خواستم به سیارا جایی برای زندگی کردن بده و اون رو زیر بال و پرش بگیره؟ که بهش 

اجازه بده هرجوری که دلش میخواد، زندگی کنه و مجبورش نکنه که به گروه شما ملحق 

 شه؟

 

فکر میکردم، روی تخت نشستم. این واقعیت که سیارا عضو  همینطور که به این موضوع

ایه که اجازه داره به گروه ما نیست و با هیچکدوممون پیوند نداره؛ اینکه تنها گرگ ماده

های دوناوان جور درمیاد و منطقی بنظر میرسه. دوناوان تنهایی زندگی کنه، با حرف

 !دستور داده بود که سیارا آزادانه زندگی کنه
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 :ناوان گفتدو

اون زمان، من و پدرت چندان با هم صمیمی نبودیم، آخه تازه دو یا سه سال بود که  -

رهبری گروهتون از پدربزرگت به پدرت سپرده شده بود. بخاطر همین فکر کردم شاید 

سیارا به پدرت که ارتباط چندانی با من نداره، اعتماد کنه. پدرت قبول کرد که تو این 

روزی لطف پدرت رو . امیدوارم که بتونم یهکنه و به سیارا پناه بدهموضوع بهم کمک 

جبران کنم. درسته که سیارا به عنوان یه گرگ تنها زندگی میکنه؛ اما تو تمام این مدت 

. من حتی مقام دوم شورای خودم رو مامور کردم تا از مادر از حمایت من برخوردار بوده

اش رو اجازه بدم که سیارا یه عضو دیگه از خانواده ؛ چون نمیخواستمسیارا محافظت کنه

هاش خودش ندیده که از دست بده. اما من هیچ مدرکی ندارم. تا حاال هیچکس با چشم

ویویان برخالف قوانین عمل کنه. اون بوی خودش رو مخفی میکنه تا ما متوجه نشیم که 

ن پیدا نمیشه و هیچکس های جرم، حتی یه تار مو از ویویاداره دروغ میگه! تو صحنه

قدم نمیشه تا اطالعاتی علیه ویویان در اختیارمون بذاره. من برای درخواست پیش

اش رو هم ندارم. تمام چیزی محکمه، به سه نمونه مدرک احتیاج دارم؛ اما من حتی یدونه

های سیاراست؛ اما حتی سیارا هم ویویان رو در حال ارتکاب این که من دارم، حرف

های اون، فقط در ها کار ویویانه. حرفندیده. اون فقط احتمال میده که این جنایتها قتل

 .حد حدس و گمانه
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پس ما به مدرک نیاز داریم. من میتونم سرتاسر قلعه دوربین کار بذارم تا باالخره اون 

 :ویویان عوضی رو گیر بندازم. گفتم

حتماال دلیل تمام مشکالتی که این مدت که بخاطر قضیه لوسیانا تو ایرلند نبودی، ا -

 اونجا پیش اومده، ویویانه! درسته؟

 :خنده تلخی سر داد و گفت

ویویان باعث میشه مشکالت زیادی به بار بیاد. همونطور که قبال هم تمام این  -

ها رو از آمیز گرگینههای اعتراضها و نعرهها زیر سر اون بوده! من میتونم لرزشنظمیبی

وقفه ادامه دارن و حتی یه لحظه هم دست ا گروه حس کنم. این صداها بیطریق پیوندم ب

های گروه رو حس کنم. یه مشکل های عصبانی گرگینه. میتونم نفساز سرم برنمیدارن

جدی این وسط وجود داره؛ اما من وقتش رو ندارم که این موضوع رو حل کنم. وظایف 

ها هم ده؛ مخصوصا حاال که اختالف با پرینفره تمام وقتم رو پر کرمربوط به هیئت هفت

به لیست مشکالتمون اضافه شده... من حتی وقت نفس کشیدن هم ندارم! و آره، من 

میدونم که ویویان بین همه پخش کرده که جفت لعنتی منه؛ اما خب چیزی که میگه 

ف درست نیست. هر کسی که یه ذره عقل و منطق داشته باشه، میتونه بفهمه که این حر
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ویویان، مزخرف محضه! و وقتی که من و تو باهم ازدواج کنیم، همه به دروغ ویویان پی 

 .میبرن. بخاطر همین این موضوع اصال ارزش جنگ و دعوا به راه انداختن رو نداره

ی که این حرفش آزارم میداد. مثل این بود که انگار داشت بهم میگفت تو ارزشش رو ندار

 :ه بندازم! آهی کشید و گفتبخاطرت جنگ و دعوا به را

حاال من باعث شدم که تو از نظر احساسی اذیت بشی و نمیدونم چطوری باید این  -

 .قضیه رو از دلت در بیارم

 :خودم رو عقب کشیدم و گفتم

 .مشکلی نیست -

 :دیگه فشار داد و گفتهاشو به همدندون

راضی کردن من، اینو این حرفت بیشتر عذابم میده مردیت. میدونم که فقط برای  -

 میگی؛ درسته؟

 :لهجه ایرلندیش رو تقلید کردم و مثل خودش گفتم

 .آره! همینطوره -

 :دوناوان کنارم نشست و گفت



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
201 

 

برای یه مدت الزم نیست که به ایرلند بریم. اگه تماسی در رابطه با برگشت دریافت  -

بده تا بتونم این مشکل کنم، میتونم خودم تنهایی برگردم؛ بدون تو! فقط کمی بهم زمان 

 !رو حل و فصل کنم. تو نباید با ویویان سروکله بزنی

 :دستش رو فشار دادم و گفتم

تو احمقی دوناوان! االن مشکالت تو، مشکالت منم محسوب میشه. ما باهم از پسش  -

 .برمیایم

 :سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت

هه! من دلم نمیخواد تو نزدیک این زن ویویان یه گرگ به شدت زرنگ و آب زیر کا -

 !وجه. به هیچباشی

 :به عقب هلش دادم و گفتم

 .هی! فکر کنم گفته بودی که من یه گرگ قدرتمندم -

 

من نمیخوام تو درگیر این بازی بشی مردیت. ویویان به هر کار کثیفی رو میاره؛ اما تو  -

 .از دست ویویان برمیاد هاییاینطوری نیستی. نمیتونی تصور کنی که چه شرارت
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 .دوناوان! مثل اینکه یادت رفته من تو چه گروهی بزرگ شدم -

ها و رسیدگی کردن به من میتونستم به دوناوان کمک کنم. مرتب کردن اوضاع گروه

 :من بود! دوناوان لبخند زد و گفت DNA های دیوانه، توگرگ

 .نه، یادم نرفته -

های آشفته رو شدم و گروهدیوانه زیادی روبه هایخب پس میدونی که من با گرگ -

 زیادی رو دیدم که به هر مشکلی که فکرش رو بکنی، دچار شده بودن. درسته؟

 .آره؛ میدونم. اما ویویان فرق میکنه -

های نه. فرق نمیکنه! من دوسال پیش، وقتی اون بال سر گروه اوهایو )یکی از ایالت -

 .آمریکا( اومد، اونجا بودم

های گروهش رو به جز دوتا گرگ ه که آلفای این گروه دیوانه شده بود و تمام گرگینهیادت

ها رو وادار کنه ماده، به قتل رسونده بود؟ اون از قدرتش استفاده کرد تا بقیه گرگینه

های خودش کرد، فقط از بخاطرش دست به قتل و کشتار بزنن! کاری که اون با گرگینه

 !اددست یه بیمار روانی برمی

 :وقتی به این موضوع فکر میکنم، بدنم به لرزه میفته. ادامه دادم
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 های آمریکا( اومد رو یادته؟و بالیی که سر گروه فلوریدا )یکی از ایالت -

 :دوناوان با یادآوری اون ماجرا اخم کرد. گفتم

اره های اون گروه یه انسان رو تیکه پ. یکی از گرگینهآره. من شاهد اون اتفاق بودم -

کرد! یادته؟ درست قبل از اینکه اون گرگینه، به همچین قتلی مرتکب بشه، من باهاش 

ها همیشه یه اشتباهی حرف زده بودم. من میدونم دیوونه بودن یه گرگ چجوریه. اون

انجام میدن که باعث میشه گیر بیفتن. تو همیشه میتونی یه دلیلی برای درخواست 

 !محکمه پیدا کنی. مطمئن باش

های دیوانه هایی هم وجود داشت؛ اما اساسا گرگینههایی که گفته بودم، تفاوتین نمونهب

 :همیشه شبیه به هم عمل میکنن. گفتم

 تو فکر میکنی این وضعیت به حدی بحرانی شده که باید فورا یه راهی براش پیدا کنی؟ -

 .گمون نمیکنم؛ اما خب من نمیتونم جلوی رخ دادنش رو بگیرم -

 

 :متم خم شد و گفتبه س

 تو مطمئنی که میخوای جفت من باشی؟ با وجود این همه مشکل؟ -
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 .اوهوم. تو تمام این مشکالت، منو شریک خودت بدون -

 :پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم و گفتم

 .راه میشهمن میتونم کمک کنم. بهم اعتماد کن. همه چیز روبه -

 ...نتی رو بهت دادهمن برای تو نگرانم. کوزت این سکه لع -

 :هاش مچ دستم و زنجیری که به سکه وصل بود رو لمس کرد. بعد ادامه دادبا انگشت

 .ی این مشکالت، باید ازت محافظت کنمو من میدونم که در برابر همه ... -

 .خیلی خودت رو نگران نکن -

 :های آبیش برق زدن و گفتچشم

 !اما محافظت از تو، وظیفه منه -

 .که یکم از وظایفت کم کنیالزمه  -

دوناوان روی تختم لم داد و منو به سمت خودش کشید تا وزنمو روی بدنش بندازم. 

 :گفت

 .آره؛ اما اتفاقا من فقط و فقط از همین وظیفه لذت میبرم -
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دوناوان موضوع بحث رو عوض کرده بود و منم مخالفتی نکردم. فعال حرف زدن درباره 

وجه درمورد این مسئله که دوناوان باید از حجم هیچمن بهمشکالت، کافی بود. اما 

ای که کوزت اخطار داده بود، کاریش کم کنه، کوتاه نمیام. گروه ایرلند به همون اندازه

های دوناوان . حرکت لبدردسرسازن و از قرار معلوم، ماجراهای زیادی اونجا در انتظارمه

الی هام رو البهاز ذهنم پَر بکشن. انگشت هام، باعث میشد که تمام این فکرهاروی لب

موهای دوناوان سُر دادم و همراهیش کردم. فعال که اوضاع تقریبا آرومه، اگه من و 

هایی مثل االن نداشته باشیم، مطمئنا بعدا پشیمون میشیم. دوناوان دوناوان لحظه

ی دوناوان روی هاهاش رو به زیر لباسم سُر داد و کمرم رو نوازش کرد. رد انگشتدست

بخشی رو زیر پوستم حس کنم. همینه! من هیچوقت بدنم، باعث میشد که سوزش لذت

 .از اینکه دوناوان لمسم کنه، سیر نمیشم

*** 

محل میکرد، از خواب هایی که نثار این خروس بیبا صدای زنگ موبایل دوناوان و فحش

مقدار غذا خوردیم، حرف زدیم، یهبیدار شدم. بعد از اینکه من و دوناوان یکم بیشتر باهم 

فیلم دیدیم و باالخره از خستگی بیهوش شدیم! پدر از اینکه دوناوان روی تخت من 

خوابیده، دلخور میشه؛ اما گمون نکنم چیزی به زبون بیاره؛ حداقل مطمئنم به دوناوان 

 :چیزی نمیگه! دوناوان جواب داد
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 بله؟ -

حسابی دورگه شده بود و لهجه ایرلندیش بیشتر آلود بودن، صدای دوناوان بخاطر خواب

 :خط گفتاز همیشه حس میشد. یه صدای ظریف زنونه، با جدیتِ تمام از پشت

 !جان مُرده -

درد و غم ناگهانی دوناوان از طریق پیوندمون به من منتقل شد. روی تخت نشستم و 

رد احساسات ای چرخید و سعی کدستمو روی بازوش گذاشتم. دوناوان به سمت دیگه

بدی که به وجودش هجوم آورده بودن رو کنترل کنه. این احساسات به قدری شدید 

بودن که حتی رو منم تاثیر میذاشتن. درد، رنج، غم، احساس گناه! احساس گناه؟ آخه 

برای چی... وای خدا! جان؟ خدای من! جان مُرده. کسی که مقام دوم رو تو شورای 

 :نده دوناوانه؛ همینطور بهترین دوستش! دوناوان گفتدوناوان داره. کسی که فرما

 یا عیسی مسیح! نمیفهمم... چطور آخه؟ کی همچین کاری کرده؟ -

بالیی که سر جان اومده، اصال سابقه نداشته. قبال همچین چیزی ندیده بودم دون!  -

 )مخفف دوناوان(



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
207 

 

رو مخفف کرده بود!  آب دهنم رو قورت دادم. اصال خوشم نیومد که این زن اسم دوناوان

یه چیزی درمورد این زن منو عصبی میکرد. خودم رو جلو کشیدم تا به دوناوان 

تر بشم. وقتی شکمم به کمر دوناوان تماس پیدا کرد، دستم رو دورش حلقه کردم نزدیک

و بدنش رو به سمت خودم چرخوندم. همونطور که با یه دستش موبایلش رو محکم کنار 

های من سُر داد. الی انگشتاش رو البههای دست دیگهود، انگشتگوشش نگه داشته ب

دوناوان گریه نمیکرد، فریاد نمیکشید؛ اما درد عمیقی که تو قلبش بود، حتی وجود منم 

 !به آتیش میکشید. دوناوان موری از درون نابود شده بود

 :زنی که پشت خط بود، گفت

 !ات تو آمریکا خوش گذروندیقهباید به ایرلند برگردی. بسه هرچی با معشو -

های ایرلند فکر میکنن من و دوناوان مشغول خوش گذروندیم؟ یعنی گرگینه

گذرونی هستیم؟؟ چون این زن خیلی صریح به همین موضوع اشاره کرده! تا جایی خوش

که یادمه، ما همش درگیر کارهای شیطانی لوسیانا بودیم. سروکله زدن با یه جادوگر 

گذرونی محسوب میشه؟؟ نه! حتی یه ذره! و کدوم خری به خودش اجازه روانی، خوش

 :میده که با آلفای گروهش اینطوری حرف بزنه؟؟ دوناوان خرخرش رو خفه کرد و گفت

 !بهتره حد خودت رو بدونی ویویان -
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امواج قدرت، اطراف دوناوان رو فرا گرفتن. موهای گرگم از بازوهام بیرون زدن و من 

ش میکردم تا انرژی دوناوان بدون اینکه مجبورم کنه تغییرشکل بدم، از سختی تالبه

ام بلند شده بود؛ چون دوناوان متوجه وضعیتم شد. بدنم عبور کنه. احتماال صدای ناله

. ویویان! اون مقام دستم رو فشار داد و چند درجه از قدرتش کم کرد تا گرگم آروم بگیره

ابراین این وظیفشه که آلفای گروه رو از اتفاقاتی که رخ سوم رو تو گروه ایرلند داشت؛ بن

داده، آگاه کنه. همین چند ساعت پیش من و دوناوان داشتیم درمورد ویویان حرف 

میزدیم و حاال اون زن با دوناوان تماس گرفته... این موضوع یکم برام عجیب و ترسناک 

اون تماس گرفته تا خبر مرگ  بود! درست زمانی که من به ماهیت واقعی این زن پی بردم؛

 :فرمانده گروه رو به دوناوان بده؟ ویویان گفت

من حد خودم رو میدونم دون! اما فرمانده تو کُشته شده. اگه تا کمتر از یه روز دیگه،  -

ها ایجاد شده، شدیدتر میشه و هایی که بخاطر قدرت بین گرگینهاینجا نباشی، کشمکش

 .دیگه نمیشه آرومشون کرد

العاده قدرتمند باشه! و ی فوقدی که به عنوان فرمانده انتخاب میشه، باید یه گرگینهفر

نهایت تو گروه مشهور و اصیلی مثل گروه دوناوان، به قتل رسوندن فرمانده، کار بی
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سختی تلقی میشه. همونطور که به این موضوع فکر میکردم، یه سوال به ذهنم خطور 

 :ی صورتش کشید و گفتکرد. دوناوان کالفه دستشو رو

 جان چطور کُشته شد؟ -

 :ب دادانگار دوناوان افکار منو خونده بود! چون سوال منم دقیقا همین بود. ویویان جوا

احتماال کار یه پری بوده. بدن جان تیکه پاره شده و اعضای بدنش از هم جدا شدن! اما  -

 !این قتلِ وحشیانه تو قلعه صورت گرفته. تو اتاق خودش

شته شدن توسط یه پری یه چیزه و کُشته شدن توسط یه پری داخل قلعه یه چیز کُ

دیگه! من قبال هرگز نشنیدم که همچین اتفاقی بیفته. آخه غیرممکنه که تو قلعه 

ها رتبه بیاره. اما خب پریها، یه بیگانه بتونه همچین بالیی سر یه مقام عالیگرگینه

ی دیگه، بدون طی کردن فاصله ی از یک نقطه به نقطهجایاالرض دارن )جابهتوانایی طی

ها میدونم، همینه. اما خب کی فیزیکی بین دو نقطه( و تنها مهارتی که من درمورد پری

ها موجودات ای دارن که مخفی نگهشون داشتن؟! پریهای دیگهها چه قدرتمیدونه اون

هیچ چیزی در مورد این مرموزی هستن! اما هنوزم غیرممکن بنظر میرسه که هیچکس، 

های زیادی تشکیل شده و خیلی عجیبه که قتل ندیده و نشنیده! گروه ایرلند؛ از گرگینه
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یه پری بتونه مخفیانه وارد قلعه بشه، یه نفر رو به بدترین شکل بکُشه و قبل از اینکه 

 :کسی متوجه بشه، از اونجا فرار کنه! ویویان گفت

 ...ی شدن. وو عصب ها حسابی آشفتهی گرگینههمه -

 .آره. میتونم جَو متشنج گروه رو حس کنم -

بازی بهت چسبیده که یادت آره، میتونی منو خر فرض کنی دون! شایدم انقدر عشق -

 !رفته یه گروهی هم داری

طرز برخورد ویویان جوری بود که انگار خودش رو برتر میدونست؛ اما اصال مثل یه گرگ 

 :بی، آزاردهنده و رومخ بود؛ اما دیوانه نه! دوناوان گفتدیوانه بنظر نمیرسید. عص

 !تمومش کن ویویان -

خرخری که تو صدای دوناوان بود، به حدی پرقدرت بود که میتونست هر گرگی که 

حاضرجوابی میکنه رو ساکت کنه؛ اما بنظر میرسید که روی ویویان هیچ تاثیری نداره. 

 :شن، از همچین امتیازی برخوردارن. ویویان گفتهایی که از پایه و اساس دیوانه باگرگ

پاچه نگیر! و سعی نکن با قدرتت دهن منو ببندی! تقصیر من نیست که تو انقدر نسبت  -

 .انگاری میکنی و گروهت رو نادیده میگیریات سهلبه وظیفه
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انرژی زیادی که از دوناوان ساطع میشد، نشون میداد که اون داره از طریق پیوندش با 

. روهش، قدرتش رو از همینجا به ایرلند میفرسته تا دستورش رو به ویویان تحمیل کنهگ

من قبال دیده بودم که آلفاها این کار رو تو فواصل کوتاه انجام بدن؛ اما ویویان تو یه 

... من هرگز همچین چیزی ندیده ی دیگه حضور داره و انتقال قدرت از این فاصلهقاره

یان قدرت دوناوان رو حس نمیکنه یا دیوانگیش این اجازه رو بهش بودم. هرچند که ویو

میده که حتی دستور گرگ قدرتمندی مثل دوناوان رو هم نادیده بگیره. اینم یه امتیاز 

های دیوانه گاهی اوقات، حس هایی که اساسا دیوانه هستن! گرگدیگه برای گرگینه

یا دستور مافوقشون رو مثل  اشون رو علنا از دست میدن و نمیتونن قدرتالمسه

های عادی حس کنن. حاال با عقل جور درمیاد که چرا ویویان مقام سوم رو تو گروه گرگ

 .ایرلند داره

های مختلف های گروه رو تو موقعیتهر چند که اون قدرت واقعی برای کنترل گرگینه

اهر کنه که قدرتمنده! نداره؛ اما با توانایی که تو نادیده گرفتن دستورها داره، میتونه تظ

تو بازی قدرت با یه گرگ دیوانه؛ امکان نداره بتونی پیروز بشی. حاضرم شرط ببندم که با 

 :های گروه رو بدست بیاره. دوناوان آهی کشید و گفتهمین حُقه تونسته حمایت گرگینه
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 اول باید ترتیب هواپیما رو بدم. تا جایی که ممکنه سعی میکنم خیلی زود به سمت -

 .ایرلند راه بیفتم

 

ای بگه، دوناوان تماس رو قطع کرد. بعد موبایلشو و قبل از اینکه ویویان بتونه چیز دیگه

 :هاش صورتش رو پوشوند. گفتروی تخت انداخت و کالفه با دست

 !گندش بزنن! این یه دردسر بزرگه -

مثل از دست مطمئن نبودم که چطور میتونم بهش کمک کنم. از دست دادن یه فرمانده، 

. وقتی آلفای گروه تو قلمرو نباشه، فرمانده مدیریت گروه رو به عهده دادن یه بازو بود

قدم، باهوش و قابل اطمینان باشن. درواقع تا حد های فرمانده باید ثابتمیگیره. گرگینه

زیادی باید مثل آلفای گروه، قدرتمند باشن. طوری که اگه یه فرمانده، بدذات و شرور 

ه، میتونه حتی آلفای گروه رو به مبارزه دعوت کنه و در نتیجه باعث ایجاد مشکالت باش

زیادی تو گروه بشه. پیدا کردن یه فرمانده خوب... میشه گفت احتمالش یک در میلیونه! 

و خب روی این سیاره، یه میلیون گرگینه وجود نداره. با وظایفی که دوناوان به عنوان 

العاده دیگه نیاز پیدا ی فوقبه عهده داره، اون به یه فرماندهنفره عضوی از هیئت هفت

نفره رو. با شناختی که من از میکنه؛ وگرنه یا باید قید گروهش رو بزنه یا قید هیئت هفت



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
213 

 

وجه گروهش رو کنار نمیذاره. مدت خیلی طوالنیه که دوناوان هیچدوناوان دارم، اون به

که نمیتونه بیخیال گروهش بشه. پس یعنی دوناوان  های ایرلنده و مطمئنمآلفای گرگینه

ای قبال همچین کاری نفره رو ترک کنه؛ اما هیچ گرگینهاحتماال مجبور میشه هیئت هفت

نفره تا پایان عمرشون تو این انجمن میمونن و فقط مرگ نکرده. اعضای هیئت هفت

و انجام بده؛ یعنی یه میتونه بهشون اجازه خروج بده. پس دوناوان باید کار غیرممکن ر

فرمانده جدید پیدا کنه. خیلی خیلی سریع! طبق چیزهایی که من درمورد گروه ایرلند 

یاد گرفتم... حق با دوناوانه. این یه دردسر بزرگ محسوب میشه. دوناوان از روی تخت 

 :تاپش رو برداره؛ بعد دوباره کنارم نشست و گفتبلند شد تا لپ

 .اعت دیگه هواپیمام رو ردیف کنمگمونم بتونم تا چند س -

خط حرف میزد، مضطرب تو اتاقم یه تماس فوری برقرار کرد و همزمان که با فرد پشت

قدم میزد. درواقع اینطوری به من فرصت داده بود تا به نتیجه برسم که باید چیکار کنم. 

آخه من هیچ شکی تو ذهنم نداشتم که این وضعیت، همون آشفتگیه که کوزت 

ردش بهم اخطار داده بود. مطمئنم که خودشه! من باید تو خونه بمونم. دوناوان هم درمو

حتما با تنهایی رفتن موافقه و احتماال ترجیح میده که من همراهش نرم؛ اما من 

نمیتونستم تنهاش بذارم. میدونم رفتنم احمقانه هست. من برای رویارویی با همچین 
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دازه کافی قوی نیستم. اما خب اهمیتی نداره. من مشکلی، اصال آماده نیستم. من به ان

جفت دوناوان هستم و اصال درست نیست زمانی که بهم احتیاج داره، رهاش کنم. حتی 

ترین لحظه زندگیم رو تجربه کنم؛ مهم نیست. هرچی اگه با رفتن به ایرلند، قراره تاریک

 :چرخید. گفت میخواد بشه، به جهنم! دوناوان تماس رو قطع کرد و به سمت من

 .خب، من ساعت شش راهی ایرلند میشمخیلی -

 

 :ساعتم رو چک کردم. فقط چهار ساعت تونستیم بخوابیم. گفتم

 ...باشه. میتونم تا اون موقع حاضر بشم. من باید -

 !حرفشم نزن -

 .من باهات میام -

 !نه نمیای -

 :هاش گذاشت و ادامه دادکمی از قدرتش رو پشت حرف

. کوزت درمورد رفتن به من کُشته شده. یه گرگ دیوانه تو گروهم وجود دارهفرمانده  -

 ...ایرلند بهت اخطار داده
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 :مکث کرد و بعد گفت

 .نه! من این اجازه رو بهت نمیدم که بیای -

 !بهم اجازه نمیدی؟ -

اوه خدا! دوناوان ناراحت و عزادار بود؛ بخاطر همین باید سعی کنم که عصبی نشم. اما 

 :نمیشه سکوت کنم و هیچی بهش نگم! گفتم خب

 !من جفت توام. تو نمیتونی به من امر و نهی کنی دوناوان -

 :به سمتش قدم برداشتم و گفتم

 .من باهات میام -

هیچ تضمینی وجود نداره که اونجا در امان باشی مردیت. اگه این قتل کار یه پری  -

 ...باشه... یا نباشه

 :کرد و ادامه داد بازدمش رو به بیرون فوت

بهترین دوست من، به قدری قدرتمند بود که تا االن باید به عنوان آلفا، گروه خودش  -

ام کنارم شناس بود که به عنوان فرماندهرو اداره میکرد؛ اما جان انقدر وفادار و وظیفه

. . هر موجودی که همچین بالیی سر جان آورده، بدون شک یه فراطبیعی بودهموند
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ئنا همینطوره! من هنوز نمیتونم بگم دقیقا چه اتفاقی رخ داده؛ اما میدونم که این مطم

 !موضوع خطرناکه و نمیخوام حتی به ایرلند نزدیک بشی

 .من میتونم بهت کمک کنم. تو هم به من نیاز پیدا میکنی دوناوان -

 

 :روی تخت نشست و گفت

 ...من نمیتونم درست فکر کنم -

 :انو زدم و گفتمروی دوناوان زروبه

اتفاقا بخاطر همینه که میگم بهم احتیاج داری. من میتونم این کار رو انجام بدم. میتونم  -

 .بهت کمک کنم

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .میدونم که از بُردنت پشیمون میشم -

 :بخش تحویلش دادم؛ امیدوار بودم که واقعا بهش قوت قلب بده. گفتمیه لبخند اطمینان

 .وجه همچین چیزی نمیشهیچهبه -
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 !خبخیلی -

 :سرش رو تکون داد و گفت

چی رو برای سفرمون حاضر کنم. تا سه ساعت دیگه من میرم با پدرت حرف بزنم و همه -

 .برمیگردم

 .میشم تا اونموقع منم آماده -

دوناوان از روی تخت بلند شد و منم همراه خودش از روی زمین بلند کرد. بعد با خشونت 

 :عطش منو ب*و*س*ی*د. گفت و

کس نمیتونه بهتره اتفاقی برات نیفته مردیت؛ چون اگه تو رو از دست بدم، دیگه هیچ -

 !در امان بمونه

ایش که حاال برق میزدن، نگاه های آبی شیشهکمی ازش فاصله گرفتم تا بتونم به چشم

 :کنم. گفتم

ز زندان دارم! و از اونجایی که مشکلی برام پیش نمیاد. درضمن، من یه بلیط خالصی ا -

 !ام که اونجا آتیش به پا کنمقراره به عنوان نقش اصلی وارد گروهت بشم، حسابی آماده

 .مردیت! این قضیه، شوخی نیست -
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 !خب منم جدی گفتم -

به سمت در اتاق رفت و قبل از اینکه کامال از اتاق خارج بشه، سرش رو برگردوند و نگاه 

های اطراف های دوناوان کمی خم شده بودن و انگار چین. شونهغمگینی نثارم کرد

تر بنظر میرسیدن. جفت من چند تا مشکل جدی تو گروهش داشت و چشمش، عمیق

هردومون خیلی خوب این موضوع رو میدونستیم. برای چند لحظه، همونجا خشکم زد. 

 !وت میشمخدای من! خودم رو درگیر چه موضوعی کرده بودم؟؟ دارم به جهنم دع

*** 

مدت زیادی از رفتن دوناوان نگذشته بود که سروکله پدر و برادرهام توی اتاقم پیدا شد. 

ها بودم که در بهترین حالت، باید بگم که یک ساعتِ تمام مشغول اطمینان دادن به اون

اگه اینجا رو ترک کنم و به ایرلند برم، اتفاقی برام نمیفته. مکس تهدید کرد که اگه با 

وناوان برم، اونم همراه ما به ایرلند میاد؛ اما من داشتم میرفتم که به گروه ایرلند ملحق د

بشم؛ هرچند که این اتفاق خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو میکردم، رخ داده بود؛ ولی 

هرحال من نمیتونستم مکس یا بقیه رو همراه خودم به ایرلند ببرم که اگه گروه به

ام مانعم بشن. با وجود اینکه خودم رو با به مبارزه کردن، خانوادهدوناوان منو دعوت 

های طوالنی خفه کردم تا قانعشون کنم؛ اما انگار تا دوناوان تضمین نده که سخنرانی
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ها خیالشون راحت نمیشه. ناامیدکننده بنظر میرسه جوره حواسش به من هست، اونهمه

و ضمانت دوناوان نیاز دارن. من میتونم از  ها هنوز به قولکه بعد این همه تالش، اون

 .خودم محافظت کنم

هواپیمای دوناوان فقط برای ما دو نفر آماده شده بود. وقتی باالخره به ایرلند نزدیک 

رو به شیشه پنجره چسبوندم تا نگاهی به  تر شد و من دماغمشدیم، ارتفاع هواپیما کم

سرد هواپیما، عمل میعان صورت میگرفت و  هام به شیشهپایین بندازم. با برخورد نفس

. من قبال هرگز به ایرلند نیومده بودم و تازه فهمیدم که چرا پدر شیشه کمی تار میشد

همیشه از این جزیره دوری میکرد؛ اما خب دیگه اهمیتی نداره؛ چون سرنوشت منو به 

قراره با چه چیزی  اینجا کشونده. مدام به این فکر میکردم که وقتی هواپیما فرود بیاد،

مواجه بشیم... هوف! سعی کردم این افکار مضطربی که تو ذهنم جوالن میدادن رو پس 

جای ایرلند، رنگ بزنم و از منظره لذت ببرم. از چیزی که تصور میکردم، زیباتر بود. همه

ای، یشمی و... وقتی رنگ، پررنگ، چمنی، پستهسبز دیده میشد؛ سبزهای مختلف! کم

حسابی پایین اومد تا تو فرودگاه دوبلین )پایتخت ایرلند( فرود بیاد، باالخره  هواپیما

شکل که هر نوع رنگ سبزی رو تو خودشون جا داده های مربعیزمین فهمیدم اون قطعه

ی ایرلند رو نشون میدادن؛ هرچند که هوا ابری و بارونی العادهبودن، درواقع طبیعت فوق

 .بود
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وستایی اطراف شهر رو ببینم و از خودم میپرسیدم که مردم چطور های رمیتونستم کلبه

 .میتونن دور از شهر و تکنولوژی زندگی کنن

مردم روستایی اصال تلویزیون دارن؟ چون من که جونم به تلویزیون بسته هست.  اون

های ایرلند، سیستم پخش فیلم و سریال داشته باشه. همینطور امیدوارم که قلعه گرگینه

های هواپیما باالخره به هام رو آنالین تماشا کنم. چرخفای خوب که بتونم برنامهاییه و

رفته کم شد تا متوقف بشه. روی صندلیم خشکم زمین برخورد کردن و سرعتش رفته

 :زده بود. میدونستم وقتش رسیده که پیاده بشیم. دوناوان گفت

 ای؟تو آماده -

ر که گفتم، فقط من و دوناوان تو هواپیمای جا شدم. همونطوکمی روی صندلیم جابه

خوشگلش حضور داشتیم که این واقعا عالی بود. دوناوان تقریبا بیشترِ مسیر رو خوابیده 

بود؛ اما من کال نمیتونستم تو هواپیما بخوابم. مخصوصا هواپیمایی که قراره تو ایرلند 

 :فرود بیاد! گفتم

 .آره -

ستی بزرگم که به رنگ آبی روشن بود رو بردارم. بعد داز روی صندلیم بلند شدم تا کیف

 :کتاب، موبایل و هدفونم رو داخل کیفم جا دادم. دوناوان گفت
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 .بهتره که االن پالتوت رو بپوشی. هوای بیرون خیلی سرده -

زندگی کردن تو ایالت گرمی مثل تگزاس، خونم رو رقیق کرده بود. البته این مدت کوتاه 

تم، باعث شد که تا حدودی بتونم به سرما عادت کنم؛ آخه کُلرادو یه برگش که به خونه

چیزی فراتر از یخبندون ایالت کوهستانیه که بخاطر ارتفاعاتش، تو فصل زمستون یه

هات از شدت میشه! اما دمای هوا تو ایرلند به حدی پایینه که حس میکنی نوک انگشت

های پالتوم رو بستم و شال گردنم م، دکمهسرما، ذُق ذُق میکنن! کاله بافتنیم رو پوشید

 :رو دور گردنم پیچوندم. با این همه لباس، فقط یکم احساس گرما میکردم. پرسیدم

 !هایی جون سالم به در ببرن؟ها چطور میتونن از همچین زمستونانسان -

 .منم نمیدونم -

سرم رو به عالمت دوناوان دستش رو به سمتم دراز کرد تا کیفم رو ازم بگیره؛ اما من 

منفی تکون دادم. دوست داشتم وسایلم رو خودم حمل کنم. در ضمن، ویویان باید اون 

وقت وسوسه نشم کاری که هام پر باشن تا یهبیرون باشه. پس احتماال بهتره که دست

 :ام برای خفه کردن این زن لعنتی زیاده! دوناوان گفتنباید رو انجام بدم! چون انگیزه

 .ب! پس بریمخخیلی -
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های هواپیما گذاشتم، چشمم به پنج تا مرد افتاد که تماما سیاه پوشیده وقتی پامو رو پله

بودن و کنار یه ماشین منتظر ایستاده بودن. پس بقیه کجا بودن؟؟ وقتی یه آلفا به 

آمدگویی به آلفاشون باالی گروه، برای خوشهای ردهاش برمیگرده، معموال گرگینهخونه

رتبه گروه، البته این موضوع تو هر گروهی متفاوته؛ اما حداقل پنج گرگینه عالی میان.

. برای بعضی حتما باید برای پیشواز رهبرشون بیان؛ به همراه تعدادی از کازادورهای گروه

ها، تعداد ی گروهها، این تعداد فقط به ده نفر ختم میشه؛ اما برای بقیهاز گروه

شن انقدر زیادن که میتونن یه اتوبوس رو پر کنن! درواقع هایی که جمع میگرگینه

باالی یه گروه، از نظر سطح قدرت، تا چه اندازه به های ردهبستگی به این داره که گرگینه

های تر باشه، اختالفها به هم نزدیک. هرچی که سطح قدرت اونهم نزدیک هستن

مچین مواقعی که آلفا برمیگرده، افراد بیشتری هم تو اون گروه ایجاد میشه؛ بنابراین تو ه

بیشتری به استقبالش میان تا اینطوری بتونن موقعیت خودشون رو تو گروه حفظ و 

تثبیت کنن! اما تو هر گروهی، تعداد افرادی که برای پیشواز میان، حداقل باید ده تا 

مالقاتمون  باشه. تازه! این ویویان عفریته کدوم گوریه؟ هرچند که من خیلی دلم میخواد

آلفاش، به اینجا میومد. حاال که  آمدگویی بهبه تاخیر بیفته؛ اما ویویان باید برای خوش

. هرچند که من جان کُشته شده، حداقل فعال ویویان فرمانده گروه محسوب میشه

اطالعات زیادی تو این زمینه ندارم؛ اما غیبت ویویان میتونه یه عالمت خطر بزرگ باشه! 
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هرحال، غیبت ویویان یه شغول رسیدگی به قتلیه که صورت گرفته؛ اما بهشاید اون م

ها توهین صریح نسبت به دوناوان تلقی میشه. موقع پایین اومدن، متوجه شدم که پله

وپا چلفتی بنظر . باید قدردان تعادل گرگم باشم که نمیذاره دستبخاطر بارون لیز شدن

باال و قدرتمند گروه دوناوان، باعث های ردههبرسم. چون گند باال آوردن جلوی گرگین

دست و پا باشه! و من میشه اولین تصویری که از من تو ذهنشون میسازن، یه خنگ بی

ی کیفم رو کمی اصال همچین چیزی نمیخوام. وقتی به باند فرودگاه رسیدیم، دسته

 .تر گرفتممحکم

ه هرکدوم از مردها نگاه کردم. قبل از اینکه به سمت جلو حرکت کنم، چند لحظه به چهر

وقتی نگاهم با مرد اول تالقی کرد، اون فورا به نشونه احترام سرش رو پایین انداخت و 

این کارش انقدر متعجبم کرد که تقریبا نفسم بند اومد! اون مرد واقعا داشت بخاطر 

هایی که آمد میگفت؟؟ بعد از اون همه حرفملحق شدن به گروهشون، به من خوش

 .های ایرلند شنیدم، این رفتار اصال چیزی نبود که انتظارش رو داشتمرمورد گرگینهد

مردی که کنارش ایستاده بود، اخم غلیظی نثارش کرد و بعد نگاهش رو به سمت من 

سرش تکیه داد. بعد از یه دقیقه خیره چرخوند. دست به سینه شد و به ماشین پشت
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ای سوق داد؛ اما از حالت رو به سمت دیگه شدن به من، ازم رو برگردوند و نگاهش

 !اش مشخص بود که از حضور من چندان خوشش نیومدهچهره

 .دو نفر بعدی، نشون دادن که حتی بیشتر از اون مرد اخمو، سرد و خشک هستن

امید کوچیکی که بخاطر برخورد مرد اول تو وجودم جرقه زده بود، با دیدن رفتار این سه 

 .کامال خاموش شدتا عصاقورت داده، 

خوبه! درواقع این همون چیزی بود که انتظارش رو داشتم و اگه این اطراف رسمه که 

برای پذیرفتن من تو گروهشون باید از درِ اجبار وارد بشم، خب خیلی هم خوشحال 

میشم که تمام روز وقتم رو صرف مطیع کردنشون کنم! چون هرطوری شده، تک تکشون 

 .ن میکنمرو وادار به تسلیم شد

توجهی رو به حد اما حتی این دو تا کازادور هم به نوبت از من رو برگردوندن. واقعا بی

 !اعال رسونده بودن

بعد نگاهم به نفر آخر افتاد. یه مرد با موهای قرمز! تو این گروه پنج نفره، بنظر میرسید 

 .تر باشهکه مرد موقرمز از همشون قوی
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من رسما جانشین دوناوان محسوب میشم. هرچی که جفت دوناوان بودن یعنی اینکه 

باشه، من این توانایی رو دارم که از قدرت دوناوان استفاده کنم؛ طوری که انگار این 

های گروه هم نمیتونه تو این موضوع مشکلی ایجاد قدرت مال خودمه! و برخورد گرگینه

 !شه. همین و تمامکنه؛ چون من جفت دوناوان هستم و قدرت جفتم، به منم منتقل می

اما من و دوناوان هنوز مراسم ازدواجمون رو برگزار نکرده بودیم، بخاطر همین من 

 .مجبورم که این مرد اخمو رو قانع کنم تا جایگاهی که در آینده نصیبم میشه رو بپذیره

 .وقتی مرد اخمو دوباره سرش رو به سمت من چرخوند، با نگاه خیره من مواجه شد

وجه با غریزه و تربیت هیچگرگ نرِ قدرتمند انقدر زُل بزنم تا کوتاه بیاد، بهاینکه به یه 

من مطابقت نداشت؛ اما نشون دادن جایگاهم به این مرد، از همون روز اول، یه امر 

 !اعتنایی میکنهضروری تلقی میشد. اون باید بدونه داره به چه کسی بی

ریخته و آشفته بود. درضمن زیر نگاهی به موهای مرد اخمو انداختم؛ حسابی بهم

 .هاش هم خیلی گود شده بودنچشم

 !بنظر میرسید که این مرد حداقل دو روزه که نتونسته بخوابه. مرد بیچاره
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از دست دادن فرمانده گروه مطمئنا اون رو تحت تاثیر قرار داده و فشار زیادی بهش وارد 

د نداشت تسلیم بشه و نگاهش رو شده؛ اما چه خسته بوده باشه و چه نباشه، انگار قص

 .برگردونه

من به این مقاومتش احترام میذاشتم؛ اما حاضر نبودم تو اولین برخوردم، کوتاه بیام و از 

 !ها باید از من حساب میبردنخودم ضعف نشون بدم. اون

 :وقتی دوناوان کنار من ایستاد، توجه همه فورا به سمت اون کشیده شد. گفت

 !منه. مردیت موالنی این خانم، جفت -

 .بعد مکث کرد تا پنج مردی که مقابلمون ایستاده بودن، بتونن این موضوع رو هضم کنن

همون مرد اخمویی که بهش زُل زده بودم، بعد از شنیدن این حرف، صورتش کامال قرمز 

 !شد و من نمیدونستم این واکنش از روی عصبانیته یا شرمندگی

اش بهم میگفت که این واکنش بیشتر شبیه عصبانیته؛ رهچیزی درمورد حالت چهاما یه

نگر و بدبین باشم. شاید سرخ شدن اما خب دلم نمیخواست که از همین حاال منفی

 !صورتش بخاطر این بوده که فهمیده باید تسلیم بشه

 :دوناوان به مرد موقرمز اشاره کرد و گفت
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 .ایان موری مقام چهارم رو تو شورای من داره -

 :ای به شونه ایان زد و ادامه دادضربه

 !همچنین این افتخار نصیبش شده که پسرعموی من باشه -

ایان خندید و من حس کردم که موهای بازوهام سیخ شدن! صدای ایان، انگار انعکاس 

های اش رو بررسی میکنم، متوجه شدم که چشمصدای دوناوان بود و حاال که دارم چهره

 !هم شباهت دارن؛ همینطور فرم فک و صورتشون دوناوان و ایان خیلی به

من انقدر روی به رخ کشیدن قدرتم تمرکز کرده بودم که اصال متوجه این همه شباهت 

 .بین دوناوان و ایان نشده بودم

 !اگه موهاشون رو فاکتور بگیریم، این دو نفر میتونن برادر هم باشن

ای همدیگه رو محکم گرفته بودن و تماشا کردن این دو نفر تو یه قاب، طوری که ساعده

. کی فکرش رو به زبان ایرلندی باهم احوالپرسی میکردن، برای من خیلی عجیب بود

 !میکرد که دوتا دوناوان وجود داشته باشه؟

 .کنار ایستادم تا دوناوان بتونه با بقیه افراد گروهش سالم و احوالپرسی کنه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
228 

 

ن تا این حد تغییر کرده. انگار حاال خودش برام جالب بود که میدیدم حس و حال دوناوا

 !شده بود

تر شده بود و لحنش بیشتر از قبل، آمرانه و و جدی نحوه حرف زدنش کمی خشک

قاطعانه بنظر میرسید. صاف و محکم ایستاده بود و سرش رو کمی باالتر نگه داشته بود تا 

 .اقتدارش رو نشون بده

کرده بود؛ بلکه این تغییر از درون دوناوان سرچشمه اما فقط ظاهر بیرونی دوناوان تغییر ن

 .میگرفت

دوناوان همیشه انرژی آلفاش رو کنترل میکنه و چیزی بروز نمیده، تا جایی که حتی یه 

گرگ آلفای عادی میتونه دوناوان رو نادیده بگیره! اما وقتی دوناوان بخواد از قدرتش 

ور متوسل بشه، امواج قدرت چنان از استفاده کنه، وقتی حس کنه الزمه که باید به ز

 .درونش به اطراف پرتاب میشن که هیچکس نمیتونه در مقابلش تاب بیاره

االن، امواج انرژی که از دوناوان ساطع میشه، به حدی شدیده که حس میکنم دارم غرق 

 .میشم. پوست بدنم حسابی متراکم شده بود و گرگم میخواست تغییرشکل بده

نفره و اوانِ من نبود. اون دوناوان موری بود، یکی از اعضای هیئت هفتاین مرد دیگه دون

 !های ایرلندآلفای گروه گرگینه
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آمد گفته بود، به دوناوان نزدیک شد و محکم اون رو در همون مردی که به من خوش

 :ها خیلی صمیمی بودن. مرد گفتآغوش گرفت. اون

 .خوشحالم که میبینمت. به خونه خوش اومدی -

منم همینطور پَت! آخرین باری که من به ایرلند برگشتم، تو برای تعطیالت مرخصی  -

 .گرفته بودی. از اون موقع، زمان زیادی میگذره

 .آره، درسته. باید باهم یه نوشیدنی بخوریم و درمورد همسر جوانت حرف بزنیم -

 :دوناوان نگاهی به من انداخت و چشمکی نثارم کرد. بعد گفت

 !الیهخیلیم ع -

آمدگویی سه مرد دیگه هم به دوناوان دست دادن و سرشون رو تکون دادن؛ اما خوش

 !ها به دوناوان، چندان با برخورد سردی که نثار من کردن، فرقی نداشتاون

ای که به پیشواز آلفاشون اومده بودن، فقط دو نفرشون با دوناوان از بین این پنج گرگینه

 .اشتنای دارتباط خوب و دوستانه

ها با شماری از گرگینهنظم، معموال فقط تعداد انگشتهای آشفته و بیحتی تو گروه

 .آلفاشون مشکل دارن
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باالی گروه، اما اگه بخوام گروه ایرلند رو قضاوت کنم، وقتی سه نفر از پنج گرگینه رده

مشکل  هایی که با دوناوانانقدر سرد با آلفاشون برخورد میکنن؛ گمونم تعداد گرگینه

 .دارن، خیلی بیشتر از حد معمول باشه

های گروهش میشه! و این یه دردسر بزرگ یعنی احتماال این تعداد شامل اکثر گرگینه

 .محسوب میشه

 .ها راه افتادیمبعد از اینکه همه احوالپرسی کردن، به سمت ماشین

جاهای دیگه، بک کوچیک شدیم. تو اروپا، نسبت به دوناوان، ایان و من سوار یه هاچ

تری استفاده میکنن؛ بخاطر همین چهارتا گرگینه دیگه های کوچیکمردم از ماشین

 .تر بود، استفاده کننمجبور شدن از یه ماشین دیگه که کمی از ماشین ما بزرگ

 :به محض اینکه ماشینمون وارد جاده شد، دوناوان پرسید

 ویویان کجاست؟ -

 .دم و منتظر جواب موندمهامو از حرص روی هم فشار دادندون
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احترامی، باید یه بهونه خوبی وجود داشته باشه، یه پوشی کردن از این بیبرای چشم

ای که به اندازه کافی مهم و بزرگ بوده باشه تا نیومدنش رو توجیه کنه. ایان خرخر بهونه

 :کرد

ره؛ هرچند که تر و بهتری برای انجام دادن دااون نمیخواست بیاد. گفت که کارهای مهم -

احتماال اون هیچ کاری جز تماشا کردن خودش تو آینه نداره! از خودشیفتگی ویویان که 

 ...خبر داری. تو چرا اصال

ایان وقتی از آینه جلوی ماشین، متوجه نگاه من شد، حرفش رو قطع کرد و من بهترین 

 .لبخندم رو تحویلش دادم

ای قابل استقبال آلفاش میومد و هیچ بهونه این موضوع اصال خوب نبود. ویویان باید برای

 .پذیرش نیست

های گروهش، یه اعتنایی تنبیه نکنه، از دید گرگینهاگه دوناوان ویویان رو بخاطر این بی

پوشی کنه؛ حتی برای یه آلفای ضعیف بنظر میرسه. دوناوان نباید از این اشتباه چشم

 !لحظه

د اون مردهای گرگینه رو دیدم، بهم ثابت های خودم برخورمخصوصا امروز که با چشم

 :شده که تقریبا تمام گروه چه حسی نسبت به دوناوان دارن. دوناوان زمزمه کرد
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 .رو بشمانتظارش رو نداشتم که با همچین چیزی روبه -

 :ایان گفت

 .سورشا تهدید کرده که ویویان رو به مبارزه دعوت میکنه -

 با من جور درنمیومد؛ اما داشتم سعی میکردم ادب اینکه آروم بشینم و چیزی نگم، اصال

 .رو رعایت کنم

این سورشا هرکی که هست، دلم میخواد باهاش مالقات کنم. و شک دارم که این سورشا، 

 .همون زنیه که سیارا بهش اشاره کرده یا نه

اگه سورشا از ویویان خوشش نمیاد، خب یه حسی بهم میگه که ما خیلی سریع میتونیم 

 !م دوست بشیمباه

 :دوناوان گفت

این موضوع به نتیجه خوبی نمیرسه. بهتره به جفتت بگی که خونسردیش رو حفظ کنه  -

 .و ساکت بمونه

 :زمزمه کردم

 ساکت بمونه؟ -
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 !اگه کسی همچین حرفی بهم میزد، من قطعا برخالفش عمل میکردم

اشته باشه که جفتش فقط یه احمق واقعی میتونه این حرف رو به جفتش بزنه و توقع د

 !دهنش رو سرویس نکنه

هرحال نباید  جورایی، اهمیتی نداره که ایان ممکنه چند سال سن داشته باشه؛ بهاما یه

 :ها زندگی میکرده! ایان گفتنشون بده که تمام این مدت تو سرزمین احمق

دش چه آره. اتفاقا همین کار رو انجام دادم. شرط میبندم که میتونی حدس بزنی بع -

 !نتیجه زیبایی بینمون رقم خورد

دوناوان با صدای بلند خندید. از زمانی که سوار هواپیما شدیم تا االن، این اولین باره که 

 :هاش میبینم. دوناوان گفتخنده رو روی لب

اگه بخوام روراست باشم؛ من حتی نمیتونم فکرش رو بکنم که به سورشا همچین  -

که هیچ عالئمی از کتک خوردن نداری، پس احتماال دعوای  چیزی بگم! اما از اونجایی

 .آمیز نبودهبینتون خیلی جدی و خسارت

 :ای گفتایان با لحن مودبانه
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بزرگ دیگه کنارمون نیستن؛ چون به لطف سورشا خانم همشون های ماماناما ظرف -

 !پودر شدن

 .دوباره صدای خنده دوناوان بلند شد

 .ود؛ حداقل اون این توانایی رو داشت که به دوناوان روحیه بدهمن از ایان خوشم اومده ب

ها؟ بنظر من که و گمونم شخصیت سورشا هم با سلیقه من جور در بیاد. شکستن ظرف

 :اصال بد نیست! خیلیم خفنه! دوناوان گفت

ها دچار آشفتگی شدن؛ اما چطور از طریق پیوندم با گروه، میتونم حس کنم که گرگینه -

 طلب شدن؟؟مند و عدالتهمشون این اواخر انقدر قانون شده که

های خودت میدونی که این روزها چه شرایط سختی داره سپری میشه. اون آمریکایی -

 ...لعنتی

 .گلومو صاف کردم تا ایان حرفش رو قطع کنه

ها دارن درمورد مسائل گروهشون حرف میزنن، ساکت و من مشکلی ندارم وقتی اون

هام توهین وجه به ایان اجازه نمیدم که به من و دوستهیچت بشینم؛ اما بهآروم این پش

 :کنه. ایان گفت
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 .متاسفم -

 :گفتم

 .ما کاری رو انجام دادیم که مجبور بودیم -

من نمیتونستم بخاطر اتفاقاتی که رخ داده بود، عذرخواهی کنم. هرچند که ایان برخورد 

 .من تازه وارد این گروه شده بودم ای با من داشت؛ اما به هرحالصمیمانه

اگه از همین اول بخوام با عذرخواهی کردن بخاطر کارهایی که انجام دادم، از خودم 

محافظت کنم؛ اونوقت موقعیتم رو تو این گروه زیرسوال میبرم! درواقع با این کار باعث 

اصال خوب  ها از من، یه دختر مطیع و زیردست باشه! که اینمیشم که تصور اولیه اون

 .نیست

های تا وقتی که من یه جایگاه محکم تو گروه ایرلند دارم، نمیتونم اجازه بدم که گرگینه

ها باید بدونن کی این گروه همچین تصویر مزخرفی از من تو ذهنشون داشته باشن. اون

 !مقامش باالتره
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به عقب درضمن تاجایی که من اطالع دارم، هیچ راهی وجود نداره که بشه زمان رو 

ها دارن. ها و جادوگران و نه به کمک قدرتی که گرگینهبرگردوند؛ نه به کمک جادوی پری

 !احتمالش صفره

اومده، کاری انجام داد؛ پس بهتره که همه دیگه نمیشه برای جلوگیری از اتفاقات پیش

 .سعی کنن زندگی کردن تو شرایط جدید رو یاد بگیرن و از خفا بیرون بیان

 .واهی کردن درمورد این موضوع، چیزی رو عوض نمیکنهاالن عذرخ

من و ایان از آینه جلوی ماشین، باهم تالقی کرد و بعد ایان به جاده  برای چند لحظه، نگاه

 :روش خیره شد. گفتروبه

ها زیر و رو شد شاید همینطور باشه؛ اما با کاری که شما انجام دادین، دنیای فراطبیعی -

رو شدن با همه تاثیر گذاشت. از اونجایی که ما زمان کافی برای روبهو این موضوع روی 

 .همچین شرایطی رو نداشتیم، خب کنار اومدن باهاش یکم سخته

 :دوناوان گفت

هاست که گروهم رو برای اما شما میدونستین که بزودی این اتفاق میفته. من سال -

 ...همچین شرایطی آماده کرده بودم
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ی دوناوان! ما فکر میکردیم قرار نیست چیزی تغییر کنه. فکر تو ما رو میشناس -

میکردیم تمام اون مزخرفاتی که درمورد فاش شدن هویتمون و بیرون اومدن از خفا 

 .مطرح میشد، فقط در حد یه مشت حرف بوده

 

از حرص خرخر کردم و دوناوان نگاه معناداری تحویلم داد. اما من نمیتونستم بذارم قضیه 

 :راحتی تموم بشه. پس گفتم به این

شاید گروه شما بتونه طبق روال گذشته، تو این کشور زندگی کنه و مشکلی هم با  -

ها بتونن به این شیوه مخفی کردن ماهیتش نداشته باشه؛ اما اینطور نیست که همه گروه

 ها به حضورادامه بدن. اگه فیلمی که ازمون گرفته شد، تو اخبار پخش نمیشد و انسان

ای باالخره این کار رو انجام میدادن. حداقل ما ها پی نمیبردن، قطعا افراد دیگهفراطبیعی

ها رو فاش خوار و لشکر شیاطینش، هویت گرگینهبه خاطر جنگیدن با یه جادوگر خون

ای ماهیت کردیم؛ اما حاضرم باهات شرط ببندم که اگه این اتفاق نمیفتاد و افراد دیگه

آشکار میکردن، مطمئنا این کار رو به روشی انجام میدادن که تصویر ها رو فراطبیعی

 .ها ثبت میشدبدتری از ما تو ذهن انسان
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آره. احتماال حق با توعه. فقط کنار اومدن با این شرایط، واقعا سخته. مخصوصا برای  -

 .داری مثل ما، این تغییر یه شوک بزرگ محسوب میشههای سنگرگ

 ...هوممم -

بود که بتونم از چهره ایان، سن واقعیش رو بفهمم؛ اما از زمانی که من به دنیا  غیرممکن

های علمی تخیلی ارتباط بیشتری گرفت و ها و افسانهاومدم، جهان روز به روز با داستان

 .ها عالقه نشون دادنمردم بیشتر از چیزی که تصور میشد به دنیای فراطبیعی

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

های ایان ناراحتت کنه. ایان کال درمورد هر موضوعی زود عصبی اجازه نده حرف" -

 ".میشه؛ اما بعدا باهاش کنار میاد و برخوردش رو جبران میکنه

 ".های لعنتی که ما باشیم، عصبانیهایان تنها کسی نیست که از دست آمریکایی" -

 :ایان خطاب به من گفت

 .های تو اشتباه نبودحرف -

 :اوان دوباره از طریق پیوندمون گفتدون
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تو مطمئنی که نمیخوای برگردی خونه؟ هنوز دیر نشده. من میتونم با کمک خلبان " -

 ".تماس بگیرم تا هواپیما رو برای پرواز آماده کنه

نه! مشکالت تو، مشکالت منم هست. پس منم تو این قضیه کنارت میمونم. االن دیگه " -

 "!وقت جا زدن نیست

 :ای کرد و با این کار، مکالمه بین من و دوناوان رو قطع کرد. بعد گفتسرفه ایان

 ببخشید؛ اما بنظر میومد که انگار داشتین از طریق پیوندتون باهم حرف میزدین! آره؟ -

 :دوناوان جواب داد

 .آره -

 ...واقعی همدیگه هستین اما این یعنی که شما جفت -

 .آره -

)اسم مذکر( تماس بگیرم و ببینم بهم اجازه میده شرطی که بستم لعنتی! باید با کیلین  -

واقعی همدیگه هستین، مثل بمب میترکه!  رو تغییر بدم یا نه. این موضوع که شما جفت

 .واو! خیلی باحال میشه

 :دوناوان گفت
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وجه شرط نبند که هیچمنم همین فکر رو میکنم. درضمن یه نصیحتی بهت میکنم... به -

 !یت جفت واقعی هم نیستیم؛ چون صددرصد میبازیمن و مرد

 .چیزهایی گفت که برای من کامال نامفهوم بودایان به زبان ایرلندی یه

سرمو به شیشه سرد پنجره تکیه دادم. همونطور که از شهر دوبلین خارج میشدیم، به 

 .مناظر سرسبز اطراف خیره شده بودم

به اون سمت چرخوندم، متوجه شدم که  یه چیزی زانوهامو لمس کرد. وقتی نگاهم رو

دوناوان دستش رو به پاهام رسونده و داره نوازشم میکنه. دستش رو محکم گرفتم و 

 .هام نقش بستلبخندی روی لب

زنی شدم و سرمو به اون سمت چرخوندم. اون از گوشه چشمم، متوجه نورهای چشمک

 :. پرسیدمسر هم چیده شده بودنهای ماشین پشتطرف جاده، الستیک

 اونجا چه خبره؟ -

 :ایان به سمتی که نشون داده بودم، نگاه سریعی انداخت و گفت

ها گاردا )سازمان دولتی( هستن. یا اگه بخوام معادل آمریکاییش رو بگم، خب، اون -

های شهر اعزام میشه همون پلیس. چند روز پیش، نیروهای گاردا، همگی به خروجی
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. نیروهای های شهر، سرقت مسلحانه صورت گرفتهیکی از موزه . از قرار معلوم، توشدن

 .هایی که رفت و آمد میکنن رو چک کننگاردا هم برای همین اینجا جمع شدن تا ماشین

 :دوناوان پرسید

 حاال چی دزدیدن؟ -

 

 :ایان پوزخندی زد و گفت

. یه چیزهایی که دزدیدن، ارزش چندانی ندارن که حتی بشه درموردشون حرف زد -

ها )مربوط به تاریخ اروپا میشه( و چیزهایی از سری جواهرات بدلی مربوط به تمدن سِلت

این قبیل. همینطور چندتا تابلو که داشتن اونجا خاک میخوردن. در کل انگار چیزهایی 

. بیشتر جنبه تاریخی داشتن و که از این موزه دزدیدن؛ چندان قیمتی و باارزش نبودن

دن. من معتقدم اگه بیخیال این دزدها بشن بهتره؛ چون چیزهایی که یادآور گذشته بو

دزدیده شدن، اصال ارزشش رو ندارن که نیروهای گاردا بخاطر پیدا کردنشون انقدر اذیت 

جا رو دارن زیر و رو میکنن تا دزدها رو پیدا کنن. شغل ها خونه به خونه، همهبشن. اون

 !عجیبیه
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های اینجا احتماال ومد. حاال این موضوع که امنیت موزهاین کار گاردا بنظر عجیب می

ها نباید به افرادی سوظن داشته باشن یا خوب نیست، به کنار؛ اما تو همچین مواقعی، اون

تر بشه و سریع هاشون محدوداحتماالتی درمورد این دزدها بدن تا اینطوری بازرسی

 :شده رو پیدا کنن؟ گفتماشیای دزدیده

 .های کارآگاهیتون رو تقویت کنینها باید مهارتاد که شما ایرلندیبنظر می -

اوه، جدی؟ نظرت چیه افتخار بدی و به گاردا ملحق بشی تا تو این پرونده بهشون  -

 کمک کنی؟

 :خندیدم و گفتم

 .چرا که نه؟ خیلی جالب بنظر میرسه -

فضای ماشین رو پر  هامونهامون ادامه دادیم و صدای خندهکل کردنمن و ایان به کل

 .کرد

هامون خاتمه پیدا کرد و من حس میکردم که کم حرف زدنبعد از چند دقیقه، کم

هام حسابی سنگین شده. از اونجایی که اصال نتونستم تو هواپیما بخوابم، االن پلک

 .حسابی خوابم میومد
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 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 ".بخواب عزیزم" -

 "ا برسیم؟چقدر دیگه مونده ت" -

 ".بیشتر از یک ساعت" -

 

 :اوه، خوبه. یه چُرت کوتاه، واقعا برام الزمه. گفتم

 "قبل از اینکه به اونجا برسیم، بیدارم میکنی؟" -

 !آخه بعد از بیدار شدن، یکم زمان الزم دارم تا ویندوزم باال بیاد

 :وقتی خواب تقریبا بهم چیره شد، دوناوان تو ذهنم گفت

 "!م. خواب منو ببینیحتما عزیز" -

 ".همیشه" -

این روزها، دوناوان پایه ثابت افکاریه که تو ذهنم میگذرن؛ حتی وقتی خوابم، بازم وضع 

 .همینه. حتی یه لحظه هم از ذهنم دور نمیشه
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های ایرلند، یه تاج سفیدرنگ بزرگ روی قسمت باالییش داشت و دو قلعه گرگینه دروازه

کشیدن بودن. یه شمشیر  اه قرار داشتن که در حال زوزهطرف این تاج، دوتا گرگ سی

 .طالیی هم فاصله بین اون دوتا گرگ رو پر میکرد

ریزه پوشیده شده بود، خیلی باریک بود، طوری که گل و جاده پشت دروازه که با سنگ

 .گیاه اطراف جاده کامال به بدنه ماشین برخورد میکردن

ها خیلی تند بودن. ادی داشت و بعضی از این پیچمسیری که طی میکردیم، پیچ و تاب زی

از قصد مسیر رو اینطوری ساخته بودن تا قلعه به خوبی مخفی بشه و از جاده اصلی دیده 

 .نشه

های گروه به اندازه ای از دروازه ورودی عبور کنن، گرگینههای غیرمنتظرهاگه مهمون

 .ها آماده کننکافی زمان دارن تا خودشون رو برای رویارویی با اون

تر های اطرافمون وسیعهرچی که بیشتر به داخل قلمرو پیشروی میکردیم، جنگل

ها رو برای ساختن قلعه انتخاب کرده، باید بگم که کارش میشدن. هر کسی که این زمین

 !العاده بودهفوق

ای که دو طرف مسیر رو پر کرده بودن، به رنگ سبز زمردی شدههای اصالحسبزه

 .شیدن و انقدر باطراوت بودن که تا حاال شاهد همچین زیبایی نبودممیدرخ
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کمربندم رو باز کردم تا بتونم به جلو خم بشم. تا جایی که میشد، بین صندلی ایان و 

 .دوناوان جا گرفتم تا بهتر بتونم اطراف رو تماشا کنم

تا تی میتونست پنجراحرومون خیلی بزرگ بود! اگه این قلعه تو آمریکا بود، بهقلعه روبه

 .آپارتمان داخل شهر رو تو خودش جا بده

ها تا دل ها و برجکخاکستری قلعه خودنمایی میکردن و مناره الی سنگها البهپنجره

آسمون باال رفته بودن. از بلندترین مناره، دوتا پرچم آویزون بود؛ یکی پرچم ایرلند بود 

االیی دروازه ورودی رو پوشونده بود، دیده و روی اون یکی، نماد همون تاجی که قسمت ب

 :میشد. گفتم

 .واو! چقدر بزرگه -

 :ای گفتایان با لحن بامزه

 .این دقیقا همون حرفیه که هر مردی دوست داره از همسرش بشنوه -

 :اش کردم و ماشین برای یه لحظه به همون سمت تکون خورد. گفتممشتی نثار شونه

یاد که این قلعه از همون اول انقدر بزرگ بوده باشه؛ ولی جدا از شوخی، بنظر نم -

 درسته؟
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 :دوناوان گفت

تر میکردم. من دوست آره. هر زمان که جمعیت گروه بیشتر میشد، من قلعه رو بزرگ -

ها نتونن باهم داشتم دو برابر نیازمون، تو قلعه اتاق داشته باشیم. اینطوری وقتی گرگینه

فی تو قلعه فضا وجود داره که برای زندگی کردن، تا حد امکان ارتباط بگیرن، به اندازه کا

های کافی تر بشه، برای همه اتاقاز هم فاصله بگیرن. به عالوه اینکه وقتی گروه بزرگ

وجود داره؛ هرچند که مدتیه جمعیت گروه بیشتر نشده. از طرف دیگه، بزرگ بودن قلعه 

مون وجود داشته باشه؛ آخه از اونجایی هاباعث میشه یه عالمه فضای کافی برای مهمون

ها مهمون دارم. بخاطر همین این قلعه رو از نفره هستم، بیشتر وقتکه عضو هیئت هفت

 .کارها و کارمندهاتر کردیم؛ به همراه تمام خدمتاندازه طبیعیش، بزرگ

 Downton) .شخصی خودته Downton Abbeyمثل این میمونه که انگار اینجا،  -

Abbey ه مجموعه تلویزیونی تاریخیه؛ اما منظور مردیت، کاخ داخل سریاله که ی

 (برداری همونجا انجام شدهفیلم

 :دوناوان شونه باال انداخت و گفت

 .زادهجورایی! اما ما یه گروه گرگینه هستیم؛ نه یه مشت اشرافیه -

 ها بدتره؟زادهپس یعنی ارتباط بینتون از اون اشراف -
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 :ایان گفت

 ا دوتا دارین درمورد چی حرف میزنین؟؟شم -

 :تعجب کردم و گفتم

 رو نمیشناسی؟ Downton Abbey تو -

 

 !باید بشناسم؟ -

اش زدم؛ ایندفعه خیلی بارم رو تحویلش دادم و ضربه آرومی به شونهبهترین نگاه تاسف

 :تمای گفتر از دفعه قبل؛ چون نمیخواستم ماشین چپ کنه! بعد با لحن دلجویانهآروم

طفلکی! اما نگران نباش. بسپارش به خودم. من تمام چیزهای جالب و خفن دنیای  -

 .مدرن رو بهت نشون میدم

 :ایان سرش رو تکون داد و گفت

 .میبینی دونا؟ هنوز نیومده برای جفتت شغل پیدا کردم -

 :الی موهاش سُر داد و گفتهاش رو البهانگشت
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 !ما اینیم دیگه -

 .طبع بودام گرفت؛ ایان خیلی شوخهاز این حرفش، خند

وقتی به انتهای مسیر پر پیچ و خم نزدیک شدیم، همه سکوت کردیم. ایان ماشین رو 

های گروه جلوی ورودی بزرگ قلعه متوقف کرد. همونطور که انتظار میرفت، تمام گرگینه

 .کننبیرون از قلعه صف کشیده بودن و منتظر رسیدن آلفاشون بودن تا ازش استقبال 

هاشون خیلی مرتب بود و همه صاف و محکم سرجاهاشون ایستاده بودن. صف

های گروه رو مردها تشکیل تعدادشون شاید کمی از صدتا کمتر بود و اغلب گرگینه

 .میدادن

 :ایان زمزمه کرد

 .ویویان باید اینجا میبود. میرم پیداش کنم -

 :اش رو گرفت و گفتان شونهقبل از اینکه ایان بتونه اونجا رو ترک کنه، دوناو

 .خودت رو به زحمت ننداز! من بعدا باهاش حرف میزنم -

سر هم داره آداب و رسوم این گروه رو زیر سوال میبره. من یکی ویویان همینطور پشت

 !احترامی رو هضم کنمکه اصال نمیتونستم همچین بی
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ر توهین به تشریفات وقتی بیشتر با خلق و خوی ویویان آشنا بشم، شاید بتونم بخاط

 گروه، این زن رو به چالش بکشم؛ نه؟

این کار برای کُشته شدنش، کافی نیست؛ اما خب میتونه باعث شه که ویویان سرزنش و 

ها، شاید تحریکش کنه تا مدرکی که تنبیه بشه. و نیش و کنایه شنیدن از تمام گرگینه

 !الزم داریم رو در اختیارمون بذاره. مدرک دیوانگیش

احتمالش خیلی کمه؛ اما به نظر من ارزش امتحان کردن رو داره؛ چون من مصمم هستم 

 !که هر غیرممکنی رو ممکن کنم

یه گرگینه مشغول بیرون آوردن وسایلمون از تو ماشین شد و ایان بهمون اشاره کرد که 

 :به سمت جلو حرکت کنیم. رو به دوناوان گفت

م. ما صحنه قتل رو همونطوری که بود، رها کردیم. من تو رو تا اتاق جان همراهی میکن -

 .وقتی به اونجا برسیم، علت کارمون رو میفهمی

شده رو میسوزونن؛ چون نمیخوایم که های ُکشتهها معموال بالفاصله اجساد گرگگرگینه

ها به طور اتفاقی بقایای اجساد رو پیدا کنن. و تا همین اواخر، ما اصال خودمون رو انسان

 .ر تشریح و کالبدشکافی نمیکردیمدرگی
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ها حاضر شدن یه جسد رو همونجایی صحنه قتل باید خیلی وحشتناک بوده باشه که اون

 !های گروه زندگی میکننای که گرگینهکه افتاده، رها کنن؛ اونم داخل قلعه

 آمدگویی. آخه خوشهای منتظر راه افتاد؛ اما من همونجا موندمدوناوان به سمت گرگینه

های گروه به آلفاشون چیزیه که مربوط به خودشون میشه تا پیوندشون رو احیا و گرگینه

 .ترمیم کنن

روی دوناوان زانو زده بودن، نگاه سرم تکیه دادم و به جمعیتی که روبهبه ماشین پشت

 .کردم

نوبت شونه هر گرگینه رو لمس میکرد تا با این کار دوناوان در طول صف قدم میزد و به

 .یوندشون رو تجدید کنهپ

های هر زمان که دوناوان به شونه هر گرگینه ضربه میزد، برخورد امواج قدرت گرگینه

 .ایرلند رو به پوستم حس میکردم و سوزشی تو بدنم نفوذ میکرد

ها دوناوان رو به عنوان آلفاشون قبول دارن. از روی ظاهر، اینطور بنظر میرسید که اون

 .اشتن که دوناوان مدام از پیششون برهها دوست ندشاید اون
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هاشون نثارم های عصبی و تهدیدآمیزی که بعضیها و نگاهو اگه بخوام طبق اخم

 .ها از من خوششون نمیومدمیکردن، قضاوت کنم، احتماال اون

ها فقط در حدیه که این اما خب دوناوان آلفای گروه ایرلند بود؛ معلومه که جرات اون

 .ویل بدن! نه دوناواناشون رو به من تحانههای خصمنگاه

وقتی کارشون تموم شد، صاف ایستادم و توقع داشتم که حداقل چند نفرشون بیان به 

 !من سالم کنن؛ اما هیچکس همچین کاری نکرد! جالبه

اعتنایی تمام عیاره! گمونم شاید این حرکتشون، یه دشمنی صریح نباشه؛ اما قطعا یه بی

 .سی که باید اولین حرکت رو پیاده کنه، منم! اما فعال قصدش رو ندارمتو این نبرد، ک

اول الزمه که بفهمم تو این گروه باید به چه کسی نزدیک بشم. نزدیک شدن به فرد 

تر جایگاه برترم رو تو این گروه بدست درست، میتونه این فرصت رو بهم بده که سریع

 .بیارم

سرش راه افتاد. دوناوان رو به من یان هم پشتدوناوان به سمت من قدم برداشت و ا

 :گفت

 ای؟آماده -
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 .آره -

اگه بخوام روراست باشم، من خیلی مشتاق بودم که هرچه زودتر داخل قلعه رو ببینم و 

 .آمیز گروه هم اصال ناراحت و ناامید نبودمبخاطر رفتار توهین

لباس اساطیر اسکاتلندی  سمت راست ورودی قلعه، یه تندیس از دوناوان قرار داشت که

 .دان بزرگ آویزون شده بودرو پوشیده بود، به همراه یه شمشیر پهن که از یه آتش

 :وقتی از کنار تندیس رد میشدیم تا وارد راهرو بشیم، آروم رو به دوناوان زمزمه کردم

 !چه جذاب -

 .دوناوان لبخند زد و چشمکی تحویلم داد

باف پهن شده بود که نمای تاریخی به باریک و دست هایتو تمام راهروهای قلعه، فرش

 .فضای اونجا میداد

 .ها کمی از رنگ و رو افتاده بودن؛ اما حتی با این وجود هم، زیبا بودنبعضی از فرش

ها، که احتماال اینطوری برای کف راهروها، بیشتر سنگ خود قلعه به چشم میومد تا فرش

 !ها بهترهگرگینه
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ها باهم تو یه مکان زندگی کنیم، خب مبارزه کردن چیزی ما گرگینه وقتی یه گروه از

 !نیست که دور از انتظار باشه. اصال

 !تر از فرشهدر نتیجه، پاک کردن خون از روی سنگ خیلی راحت

ای که تو قلعه حس میکنم، قضاوت کنم، و اگه بخوام از روی بوی ضعیف دعوا و مبارزه

 .این قلعه باهم درگیر شدن ها بارها توخب مشخصه که اون

ها برام همینطور که مشغول تشخیص بوها بودم، یهو حس کردم که یکی از این رایحه

ام رو به خودش ای پرت شد و این رایحه تمام توجهآشناست. حواسم از هر چیز دیگه

 !جلب کرد. مثل بوی گل بود

د رو بیشتر از قبل حس ی آشنا که مثل بوی گل بوتر کشیدم و این رایحهیه نفس عمیق

 :کردم. پرسیدم

 !ها معموال به اینجا رفت و آمد دارن؟پری -

 :ایان گفت

ها باهم ارتباط داشتن و حتی ها و پریدربار ماه خیلی به قلمرو ما نزدیکه. گرگینه -

ها که به گرگینه بودن تمایل بیشتری داشتن، به دار هم شدن. بعضی از این بچهبچه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
254 

 

ای شبیه به بوی گل ها بخاطر دورگه بودن، رایحهق شدن. این گرگینههمین گروه ملح

هایی هستن که معموال به قلعه ما رفت و آمد ازشون حس میشه. اما در کل آره؛ پری

 .دارن

 ...ویویان گفته که احتماال یه پری جان رو به قتل رسونده. کسی میتونه -

 :ایان با حرص گفت

رو برای شکار یه جادوگر به راه مینداختین. اگه هویت شما نباید این بازی مسخره  -

 .ها هم اختالف پیش نمیومدها و پریها فاش نمیشد، بین گرگینهفراطبیعی

 :هام رو به نشونه تسلیم باال آوردم و گفتمدست

من سعی ندارم کسی رو دلخور یا عصبی کنم. من فقط میخواستم بگم شاید اون پری  -

، قبال هم اینجا بوده. شاید یه نفر بتونه از طریق بویی که به جا که مسئول این جنایته

 .مونده، اون پری رو شناسایی کنه

؛ چون این هیچکس نمیتونه از روی بویی که باقی مونده، اون پری رو شناسایی کنه -

رایحه برای ما جدیده و قبال حسش نکردیم. درضمن، من تمام افرادی که به قلمرومون 

 !ج میشن رو میشناسموارد یا خار
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 ...خب! باشهخیلی -

من فقط قصد داشتم با به زبون آوردن حدسی که به ذهنم خطور کرده بود، به ایان کمک 

 .گرانه بودکنم؛ اما لحن ایان کمی تند و پرخاش

طبق رفتاری که ایان از باند فرودگاه تا اینجا باهام داشت، من مطمئن نبودم که باید چه 

 .کنم. اون یکم زود جبهه میگرفت و عصبی میشدفکری درموردش ب

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 ".میدونم این موضوع ناراحتت کرده. من با ایان حرف میزنم" -

 

نه، اینکار رو نکن! اگه کسی با من مشکل داشته باشه، بهتره که خودم حلش کنم. " -

 "!حداقل فعال

کوتاه، دهنم رو بسته نگه دارم. من خیلی اما من هنوز تصمیم داشتم که تا یه مدت 

 .خسته بودم و نمیخواستم حرکت اشتباهی ازم سر بزنه

 .هامون به سنگ قلعه، تو راهروهای طوالنی اونجا پخش میشدصدای برخورد کفش
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هرچی که بیشتر راه میرفتیم، توجه من به اطراف کمتر میشد و بیشتر سعی میکردم 

 !د تا راهرو رد شدیمبشمارم که تا اون لحظه از چن

ای که دیده دوناوان حسابی فضای قلعه رو گسترش داده بود و اینجا از هر قلعه دیگه

 !تر بودبودم، بزرگ

های دیگه جدیدتر بودن و کامال مشخص بود های قلعه، نسبت به بخشبعضی از قسمت

ست و شبیه های قلعه، یکدکه به تازگی ساخته شدن؛ اما چیدمان و تزئینات تمام قسمت

 .به هم بود. انگار که از یه الگوی خاص پیروی میکردن

با وجود این شباهت، من فقط از طریق تغییر بوها میتونستم متوجه بشم که قدمت هر 

 .قسمت متفاوته

های دیگه، بوی گرد و خاک بیشتری های قلعه نسبت به قسمتمثال بعضی از قسمت

تر ها قدیمیبودن. این نشون میداد که اون بخش میدادن؛ حتی با وجود اینکه کامال تمیز

 .هستن

کمی که جلوتر رفتیم، بوهایی که حس میکردم، کامال عوض شدن. میتونستم بوی تند و 

شده و گوشت فاسدشده رو حس کنم و با هر قدمی که به جلو ناخوشایند خون خشک

 .تر میشدنبرمیداشتیم، این بوهای آزاردهنده، شدید
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سختی میخواست که جلوی دماغم رو بگیرم تا این بوها رو حس نکنم؛ اما بهبدجوری دلم 

 .جلوی خودم رو میگرفتم

های مارپیچ که انگار پلهانتها و راهبعد از یه مدت طوالنی گشت زدن تو راهروهای بی

 .روی یه در چوبی بزرگ ایستادوجه تمومی نداشتن، باالخره ایان روبههیچبه

سختی میشد برای باز به رنگ سیاه بود، حسابی لق شده بود و بهدسته آهنی در که 

 .کردن در، ازش استفاده کرد

 :ایان گفت

 .رو برای مواجه شدن باهاش آماده کنین صحنه داخل اتاق خیلی بده. باید خودتون -

 

 :دوناوان ایان رو کنار زد و گفت

ست رو قبول نمیکرد. اون تا و شک وجه تسلیم نمیشدهیچبایدم همینطور باشه! جان به -

 !سر حد مرگ میجنگید

وقتی دوناوان در اتاق رو باز کرد، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و فورا دستمو روی 

 :دهنم گذاشتم تا باال نیارم! گفتم
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 خدای بزرگ! میشه حداقل یه پنجره رو باز کنین؟ -

 :ایان گفت

چیز رو همونطوری که بود، . ما همهباز کردن پنجره ممکنه صحنه جنایت رو خراب کنه -

 .رها کردیم و ورود به این اتاق رو هم ممنوع کردیم

 !که اینطور -

اما آخه با وجود این بوی افتضاح، کسی میتونست درمورد قتلی که صورت گرفته، فکر 

 کنه؟

سعی کردم از طریق دهنم نفس بکشم؛ اما این کار فقط باعث شد که اون بوی وحشتناک 

 .! که خب خیلی بدتر بودرو بچشم

عمق بکشم تا این هوای های کوتاه و کمبخاطر همین ترجیح دادم از طریق دماغم، نفس

 !هام کنملعنتی رو کمتر وارد ریه

 .بعد وارد اتاق شدم

 !تر بودهام بود، از هر چیزی که تا حاال دیده بودم، وحشتناکای که جلوی چشمصحنه
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سا، تو شهر سنتافه رخ داد، فکر میکردم دیگه امکان نداره بعد از جنگی که تو اون کلی

 !چیزی بدتر از اون اتفاق وجود داشته باشه. اما ظاهرا اینطور نبوده

های خون رو دید. سعی کردم وسط اون همه آشفتگی، بدن جای اتاق، میشد لکههمه

 !جان رو پیدا کنم... تا اینکه متوجه شدم بدنی در کار نیست

کن تا موند که انگار فرمانده دوناوان رو انداخته بودن تو دستگاه مخلوطمثل این می

 !حسابی خُرد و خاکشیر بشه

 !آلود باقی مونده بود... بدنش کامال تیکه پاره شده بودهای خوناز بدن جان، فقط تیکه

 .ای که ازش باقی مونده بود، پای چپش بود که وسط تختش افتاده بودبزرگترین قطعه

های پاش کنده شده بودن؛ اما میشه گفت پاش، تنها قسمتی بود که تقریبا سالم انگشت

 !مونده بود

زور آب دهنم رو قورت میدادم تا چیزی از حس میکردم چیزی نمونده که باال بیارم؛ اما به

 !دهنم بیرون نیاد

ه ی جان، تمرکزم رو بآلود و تیکه پاره شدهسعی کردم به جای تماشا کردن جسد خون

 .های دیگه اتاق سوق بدمقسمت
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های دوران باستان تزئین شده بود. تمام تزئینات اتاق از یه اتاق مبله بود که با عتیقه

 .چوب تیره ساخته شده بودن و بنظر میرسید که خیلی ارزشمند باشن

 !های قلعه بود. یه جَو کامال تاریخیدرواقع دکور اتاق جان، مثل بقیه قسمت

توی اتاق بود، تقریبا بیشتر فضای اونجا رو اشغال کرده بود. به همراه  تخت سلطنتی که

 .یه میز کوچیک که کنار تخت قرار داشت

های اتاق که شده که بنظر میرسید خیلی سنگین باشن، از پنجرههای گلدوزیپرده

 .روی تخت قرار داشتن، آویزون شده بودنروبه

ه اتاق چیده شده بودن. روی میز تلفن یه میز تحریر کوچیک به همراه صندلی، گوش

ثابت و مقداری کاغذ دیده میشد که احتماال تا قبل از این درگیری، کامال مرتب روی میز 

 .چیده شده بودن؛ اما االن تمام کاغذها روی میز و کف اتاق پخش شده بودن

خل کمد، های داکمد لباس که کنار دیوار قرار داشت، کامال شکسته شده بود و تمام لباس

 .روی زمین افتاده بودن

شده روی دیوارها افتاد، حس استفراغ به محض اینکه چشمم دوباره به خون پاشیده

 .دوباره اومد سراغم؛ اما سعی کردم پسش بزنم
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 .ها بسته بودن و از درون قفل شده بودنریخته بود؛ اما پنجرهاتاق حسابی بهم

 .همین اتاق محدود میشد بنظر میرسید این درگیری و آشفتگی فقط به

اما آخه چطور میشه همچین بالیی رو سر یه گرگینه آورد؟! من تا حاال هرگز نشنیدم که 

 ...کرده کنهچیزی بتونه یه گرگینه رو تبدیل به گوشت چرخ

شاید یه شیطان بتونه همچین کاری انجام بده؛ اما اگه یه شیطان وارد این اتاق شده 

 .بوی گوگرد رو حس کنمباشه، من حتما میتونستم 

بوی گوگردی که از شیاطین باقی میمونه، به انداره کافی قوی هست که بشه حسش کرد؛ 

 .حتی با وجود بوهای تند و افتضاحی که تو این اتاق وجود داره

ای شبیه به ها معموال رایحهویویان فکر میکنه که این قتل، کار یه پری بوده و خب پری

 .بوی گل دارن

بویی شبیه به بوی گل، تو این اتاق حس نمیکنم؛ اما فقط به این خاطر که من من هیچ 

 !نمیتونم حسش کنم، دلیل نمیشه همچین بویی تو این اتاق وجود نداشته باشه

مطمئنا بوی خونی که فضای اتاق رو پر کرده، انقدر شدید هست که بتونه به بوی گل 

 .غلبه کنه
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های جانور بوده! باشه، پس حتما این پری از نوع پری و اگه واقعا یه پری مسئول این قتل

 هاییه که شبیه حیوون هستن()منظورش پری

ها مثل کوزت و وَن زیبا ها دوست دارن اینطور تصور کنن که همه پریخیلی از فراطبیعی

 .ها وجود دارنهستن. اما حقیقت اینه که انواع مختلفی از پری

های زشتی که شبیه دیو هستن با پوست های تیز! پریونهای بندانگشتیِ زیبا با دندپری

 !ها دیدسبزرنگ! و بقیه هم تنوع کاملی از موجوداتی هستن که میشه تو کابوس

هایی درموردشون شنیده شده؛ چون هیچکس دلش ها هم فقط زمزمهآخرین نوع پری

 !ها اسم بذارهنمیخواد روی این دسته از پری

 .اشون پیدا میشهها رو به زبون بیاری، یهو سروکلهیاحتماال وقتی اسم این پر

 :از دوناوان و ایان پرسیدم

 ها رو از بین این همه بوی تند و زننده حس کنین؟شما میتونین رایحه پری -

 :ایان گفت

ها . اگه بوهایی که تو این اتاق باقی موندن رو از هم تفکیک کنی، میتونی بوی پریآره -

 .رو حس کنی
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ن به اندازه کافی تالش نکردم تا بتونم این بو رو حس کنم. از طریق دماغم، یه شاید م

 !تر کشیدم و از شدت انزجار، حالم بهم خوردنفس عمیق

 !تمام چیزی که میتونستم حس کنم، بوی خون، گوشت فاسد، صفرا و گوه بود

یان رسما آور رو از هم تفکیک کرد؟؟ نه! امکان نداره. امگه میشه این بوهای چندش

 .عقلش رو از دست داده

اگه نگران این موضوع نبودم که جلوی افرادی که چندان خوب نمیشناسمشون، لوس و 

نازک نارنجی بنظر برسم، حتما لباسمو تا روی دماغم باال میکشیدم تا کمتر حالم بهم 

 !بخوره

 .ق کشیدشده و خمیرمانند خم شد و یه نفس عمیای از گوشت لهدوناوان به سمت توده

 !اوه! یا عیسی مسیح

 :من به جای دوناوان، دلم میخواست باال بیارم! بعد گفت

 .این بو رو نمیشناسم -

 :به ایان نگاه کرد و ادامه داد

 تو مطمئنی که این بو رو قبال حس نکردی؟ -
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ها اولین قدم رو در راستای فاش کردن نه، برای منم جدیده. از زمانی که آمریکایی -

ها رو دیدیم و نه هیچ خبری از دربارها شنیدیم؛ ها برداشتن، ما نه پریاطبیعیهویت فر

 .چنان این دوری رو حفظ میکننها از ما فاصله گرفتن و همحتی دربار ماه! اون

 .موضوعی درمورد این قتل وجود داشت که من اصال نمیتونستم باهاش کنار بیام یه

دون جلب توجه وارد قلعه بشه و فرمانده قدرتمند امکان نداره که یه پری جانور بتونه ب

 .گروه رو به قتل برسونه

کننده هست؛ مثال من که تازه وارد اینجا مسیرهای داخل قلعه خیلی پیچ در پیچ و گیج

 !شدم، واقعا نمیتونم هیچ سرنخی پیدا کنم تا به ورودی قلعه برگردم

بر بیاد؛ چون مسیر موردنظرش رو  اما ظاهرا اون پری خیلی خوب تونسته از پس این کار

ها مواجه بشه، جان رو پیدا پلهتو قلعه پیدا کرده و بدون اینکه با فردی تو راهروها یا راه

ای که فرمانده این گروه بوده و مرگش تا حد زیادی وضعیت گروه رو کرده! گرگینه

 .ثبات میکنهناپایدار و بی

میت نداده که کُشتن گرگی مثل جان، چقدر و احتماال اون پری اصال به این موضوع اه

 .میتونه سخت باشه
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 !یا شاید هم انجام دادن همچین جنایتی اونقدراهم براش مشکل نبوده

اما به هرحال، من نمیتونم این موضوع رو درک کنم که اون پری هیوال، حاال اسمش 

گروه چیزی راحتی جان رو پیدا کنه؛ بدون اینکه فردی تو هرچی که هست، تونسته به

 !دیده یا شنیده باشه

رسوندن  االرض کردن داشته باشه، به قتلحتی اگه اون پری، مثل وَن، توانایی طی

کرده تبدیل بشه... طوری چرخ فرمانده قدرتمند دوناوان؛ طوری که بدنش به گوشت

ای از همون اول وجود نداشته؛ خب این کار مطمئنا کُشته بشه که انگار اصال فرمانده

 .خیلی زمان میبرده و یه عالمه هم سروصدا ایجاد میکرده

 !بنابراین این موضوع نشون میده که فرد یا افرادی از داخل قلعه به اون پری کمک کردن

 .هام یخ بستهبا فکر کردن به این موضوع، حس کردم که خون درون رگ

بخوام روراست اصال دلم نمیخواد تئوری که تو ذهنم تشکیل شده، درست باشه و اگه 

 !باشم، اولین فردی که تو این قضیه بهش شک میکنم، ویویانه

های این گروه رو به اندازه کافی نمیشناسم که بتونم این موضوع رو برآورد اما من گرگینه

 .کنم و درمورد قتلی که صورت گرفته، حدس بزنم
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شت اتهام رو به این تمایل خودمه که وادارم میکنه از هر فرصتی استفاده کنم تا انگ

 .سمت این زن نشونه بگیرم

سعی کردم به اطالعاتی که فعال در اختیار داشتیم، فکر کنم؛ اما از روی ناامیدی، 

 .هامو روی صورتم کشیدم؛ آخه چیز زیادی درمورد این قضیه نمیدونستیمدست

 :دوناوان گفت

 .های قلمروشون هستنها در حال بستن دروازهپری -

 :لند شد و گفتاز روی زمین ب

های ایرلند بودن، یکی از کوه های قلمروشون تو دامنهشاید وقتی سرگرم بستن دروازه -

 .این موجودات فرار کرده

 :گفتم

 !یا شایدم خودشون از قصد یکی از این موجودات رو رها کردن -

ناوان هام رو بشنوه، از طریق پیوندمون به دواز اونجایی که نمیخواستم ایان ادامه حرف

 :گفتم

 ".ها میتونه اقدام به جنگ تلقی بشهاما این کار پری" -
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این دقیقا همون چیزیه که من ازش میترسم. و بنظر من خیلی عجیبه که درست قبل " -

از اینکه فرمانده من به قتل برسه، کوزت ترتیب یه مالقات با تو رو داده. مثل این میمونه 

 ".اتفاق رخ بدهکه انگار کوزت میدونست قراره این 

وضعیت کوزت طوری بود که انگار میدونست یه اتفاقی تو راهه؛ اما دوناوان این موضوع 

 .بود رو کامال اشتباه برداشت کرده

ها! و من کسی های ایرلند به من اخطار داد؛ نه درمورد پریکوزت درمورد گروه گرگینه

 !بودم که کوزت رو به مرکز خرید دعوت کردم؛ نه برعکس

 :تو ذهن دوناوان گفتم

ها ادامه یه حسی بهم میگه که این قضیه با قتل جان تموم نمیشه. ممکنه این قتل" -

 "!پیدا کنن

آره. قبل از اینکه یه قتل دیگه رخ بده، باید بفهمیم که چه اتفافی افتاده و جریان " -

 ".چیه

ت بیشتری بدست این یعنی من باید یه مقدار تحقیق کنم تا درمورد دشمنمون اطالعا

 .بیارم
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ها، یه کتابخونه پر از اسناد و سوابق درمورد هیوالهایی دارن که های گرگینهاغلب گروه

 .ها، باهاشون مواجه شدنهای شکارچیشون در طی گذشت سالگرگ

 .گروه ایرلند تا حاال باید یه پایگاه اطالعاتی بزرگ درمورد این هیوالها داشته باشه

 :ن اتاق رو تمیز کنیم. گفتماما اول باید ای

 سپاری باشکوه بگیریم؟بهتر نیست که برای جان یه مراسم خاک -

 :دوناوان گفت

 .حق با توعه -

 :هایی که از بدن جان باقی مونده بودن، نگاه کرد و ادامه دادبه تیکه

 ایان؟ چند نفر رو بیار تا اینجا رو مرتب کنن و بقایای بدن جان رو جمع کنن. فردا -

های گروه برای دوی همگانی آماده غروب جسد جان رو میسوزونیم. پس تمام گرگینه

 .امون سوگواری کنیمرفتهباشن تا بعد از مراسم، برای برادر و فرمانده از دست

 .چیز رو برای مراسم آماده میکنمهمه -

 .ممنون -
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ق هدایت کرد و دوناوان به سمت من اومد و دستم رو محکم گرفت. منو به سمت در اتا

 :گفت

 .بریم عزیزدلم. میخوام اتاقمون رو بهت نشون بدم -

تر میشد؛ به تدریج کمهای آروم از اتاق جان دور میشدیم، بوی مرگ همونطور که با قدم

اما این بوی آزاردهنده روی پوستم باقی مونده بود. من به یه حموم حسابی نیاز داشتم... 

 !شر این بو خالص بشم، احتماال باید ده بار حموم میکردم البته برای اینکه کامال از

داشتم تو خیالم به صابونم که عطر اسطوخودوس داشت و میتونست بدنم رو کامال از این 

آور پاک کنه، فکر میکردم که یهو چشمم به زن موقرمزی افتاد که از سمت بوی چندش

 .ی راهرو، با سرعت برق به سمت ما میدوییددیگه

به سمت دیوار هُل داد، پرید تو ب*غ*ل دوناوان و فورا ب*و*س*ه عمیقی نثارش  منو

 :کرد! بعد کمی سرش رو عقب کشید و گفت

 !به خونه خوش اومدی -

های آتیش به اطراف هام شعلهخونم حسابی به جوش اومده بود و اگه میتونستم از چشم

 !پرتاب کنم، مطمئنا بخشی از این قلعه خاکستر میشد
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های پدرم برای مسلط شدن به خشم و عصبانیت، مانعم میشد تا همونجا یه ط تمرینفق

 !حماسه تاریخی خلق نکنم

 !دوناوان سعی کرد که اون زن رو از خودش دور کنه؛ اما اون زن رسما بهش چسبیده بود

 !اون مطمئنا ویویان بود

دم. بعد با ظرافت گلوم کمرم رو صاف کردم و تا جایی که میتونستم محکم و باوقار ایستا

 .رو صاف کردم تا اعالم حضور کنم

ویویان همونطور که بازوی دوناوان رو گرفته بود، به سمت من چرخید؛ اما همین کارم به 

 .دوناوان فرصت داد تا ویویان رو از خودش دور کنه

از اونجایی که ویویان فورا به سمت دوناوان هجوم آورد و خودش رو تو ب*غ*ل جفتم 

اش رو به خوبی ببینم؛ اما االن که باالخره باهاش چشم تو چشم نداخت؛ نتونستم چهرها

 !شدم، آرزو میکردم که ای کاش نمیدیدمش

 !ویویان واقعا زیبا بود



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
271 

 

ها این صالحیت رو ی ما گرگینهتسا همیشه درمورد این موضوع شوخی میکنه که همه

کنیم؛ اما خب موضوع اینه که حتی  داریم که به عنوان مدل، تو شوی لباس حضور پیدا

 !انها از نظر تیپ و قیافه خیلی بهتر از بقیهها هم، بعضیبین گرگینه

متاسفانه ویویان تو این گروه قرار میگیره و بدتر اینکه، خودش از زیبایی و جذابیتش 

 .خبر داره

طوری که ویویان نگاهشو روی من میچرخوند تا به چشم حقارت براندازم کنه، 

 .میدونستم داره با خودش فکر میکنه که من چیزی به جز یه گرگ ماده معمولی نیستم

هاش با حرص روی موهام ثابت موندن... خب، خوشحالم که موهام و از اونجایی که چشم

 .رو به رنگ طالیی اصلیشون برنگردوندم. انگار مشکی بیشتر بهم میومد

ومده بود، چهره ناراحتی تحویلش داد و ویویان که از فاصله گرفتن دوناوان حرصش درا

 :گفت

 !این کارها برای چیه دون؟ -

بعد سعی کرد که دوباره به دوناوان بچسبه؛ اما دوناوان مانعش شد و بیشتر ازش فاصله 

 :گرفت. ویویان گفت
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از اینکه عروسک جدیدت رو هُل دادم، ناراحت شدی؟ لطفا دون! مسخره نشو! خودتم  -

ود از این دختر خسته میشی و وقتی آخر هفته برسه، دوباره میدونی که خیلی ز

 !برمیگردی تو تخت من

وقتی آخر هفته برسه، برمیگرده تو تخت ویویان؟ نه بابا! دیگه چی؟! این اتفاق هرگز 

 .نمیفته

 :دوناوان گفت

 !احترامی کنیمردیت موالنی جفت واقعی منه و من اجازه نمیدم که بهش بی -

دفعه، وقتی نگاهش رو به سمت من چرخوند، ای سر داد و اینندهویویانِ عوضی خ

 !هاش ببینممیتونستم جنون و دیوانگی رو تو چشم

های خودم دیوانگی و جنون رو تو وجود یه گرگینه دیدم، باری که با چشمهیچوقت اولین

 .فراموش نمیکنم

خت ایاالت متحده اون زمان من فقط سیزده سال داشتم که گروه ما به واشنگتن )پایت

 .آمریکا( احضار شد
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خطری رو در پیش پدرم بهم اجازه داد که همراهشون برم؛ آخه قرار بود سفر راحت و بی

 .داشته باشیم

ساده بین دو گرگینه از گروه اون ایالت، به حدی شدت گرفت که کامال از  یه دعوای

 .کردکنترل خارج شد و همین موضوع گروه رو دچار تفرقه و اختالف 

در نتیجه آلفای اون گروه برای اینکه بفهمه چه مشکلی پیش اومده و جریان از چه 

 .قراره، به کمک نیاز داشت و بخاطر همین، گروه ما راهی اون ایالت شد

ی بازجویی ترتیب داد تا با یکی از اون دو گرگ وقتی به واشنگتن رسیدیم، پدر یه جلسه

 .مالقات کنه نری که دعوا به راه انداخته بودن،

 ...هاشون بود که انگار یهو وضعیت اون گرگ تغییر کردتقریبا وسط مکالمه

آمیزی که از درونش خارج دیوانگی اون گرگ کامال نمایان شده بود و امواج جنون

 .میشدن، باعث میشدن که پوستم به سوزش بیفته

ا اینکه مایلز باالخره های ما رو تیکه پاره کرد؛ تاون گرگ دیوانه، چهارتا از گرگینه

 !تونست گردنش رو بشکنه

 .سروکله زدن با ویویان حتی از اون گرگ نر هم بدتره
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های ویویان خیره شده بودم، سعی میکردم لرزشی که تو بدنم همونطور که به چشم

 .رسوخ کرده بود رو خفه کنم

دیوانه خیلی های من نگاهم رو برنمیگردونم، عمرا! هرگز! میدونم بازی قدرت با گرگ

خطرناکه؛ اما این اولین رویارویی من و ویویانه. من باید قدرت خودم رو نشون بدم؛ وگرنه 

ویویان برای همیشه خودش رو برتر از من میدونه و به خودش اجازه میده که جایگاه منو 

 !تصاحب کنه

 :گفتم

 .بکش کنار! وگرنه به مشکل برمیخوریم -

هامون رو به چالش میکشیدیم، ه شده بودیم و قدرتهمونطور که هردومون به هم خیر

 .سعی میکردم ظاهرم رو خونسرد و آروم نشون بدم

با اینکه احتماال فقط چند ثانیه سپری شده بود؛ اما اینطور حس میشد که حداقل ده 

 .دقیقه تو همون وضع بودیم... تا اینکه باالخره ویویان ازم رو برگردوند

 :بعد به دوناوان گفت
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جفت واقعی؟ جدی میگی دون؟! من فکر میکردم تو به اندازه کافی عاقل و باتجربه  -

های هایی رو باور نکنی! ما هممون میدونیم که جفتهستی که همچین خیاالت و افسانه

 .واقعی وجود ندارن

 :گفتم

های واقعی وجود نداشتن، برای تو خیلی بهتر میشد؛ اما باید بگم آره خب؛ اگه جفت -

ها وجود دارن! من دو زوج دیگه رو میشناسم که جفت واقعی همدیگه هستن و ونکه ا

من و دوناوان سومین زوج محسوب میشیم. اگه نمیتونی با این موضوع کنار بیای، پس 

باید به ترک کردن این گروه فکر کنی! )منظورش از دوتا زوج دیگه، تسا و داستین؛ 

 کالدیا و لوکاسه(

م، خیلی خوب میدونستم که ویویان به خواست خودش این گروه رغم چیزی که گفتعلی

رو ترک نمیکنه و حتی اگه اینکار رو انجام بده، من نمیتونم بهش اجازه بدم که به یه 

 .گروه دیگه ملحق بشه و براشون دردسر ایجاد کنه

 :دوناوان گفت

 !مردیت جفت واقعی منه. تو باید خیلی بهش احترام بذاری -
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 :اوان مثل شالق رو بدن ویویان فرود اومدن. ویویان گفتهای دونحرف

 .شما هنوز پیوندتون رو کامل نکردین -

ای تحویلم داد که باعث شد لرزشی تو ستون فقراتم نفوذ کنه. بعد ادامه نگاه شرورانه

 :داد

واردی که میخوان جایگاهی تو ی تازههای مادهبنابراین من با این دختر مثل تمام گرگ -

 !ن گروه بدست بیارن، رفتار میکنمای

با این حرفش، یاد سیارا افتادم. چیزی نمونده بود که بخاطر این همه گستاخی به سمتش 

 :هجوم بیارم؛ اما دوناوان مانعم شد و توی ذهنم گفت

االن وقتش نیست مردیت. ما فعال یه مشکل دیگه داریم که باید حلش کنیم؛ پیدا " -

یت قرار داره. اجازه بده خودم جواب ویویان رو بدم و ساکتش کردن قاتل جان تو اولو

 ".کنم

زور جلوی خرخر گرگم رو گرفتم. دوناوان درست میگفت؛ اما این زن رسما اعصاب منو به

 :بهم میریزه! از طریق پیوندمون گفتم

 "!خبخیلی" -
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 :دوناوان رو به ویویان گفت

خودمون مربوط میشه ویویان! حد خودت رو پیوند ما و جایگاه مردیت تو این گروه، به  -

 !بدون

دوناوان دست منو گرفت و به سمت اتاقمون راه افتادیم. ویویان رو هم همونجا به حال 

 !خودش رها کردیم تا هرچقد که دلش میخواد، حرص بخوره

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

اشتم. کار ویویان، حسابی بابت این اتفاق متاسفم. من اصال توقع یه ب*و*س*ه رو ند" -

 ".منو شوکه کرد

 "!ادبی ویویان، تقصیر تو نیست. فقط سعی کن نذاری این اتفاق دوباره تکرار بشهبی" -

وجه تضمین نمیدم که خودم رو کنترل کنم یا مسئولیت هیچچون اگه تکرار بشه، به

 !کارهام رو به عهده بگیرم

 :تو ذهن دوناوان گفتم

 "!نم که با این زن خوابیدینمیتونم باور ک" -
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مردیت؛ باور کن وقتی پای ویویان وسط کشیده میشه، تنها حسی که تمام وجودم رو  -

 "...پُر میکنه، پشیمونی و تاسفه. ای کاش میتونستم کاری انجام بدم تا

یهو دوناوان حرفش رو قطع کرد و با یه حرکت سریع، منو تو آغوشش جا داد؛ بعد محکم 

یده شدیم؛ اما از اونجایی که دوناوان بدن خودش رو سپر بدن من کرده بود، به دیوار کوب

 .آسیبی بهم نرسید

های تزئینی قلعه به دیوار کنارمون کوبیده و عمال درست همون لحظه، یکی از عتیقه

 !پودر شد

 ...العمل سریع دوناوان بخاطر این بوده که نذاره اون عتیقه به من برخورد کنهپس عکس

ور که مشغول هضم این اتفاق بودم، متوجه شدم که دوناوان کنارم نیست. قبل از همونط

ی راهرو بچرخونم، صدای کوبیده شدن کسی رو به دیوار اینکه سرم رو به سمت دیگه

 !شنیدم

 .روم میخکوب کرده بوددوناوان گلوی ویویان رو گرفته بود و اون رو محکم به دیوار روبه

 :بعد گفت
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و آخرین قشقرقی باشه که به پا میکنی ویویان! دفعه دیگه سعی کنی به این اولین  -

جفتم صدمه بزنی، از این گروه اخراج میشی. اگه این کارهات ادامه پیدا کنه، خودم 

 !گردنت رو میشکونم

هاش مثل هق کردن و تمام بدنش از شدت گریه میلرزید. اشکویویان شروع کرد به هق

بودن؛ اما من مطمئن بودم که اون عوضی فقط داره اشک  هاش جاری شدهرود از چشم

ها همین تمساح میریزه تا دوناوان رو تحت تاثیر قرار بده! شیوه ویویان تو تمام این سال

 .بوده. اما انگار دوناوان قصد نداشت کوتاه بیاد

 .بعد از چند ثانیه، دوناوان خرخر ترسناکی سر داد و گردن ویویان رو رها کرد

هاش رو تنگ کرد و با نفرت به ض اینکه دوناوان به سمت من چرخید، ویویان چشمبه مح

هاش خشک شده بودن و دیگه خبری ازشون من خیره شد. تو کمتر از صدم ثانیه، اشک

 .نبود

 .زور داره خشمش رو کنترل میکنهاش نشون میداد که بهشدههای مشتدست

د، از من عصبانی باشه. اگه اون دست از سرم خوبه! ویویان میتونه هرچقد که دلش میخوا

برنداره و بخواد بالیی سرم بیاره، خب شاید من و دوناوان بتونیم مدرک کافی برای 

 .برگزاری یه محکمه بدست بیاریم
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به محض اینکه ویویان دوباره کم آورد و ازم رو برگردوند؛ به سمت انتهای راهرو راه 

واسش بهم هست و کمکم میکنه تا از بین راهروهای افتادم. مطمئن بودم که دوناوان ح

 .در پیچ این قلعه، مسیرم رو پیدا کنم پیچ

حق با دوناوان بود. پیدا کردن اون پری جانور، برامون تو اولویت قرار داشت؛ اما حاال که 

 !با ویویان مالقات کرده بودم... اون باید هرطوری شده از اینجا بره. تحت هر شرایطی

ن به اتاق دوناوان، زمان زیادی سپری شد؛ چون مجبور بودیم از راهروها، تا رسید

 .شماری عبور کنیمها و مسیرهای باریک بیپلهراه

 :رو به دوناوان گفتم

واقعا نیاز بود که این قلعه رو تا این حد گسترش بدی؟ که برای پیدا کردن یه اتاق  -

 انقدر دهنمون سرویس شه؟

 :دوناوان خندید و گفت

شاید نیاز نبوده؛ اما من همیشه تو خیالم قلعه رو اینطور که االن هست، تصور میکردم.  -

. اینکه درضمن، اون قسمت از قلعه که محل سکونت من قرار داره، اغلب خالی و خلوته
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ها یه حریم خصوصی برای خودم داشته باشم تا بتونم کمی از بقیه دور بمونم، بعضی وقت

 .واقعا الزمه

 .خیلی خوبی بود و من واقعا بخاطر این کار ازش قدردان بودم ایده

مانند بود پیکر ایستاد. قسمت باالیی در، هاللروی یه در چوبی غولباالخره دوناوان روبه

 .های آهنی پوشیده شده بودو یه پنجره کوچیک وسطش قرار داشت که با میله

اجازه وارد اتاق دوناوان بشه. یدر قفل نبود؛ اما خب کسی جرات نداره که سرزده و ب

ای که باقی میمونه، میتونه اون چون اگه همچین کاری انجام بدن، دوناوان از طریق رایحه

 .فرد رو شناسایی کنه

های گروهش نفره شده، زیادی به گرگینههرچند که دوناوان از وقتی وارد هیئت هفت

د شدن به اتاق آلفای گروه، چیزی آسون میگیره و باهاشون مدارا میکنه؛ اما دزدکی وار

 .پوشی کردنیست که بشه ازش چشم

دوناوان در اتاق رو برام باز کرد. وقتی نگاهی به فضای داخل انداختم، شوکه شدم! آخه 

شانس رو بشم و با خودم میگفتم اگه خیلی خوشتوقع داشتم با یه اتاق کوچیک روبه

 .دستشویی هم داشته باشهباشم، شاید اتاق دوناوان یه سرویس حموم و 
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تر از چیزیه که فکر میکردم. بیشتر شبیه یه اتاقی که االن دارم میبینم، خیلی بزرگ

 !واحد تو آپارتمان بود تا محل سکونت تو یه قلعه

 .سردرگم وارد اتاق شدم و اطراف رو از نظر گذروندم

دیگه، آشپزخونه  . سمتدفتر کار دوناوان به همراه یه کتابخونه، سمت چپ قرار داشت

دیده میشد با یه یخچال که هرچی دلت میخواست، توش پیدا میشد. تو راهرو، اولین 

اتاق از سمت راست، اتاق پذیرایی از مهمون بود. و انتهای همون راهرو، اتاق دوناوان قرار 

 .داشت

هیج ها و میزها عکس یا تابلوی نقاشی دیده نمیشد. روی قفسهتو اتاق دوناوان هیچ قاب

 .شئ تزئینی وجود نداشت

هایی که تو اتاق استفاده شده بود، تیره بودن. قرمز تیره که به زرشکی میزد، تمام رنگ

 .ای تیره بودنها هم به رنگ قهوهای و سبز جنگلی تیره! حتی اثاثیه و مبلسرمه

ه بود های دوران باستان و چیزهایی که قدمت تاریخی داشتن، پر شداتاق بیشتر با عتیقه

 .و بنظر میرسید که هرکدومشون خیلی باارزش باشن
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ی روی تخت بود که از یکی از چیزهایی که خیلی برام جالب بود، لحاف گلدوزی شده

 .ابریشم خالص تهیه شده بود

ها شخصیت کدوم از ایناما در کل، فضای اونجا زیادی خشک و جدی حس میشد و هیچ

رو نشون نمیداد. یه خونه که تو تمام وسایلش از واقعی دوناوانی که من میشناختم 

خنده من که روحیه مالیم و مهربونی های تیره استفاده شده، اصال با دوناوان خوشرنگ

 .داره، جور در نمیاد

به دوناوان که پشت سرم ایستاده بود، نگاهی انداختم و سعی کردم یه وجه اشتراک بین 

 .نشدماون و این خونه پیدا کنم؛ اما موفق 

 !همچین فضایی اصال به دوناوان نمیومد. حداقل نظر من که اینطوره

روی پنجره قرار داشت، تنها چیزی بود که با دوناوان جور در میومد. میز تحریری که روبه

 .یه میز شیک که از چوب محکم ساخته شده بود و به رنگ کهربایی روشن بود

هنری و قدیمی روشون حکاکی شده  ی وسایل خونه که نقش و نگارهایبرعکس بقیه

 .کاری دیده نمیشدبود، روی این میز هیچ کنده
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هایی ایجاد شده بود که درواقع جای چنگال یه گرگ روی یه قسمت از میز، خط و خش

 .به شدت عصبانی بود

شده کشیدم و از خودم پرسیدم یعنی چی باعث هامو روی شیارهای ایجادهنوک انگشت

 .ا این حد عصبی و دیوونه بشهشده که دوناوان ت

تنها قاب عکسی که تو اتاق دیده میشد، روی همون میز قرار داشت. یه عکس سیاه و 

 !سفید قدیمی از یه زن زیبا

هاش جاری شده بودن و همونطور که به دوربین نگاه موهای زن، مثل آبشار روی شونه

ت شده بود. من این میکرد، میخندید. لبخند شیرینش برای همیشه تو این عکس ثب

 ...لبخند رو میشناختم

 :قاب رو از روی میز برداشتم تا به دوناوان نشونش بدم. بعد پرسیدم

 این زن، مادرته؟ -

 از کجا فهمیدی؟ -

 .هاش. تو خیلی شبیه مادرتیلبخندش و چشم -

 !اوه، آره. چهره من بیشتر به مادرم شباهت داره تا پدرم -
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احتیاط روی میز گذاشتم، همونجایی که بهش تعلق داشت. بعد ای رنگ رو با نقره قاب

 .نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم

روش قرار یه تلویزیون خیلی بزرگ، باالی شومینه نصب شده بود و یه کاناپه هم روبه

 .داشت

تو اتاق دوناوان، این تلویزیون تنها چیزی بود که نشون میداد ما تو عصر مدرن زندگی 

 !میکنیم

ها فکر میکنن تکنولوژی از تجمالت موضوع همیشه رومخمه که بعضی از گرگینه این

گذرونی میخوره! اما بنظر من، تکنولوژی یه نیاز محسوب میشه و فقط به درد خوش

 .اساسی به شمار میاد

. دست به سینه، به وقتی به اندازه کافی اتاق رو دید زدم، به سمت دوناوان چرخیدم

 .تکیه داده بود چهارچوب در اتاقش

 :گفتم

 .اینجا خوبه -
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. گمونم تو تظاهر کردن، لحنم خیلی ضایع بود و ناراضی بودنم رو کامال نشون میداد

 !افتضاحم

 :دوناوان آروم خندید و گفت

تو میتونی اینجا رو هرجور که دوست داری، تغییر بدی. من چندان روی دکوراسیون  -

ادم که یه نفر اینجا رو با سلیقه خودش بچینه و حساس نیستم. خیلی وقت پیش، اجازه د

از اون موقع تا حاال، دیگه تغییرش ندادم. اما من دلم میخواد تو حس کنی که اینجا 

 .ی خودتهخونه

 

دفعه سعی کردم خودم رو اونجا تصور کنم؛ دوباره نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم و این

 :ن جور در نمیومد. گفتم. آخه این دکور اصال با سلیقه ماما نمیشد

 یعنی با تغییر دکوراسیون اینجا مشکلی نداری؟ -

 !وجههیچبه -

با شنیدن این حرف، یه نفس راحت کشیدم. زندگی کردن تو این قلعه، یه تحول بزرگ تو 

 .زندگیم محسوب میشه؛ اما من از پسش برمیام
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لم قدم برداشتم تا هام روی نیمکتِ انتهای تخت قرار داشتن. به سمت وسایچمدون

 .تاپم رو بیرون بیارمموبایل و لپ

 :تاپم رو روشن کردم. پرسیدمروی تخت نشستم و لپ

 فای اینجا چیه؟رمز وای -

دوناوان کف دستش رو پشت گردنش گذاشت و به من خیره شد. از نگاهش درموندگی 

 :میبارید. گفت

 ...خب -

 !فای ندارنحتما میخواد بهم بگه که وای اوه نه! من اصال این لحن رو دوست ندارم؛ چون

 :گفتم

سیم تهیه کنم. شما اینجا کابل شبکه دارین مشکلی نیست. من میتونم یه مودم بی -

 .های دیگه متصل بشمدیگه؟ تا بتونم به دستگاه

تو راه رسیدن به قلعه، از یه شهر کوچیک رد شدیم که به اینجا نزدیکه. من مطمئنم که 

 .های اینترنتی اونجا وصل بشماز شبکه میتونم به یکی

 :دوناوان سرش رو خاروند و گفت
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 ...خب... راستش رو بخوای -

کردن که چیزی  تاپ رو گرفته بودن، چنان فشاری بهش واردهام که دو طرف لپدست

 !تاپم خُرد و خاکشیر بشهنمونده بود لپ

ه که پودرش کنم! تا پنج تاپم رو کنارم، روی تخت گذاشتم تا عصبانیتم باعث نشلپ

 :شمردم و یه نفس عمیق کشیدم. بعد گفتم

 !شما اینجا اینترنت دارین؛ مگه نه؟ -

منظورم اینه که همه باید به اینترنت دسترسی داشته باشن؛ چون وجودش تو زندگی 

 !خیلی ضروریه! میدونم که بدون اینترنت نمیتونم دووم بیارم

 :دوناوان گفت

 .یه کامپیوتر هست. میتونی از خدماتش استفاده کنی تو کتابخونه قلعه -

 :نه. این به درد نمیخوره! با حرص گفتم

تو یه تلویزیون داری که صفحه نمایشش، کل اتاقت رو اشغال کرده! پس حتما سیستم  -

 .پخش فیلم و سریال برات فعاله

 :بندازیم. گفتراحتی اینترنت اینجا رو راه اگه این سیستم فعال باشه، پس میتونیم به
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 .دی استفاده میکنیموینه! برای دیدن فیلم، از دی -

 !یا خدا! من دیگه دارم رد میدم

من شاید بتونم این موضوع رو که هواپیمای دوناوان گند زده به ساعت خوابم یا اینکه یه 

گرگ ماده دیوانه تو گروهش وجود داره یا اینکه با نشون دادن یه صحنه قتل ازم 

 !شده و... تحمل کنم؛ اما نمیتونم با نبود اینترنت کنار بیاماستقبال 

 :هوف! بهتره آروم باشم و یکم فکر کنم... گفتم

 .من میتونم این وضع رو درست کنم. فقط یه لحظه بهم وقت بده -

زود باش مردیت! از مغزت کار بکش! از بین افرادی که میشناسم، کی میتونه بهم کمک 

 ن بزرگی رو به یه جای مدرن تبدیل کنم؟ای به ایکنه تا قلعه

 :یادم اومد! گفتم

های آریزونا فناوری اطالعات( به اسم سوفیا هست که تو گروه گرگینه) IT یه متخصص -

. دوسال پیش، سوفیا سیستم اینترنت ما رو های آمریکا( زندگی میکنه)یکی از ایالت

کشی کنیم تونیم این قلعه رو سیمروزرسانی کرد. من باهاش تماس میگیرم و بعدش میبه

 .تا به اینترنت دسترسی داشته باشیم
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 :دوناوان اخم کرد و گفت

 .شاید بهتره صبر کنیم تا مشکالتی که تو اولویت قرار دارن، حل بشن -

درسته! ما باید دنبال قاتل جان بگردیم. درضمن ویویان هم یه مشکل اساسی محسوب 

ها، میتونیم برای این قلعه ی اینیدا کنیم. بعد از همهحل پمیشه که باید براش یه راه

 .فای نصب کنیموای

 !خب گمونم بتونم حداکثر یه ماه بدون اینترنت دووم بیارم. فقط یه ماه

موبایلم رو چک کردم. یه اخطار برام اومده بود. داده تلفنم رو حالت رومینگ قرار گرفته 

ده انجام بدم؛ چه برسه به اینکه چیزی دانلود بود و حتی نمیتونستم تو گوگل یه سرچ سا

 !کنم

اما حداقل میتونم تماس بگیرم و پیام بدم. یا بهتره بگم که امیدوارم! چون اگه حتی این 

 ...کارم نتونم انجام بدم

های زیادی از فصل جدید نه! من میتونم تحمل کنم. آره، میدونم که تو این یه ماه، قسمت

 رو از دست میدم و اصال دلم نمیخواد به سریال Escaping Polygamy سریال
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Life in Pieces یا Jane the Virgin  فکر کنم؛ چون از اینکه قراره یه ماه رو

 .ام سپری کنم، تا مغز استخوانم آتیش میگیرههای موردعالقهبدون دیدن فیلم و سریال

 .افتادگی رو جبران میکنماما خب بعدا این عقب

رسان( استفاده کنم و پیام) Skype افزارجرا اینه که نمیتونم از نرمترین بخش ماسخت

 .هام تماس بگیرم. نمیتونم با مکس یا سیارا چت کنماین یعنی نمیتونم با دوست

ام جدا شده بودم و بدتر اینکه باید با یه گروه از ها و خانوادهدرواقع رسما از دوست

ششون نمیومد، زندگی میکردم. اونم تو های خشن و گنددماغی که از من خوگرگینه

های مختلف، یکم اعصابم رو ای که حتی اینترنت نداره تا بتونم با دیدن فیلم و برنامهقلعه

 !آروم کنم

 :مثل الستیکی که پنچر شده و وا رفته، رو به دوناوان گفتم

ی دیگه هفتهبعدا کتابخونه قلعه رو پیدا میکنم و به سوفیا ایمیل میزنم. احتماال چند  -

 .میتونیم سوفیا رو به اینجا دعوت کنیم تا اینترنت قلعه رو راه بندازه
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تو شرایط مزخرفی گیر افتاده بودم و فقط فکر کردن به این موضوع که سوفیا باالخره 

میاد و اینترنت رو به زندگیم برمیگردونه، کورسوی امید من برای رسیدن به انتهای این 

 !تونل تاریک بود

وار روی بازوهام کشید، بلکه هاش رو نوازشوان منو از روی تخت بلند کرد و دستدونا

 :یکم آروم بشم. بعد گفت

ی جدیدت، خوشحال و راحت این موضوع رو هم حل میکنیم. من میخوام تو خونه -

 .باشی

 .همینطور میشه -

 

 !حداقل امیدوارم که بشه

. البته من هنوز یه روز کامل هم تو این االن، اینجا اصال حس خونه رو بهم القا نمیکنه

 .قلعه وقت نگذرونده بودم؛ پس طبیعیه که احساس غریبی کنم

 .اما باالخره با این شرایط کنار میام. فقط باید یکم به خودم زمان بدم
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از اونجایی که موضوع بحثمون درمورد این بود که من اینجا رو مثل خونه خودم بدونم؛ 

یجاد شد که دوناوان چه زمانی میخواد منو به عنوان همسر این سوال توی ذهنم ا

 .رتبه تو این گروه داشته باشمرسمیش معرفی کنه تا من یه جایگاه رسمی و عالی

قبل از اینکه جان کُشته بشه، ما درمورد این موضوع حرف زده بودیم و قصد داشتیم که 

 .مدتی صبر کنیم

پیش اومده، باید تغییری تو این تصمیم ایجاد  اما یه حسی بهم میگه با وضعیتی که االن

 .کنیم

 :گفتم

 امون رو جلوتر ببریم و مراسممون رو برگزار کنیم؟حاال که من اینجام، باید رابطه -

 :دوناوان یه نفس راحت کشید و من مطمئن شدم که سوال درستی ازش پرسیدم. گفت

م که تا اونموقع همینجا بمونم. تا ماه کامل بعدی، سه هفته دیگه مونده. من دوست دار -

های گروهم به من احتیاج دارن. و خیلی خوب میشه اگه تو هم تا زمان گرگینه

 جایی مشکل داری؟. تو با این جابهمراسممون، تو گروه ایرلند بمونی و به کُلرادو برنگردی

 .نه. مشکلی نیست -
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 !م یا نهاین حرف رو زدم؛ اما مطمئن نبودم که واقعا از پسش برمیا

اینطور نیست که دلم نخواد مراسم ماه کامل رو برگزار کنیم؛ اما خب انجام این کار یعنی 

 .ام خداحافظی کنمکه من باید از خانواده

وقتی خونه رو ترک میکردم، اصال متوجه این موضوع نبودم که دیگه قرار نیست دوباره 

 .به اونجا برگردم

ام سر بزنم؛ اما خب دیگه قرار نیست اونجا به خانوادهالبته اینطور نیست که دیگه نتونم 

ها، های پدرم نیستم. درواقع دیگه برای اونزندگی کنم. من دیگه عضوی از گروه گرگینه

 .غریبه محسوب میشم

 

ها رو میدونستم. اینکه اومدن به ایرلند، شاید برای همیشه مسیر زندگیم من از قبل این

 .رو تغییر بده

ل میتونستم مکس رو همراه خودم به ایرلند بیارم؛ اما درست نبود که ای کاش حداق

 .برادرم رو درگیر مشکالت خودم کنم
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یه لحظه تو قلبم، احساس سنگینی کردم؛ اما فورا غم و اندوهی که میخواست وجودم رو 

 .پر کنه، پس زدم

ه برای ملحق شدن به گروه جفتت و سازگار شدن با شرایط جدید، بخشی از مواردیه ک

 .سر گذاشتتبدیل شدن به یه گرگ ماده بالغ، باید پشت

تر از تر و سخترو شدن با حقیقت، یکم تلخمن این موضوع رو میدونستم؛ اما خب روبه

 .چیزی بود که تصور میکردم

 :گفتم

امون، پدر برای هر من باید اطالعات بیشتری درمورد گروهت بدست بیارم. تو خونه -

های ارد گروهمون میشد، یه پرونده تهیه میکرد؛ درواقع تمام گرگینهای که وگرگینه

گروهمون، پرونده مخصوص به خودشون رو داشتن. گمونم شما هم همچین چیزی داشته 

 باشین؛ درسته؟

 .آره. همراهم بیا -

 :دوناوان منو به دفتر کارش راهنمایی کرد. بعد گفت
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هایی ابخونه قلعه پیدا میشه؛ اما خب پروندهها تو کتیه مجموعه دیگه از همین پرونده -

های شخصی خودم هم میشه که سری از یادداشتکه من نگهداری میکنم، شامل یه

ها ممکنه به درد بخورن و یه های گروهم نوشتم. این نوشتهدرمورد هر کدوم از گرگینه

 .زمانی به کار بیان

، قدم برداشت و ضربه آرومی به به سمت یه قفسه بایگانی فلزی که خیلی هم بلند بود

 :اش زد. گفتبدنه

هرچی که بخوای درمورد این گروه بدونی، میتونی تو این قفسه پیدا کنی. من برای  -

های گزارشِ کار تهیه کردم. های متوالی، دفترچههای گروهم در طی سالعملکرد گرگینه

شت عزیزم. درمورد دوست تو هم به عنوان عضوی از گروه ایرلند، یه پرونده خواهی دا

موقرمزت )شانون( هم یه سری توضیحات نوشته شده؛ اما میتونی درباره این موضوع، از 

 .خودش سوال کنی

 

 :رنگی بین ابروهاش ایجاد شد؛ انگار میخواست چیزی ازم بپرسه. گفتمچین کم

 چی شده؟ -
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افرادی دوری کنی  شانون درمورد گروهمون با تو حرف نزد؟ راهنماییت نکرد که از چه -

 یا با چه افرادی صمیمی بشی؟

 !اوه! با حرف دوناوان، انگار گذشته تو ذهنم منفجر شد

ایلبه رو ترک کرد، مدت زیادی نمیگذره؛ اما انقدر هرچند از زمانی که شانون سنت

 .ها سال گذشتهسر هم رخ دادن که بنظر میرسه انگار میلیوناتفاقات وحشتناکی پشت

 :گفتم

 ...ورم نمیشه که اصال به این قضیه فکر نکردمبا -

شانون همیشه یکم بدعُنق و بدقلق بود؛ حتی از زمانی که بچه بودیم! اما من این اخالقش 

 .رو نادیده میگرفتم

ایلبه اومد، حسادت شانون، به تدریج باعث شد که ذاتش به سمت وقتی تسا به سنت

 .بدجنسی و شرارت کشیده بشه

توجه این موضوع نشده بودم و حتی وقتی شانون مدرسه رو ترک کرد، من اون زمان، م

. اما حاال که بینمون فاصله افتاده، باالخره تا حدودی به بخاطرش خیلی ناراحت شدم

 .منطق مزخرفش پی بردم
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 :پرسیدم

 شانون دیگه به اینجا برنگشت؟ -

 :دوناوان سرش رو تکون داد و گفت

ایلبه بیرون انداخت، به ایرلند برگرده نون رو از گروه سنتنه. قرار بود وقتی مایکل شا -

های گروه ایرلند رو شکست و تا به من اعالم حضور کنه؛ اما شانون پیوندش با گرگینه

ایلبه رو ترک کردن، از قوانین سرپیچی کرد و هایی که سنتاون شب، همراه بقیه گرگینه

برم دنبالش؛ اما با وجود اتفاقاتی که تبدیل به یه گرگینه خودسر شد! من قصد داشتم 

سر هم رخ دادن، حتی وقت سر خاروندن هم نداشتم؛ چه برسه به پیدا کردن پشت

شانون. از اونجایی که شانون، تنها گرگی بود که این گروه رو ترک کرد، من ترجیح دادم 

اش کمی بهش زمان بدم تا آروم بشه. یه حسی بهم میگه که شانون باالخره سروکله

 .اینجا پیدا میشه

اوه خدا! متنفرم از اینکه قراره بهش بگم اشتباه میکنه و بهتره بیخودی دلش رو خوش 

 !نکنه

وجه به گروه ایرلند برنمیگرده. نه تا وقتی که من هیچاما شانونی که من میشناسم، به

 !اینجا هستم
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 :گفتم

 .ولی من چندان مطمئن نیستم -

 چرا؟ -

یخوام این موضوع رو برای دوناوان توضیح بدم، ازم متنفر میشه؛ شانون بخاطر اینکه م

 .اما خب اون خیلی وقته که از من نفرت داره

 :گفتم

ایلبه پیدا شد، شانون حسابی ناراحت و پریشون شد. وقتی سروکله تسا تو سنت -

شانون داستین رو برای خودش میخواست و نمیتونست با این حقیقت کنار بیاد که تسا، 

ت واقعی داستینه. من سعی کردم شانون رو آروم کنم؛ اما این کارم فقط حالش رو جف

بدتر کرد. بعد از اینکه نفرین من شکسته شد، رفتار شانون با من، دیگه مثل قبل نبود. ما 

 !از وقتی که بچه بودیم، با هم دوست بودیم؛ اما یهو من تبدیل شدم به دشمنش

 :م، سرم رو تکون دادم و گفتمهمونطور که به گذشته فکر میکرد

مشکل شانون این بود که اون هیچوقت شاد و راضی نبود. البته اون زمان که تو بچگی  -

با هم آشنا و صمیمی شدیم، شانون اینطوری نبود. اون همیشه از دست یه نفر تو 
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گروهش، دلخور و ناراحت بود. برای شانون، هیچ چیزی خوب و کافی محسوب نمیشد. 

ایلبه اومده بود و وقتی این موضوع رو ای بود که از گروه ایرلند به سنتها گرگینهاون تن

پیش کشیدم تا علت اومدنش رو بدونم؛ اون فقط بهم گفت اومده اینجا چون به 

های بیشتری برای انتخاب جفت موردپسندش، نیاز داره. شانون خیلی خودشیفته گزینه

العاده جذاب و قدرتمند ر شده که با یه آلفای فوقای بود و حس میکرد براش مقدو افاده

 .جفت بشه

 !اوه -

 :آهی کشید و گفت

 .ای رسیدین، ناراحت شدماز اینکه تو و شانون تو رفاقتتون به همچین نقطه -

منم همینطور! اما بعد از شکسته شدن نفرینم، همه متوجه شدن که من و تو جفت  -

ا چیزی که میتونست علت تغییر ناگهانی شانون با واقعی همدیگه هستیم. اون زمان، تنه

! من رو توجیه کنه، همین موضوع بود و من فکر میکنم که اون به من حسادت میکرده

آخه یه آلفای جذاب و قدرتمند دیگه از چنگ شانون دراومده بود! و از اونجایی که 

ز نظر شانون، چون شانون از من آلفاتر بود، این موضوع خیلی آزرده و عصبانیش کرد. ا
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تر بود، باید زودتر از من جفت خودش رو پیدا میکرد. اما خب این اتفاق اون از من قوی

 .نیفتاد

 

 .لبم رو گاز گرفتم و به چند هفته آخری که با شانون وقت گذروندم، فکر کردم

شدت از من کینه گرفته بود و من نمیتونستم بفهمم که چرا بعد این همه سال اون به

 !قت، شانون تصمیم گرفته که از من متنفر بشهرفا

 :گفتم

من شک دارم که شانون به ایرلند برگرده. مگه اینکه به حدی درمونده و ناامید بشه که  -

 .به اینجا روی بیاره

 :به سینه شد. گفت دوناوان به قفسه بایگانی تکیه داد و دست

فت من بشن، جایی نداشت! اگه ای که میتونستن جهای مادهاما شانون تو لیست گرگ -

 .احیانا داری درمورد این موضوع فکر میکنی

 :خنده آرومی سر دادم و گفتم
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نه. درمورد این موضوع فکر نمیکنم. گمون نمیکنم شانون میخواسته تو رو به دست  -

ای که جفت من میشه، از جفت اون بهتر باشه. انتخاب بیاره. اون فقط نمیخواست گرگینه

 !رجه یک، برای شانون به معنی اعتبار و قدرت بودیه جفت د

 :رو تکون دادم و گفتمسرم 

. ما اغلب بیخیالش! خیلی کم پیش میومد که شانون بخواد درمورد ایرلند حرف بزنه -

 .ایلبه میپیچید، صحبت میکردیمدرمورد مدرسه، پسرها و شایعاتی که تو سنت

باشه. من از ته قلبم میخوام که شانون  امیدوارم شانون هرجایی که هست، حالش خوب

 .خوشبختی واقعی رو پیدا کنه

 :های داخل قفسه نگاهی انداختم و گفتمبه پرونده

 هایی که تو این قفسه نگه میداری، شامل چه چیزهایی میشن؟خب پرونده -

 :دوناوان یکی از کشوها رو باز کرد و یه دفتر قطور بیرون آورد. گفت

های گروه، به عالوه های گرگینهوظایف گروهه که شامل تمام فعالیتاین دفترِ شرح  -

 .ها و چیزهایی از این قبیل میشهازدواج

 :دفتر رو دوباره تو کشو گذاشت و گفت
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 ای که تو گروه من حضور داشته و داره، یه پرونده براش ثبت شده. پروندههر گرگینه -

هاشون و رمورد ازدواجشون، بچهتره و معموال شامل توضیحاتی دها سبکبعضی

ها متعلق به ها حسابی سنگینه. این پروندهاشون میشه. اما پرونده بعضیحرفه

هاییه که از دستورها سرپیچی کردن، توی گروه دعوا به راه انداختن، با قوانین گرگینه

مخالفت کردن و در کل برای گروه مشکل ایجاد کردن. گزارش خطاهایی که مرتکب 

 .هاشون ثبت شدهتو پروندهشدن، 

 :دوباره نگاهی به سر تا پای قفسه انداختم و گفتم

ها رو گلچین کنی؟ آخه من باید از کجا احیانا امکانش هست که بتونی این پرونده -

 شروع کنم؟

 .معلومه که میتونم. صبر کن -

 :بعد گفتدوناوان باالترین کشو رو باز کرد. یه پرونده بیرون آورد و به سمتم گرفت. 

رتبه گروه رو پوشش میده. تو کشوی این پرونده، اطالعات مربوط به پنج گرگینه عالی -

های بیشتری درمورد هرکدوم از این پنج نفر وجود داره. من خیلی روی تر، پروندهپایین

 .های برجسته گروهم نظارت دارم و پیگیر کارهاشون هستمگرگینه
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شتر تحت نظر باشن؛ اما من دنبال یه چیز دیگه خب طبیعیه که این افراد باید بی

 !میگردم

 :گفتم

هایی که دعواهای زیادی به راه های دردسرساز کجان؟ همونهای گرگینهپرونده -

احترامی کردن. من دوست انداختن، جَو گروه رو متشنج کردن یا به قدرت و اختیار تو بی

 .ها یه نگاهی بندازمهای اوندارم اول به پرونده

 :دوناوان خشکش زد و گفت

نگو که تو ذهنت داری به این موضوع فکر میکنی که قتل جان، زیر سر یکی از افراد  -

 !گروهم بوده

چرا اتفاقا داشتم به همین موضوع فکر میکردم و حس میکنم نگاهم به اندازه کافی 

 !واضح هست که دوناوان بتونه جواب سوالش رو بفهمه

 :گفتم

 !ی همچین چیزی اصال ممکن نیست؟ و تو حواست به همه بوده؟یعنی میخوای بگ -

 :کالفه پیشونیش رو ماساژ داد و گفت
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من یه مدت کنار گروهم نبودم... االن که دارم بهش فکر میکنم، احتماال این مدت  -

. بعدشم که برگشتم، مجبور بودم هر یک یا دو هفته، دوباره اینجا بیشتر از یه سال بوده

 .. تقریبا میشه گفت این روال تا سه یا چهار سال ادامه داشتهرو ترک کنم

 

 :اوه! گفتم

 !پس تو چهارسال گذشته، تو حتی یک یا دو ماه هم اینجا حضور نداشتی؟ -

تا حاال اصال نشنیده بودم که یه آلفا، همچین مدت طوالنی رو از گروهش دور بمونه. 

 :دوناوان گفت

 ...من سرم خیلی شلوغ بود. من -

ها رو پایین انداخت و هاش رو باال آورد تا توضیح بده؛ اما بعد از چند لحظه، اوندست

 :گفت

 .ای ندارمهیچ بهونه -

کنار دوناوان ایستادم و دستش رو گرفتم. میخواستم یه سوال سخت ازش بپرسم و 

 !مطمئن نبودم که میتونه هضمش کنه یا نه
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 :گفتم

نفره م آلفای گروه و هم از اعضای هیئت هفتفقط تو و آقای داوسون هستین که ه -

های پرو نبوده؛ مگه نه؟ محسوب میشین؛ درسته؟ موراکو هیچوقت آلفای گروه گرگینه

 نفره، مایکل داوسون به این هیئت اضافه شد()بعد از اخراج فردیناند از هیئت هفت

مُرد، از فرماندهی  درسته! موراکو یه مدت فرمانده گروه پرو بود؛ اما از وقتی که جفتش -

 .نفره موندگیری کرد و فقط تو هیئت هفتکناره

ایلبه، یه گروه مجزا تلقی نمیشه، بلکه فقط یه گروه کمکیه. درواقع برای و گروه سنت -

ایلبه فقط یه گروه فرعی محسوب میشه و هایی که اونجا حضور دارن، گروه سنتگرگینه

ه میکنن. پس آقای داوسون هم فقط عضوی از ها برای تحصیل به اونجا مراجعگرگینه

نفره محسوب میشه. با این حساب، تو تنها کسی هستی که دو تا شغل هیئت هفت

 !وقت داره؛ نه؟ و مدت طوالنی هم هست که درگیر این کارها هستیتمام

 .آره. کامال درسته -

 :حاال وقتش رسیده که سوال سخت رو بپرسم. گفتم
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های این گروه، مسئولیت آلفا بودن ی گرگینهر کردی که چرا بقیهتا حاال با خودت فک -

 ها محول نشه؟رو به عهده نگیرن؟ چرا این وظیفه به اون

 :دوناوان گفت

من نمیتونم گروهم رو رها کنم. اینجا خونه منه. من خودم این قلعه رو ساختم. بنابراین  -

 .هرگز اینجا رو ترک نمیکنم

 

اسی دوناوان رو درک میکردم؛ اما دوناوان چندین ساله که به شنمن وفاداری و وظیفه

 .توجهی کردهطور مداوم، نسبت به گروهش بی

این مدت برای غیبت یه آلفا خیلی زیاده و خب با این وضع، خیلی سخت میشه که گروه 

 !مند نگه داشترو سالم و قانون

 :گفتم

 .نهگروه میتونه یه جای دیگه برای زندگی کردن پیدا ک -

 :های دوناوان از تعجب گِرد شدن و گفتچشم
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ها هم منه؛ اما خونه اون های گروهم رو از اینجا بیرون کنم؟! درسته اینجا خونهگرگینه -

 .هست

 نفره چیه؟خب نظرت درباره بیرون اومدن از هیئت هفت -

یستم . با وجود سوگندهایی که خوردم و پیوندهایی که ایجاد شد، مطمئن ننمیتونم -

 .چیزی بتونه باطلشون کنه

نفره، شامل پذیرش چه شرایطی ای ندارم که ملحق شدن به هیئت هفتمن هیچ ایده

 .میشه؛ اما هرچی که هست، مطمئنا مهم و جدی تلقی میشه

 :گفتم

 ندای قلبت چی میگه؟ -

 پذیر باشه. شاید بشه کاری انجام داد. امانفره، میتونه امکانخروج از هیئت هفت -

 .مطمئن نیستم که برای انجام این کار، ممکنه چه چیزهایی بهم تحمیل بشه

 :. گفتمبرای دلگرمی، دستش رو آروم فشار دادم و بعد رهاش کردم

تو هر تصمیمی بگیری، من پشتتم و ازت حمایت میکنم؛ اما خودتم میدونی که با این  -

 .وضع، کاری از پیش نمیره
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 :وی میز دفتر کارش نشست. گفتدوناوان ازم فاصله گرفت و ر

. من همیشه درمورد این موضوع نگران بودم که اصال میتونم بین وظایف گروهم میدونم -

نفره تعادل ایجاد کنم یا نه. من نمیخواستم به هیئت های هیئت هفتو مسئولیت

ه نفره ملحق بشم. جان متقاعدم کرد که میتونم از پس هر دو وظیفه بربیام. برای یهفت

 ...مدت، اوضاع گروه خوب بود. حداقل من فکر میکردم که خوبه! اما بدون حضور جان

 

چیز برای یه مدت خوب نمیدونستم باید بهش چی بگم. شاید حق با دوناوان باشه و همه

 .پیش رفته؛ اما خب دیگه اینطور نیست

 !نفرهتدوناوان باید قید یکی از این دو وظیفه رو بزنه. یا گروهش، یا هیئت هف

 :گفتم

خب دیگه، حرف زدن درباره این موضوع رو تموم کنیم. ما باالخره میفهمیم چه کسی  -

های گروه رو ترمیم میکنم. اما در نهایت، جان رو به قتل رسونده و بعد پیوند بین گرگینه

 .تو مجبور به انتخاب میشی. من فقط میخوام تو از االن این موضوع رو بدونی

 .نمیخوام مجبور به انتخاب بشم. من واقعا نمیدونم که باید چیکار کنممیدونم. من  -
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تحملی گیر من هیچ جوابی براش نداشتم. دوناوان بخاطر گروهش تو شرایط غیرقابل

نفره، باعث میشد که فشار هاش به عنوان عضوی از هیئت هفتافتاده بود و مسئولیت

 .بیشتری بهش وارد بشه

 :گفتم

ای نیست که بخوای فورا تصمیم همیم که چی برامون بهتره. فعال عجلهما باالخره میف -

 .بگیری و وارد عمل بشی

 .منتظر موندم تا دوناوان جوابی بهم بده؛ اما اون فقط سکوت کرد

 :بنابراین دوباره خودم به حرف اومدم

و دوش ها رو بررسی میکنم؛ اما اول بهتره که یه چیزی بخوریم، بخوابیم من این پرونده -

 !بگیریم. البته نه به این ترتیبی که گفتم

آره. چطوره تا تو میری حموم، منم یه چیزی برای خوردن آماده کنم؟ بعدش میتونیم  -

 .وسایلت رو اینجا مرتب کنیم. و در آخر هم من میرم حموم

به اتاق دوناوان برگشتیم. از داخل کیفم، لوازم بهداشتی شامل شامپو، صابون، لوسیون 

 .های راحتی. بعد به سمت حموم راه افتادم... برداشتم؛ به همراه لباسو
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خیلی طول کشید تا آب حموم گرم بشه؛ اما وقتی گرم شد، بخار تمام فضای حموم رو پر 

 .بخش بودکرد که خیلی لذت

همونطور که مشغول شستن بدنم بودم، به گروه ایرلند که قراره بزودی بهش ملحق بشم، 

 .فکر میکردم

از اینکه بدبین باشم و همش به چیزهای بد فکر کنم، متنفر بودم؛ اما گروه ایرلند واقعا به 

 .وضع افتضاحی دچار شده بود

اگه امیدی برای درست شدن شرایط گروه وجود داشته باشه، دوناوان باید خیلی سریع 

 .تغییراتی اعمال کنه

ال! اون یه آلفاست. نمیشه یه ها از گروهش غافل بوده. نزدیک به چهارسدوناوان سال

چی خیلی خوب آلفا همچین مدت طوالنی از گروهش دور بمونه و توقع داشته باشه همه

 .و طبق روال پیش بره

هاش رو کنار بذاره و من امیدوارم بتونم بهش کمک کنم تا دوناوان باید یکی از مسئولیت

 .یه تصمیم درست بگیره
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ن نیستم؛ چون هرچقدم که برای دوناوان سخت و از مطرح کردن موضوع امروز، پشیمو

آزاردهنده باشه، به هرحال گفتنش ضروریه. نمیشه همچین موضوع مهمی رو نادیده 

 .گرفت

ترم و خب به اندازه اون تجربه ندارم؛ اما من جفت دوناوان من خیلی از دوناوان جوون

 .هستم

اید درموردش با دوناوان حرف بنابراین اگه حس کنم چیزی این وسط اشتباه پیش میره، ب

 .بزنم

هاش من فقط دلم نمیخواد که ناراحتی دوناوان رو ببینم. واقعا نیازه که دوناوان از مشغله

 .کم کنه تا سرش خلوت بشه و از زندگی لذت ببره

هام از اجازه دادم برای چند دقیقه هم که شده، حموم آب گرم باعث بشه که تمام نگرانی

 .وجودم دور بشن

هرچی اطالعات بیشتری درمورد دوناوان و مشکالتی که باهاشون سروکار داره، بدست 

 !ها پر از حیله و فریبهمیارم، بیشتر حس میکنم که همه این اتفاق
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مطمئن نیستم که چقدر میتونم تو این مسیر، دوناوان رو راهنمایی و همراهی کنم؛ اما 

وجه حاضر نیستم دست هیچت میدم و بهمیدونم که بیشتر از هر کسی، به دوناوان اهمی

 !روی دست بذارم و با بیخیالی عذاب کشیدن دوناوان رو تماشا کنم

 .تفاوت نمیمونمتا وقتی که نفس میکشم، هرگز نسبت به مشکالت دوناوان بی

*** 

دردی که تو وجودم پخش شد، منو از خواب پروند. این درد، جسمی نبود؛ اما به حدی 

ام رو پاره کرده و قلبم رو بیرون ای یه لحظه حس کردم یه نفر سینهشدید بود که بر

 !کشیده

 .این درد از دوناوان بود

 :دوناوان یهو از تخت بیرون پرید و به گرگش تغییرشکل داد. گفتم

 چی شده؟؟؟ -

 .دوناوان بدون اینکه حتی نگاهی به من بندازه، به سمت راهروی خونه دویید

دم و به سمت در خونه رفتم تا برای دوناوان بازش کنم؛ اما گرگ فورا از تخت بیرون اوم

 .دوناوان بدنش رو تا دستگیره در باال کشید و در رو با شدت باز کرد
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 .پشت سر دوناوان شروع کردم به دوییدن؛ اما یهو متوجه وضعیت خودم شدم

یداد، با یه من یه تاپ سفید نازک و تنگ پوشیده بودم که تقریبا تمام بدنم رو نشون م

 !شلوارک کوتاه به رنگ صورتی جیغ

ها برای همچین موقعیت اضطراری که دوناوان رو اونطور دردناک از مطمئنا این لباس

 .خواب بیدار کرد، مناسب نیستن

 تغییرشکل بدم یا لباس بیشتری بپوشم؟

 .تریهتغییرشکل دادن، گزینه سریع

دای زوزه گرگی رو از فاصله دور هام که یهو صپس شروع کردم به درآوردن لباس

 .شنیدم

 !این زوزه به همه خبر میداد که اون گرگ کمک میخواد. خطر نزدیک بود

هایی که تو قلعه بودن، شروع کردن به زوزه کشیدن. تو تمام راهروهای قلعه، گرگینه

 .فریاد مبارزه و درگیری پیچیده بود

 .اتفاقی افتاده یا نه به سمت پنجره دوییدم تا ببینم میتونم بفهمم چه
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ها به سرعت به تاریکی بیرون قلعه هجوم میاوردن. مثل این بود که انگار تمام گرگینه

 !های گروه برای دوی همگانی رفته بودنگرگینه

  !خبریِ مطلق به سر میبردماز اونجایی که هنوز عضوی از این گروه نشده بودم، تو بی

فتاده. از تشریفات این گروه هم اطالعی نداشتم که ای نداشتم که چه اتفاقی اهیچ ایده

 !بفهمم همچین واکنشی، چه معنی میده و اینکه تو یه وضعیت بحرانی باید چیکار کنم

یه لحظه به خودم زمان دادم تا فکر کنم باید تغییر شکل بدم یا نه. و در نهایت، تصمیم 

 .گرفتم که تو شکل انسانم بمونم

 .ها به سمت شهر میدوییدناون ، تو شکل گرگش بود و همهای که میدیدمهر گرگینه

شده داشت. تو یه موقعیت بحرانی، ما گروه پدرم، برای همچین مواقعی، یه برنامه حساب

هممون میدونستیم کی باید تغییرشکل بده و کی باید تو شکل انسانش بمونه. بسته به 

ی مربوط به خودش رو رگینه وظیفهاین که تو چه وضعیت بحرانی گیر افتاده باشیم، هر گ

 .داشت

 .های دیگه اقدام میکردنتر از گروهشدهریزیاما خب گروه پدرم، خیلی منظم و برنامه
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های یه گروه تو همچین مواقعی به مشکل بر نمیخورن؛ مگه اینکه معموال، گرگینه

 !خودشون باعث ایجاد دردسر بشن

ها چندان اصولی و ن داده، مشخصه که اونطبق واکنشی که گروه ایرلند از خودش نشو

 .باقاعده عمل نمیکنن

با وجود این وحشتی که همشون رو حسابی آشفته کرده تا هرچه زودتر به گرگی که تو 

 .خطر افتاده، کمک کنن، هیچکدومشون نمیتونستن درست فکر کنن

ل انسان باقی ها باید تو شکشهر پر از انسانه و این یعنی که حداقل یکی از ما گرگینه

 !بمونه. ظاهرا اون یه نفر قراره من باشم

هام رو کامال روی زمین خالی کردم و اولین های بیشتری نیاز داشتم. کیف لباسبه لباس

تیشرت و لباس کاموایی که پیدا کردم رو پوشیدم. به عالوه شلوار کِشی جذب و 

 .های ورزشیکفش

ورا پوشیدمش و در آخر کاله بافتنیمو روی کنار پایه تخت، چشمم به کاپشنم افتاد. ف

 .سرم گذاشتم

 !خب کافیه
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به سمت راهروهای خلوت قلعه دوییدم و به خودم لعنت میفرستادم که چرا وقتی وارد 

 .قلعه شدم، بیشتر به اطرافم توجه نکردم تا مسیرها یادم بمونه

ها رو های اینجا، ماشینای نداشتم که گرگینهمن به یه ماشین نیاز داشتم؛ اما هیچ ایده

 .کجا نگه میدارن

رنگ رو پیدا کردم که های مشکیبکوقتی باالخره از قلعه خارج شدم، یه ردیف از هاچ

 .اطراف دروازه اصلی پارک شده بودن

 .هایی که از فاصله دور شنیده میشد، سکوت شب رو در هم میشکستصدای زوزه

 !خطر

 جنگ با کی؟؟ها مشغول جنگیدن بودن؛ اما گرگینه

 .من خیلی دیر کرده بودم و از دیر کردن متنفر بودم

 :ترین ماشین دوییدم و درش رو با شدت باز کردم. گفتمبا سرعت به سمت نزدیک

 !لعنتی -

 .با کف دست به پیشونیم زدم و از گیج بودنم حرصم گرفت
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 .ده بودماینجا ایرلنده و فرمون ماشین سمت راسته! اما من در سمت چپ رو باز کر

از روی کاپوت، به سمت دیگه ماشین پریدم و سریع رو صندلی راننده نشستم. سوئیچ 

 .ماشین روی داشبورد بود

 :همونطور که با سوئیچ ور میرفتم تا ماشین رو روشن کنم، با خودم زمزمه میکردم

 !زود باش. زود باش. زود باش -

اموش میشد. چندبار این کار رو موتور روشن شده بود؛ اما تا میخواستم حرکت کنم، خ

 .ای نداشتتکرار کردم؛ اما بازم فایده

 .کالفه پیشونیمو رو فرمون ماشین گذاشتم

 !مردیت فکر کن. فکر کن

 .نگاهی به اطراف انداختم و یهو چشمم به دنده دستی افتاد

 !عیارمخدای من! من یه احمق تمام

 .به مکس بدهکارمحس میکنم یه اسکاچ درجه یک )ویسکی اسکاتلندی( 
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آخه من همیشه سر این موضوع که رانندگی با دنده دستی رو یاد بگیرم، با مکس بحث 

فایده هست! اما اون اصرار داشت که من باید کار با میکردم و معتقد بودم که یه کار بی

 .دنده دستی رو بلد باشم

ز دنده دستی آوره که اعتراف کنم خیلی طول کشید تا باالخره یاد گرفتم اخجالت

 !استفاده کنم، بدون اینکه موتور ماشین خاموش بشه

 .های من خیلی صبوری به خرج دادبازیاما خب مکس نسبت به گیج

 .مدت زیادی از اون زمان میگذره؛ اما من میتونم انجامش بدم

یه نفس عمیق کشیدم. برای اینکه بتونم از پسش بربیام، نیاز دارم که آروم باشم؛ اما 

درد و تپش قلب شدید دوناوان رو منم تاثیر میذاشت و اجازه نمیداد که تمرکز  ترس،

 .کنم

دنده رو جا انداختم و سعی کردم که ماشین رو دوباره راه بندازم. ماشین برای یه لحظه، 

 !کمی به جلو سُر خورد و بعد خاموش شد

 .خب! یه بار دیگه امتحان میکنمخیلی
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و ذهنم مرور کنم. بعد دوباره دنده رو جا انداختم و های مکس رو تسعی کردم آموزش

 .پامو رو پدال گاز گذاشتم

ماشین تکون خورد و راه افتاد؛ احتمال خاموش شدنش خیلی زیاد بود؛ اما خوشبختانه 

 !خاموش نشد

 !خداروشکر

 !حاال چجوری باید خودم رو به شهر برسونم؟؟ هوف خدا

های این د، نمیتونستم باهاش حرف بزنم. مسیراز اونجایی که دوناوان تو شکل گرگش بو

 .اطراف رو هم که نمیشناختم

اما اگه واقعا روی پیوندمون تمرکز کنم، میتونم حس کنم که دوناوان چقدر ازم فاصله 

 .داره

ترین مسیر رسیدن به دوناوان رو دنبال کنم؛ اما مشکل این بود که سعی میکردم کوتاه

 .ها و چمنزارها بشمکنم و وارد محدوده جنگل مجبور بودم از حصارها عبور
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زور میتونست از اون مسیرهای پر چاله رد بشه. حتی چندبار مجبور شدم آخه ماشین به

برگردم عقب و دور بزنم؛ اما خوبیش این بود که هردفعه فرمون ماشین رو به سمت 

 .تر میشمای میچرخوندم، حس میکردم که دارم به دوناوان نزدیکدیگه

 !نموجی از درد از طریق پیوندمون به من منتقل شد. دوناوان صدمه دیده بود! خدای م

سرعتم رو بیشتر کردم و انقدر پدال گاز رو فشار دادم تا تمام توان این ماشین کوچیک 

 .رو برای طی کردن این جاده خاکی مسخره، به کار بگیرم

 !، سیاهی و تاریکی بودروی خودم ببینماما یهو تمام چیزی که میتونستم روبه

یه لحظه زمان برد تا متوجه بشم که اون سیاهی، یه موجوده و داره به سمت من میاد. با 

 !نهایت سرعت

جا شوکه شدم و فورا پدال ترمز رو فشار دادم؛ طوری که وقتی داشتم دنده رو جابه

 .میکردم، ماشین تقریبا به جلو پرتاب شد

 :زده گفتموحشت

 یگه چه کوفتیه؟؟لعنتی! این د -
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 .اون موجود نعره کشید و صداش به حدی ترسناک بود که موهای بازوهام سیخ شدن

اون موجود هرچی که هست، اصال حس خوبی بهش ندارم و مطمئنم که خبرهای بدی تو 

 .راهه

 !من باید هرچه زودتر از جاده خارج بشم. همین االن

وتور مدام خاموش میشد. لعنتی! رسما سعی کردم دوباده ماشین رو راه بندازم؛ اما م

 !قراره به فنا برم

تر میشد، منم مدام سعی میکردم ماشین رو همینطور که اون موجود تاریک نزدیک

 .روشن کنم

اون موجود وحشی چرخید و زیر نور ماه، تونستم دو تا شاخ سیاه و درخشان روی سرش 

 !ببینم

رسوند؛ اما اون لعنتی با بازوهای یه گرگ با سرعت خودش رو به اون موجود وحشی 

 .ای پرتاب کردپیکرش، گرگ رو به سمت دیگهغول

های تیز و تر کرد. ناخنتر و کمدوباره به سمت من خیز برداشت و فاصله بینمون رو کم

 .بلندش، روی زمین کشیده میشدن و شیارهای عمیقی ایجاد میکردن
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؛ اما هیچکدوم نمیتونستن کاری از های بیشتری به سمت اون موجود هجوم آوردنگرگ

 .پیش ببرن

 .میشد، مثل مگس به اطراف پرتاب میشد هر گرگی که به اون موجود وحشی نزدیک

 .اون لعنتی مستقیما به سمت من میدویید و هیچ چیزی نمیتونست متوقفش کنه

 به این فکر کردم که از ماشین پیاده بشم؛ اما حتی زمان کافی برای انجام این کار

 .نداشتم

همونطور که پشت فرمون نشسته بودم، بدنم رو مثل توپ جمع کردم و امیدوار بودم که 

 !نمیرم

الی هام پوشونده بودم؛ اما نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم که از البهرو با دست صورتم

 .تر میشد، نگاه نندازمهام به اون موجود که مدام نزدیکانگشت

هام رو بستم و منتظر بودم که ضربه وحشتناکی بهم . چشمزمین زیر ماشین میلرزید

 .وارد بشه

 .اما بعدش... هیچ اتفافی نیفتاد! دیگه خبری از لرزش زمین نبود

 ...جا رو فرا گرفته بود و هیچ صدایی شنیده نمیشدسکوت همه
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یدا آروم از اون وضع دراومدم و نگاهی به اطراف انداختم. اما نمیتونستم اون موجود رو پ

 .کنم

رو صندلی عقب ماشین خزیدم و دماغمو به شیشه پشتی چسبوندم تا مطمئن بشم که 

 .اون موجود واقعا رفته یا نه

 .اون موجود وحشی طوری محو شده بود که انگار از اول هم اونجا حضور نداشت

نشده بود، حتما فکر میکردم  روی ماشین بخاطر اون موجود لعنتی داغوناگه جاده روبه

 !که دچار توهم شدم

االرض استفاده کرده که تونسته اینطوری اون موجود، یه پری بود و مطمئنا از توانایی طی

 .غیب بشه

ای که های اطرافم، شروع کردن به زوزه کشیدن! زوزهوقتی ماشین رو روشن کردم، گرگ

 .دهنده غم و اندوه بودنشون

ها هم دوناوان رو به صفر برسونم و گرگ مونده ازماشین رو راه انداختم تا فاصله باقی

 .همراه با من، کنار ماشین میدوییدن
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بعد از چند دقیقه، از یه پیچ گذشتم و باالخره وارد جاده آسفالت شدم. خداروشکر! چون 

 .ماشین خیلی هنر کرده بود که از پس مسیر جنگلی پُرچاله براومده بود

تقریبا یه دقیقه تو همون مسیر روندم تا اینکه ها، چندتا مغازه هم دیده میشد. بین خونه

 .باالخره وارد جاده اصلی شدم

ها هر دو طرف جاده رو پر کرده ها و سوپرمارکتهای موادغذایی، رستورانفروشگاه

 .بودن

 .ام با دوناوان به صفر رسیده بودفاصله

تو مرکز شهر دوناوان هنوز تو شکل گرگش بود و وسط میدون ایستاده بود؛ میدونی که 

 !قرار داشت

یه مجسمه بزرگ از یه مَرد، وسط میدون دیده میشد؛ بیشتر شبیه یه برجِ سر به فلک 

 !کشیده بود

. مطمئن نبودم که اون چیه؛ اما مانند تیره رو ببینمکنار دوناوان، میتونستم یه چیز گِرد

 !تر شدم، حس کردم که قلبم فرو ریختوقتی کمی نزدیک
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های خودم ندیده بودم، االن نمیتونستم درک کنم که اینجا جان رو با چشماگه من اتاق 

چه اتفاقی رخ داده. اما از اونجایی که این صحنه رو قبال هم دیده بودم، میتونستم حدس 

 .بزنم که اون شئ ِگردمانند چیه

 !اون پری جانور، دومین قربانی خودش رو هم پیدا کرده بود

پارک کردم و آروم به سمت دوناوان راه  Tesco فروشیروی خردهماشین رو روبه

 .ای ندارهافتادم. من حسابی دیر کرده بودم؛ بنابراین دیگه عجله کردن فایده

 .ها کامال منو نادیده میگرفتنها رد میشدم، اونوقتی از کنار گرگ

 های گروه اطراف میدون جمع شده بودن و هماهنگ با هم زوزه سوگواریتمام گرگینه

 .سَر میدادن

های گروه، پوستم رو به سوزش مینداخت و وادارم میکرد که جادوی قدرت گرگینه

 .تغییرشکل بدم و برای زوزه سوگواری همراهیشون کنم

اما از اونجایی که من هنوز عضوی از این گروه محسوب نمیشدم، میتونستم این فشار رو 

 .نادیده بگیرم
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های مناسبی هم پوشیده باشه که اگه ی بمونه و لباسالزمه که یه نفر تو شکل انسان باق

 .ها پیدا شد، بتونه اوضاع رو کنترل کنهواقعا سروکله انسان

حتی اگه سروصدای این قتلی که صورت گرفته، کسی رو از خواب بیدار نکرده باشه، 

 !ها حتما بیدارشون کردهصدای زوزه گرگ

 !ن خبری ازشون نشده؟! واقعا عجیبهفقط این موضوع منو گیج کرده که چرا تا اال

 .تر میشدمها همینطور به زوزه کشیدن ادامه میدادن و من به دوناوان نزدیکگرگ

از یکی از پاهای پشتی گرگ دوناوان خون میچکید؛ اما به غیر از این زخم که با قدرت 

 .درمان گرگش، زود ترمیم میشد، بنظر میرسید که حالش خوبه

بهتر از شخصی بود که توسط اون پری تیکه پاره شده بود و اعضای حال دوناوان خیلی 

 .مونده بدنش روی زمین دیده میشدباقی

شده اون شخص بود و میشه گفت تنها بخشی از اون چیز گردمانند، درواقع سر بریده

 !بدنش که قابل شناسایی بود، همین سرش بود
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که یه گرگینه دیگه به بدترین  آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم به این فکر نکنم

سن و سال بود. احتماال یه پسر شکل ممکن به قتل رسیده؛ اما صورتش... اون یه پسر کم

 !سالهچهارده

 :زده گفتموحشت

 !کی همچین کاری کرده؟ -

 ...سوالم، مخاطبی نداشت؛ چون جوابم کامال واضح بود

 .. یه گرگ ماده و یه گرگ نرمونده از جسد نزدیک شدنهای باقیدوتا گرگ به تیکه

گرگ ماده چنان ناله دردناکی سر داد که حس کردم قلبم از وسط شکافته شد. کنار 

هایی که از اون پسر بچه باقی مونده بود، روی زمین افتاد و بدن گرگش از شدت تیکه

 .گریه و زاری میلرزید

برداشت؛ اما دوناوان از ای نثار دوناوان کرد و به سمت جفتم خیز گرگ نر خرخر وحشیانه

قدرتش برای ایجاد یه دیوار دفاعی استفاده کرد. گرگ نر طوری به حصار دفاعی برخورد 

 .روش بودکرد که انگار یه دیوار واقعی روبه

 .گرگ نر به عقب پرتاب شد؛ اما انگار قصد نداشت تسلیم بشه
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درکش میکردم. اما اون یه پدر عصبانی بود که بخاطر مرگ پسرش داغون شده بود. من 

 .این موضوع که تقصیر دوناوان نبود

العملی نشون نمیداد؛ فقط همونجا آروم نشسته بود و با ناراحتی به دوناوان هیچ عکس

 .پدر عصبی نگاه میکرد

ای دویید و از اونجا باالخره گرگ نر خسته شد و برای آروم کردن خودش به سمت دیگه

 .ل گریه و زاری بود، تنها گذاشتدور شد. رفت و همسرش رو که مشغو

میدونم که هر کسی به شیوه متفاوتی غم و دردش رو بروز میده؛ اما آخه اون مرد چطور 

 تونست همسرش که انقدر داغون شده رو اینجا تنها بذاره و بره؟

های دردناکش تبدیل شد به خرخر سعی کردم به گرگ ماده نزدیک بشم؛ اما یهو ناله

 !وحشیانه

 .ب! اون از من خوشش نمیومد و نمیخواست بهش نزدیک بشمخخیلی

شده نداره، به کنار؛ اما این موضوع که گروه ایرلند تو مواقع اضطراری یه برنامه حساب

ی پریشون که از اعضای ها یه گوشه ایستادن و به این گرگ مادهچرا االن عین احمق

 گروه خودشونه، کمک نمیکنن؟؟؟
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ها چه مرگشون شده؟؟ این نه تنها قابل پذیرش نیست؛ بلکه حتی اصال معلومه این گرگ

 !یه چیزی فراتر از اونه

 :گفتم

 .یکی بیاد این زن رو دلداری بده -

ها زوزه کشیدن رو متوقف کردن تا خرخر عصبیشون رو نثارم کنن. تعدادی از گرگ

 !شم درواقع داشتن بهم میگفتن که خفه

 :رو پشت دستورم گذاشتم و گفتمایندفعه بخشی از قدرت دوناوان 

 !دیده رو آروم کنهیه نفر بیاد این مادر داغ -

ها شاید االن از من اصال برام اهمیتی نداره که با این کارم عصبیشون میکنم. اون

هرحال تو این موضوع، حق با منه. الزمه که یه نفر این مادر رو خوششون نیاد؛ اما به 

 .تسکین بده

؛ دو طرفش رو گرفتن و سعی کردن آرومش گ به سمت زن راه افتادنباالخره دوتا گر

 .کنن
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شده چرخوندم. من فکر میکردم یه نفر از داخل گروه دوباره نگاهم رو به سمت سر بریده

با اون پری جانور همکاری میکنه؛ اما گمونم اشتباه میکردم. آخه کدوم گرگی حاضر 

چه که چیزی عاید کسی نمیشه! اصال با عقل میشه که یه بچه رو بکُشه؟ از کُشتن یه ب

 .جور درنمیاد

 و اصال این بچه، این وقت شب، اینجا چیکار میکرده؟؟

های جلوش که دقیقا یه ماشین وارد جاده اصلی شد. به سمت میدون میومد و نور چراغ

روی ما بود، داشت کورمون میکرد! طوری که مجبور شدم دستم رو باال بیارم تا جلوی 

 .هام رو بگیرمیده شدن نور به چشمتاب

های گروه هیچ واکنش خاصی به راننده نشون ندادن؛ جز اینکه فقط برای یه لحظه گرگ

هاشون رو متوقف کردن. خب این نشون میده که راننده هر کی که هست، مرد بدی زوزه

 !ماشینش داره کورمون میکنه هاینیست. فقط یه احمقه که نمیدونه با چراغ

نده با ماشینش نصف میدون رو طی کرد و بعد ترمز کرد. در ماشین رو باز کرد و بدون ران

 :اینکه موتور ماشین رو خاموش کنه، به سمت ما قدم برداشت و گفت

 یا عیسی مسیح! اینجا چه اتفاقی افتاده؟؟ -
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 :کننده تکون دادم و گفتمدستم رو به سمت نور کور

 کنی؟؟میشه اول چراغ ماشین رو خاموش  -

 .اوه! آره. شرمنده -

 :ها رو خاموش کنه. گفتمبه عقب برگشت و خداروشکر رضایت داد که چراغ

 .ممنون -

وقتی چشمم به لباس فرمش افتاد، فکر کردم که اشتباه دیدم! بخاطر همین چندبار پلک 

 .زدم تا مطمئن بشم

 .درست دیده بودم. اون مرد، یه پلیس بود

ن تنها کسی هستم که تو شکل انسانم باقی موندم، وظیفه منه که عالیه! از اونجایی که م

 !با این مرد سروکله بزنم

مرد پلیس در ماشینش رو بست و به سمت ما راه افتاد. احتماال فقط چند سال ازم 

تر بود. لباس فرمی که پوشیده بود، زیادی گشاد بود و بخاطر همین نمیتونستم بزرگ

ا با توجه به طرز راه رفتنش، منطقی بنظر میرسید که اهل درمورد هیکلش نظری بدم؛ ام

 .ورزش و تمرینات بدنی باشه
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اما چیزی که خیلی منو تحت تاثیر قرار داده بود، این بود که اون پلیس با آرامش کامل 

 .صحنه قتل رو بررسی میکرد

 !ای مواجه بشهاینطور نیست که یه انسان هرروز به صورت اتفاقی با همچین صحنه

یه گروه گرگینه که اطراف بقایای جسد یه نوجوون جمع شدن و زوزه سوگواری سر 

دادن، چیزی نیست که برای یه انسان عادی باشه! بخاطر همین خونسردی این پلیس منو 

 .حسابی گیج کرده

 :گفتم

 !سالم -

 :های اطرافم اشاره کردم و گفتمبه گرگ

 !شما با حضور این همه گرگ مشکلی ندارین؟ -

ها )منظورش خودشه( چندین نسله که تو این شهر زندگی نه! خانواده مکتاویش -

ها اطالع داشتیم؛ حتی قبل از اینکه اخبار و میکنن. ما هممون از ماهیت گرگینه

ها رو به همراه دوناوان ما، به تمام جهان نشون بدن. در کل، یکی ها، شما آمریکاییرسانه

 !ها مشکلی نداشته باشیر، اینه که با حضور گرگینههای زندگی تو این شهاز شرط
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 :به جسد اشاره کرد و گفت

 چه اتفاقی افتاده؟ کی این پسر رو کُشته؟ -

 .بهت اطمینان میدم که کار ما نبوده؛ اما نمیتونم بگم چه اتفاقی رخ داده -

خب درمورد این قتل چی میتونی بهم بگی؟ چون من نمیتونم بیخیال این موضوع  -

 !شمب

 :پلیس به صحنه وحشتناک قتل و بعد به اطراف اشاره کرد و گفت

 .تو این بخش از شهر، قدم به قدم دوربین مدار بسته نصب شده -

 :لعنتی! این خیلی بده. گفتم

 .من مطمئن نیستم که چه اتفاقی رخ داده. آخه من اینجا نبودم -

 

 .ال، چیز زیادی هم نمیدونستممطمئن نبودم که باید به این مرد چی بگم؛ اما به هر ح

 :پلیس نگاهی به اطراف انداخت و گفت

 خب، کدوم یکی از شماها میتونین این موضوع رو برام توضیح بدین؟خیلی -
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 !عالیه! اینطور که معلومه، سروکله زدن با یه پلیس ایرلندی اصال کار من نیست

ی برای مواقع اضطراری های جدوقتی به گروه ایرلند ملحق بشم، حتما یه سری آموزش

 !بازی درنیارنها تو همچین شرایطی انقدر خنگراه میندازم تا این گرگینه

 :از طریق پیوندم با دوناوان، پرسیدم

 "میشه کمک کنی؟" -

گرگ دوناوان به سمت ماشینی که همراه خودم آورده بودم، راه افتاد. خداروشکر که یه 

 .میومدمحرکتی زد! چون من از پس این پلیس برن

 :پلیس پرسید

 !اون گرگ داره کجا میره؟ -

 .دوناوان داره میره که تغییرشکل بده. چند لحظه دیگه برمیگرده -

 :آهی کشیدم و گفتم

ببین. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. تمام چیزی که من میدونم، اینه که این پسر کُشته  -

 !شده
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یاطینی که شما تو اون کلیسا باهاشون این قتل، کار یه شیطان بوده؟ یکی از همون ش -

 جنگیدین؟ شیاطین تا اینجا شما رو تعقیب کردن؟

 :سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و گفتم

 !نه -

هایی اما میتونستم حدس بزنم که چرا فکرش به سمت شیاطین کشیده شده. آخه قتل

 .ارهرومون شباهت دکه شیاطین مرتکب شدن، خیلی به صحنه وحشیانه روبه

 :پلیس دست به سینه شد و گفت

چطور میدونی که این قتل، توسط یه شیطان صورت نگرفته؟ تو که اینجا نبودی! مگه  -

 نه؟

 

 .گندش بزنن! این پلیس، واقعا زرنگ بود

هاش رو بدم، احتماال از مهارت بازجوییش استفاده میکنه و درواقع اگه جواب سوال

 !بدماینطوری ممکنه خیلی چیزها رو وا 

 !اما من اصال دلم نمیخواد باعث بشم که یه دردسر بزرگ دیگه به راه بیفته
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 :از طریق پیوندمون گفتم

 "دوناوان؟ میشه یکم عجله کنی عزیزم؟؟" -

بپوشم. سعی کن این گاردا )پلیس( رو معطل کنی تا کارم  یکم وقت میخوام تا لباس" -

 ".تموم بشه. چند لحظه دیگه اونجام

 :به پلیس یا همون گاردا گفتمخوبه! رو 

 !های من اینجوری برداشت کردی؟از حرف -

 !من ترجیح میدم بشنوم که تو چی میدونی -

 :آره؛ اما من نمیخواستم چیزی به این مرد بگم. نگاهی به اطراف انداختم و گفتم

 !خب، امشب چقدر هوا خوبه؛ نه؟ -

 "!ر خودتیخ"پلیس یه نگاه طوالنی تحویلم داد که بهم میگفت 

 .خب ظاهرا من تو دست به سر کردن بقیه، خیلی افتضاحم

 :صدای دوناوان رو از پشت سرم شنیدم

 !مکتاویش -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
338 

 

های سریع خودش رو به من رسوند. شلوار ورزشی و یه لباس پشمی دوناوان با قدم

 .پوشیده بود. البته، از کفش خبری نبود

یدون، باعث میشد که پاهای منم از فرش سرد مدیدن پاهای برهنه دوناوان روی سنگ

 .شدت سرما ذُق ذُق کنه

 :دوناوان گفت

 .های گروه مربوط میشهاین موضوع به گرگینه -

هایی که از جسد باقی مونده بود، اشاره مکتاویش با انگشتش به جسد یا بهتره بگم تیکه

 :کرد و گفت

ی به گاردا مربوط اصلی شهر، یه قتل صورت گرفته. چطور همچین چیز تو میدون -

 نمیشه؟؟

 

دوناوان چیزی نگفت. من شک دارم که این طرز حرف زدن با پلیس، کارمون رو راه 

 .بندازه؛ اما خب قصد نداشتم چیزی به دوناوان بگم

 :پلیس گفت
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تو نمیتونی ازم توقع داشته باشی که این موضوع رو نادیده بگیرم. مخصوصا اگه یه  -

 !تلقی بشه تهدید خطرناک برای شهرمون

من فکر نمیکنم چیزی که به اتفاق امشب ربط داره، به مردم شهر آسیب برسونه؛ اما  -

محض احتیاط، ما اطراف شهر گشت میزنیم و نگهبانی میدیم. به همه بگو تا زمانی که 

هاشون بمونن، در امانن! وقتی این موضوع به طور کامل بعد از تاریک شدن هوا، تو خونه

 .ت اطالع میدمحل شد، من به

این شیوه چندان خوب نیست دوناوان! با اتفاقات اخیر، دیگه تمام دنیا گونه شما رو  -

 .میشناسه. تو نباید این موضوع رو از ما مخفی کنی

های خون دیده میشد. دستش رو به شلوارش کشید تا از شر رو دست دوناوان، لکه

 :های خون خالص بشه. بعد گفتلکه

می و یه . من چهارتا گرگ زخاین قتل رو انجام داده، االن اون بیرونه هر موجودی که -

های مداربسته گرفته شده رو هایی که توسط دوربینشده دارم! اون فیلمنوجوون کُشته

چک کن؛ بعدش متوجه میشی بهترین کار اینه که خودت رو درگیر این موضوع نکنی. 

 !این قضیه خیلی خطرناکه

 !بخخب! خیلیخیلی -
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هاشو روی پهلوهاش گذاشت و به مکتاویش همونطور که سعی میکرد آروم باشه، دست

 .آسمون خیره شد

 :بعد از یه دقیقه، بازدمش رو به بیرون فوت کرد و گفت

 میخوای برات چیکار کنم؟ -

های آمریکا تر از چیزی که انتظارش رو داشتم، حل شد. گمونم پلیسواو! قضیه آسون

 !ایرلندی رو الگوی خودشون قرار بدنباید گارداهای 

 :دوناوان گفت

 !ما در عرض یک ساعت، اینجا رو تمیز میکنیم. رو حرفم حساب کن -

 :مکث کرد و بعد ادامه داد

ها رو از بین ببری؛ لطف خیلی بزرگی ها رو دیدی، اوناگه بعد از اینکه فیلم دوربین -

 .بهمون میکنی. بقیه کارها رو به ما بسپار

ها رو حل میکنم؛ اما اگه این میدون تا فردا صبح تمیز خب! من موضوع فیلمیلیخ -

 .نشده باشه، نمیتونم هیچ تضمینی بهتون بدم! تو این یه ساعت، کسی مزاحمتون نمیشه

 :دوناوان دستش رو به سمت مکتاویش دراز کرد و گفت
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 !ممنونم کالین -

 .خواهش میکنم -

 :و تکونش داد. گفت مکتاویش دست دوناوان رو گرفت

 .از اینکه یکی از افراد گروهت رو از دست دادی، متاسفم -

 .دوناوان سرش رو تکون داد

بعد پلیس به سمت ماشینش برگشت و از اونجا دور شد. همونجا ایستادیم و تا زمانی که 

 .ماشین تو انتهای جاده محو بشه، تماشاش کردیم

 :گفتم

 .تر حل شدداشتم، راحت موضوع پلیس از چیزی که انتظار -

 :دوناوان گفت

این شهر کال از مردم بومی تشکیل شده که تو تمام زندگیشون از ماهیت ما اطالع  -

ها هم داشتن. چندین نسله که ما امنیت و رفاه این شهر رو تامین میکنیم. در عوض، اون

 .از کمک کردن به ما دریغ نمیکنن
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ایلبه تو تگزاس شباهت داره؛ البته نه کامال! آقای جورایی عملکرد شما به گروه سنتیه -

 ...داوسون تو این زمینه خیلی تالش کرد؛ اما

های تگزاس مثل گارداهای این شهر برخورد میکردن، هیچوقت اون میدونم. اگه پلیس -

 !ها و اخبار پخش نمیشد تا هویتمون جهانی بشهها تو رسانهفیلم

 !ی انجام داد. اتفاقی که نباید میفتاد، افتاددیگه برای این موضوع نمیشه کار

 :گفتم

 .یه سوالی برام پیش اومده -

 چی؟ -

 

های دوناوان به مکتاویش، برای من قابل هضم نبود و نمیتونستم فیه قسمت از حر

 :قبولش کنم. گفتم

 !هاش رو میکُشه؟اون موجود وحشی واقعا فقط بعد از تاریک شدن هوا، قربانی -

 :رش رو به عالمت منفی تکون داد و گفتدوناوان س
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 نه. جان در طی روز کُشته شد؛ یادته؟ -

 .درسته -

شب از کُشته شدن جان باخبر شدیم؛ آخه ما تو آمریکا بودیم؛ ولی تو من و دوناوان نیمه

 .ایرلند روز بوده

 :دوناوان گفت

گفتم تا اگه منظورت حرفیه که به مکتاویش زدم، خب من باید یه چیزی بهش می -

 .زده بشنهام شرایط رو بدتر کنم و مردم وحشتبیخیال بشه. نمیخواستم با حرف

 !آره؛ نباید بذاریم اوضاع از اینی که هست، بدتر بشه -

زده بودم. اون موجود وحشی خیلی ترسناک هرچند که خودم تا حدودی نگران و وحشت

 :م. گفتمبود. نمیدونم چطور باید این موجود لعنتی رو متوقف کنی

 خب، من چطور میتونم کمک کنم؟ -

ی های دیگه به همراه خدمهالزم نیست کار خاصی انجام بدی. ایان و تعدادی از گرگینه -

قلعه برای تمیز کردن این میدون دست به کار میشن. فردا، قبل از دوی همگانی، هر 

 .چیزی که از جسد توماس باقی مونده رو میسوزونیم
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 :ه کردآهی کشید و زمزم

 !یا عیسی مسیح! این بالهای کوفتی چیه که سرمون میاد؟ -

میتونستم از طریق پیوندمون امواجی رو از دوناوان حس کنم که به شدت آزارش میداد؛ 

 !یه چیزی مثل حس سوزش

 :نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و تو ذهنش پرسیدم

 "چی شده دوناوان؟" -

 :های آبیش برق میزدن. گفتچشم

ها، رسیدن به فاجعه رو رمانده من به قتل رسیده و حاال هم توماس... این اتفاقف" -

 !تر میکننراحت

 

 :من منظور دوناوان رو متوجه نمیشدم. گفتم

 "چرا اینطور فکر میکنی؟" -
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بعد از اتفاق امشب، اگه هردفعه یه نفر تعقیبم نکنه و نیاد سراغم، خیلی جای تعجب " -

 "!داره

 "!چی؟" -

 :وان به اندازه کافی توضیح نمیداد و من حسابی گیج شده بودم. گفتمدونا

 "چرا فکر میکنی یه نفر قراره تعقیبت کنه یا بیاد سراغت؟" -

جان، فرمانده من بود. مثل برادرم بود. اون به نمایندگی از من، گروه ایرلند رو " -

رو کنترل کنم و هم  های گروهمدیریت میکرد. بدون حضور جان، من نمیتونم هم گرگینه

م که توماس کُشته شده. این موضوع وحشتناکه؛ اما من نفره بمونم. حاال هتو هیئت هفت

نمیتونم این حقیقت رو نادیده بگیرم که توماس، تنها فرزند تِدجی بود. و اتفاقا تدجی 

ترین مخالف من تو این گروه محسوب میشه. با نمایشی که امشب، جلوی همه سرسخت

ها به راه انداخت... درواقع تدجی میخواست بهم نشون بده که منو مقصر مرگ گرگینه

ها هم از اون . اگه اون دشمن من بشه و علیه من اقدام کنه، بقیه گرگینهپسرش میدونه

 "!پیروی میکنن

 "!گندش بزنن" -
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 :این موضوع واقعا بد بود. دوناوان ادامه داد

 ه، وضعیت گروهم رو به شدت در معرض خطردرواقع این دو قتلی که صورت گرفت" -

 ".چی وارد سراشیبی شدقرار داده. انگار یهو همه

 "!ها یه پری وحشیِ هیوال رو برای کُشتن یه بچه فرستادناما اون" -

 های کمها، حتی گرگینهی بچهاهمیتی نداره که یه بچه از کدوم گونه باشه؛ چون همه

 .مچین چیزی میترسنرو شدن با هوسال هم از روبهسن

 :گفتم

 "آخه کی تونسته همچین کاری انجام بده؟ کی پشت این قضیه هست؟" -

ها همچین ریسکی کنن و علیه ما وارد ای ندارم؛ اما فکر نمیکنم پریمن هیچ ایده" -

ای هم عمل بشن. اگه قبال ازم این سوال رو میپرسیدی، بهت میگفتم که هیچ گرگینه

بکُشه؛ اما االن دیگه نمیتونم همچین جوابی بهت بدم! اگه این قضیه نمیتونه یه بچه رو 

هام رو از کجا های گروه باشه، من هیچ سرنخی ندارم که باید بررسیزیر سر گرگینه

شروع کنم. بدون حضور جان، من حتی تو گروه خودم مثل یه نابینا میمونم که جز 

 "!تاریکی، چیزی نمیبینم
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 "م؟حاال باید چیکار کنی" -

ها رو باید افرادی که این پری لعنتی رو برای نابودی گروه فرستادن، پیدا کنیم و اون" -

 "!بکُشیم

ها رو از کجا اما این گروه، متعلق به دوناوانه؛ اگه خود دوناوان نمیدونه که باید این بررسی

 !شروع کنه، اونوقت چطور میخوایم از پس این کار بر بیایم؟

*** 

داشت تو آسمون طلوع میکرد که باالخره کارمون تموم شد و تصمیم کم خورشید کم

 .گرفتیم به قلعه برگردیم

های گروه راهی قلعه شدن، من و دوناوان اونجا گرگینه آخه یه ساعت پیش، وقتی بقیه

 .موندیم تا روی کار خدمه برای تمیز کردن میدون نظارت داشته باشیم

های ه رفتن، من از صندوق عقب ماشین، جعبه کمکهای گروبعد از اینکه اغلب گرگینه

 .اولیه رو پیدا کردم تا نگاهی به پای دوناوان بندازم
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دوناوان شانس آورده بود که زخم روی پاش، توسط اون پری ایجاد نشده بود. درواقع 

ی وسط میدون بود، این بال رو سر پای دوناوان آورده شمشیر برنزی که تو دست مجسمه

 .بود

راین چون یه زخم معمولی محسوب میشد، به کمک درمان سریع گرگش، تقریبا بناب

 .ترمیم شده بود. تو کمتر از یه روز، این زخم کامال خوب میشه

هاشون دچار ای هم که آسیب دیده بودن، درواقع چندتا از استخوانچهارتا گرگینه دیگه

اشون در عرض هشکستگی شده بود؛ اما خب جای نگرانی نیست؛ چون استخوان

 .دوساعت جوش میخوره و مثل اول میشه

ای به صورت جدی آسیب ندید. حداقل اگه مرگ توماس رو فاکتور بگیریم، گرگینه دیگه

 .تو این مورد شانس آوردیم

اما ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. من کامال مطمئنم که امروز اصال 

 .نمیتونیم بخوابیم

های باریک و پر پیچ و خم و دوناوان با ماشین کوچیک گروه، از جاده همونطور که من

 :عبور میکردیم تا به قلعه برسیم، بهش گفتم
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 .تا جایی که من فهمیدم، ما دوتا مشکل اساسی داریم -

 

 :دوناوان ابرو باال انداخت و پرسید

 ها چین؟خب، اونوقت این مشکل -

ما اگه یه مدت براشون وقت بذاریم، میتونیم مشکالت زیادی تو گروهت وجود داره؛ ا -

حل و فصلشون کنیم. ولی اگه اول بخوایم به مشکالت گروه رسیدگی کنیم، قبل از اینکه 

بتونیم حلشون کنیم، یه عالمه جسد رو دستمون تلنبار میشه! بنابراین از نظر من، اون 

ی و خطرناک تری محسوب میشه. این موضوع یه تهدید جدپری جانور، مشکل بزرگ

ها برای همه به شمار میاد. ما باید اطالعات بیشتری درمورد این موجود که داره گرگینه

عام میکنه، بدست بیاریم و بفهمیم که چطوری میتونیم ردش رو پیدا کنیم. بعد رو قتل

باید جلوش رو بگیریم تا دوباره مرتکب قتل نشه. چون تا جایی که من دیدم، ممکنه نفر 

 !اسمش تو این لیستِ مرگ نوشته شده، من باشم بعدی که

زده کرده بود. فکر دیدن اون موجود وحشی که به سمتم میدویید، منو حسابی وحشت

رو بشم و سرانجامم مثل جان یا توماس بشه، به وضوح اینکه تنهایی با این موجود روبه

 .باعث میشد که از ترس به خودم بلرزم
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 .سُر دادم تا لرزششون رو مخفی کنمکاپشنم  هام رو تو جیبدست

میدونستم اگه آشفتگی بهم غلبه کنه و خودم رو گم کنم، شدیدا روی دوناوان هم تاثیر 

 .ثبات میکنممیذارم و وضعیت خودش و گرگش رو بی

ساعت تقریبا چهار صبح بود که ذهنم به سمت این موضوع کشیده شد که اگه من سعی 

؛ مطمئنا برای اینکه موفق بشم، جفت اون آلفا رو هدف میکردم یه آلفا رو نابود کنم

 .خودم قرار میدادم

زودتر یه راهی برای حل این موضوع پیدا کنیم؛ وگرنه چیزی نمونده که منم باید هر چه 

 !توسط اون پری لعنتی، تیکه پاره بشم

 :دوناوان خرخر کرد

در راحت گروهم تو منم نگران همین موضوعم. به این قضیه هم فکر میکنم که چق -

های خوبی برای همچین وضع افتضاحی قرار گرفت و جان و توماس هم چه قربانی

رسیدن به این هدف بودن! مطمئنا یکی از ماها داره با اون پری وحشی همکاری میکنه. 

تا زمانی که نفهمیم داره دقیقا چه اتفاقی میفته، نمیتونیم این موجود رو متوقف کنیم تا 

 !ای نشههای دیگهمرتکب قتل
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 :این موضوع جای بحث داشت. گفتم

نتیجه، اگه ما بتونیم این موجود وحشی رو بکُشیم، اونوقت از شرش خالص میشیم و در -

 .مشکلمون هم حل میشه

 .ولی خیلی طول نمیکشه که سروکله یکی دیگه، جای موجود قبلی پیدا میشه -

 !شاید. شایدم نه

گرفتن خودشون رو مخفی کنن؛ پیدا کردن یه پری  ها تصمیممخصوصا االن که پری

ها رو به قتل برسونه، خیلی سخت میشه. جانور دیگه که سر بزنگاه برسه و گرگینه

 :پرسیدم

 ای که میشه اجرا کرد، چیه؟خب، بهترین نقشه -

های دوناوان گوش بدم؛ اما هنوزم فکر میکنم پیدا کردن رد قصد داشتم تا آخر به حرف

 .جانور تو اولویت قرار داره و بهترین نقشه محسوب میشهاون پری 

 ...هووووم -

تمام چیزی که دوناوان بهم گفت، همین بود! بخاطر همین دوباره تو افکار خودم غرق 

 .شدم
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حاال اینکه باید بفهمیم چه کاری رو تو اولویت قرار بدیم، به کنار؛ ما به اطالعات بیشتری 

  .از داریمهم درمورد اون پری جانور نی

مخصوصا اینکه اون موجود دقیقا چیه و چطور میتونیم سرنخی ازش پیدا کنیم و 

 !بکُشیمش

 :گفتم

ها، احیانا یه رابط ثابت و قابل اطمینان نداری که بتونی ازش اطالعاتی تو بین پری -

م عاها رو قتلبگیری؟ کسی که بتونه بهمون بگه اون موجود واقعا چیه و چرا داره گرگینه

 !میکنه؟

چرا، اتفاقا دارم. ما تو این زمینه، یه شیوه خاص داریم که چندین ساله انجامش میدیم.  -

روی میکنم و ترین محدوده به قلعه که موبایل اونجا آنتن میده، پیادهمن معموال تا نزدیک

هاست، ارسال میکنم. به محض بعد یه پیام برای کوِسی )اسم مذکر( که رابط من بین پری

 .اینکه اون مسیر رو تا خونه برمیگردم، میبینم که کوسِی تو قلعه منتظرمه

 روی کنیم؟خب، پس تا رسیدن به اون محدوده که آنتن میده، باید پیاده -
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وقتی به این پری رابط دسترسی پیدا کنیم، میتونیم اطالعاتی درمورد اون موجود 

 !وحشی بدست بیاریم و درنتیجه نابودش کنیم

بدیل دیگه الزم نیست درمورد اینکه یه گرگینه دیگه، که احتماال خودم هستم، ت اونوقت

 !ن باشیمکرده بشه، نگراچرخ به گوشت

ی خوبیه و من میتونم امیدوار باشم قبل از اینکه اون پری بیاد سراغم، ما این نقشه

 !کلکش رو میکنیم

 :دوناوان گفت

هم عضو هیئت نمایندگانی که از دربار  مشکل اینه که کوِسی هم رابط محلی ماست و -

ها بحث ها به کانادا فرستاده شده تا درمورد موضوع فاش شدن هویت فراطبیعیپری

کنن. بنابراین اون هنوز تو کاناداست. گرچه اگرم اینجا بود، نمیتونست کمکی بهمون 

اجازه رو بهش ها این بکنه. کوسِی فقط زمانی میتونه برای کمک به ما اقدام کنه که ملکه

 ...ها ایجاد شدهبدن. اما با شرایطی که االن پیش اومده و اختالفی که بین ما و پری

 :گندش بزنن! گفتم
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ها نیاز داریم. کسی که بخاطر ما، ریسکِ تو دردسر پس ما به یه دوست تو دربار پری -

 .افتادن رو به جون بخره. کسی که بتونیم بهش اعتماد کنیم

هام شکل گرفت. من کار درستی انجام داده بودم که کوزت رو به مرکز لبخندی روی لب

خرید دعوت کردم. اینکه رفاقتم رو با کوزت حفظ کنم، خیلی به دردم میخوره! مثل 

 !همین االن

با فکر کردن به این موضوع، حس کردم که تلخی اتفاقی که تو مرکز خرید رخ داده بود، 

 !به شیرینی تبدیل شده

 :گفتم

 .میتونم به کوزت پیام بدم و ببینم جواب میده یا نه من -

من تقریبا مطمئنم که کوزت هنوز تو ایالت کُلرادوعه؛ اما این احتمال هم وجود داره که 

 .اون به دربار ماه برگشته باشه

حتی اگه کوزت خودش تو دربار نباشه، میتونه از یه نفر که اونجاست بپرسه چیزی 

های گروه ایرلند همکاری های دربار با گرگینهکه کسی از پری درمورد این موضوع شنیده

 !کنه یا نه
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 :دوناوان گفت

یه حسی بهم میگه کوزت همین االنم به اندازه کافی مشکل داره که بخواد باهاشون  -

سروکله بزنه. درضمن من یه آینه جادویی دارم. البته دوست ندارم ازش استفاده کنم. 

 ...قبال باهم رابطه داشتیم ومن و ملکه دربار ماه، 

 

 !یه آینه جادویی از دربار ماه؟ دوناوان با مادر کوزت رابطه داشته؟؟

صبر کن ببینم! نه! من اصال دلم نمیخواد چیزی در این مورد بدونم. به اندازه کافی ذهنم 

 .با افکار مختلف بمبارون شده

 :پیش کشیدمبنابراین برای اینکه اعصابم بهم نریزه، موضوع آینه رو 

 تو یه آینه جادویی داری؟ -

ها، اساسا ورژن باستانی تماس تصویری عصر مدرن محسوب من شنیدم که این آینه

 !میشن

 :دوناوان گفت
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. مدت طوالنیه که ازش استفاده نکردم. اگه بخوام روراست باشم، باید بگم که اصال آره -

 .مطمئن نیستم کجا گذاشتمش؛ اما میتونم پیداش کنم

 !تا با ملکه دربار ماه تماس بگیری؟ -

 .دست خودم نبود؛ اما دوباره این موضوع رو پیش کشیدم

 :دوناوان سرش رو تکون داد و گفت

 .من و ملکه دربار ماه... درواقع من و هِلن... این موضوع برای خیلی وقت پیشه -

ت کردم و مثل اژدهایی که از دهنش آتیش بیرون میفرسته، بازدمم رو به بیرون فو

 :گفتم

 !تو داری با من شوخی میکنی دوناوان؟ -

ها... نه! من واقعا دلم نمیخواد که دوناوان یه کلمه دیگه درمورد این تمام این اتفاق

 :موضوع توضیح بده! گفت

های زیادی برای انتخاب من مشتاق نیستم که از اون آینه استفاده کنم؛ اما ما گزینه -

 .میدم کوزت رو بیشتر از اینی که االن هست، تو دردسر نندازم کردن نداریم. من ترجیح
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دوناوان خیلی لطف داره که نمیخواد دوستم رو درگیر این موضوع کنه و من خیلی ازش 

ممنونم که نگران مشکالت کوزته! اما ذهن من هنوز سر این موضوع که دوناوان قبال با 

 .ه منفجر میشهملکه دربار ماه، قرارهای عاشقانه میذاشته، دار

 :پرسیدم

 حاال حداقل این رابطه تو شرایط دوستانه تموم شد یا نه؟ -

 

چون اگه این دوتا به خوبی و خوشی از هم جدا نشده باشن، نمیتونم تصور کنم که یه 

 !پری عصبی که دوناوان قلبش رو شکسته، حاضر بشه بهمون کمک کنه! عمرا

 :دوناوان گفت

 .ط دوستانه از هم جدا شدیمآره! معلومه که تو شرای -

 :هاش روی فرمون ماشین ضرب گرفت و ادامه دادبا انگشت

 .حداقل من اینطور فکر میکنم! این قضیه برای خیلی وقت پیشه -

چیزی که دوناوان میگه، اصال امیدوارکننده بنظر نمیرسه؛ چون دوناوان حتی یادش نمیاد 

 !که این رابطه چطور تموم شده
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 :گفتم

 تفاق دقیقا به چند سال پیش مربوط میشه؟این ا -

خیلی خیلی وقت پیش! و من فکر نمیکنم هلن ناراحت شده باشه؛ اما اگرم شده باشه،  -

اون اصال این دلخوری رو بروز نداد. هلن یه ملکه هست. اون نمیتونه از خودش ضعف 

 !نشون بده. حتی نسبت به من

ده باشه؛ ولی دوناوان هرگز متوجه این پس ممکنه که قلب هلن از این جدایی شکسته ش

 .موضوع نشده باشه

 :گفتم

خب، چرا ملکه دربار ماه بهمون کمک کنه؟ منظورم اینه که... یه لحظه فکر کن  -

بشه؛ اما احیانا هلن از  ها ایجاد شده، کامال دوستانه حلها و پریاختالفی که بین گرگینه

 دیم، عصبی نمیشه؟؟ها شاینکه من و کوزت دوباره نُقل رسانه

ها و فضای مجازی قرار من گمون نمیکنم هلن از اینکه دخترش دوباره موردتوجه رسانه -

زده شده باشه! چون هلن همیشه باور داشت که باالخره یه روزی این گرفته، هیجان

اتفاق میفته و هویت مردمش برای تمام دنیا فاش میشه. من و هلن کامال روی این 
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هایی که بخاطر داشتیم. بنابراین من فکر نمیکنم منشا این آشفتگیموضوع تفاهم 

 .ها ایجاد شده، زیر سر هلن باشهها، بین پریجهانی شدن هویت فراطبیعی

 .هاش رو باال انداختزده شونهدوناوان بهم نگاه کرد و خجالت

 :خوبه که حداقل فهمیده این موضوع چقدر منو شوکه کرده! گفت

رانیت رو حس کنم؛ اما لطفا در مورد این موضوع همچین حسی نداشته من میتونم نگ -

باش. من و هلن خیلی وقت پیش باهم رابطه داشتیم. شروع این رابطه از اونجایی شروع 

ها همدیگه رو مالقات میکردیم تا ها و گرگینهشد که من و هلن برای حفظ صلح بین پری

تر شد؛ اما تر و قویکم ارتباط بینمون صمیمیاطالعات الزم رو در اختیار هم بذاریم. کم

در نهایت، من باید گروهم رو تو اولویت قرار میدادم و هلن هم باید دربارش رو تو اولویت 

قرار میداد. نه گروه من و نه دربار هلن، رابطه بین ما رو نمیپذیرفتن. وقتی سر این 

ا شدیم. بهتره درمورد اینکه موضوع، اختالف و آشفتگی ایجاد شد، من و هلن از هم جد

 .چه اتفاقاتی رخ داده یا نداده، سوالی نپرسی مردیت

ات با این زن ادامه های گروهت موافقت میکردن، تو به رابطهخب پس اگه گرگینه -

 !میدادی؟
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از اینکه همچین سوالی بپرسم، متنفرم؛ اما بخشی از وجودم نیاز داشت که جوابش رو 

 .بدونه

 :گفت

 .هر حال این رابطه تموم میشد. من و هلن برای همدیگه مناسب نبودیم نه! به -

 :برای چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد

های گروهم درمورد اینکه هلن، ملکه دربار ماه بود، نگران بودن و درضمن، گرگینه -

 .کامال هم حق داشتن

 چرا؟ اینکه اون ملکه دربار ماه باشه، چه مشکلی داره؟ -

ها یاد گرفتیم؛ اما خب کامال مختصر و ایلبه، یه سری مطالب درمورد دربار پریتو سنتما 

 .ها وجود ندارهخالصه بود. آخه اطالعات زیادی درمورد پری

های اساسی فقط در این حد میدونیم که چه افرادی این دربارها رو اداره میکنن و تفاوت

 !بین هر کدوم از این دربارها چیه. همین

 :گفت

 !پرنسس این دربار، دوست صمیمیته؛ اونوقت تو چیزی در این مورد نمیدونی؟ -
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 :دوناوان یه نگاه طوالنی تحویلم داد که بیشتر منو سردرگم میکرد. گفتم

من واقعا نمیفهمم! اینکه هلن از دربار ماه باشه چه عیبی داره؟؟ مگه دربار ماه چه  -

 داره؟شب یا طوفان یا... فرقی با دربار نیمه

ها( به ماه وابسته هستن. ی ما )گرگینهدربار ماه روی ماه نفوذ داره! تو که میدونی گونه -

 !های دربار ماه این قدرت رو دارن که به ما غلبه کننها معتقدن که پریبعضی

 :چند لحظه مکث کرد تا بتونم حرفی که زد رو هضم کنم. بعد ادامه داد

ها فکر میکردن هلن باعث میشه شون نمیومد؛ چون اونهای گروه از هلن خوشگرگینه -

ها رو مجبور کنم تا از هر دستوری که دربار ها رو به گروهم ترجیح بدم و گرگینهمن پری

های گروهم نمیخواستن تبدیل به برده ماه اعالم میکنه، اطاعت کنن. درواقع گرگینه

 !ها بشنپری

 !زور تونستم جمعش کنمکه به فکم از شدت تعجب چنان پخش زمین شده بود

 .اوه خدای من! چیزی که شنیدم، اصال برام قابل هضم نبود

 :گفتم
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ها تو در میون گذاشتن اطالعات، واقعا تسا همیشه سر این موضوع غر میزد که گرگینه -

بار تو رو بشه... و باید بگم که برای اولینافتضاحن و هر دفعه باید با یه چیز جدید روبه

ها های مزخرفی که درمورد دربار پریوضوع باهاش موافقم! چرا در طول کالساین م

توضیح داده میشد، اصال به این موضوع اشاره نکردن؟؟ چون بنظر میرسه که این قضیه 

 !خیلی مهمه

ها از این موضوع اطالع ندارن. هیئت هفت نفره تا ی گرگینهاوه! خب چون شاید همه -

ها نمیتونن با . خیلی از گرگینهقضیه رو مخفی نگه دارهحدودی سعی کرده که این 

همچین چیزی کنار بیان؛ بخاطر همین ترجیح دادیم این موضوع رو علنا فاش نکنیم تا از 

جنگ با دربار ماه پیشگیری کنیم. من فکر میکردم از اونجایی که تو با کوزت صمیمی 

 .هستی، از تمام این چیزها خبر داری

 .در این مورد نمیدونستمنه! من هیچی  -

 .فکرم به گذشته کشیده شد؛ به لحظاتی که با کوزت گذروندم

تا حاال شده حس کنم کوزت داره مجبورم میکنه کاری رو انجام بدم؟! یا اینکه مجبورم 

 کرده باهاش صمیمی بشم؟

 .من که هرچی فکر میکنم، همچین چیزی رو به یاد نمیارم
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کر میکنم، بیشتر میفهمم که نباید درمورد این موضوع درواقع، هرچی بیشتر به کوزت ف

 !نگران باشم

ها و دوست بودن با ما، بیشتر از هر کسی به کوزت صدمه زده طرفداری کردن از گرگینه

 .بود

جوره تالش کرد ب من کمک اگرم این وسط چیزی وجود داشته باشه، اینه که کوزت همه

 !کنه؛ نه برعکس

کم داشت از بین میرفت وناوان تو وجودم رسوخ کرده بود، کمهای دحس بدی که با حرف

 .که یهو یه چیزی یادم اومد

های نری که هنوز جفت خودشون رو پیدا نکرده بودن، وقتی اطراف ایلبه، گرگتو سنت

 .العمل خاصی نشون میدادنکوزت بودن، عکس

کن دنبالش راه گوشهای کوچولوی حرفها شیفته کوزت میشدن و دقیقا مثل سگاون

 !میفتادن
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بخشیه که ازش من فکر میکردم علت این رفتارهاشون بخاطر جذابیت کوزت و بوی لذت

قند و نور ماه! اما شاید حس میشد؛ آخه کوزت رایحه خاصی داشت؛ یه چیزی مثل آب

 !ها بخاطر این بوده که کوزت یه پری از دربار ماهه؟تمام این واکنش

 :پرسیدم

 !بار ماه میتونن ما رو کنترل کنن؟های درپری -

اگه یه پری از دربار ماه بخواد همچین کاری انجام بده و تو هم هیچ مقاومتی از خودت  -

تر این موضوع نشون ندی، شاید تا حدودی بتونه روت تسلط پیدا کنه. اگه بخوام واضح

یتزافروشی رد رو برات توضیح بدم، مثل این میمونه که تو گرسنه باشی و از جلوی یه پ

ها هم دقیقا به العاده هست و هوش از سرت میبره. پریبشی که بوی پیتزاهاش فوق

همین اندازه اغواکننده هستن. هلن گاهی اوقات منو وسوسه میکرد تا کاری که 

میخواست رو انجام بدم؛ اما من به اندازه کافی روی خودم تسلط داشتم که فریب نخورم. 

نستم تصمیم بگیرم که میخوام تسلیم درخواستش بشم یا نه! بخاطر همین خودم میتو

ها وسوسه پذیر باشن، خیلی راحت توسط پریهایی که کامال مطیع و سلطهگرگینه

 .میشن

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم
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 .خوبه که این موضوع رو فهمیدم -

قرار وقتی پای قدرت وسط کشیده بشه، میشه گفت من تو سطح متوسط رو به باال 

های دربار ماه باشم، دیوار دفاعیم رو حفظ میگیرم؛ اما از االن به بعد، وقتی اطراف پری

 .میکنم

من مطمئنم که کوزت هیچوقت این تواناییش رو روی من پیاده نکرده؛ اما خب اگرم کرده 

 !باشه، هرگز متوجه نشدم و نمیشم

 :پرسیدم

 م رو بهمون میگه؟تو فکر میکنی ملکه دربار ماه چیزی که میخوای -

هاش روی فرمون ماشین ضرب گرفت و دوناوان همونطور که فکر میکرد، با انگشت 

 :گفت

تا وقتی که ازش نپرسم، نمیدونم! اما امیدوارم که هلن حداقل یه سرنخ درمورد اینکه  -

رو هستیم، بهمون بده. من مطمئن نبودم که حمله به جان، زیر سر با چه موجودی روبه

 !های گروهم باشه؛ اما بعد از مرگ توماس، از این موضوع مطمئن شدمهگرگین
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پس ما آینه جادویی رو پیدا میکنیم و با ملکه دربار ماه تماس میگیریم. بعد باید به  -

نحوی سعی کنیم اطالعاتی که الزم داریم رو از هلن بیرون بکشیم! و شاید... فقط شاید 

شانس شر این پری جانور خالص بشیم. و اگه خوش اون بهمون بگه که چطور میتونیم از

ای باشیم، شاید هلن بدونه که چه افرادی از گروهت با دربار ماه، ارتباط به ظاهر صمیمانه

 دارن. اگه هلن این افراد رو هم بهمون معرفی کنه، خیلی عالی میشه؛ نه؟

 .درسته -

 !خب اینطوری که قضیه خیلی راحت حل میشه -

چی طوری که بخوایم پیش بره، این موضوع به راحتی آب . اگه همههمینطورهواقعا هم 

 !خوردن حل میشه

 :دوناوان خندید و گفت

 !آره، دقیقا -

 :ترین بخش ماجرا باقی مونده بود. گفتمحاال سخت

 تو فکر میکنی یه نفر از گروهت داره با اون پری وحشی همکاری میکنه؟ -

 .نتیجه میرسمکم دارم به همین آره! کم -
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 :درسته. این همون چیزیه که به فکر منم رسیده بود. گفتم

های گروهت، مسئول این خب چطور میتونیم بفهمیم که چه کسی از گرگینه -

 هاست؟قتل

 .ای ندارمهیچ ایده -

 :اوه! این اصال شروع خوبی نبود. گفتم

؟ احیانا کسی توجهت های گروه، چیزی حس کنینمیتونی از طریق پیوندت با گرگینه -

 رو جلب نکرده؟

 

ریخته. از های گروهم حسابی بهمیه مشکلی این وسط وجود داره. پیوندم با گرگینه -

های گروه ازم ی گرگینهوقتی جان کُشته شده، اینطور حس میشه که انگار همه

تک ها شدت خشمشون بیشتر هم هست؛ اما موضوع اینه که من از تکعصبانین. بعضی

ها رو به من متصل میکنه، میتونم خشم و غضب رو حس کنم. بخاطر پیوندها که اون این

همین نمیتونم تشخیص بدم که کدوم افراد فقط دلخورن، کدوم افراد از دستم عصبانین 
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هایی ای از خشم و نفرت رسیدن که دست به همچین جنایتو کدوم افراد به چنان درجه

 .زدن

 :تر میشه. گفتمچی پیچیدهار همههرچی که بیشتر میگذره، انگ

های گروهت رو چک میکنیم. من تو گروهت خب؛ پس ما یکی یکی تمام گرگینهخیلی -

ها ارتباط بگیرم تا بیشتر بشناسمشون. درضمن میچرخم و سعی میکنم با گرگینه

 .هایی که تهیه کردی رو بررسی میکنم. ما باالخره قاتل رو پیدا میکنیمپرونده

های وحشتناکی ارم! چون اصال دلم نمیخواد که یه بار دیگه با همچین صحنهامیدو -

 !آلودپاره شده و خونرو بشم. یه نوجوون تیکهروبه

هاش رو محکم دور فرمون ماشین حلقه کرد و چنان فشاری بهش وارد کرد که دست

 !چیزی نمونده بود فرمون بیچاره پودر بشه

 :گفت

خواد که من از این گروه برم، شاید بهتر باشه که واقعا اینجا رو اگه یه نفر انقدر دلش می -

 ...ترک کنم

 !چی؟! دوناوان داره شوخی میکنه؟؟ اون نمیتونه گروهش رو همینطور رها کنه و بره
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 :گفتم

ها رو انجام میده، مطمئنا فرد خوبی نیست. تو نمیتونی نه! هر کسی که داره این جنایت -

 !ها تحویل بدی تا کامال نابودش کنننگروهت رو دودستی به او

 .دوناوان ساکت موند و چیزی نگفت

این سکوتش لرزه به تنم میندازه. این اتفاق نباید بیفته. من به دوناوان اجازه نمیدم که 

 .اینطوری خودش رو ببازه

شده درمورد این موضوع، اطالعاتی بدست میاریم. ملکه دربار ماه حتما یه ما هر طوری 

 .ی بهمون میدهسرنخ

ما خطر این پری لعنتی رو برطرف میکنیم و باالخره اون خائن عوضی رو که همچین بازی 

 .کثیفی به راه انداخته، پیدا میکنیم

ما هنوز جستجوهامون رو شروع نکردیم.... وقتی حتی اولین قدم رو تو این مسیر 

 !برنداشتیم، حق نداریم تسلیم بشیم
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های این قلعه بود؛ اما خب اینجا، ان، مثل بقیه قسمتاتاق پذیرایی از نظر چیدم

های شاد و روشنی های پشمی دستبافی که روی زمین پهن شده بودن، رنگقالیچه

 .داشتن

دار های ابریشمی قرمز رنگ و طرحاطراف شومینه، سه تا مبل قرار داشت که از پارچه

 .تهیه شده بودن

زیبا دیده میشد که روی یه سکوی کوچیک  نوشته قدیمی وی اتاق، یه دستسمت دیگه

 .قرار داشت

نوشته نور میتابوند و زیباییش رو کنار سکو هم یه آباژور گذاشته بودن که به دست

 .چندین برابر میکرد

 .یه میز کوچیک به همراه دوتا صندلی کنار دیوار چیده شده بودن

تر از بقیه بودن؛ اما ها، مدرنشیاز نقا های نقاشی بودن. بعضیدیوارهای اتاق پر از تابلو

چیزی که حسابی توجه منو به خودش جلب کرده بود، سبک متفاوت هر کدوم از این 

 .تابلوها بود
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روی هم رفته، یه کلکسیون جالب محسوب میشد و من تونستم تو چندتا از این تابلوها، 

برای من آشنا  ها دیده میشدن،دوناوان رو تشخیص بدم؛ اما بقیه افرادی که تو قاب

 .نبودن و نمیشناختمشون

 .های کتاب پر شده بودفاصله بین تابلوها با قفسه

دوناوان تابلوی بزرگی که باالی شومینه قرار داشت رو پایین آورده بود و کنار دیوار سیاه 

 .اتاق قرار داده بود

تصویر کشیده اون تابلو یه گرگینه رو در حالی که یه شیر تو آفریقا شکار کرده بود، به 

 .بود

 .ها دیده میشدجای تابلوی نقاشی، آینه جادویی پریحاال روی طاقچه باالی شومینه، به

های قاب، شکل بود که قاب طالیی و پر زرق و برقی داشت. گوشهیه آینه بزرگ بیضی

 .نقش و نگارهای قشنگی حکاکی شده بود که جنبه تزئینی داشتن

، نشون میداد که واقعا از طال ساخته شده؛ نه اینکه فقط بویی که از قاب آینه حس میشد

 .به رنگ طالیی باشه
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ارزه؛ چون حس خوبی ای چقدر میحتی دلم نمیخواست به این فکر کنم که همچین آینه

 .بهش نداشتم

 :دوناوان پرسید

 ای؟تو آماده -

 :یه نفس عمیق کشیدم و گفتم

 !آره، گمونم -

ی شومینه قدم برداشت و یه چیزی رو از داخل جیبش ی باالدوناوان به سمت طاقچه

 .بیرون آورد

 !وقتی بوی فلزمانند خون رو حس کردم، تازه متوجه شدم که اون شئ یه چاقو بوده

 !دوناوان بخشی از کف دستش رو با اون چاقو بریده بود

 :گفتم

 !داری چیکار میکنی؟ -
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ای داره. خیلی مهمه که یه هزینه ها سروکار داشته باشی، هر چیزی براتوقتی با پری -

ها تشکر ! درضمن، هیچوقت نباید از پریاین موضوع رو همیشه به خاطر داشته باشی

کنی یا قول بدی که کاری رو انجام میدی؛ مگه اینکه منظورت رو کامال واضح بیان کنی. 

 .پرده حرف بزنی، بهتر میتونی از پسشون بربیایهر چی بیشتر صریح و بی

 .با این چیزها رو میدونستم؛ اما همین سخنرانی کوتاه دوناوان منو نگران کرده بودتقری

 :گفتم

 تو مطمئنی که میخوای این کار رو انجام بدی؟ -

وقت اطراف شهر گشت زدن و نگهبانی دادن؛ اما با این وجود، دیشب کازادورها تمام -

ید تو شهر میبود. من مطمئن بازم یکی از ماها کُشته شد! توماس اون وقت شب اصال نبا

نیستم که به غیر از تو، دیگه به چه کسی میتونم اعتماد کنم. بنابراین من فکر نمیکنم 

ای داری، بهم های زیادی برای انتخاب کردن داشته باشم. اما اگه تو فکر دیگهکه گزینه

 .بگو تا بدونم

 .سرم رو به عالمت منفی تکون دادم. حق با دوناوان بود

 .آلودش رو به آینه جادویی چسبوند، نفسم رو حبس کردمدوناوان دست خون وقتی
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 :گفت

 .هلن؟ اگه برات مقدوره، میخوام باهات حرف بزنم -

 

 .دوناوان چند قدم عقب اومد؛ اما آینه هیچ تغییری نکرده بود

هام رو میشکوندم، به آینه خیره شده بودم و منتظر بودم که همونطور که قُلنج انگشت

 .تفاقی رخ بدها

 :گفتم

 ممکنه صدات رو نشنیده باشه؟ -

 !شاید دستش بند باشه یا میخواد که منتظرش بمونیم؛ اما باالخره میاد. مطمئنم -

بیست دقیقه گذشته بود. روی مبل نشسته بودم، زانوهامو تکون میدادم و همچنان 

 .منتظر بودم تا خبری از هلن بشه

 .ز پشت آینه، نوری به بیرون تابیده میشدیهو سطح آینه مواج شد. انگار ا

 !انگار داشتم امواج اقیانوس رو زیر نور ماه تماشا میکردم. واقعا زیبا و عجیب بود
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 .وقتی امواج درون آینه باالخره آروم گرفتن، ملکه دربار ماه وسط آینه نمایان شد

شیپوری پوشیده های مدل به دالیلی، من تصور میکردم که هلن یه لباس بلند با آستین

ها؛ اما اون یه کت و شلوار ها تو فیلم ارباب حلقهچیزی مثل لباس ملکه الفباشه؛ یه

 .نهایت شیک بودسفید ابریشمی پوشیده بود که بی

زیر کتش، یه نیم تنه نازک پوشیده بود که دقیقا فیت تنش بود و یقه کتش به حدی باز 

 .ش رو به نمایش میذاشتاهای ترقوهبود که کامال گردن و استخوان

هاش رو داخل جیب شلوار شیک و گشادش نگه همونجا ایستاده بود و در حالی که دست

 .داشته بود؛ کامال ریلکس به ما نگاه میکرد

سرش رها کرده بود. اسبی بسته بود و پشترنگش رو دمایفرم نقرهموهای بلند و خوش

 .بلندی موهاش تا کمرش میرسید

الیی مایل به نارنجی بود که واقعا خاص بود و منو به یاد ماه شب هاش طرنگ چشم

 !چهارده مینداخت
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ای به رنگ طالیی میدرخشید و من مطمئن نبودم بنظر میرسید پوست براقش با هاله

جور نمایش برای ها فقط یهی اینچیزی که داشتم میدیدم، وجود حقیقی هلنه یا همه

 !جلب توجهه

دم که که هلن واقعا همین چیزیه که دارم میبینم؛ اما امیدوار بو ندای قلبم بهم میگفت

 .فقط یه نمایش باشه

گیر و رومه، هلن واقعی باشه، باید اعتراف کنم که خیلی نفسچون اگه زنی که روبه

 !جذابه

هرچند که اون باید سن زیادی داشته باشه؛ اما بنظر میرسید که اواسط دهه 

 !سالگیش رو سپری میکنهسی

 .وقتی لبخند زد، نوری ازش ساطع شد که فضای اتاق رو حسابی روشن کرد

 :هلن گفت

 !نمیتونم بگم وقتی صدات رو شنیدم، تعجب کردم دوناوان -

دوباره لبخند زد. انگار میتونستم لذت و خوشحالیش رو حس کنم و دلم میخواست که 

 ...منم جواب لبخندش رو بدم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
377 

 

وی پری، فضای اتاق رو پر کرده بود. چند بار سرم رو ی شیرین و مسحورکننده جادرایحه

 .تکون دادم تا به خودم بیام

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

 "!اون داره سعی میکنه ما رو تحت تاثیر قرار بده" -

 "!نه! استفاده از جادو برای هلن مثل عادت میمونه. درست مثل نفس کشیدن" -

 :دوناوان خطاب به هلن گفت

نیازی نیست جادوت رو به کار بگیری. تو به اندازه کافی عالی و باشکوه هستی که به  -

 .جادو نیاز نداشته باشی

 :هلن باظرافت خندید و گفت

 .میدونی که وقتی احساساتم برانگیخته میشه، دیگه کنترلی روی خودم ندارم -

بشم که دوناوان و  هنوز حتی یه دقیقه هم نگذشته بود؛ اما نمیتونستم منکر این موضوع

 !ملکه دربار ماه خیلی خوب همدیگه رو میشناختن

 !...من با این موضوع مشکلی نداشتم؛ تقریبا
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 .دخترهای سابقش نباید منو بترسونهدوناوان جفت من بود؛ بنابراین یکی از دوست

 .اما من ترسیده بودم و نسبت به این زن احساس خطر میکردم

 :دوناوان گفت

 .به یه مشکل جدی برخوردم که فکر میکنم به تو هم مربوط میشهدرواقع من  -

 

 .ها رو جهانی کرد، دنبال مقصر نگردیمبیا درمورد اتفاقی که رخ داد و هویت فراطبیعی -

 :ملکه انگشتش رو به سمت دوناوان تکون داد و گفت

کس تو هم وقتی تو قلمرو جادوگران از دخترم فیلم گرفته میشد، تو هم اونجا بودی. ع -

ها پخش شد. تو بهتر از هر کسی میدونی که من درمورد این موضوع چه تو تمام رسانه

 .حسی دارم

تا جایی که به خاطر دارم، ما هردومون موافق بودیم که باالخره یه روزی این اتفاق  -

میفته و نمیشه جلوش رو گرفت؛ اما متاسفانه این موضوع به شیوه درستی فاش نشد. 

وجه نمیخواستیم به این شکل، هویت واقعیمون رو به هیچهام رو باور کن، ما بهلطفا حرف

 .دنیا نشون بدیم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
379 

 

 :ملکه خنده عصبی و تلخی سر داد و گفت

 .واقعا بدشانسی بزرگی محسوب میشه -

 :بنظر میرسید که ملکه هم بخاطر این موضوع خیلی اذیت شده. ادامه داد

ها دیده میشد، شاید میتونستم اتحادم کوزت تو اون فیلمای به غیر از اگه هر فرد دیگه -

 ...ها حفظ کنم تا ارتباط بینمون بهتر بشه؛ اما با وجود اتفاقاتی که رخ دادرو با گرگینه

 :هاش رو با ظرافتِ تمام تکون داد و بعد گفتچندبار پلک

؛ اما ما های هفت دربار درمورد این قضیه صحبت کردن. شرایط دنیا عوض شدهملکه -

جای حضور ترجیح میدیم که شیوه قبلیمون رو ادامه بدیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که به

ی ها به وجود گونهها، مخفی یا بهتره بگم محو بشیم! ما میدونیم اگه انساندر بین انسان

ما پی ببرن، چه اتفاقی رخ میده... ما خیلی تحت فشاریم و جرات ریسک کردن نداریم. 

ها قرار بگیریم، معلوم نیست که به چه ل گذشته، دوباره مورد پرستش انساناگه مث

 !موجودات وحشتناکی تبدیل میشیم

 :هاش رو به سمت جلو دراز کرد و گفتدست
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متاسفم؛ اما احتمال میدم هیچ کاری وجود نداشته باشه که بتونم برای کمک به شما  -

 .انجام بدم

ها شنیده بودم؛ اما اینکه برات توضیح بدن رد پریهای قدیمی رو درمومن این داستان

ها حکومت میکردن؛ خیلی ها تبدیل به خدایان وحشتناکی شدن که به انسانچطور پری

فرق میکنه تا اینکه خودت از زبان کسی که تو اون شرایط بوده و همچین چیزی رو 

 .ها رو بشنویتجربه کرده، این حرف

جورایی بخاطر این کار ازشون ها رو فهمیدم؛ یهریحاال که علت واقعی مخفی شدن پ

 !ممنون بودم

ها واقعا فکر میکنن که ممکنه دوباره به خدایان خوفناکی تبدیل بشن، مطمئن اگه اون

 !ها، کار درستی باشهاشون اطراف انساننیستم که پیدا شدن سروکله

بکشم؛ اما انقباض هرچند که من از طریق این آینه نمیتونستم احساسات هلن رو بو 

هاش ایجاد شده بود، بهم های کوچیکی که اطراف چشمهای صورتش و چینماهیچه

 .اش گرفته بودن، موافق نیسترتبههای هممیفهموند که هلن با تصمیمی که ملکه

ای وجود داشته باشه. اما بنظر میرسه که متاسفانه هلن بنابراین شاید گزینه دیگه

 .ها مخالفت کنه. و این یعنی که احتماال ما هم هیچ شانسی نداریمهنمیتونه با بقیه ملک
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 :ملکه گفت

 دختری که کنارت ایستاده، جفت جدیدته؟ -

 !آره. شرمنده که معرفیش نکردم. ایشون مردیت موالنی هستن؛ جفت واقعی من -

 :ملکه خندید و گفت

دم که همچین دختر کم من یه سری شایعات درمورد این موضوع شنیدم؛ اما باور نمیکر -

 !سن و سالی بتونه به چشم دوناوان موری معروف بیاد

 !رو بیان میکرد که انگار چیز بدیه "کم سن و سال"جوری کلمه هلن یه

 :رو به من گفت

 و اگه اشتباه نکنم، اون دختری که همراه کوزت تو مرکز خرید بود، تو بودی؟ -

 .بله، من بودم -

 :نگاه میکرد، با صدای بلند دخترش رو خطاب کردملکه همونطور که به من 

 کوزت؟! میدونی دوستت االن اینجاست؟ -
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حسابی شوکه شده بودم؛ اما تمام تالشم رو به کار گرفتم که چیزی بروز ندم. من تصور 

 .میکردم که کوزت هنوز تو کلرادو باشه؛ اما یه لحظه بعد، کوزت تو آینه نمایان شد

هاش رو تو بغلش جمع کرده بود؛ انگار کمی منزوی ری که دستاز نحوه ایستادنش و طو

 .بنظر میرسید

مطمئن نبودم که این حال کوزت بخاطر اینه که مادرش اون رو به خونه احضار کرده یا 

 .بخاطر اتفاقیه که تو مرکز خرید رخ داده

 :کوزت گفت

 دوستم اینجاست مامان؟ -

ها و لحنش خیلی من خیره شد. چشمکوزت نگاهش رو چرخوند و از داخل آینه به 

 .روح بودنبی

 :گفت

 !ایسالم مردیت. چه سورپرایز غیرمنتظره -

 :ولی اتفاقا لحن کوزت به هر چیزی شباهت داشت، به غیر از سورپرایز شدن. گفتم
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ی دوناوان رو شده نبود؛ اما وقتی خبر کُشته شدن فرماندهریزیاین سفر برنامه -

 .به اینجا بیایم شنیدیم، مجبور شدیم

 .ودمن مجبور شدم پامو تو ایرلند بذارم؛ حتی با وجود اینکه کوزت بهم اخطار داده ب

 :ملکه گفت

 و بخاطر همینه که با من تماس گرفتین؟ -

 :به دوناوان نگاه کرد و گفت

های گروهت رو به دست بگیرم؛ اگه خوشحال میشم پادرمیونی کنم و کنترل گرگینه -

 ...بخوای

 :اوان حرفش رو قطع کرد و گفتدون

 !نه! خودم از پسش برمیام؛ ممنون -

؛ اما ای نمیدهوجه همچین اجازههیچ. این اتفاق هرگز نمیفته؛ درواقع دوناوان بهدرسته

 !اینکه هلن حتی برای یه لحظه هم شده، به همچین چیزی فکر کرده؛ واقعا ترسناکه

 :دوناوان گفت
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 ...هات تماس گرفتم تامن به عنوان یه دوست با -

 :ملکه گفت

 !ی سابقتو به عنوان معشوقه -

 .خب! هلن رسما داره رو اعصاب من رژه میرهخیلی

 :دوناوان با لحن تند و تیزی گفت

 !آره؛ اینم هست -

 

میتونستم عصبانیت دوناوان رو حس کنم و اینکه دیگه لحنش جنبه دوستانه نداشت؛ 

 !اصال

طراف ساطع میشد؛ تا جایی که پوستم به سوزش افتاد و گرگم امواج قدرت از جفتم به ا

 .میخواست بیاد بیرون

باید حسابی مقاومت میکردم تا بتونم تو شکل انسانم بمونم و روی مکالمه دوناوان و هلن 

 .تمرکز کنم
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 :دوناوان گفت

ه قتل تو اطالع داری که یه پری بدون اجازه وارد قلعه من شده و فرمانده من رو ب -

 رسونده؟

ات به قتل رسیده؟! اما چی هات تو قلعهاوه خدای من! چه افتضاحی! یکی از گرگینه -

 باعث شده که فکر کنی این کار یکی از ماهاست؟

 :دوناوان گفت

خودت رو به اون راه نزن هلن! تو میدونی که من میتونم بوی گونه شما رو تشخیص  -

ی بهترین و دل و روده بیرون اومده هبدم؛ حتی با وجود اینکه جسد تیکه پاره شد

 !هام باشهدوستم جلوی چشم

 :تر آورددوناوان چند قدم جلو رفت و تُن صداش رو پایین

 شما واقعا میخواین که یه جنگ علیه ما راه بندازین؟؟ -

 :نهایت موزون و دلنشین بود. گفتملکه آهی کشید که بی

 .نیست چیز به این سادگینیستیم. اما همه ها، خواهان جنگنه! ما، یعنی اکثر ملکه -
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های گروهم به قتل برسن. های دربار تو کمک کرده تا دو نفر از گرگینهیکی از پری -

ها ادامه پیدا روشن کردن حقیقت این قضیه سخته؛ اما من بهت قول میدم اگه این قتل

 !نمیمونهکنه، اختالف بینمون علنی میشه و دیگه جای هیچ قید و شرطی باقی 

 :ملکه دستش رو باال آورد و گفت

لطفا دوناوان! من جایی هستم که خیلی خطرناکه و ممکنه بهم مشکوک بشن. نباید به  -

 !تماست پاسخ میدادم؛ مخصوصا االن

 

هامون بهش ای نزدیک بودیم، حتما برای رسیدن به جواباگه ما به قلمرو ملکه دیگه -

دارم از تو سوال میپرسم! اون موجودی که داره این بالها مراجعه میکردیم؛ اما االن من 

 های من میاره، چیه؟ چطور میتونم متوقفش کنم؟رو سر گرگینه

 :ملکه چند لحظه سکوت کرد؛ اما باالخره به حرف اومد

هرگز قرار نبوده که بِرونیس )همون پری جانور( از قلمرومون خارج بشه. برای محدود  -

ها ای شدیدی در نظر گرفته شده بود؛ اما ظاهرا این محدودیتهنگه داشتنش، حفاظت

 .شکسته شده
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 پس یعنی یه نفر از دربار تو این موجود رو رها کرده تا بیاد سراغ ما؟ -

 :دفعه با صدای بلندتری گفتدوناوان با عصبانیت تک تک کلماتش رو بیان میکرد. این

 منظورت رو درست متوجه شدم؟ آره؟ -

ه که هردومون تو قلمرومون افراد دردسرسازی داریم! اینطور نیست که یه بنظر میرس -

 !های گروهت آورده باشهپری از دربار من، به تنهایی این بال رو سر گرگینه

 !من و دوناوان از این موضوع مطلع بودیم؛ اما جالبه که ملکه هم این رو میدونه

وه دوناوان تونسته یه پری وحشی رو ولی هنوزم نمیتونم درک کنم که چطور یه نفر از گر

 !از قلمرو هلن آزاد کنه؟ مخصوصا همچین پری قدرتمندی رو

 !اسمش چی بود؟؟ آها؛ یادم اومد. برونیس

 :دوناوان پرسید

 شما میاین اینجا تا این موجودی که از دستتون فرار کرده رو پس بگیرین؟ -

داشته باشم و بهشون کمکی نکنم. ها ارتباطی نبه من دستور داده شده که با گرگینه -

من باهات تماس نگرفتم دوناوان و هیچ کمکی هم بهت پیشنهاد نمیکنم. این مشکل به 

 .خودت مربوط میشه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
388 

 

واو! پس ملکه دقیقا میدونه که چه اتفاقی رخ داده؛ اما فقط نمیتونه چیزی رو به زبون 

 بیاره؟

هاش رو تو یده شد. هنوزم دستنگاهم به سمت کوزت که گوشه آینه ایستاده بود، کش

هاش رو هم تو پوست بازوش فرو کرده بود. انگار بغلش جمع کرده بود؛ اما ایندفعه ناخن

 !تحت فشار بود

فهمیدن این موضوع که یه اتفاقی رخ داده، اصال سخت نبود. کوزت تو دردسر افتاده بود 

 !و این یعنی هلن هم تو دردسر افتاده

ها، هلن و کوزت به بقیه دربارها بدهکار شدن. هویت فراطبیعیگمونم بخاطر فاش شدن 

 .ها باشمخیلی افتضاحه! من که اصال دلم نمیخواد جای اون

 :دوناوان گفت

 !از کجا معلوم کنار کشیدن خودتون از این ماجرا، به معنی شروع جنگ نباشه؟ -

 .هام یخ بزنهحرف دوناوان باعث شد که خون درون رگ

سوال رو به عنوان آلفای گروهش نپرسیده بود؛ جدیت و قاطعیتی که تو دوناوان این 

نفره، این سوال رو مطرح لحنش بود، نشون میداد که به عنوان عضوی از هیئت هفت
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پرده از جنگ حرف ؛ چون فقط فردی با چنین قدرتی میتونست اینطور صریح و بیکرده

 .بزنه

 :ملکه گفت

های زیادی باقی نمیمونن که بخوای پیداشون کنی و ن پریما قراره مخفی بشیم؛ بنابرای -

 ...باهاشون بجنگی! و بعد از افتضاحی که تو سنتافه پیش اومد

 :کوزت حرف هلن رو قطع کرد و گفت

 ...مامان، لطفا! من -

اش این ملکه به سمت کوزت چرخید. مطمئن نبودم چه اتفاقی بینشون افتاد؛ اما نتیجه

 !کوزت پرید و دقیقا مثل روح شد بود که رنگ از صورت

 :به سمت ما چرخید و گفت

 !عذر میخوام. من باید برم. شرمنده -

 .و بعد از گفتن این حرف، کوزت از درون آینه محو شد

 .اخمی روی صورتم نشست و امیدوار بودم که مشکلی برای کوزت پیش نیاد
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ج شد و تو دردسر ها از مسیر اصلی خودش خارکوزت بخاطر کمک کردن به گرگینه

 .ای در قبال ما نداشتافتاد؛ درحالی که هیچ وظیفه

 .هام خیره شدملکه به سمت من برگشت و مستقیما به چشم

داشتنی و زیبا که دلم میخواست جواب لبخندش رو بدم، خبری دیگه از اون ملکه دوست

ه فضای اتاق رو در اش ببینم و جادویی کی غم رو تو چهرههای تیره. میتونستم سایهنبود

 .برگرفته بود، شدیدتر شده بود

 !اون بوی خوب و شیرینی که مثل رایحه گل بود، تبدیل شده بود به یه بوی گند و زننده

 :ملکه گفت

من هر چیزی که میتونستم بهتون بگم رو گفتم! پیدا کردن برونیس به عهده خودتونه.  -

 !نفعتون بود و اگه اخطارهای من رو جدی میگرفتین، خیلی به

پس اخطارهای کوزت به من، از طرف مادرش بوده؟؟ آرزو میکردم که ای کاش میتونستم 

 .اش گوش کنم؛ اما نمیتونستمبه توصیه

 .ای برام وجود نداشتمن باید به ایرلند میومدم. درواقع انتخاب دیگه
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ن با برونیس رو نگر باشم و نیمه پر لیوان رو ببینم. ملکه سروکله زداما سعی کردم مثبت

به خودمون سپرد و قبول نکرد که بهمون کمک کنه؛ اما حداقل اسم اون پری جانور رو 

بهمون گفت. البته چیز زیادی محسوب نمیشه که بتونیم بهش تکیه کنیم؛ اما از هیچی 

 !بهتره

حداقل وضعیت االنمون از چند دقیقه قبل خیلی بهتره و هرچند کوچیک؛ اما بخشی از 

 .مون از بین رفتهسردرگمی

 :دوناوان گفت

 .پس من خودم به موضوع برونیس رسیدگی میکنم -

 :مکث کرد و بعد گفت

 !ای ندارم جز اینکه یه مرگ قطعی رو براش رقم بزنمگمونم چاره -

 .ها چقدر سختهمن اصال به این موضوع فکر نکرده بودم که ُکشتن پری

 !سخت؟؟ یه چیزی فراتر از سخت

شانس باشی تا بتونی از پسشون بربیای؛ ها درگیر میشی، باید خیلی خوشوقتی با پری

 .ترین شرایط ممکن میسر میشهترین و غیرعادیها تو سختقطعی اون چون مرگ
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ها برای ها کُشته بشه، اونها توسط هر موجودی به غیر از خود پریو اگه یکی از پری

 .قدم نمیشنانتقام یا تالفی پیش

ها عمر جاودانه داشته باشن! چون مرگ از ی پریر انتظار میره که همهتقریبا انگا

اشون به شمار نمیاد و اصال کلمه مرگ تو فرهنگ لغاتشون جایی های روزمرهدغدغه

 !نداره

رو بشن، به بدترین شکل ممکن واکنش نشون بنابراین وقتی قرار باشه با مرگ روبه

 !میدن

 .نشونه تایید تکون داد و من کمی خیالم راحت شد اش رو بهملکه کامال ملموس چونه

اگه ما این موجود وحشی رو پیدا کنیم و بتونیم قبل از اینکه ما رو بکُشه، نابودش کنیم؛ 

 .ها برای انتقام بیان سراغمون و دوباره دردسر به پا شهدیگه نگران نیستیم که دربار پری

 :ملکه گفت

 علت تماست همین بود؟ -

 :لحن سردی گفتدوناوان با 

 .آره؛ همین بود -
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تمام اون صمیمیتی که تا همین چند دقیقه پیش بینشون حس میشد، کامال از بین رفته 

 .بود

ها من میدونستم که دوناوان از ملکه عصبانیه؛ چون توقع داشت که هلن بیشتر از این

که  بهمون کمک کنه؛ اما از طرف دیگه، درک میکردم که هلن هم تو شرایطی نیست

 .بتونه برامون کاری انجام بده

 !اون پری وحشی اینجا تو قلمرو ماست؟ آره

 !ها محبوس بمونه؟ آرهدرحالی که قرار بوده تو قلمرو پری

 !تقصیر ملکه هست که اون تونسته فرار کنه؟ ظاهرا نه

 .سروکله زدن با این پری، رسما مشکل خودمون محسوب میشه

اش میدیدم. از احساسات واقعی هلن بود که تو چهره ملکه اخم کرد. این اولین نشونه

 :گفت

آل و خوشایند رو میشیم، شرایط هردومون ایدهامیدوارم دفعه بعدی که باهم روبه -

 .باشه

 !طور باشه هلنمنم امیدوارم که همین -
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 .بعد ملکه دستش رو تکون داد؛ انگار داشت تو هوا یه هالل ماه رسم میکرد

شد و نوری از درونش سوسو زد. این وضع تا زمانی ادامه پیدا کرد که  آینه دوباره مواج

چهره ملکه کامال از درون آینه محو شد و ما دیگه داشتیم به انعکاس خودمون تو آینه 

 .نگاه میکردیم

 .خودمو روی مبل انداختم و یهو حس کردم که تمام انرژیم ته کشیده

ه من هرروز با دو تا فراطبیعی قدرتمند از دو واقعا مکالمه پرتنشی بود. اینطور نیست ک

نژاد مختلف مواجه بشم که انقدر رُک و صریح از یه جنگ جانانه علیه همدیگه حرف 

 !بزنن

هنوزم نمیتونم باور کنم که دوناوان همچین ریسکی رو به جون خریده و ملکه دربار ماه 

 .رو تهدید به جنگ کرده

 :و بدل شد رو تو ذهنم مرور کردم و بعد گفتم هایی که بین دوناوان و هلن ردحرف

خب اگه درست متوجه شده باشم، برونیس موجود بدی به شمار میاد؛ انقدر بد که  -

ها اون رو تو قلمروشون حبس کرده بودن. این واقعیت که همچین موجودی االن اون پری

ه بهمون کمک ی خجالت و شرمندگیه. هلن نمیتونبیرون آزاد میچرخه، برای هلن مایه
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کنه تا این موجود رو گیر بندازیم؛ چون هلن به اندازه کافی با بقیه دربارها دچار مشکل 

ی دربارها از این افتضاحی که به بار شده. این موضوع منو به فکر میندازه که اگه بقیه

 ...اومده، مطلع بشن، چه اتفافی میفته

و مطمئنا بیشتر از همه، برای هلن  این موضوع حتما یه دردسر بزرگ دیگه ایجاد میکنه

 :گرون تموم میشه. گفتم

های گروهت تو آزاد کردن برونیس نقش داشته؛ پس اما از اونجایی که یه نفر از گرگینه -

 .ها هیچ کمکی بهمون نمیکننقطعا پری

 .گروه ایرلند، فقط گروه من نیست، گروه تو هم هست مردیت -

ایرلند ملحق بشم؛ اما خب هنوز عضوی از این گروه درسته! قراره که بزودی به گروه 

 .نشده بودم

های اینجا رو گروه خودم میدونم و بخاطر همینه که هرچند همین االن هم گرگینه

 .میخوام دنبال این خائن لعنتی بگردم

 .چیز برای من خیلی سریع اتفاق افتاده بودهمه

 :دوناوان کالفه روی مبل، کنار من نشست و گفت
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 .ن وضع خیلی غیرممکن بنظر میرسه. گندش بزنن! مثل یه کابوس میمونهای -

 :به شونه دوناوان تکیه دادم و گفتم

باهات موافقم؛ اما وضعیت االنمون نسبت به یک ساعت قبل خیلی بهتر شده. ما  -

 .فهمیدیم که اسم اون پری وحشی چیه

 :دوناوان پوفی کشید و گفت

محسوب نمیشه و کارمون رو راه نمیندازه. هلن هیچ  اما این چیزها اطالعات زیادی -

سرنخی بهمون نداد که چطور میتونیم برونیس رو متوقف کنیم یا اینکه اون فردی که 

 !داره این موجود رو هدایت میکنه، کیه

 

کامال مشخص بود که امید و انگیزه دوناوان مستقیما راهی فاضالب دستشویی شده! من 

 .شکست مزخرفی که وجود دوناوان رو پر کرده، از بین ببرم همین االن باید این حس

 :گفتم

 !هی -
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های من تالقی کنه. بعد ادامه ای دوناوان با چشمهای آبی شیشهو منتظر موندم تا چشم

 :دادم

 .ما این مشکل رو حل میکنیم -

 االن سعی داری بهم بگی که شرایط بدتر از این رو تجربه کردی؟ -

 :منفی تکون دادم و گفتمسرم رو به عالمت 

 !نه -

 .رو نشده بودماگه بخوام روراست باشم، واقعا تو زندگیم با همچین شرایط افتضاحی روبه

های گروه رو به قتل رسونده، به عالوه یه خائن که داره حسابی یه پری جانور که گرگینه

ندی محسوب نهایت ناخوشایخرابکاری میکنه و نظم اینجا رو بر هم میزنه؛ شرایط بی

 .میشه

درضمن، یه گرگ دیوانه هم تو این گروه وجود داره که وسط این همه آشفتگی، تقریبا 

 !فراموشش کرده بودم

 :یه سوال شدیدا ذهنم رو درگیر کرده بود... پرسیدم

 ها میتونه زیر سر ویویان باشه؟تو فکر میکنی این اتفاق -
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 :دوناوان به مبل تکیه داد و گفت

های همیشگی ها شبیه نقشهن فکر به ذهن خودم هم رسیده؛ اما این قتلاتفاقا ای -

شانس . من فکر نمیکنم ما انقدر خوشی کاری اون فرق میکنهویویان نیست؛ شیوه

باشیم که ویویان پشت این قضیه باشه! چون اگه باشه، خودش رو تو بد دردسری 

 .انداخته

 باید چیزی به ویویان بگیم؟ -

کار ویویانه و خیلی هم تو این کار، ماهره! درضمن افرادی هستن که ازش  بازینیرنگ -

حمایت میکنن. پدر توماس، تدجی، یکی از همین افراد به شمار میاد. بخاطر همینه که 

ترین ها زیر سر ویویان باشه. آخه ویویان که نمیتونه پسر قویفکر نمیکنم این قتل

 .محضه متحدش رو به قتل برسونه! این دیوانگی

 

 .اما ویویان یه گرگ دیوانه هست -

آسیب زدن به تدجی برای اینکه بیشتر از قبل با دوناوان دشمن بشه و علیهش اقدام 

 !کنه، چیزی نیست که از ویویان بعید باشه یا ناراحتش کنه
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 :گفت

 .آره. اون دیوانه هست -

 !هم شدن دارهتو لیست احتماالت من، ویویان رسما باالترین امتیاز رو برای مت

 :گفتم

خب! پس ما باید ویویان رو زیرنظر داشته باشیم؛ اما نباید از بقیه هم غافل بشیم. خیلی -

 .های گروه باشهی گرگینهباید حواسمون به همه

 .موافقم. فکر خیلی خوبیه -

 .اوهوم -

 .ام حلقه کرد و من خودم رو تو آغوشش جا کردمدوناوان دستش رو دور شونه

ند لحظه هردومون ساکت موندیم. من تو افکارم غرق شده بودم و سعی میکردم برای چ

 .اتفاقاتی که رخ داده بود رو هضم کنم

 .کننده بوداتفاقاتی که تو این دو روز افتاده بود، واقعا دیوونه

 :گفتم
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کننده نیست. همش قراره نکته مثبتی که وجود داره، اینه که زندگیمون اصال کسل -

 .ته باشیمهیجان داش

 !کننده؟ نه! اصالهای مختلفی گذاشت؛ اما کسلرو زندگی من و دوناوان میشه اسم

دوناوان دماغش رو به دماغم مالید. کامال واضح بود که اونم مثل من، به همین لمس 

 .کوچیک نیاز داشت تا آروم بشه

 :گفت

 .آره! حق با توعه -

این مدت بهم تحمیل شده بود، جبران خوابی که تو نتونستم زیاد استراحت کنم تا بی

 .بشه

االنم که دیگه فرصتی برای خوابیدن نداشتم. نه وقتی که یه پری وحشی ممکنه هرلحظه 

 !بیاد سراغم

بعد از اینکه من و دوناوان تو محل سکونتش یکم غذا خوردیم، تصمیم گرفتیم برای چند 

 .ساعت از هم جدا بشیم تا هرکدوممون به کاری مشغول بشیم
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دوناوان در مورد این موضوع کمی مردد بود؛ اما بهش یادآوری کردم که اگه برونیس بیاد 

سراغم، اون میتونه از طریق پیوندمون متوجه بشه و در عرض یه دقیقه خودش رو به من 

 !برسونه

 .های تمرین شدبنابراین دوناوان راهی اتاق

زده شدن و تفاقات اخیر وحشتهایی که بخاطر اکازادورهای گروه و احتماال گرگینه

 .های رزمیشون رو تقویت کنن، اونجا هستنمیخوان مهارت

 .های تمرینی، دو علت داشتحضور دوناوان تو این کالس

ها وقتی دوناوان اونجا باشه، میتونه حس امنیت رو به بقیه منتقل کنه و تو اجرای تمرین

 .ها کمک کنهبه گرگینه

های گروهش باشه، شاید بتونه خیلی اتفاقی از پیش گرگینهو دلیل دوم اینه که، اگه 

ماجرای اخیر سر در بیاره. ممکنه یه نفر قصد داشته باشه حقایقی رو در مورد خائنی که 

 .علنا داره سعی میکنه از شر دوناوان خالص شه، فاش کنه
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 های گروه با روی خوش از مناز اونجایی که میدونستم احتمالش صفره که گرگینه

تری که درگیرش هستیم، تمرکز استقبال کنن؛ بنابراین ترجیح دادم روی مشکل جدی

 !کنم. یعنی برونیس

سم رقبل از اینکه دوناوان بره، ازش خواستم که مسیرهای رسیدن به کتابخونه رو برام 

 .کنه

اینطوری هروقت حس کنم که راه رو گم کردم، یه راهنما با خودم دارم که بتونم مسیرها 

 .دوباره بررسی کنم رو

هایی مخصوص خودشون رو دارن که شامل کتاب ها، کتابخونههر گروهی از گرگینه

های آینده به درد بخوره، ها و هرچیزی که ممکنه تو جنگدرمورد جادو، فراطبیعی

 .میشه

هاش، درواقع قدمت اون گروه رو نشون میده و اینکه چه اندازه کتابخونه و تعداد کتاب

 .که تو اون قلمرو زندگی میکننمدته 

 .همچین قلعه قدیمی، حتما باید یه کتابخونه بزرگ و پربار داشته باشه
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امکان نداره که یه گروه بتونه همچین مدت طوالنی دووم بیاره و این قلعه عظیم رو 

 !بسازه؛ اما یه گنجینه ارزشمند از مطالب مهم و کلیدی نداشته باشه

 .درمورد این پری هیوال تو کتابخونه قلعه پیدا میشه بنابراین حتما اطالعاتی

ضعفی داره یا یه همچین چیزی... چون امکان نداره چیزی تو این موجود حتما یه نقطه

 .ضعف باشهاین دنیا، بدون نقطه

ضعف این پری وحشی رو پیدا کنم. و شاید دونستن بنابراین فقط کافیه که نقطه

م بذاره که بتونم بفهمم چه کسی یا چه چیزی برونیس ضعفش یه سرنخی در اختیارنقطه

 !رو فراری داده

ها رو حس کردم. کاغذهای کهنه و جلدهای قبل از اینکه به کتابخونه برسم، بوی کتاب

 !ای شبیه علف و وانیل دارنچرمی قدیمی، رایحه

 .ا باز بشهروم ظاهر شده بود رو هل دادم تپیکری که روبهاز یه پیچ عبور کردم و در غول

 !های راحتیهای چرمی و صندلیورودی کتابخونه، درواقع یه اتاق نشیمن بود با مبل

به حدی نرم و راحت بودن که میتونستم خودم رو تا چند روز در حالی که روی یکی از 

 .ها لم دادم، تصور کنمهمین مبل
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ه بود و باعث آتیشی که درون شومینه میسوخت، حسابی فضای اونجا رو گرم و دنج کرد

 .میشد که احساس آرامش وجودت رو پر کنه

اندازه ایجاد شده پله مارپیچ دیده میشد که تو فواصل هماطراف کتابخونه، چندتا راه

 .بودن

 .ها به طبقه باال که بالکن داشت، ختم میشدپلهاین راه

! نه تابلویی چندتا میز و صندلی هم اون اطراف دیده میشد؛ اما خبری از آثار هنری نبود

 .ایو نه مجسمه

های قدیمی وجود نداشت؛ آخه هرجا که چشم میچرخوندی، البته جایی هم برای عتیقه

های کتاب مواجه میشدی؛ تا حدی که دیوارها اصال دیده نمیشدن؛ حتی یه با قفسه

 !اینچ

 !و اگه یه چرخ تو اتاق میزدی، بهت ثابت میشد که هیچ کامپیوتری اینجا پیدا نمیشه

 .کالفه خرخری سر دادم و شروع کردم به غر زدن
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 . اینجا پر از کتابه. اگه کامپیوتری وجود نداشته باشه که بتونم فهرستهوف! غیرممکنه

های اینجا رو چک کنم؛ پس چطور باید اطالعاتی که الزم دارم رو پیدا کنم؟؟ کتاب

 !گندش بزنن

موبایلم  یرون آوردم. چیزی که رو صفحهلرزش موبایلم رو حس کردم و اون رو از جیبم ب

 .ام کرده بوددیدم، تا حدودی شوکه

 :کوزت به من پیام داده بود؟؟ نوشته بود

 ".تو باید برونیس رو پیدا کنی"

 :خب این چیزیه که خودم هم میدونستم. جواب دادم

 ".من تمام تالشم رو به کار میگیرم"

ها تو این قضیه در حق شما بشه. پری تو نمیدونی مردیت. برونیس قرار بود کشته"

انصافی کردن. من نمیتونم چیزهای بیشتری به زبون بیارم؛ اما اگه تو موفق ها بیگرگینه

بشی، دربار من به تو مدیون میشه. مطمئن باش که مادرم مجبور میشه مسئولیت این 

رو کمکت دِین رو به عهده بگیره. این موضوع خیلی مهمه و بخاطر همینه که دارم 

 ".حساب میکنم
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 !چی انقدر پیچیده شده؟لعنتی! دیگه چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟ چرا همه

 :تم کوزت رو نادیده بگیرم. براش نوشتمهر حال من نمیتونس به

 ".نگران نباش! این موضوع چیزی نیست که بیخیالش بشم"

یافت کنم؛ اما چیزی ای از کوزت دربه موبایلم خیره شدم و منتظر موندم تا پیام دیگه

 !نصیبم نشد، جز هیچی

یه میز تحریر مرتب، گوشه پشتی کتابخونه قرار داشت. بازم خبری از کامپیوتر نبود؛ اما 

یه ساندویچ نصفه تو بشقاب بود که باعث شد فکر کنم شاید کسی اینجا کار میکنه. 

 :گفتم

 سالم؟ -

ایی تو این کتابخونه باشه، با شنوایی جتُن صدام چندان بلند نبود؛ اما اگه یه گرگینه یه

 .حساسی که داره، حتما صدام رو میشنوه

 .اما جز سکوت چیزی نصیبم نشد
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های کتابخونه قدم میزدم و سعی میکردم که از ترتیب همینطور سردرگم بین قفسه

های مربوط به های مربوط به جادو با کتابها سر در بیارم؛ اما کتابقرارگیری کتاب

 .و جادوگرها قاطی شده بود هاپری

 .ها بر اساس حروف الفبا هم نبودحتی چیدمان کتاب

به هرحال اگه این کتابخونه نظمی هم داشته باشه؛ بنظر میرسه که کتابدار اینجا، تمام 

  !بندی کردهها رو بر اساس رنگ طبقهاین کتاب

 اما آخه کدوم کتابدار احمقی همچین کاری انجام میده؟؟

همچین کتابخونه بزرگی رو با این همه کتاب مرتب کرده، حتما یه  هرکسی که

نحوی از این چیدمان مسخره سر در بندی خاصی رو رعایت کرده. فقط باید بهدسته

 .بیارم

تو این کتابخونه بیشتر از هزاران یا بهتره بگم صد هزاران کتاب وجود داره. من از 

سری زدم؛ اما کتابخونه اینجا از  هاشون هم یهههای زیادی بازدید کردم و به کتابخونقلعه

 !ترههمشون بهتر و غنی

 هیچ معلومه کتابدار اینجا کدوم جهنمی تشریف داره؟؟
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 .ترین قفسه تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدمپیشونیم رو به نزدیک

 چند بار سرم رو به قفسه کوبوندم به این امید که یه فکری به ذهنم خطور کنه و از این

 .سردرگمی دربیام

ها رو زیر و رو کنم تا ای تو مخم نیست؟ شاید باید انقدر این کتابهوف! چرا هیچ ایده

 باالخره چیزی که میخوام رو پیدا کنم! خب این هم یه راهه دیگه؛ مگه نه؟

 فکر کن مردیت. فکر کن! حاال باید چیکار کنم؟

 میتونم کمکتون کنم؟ -

 .ام بیاد بیرونسینهمونده بود قلبم از قفسهچنان زهر ترک شدم که چیزی ن

 .سرم ایستادهفورا چرخیدم و متوجه شدم که یه مرد گرگینه پشت

های کوچولوی موهای فرفری طالییش باعث میشد حس کنم که تا حدودی به فرشته

 .های قدیمی زیاد دیده میشنهای سرخ شباهت داره که تو نقاشیبالدار با لپ

 .هاست باعث شده همچین تصوری کنمردش که شبیه بچهیا شایدم صورت گِ
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ها که اثرش باقی از گوشش تا پایین گردنش یه زخم عمیق دیده میشد؛ از اون زخم

اش ادامه داره یا نه؛ چون با وجود پیراهن سفید میمونه. نمیدونستم زخمش تا روی سینه

 .اش، دیگه چیزی معلوم نبودمردونه

اش، یه تضاد این مرد کم نمیکرد؛ اما خب با چهره بچگونهاین زخم چیزی از زیبایی 

 .صریح ایجاد میکرد

 .این زخم بهم میفهموند که این مرد، اونقدراهم که بنظر میرسه، معصوم نیست

 :گفتم

 .سالم. من مردیت هستم -

 !میدونم کی هستی -

 

زی روی سر تا پام رو برانداز کرد. وقتی چشمش به موهام افتاد، پوزخند تمسخرآمی

 .هاش شکل گرفت و تا چند لحظه تو همون وضع موندلب

رنگ بین موهام حق داشته... کال مامان از بالیی که های آبیخب شاید مامان درمورد رگه

 .سر موهام آورده بودم، خوشش نمیومد؛ اما برام اهمیتی نداشت
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خب مشکلی  اگه این گرگینه بخاطر اینکه موهام رو رنگ کردم، از من خوشش نمیاد؛

 .نیست؛ چون منم ازش خوشم نمیاد

 :گفتم

 !که اینطور -

 !من واقعا باید به اطرافم توجه بیشتری داشته باشم، مخصوصا وقتی اینجام

سرم قدم بزنه و تا انقدر حواسم پرت بوده که این مرد به راحتی تونسته یواشکی پشت

 .هاین حد بهم نزدیک بشه. نباید بذارم این اتفاق تکرار ش

 :پرسیدم

 و اسم شما چیه؟ -

 .فیدِلم -

لحنش تند و گستاخانه بود و من اصال از این برخوردش خوشم نیومد؛ اما خب اون 

 :خودش بهم پیشنهاد کمک داد. گفتم

 .ها باشهراستش آره، به کمک احتیاج دارم. من کتابی رو الزم دارم که درمورد پری -
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 :به سمتی اشاره کرد و گفت

دان داریم. )یه جعبه چوبی یا فلزی با کشوهای متعدد که درواقع یه یه برگهما اینجا  -

 ب میشه.(ها در کتابخونه محسوشیوه قدیمی برای جستجوی کتاب

من فکر میکردم اونجا یه جاکتابی کوچیک قرار داره؛ اما االن که دارم از نزدیک نگاه 

 .دان بودبرگه میکنم، میتونم کشوهای پر از کارت رو ببینم. درسته! یه

دان رو دان رو یاد گرفتم؛ اما هیچوقت یه برگهمن یادم میاد که یه زمانی نحوه کار با برگه

 .از نزدیک ندیده بودم که بخوام ازش استفاده کنم

های گروه ایرلند هنوز تو گذشته گیر کرده و تو خیلی از مسائل، با روی آوردن به روش

 !میده قدیمی رسما داره خودش رو شکنجه

 !دان چیه آخه! پس کامپیوتر رو برای چی ساختن؟ خدایا بهم صبر بدهبرگه

 :فیدلم گفت

 ها بخونی یا موضوع خاصی مدنظرته؟میخوای یه چیز کلی درمورد پری -

برونیس! من به اطالعاتی درمورد یه پری به نام برونیس نیاز دارم. اگه مطلبی دراین  -

 .باره داشته باشین، عالی میشه
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 :فیدلم از کنارم رد شد و گفت

 !پس به جان مربوط میشه -

 :لحنش پرسشی نبود؛ اما گفتم

 .آره -

 :هوا رو بو کشیدم و گفتم

 ...تو بوی گل میدی -

ای شبیه به بوی گل از فیدلم حس میشد. یه گرگینه که فقط یه گرگینه باشه؛ بوی رایحه

 !گل نمیده

 :گفت

 !ه گرگینهپری، نیمام. نیمهمن یه دورگه -

 :قبل از اینکه بتونم سوالی ازش بپرسم، دهنم رو با حرفی که زد، بست

 .هایی که الزم داری رو برات پیدا کنملطفا بشین و اجازه بده کتاب -
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ها اش که اون رو شبیه فرشتهجالبه! اتفاقا موهای فرفری طالیی و صورت گِرد بچگونه

 !این نوع زیبایی از پری بودن منشا میگیرهکرده، منو به شک انداخته بود که احتماال 

خب بیخیال! بهتره فکر کردن درمورد چهره این مرد رو کنار بذارم؛ چون واقعا مهم 

 .نیست

تمام چیزی که من احتیاج دارم، اینه که بفهمم چطور میتونم اون پری هیوال رو متوقف 

 .کنم

 :گفتم

 ...اگه بخوای، من میتونم کمکت کنم -

 :کرد و گفت حرفم رو قطع

ام؛ بنابراین خودم از پسش برمیام. درضمن، اصال دلم من سرپرست این کتابخونه -

 !هامنمیخواد که به بهونه کمک، گند بزنی به ترتیب قرارگیری کتاب

هاش زیادی اش رو تحویلم داد. شاید اون درمورد کتابو دوباره اون پوزخند مسخره

 !ه یه بیشعورهحساس و دقیق باشه؛ اما به نظر من ک

 :میلی گفتمبا بی
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 .خب! ممنون از اینکه کمک میکنیخیلی -

های این گروهه که من واقعا باهاش حرف زدم؛ بنابراین این مرد، سومین فرد از گرگینه

ادب و گستاخ باید از خودم یه چهره خوب تو ذهنش بسازم. حتی اگه این مرد خیلی بی

 !باشه

ها اشاره پله قدم برداشت. دوباره به صندلیترین راهیکفیدلم خرخر کرد و به سمت نزد

 :کرد و گفت

 !بشین -

اطاعت کردن از دستور این مرد، چیزی نیست که من بتونم انجامش بدم. چون اصال دلم 

ها پخش بشه که کتابدار گروه از من آلفاتره! که حقیقتا هم نمیخواد این خبر بین گرگینه

 .اینطور نیست

 :ها تکیه دادم و گفتمبه یکی از میز

 .من همینجا منتظر میمونم -

 .به محض اینکه فیدلم تعدادی کتاب جلوی من تلنبار کرد، مطالعه رو شروع کردم

 .چند ساعت بعد، باالخره کوتاه اومدم و روی صندلی نشستم
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ها اطرافم رو پر کرده بودن و انقدر زیاد بودن که انگار تمومی نداشتن. و کوهی از کتاب

 .تر اینکه، هنوز هیچ سرنخی درمورد برونیس پیدا نکرده بودمبد

کم این شک داشت ذهنم رو پر میکرد که فیدلم واقعا داره کمک میکنه یا فقط منو با کم

 !های جورواجور مشغول کردهکتاب

 :گفت

 .ها باید یه مدت وقت بذاریبرای بررسی این کتاب -

 !سما باید ده سال از عمرم رو برای این کار بذارمها رو بخونم، راگه بخوام تمام این کتاب

 :با طعنه گفتم

 .ممنون -

 .اما بنظر میرسید که متوجه لحن تند و تیزم نشده؛ یا شاید هم براش اهمیتی نداره

 :منتظر موندم تا فیدلم کامال از من رو برگردونه؛ بعد گفتم

ا منسوخ و قدیمی شده. شما دان و اینجور چیزها دیگه واقعمیدونی، استفاده از برگه -

 !ترهها استفاده کنین. این روش خیلی سریعمیتونین از کامپیوتر برای پیدا کردن کتاب
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فیدلم به سمت من چرخید و یه نگاه پرافاده تحویلم داد که گنددماغ بودن ازش میبارید! 

 :گفت

کنن؛ که شامل تو  های گروه میتونن ازش استفادهما یه کامپیوتر داریم؛ اما فقط گرگینه -

 !نمیشه

بعد به سمت خروجی راه افتاد، در رو محکم پشت سرش بست و منو تو سکوت 

 .بخش کتابخونه تنها گذاشتآرامش

 !عجب بیشعوری بود

 که از اعضای گروه محسوب نمیشم، ها؟

من بزودی به این گروه ملحق میشم؛ بعدش من و این آقای عنتر باید یه صحبت جدی 

 .باشیمباهم داشته 

 !ادبمرتیکه بی

 .اگه بخوام روراست باشم، از اینکه فیدلم رفته بود، خوشحال بودم

حضور این مرد برای من حکم مته روی اعصابم رو داشت! چون مطمئنا جز زُل زدن به من 

 .ای از دستش برنمیومدو نیش و کنایه زدن با اون زبون تیزش، کار دیگه
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 .درد بخور پیدا کنمشاید واقعا بتونم یه چیز به و حاال که فیدلم تنهام گذاشته، 

هایی که در اختیارم گذاشته رو خودم به تنهایی بخونم، تازه، اگه بخوام تمام این کتاب

 !باید تا آخر عمر براشون وقت بذارم

ادب و گستاخ ذره! نه فقط بخاطر اینکه اون واقعا بیمن به فیدلم اعتماد نداشتم. حتی یه

حس میکردم فیدلم با دادن این همه کتاب به من که احتماال هیچکدومشون بود. بیشتر 

 !چیزی رو مخفی کنههم به موضوع درخواستی من ربطی ندارن، داره سعی میکنه یه

های کتاب راه از روی صندلی بلند شدم و کش و قوسی به بدنم دادم. بعد به سمت قفسه

 .افتادم

ه بودم. اونجا یه کتابخونه بزرگ داره و فهرست ایلبچقدر خوب میشد اگه االن تو سنت

گذاری ایمن اطالعات( ها تو اینترانت )یک شبکه خصوصی برای به اشتراکتمام کتاب

 .ثبت شده و فقط با یه سرچ ساده، میتونی موضوع موردنظرت رو پیدا کنی

ده بود: هایی که روی میز تلنبار شده بودن، یکی رو برداشتم. روش نوشته شاز بین کتاب

 "Ty Bannon ترمیم روح از"
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آخه این کتاب چه کمکی میتونه بهم بکنه؟؟ ترمیم روح به چه درد من میخوره؟ اون 

 !احمق فقط منو با یه مشت چرت و پرت مشغول کرده

 :ی میز پرت کردم و غر زدمدیگهکتاب رو سمت 

 !فیدلم بیشعور -

اشتراکی با موضوع موردنظر من بعد از بررسی کردن سه تا کتاب دیگه که هیچ وجه 

 .نداشتن، تصمیم گرفتم با آدریان تماس بگیرم

هایی که الزم دارم رو ایلبه دسترسی ندارم تا بتونم کتابدرسته که من به کتابخونه سنت

. اون هنوز تو مدرسه هست؛ فقط نمیدونم چرا تماسم رو پیدا کنم؛ اما آدریان میتونه

 .جواب نمیده

. االن تو آمریکا دیگه غروب ک کردم، علت جواب ندادنش رو فهمیدموقتی ساعت رو چ

 .های مدرسه هستزنی اطراف زمینشده و احتماال آدریان مشغول گشت

ایلبه رسما بسته اما یه نفر دیگه هم هست که میتونه بهم کمک کنه. کالدیا! وقتی سنت

 .مونم االنم تو مدرسه باشن. بنابراین گشد، کالدیا و بقیه جادوگرها هنوز اونجا بودن
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شماره کالدیا رو از تو لیست مخاطبینم پیدا کردم و تماس رو برقرار کردم. به محض 

 :اینکه کالدیا جواب داد، تماسو روی بلندگو گذاشتم و گفتم

 !کالدیا -

 راهه مردیت؟چی روبههمه -

 :ناله کردم

ام و گمونم همین هم ز زندهاوه، راستش نه! اوضاع چندان خوب نیست. اما خب من هنو -

 !جای شکر داره

 ...آره؛ همینم خوبه -

 .ببخشید که مزاحمت شدم؛ اما من به کمکت نیاز دارم -

 

بالهایی که از زمان ورودم به ایرلند رو سرم هوار شده بود رو خیلی سریع و مختصر 

 :براش تعریف کردم و بعد گفتم

چندتا کتاب به درد بخور درمورد برونیس برام ایلبه فکر میکنی بتونی از کتابخونه سنت -

پیدا کنی؟ من میدونم شما وسایلتون رو جمع کردین و بزودی راهی پرو میشین؛ من 
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. احتماال ها نیاز دارم کالدیااصال قصد ندارم که معطلتون کنم. من فقط به اسم این کتاب

؛ اما من نمیتونم بین ها تو کتابخونه ایرلند هم هستچندین نسخه چاپی از همین کتاب

های مختلف که اینجا تلنبار شدن، پیداشون کنم. اصال هم سر در نمیارم بانبوهی از کتا

دان کوفتی استفاده کنم. تازه، هیچ معلوم نیست که فهرستش که چطور باید از این برگه

 ...های این کتابخونه رو در بر بگیرهکامل باشه و تمام کتاب

 !آره -

 .هام خاتمه دادنالهرو گفت و درواقع به چسکالدیا این 

با یه در بسته دیگه  هوف! خداروشکر! چون خیلی خسته بودم و اصال حوصله نداشتم

 .مواجه بشم

 :کالدیا ادامه داد

راست میرم آره مردیت، معلومه که این کار رو انجام میدم. همین االن راه میفتم و یه -

 .سراغ کتابخونه مدرسه

 :ترین صندلی تکیه دادم. گفتمحت کشیدم و به نزدیکیه نفس را

 .ممنون! بهت مدیون میشم کالدیا -
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 .اش میکنمحسابت اضافهحتما به صورت -

 :خندیدم و گفتم

 .پس اگه چیزی پیدا کردی، حتما منو در جریان بذار -

به محض اینکه چیزی پیدا کنم، باهات تماس میگیرم. یا اگه کارم طول بکشه و  -

 روقت بشه، بهت ایمیل میزنم؛ خب؟دی

نه! من اینجا به اینترنت دسترسی ندارم. عیبی نداره دیروقت باشه. هرموقع خواستی،  -

 .میتونی باهام تماس بگیری

به محض اینکه کالدیا اطالعات الزم رو بدست بیاره، من باید باخبر بشم. این موضوع به 

 .ف کردقدری مهمه که حتی نمیشه یه ثانیه هم وقت تل

 :گفت

 .خب. پس زود خبرت میکنمخیلی -

 !. خدافظمنتظرم -

 .تماس رو قطع کردم و به سمت میز که کوهی از کتاب روش تلنبار شده بود، برگشتم
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 :ها گرفتم و شمردمفلک کشیده کتابهای سربهانگشتم رو به سمت ردیف

 ...ده بیست سی چهل -

هاش رو برداشتم. روش نسی یکی از کتابدستم رو ردیف سوم ثابت موند و کامال شا

 "هاهای پریها: معرفی اصول و سیاستدربار پری"نوشته شده بود: 

 .پوف! این کتاب هم هیچ کمکی نمیکنه

 .های مزخرفشکتابدار چلغوز! منو مسخره کرده با این کتاب

 !موبایلم که روی میز بود، شروع کرد به لرزیدن. کالدیا بود

 :دم و گذاشتم رو بلندگو. گفتمتماس رو جواب دا

 به این زودی پیداشون کردی؟ -

ها رو ثبت کنم. فورا دفترچه یادداشت موبایلم رو باز کردم و آماده بودم که اسم کتاب

 :کالدیا گفت

 !نه دقیقا -

 :مکث کرد و بعد ادامه داد
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 .لوکاس برونیس رو میشناسه -

فکر میکنم؛ کامال با عقل جور درمیاد. آخه  وای! اصال باورم نمیشد؛ اما االن که دارم بهش

 .دار و باتجربه هستلوکاس یه آلفای سن

 !انگار خیلی تصادفی شانس بهم رو کرده و لوکاس سر راهم سبز شده

 :گفتم

 واقعا؟ داری جدی میگی؟؟ -

 .آره، واقعا -

که زده هست از اینرنگی تو صدای کالدیا بود. بنظر میرسید حسابی هیجاندلگرمی کم

 :تونسته راهی برای کمک کردن به من پیدا کنه. گفت

هامون رو شنید. بابت وقتی من و تو داشتیم باهم صحبت میکردیم، لوکاس هم حرف -

 ...این موضوع متاسفم

ها خبر ام؛ یادت رفته؟ از شنوایی قوی گرگینهکالدیا! عیبی نداره. من خودم یه گرگینه -

 !ست دختردارم. پس نیازی به عذرخواهی نی

 :کالدیا خنده آرومی سر داد و گفت
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 ...درسته. شرمنده. خب لوکاس میگه که -

 !سالم مردیت -

 :صدای بَم لوکاس رو از پشت خط شنیدم. گفتم

 هی، لوکاس! تو چیزی درمورد برونیس میدونی؟ -

های دوناوان اومده. اینکه خیلی شوکه شدم وقتی فهمیدم چه بالیی سر گروه گرگینه -

 !موجود وحشی تونسته فرمانده دوناوان رو داخل قلعه به قتل برسونه اون

 .آره. اوضاع گروه خیلی آشفته هست -

آور نیست. همیشه برامون سوال بوده که دوناوان چطور تونسته بین چندان تعجب -

نفره تعادل برقرار کنه. مشخصه که حضور جان خیلی تاثیرگذار گروهش و هیئت هفت

 .بوده

کث کرد. انگار منتظر بود که من از شرایط گروه بیشتر براش توضیح بدم؛ اما من لوکاس م

 !اصال قصد نداشتم پشت سر جفت خودم حرف بزنم و خبرچینی کنم

 :لوکاس ادامه داد

 .االرض دارهموضوع مهمی که باید بدونی اینه که برونیس قدرت طی -
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 .سرمای ترس تا مغز استخوانم نفوذ کرد

 :دادلوکاس ادامه 

اما حتی با وجود این توانایی، برونیس نمیتونه تو سکوت مطلق وارد مکانی بشه یا بدون  -

اینکه توجه کسی رو جلب کنه، از اونجا خارج بشه. این موجود وحشی خیلی پر 

سروصداست. دربار ماه از این موجود برای از بین بردن دشمنانشون استفاده میکردن. 

ای که میخواستن ی طعمهمحسوب میشه. دربار ماه رایحهبرونیس یه شکارچی خطرناک 

کُشته بشه رو به برونیس میدادن. برونیس رد این رایحه رو دنبال میکرد تا به منشا 

اصلیش برسه و بعد طعمه موردنظرش رو به قتل میرسوند! اگه به برونیس دستور قتل 

اون قربانی بیچاره رو  اش رو به مخفیگاهش میبره و انقدرفوری داده نشه، اون طعمه

جونش تو شکنجه میکنه تا جایی که از شدت وحشت و درد، خون باال میاره و بدن بی

ور میشه! اما به من گفتن درصورتی که به برونیس دستور قتل داده نشه، اون خون غوطه

 .هرگز همچین جنایتی انجام نمیده

 !بود پس برونیس صراحتا برای قتل جان و توماس فرستاده شده -

های ایرلند داره به برونیس دقیقا! و اگه بخوام حدس بزنم... بنظرم یه نفر از گرگینه -

 ها زیر سر کی باشه؟ای داری که ممکنه این قتلدستور میده. تو هیچ ایده
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 :راحتی به این سوال جواب بدم. گفتمای کاش میتونستم به

م سعی میکنیم بفهمیم چه کسایی دوناوان چندتا مشکل جدی تو گروهش داره. ما داری -

ها هستن؛ اما خب احتماال پیدا کردن حقیقت یه مدت زمان میبره. پشت این آشفتگی

ی پیچیده حذف کنیم؛ چون فقط امیدوارم تو این مدت بتونیم برونیس رو از این معادله

 .فقط در این صورت میتونیم به بقیه مشکالت رسیدگی کنیم

 .نمیشه. راه سختی در پیش دارین این موضوع به راحتی حل -

 :مکث کرد و بعد گفت

های های شکارچی زیادی رو دنبال این پری وحشی فرستادم؛ گرگینهمن گرگینه -

ای داشتن. اما همشون رو از دست دادم! خیلی خوب العادههای فوقجنگجویی که مهارت

یکنه. باید تر بفهمین چه کسی داره برونیس رو کنترل ممیشه اگه هرچه سریع

 .العملتون رو باال ببرینسرعت

 !هوف! چقدر این روزها خبرهای خوبی میشنوم

 .روم گذاشتمی روبههای تلنبار شدهکالفه سرمو روی کتاب

 :صدای کالدیا رو شنیدم که منو خطاب میکرد
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ها مردیت؟ هر کسی که پشت این قضیه هست، باید ارتباط خیلی نزدیکی با پری -

یا اینکه اطالعات زیادی درمورد برونیس نداره یا نمیدونه که چطور باید این  داشته باشه

هامون رو موجود رو کنترل کنه. به نیمه پر لیوان نگاه کن عزیزم؛ اگه لوکاس حرف

نمیشنید، شاید ما اطالعات االن رو درمورد این پری وحشی نداشتیم. به هر حال، من 

 .میزنم تا ببینم میتونم چیزی پیدا کنم یا نهایلبه بازم یه سر به کتابخونه سنت

عالیه! هر چیزی که بتونی پیدا کنی، یه کمک بزرگ محسوب میشه. خیلی ممنونم  -

 .کالدیا

 .خواهش میکنم -

 .اینو گفت و بعد تماس رو قطع کرد

 .ترین کتاب رو از روی میز برداشتم و با بررسی کردنش خودم رو مشغول کردمنزدیک

های مرتبط به برونیس رو برام بعد، کالدیا بهم پیام داد. لیستی از کتاب بیست دقیقه

ها رو میخونه و اگه مطلب فرستاده بود. بهم قول داد که خودش هم بعضی از کتاب

 .جدیدی پیدا کنه، بهم اطالع میده

 .این تازه شروع ماجرا بود
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ست بخورم... حتی من میتونم انجامش بدم. نه! من باید انجامش بدم. اگه من شک

 .نمیتونستم بهش فکر کنم

من تو این ماجرا شکست نمیخورم. من هرطوری شده این موجود لعنتی رو قبل از اینکه 

 !نابودم کنه، میکُشم

*** 

اش برام گلچین داشتم سعی میکردم از بین هزاران کتابی که فیدلم چلغوز از کتابخونه

 .ا کنمکرده بود، حداقل یه کتاب به درد بخور پید

برای پیدا کردن یه مطلب کوچیک که به برونیس ربط داشته باشه، سه ردیف سر به 

 .های مزخرف رو بررسی کردمکشیده از کتابفلک

هایی که اسمش تو لیست کالدیا بود رو پیدا کردم. رو جلدش باالخره یکی از کتاب

محدود در قلمرو برونیس وحشی؛ موجودی که قرار است برای مدتی نا"نوشته شده بود: 

 "ها باقی بماندپری

نویسنده این کتاب، شخصی به نام مِلین بود و تو صفحه اول ذکر کرده بود که این کتاب 

های اینکا به تحریر درآورده. )امپراطوری اینکا که از مردم رو بنا به درخواست گرگینه

 بومی آمریکای جنوبی تشکیل شده(
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م، مرتبط بود؛ اما تمام چیزهایی که نویسنده خب این کتاب کامال به موضوع مدنظر

 .نوشته بود رو لوکاس بهم گفته بود. درواقع مطلب جدیدی نداشت

اینطور که بنظر میرسه باید به امید آخرم رو بیارم؛ هرچند که بعید میدونم از پسش 

ین هایی که کالدیا بهم معرفی کرده، مجبورم با ابربیام! اما برای پیدا کردن بقیه کتاب

 .دان مسخره سروکله بزنمبرگه

از بین اون همه کتاب تلنبار شده، فقط یکی باقی مونده بود که هنوز به صفحاتش نگاهی 

ننداخته بودم. اسم این کتاب تو لیست کالدیا نبود؛ اما یه حسی بهم میگفت باید این 

 !آخری رو هم چک کنم. فقط محض احتیاط

جلد سنگینش رو باز کردم؛ اما نمیدونم یهو  حوصلهکتاب رو سمت خودم کشیدم و بی

 !چی شد که کتاب از وسط پاره شد

 .های کتاب از هم جدا شدن و صدای بدی تو فضای کتابخونه پیچیدجلد و ورقه

 !توقع همچین چیزی رو نداشتم و حسابی شوکه شده بودم. خدای من! گندش بزنن

داختم تا مطمئن بشم فیدلم سرم رو به سمت پایین خم کردم و نگاهی به اطراف ان

 !گنددماغ اون اطراف نیست و شاهد گندی که زدم، نبوده
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 !خب خداروشکر هنوز تو کتابخونه تنها بودم؛ اما چطوری این گند رو جمعش کنم؟

 !بنظر میرسه که این کتاب خیلی قدیمی باشه و احتماال خیلی هم باارزشه

مطمئنا رایحه من روی جلدش باقی و از اونجایی که این کتاب رو لمس کرده بودم، 

 .میمونه

 !فیدلم حتما میفهمه که من دل و روده کتابش رو درآورده بودم

کتاب رو از روی میز بلند کردم. جلدش فقط از یه نخ باریک که به وسط کتاب وصل 

 .میشد، آویزون بود

و هیچ راهی وجود نداشت که بتونم درستش کنم؛ بخاطر همین سعی کردم این کتاب ر

بین چندتا کتاب دیگه پنهون کنم به این امید که فیدلم عنتر متوجه گندی که زدم، 

 .نشه

هایی که در تک کتابهرچند که مطمئن بودم این فکر، یه خیال باطله! چون فیدلم تا تک

هایی که اختیارم گذاشته رو چک نکنه، مطمئنا بیخیال نمیشه. مخصوصا همچین کتاب

 .هستن حسابی قدیمی و تاریخی
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این مرد بخاطر موهام از من خوشش نمیاد؛ پس وقتی بفهمه من چه بالیی سر یکی از 

 .های عزیزش آوردم، حتما آمپر میچسبونهکتاب

 .هوف! بهتره یکم استراحت کنم

 .هام دراومداز روی صندلی بلند شدم و کش و قوسی به کمرم دادم که صدای استخوان

م بود و منم خیلی گرسنه بودم؛ اما نیاز داشتم که حسابی دیر شده بود. دیگه وقت شا

 .خالی از این کتابخونه خارج بشمحداقل یه سرنخ پیدا کنم. دلم نمیخواد که دست

دان راه افتادم. کشوهای متعدد زیادی داشت که از فلز برنز ساخته شده به سمت برگه

 .بودن

 .یا نه شروع کردم به باز کردن کشوها تا ببینم چیزی عایدم میشه

های مختلف دان، داخل کشوها حسابی جادار بود و با کارتانداز برگهبرخالف ظاهر غلط 

 .ها روشون ثبت شده بود، پر شده بودنکه اسم و موضوع کتاب

گوشه هر کارت، یه سری اعداد نوشته شده بود. سه تا کشوی دیگه رو هم باز کردم؛ اما 

 .انگار همشون شبیه هم بودن
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ته، توی این کشوها میلیاردها کارت وجود داره. آخه یه بدبختی مثل من روی هم رف

 های کوفتی، چیزی که میخواد رو پیدا کنه؟؟چطور میتونه از بین این کارت

ام کار با حرص کشو رو بستم و یه کشوی دیگه رو باز کردم؛ اما گمونم اعصاب نداشته

 !کشیدم که از جا کنده شد دستم داد... چون انقدر محکم کشو رو به سمت بیرون

های سرم برخورد کرد. کارت کشوی دراومده به هوا پرتاب شد و محکم به دیوار پشت

 .جا پخش شدنداخل کشو هم مثل بارون روی زمین فرود اومدن و همه

روم خیره شده بودم، زمزمه با کف دستم به پیشونیم زدم و همینطور که به آشفتگی روبه

 :کردم

 !به سرموای! خاک  -

 :صدای خنده دوناوان رو از پشت سرم شنیدم. گفت

 !چه افتضاحی به بار آوردی عسلم -

 :آهی کشیدم و به سمت دوناوان چرخیدم. گفتم

 !وای به حالت اگه به اون مردی که اینجا رو مدیریت میکنه، چیزی بگی دوناوان -

 :ابرو باال انداخت و گفت
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چه دست گلی به آب دادی؟ خب گمونم بتونم از به خودم؟ میخوای به خودم نگم که  -

 .پوشی کنماین کارت چشم

 :هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتمچشم

 .نه بابا! تو رو نگفتم. منظورم فیدلم بود -

این کتابخونه مال فید نیست؛ مال منه! مهم نیست که اون چه فکری میکنه. من صاحب  -

 .باشه، متعلق به تو هم میشهام! و هر چیزی که متعلق به من این قلعه

های تو اسم فیدلم رو مخفف میکنی؟! همون کتابدار چلغور بیشعورت که شبیه فرشته -

های قدیمیه و طرز برخوردش داد میزنه که از همین حاال از من کوچولوی بالدار تو نقاشی

 خوشش نمیاد؟

 :دوناوان خندید و گفت

 !قب میشهکوچولوی بالدار؟ فید عاشق این ل فرشته -

 

اوه آره! حتما! نه که خیلی از من خوشش میاد، صددرصد عاشق هر لقبی میشه که من  -

 .صداش کنم
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 :اش کمرنگ شد و با لحن جدی گفتطبعی تو چهرهتر شد. رد شوخدوناوان بهم نزدیک

 حاال حضور فید کمکی هم بهت کرده؟ -

 .خوب بود -

پوشی میکنه و عیبی نداره؛ اما ار آوردم، چشمبا اینکه دوناوان گفته از افتضاحی که به ب

 .من هنوزم حس بدی داشتم

اون گنددماغ رو همینجوری هم نمیشه تحمل کرد؛ حاال اگه بفهمه من چه دست و پا 

 !چلفتی هستم، دیگه رسما باید برم تو افق محو شم

 .برسم شکمم شروع کرد به قار و قور کردن و بهم یادآوری کرد که باید زودتر به دادش

 :دوناوان گفت

 .. گمونم حسابی ضعف کرده باشیبخاطر همینه که اومدم دنبالت. دیگه وقت شامه -

دوناوان دستم رو گرفت و به سمت خروجی راه افتاد؛ اما من دستش رو کشیدم تا 

 :متوقفش کنم. گفتم

 ...اما این گندی که زدم چی؟ من باید -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
435 

 

 .مرتب میکنه چی رودر موردش نگران نباش. فید همه -

فش درسته؛ اما من امیدوار بودم قبل از اینکه فید از این وضع باخبر بشه، خودم ردی

 .کنم

اشون ها رو طبق ترتیب اولیهای نداشتم که چطور باید این کارتولی خب من هیچ ایده

 .تو کشو بچینم

و درنتیجه  بنابراین از اونجایی که میدونستم هر چی بیشتر تالش کنم، بیشتر گند میزنم

اون عنتر رو تا مرز انفجار پیش میبرم، پس بیخیال مرتب کردنشون شدم. مطمئنا فید 

 .بندی منو نمیپسندهدسته

 :گفتم

 .خب. پس بریمخیلی -

خوبه. ایان رو فرستاده بودم تا یه چیزی رو برام بررسی کنه. احتماال االن دیگه  -

 .منتظرمونه که بریم شام بخوریم

 

 .که اینطور -
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امیدوارم ایان بتونه یه سرنخ به درد بخور پیدا کنه که حتی یه ذره هم شده برای حل این 

 .ای برسممشکل بهمون کمک کنه؛ چون من که متاسفانه نتونستم به نتیجه

های من سُر داد و الی انگشتهاش رو البههای آبی دوناوان برق میزدن. انگشتچشم

 :لبخند جذابش رو نثارم کرد. گفت

 .بزن بریم عشقم -

همون لحظه که به در کتابخونه رسیدیم، با ایان مواجه شدیم که میخواست وارد بشه. 

 :گفت

 عِه! باالخره اومدین؟ -

دوناوان سرش رو برای ایان تکون داد و بعد منو به سمت سالن غذاخوری قلعه راهنمایی 

 .کرد

ر داد که خودم هم شوکه به محض اینکه به اونجا رسیدیم، شکمم چنان قار و قوری س

 .شدم. صداش به قدری بلند بود که علنا تو فضای سالن پیچید

 :سرمون بود، گفتایان که پشت
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ها مراقب جفتت باشی. انگار حواست بهش نیست که تا دوناوان؟ تو باید بیشتر از این -

 .االن گرسنه مونده

 :گفتم

م به خوبی از خودم مراقبت کنم، که هی ایان! بذار یه چیزی بهت بگم. حتی اگه من نتون -

میتونم، باید اعتراف کنم که دوناوان وظایفش رو به عنوان یه همسر خیلی عالی انجام 

 .میده. تقصیر من بود که برای ناهار به خودم استراحت ندادم

ای به این بزرگی که پر از راهروهای پیچ در پیچه، ای نداشتم که تو قلعهمن هیچ ایده

دنبال غذا بگردم؛ اما اگه واقعا دلم غذا میخواست، میتونستم سالن غذاخوری یا کجا باید 

 .آشپزخونه رو پیدا کنم

 :هاش رو به نشونه تسلیم باال آورد و گفتایان دست

بله بله! من هیچ شکی ندارم کسی که دوناوان به عنوان همسر انتخاب میکنه، حتما  -

 .همیتونه تو هر شرایطی از خودش مراقبت کن

 

 :انگشتم رو به سمت ایان تکون دادم و گفتم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
438 

 

 !هی! من دوناوان رو انتخاب کردم، نه اون -

 :به دوناوان اشاره کردم و ادامه دادم

های شانسش تشکر کنه که همچین افتخاری نصیبش شده. و این بزرگوار باید از ستاره  -

به پرتاب کردن وسایل هم  ی روانی رو تحمل کنه که اتفاقاوگرنه مجبور بود یه زن سلیطه

 !عالقه خیلی خاصی داره

کامال به سمت ایان و دوناوان چرخیدم و شروع کردم به عقب عقب راه رفتن. اینجوری 

 :میتونستم صورتشون رو ببینم. گفتم

حاال واقعا میشه برای چند لحظه تو این قلعه عقب عقب راه رفت؟ چون من هنوز از این  -

های عتیقه رو پرت ای من! ویویان رسما یکی از این گلدونموضوع مطمئن نیستم. خد

کردم سمت من. این زن واقعا باالخونه رو داده اجاره! مطمئنم خدا اینو زده که اینجوری 

 !های مخش اتصالی کردهپیچیسیم

هردوتاشون شروع کردن به خندیدن. منم از درون داشتم میخندیدم؛ اما از بیرون، 

 .ظ کرده بودم تا نشون بدم مثال عصبانیم و دارم حرص میخورمظاهرم رو به خوبی حف
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بعد از دیدن دو صحنه قتل و حرف زدن با ملکه هلن زیبا، ما هممون شدیدا به کمی 

 .خنده نیاز داشتیم

 .خوشحالم که تو این شرایط سخت، حداقل میتونم خنده رو به لبشون بیارم

 :ایان گفت

های شانست ممنون باشی که ه! تو باید از ستارهدوناوان ببین مردیت خانم چی میگ -

 .ایشون رو تو سرنوشتت قرار دادن

 :مشتی به بازوی دوناوان زد و ادامه داد

های نفره و آلفای قدرتمند گروه گرگینهتو! دوناوان بزرگ! یکی از اعضای هیئت هفت -

 !ایرلند باید بخاطر این موضوع قدردان باشی

ها حس ای داشتم، احتماال با شنیدن این حرفدشیفتهاگه من شخصیت مغرور و خو

 .میکردم که بهم توهین شده؛ اما خب ایان حقیقت رو میگفت

من خودم هم سر در نمیارم که چرا دوناوان منو میخواد. هر وقت به این موضوع فکر 

 .میکنم، ذهنم از شدت سردرگمی تا مرز انفجار پیش میره
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که به ایان اجازه بدم به چشم حقارت بهم نگاه کنه و با  هر حال این دلیل نمیشهاما به 

 .این لحن تحقیرآمیزش سطح منو پایین بیاره

 :گفتم

هی! فکر کنم باید این قضیه رو برات روشن کنم؛ تو هنوز منو به اندازه کافی  -

ای از دستم برمیاد. من با شیاطین درگیر شدم و نمیشناسی که بدونی چه کارهای معرکه

های خودم ها رو هم تجربه کردم و با دستآشامرو نابود کردم. جنگیدن با خون هااون

اشون درآوردم. شاید فکر کنی چیزهایی که دارم میگم فقط قلب فاسدشون رو از سینه

 !هام، حقیقت محضهحاضرجوابیه یا شایدم دارم شوخی میکنم؛ اما حرف

 :سر تا پای ایان رو از نظر گذروندم و گفتم

 .ی خوشحال میشم که بهت نشون بدم چطور میتونم شکستت بدمخیل -

 .ایان تو شورای دوناوان، مقام چهارم رو داشت

اگه خودم به تنهایی باهاش مبارزه کنم، شاید از پسش بربیام؛ و اگه از قدرت دوناوان 

 .استفاده کنم، حتما پیروز میشم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
441 

 

م رو متوقف کردم. میتونستم تو دوناوان فاصله بینمون رو به صفر رسوند و منم راه رفتن

 .هام شکل گرفتهاش برق شیطنت رو ببینم و ناخودآگاه لبخندی روی لبچشم

ی های دوناوان دور کمرم حلقه شدن. قبل از اینکه منو بلند کنه و به سمت دیگهدست

 .سالن پرتاب کنه، فقط یه لحظه وقت داشتم تا اوضاع رو بسنجم

بار تو هوا چرخیدم و قبل از اینکه به دیوار برخورد کنم، فورا پاهام رو جمع کردم، دو

 .روی پاهام فرود اومدم

ای رو درآوردم. بعد کارهای حرفه هام رو تو هوا تکون دادم و ادای ژیمناستیکدست

 :گفتم

. ممنونم. تشویق الزم نیست. من متعلق به همتونم و تا همیشه کنارتون ممنونم -

 .میمونم

 :شکش زده بود، به حرف اومدایان که سرجاش خ

 !فکر کردم االن یه راست با مخ میری تو دیوار -

 :به دوناوان نگاه کرد و پرسید

 از طریق پیوندتون بهش اخطار داده بودی که میخوای پرتش کنی؟ -
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 :دوناوان سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت

تمام عمرشون مبارزه کردن، هایی که تو مردیت تو این هجده سال، بیشتر از گرگینه -

العمل خوبش رو مدیون چهارتا برادرشه که های رزمی رو تمرین کرده. این عکسهنر

همیشه باهاش تمرین کردن. حرفم رو باور کن ایان. تو این چند روز اخیر و حتی بیشتر، 

 !طرف من اولین کسی نیستم که مردیت رو از این طرف اتاق پرت میکنه اون

 :تو اتاق نشیمن خونه، به دیوار کوبیده شدم رو به یاد آوردم. گفتماون شبی که 

 ...دوناوان کامال درست میگه. مکس هم منو به سمت دیوار پرت کرده بود -

وای خدا! یعنی واقعا دو سه روز از اون موقع گذشته؟ راستش برای من انگار دو سه سال 

 .سپری شده بود

 :ادامه دادم

رفتم تو دیوار! و بعدش مایکا هم این کار رو تکرار کرد. اما این اون دفعه من با مخ   -

دفعه من فضای بیشتری داشتم که خودم رو جمع و جور کنم تا به دیوار برخورد نکنم. اما 

العمل گرگم استفاده کنم؛ آخه خب اون موقع من اصال فرصتی نداشتم که بتونم از سرعت
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ناوان منو به سمت دیواری پرت کرد که بتونم از ام با دیوار خیلی کم بود. اما دوفاصله

 .برخورد بهش جلوگیری کنم

 :دوناوان دوباره فاصله بینمون رو به صفر رسوند و گفت

 !خواهش میکنم عزیزم -

 :بدون اینکه ازم چشم برداره، خطاب به ایان گفت

 .دیدی ایان؟ من همیشه حواسم به جفتم هست -

 :بیشتر به سمتم خم شد و گفت

 .های شانسم ممنونم که تو رو بهم دادننهایت از ستارهمن بی و -

 :هام رو دور گردنش حلقه کردم و گفتمدست

 !بایدم ممنون باشی -

 .بعد با عشق ب*و*س*ی*د*م*ش

 !دون؟ -

 .صدای رومخ و لحن طلبکارانه ویویان باعث شد که من و دوناوان از هم فاصله بگیریم
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 !ه گند بزنه به ب*و*س*ه من و دوناوانقصد اون عفریته هم همین بود ک

 :رو به دوناوان گفت

امروز صبح منو نادیده گرفتی و با عجله رفتی! اگه احیانا فراموش کردی، بهتره بهت  -

یادآوری کنم که االن من فرمانده تو محسوب میشم. تو باید قبل از اینکه برای پیدا 

و نظرم رو بخوای. البته اگه اصال  کردن قاتل توماس وارد عمل بشی، با من مشورت کنی

دنبال قاتلشون بگردی. چون اینطور  های گروهت برات مهم باشه که بخوایمرگ گرگینه

ای هم ناراحتت نکرده. با وجود این همه مشکلی که رخ های اخیر ذرهکه معلومه اتفاق

ام تو سالن داده، بازم وقتت رو با دختری که عضو گروه نیست، میگذرونی و با وقاحتِ تم

 !*ب*و*س*ی*ش؟غذاخوری می

آمیز روی به سمتمون اومد و بین من و دوناوان ایستاد. نوک انگشتش رو کامال تحریک

 :بازوی دوناوان کشید و گفت

به این فکر کردی که بقیه درموردمون چی میگن دون؟ و من شنیدم که این دختر  -

های شده باشی؟؟ مثل تمام انتخابنفرین شده بود. تو واقعا میخوای با یه گرگ نفرین

 !اشتباهی که این روزها مرتکب شدی، انتخاب این دختر هم اشتباه محضه. این رو بفهم

 .که اینطور! دیگه به اندازه کافی شنیده بودم
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بازوی ویویان رو محکم گرفتم و اون رو به سمت خودم چرخوندم. بعد مشتم رو تو 

 !صورتش کوبوندم

اش به جلو پاشیده شد، خودم رو فورا کنار کشیدم و پودر شدهوقتی خون از دماغ 

 .ویویان پخش زمین شد

 :گفتم

 اوپس! دردت اومد؟ -

بخشی روی به سمت ویویان خم شدم و وقتی ناله دردناکش رو شنیدم، لبخند رضایت

 :هام شکل گرفت. گفتملب

نکنی! و هرگز... دفعه بعد، حواست باشه که وسایل این قلعه رو به سمت من پرتاب  -

 !تاکید میکنم هرگز جفتم رو لمس نکن. وگرنه خیلی برات بد میشه

 :هایی که زدم رو کامال هضم کنه. بعد ادامه دادممکث کردم تا حرف

پیش، فقط یه بار تختش رو گرم کرده باشی؛ من جفت دوناوانم و تو شاید خیلی وقت  -

اینجام! جفت واقعی دوناوان، منم و  اما این موضوع به گذشته مربوط میشه. حاال من

 !مافوق تو محسوب میشم. این رو هیچوقت فراموش نکن
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 .تو یه آشغالی! تو حتی نصف من هم ارزش نداری -

این احمق داره درمورد چی حرف میزنه؟؟ ویویان از چه نظر از من برتره؟ قدرت؟ ثروت؟ 

 !یا ارائه خدمات ج*ن*س*ی؟

 :لش دادم. گفتمبهش خیره شدم و پوزخندی تحوی

کنم تا بیاد به دادت برسه؛ آخه تر پزشکت رو خبر اوه ویویان! من باید هرچه سریع -

ات رو داغون کرده! اما تا دماغت داره کج ترمیم میشه. نُچ نُچ، نمیدونی چقدر قیافه

سروکله پزشکت پیدا بشه، خیلی دیر میشه. میخوای دوباره دماغت رو بشکونم؟ شاید 

وب ترمیم بشه. به هرحال هروقت تو این مورد نیاز به کمک داشتی، من با دفعه خاین

 .کمال میل برات انجامش میدم

هاش کامال پررنگ شد! صورتش از خراشی سر داد و دیوانگی تو چشمویویان جیغ گوش

 .شدت خشم کج و کوله شده بود

 :با عصبانیت بهم زُل زد و گفت

 !تو یه آشغالی -

 .جمله رو بیان کرد که از دهنش تف به سمتم پاشیده شدانقدر با حرص این 
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 :زمزمه کرد

فقط یه بار دیگه به من حمله کن؛ اونوقت بالیی سرت میارم که از شدت پشیمونی خون  -

 !گریه کنی و بالیی که سر سیارا آوردم، برات رویا بشه

ر ویویان چند جمله آخرش رو به حدی آروم گفت که به سختی تونستم بشنوم؛ اما انگا

 .انفراموش کرده بود که ایان و دوناوان درست پشت سر من ایستاده

 .ها هم شنیدنهاش رو بشنوم؛ پس حتما اوناگه من تونستم حرف

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 ".کارت عالی بود عزیزم" -

ی ای میکشیدم، به این خوبهام نشست. گمونم اگه از قبل همچین نقشهلبخندی روی لب

 !جواب نمیداد

 :گفتم

 هاش رو شنیدی؟ایان؟ تو هم حرف -

 .بله! کامال شنیدم -
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 :بیشتر به سمت ویویان خم شدم و گفتم

ا دیدی؟ دیوونگی و جنون همیشه به نحوی خودش رو نشون میده. حاال یا دیرتر ی -

 !زودتر

 :از روی زمین بلند شدم و گفتم

. ، میگم اعتراف! ما سه نفر هم شاهد بودیممن به چیزی که همین االن به زبون آوردی -

خب برای درخواست محکمه، همین کافیه؟ نه هنوز! اما با اعتراف االنت و توضیحات 

سیارا، ما دو تا مدرک که دیوانه بودنت رو ثابت میکنه، جور کردیم. فقط یه مدرک دیگه 

 .الزم داریم

جوم آورد؛ اما خنده من متوقفش ویویان با عصبانیت از روی زمین بلند شد و به سمتم ه

 :کرد. گفتم

لطفا ویویان! این لطف رو در حقم بکن و دوباره بهم حمله کن. اگه مدرک سوم رو هم  -

 !گیر به شمار میادهمین االن به دست بیاریم، یه موفقیت چشم

ویویان به جای حمله، یهو زد زیر گریه. هوف! این عوضی دوباره اشک تمساح 

 .شروع کردههاش رو ریختن
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 :خطاب به دوناوان گفت

 تو بهش اجازه میدی که اینجوری با من رفتار کنه؟ -

 .هقی راه انداخته بود که بدنش از شدت گریه میلرزیدچنان هق

 .اوه خدای من! این زن داره خط قرمز اعصاب منو رد میکنه

 .به سمت دوناوان چرخیدم؛ اما یهو چشمم به سمت یه راهرو کشیده شد

های ویویان چنان جوش آورده بودم که اصال حواسم نبود اطرافم رو چک ر گستاخیبخاط

 .کنم

شده سمت راست سالن، یه فضای راهرومانند داشت که به دوتا در چوبی بزرگ و حکاکی

 .ختم میشد

های گروه داشتن ما رو تماشا میکردن. اما درها باز بودن... و پشت درها تمام گرگینه

 .ویویان بهم گفته بود رو نشنیده بودنها چیزی که اون

ها االن فکر میکنن که یه گرگ دیوانه بینشون وجود داره و حتما اون گرگ احتماال اون

 !دیوانه، منم

 .و کاری که انجام داده بودم، رو این تصورشون مهر تایید میزد
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سر جام خشکم زده بود و نمیدونستم باید چیکار کنم. فضای سالن غذاخوری و 

 .های گروه رو که حاال همشون به من خیره شده بودن؛ از نظر گذروندمگینهگر

 .هاشون معلوم بود که فقط برخورد تند من با ویویان رو دیده بودناز قیافه

 .هام رو نبندم و آه نکشمسختی جلوی خودم رو گرفته بودم که از روی ناامیدی چشم به

های گروه، اتفاقات چند دقیقه پیش رو رگینهنمیتونستم وانمود کنم که نفهمیدم تمام گ

 .بگیرم هاشون رو نادیدهتماشا کرده بودن. نمیتونستم نگاه

. من جانشین دوناوان محسوب میشم و رهبر یه گروه باید دائما حواسش به اطرافش باشه

 !همیشه

 .اما من خیلی سر به هوام و مدام دارم گند میزنم

ونی با لطف و مهربونیت یه گرگینه رو وادار کنی که پدرم همیشه میگفت که اگه نمیت

 !بهت احترام بذاره، پس باید مجبورش کنی ازت بترسه تا بهت احترام بذاره

ها رو به برادرهام میگفت؛ اما من همیشه با این نصیحت مخالف البته، پدرم این حرف

 .بودم

 !ولی از وقتی که ویویان رو مالقات کردم، نظرم کامال عوض شد
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حتی یه ذره هم برام مهم نیست که ویویان ازم بترسه یا نسبت بهم احساس خطر کنه؛ 

 !های گروه، زیر سر ویویان باشهبرونیس به گرگینه مخصوصا اگه حمله

اگه احیانا تا االن طعمه بعدی برونیس محسوب نمیشدم؛ بعد از اتفاقی که چند دقیقه 

 !تخاب میشمپیش رخ داد، حتما به عنوان قربانی بعدی ان

اش ترس و وحشت میبارید یا کامال ای که تو سالن حضور داشت، یا از چهرههر گرگینه

 .احساسی تحویلم میداد که اصال نمیشد فهمید تو ذهنش چی میگذرهمحتاطانه، نگاه بی

 .هیچ راهی وجود نداشت که بشه رو اتفاقی که افتاد، سرپوش گذاشت

اشون طور حس میشه که تصور میکنن من به فرماندههای گروه اینهای گرگینهاز نگاه

 !حمله کردم، فقط برای اینکه بازوی جفت منو لمس کرده بود

العمل من حتی برای یه گرگینه جوون که زود از کوره در میره و آمپر میچسبونه، عکس

 .روی محسوب میشدزیاده

اال جدا از اینکه ی قرمز رنگ روی دستم، توجه منو به خودش جلب کرد. حچندتا لکه

 !یکم تند رفته بودم؛ اما عجب مشت خوبی بهش زدم. رسما صورتش رو ترکوندم

 :گفتم
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 .گندش بزنن! خون ویویان پاشید روی دستم -

به دوناوان لبخند زدم و آروم شونه باال انداختم. میخواستم بهش نشون بدم با وجود 

 !نتیجه کارم ناراضی نیستم ها نثارم میکردن، چندان ازهای بدی که گرگینهنگاه

 :دوناوان تو ذهنم گفت

 "!خب عزیزم، زدی دماغش رو پوکوندی، این خون هم میشه مُهر کارت" -

هاش پوشونده بود، باعجله به سمت راهرو ویویان همونطور که صورتش رو با دست

 .دویید

ه کج و امیدوارم که مستقیما بره پیش پزشک قلعه! چون من درمورد اینکه دماغش دار

 .کوله ترمیم میشه، شوخی نکرده بودم

هاش بد جوش اگه تا چند دقیقه دیگه، پزشک دماغش رو خوب جا نندازه، استخوان

میخورن و تو نفس کشیدن دچار مشکل میشه؛ در نتیجه مجبور میشن که دوباره 

 !دماغش رو بشکونن

وب میشد، تماشا نشینی محسجور عقبچند لحظه فرار کردن ویویان رو که درواقع یه

 .کردم و بعد به سمت دوناوان چرخیدم
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 :از طریق پیوندمون بهش گفتم

میدونم که خیلی تند پیش رفتم؛ اما من واقعا فکر میکنم که ویویان پشت تمام این " -

مشکالته. و اگرم نباشه، به هر حال ویویان دفعه قبل یه گلدون عتیقه رو به سمتم پرتاب 

 ".حساب بشیمش کردم، حقش بوده تا با هم بیکرد! پس مشتی که تقدیم

 :دوناوان سرش رو تکون داد و تو ذهنم گفت

اما با این کار، خودت رو سوژه کردی مردیت. حتی اگه هدف موردنظر ویویان نباشی؛ " -

ها های اوناز االن دیگه تو تیررس طرفدارهای ویویان قرار گرفتی. تو جلوی چشم

 ".ویویان رو کتک زدی

 :دمم رو به بیرون فوت کردم و گفتمباز

ها نباشه، ها بودم. حتی اگه ویویان پشت این قتلمیدونم؛ اما من از قبل هم هدف اون" -

به هر حال طبق گفته خودش، کاری که با سیارا کرده، با بالیی که قراره سر من بیاره، 

 "!وجه قابل مقایسه نیستهیچبه

 :ام کشید. گفتمروی گونهوار دوناوان انگشت شصتش رو نوازش

 "تو چه فکری میکنی؟" -
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از نظر من، کارت عالی بود. من مطمئنم که گرگ کوچولوم میتونه این موضوع رو " -

مدیریت کنه. من باورت دارم. پس االن برای چی پادرمیونی کنم؟ وقتی میدونم که 

 "!میتونی از پسش بربیای

 :ذوق کردم و با صدای بلند گفتم

 .نم کامال باهات موافقمعالیه! م -

 

های داخل سالن چرخیدم و خطاب بهشون، با لحن دلنشین و بعد به سمت گرگینه

 :شیرینی گفتم

 کسی دستمال سفره داره؟ -

به هرحال با این سوال، یا متوجه میشدن که قصد دارم دلشون رو بدست بیارم یا فکر 

 !اممیکردن که من یه دیوانه

رو به سمتم  های کوچیک و سفیدرنگسفره اومدن و دستمال ها جلوتربعضی از گرگینه

 .گرفتن
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ای العمل دیگهها هم به جز چپ چپ نگاه کردن، عکستعداد خیلی زیادی از گرگینه

 .نشون ندادن

 .یش خشم زبونه میکشیدهای چند نفر هم واقعا آتو از چشم

 !عقلمن رسما دیوانه و بیهای گروه دوناوان فکر میکنن که مدر کل، گمونم اکثر گرگینه

دوناوان و ایان بخاطر اینکه در عرض چند دقیقه از یه گرگ خشن تبدیل شده بودم به یه 

 .داشتنی، زدن زیر خندهگرگ دوست

؛ اما های گروه هم مجبور شدن به تبعیت از آلفاشون، بخندنو یه ثانیه بعد، بقیه گرگینه

 !دن، با دلیل دوناوان و ایان کامال متفاوتهها برای خندیمن مطمئن بودم که دلیل اون

 .کمی بیشتر تو سالن غذاخوری پیش رفتم و اطراف رو از نظر گذروندم

 .فضای داخل غذاخوری، با میزهای چوبی طویل و بادووم پر شده بود

روی هر کدوم از میزها زنگ فراخوان نصب شده بود تا با استفاده از اون بتونن 

 .نخدمتکارها رو صدا بزن

 .نظر میرسیدن میزها قدیمی بودن؛ اما با این وجود، مقاوم به
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های گروه دارن از این میزها استفاده میکنن و خط و های طوالنیه که گرگینهسال

 .های زیادی هم روشون ایجاد شده؛ اما خیلی خوب باقی مونده بودنخش

های یه میزها، صندلیهای درازی برای نشستن داشتن و اطراف بقبعضی از میزها، نمیکت

 .دار چیده شده بود که میتونستی بهشون تکیه بدیپشتی

 .ای نفر فضای کافی داشتتقریبا میشه گفت که غذاخوری، برای صد و خُرده

ها، اونجا حسابی شلوغ شده بود. تک و توک بین میزها، جای خالی دیده با حضور گرگینه

 .نها پر شده بودمیشد؛ اما تقریبا همه صندلی

نوازی خالص موج میزنه، راه هاش مهمونبه سمت دختری که بنظر میرسید تو چشم

 .افتادم تا ازش دستمال سفره بگیرم

های نازکی از سرش بسته بود؛ اما تیکهدار مشکیش رو دم اسبی پشتموهای موج

 .موهاش اطراف صورتش رها شده بودن

 .نو یاد تسا مینداختنای تیره بودن که تا حدودی مهاش به رنگ قهوهچشم

 :دستمال سفره رو ازش گرفتم و گفتم

 .ممنون -
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های طوالنی، باید همینجوری از خواهش میکنم. میدونی؛ من فکر میکنم که برای سال -

 !ویویان استقبال بشه

 :ایان به سمت ما اومد و خطاب به من گفت

 .بذار جفتم رو بهت معرفی کنم؛ سورشا -

 :د و ادامه دادنگاهش رو بینمون چرخون

 .فکر کنم شما دوتا خیلی زود با هم صمیمی بشین -

 :گفتم

 !اوه! چه خوب -

 :روی سورشا قرار داشت، نگاهی انداختم و پرسیدمبه صندلی خالی که روبه

 میتونم اینجا بشینم؟ -

 :سورشا گفت

 .آره، حتما -

 .ممنون -
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بودن؛ اما به محض اینکه من هایی که اطراف همین میز چیده شده بودن، پر بقیه صندلی

ها خوششون نیومد و فورا بلند شدن تا یه جای دیگه برای همونجا نشستم، انگار بعضی

 .نشستن پیدا کنن

 .ها، کمی فضای خالی ایجاد شد تا دوناوان و ایان هم کنارمون بشیننبا رفتن اون

ما جای بگیرن؛ جا کنن و کنار هاشون رو جابههمونطور که منتظر بودم مردها صندلی

 .گردنبند سورشا توجه منو به خودش جلب کرد

 .ای بود که تقریبا به اندازه نصف مشت من میشدگردنبندش درواقع یه گل رز بزرگ نقره

 .یه مار هم اطراف این گل حلقه زده بود و سرش از وسط گل بیرون اومده بود

رد؛ اما آخه به من چه جورایی این گردنبند به من حس ترس و استرس رو القا میکیه

 .ربطی داره که بخوام درمورد جواهرات یه نفر دیگه نظر بدم

مخصوصا اگه اون فرد، اولین زن از این گروه گنددماغ باشه که با من خوب رفتار میکنه؛ 

 :های بیخود ناراحتش کنم. پس گفتماصال دوست ندارم با حرف

 !گردنبند جالبیه -

 .ردنبند هستمطمئنا یه داستانی پشت این گ
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 :سورشا به من لبخند زد و گردنبندش رو لمس کرد. بعد گفت

 .ممنون. این گردنبند یادگار خانوادگیمه و چندین نسله که دست به دست میشه -

 .حدس میزدم این گردنبند همچین داستانی داشته باشه

از اون  مادربزرگ من هم یه انگشتر زشت به من داده بود و این انگشتر تنها چیزیه که

 .برام به یادگار مونده. بخاطر همین هر از گاهی اون انگشتر رو تو دستم میذارم

 .اما االن، این انگشتر همراه با بقیه لوازمم تو خونه پدر و مادرم تو کلرادو، باقی مونده

 :روی میز کمی به جلو خم شدم و گفتم

های گروه رد و بدل گینهاساسی بین گرهای بیسورشا؟ بهم بگو که چه شایعات و حرف -

 .میشه. هر چیزی که الزمه بدونم رو بهم بگو

های گروه چه اتفاقی افتاده. آخه این اواخر شاید سورشا برام توضیح بده که بین گرگینه

 .مدام اتفاقات عجیب رخ میده

روم ظاهر شد و من سرم رو چرخوندم تا اون فردی که برام غذا یه ظرف بزرگ از غذا روبه

 .ده رو ببینمآور
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هایی به بند پوشیده بود. بین موهاش رگهیه زن بود که چهره دلنشینی داشت و پیش

دارترین افراد این گروه رنگ خاکستری دیده میشد که بنظرم عجیب بود؛ آخه حتی سن

 !هم هنوز عالئمی از پیری نداشتن

 :لبخند زدم و گفتم

 .ممنون -

 

ای که تو ازم رو برگردوند و رفت. درواقع با عجلههای زن از تعجب گِرد شد. فورا چشم

 !حرکاتش دیده میشد، بهتره بگم که داشت ازم فرار میکرد

 :به زن که با سرعت ازم دور شده بود، اشاره کردم و از طریق پیوندم با دوناوان پرسیدم

 "این زن چرا اینطوری کرد؟" -

از همین لبخندها تحویلش دادی؛ شاید چون بعد از اینکه دماغ ویویان رو شکوندی، " -

 ".این بیچاره هم ترسیده که همون بال رو سرش بیاری

 :سرم رو تکون دادم و گفتم
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رسما به عنوان یه دیوانه خوش درخشیدم! ولی به هر حال باید از یه جایی شروع " -

 ".میکردم دیگه؛ حداقل با حرکت امروزم، یه اعالم حضوری کردم

 :داد و گفتدوناوان خنده آرومی سر 

 "!آره! اعالم حضور به سبک مردیت" -

 .ها، ظرف غذام رو بررسی کردمهای خیره گرگینهتوجه به نگاهبی

کرده، پیاز، سبزیجات، قارچ و... تهیه میشه و تمام چرخ یه پای گوشت بزرگ )از گوشت

اه گِریوی زمینی به همراین مواد رو داخل خمیر پای میریزن و توی فر میپزن(، پوره سیب

زمینی و سبزیجات )سسی که از آمیختن آب گوشت، آرد و ادویه تهیه میشه(، سیب

 .هایی که با عصاره نعناع تفت داده شده بودنکرده، و نخودفرنگیسرخ

، این ترکیب آخر رو تا حاال نخورده بودم. آخه از عصاره نعناع معموال تو خمیر دندون

ستفاده میشه. اما نمیدونم ترکیبش با نخودفرنگی آدامس و یه سری از دسرهای خاص ا

 .چطور میشه

دوتا ظرف دیگه هم کنارم، روی میز قرار داشت. یکی از میوه پر شده بود و اون یکی از 

 .نون باگت
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روم گذاشته بودن که از عطرش میتونستم بفهمم که چای گل یاسه. یه فنجون هم روبه

 !نهتنها چایی که اغلب امتحانش میکنم، همی

 :گفتم

 !بنظر میاد خوشمزه باشن -

 .چنگالم رو گرفتم و مشغول خوردن شدم؛ اما همه هنوز داشتن به من نگاه میکردن

 .ها بهم زل زدن، غذا رسما کوفتم میشهواه! قضیه چیه؟ اینطور که این

 :از طریق پیوندمون از دوناوان پرسیدم

 "چین چیزی میخوندم؟؟ببینم باید قبل از غذا دعای شکرگزاری یا یه هم" -

 :دوناوان خندید و سرش رو به عالمت منفی تکون داد. بعد تو ذهنم گفت

های واقعی من فکر میکنم علت خیره شدنشون اینه که االن فهمیدن ما جفت" -

 ".دیگه هستیم؛ چون داریم تو ذهنمون با هم حرف میزنیمهم

 :با صدای بلند گفتم

 .باشهاووووه! آره. گمونم حق با تو  -
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قبال، وقتی تسا و داستین از طریق پیوندشون با هم حرف میزدن، من خیلی اذیت 

ی میشدم. بخشی از وجودم بخاطر این توانایی بهشون حسادت میکرد و بخش دیگه

روشون نشسته بودم؛ ادبن! آخه من دقیقا روبهوجودم حس میکرد که اون دوتا چقدر بی

 .با هم صحبت میکردنها تو ذهنشون مخفیانه اونوقت اون

هیچوقت فکرش رو نمیکردم که یه زمانی خودم هم همین کار رو انجام بدم؛ اما حاال که 

دوناوان رو به عنوان جفتم دارم، مدام تو ذهنمون با هم حرف میزنیم و بنظرم کامال 

 .عادیه و اصال هم عجیب نیست

گرگینه، تو ذهنمون  ادبی محسوب میشه که بین این همهاما به هر حال هنوز هم بی

 .مخفیانه حرف بزنیم

 :گفتم

معذرت میخوام. راستش حرف زدن از طریق پیوندمون برام عادت شده؛ اما من فقط از  -

دوناوان پرسیدم چرا اون خانم زیبا که برام غذا آورد، وقتی ازش تشکر کردم، شوکه 

 .بنظر میرسید

 :سورشا از دوناوان پرسید
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 و تو چرا خندیدی؟ -

دن، دیت میخواست بدونه که چرا همه بهش خیره شدن. ازم پرسید قبل از غذا خورمر -

 .باید دعای شکرگزاری میخوند

 :چند نفر که اطراف میز نشسته بودن، خنده آرومی سر دادن. شونه باال انداختم و گفتم

بند به آداب و رسومه، خب آخه من نمیدونستم. از اونجایی که گروه شما خیلی پای -

 .ین حدسی زدمهمچ

 

 :سورشا گفت

ی ماها قلبا کاتولیک هستیم. اما خودت که میدونی نه دیگه تا این حد! هر چند که همه -

ای از دین ها نسبت به مذهب چه واکنشی نشون میدن. ) کاتولیک، شاخهگرگینه

 های دیگه داره(مسیحیته که جایگاه باالتری نسبت به شاخه

 .آره، میدونم -

ها تجربه میکنن و و زندگی طوالنیشون، اتفاقات زیادی رو تو دنیای فراطبیعیها تگرگینه

 .معموال هم درمورد مذهب به دو نتیجه میرسن



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
465 

 

یا مذهبی رو به خواست خودشون انتخاب میکنن و تا همیشه بهش متعهد میمونن، یا از 

 !ها مزخرفنی مذهبنظرشون همه

 :ود، به دوناوان گفتتر نشسته بمردی که چند تا صندلی اون طرف

تو هنوز پیوندت رو با این دختر رسمی نکردی؛ اما میتونی تو ذهنت باهاش حرف بزنی؟  -

های گروه با هم ازدواج کردن و رسما جفت همدیگه ای از گرگینهتعداد قابل مالحظه

 !شدن؛ اما بازم نمیتونن تو ذهنشون با هم صحبت کنن

 :یه لحظه مکث کرد و بعد گفت

 یزی شنیدم که اصال برام قابل هضم نیست. اصال! ویویان گفته که جفت تو نفرینیه چ -

های گروه تغییرشکل شده بود و نمیتونست تغییرشکل بده. و دیشب که تمام گرگینه

ای این وسط وجود دادن، این دختر تو شکل انسانش باقی مونده بود! به نظر من یه حُقه

 .داره

وجه نمیتونیم با هم ارتباط خوبی هیچکه من و این مرد بهاز همون جمله اولش فهمیدم 

 !داشته باشیم
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درضمن، این حقیقت هم باید اضافه کنم که این مرد هر چرت و پرتی که ویویان پشت 

 .سر من بافته رو باور کرده

 .حاال این مرد رسما تو لیست افرادی که بهشون مشکوکم، قرار میگیره

. پرونده این شده نیستمقت داره؛ اما من دیگه نفریندرسته، قضیه نفرین شدنم حقی

 .موضوع کامال بسته شده

 :یه مرد دیگه هم دنباله این حرف رو گرفت و گفت

 نفرین شده بود؟؟ -

 :خطاب به دوناوان ادامه داد

 شده رو به عنوان جفتت انتخاب کردی؟ و آوردیش بین ماها؟تو یه دختر نفرین -

 

 .یستم اضافه شدخوبه! این مرد هم به ل

 :یه زن که لباس قرمزرنگی پوشیده بود، به دوناوان گفت
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هاش تو و ویویان برای چندین سال جفت همدیگه بودین. چطور تونستی این کار رو با -

 بکنی؟؟

 .گمونم این زن رو هم باید تو لیستم جا بدم

 :یه زن دیگه ادامه داد

 یاونوقت تو بخاطر این دختره ها سال ازت طرفداری و حمایت کرد؛ویویان ده -

brasserویویان رو مثل یه تیکه آشغال انداختی دور؟؟ ، 

 

هایی که تو این سالن کوفتی حضور دارن، تو لیست من قرار خب! تمام گرگینهخیلی

 .جز دوناوان، سورشا و ایانمیگیرن؛ به

، کار واقعا اینکه داشتم سعی میکردم لیست افرادی که بهشون مشکوکم رو محدود کنم

 .های این گروه لعنتی، با من مخالفنمزخرفی بود! چون تمام گرگینه

 :اما یه سوال ذهنم رو درگیر کرده. از طریق پیوندمون از دوناوان پرسیدم

 "چه معنی میده؟ brasser کلمه" -

 "!ف*ا*ح*ش*ه" -
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شرمنده هاش، ادبی گرگینهاز لحن دوناوان تاسف میبارید و میدونستم که بخاطر بی

 .شده

 :دوناوان خرخر وحشتناکی سر داد و رو به همه گفت

من و ویویان مراسم ازدواج برگزار کردیم؟ و کسی از شماها تو این مراسم حضور  -

 داشته؟

 :همه سکوت کردن و چیزی نگفتن. دوناوان ادامه داد

 من تا حاال اعالم کردم که ویویان جفت منه؟ -

 .این دفعه هم کسی حرفی نزد

به غیر از اون شب لعنتی که ویویان تو تخت من خوابید و مربوط به خیلی وقت پیش  -

 میشه؛ شماها چیزی دارین که ثابت کنه ویویان تو تمام این مدت جفت من بوده؟؟

 

 .و بازم سکوت
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خب بنظرتون االن من باید بهتون چی بگم؟؟ خیلی خوب میشه قبل از اینکه هر  -

ارین، یکم از مغزتون کار بکشین! ویویان جفت من نیست و موضوع چرتی رو به زبون بی

 .هیچوقت هم نبوده

 :به سمت همون زنی که به من فحش داده بود، چرخید و با لحن خشک و خشنی گفت

دفعه آخرت باشه که به جفت من، به مردیت من میگی ف*ا*ح*ش*ه! اگه جونت رو  -

 .دوست داری، دیگه هرگز تکرارش نکن

ناوان، تمام فضای سالن رو در بر گرفت و انقدر شدید بود که به همه امواج قدرت دو

 .احساس خفگی دست داده بود

های آزاردهنده دیگه برای امشب کافی بود و تا حد زیادی به حالم گند و جواب این سوال

 .زده بود

هاشون خداروشکر که تموم شد. چون اصال مطمئن نبودم که تا چه اندازه میتونم توهین

 .رو تحمل کنم و صبوری به خرج بدم

من قبال فکر میکردم که دلم میخواد توسط این گروه پذیرفته بشم؛ اما راستش دیگه 

 .های گروه انقدر گستاخانه با من رفتار میکننمطمئن نیستم. نه وقتی که تمام گرگینه
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این  ای از غذاش رو تو دهنش گذاشت. این نشون میداد که دوناوان ازدوناوان لقمه

موضوع رد شده و بقیه هم باید از فکشون برای غذا خوردن استفاده کنن؛ نه وراجی 

 !کردن

فرما بود، تا اینکه چند نفر شروع کردن به حرف تا چند دقیقه هنوز سکوت تو سالن حکم

 .زدن

هاشون منم؛ اما در طی و زمزمه بود که مطمئن بودم نُقل حرف پچاولش، فقط در حد پچ

ای گرفت و همه دوباره مشغول غذاخوردن و حرف ه، سالن رفته رفته جون تازهچند دقیق

 .زدن درمورد چیزهای متفرقه شدن

اما جفت من ساکت سر جاش نشسته بود و خودش رو با غذا مشغول میکرد. میدونستم 

 .که تو افکارش غرق شده

 :از طریق پیوندمون پرسیدم

 "داری به چی فکر میکنی؟" -
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مطمئن نیستم که بشه این گروه رو درست کرد! به حدی از کنترل خارج  من چندان" -

 ".هاشون رو جمع کردشدن که حتی دیگه نمیشه گستاخی

هایی که چند دقیقه پیش صورت گرفته بود، منم دیگه چندان به این گروه با بازجویی

 .امیدوار نیستم

های گروهش، ینهتا حاال هیچوقت نشنیده بودم که یه آلفا اینطوری توسط گرگ

 !بازخواست بشه

 .کننده هست! و شدیدا جای خالیش حس میشهکمبود احترام تو این گروه واقعا شوکه

 :گفتم

های تو از قبل تصمیم گرفته بودن با من هیچ کمکی بهت نمیکنه دوناوان. گرگینه" -

دیم، من بودن که از من متنفر باشن! شاید بهتر باشه بعد از اینکه برونیس رو پیدا کر

های گروهت پیدا کردی، اینجا رو ترک کنم. هر زمان که تسلط بیشتری روی گرگینه

 ".میتونم دوباره برگردم پیشت

 :. گفتدوناوان دستم رو گرفت و فشار آرومی بهش وارد کرد

 ".نه! از اینجا نرو مردیت. من اینجا بهت نیاز دارم. حضورت خیلی بهم کمک میکنه" -
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ن موقعیت گیر افتادم؛ اما برای اولین بار، واقعا شک دارم که بتونم از حس میکردم تو ای

 !اینجا جون سالم به در ببرم! حاال باید چه غلطی کنم؟

من نمیتونم به گروهی ملحق شم که ازم کینه دارن و با من مثل دشمنشون رفتار میکنن. 

 !شدن باشهها طول میکشه تا این مشکل حل بشه؛ البته اگه اصال قابل حل ماه

 .کالفه افکاری که به ذهنم هجوم آورده بودن رو پس زدم تا بعدا بهشون رسیدگی کنم

 .خسته، گرسنه، مضطرب و سردرگم بودم

تنها دلیلی که باعث میشد همچنان پشت اون میز لعنتی بشینم، گرسنگیم بود که 

 .ام رو به سوزش انداخته بودمعده

زور سعی کردم حسابی سرد شده بود، برداشتم و به زمینی که حاالیه لقمه از پوره سیب

 .قورتش بدم

روم نشسته بود، توجه منو به خودش جلب کرد. از روی صندلی بلند شد سورشا که روبه

 .و به من اشاره کرد که همراهش برم
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اخالق بنظر میرسه و من میتونم به چرا نرم؟ سورشا به اندازه کافی مهربون و خوش

و این گروه، رو این دختر حساب کنم. واقعا هم به داشتن یه دوست عنوان یه دوست ت

 .نیاز داشتم

زور میتونستم به غذام لب بزنم؛ بخاطر همین تصمیم بین اون همه گرگینه گنددماغ، به

 .گرفتم ظرف غذام رو با خودم ببرم

سرم رو برای دوناوان تکون دادم، ظرف غذام رو برداشتم و همراه سورشا به سمت 

 .مت پشتی سالن غذاخوری راه افتادمقس

 :دوناوان از طریق پیوندمون پرسید

 "تو خوبی؟" -

آره، خوبم. میخوام با سورشا صمیمی بشم. چقدر احتمالش وجود داره که سورشا " -

 "درمورد خائنی که تو گروهته، اطالعاتی داشته باشه؟

بتونه باهات صمیمی بشه و احتمالش زیاده. اما ممکنه کمی زمان الزم باشه تا سورشا " -

 ".درد و دل کنه

 .جایی شروع کنمخب باالخره باید از یه
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 .درهای دوطرفه آشپزخونه رو باز کردیم و نگاهی به داخل انداختیم

آشپزها سخت مشغول کار کردن بودن؛ سریع به این طرف و اون طرف میرفتن و 

 .ها رو آماده میکردنسفارش

 .ها رو دریافت کننبودن و منتظر بودن تا سفارش ها یه گوشه ایستادهپیشخدمت

آشپزخونه حسابی شلوغ بود؛ اما بنظر میرسید که کارکنان اونجا خیلی خوب از پس 

 .اشون برمیانوظیفه

من و سورشا کمی تو آشپزخونه پیش رفتیم و در نهایت وارد یه اتاق غذاخوری 

 .تر شدیمکوچیک

ود و پاهاشو روی میز گذاشته بود. معلوم بود که یکی از آشپزها، روی صندلی لم داده ب

 .داره استراحت میکنه

ای کرد و اون پسر از جا پرید و فورا سر و سورشا برای اینکه اعالم حضور کنه، سرفه

 .وضعش رو مرتب کرد

 :سورشا گلوش رو صاف کرد و گفت

 میشه به مورین )اسم مونث( بگی که بیاد اینجا؟ -
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 .ن میرم دنبالشبله، حتما. همین اال -

 

راحتی تر باشه )از نظر سنی(؛ اما خب نمیشه بهبنظر میرسید که اون پسر از من بزرگ

 .ها رو حدس زد؛ مگه اینکه اون گرگینه رو از قبل بشناسیسن گرگینه

اون پسر طوری باعجله از اتاق خارج شد که انگار چندتا سگ شکاری دنبالش کرده 

 !بودن

 .ر تا این حد به دستور سورشا اهمیت داده و فورا اجراش کردهواه! جالبه که اون پس

من شک دارم که سورشا از موقعیتش به عنوان همسر ایان سواستفاده کنه و بقیه رو 

 ...وادار به اطاعت از خودش کنه

 .فعال برای گفتن این موضوع خیلی زوده؛ اما خب چیزیه که باید حواسم بهش باشه

ستم و ظرف غذامو روی میز گذاشتم. حسابی ضعف کرده ها نشروی یکی از صندلی

 .بودم؛ اما خوردن یه کوه غذای سرد اصال خوشایند نیست

 :گفتم
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ممنون از اینکه منو از اون فضای پرتنش دور کردی. اتفاقی که افتاد... هوف! اصال جالب  -

 .نبود

 .جورایی مثل محاکمه بودمیفهمم. یه -

 :د، اشاره کرد و گفتسرم بوسورشا به فردی که پشت

 .و من فکر میکنم تو دوست داشته باشی با مورین آشنا بشی -

همون زن با موهای خاکستری که تو سالن غذاخوری برام غذا آورده بود، پشت سرم 

 :بندش ور میرفت. گفتهای پیشایستاده بود و با لبه

 .امیدوارم که ناراحتت نکرده باشم -

 :بخش باشهه لحنم آرامشبهش لبخند زدم و سعی کردم ک

 .نه؛ اصال! بابت غذا ممنونم. واقعا عالی بود -

 .اما تو که فقط کمی از غذات رو خوردی -

خب راستش اونجا یکم تنش و ناراحتی پیش اومد. درواقع سورشا با دور کردنم از اون  -

 !فضا، نجاتم داد
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 :سورشا خندید و گفت

 !تو خیلی بامحبتی مردیت -

 

 :ن اشاره کرد تا کنارمون بشینه. خطاب به من گفتبعد به موری

داشتنی، مادر سیاراست. من مطمئنم که سیارا االن تو گروه پدرته؛ این خانم دوست -

 .درسته؟ اگه خبری از سیارا داری، مورین خیلی دوست داره که از شرایط دخترش بدونه

های هردوشون چشمخدای من! چرا من زودتر متوجه شباهت بین مادر و دختر نشدم؟ 

شبیه هم بود. البته مورین و سیارا اونقدراهم به هم شباهت نداشتن که بشه گفت کپی 

 .دیگه هستنهم

 .احتماال چهره سیارا بیشتر به پدرش شباهت داره

هاشون هم شبیه اما االن که فهمیدم مورین، مادر سیاراست، میتونم ببینم که فرم لب

 .دیگه هستهم

 :گفتم

 .از اینکه من با شما مالقات کردم، خیلی خوشحال میشهسیارا  -
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حالش چطوره؟ میدونم وقتی اینجا رو ترک میکرد؛ اصال شرایطش خوب نبود؛ اما من  -

 ...امیدوارم که

 .مورین روی میز به جلو خم شد و ازم خواست که اطالعاتی درمورد سیارا بهش بدم

ای و توجیه کنم؛ اما فکر نکنم فایدهمیخواستم علت رفتن سیارا از این گروه لعنتی ر

 .داشته باشه

ها پیش بدترین بالی ممکن رو سر سیارا آورد تا نابودش کنه و احتماال این ویویان سال

 !موضوع تو ذهن همه ثبت شده؛ مخصوصا مادرش

 :گفتم

سیارا واقعا حالش خوبه. اون زمان که به ما ملحق شد، قرار بود مدیریت امالکمون تو  -

شده قرار گرفت و شد دایه من! جورایی تو عمل انجامرادو رو به عهده بگیره؛ اما یهکُل

 !سیارا برای من، فقط عضوی از گروهمون نیست. اون بخشی از خانواده منه

 .های مورین ببینممیتونستم برق اشک رو تو چشم

 .هاش جاری بشنهاش از اشک پر شدن، چند بار پلک زد تا روی گونهوقتی چشم

 :گفت
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 اما سیارا دیوانه شده بود! چیزی که میگی، چطور ممکنه؟ -

 :ها رو از روی صورتش پاک کرد و گفتاشک

 !من که اصال نمیفهمم -

های این زن رو بگیرم و انقدر تکونش بدم بلکه به خودش خیلی دلم میخواست شونه

 .بیاد! اما به زور جلوی خودم رو گرفته بودم

 درمورد دخترش اینطوری فکر کنه؟ آخه مورین چطور میتونه

 :گفتم

سیارا دیوانه نیست. هیچوقت هم نبوده! اگه بخواین، خوشحال میشم با سیارا تماس  -

بگیرم تا بتونین با دخترتون حرف بزنین. من فکر میکنم سیارا بیشتر از اون چیزی که 

 .بهم گفته، دلتنگ شماست

 !اوه -

 :د تا چیزی به زبون بیاره و باالخره گفتمورین چند بار دهنش رو باز و بسته کر

 من مطمئن نیستم. من... تو مطمئنی که سیارا دیوانه نیست؟؟ -
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صددرصد! اگه سیارا دیوانه بود، خیلی وقت پیش ترتیبش داده میشد! ولی اون داره با  -

 .خانواده من زندگی میکنه و شرایطش هم کامال مساعده

 :دستش رو گرفتم و گفتم

که سیارا از ایرلند رفته، مدت زیادی میگذره. شما پیر شدین... دلتون نمیخواد  از زمانی -

 .بعد این همه مدت، دخترتون رو ببینین؟ من تضمین میکنم که سیارا دیوانه نیست

 :مورین سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت

به خاک های خودم پسرم، دخترم و همسرم رو من نمیتونم. بعد از اینکه با دست -

سپردم... دیگه وقتشه گذشته رو فراموش کنم. من باید در برابر خاطراتی که خیلی 

 .دوستشون دارم، مقاوت کنم. این زخم قدیمی نباید سر باز کنه

میخواستم حرفش رو قطع کنم و بهش ثابت کنم که سیارا دیوانه نبوده و نیست! حداقل 

 .باید تالشم رو میکردم

 :رو گرفت و گفتاما سورشا دست مورین 

برانگیز و وحشتناک بود. اما سیارایی که تو اتفاقاتی که تو گذشته رخ داد، خیلی شوک  -

ی ماها باقی مونده، همون سیاراییه که هنوز عقلش سر جاش بود. همون ذهن همه
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سیارایی که هنوز دچاز جنون نشده بود. و من با تمام وجودم باور دارم عزیزانی که از 

تن، االن دارن تو یه دنیای بهتر زندگی میکنن و حواسشون همیشه به ما پیشمون رف

 .هست. تو هم یه روزی باالخره به عزیزانت ملحق میشی

 

 !چه مزخرفاتی! این دوتا اصال گوش میدن که من چی میگم؟؟ سیارا دیوانه نیست. هرگز

بهتر زندگی میکنن  امون، االن تو یه دنیایو درسته، منم موافقم که عزیزان از دست رفته

هاش رسما داره به مورین این اجازه رو میده که تسلیم بشه؛ داره و... اما سورشا با حرف

 !اش براش باقی مونده رو فراموش کنهای که از پازل گذشتهترغیبش میکنه تنها تیکه

 .قبل از اینکه بتونم بحث کنم، مورین از روی صندلی بلند شد و رفت

های بیشتری درمورد دخترش ور کنم! یعنی مورین نمیخواست چیزاصال نمیتونستم با

 بشنوه؟ دلواپسش نبود؟ هیچ سوالی درمورد دخترش نداشت؟

دلم واقعا برای سیارا شکست. تعجبی نداره که با وجود فاصله سنیمون، من و سیارا 

ه خیلی خوب تونستیم با هم جور بشیم. هردومون، مادرهایی داشتیم که ما رو رها کرد

 .بودن
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مادر من هم از همون بچگی بیخیال من شده بود که سیارا به عنوان دایه، مسئولیتم رو 

 .به عهده گرفت

 :سورشا لبخندی تحویلم داد و گفت

 .یه ظرف غذای جدید میخوای؟ یا اگه دوست داری، میتونم یه غذای دیگه برات بیارم  -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .نه؛ همین خوبه -

 .یگه گرسنه هم نبودم. تنها چیزی که حس میکردم، خستگی بودحتی د

 .و یهو حس کردم که چندان به سورشا مطمئن نیستم

سورشا اولین فرد از این گروه بود که با من دوستانه برخورد میکرد و بخاطر همین مردد 

 .بودم که کال بذارمش کنار یا نه

شاید سورشا فقط از ذات و سیاست ها رو به مورین زد؟ اما آخه چرا سورشا اون حرف

 .کثیف ویویان اطالع داره و از چیزهای دیگه مطلع نیست

سیارا گفته بود که اینجا رو ترک کرد؛ چون هیچکس باورش نداشت. بنابراین نباید توقع 

 .داشته باشم که سورشا از حقیقت ماجرا مطلع باشه
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د غم و دردی که به سیارا تحمیل وقتی تمام اون اتفاقات رخ دادن، من اینجا نبودم. شای

 .ها بنظر برسهشده بود، باعث شد که مثل دیوانه

ای تند برخورد کردن با سورشا یا اینکه سرزنشش کنم، منو تو این گروه به هیچ نتیجه

نمیرسونه. فقط باعث میشه بیشتر از زمانی که یه مشت خوابوندم تو صورت ویویان، 

 !دیوانه و وحشی بنظر برسم

 .راین دهنم رو بسته نگه داشتم و چیزی نگفتمبناب

فقط وقتی پای سیارا وسط کشیده میشه، خیلی برام سخت میشه که آروم و منطقی 

 .برخورد کنم

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 ".های گروه قصد دارن تا دو ساعت دیگه برای دوی همگانی حاضر بشنگرگینه" -

این دوی همگانی شرکت کنم. آخه هیچ انرژی برام خدایا! اصال دلم نمیخواست که تو 

 .باقی نمونده بود؛ اما این یه دوی معمولی نبود

از دست رفته دوناوان برگزار  یدر واقع این دوی همگانی، به مناسبت یادبود دو گرگینه

 .میشد؛ پس کامال مشخصه که نمیتونم از این کار شونه خالی کنم
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 :اه نیاز داشتم. گفتماما شدیدا به یه استراحت کوت

 "دنبالم؟ من برمیگردم به اتاقت تا یکم بخوابم. وقتی زمان دوییدن فرا برسه، میای" -

 ".آره عزیزم؛ حتما. اما اول یه چیزی بخور. برای دوییدن باید انرژی داشته باشی" -

 .به غذام که حسابی یخ کرده بود، نگاهی انداختم. سس ِگریوی کامال سفت شده بود

 :ها رو بخورم. رو به سورشا گفتم! آخه چجوری ایناَه

خب راستش... فکر میکنی بتونم یه ظرف غذای دیگه بردارم؟ میخوام یه چیزی بخورم  -

 .و بعدش بخوابم

 تو دوی همگانی شرکت نمیکنی؟ -

 .چرا، میام. فقط قبلش به یه خواب کوتاه نیاز دارم -

 :آمیزی نثارم کرد و گفتسورشا لبخند محبت

 .آره، میفهمم. مشخصه که حسابی انرژیت تخلیه شده و حوصله نداری -

 .حوصله باشم، خیلی بداخالق و گنددماغ میشموای خدا! وقتی خسته و بی
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اش رو نگرفتم! چون هوف! خوشحالم که سر قضیه سیارا، با سورشا دعوا نکردم و پاچه

 .واقعا پتانسیلش رو داشتم

به یه دوست احتیاج داشتم. یه روزی باالخره برچسب  من تو این گروه لعنتی، واقعا

 .دیوانگی که به اسم سیارا زدن رو پاک میکنم؛ اما اون روز، امروز نیست

 :گفتم

 .کننده و اعصاب خرد کن بوددقیقا! اتفاقات امروز تا حدودی دیوونه -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .نگران نباش. به مرور زمان، اوضاع بهتر میشه -

 !امیدوارم -

شرایط فعلی، واقعا افتضاحه و اگه بخوام روراست باشم، دیگه از این بدتر که نمیتونه 

 !بشه

 :سورشا گفت
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ها تبدیل میشن به یه مشت احمق درجه یک و با وقت های این گروه گاهیگرگینه -

رفتارهای مزخرفشون رسما رژه میرن رو اعصابت! اما دعوا کردنت با ویویان و کتک 

 ...شزدن

 :سورشا شروع کرد به خندیدن و بعد ادامه داد

ای بود که دیدم. کارت حرف نداشت! آفرین ها، این بهترین صحنهوای! تو تمام این سال -

بهت که حالش رو جا آوردی و طعم تحقیر شدن رو بهش چشوندی. واقعا الزم بود که از 

 .اش کم بشهغرور سر به فلک کشیده

ر بود. منم از ویویان متنفر بودم. این تنفر یه وجه اشتراک سورشا از ویویان متنف

 !العاده محسوب میشهفوق

ها و این و حاال شاید من بتونم یه سری اطالعات مطمئن درمورد نارضایتی گرگینه

 .آشفتگی که تو گروه ایجاد شده، بدست بیارم

 :پرسیدم

 هست؟ های گروه میدونن که ویویان یه گرگ دیوانهی گرگینههمه -
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کننده هست؛ اما متاسفانه همه این موضوع رو نمیدونن. همینجا منتظر نه! ناراحت -

بمون. میرم برات یه ظرف غذای جدید بیارم و بعد میتونم یه سری از ماجراهایی که تو 

 .گروه پیش اومده رو برات تعریف کنم

 .از روی صندلی بلند شد و به سمت آشپزخونه راه افتاد

 م دادم تا کمی استراحت کنم. به دست آوردن یه سری اطالعات محرمانهروی صندلیم ل

 .از اتفاقاتی که تو گروه رخ داده، میتونه منو به سرنخی برسونه

 .و درضمن، من واقعا یه دوست پیدا کرده بودم

 !یکم غذا و یه خواب کوتاه، میتونه منو تبدیل به همون مردیت شاد و سرزنده کنه

 .ارم حس میکنم که ملحق شدن به این گروه، اونقدراهم بد نیستبرای اولین بار د

*** 

ها فقط یه روپوش بلند میپوشن و همزمان با هم برای یه دوی همگانی، اغلب گرگینه

که اصال نمیشناسمشون، با  تغییرشکل میدن؛ اما من دلم نمیخواد جلوی اون همه گرگینه

 .سوب میشه، ظاهر بشماین روپوش نازک که تقریبا میشه گفت هیچی مح
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جای پوشیدن اون روپوش که تقریبا ل*خ*ت بنظر میرسیدم، ترجیح دادم تو بنابراین به

 .اتاق تغییرشکل بدم و تو شکل گرگم به سمت علفزار اطراف قلعه راه بیفتم

ها بخاطر این کارم فکر ها خیلی عادیه و احتماال اونمیدونم که این موضوع بین گرگینه

 .ن خیلی خز و زاقارتم! اما اصال برام اهمیتی ندارهمیکنن که م

ها تا االن هم، بدون اینکه حتی منو بشناسن، به اندازه کافی درموردم قضاوت کردن. اون

 !بنابراین دیگه کاری رو انجام میدم که فقط به خودم احساس راحتی بده

 !ادب ایرلند هم برن به درکهای بیگرگینه

 .روهای پیچ در پیچ قلعه عبور میکردمهمراه دوناوان، از راه

دوناوان یه روپوش پوشیده بود و با پاهای برهنه، بدون اینکه حتی کوچیکترین صدایی 

 .ایجاد کنه، روی سنگ کف قلعه قدم برمیداشت

 .های دوناوان رو حسابی تقویت کرده بودها شکار و مبارزه، مهارتسال

کنم؛ اما حتی برادرهام تو این کار ازم  منم همیشه سعی میکردم که بی سروصدا حرکت

 !تر بودنبهتر و آروم
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وقتی به خروجی اصلی قلعه رسیدیم، دوناوان دستشو روی کمر گرگم گذاشت و تو ذهنم 

 :گفت

کنار من بمون مردیت. هر زمان که دلت خواست به قلعه برگردی، فقط کافیه بهم " -

 ".بگی. من همراهت میام

 .واق واق آرومی سر داد به نشونه موافقت، گرگم

هایی که به یه محوطه اختصاصی من و دوناوان به سمت بیرون قدم برداشتیم و باالی پله

 .بزرگ ختم میشد، ایستادیم

که مثل لباس اطراف اجساد رو در بر گرفته بودن، وسط این محوطه بزرگ  دو توده هیزم

 .ریزه پوشیده شده بود، قرار داشتنکه با سنگ

های گروه چیز زیادی از اجساد جان و توماس باقی نمونده بود؛ اما گمونم گرگینهدر واقع 

جون اون دو نفر، زیر انبوهی از میخواستن اینطور بنظر برسه که انگار واقعا بدن بی

 .ها جا گرفتههیزم
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های هیزم برای جان و توماس، ایده چه کسی بوده؛ ساختن این توده من مطمئن نیستم

که تو همچین زمان محدودی، ترتیب این کار رو داده، فکر خیلی خوبی  اما هر کسی

 .چیز، طبق آداب و رسوم پیش میرهکرده. اینطوری همه

 .های هیزم ایستاده بود و یه مشعل سوزان رو تو دستش نگه داشته بودیه مرد کنار توده

گروه و اون پسر  منتظر بود زمان درستش فرا برسه تا هر چیزی که از اجساد فرمانده این

 .نوجوون باقی مونده بود رو به آتیش بکشه

های مشابه ها روپوشی اونهای گروه اطراف پله جمع شده بودن. همهبقیه گرگینه

 .پوشیده بودن و آروم سر جاشون منتظر بودن تا دوناوان سخنرانیش رو شروع کنه

 :دوناوان چند لحظه صبر کرد و بعد شروع کرد به حرف زدن

مشب ما به مناسبت یادبود جان نوالن و توماس مور این دوی همگانی رو ترتیب دادیم. ا -

هامون سنگینی میکنه و فقط در کنار هم میتونیم برای نهایت روی قلبها، بینبود اون

ترین دوست من این عزیزان سوگواری کنیم و به غم نبودشون غلبه کنیم. جان صمیمی

ها همراهم بود. غم از ها، تو نبردها و پیروزیها و غمادیها، تو شبود که طی این قرن

دست دادنش با گوشت و خونم عجین شده و درد نداشتنش تا مغز استخوانم رو 

 .سوزونده
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دوناوان مکث کرد. از بیرون خوب بنظر میرسید؛ اما از درون، بخاطر از دست دادن جان، 

 .کنم و این منو نگران میکردداغون شده بود. میتونستم تیر کشیدن قلبش رو حس 

هاش چسبوندم تا رو به پا تو شکل گرگم، نمیتونستم کار زیادی براش انجام بدم؛ اما بدنم

 .بتونه بهم تکیه کنه و بدونه تنها نیست

 .من بخاطر دوناوان اینجام

 :الی موهای گرگم ُسر داد و بعد ادامه داددوناوان دستش رو البه

ش و جسور بود. ما هممون مشتاق بودیم ببینیم وقتی بزرگ توماس یه نوجوون باهو -

ای میشه. اما دیگه هیچوقت این شانس رو نداریم که العادهبشه، تبدیل به چه مرد فوق

مرد شدنش رو ببینیم و بخاطر این موضوع تا ابد متاسف میمونیم. من از همتون میخوام 

دلداری بدین. غم این پدر و مادر  که تو این روزهای سخت، تدجی و الیزابت رو تسکین و

ی ماها محسوب میشه که باید با کمک همدیگه، بهش غلبه همه یه بار سنگین روی دوش

کنیم. ما نباید تدجی و الیزابت رو با دردی که بهشون تحمیل شده، به حال خودشون رها 

 .کنیم

گروه سزاوار های ی توبیخ و سرزنش داشت و به نظر من گرگینهجمله آخرش کمی جنبه

 !همچین لحنی بودن
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ها برای دلداری الیزابت که هنوز دیشب رو فراموش نکردم که هیچکدوم از این گرگینه

 .قدم نشدنکنار جسد پسرش گریه و زاری میکرد، پیش

های گروه درمورد دیشب چه فکری میکنن؛ اما این حقیقت که نمیدونم بقیه گرگینه

ر دلداری بدن و تو غمش شریک باشن، یه چیز کامال ها باید به یه گرگینه عزادااون

 !بدیهیه

 .ای رو ندوننهای ایرلند همچین موضوع سادهامکان نداره گرگینه

هایی که بیان کرده بود های گروهش حرفدوناوان برای چند لحظه سکوت کرد تا گرگینه

 :رو هضم کنن. بعد ادامه داد

وه بر کازادورهایی که امنیت اون منطقه رو وقتی به مرز شرقی قلمرومون برسیم، عال -

زنی اطراف اون منطقه برقرار میکنن، سه گروه کمکی دیگه هم برای نگهبانی و گشت

هامون آورده، هنوز اون بهشون ملحق میشن. اون موجودی که این بالها رو سر گرگینه

این یه  بیرونه. اون پری وحشی که افرادمون رو به قتل رسونده، خیلی قدرتمنده و

حقیقت محضه! لطفا محتاط و هوشیار باشید. اگه اون پری وحشی رو دیدین، خودتون به 

تنهایی باهاش درگیر نشین. فقط با کمک هم میتونیم اون لعنتی رو شکست بدیم و من 

 .هام رو از دست بدماصال دلم نمیخواد که دوباره یکی از گرگ
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وپوشش رو از تنش درمیاورد، تغییرشکل بعد از گفتن این حرف، دوناوان همزمان که ر

ای که روپوش پخش زمین شد، دوناوان هم تو شکل گرگش داد. درست همون لحظه

 .روم ظاهر شدروبه

هاشون رو درآوردن و فورا های گروه به تبعیت از آلفاشون، روپوشتمام گرگینه

 .تغییرشکل دادن

 .انداز شده بودسکوت تو دل شب طنین

 .وز به گرگش تبدیل نشده بود، همون مرد مشعل به دست بودتنها کسی که هن

های هیزم نزدیک کرد و وقتی آتیش مشعل سوزان رو به نوبت به هر کدوم از توده

 .ور شد، خودش رو عقب کشیدشعله

دوناوان برای شروع مراسم، غرش سوزناکی سر داد. رو به آسمون تاریک شب زوزه 

 .های گروهش رسوخ کنهقلبش به تک تک گرگینه کشید و اجازه داد که قدرت و قوت

هاش متمرکز کرده بود؛ اما بخشی از این قدرت دوناوان تقریبا تمام قدرتشو روی گرگینه

 .از طریق پیوندمون به من هم منتقل میشد
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بخش بود؛ طوری که حس اطمینان و قوت قلبی که از دوناوان حس میکردم، واقعا آرامش

 !میکردم تو خونه خودمم

هر چند تمام چیزهایی که من و دوناوان داشتیم، حاال مقابلمون قد علم کرده بودن و سد 

 .راهمون میشدن؛ اما بازم دوناوان میتونست حس امنیت رو به وجودم القا کنه

ای نداره که این اما من میدونستم که این حس چندان درست نیست. دوناوان هیچ ایده

 .از افراد گروهش باشه. منم نمیدونستمها ممکنه زیر سر کدوم یک قتل

 .های بیشتری رو از دست میدیمو تا زمانی که حقیقت ماجرا روشن بشه، احتماال گرگینه

 .های گروه همزمان با هم به زوزه آلفاشون جواب دادن و همراهیش کردنگرگینه

ای گروه همطمئن نبودم بخاطر اینه که تو شکل گرگم هستم یا بخاطر اینه که تمام گرگ

خودشون رو تو این غم شریک میدونن؛ اما از طریق دوناوان میتونستم پیوند تک 

 .تکشون رو با آلفاشون حس کنم

های گروه های جادویی باریک که حاوی قدرت و انرژی هستن و تمام گرگینههمون طناب

 .رو به هم مرتبط میکنن
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جرا نکرده بودیم، پیوندمون هنوز از اونجایی که من و دوناوان هنوز مراسم ماه کامل رو ا

به اندازه کافی قوی نبود؛ بخاطر همین نمیتونستم مثل بقیه افراد گروه، کامال از ارتباط 

 .بینشون تاثیر بگیرم

ها واقعا یه گروه اما از وقتی که وارد ایرلند شدم، اولین باره که حس میکنم این گرگینه

 !هستن

 .ها پایین رفتد از پلهگرگ دوناوان نگاهی بهم انداخت و بع

فقط یه ثانیه وقت داشتم که خودم رو به جفتم برسونم و با اقتدار در کنارش به سمت 

 .جلو قدم بردارم

ها از هم فاصله گرفتن تا راه رو برامون باز کنن. از بینشون عبور کردیم و به گرگینه

 .قسمت پشتی قلعه رسیدیم

به دوییدن و خودمون رو به حاشیه جنگل  من و دوناوان جلوتر از بقیه شروع کردیم

 .رسوندیم

های گروه پشت سرمون مونده بودن و بعد از اینکه چندتا زوزه سوگواری سر گرگینه

 .دادن، دنبالمون راه افتادن
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ها همراه باهم شروع کردن به دوییدن تا به ما نزدیک بشن، زمین زیر وقتی همه گرگینه

 .پاهامون میلرزید

نزدیک شدن یه گرگ رو حس کنم. خیلی بهمون نزدیک بود. صدای  میتونستم صدای

تر از بقیه بود و بخاطر همین به راحتی هاش به زمین، خیلی سریعکوبیده شدن پنجه

 .وسط این همه هیاهو، میتونستم صدای پاهاش رو بشنوم

 .متر باشه، کمی خودم رو کنار کشیدبا فرض اینکه اون گرگ میخواد به دوناوان نزدیک

های گروه، امواج انرژی که از آلفاشون دریافت تو دوی همگانی ممکنه بعضی از گرگینه

 .رو از دست بدن میکنن

هایی که برتر و قدرتمند نیستن، نیاز ها که همچین اتفاقی رخ میده، گرگینهگاهی وقت

 .تر باشن تا بتونن از قدرتش بهره ببرندارن که به آلفاشون نزدیک

ی نداره اگه کمی از جفتم فاصله بگیرم تا اون گرگ بتونه به دوناوان بنابراین عیب

 .تر باشهنزدیک

 !ام فعال شدهاما وقتی اون گرگ باالخره به من و دوناوان رسید، حس کردم که غریزه
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یه حس سوزش عجیب، تمام وجودم رو فرا گرفته بود و بهم میگفت که اون گرگ میخواد 

 .به سمتم خیز برداره

سرم حسابی رها با برادرهام تمرین کرده بودم که چطور اجازه بدم یه گرگ از پشتمن با

 !بهم نزدیک شه؛ بدون اینکه تعادلم بهم بخوره

 .های شومی تو سرش دارهاما انگار این گرگ هدف

وقتی کامال بهم نزدیک شد تا بدن گرگش رو بندازه روی من، فورا به سمت راست 

 .جاخالی دادم

ه نتونست خودش رو به من برسونه؛ چون چیزی نمونده بود که با مخ به یه اون گرگ دیگ

های تیزش رو درخت کوبیده بشه؛ اما قبل از اینکه ازم فاصله بگیره، سعی کرد که چنگال

 .به یکی از پاهای گرگم بکشه

نتونستم بوی اون گرگی که میخواست بهم حمله کنه رو شناسایی کنم؛ اما خب مهم 

 .از دوناوان میپرسمنیست. بعدا 

ها داشتن به مراسم یادبود جان و توماس چیزی که منو حسابی عصبی کرده، اینه که اون

 .حرمتی میکردنبی
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درضمن امشب ماه کامل نیست که بخوان دعوا و مبارزه راه بندازن؛ اما من همونطور که 

 .خرخر میکردم، برای جنگیدن آماده بودم

 !نشینی کنمزه دعوت کنه، من قصد ندارم عقباگه کسی میخواد منو به مبار

دوناوان که متوجه وضعیت من شده بود، دوییدنش رو متوقف کرد. کمی روی زمین سُر 

 .خورد تا سرعتش کاهش پیدا کنه

خراش و وحشتناکی سر داد. امواج قدرتش بین به محض اینکه متوقف شد، خرخر گوش

ه جز من سر جاهاشون متوقف شدن و های گروه پخش شد، تا جایی که همه بگرگینه

 .شروع کردن به ناله کردن

اش رو دوناوان به سمت من اومد و جای زخم روی پای گرگم رو ل*ی*س زد. بعد پوزه

 .بین موهای گرگم سُر داد تا مطمئن بشه صدمه ندیده باشم

 .واق واق آرومی سر دادم که بهش بفهمونم حالم خوبه

ها بالهای خیلی بدتر از این سرم آوردن ادرهام تو این سالاگه بخوام روراست باشم، بر

 !نارنجی نباشمکه پوستم کلفت بشه و دیگه نازک
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ها ایجاد میشن اینه که خیلی هایی که توسط فراطبیعیتنها جنبه منفی همچین زخم

 .هاهای انسانکند درمان میشن؛ مثل سرعت ترمیم زخم

 .ای نگرانم کنهادهاما من اجازه نمیدم که همچین خراش س

حرکت های گروه هنوز بینمایی چند لحظه پیش دوناوان، گرگینهبخاطر تاثیر قدرت

 .سرجاشون ایستاده بودن و از ترس خودشون رو جمع کرده بودن

میدونم تا هر زمانی که من بخوام، دوناوان فشاری که بهشون تحمیل کرده رو حفظ 

اما درست نبود که دوی همگانی رو بخاطر همچین ها تو همون وضع بمونن؛ میکنه تا اون

 .ای مختل کنمپا افتاده چیز پیش

نفرین لوسیانا من رو برای مدت طوالنی تو شکل انسانم محدود کرده بود. حاال که دیگه 

میتونم هر زمان که دلم میخواد تغییرشکل بدم، دوست دارم به خودم اجازه بدم که تو 

 .رمشکل گرگم، نهایت لذت رو بب

دیگه میتونستم با گرگم ارتباط بگیرم و احساساتش رو درک کنم. میتونستم عبور باد از 

 .الی موهای گرگم رو حس کنمالبه
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ها میدوییدم... الی این درختهای گرگم به زمین برخورد میکردن، وقتی البهوقتی پنجه

ای عوض چیز دیگهوجه حاضر نیستم احساساتی که االن میتونم تجربه کنم رو با هیچبه

 .کنم

دوباره رو به دوناوان واق واق کردم و دوییدن رو از سر گرفتم. میدونستم که دوناوان هم 

 .سرم میاد و حواسش بهم هستپشت

زنی بودن، از گروه اصلی جدا باالخره اون سه گروه کمکی که مسئول نگهبانی و گشت

 .شدن تا برای کمک به کازادورها ملحق بشن

ف زدن با لوکاس، دیگه مطمئن نبودم که برای مقابله با این پری وحشی، شانس بعد از حر

 .پیروزی داشته باشیم

رو نشن و برونیس هم تا حد فقط امیدوارم که کازادورها امشب با اون موجود لعنتی روبه

 .امکان از این منطقه و از ما دور بمونه

جنگل نفوذ کردیم، حس کردم که  ها خارج شدیم و بیشتر به عمقوقتی از قلمرو گرگینه

 .انهام گرم شدن و برای دوییدن با سرعت بیشتر آمادهماهیچه
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تری تقسیم شدن و هر کدومشون با رفتن به های کوچیکها به گروهبه تدریج گرگینه

های مختلف، راهشون رو از هم جدا کردن، تا جایی که فقط من و دوناوان باقی جهت

 .موندیم

 .نهدم گرگم رو گاز گرفت و من واق واق کردم. انگار میخواست متوقفم کدوناوان آروم 

وقتی به سمت دوناوان چرخیدم، دیدم که روی زمین نشسته و زبونش رو از دهنش 

 .اش حسابی بانمک شده بودبیرون انداخته. قیافه

سرش راه افتادم، بدون اینکه وقتی دوناوان دوباره دوییدن رو شروع کرد، منم پشت

 .دونم قراره کجا بریم. البته برام مهم نبود؛ چون به دوناوان اطمینان داشتمب

 .بخش بودباید اعتراف کنم نفس کشیدن تو طبیعت بکر و سرسبز ایرلند، واقعا لذت

ام برای شکار کردنشون بوی چند تا حیوون، توجه من رو به خودشون جلب کردن. انگیزه

ها رو نادیده گرفت و به مسیرش ادامه د اون حیوونحسابی فعال شده بود؛ اما دوناوان ر

 .داد

مطمئنم که دوناوان قصد داره به مکان خاصی بره و منم نمیخوام تنهاش بذارم. پس 

 .ها شدم و جفتم رو همراهی کردمبیخیال اون حیوون
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همونطور که مشغول دوییدن بودم، یهو محکم به چیزی برخورد کردم. خرخر کردم و 

 .پرتاب شدمکمی به عقب 

روی زمین نشستم و کمی خودم رو تکون دادم تا حس و حال اون ضربه از سرم بیفته. یه 

لحظه زمان برد تا متوجه بشم چیزی که با مخ بهش برخورد کرده بودم، درواقع دوناوان 

 !بود

 .روی یه پری ایستاده بودبه شکل انسانش برگشته بود و روبه

یه روپوش به سمت دوناوان گرفت. موهاش بلند بود و اون مرد قدبلند با پوست سبزه، 

سرش بافته شده بود. تقریبا میشه گفت که بلندی موهای پرپشتش به کمرش پشت

اش بود! انگار میرسید. یه کت و شلوار شیک به رنگ مشکی پوشیده بود که واقعا برازنده

 .دقیقا برای تن اون دوخته شده بود

های دیگه رو که نمیشناختم، حس کنم؛ گس و یه سری گلاگه نمیتونستم بوی گل رز، نر

بازم متوجه میشدم که اون مرد یه پریه. آخه نحوه درخشش پوستش تو تاریکی شب، 

 !کامال پری بودنش رو داد میزد
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مطمئن نبودم که باید تغییرشکل بدم یا نه. یه حسی بهم میگفت که باید این کار رو 

کردم که اگه تغییرشکل بدم، باید تو این هوای سرد که  انجام بدم؛ اما وقتی به این فکر

 .مثل یخبندون میمونه، ل*خ*ت بمونم، ترجیح دادم که تو شکل گرگم باقی بمونم

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 ".. کوسِی برای تو هم یه روپوش دارهاگه دلت میخواد، به شکل انسانت برگرد" -

م تغییرشکل بدم. حداقل وقتی تو شکل انسانم باشم، با این حرف دوناوان، تصمیم گرفت

 .اگه الزم باشه، میتونم صحبت کنم

پشت دوناوان ایستادم و تغییرشکل دادم؛ با این اطمینان که کوسِی یه روپوش دیگه داره 

 .که بتونم تو این سرما، بدنم رو باهاش بپوشونم

تر از چیزی باشه ومد نازکروپوش از ابریشم ظریف سفید رنگ دوخته شده بود. بنظر می

که بتونه تو این هوای سرد، گرمای بدنم رو تضمین کنه؛ اما خب در هرصورت بهتر از 

 !هیچی بود

روپوش رو فورا از دوناوان گرفتم و وقتی پوشیدمش، حسابی شوکه شدم. آخه اون 

 !روپوش نازک، انگار با یه لباس پشمی برابری میکرد
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پاهام رو بپوشونم، رسما دیگه هیچ سرمایی رو حس  درواقع اگه کفش هم داشتم که

 .نمیکردم

کمربند روپوشم رو محکم بستم و نگاهی بهش انداختم. اگه نتونم این روپوش رو برای 

 ها رو بهم بده؛ نه؟خودم نگه دارم، گمونم کوزت بتونه بعدا یکی از این

 :دوناوان اون مرد رو به من معرفی کرد

 .کوسِی از دربار ماه -

 :بعد رو به کوسِی ادامه داد

 .این خانمی که میبینی، جفت من، مردیت موالنیه -

 :اش رو باال برد و گفتکوسِی کمی چونه

مردیت موالنی! خوشحالم که میبینمت. من شنیدم که پرنسس ما خیلی بهت عالقه  -

 .داره

 :چه خوب که همچین چیزی میشنوم. گفتم

 .واقعا دوستش دارمکوزت هم برای من خیلی باارزشه و  -
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 :دوناوان گفت

 !پیدرهای پیمن فکر میکردم تو هنوز تو کانادا باشی. درگیر جلسه -

برای یه مدت خیلی کوتاه به ایرلند برگشتم. آخه تو دربار ماه یه سری بازجویی و  -

 .بررسی انجام میشد که حضور و پیگیری من الزم بود

 چطور از قلمروشون فرار کرده؟ بازجویی و بررسی؟ درمورد اینکه برونیس

آره! دلیل برگشت کوِسی باید همین موضوع بوده باشه. مخصوصا که دوناوان صراحتا 

 .ها وارد جنگ میشههای برونیس با پریاعالم کرد که بخاطر حمله

 :دوناوان پرسید

 خب، نتیجه؟ -

 !کار ما نبوده -

رد و قبل از اینکه دوناوان بتونه دوناوان خواست چیزی بگه؛ اما کوسِی دستش رو باال آو

 :حتی یه کلمه حرف بزنه، متوقفش کرد. گفت

 .من به شرافتم قسم میخورم که دربار ماه مسئول رها شدن برونیس نیست -
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 :دوناوان دست به سینه شد و گفت

 پس این قضیه زیر سر کیه؟ -

 :کوسِی جواب داد

رلند( صورت گرفته رو شنیدی؟ احتماال خبر سرقتی که تو شهر دوبلین )پایتخت ای -

 .ها دزدیده شدههای باستانی مربوط به تمدن سِلتچند روز پیش، یه سری از عتیقه

 

 :دوناوان گفت

 .آره شنیدم -

های شهر های پلیس، تمام قسمتاون روز رو به یاد آوردم که تعداد زیادی از ماشین

دن تا چیزی که دنبالش بودن دوبلین رو پر کرده بودن و قصد داشتن خونه به خونه بگر

 .رو پیدا کنن

اون روز با خودم فکر کردم که چقدر این کارشون عجیب و مسخره هست؛ البته هنوزم 

 .همچین فکری میکنم
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ها آوردن که تا این حد برای پیدا کردن دزدها و ها یه بالیی سر این پلیساما شاید پری

وقت به زیر و رو کردن تمام های گمشده، وسواس به خرج میدن! طوری کهعتیقه

 !های مردم مشغولنخونه

 :کوسِی ادامه داد

 .بعضی از اون وسایلی که دزدیده شده، متعلق به ما بوده -

 های جادوییشون رو در معرض دید عموم گذاشته بودن؟ها عتیقهچی؟! یعنی پری

 :دوناوان گفت

ها گذاشته بشه تا موزه شما اجازه میدین وسایلی که متعلق به گونه خودتونه، تو -

 ها ازش بازدید کنن؟؟انسان

ها میتونیم با شاید درک این موضوع برای شما سخت باشه؛ اما از اونجایی که ما پری -

ها یا جادوگرها که قدرت خودمون همچین وسایلی رو بسازیم، بنابراین برخالف گرگینه

قائلن، برای ما چندان اهمیتی  اشون ارزش و بهای زیادیجات گونهبرای وسایل و عتیقه

 !ندارن

 :هاش رو تو هوا تکون داد و گفتدست
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 خب آخه با وسایلی که دیگه بهشون نیازی نداریم، باید چی کار کنیم؟ -

 :شونه باال انداختم و گفتم

 !خب این وسایل رو بذارین تو انبار -

 .طبیعتا هر کسی همین کاری که من گفتم رو انجام میده

 :گفت

ته که تو قلمرو ما فضای خالی زیادی برای پر شدن، وجود داره؛ اما وسایل جادویی درس -

بازی پیدا میکنن! در ها جنبه اسبابکه دیگه برامون کاربردی نداشته باشن، برای پری

داری بشن، برای همه ها نگهها بمونن و تو موزهنتیجه اگه این اشیای خاص پیش انسان

 !ترهایمن

 :ادامه داد مکث کرد و بعد

یکی از وسایلی که به سرقت رفته، این قابلیت رو داره که برونیس رو کنترل کنه! یعنی  -

یه نفر به قصد دزدی وارد موزه شده تا اون سنجاق سینه جادویی رو برداره و با استفاده 

ها هم نشون میده که خیلی خوب ازش، برونیس رو تحت فرمان خودش در بیاره. و نتیجه

 .از پس کنترل کردن برونیس بربیاد تونسته
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 :پرسیدم

ای که کنترلش میکنه و اینکه چطور ممکنه یه گرگینه درمورد برونیس، سنجاق سینه -

 کجا باید اون سنجاق سینه رو پیدا کنه، اطالع داشته باشه؟

های ما این اطالعات رو در اختیار اون گرگینه قرار یه حسی به من میگه یکی از پری -

هامون رو ادامه میدیم تا مقصر رو پیدا کنیم؛ اما متاسفانه تا االن ما بررسی داده.

نتونستیم بفهمیم چه کسی تو این قضیه دست داشته. بنابراین معلوم نیست حقیقت 

 .ماجرا چه زمانی فاش بشه

 .هاش رو ماساژ میداددوناوان همونطور که مشغول فکر کردن بود، شقیقه

 :ن انداخت و گفتکوسِی نگاهی به دوناوا

 .من اومده بودم که این موضوع رو بهت بگم و برم -

 :یه لحظه مکث کرد و بعد ادامه داد

ای رو هم های زیادیه که با هم دوستیم؛ بنابراین میتونم چیزهای دیگهاما من و تو سال -

 !بهت بگم؛ البته اگه دوست داشته باشی بهم مدیون بشی

 :کوِسی کمی انرژی گرفته بود، فورا جواب داد دوناوان که انگار با این حرف
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 !آره -

پس قبل از رفتن، دوتا موضوع رو بهت میگم. اول اینکه تا وقتی اون سنجاق سینه رو  -

وجه دنبال برونیس نگردین و تعقیبش نکنین! برونیس به وجود هیچپیدا نکردین، به

های جنگجو ن حتی بهترین پریها رو به قتل برسونه. اواومده تا قدرتمندترین فراطبیعی

رو به چالش کشونده! اگه احیانا با برونیس مواجه شدین و اون به شما حمله کرد، باهاش 

 !درگیر نشین! فقط فرار کنین

 

 .همین کار رو انجام میدیم -

دومین موضوعی که میخوام بهت بگم... شاید من در جایگاهی نباشم که بخوام همچین  -

ارم؛ اما بخاطر دوستی بینمون که امیدوارم تا همیشه ادامه پیدا کنه، چیزی رو به زبون بی

 .حس میکنم که باید این موضوع رو بهت بگم

 :دوناوان گفت

 .لطفا بهم بگو! با من راحت باش و هر چی الزمه، بهم بگو -
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من فکر میکنم تو مدت خیلی طوالنی از گروهت دور بودی. برونیس توسط یکی از  -

ودت داره کنترل میشه! تو دردسر بدی افتادی دوناوان و اوضاع بهتر های خگرگینه

های زیادیه که تو هر موقع که نمیشه مگه اینکه تصمیم بگیری واقعا چی میخوای! سال

کمی سرت خلوت میشه، در حد یک یا دو روز به گروهت سر میزنی. یا وقتی یه موقعیت 

. من بارها سعی کردم بهت بگم این بحرانی پیش میاد، خودت رو به ایرلند میرسونی

های زیادی که خودت رو باهاشون سرگرم کردی، برات گرون تموم میشن؛ اما مشغله

 .های من توجه نکردیهیچوقت به حرف

های مختلفی که قبول کرده، جالبه که همه خیلی خوب میدونن دوناوان با مسئولیت

وز کمی سردرگمه! درواقع خودش حسابی سر خودش رو شلوغ کرده؛ اما خود دوناوان هن

 !رو به نادونی زده

 :دوناوان گفت

ها رو بهم گفتی؛ اما من انقدر درگیر وظایفم بودم که گوش شنوا درسته؛ تو بارها این -

 .نفره حسابی فکرم رو مشغول کردههات نداشتم. هیئت هفتبرای حرف
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ده. تو باید هر چه زودتر هات اضافه شو همینطور گروهت. و حاال جفتت هم به نگرانی -

یه تصمیم جدی بگیری دوناوان! وگرنه باید ریسک از دست دادن هر چیزی که داری رو 

 .به جون بخری

 .های دوناوان اضافه کرده بود، آزارم میداداین موضوع که کوسِی منو به لیست نگرانی

سنگین دیگه به قرار بود من بیام اینجا تا کمک حال دوناوان باشم؛ نه اینکه یه بار 

 .هاش اضافه کنممسئولیت

 :دوناوان آهی کشید و گفت

 .شاید! بهتره که من و مردیت برگردیم به قلعه -

 .دوناوان روپوشش رو درآورد و اون رو به سمت کوسِی انداخت. بعد تغییرشکل داد

. یه لحظه با خودم فکر کردم که تو شکل انسانم دستمو روی پارچه نرم روپوش کشیدم

سیر برگشت به قلعه رو طی کنم تا این روپوش پیشم بمونه؛ اما شک دارم که از پسش م

 !بربیام

درضمن، اگه تو شکل انسانم همراه با دوناوان بدوم، سرعتمون رو خیلی کند میکنم و 

 !احتماال فردا صبح به قلعه میرسیم
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 .بنابراین باید این روپوش رو به کوسِی پس بدم

روپوش رو پیش خودم نگه دارم، وقتی خود کوسِی همچین تازه! خیلی زشته این 

 .پیشنهادی بهم نداده

 .من این روپوش رو برات میفرستم -

 :های کوسِی نگاه کردم و پرسیدمبه چشم

 جدی میگی؟ -

آره. از آخرین باری که تونستم با یه چیز خیلی کوچیک، یه نفر رو خوشحال کنم، مدت  -

این روپوش رو ازت بگیرم، فراموش کنم که لطف کردن زیادی میگذره. حس میکنم اگه 

 !رو بلدم

 :دستش رو به سمتم دراز کرد تا روپوش رو ازم بگیره. گفت

به گرگت تبدیل شو و برو! وقتی به قلعه برگردی، میبینی که این روپوش اونجا  -

 .منتظرته

 .به سختی جلوی خودم رو گرفتم که ازش تشکر نکنم

 :هام به پایین سُر دادم و گفتمروپوش رو از روی شونه
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 !این روپوش واقعا گرم و دوست داشتنیه -

 !درسته. دقیقا مثل تو -

 .کوسِی دستش رو تو هوا تکون داد و روپوش از روی تنم محو شد

هام کش اومدن و تغییرشکل دادن؛ تا جایی که من دوباره به تو کمتر از یه ثانیه، ماهیچه

 .گرگم تبدیل شدم

 .دن چند قدم کافی بود تا بتونم خودم رو به گرگ دوناوان برسونمفقط طی کر

وقفه، مستقیما مسیر برگشت به قلعه رو میدوییدیم. از بازی و شوخی من و دوناوان بی

ها رو هم تعقیب نمیکردیم. فقط تو هامون دیگه خبری نبود. حتی رد حیوونکردن

 .سکوت مطلق به سمت قلعه میدوییدیم

های اعث شده بود که حسابی تو افکارم غرق بشم. وقتی باالخره منارهسکوت بینمون ب

قلعه از دور نمایان شدن، از خودم پرسیدم که واقعا میتونیم تو این قضیه کاری از پیش 

 .های گروه از خودشون نشون دادنببریم؟ مخصوصا با این برخوردی که گرگینه

ها از خودم رو حس کنم... که مثل ینهها از من متنفر بودن. میتونستم بیزاری گرگاون

 .حس درد تو ستون فقراتم رسوخ میکرد
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ما باید اون فرد دردسرساز رو پیدا کنیم؛ وگرنه وقتی ماه کامل بعدی فرا برسه، حداقل 

تا سر حد مرگ... البته اگه تا اون  یه نفر از این گروه منو به مبارزه دعوت میکنه! مبارزه

 .موقع هنوز زنده باشم

 .زده کردهرو بشیم، منو وحشتاین احتمال که ممکنه دوباره با برونیس روبه

 .کوسِی گفت که ما بدون اون سنجاق سینه، هیچ شانسی در برابر برونیس نداریم

اما وقتی بیشتر به این قضیه فکر کردم، متوجه شدم که قبل از مالقات با کوسِی، ما 

ار نداشتیم که با تکیه بهش، به جلو قدم حسابی سردرگم بودیم و چیز زیادی در اختی

 .برداریم؛ اما باالخره تونستیم اطالعات خوبی بدست بیاریم که بهمون کمک کنه

 .االن دیگه میدونیم برونیس چطور کنترل میشه و این موضوع به من امید میده

هاست رو اگه اون سنجاق سینه رو بدست بیاریم، هم فردی که مسئول تمام این بدبختی

 .پیدا میکنیم و هم خطر اون پری وحشی رو برای همیشه از خودمون دور میکنیم

 !درواقع اگه اون سنجاق سینه لعنتی رو پیدا کنیم، میتونیم با یه تیر، دو نشون بزنیم

های گروه برای اینکه موفق بشم، باید چشم و گوشم رو باز کنم و کامال حواسم به گرگینه

 .باشه
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یقت ماجرا فاش میشه؛ یعنی من تمام تالشم رو به کار میگیرم تا تا چند روز دیگه، حق

 .همه چیز روشن بشه

 !فقط تمام کاری که باید تا اون موقع انجام بدم، اینه که زنده بمونم

*** 

 .کتابخونه قلعه، رسما به درد نخور و بال استفاده بود! حداقل برای من که اینطور بود

های رو اعصابش، من این گرگینه و تحمل گنددماغ بازیبعد از یه بحث کوتاه با فیِدلم 

 !های بالداره، تو لیست افرادی که بهشون مشکوکم، ثبت کردمعنتر رو که شبیه فرشته

آخه من ازش خواسته بودم که اجازه بده از کامپیوتر قدیمی کتابخونه که مربوط به سال 

؛ اما اون بیشعور هنوزم برای میشه و عمال یه عتیقه به شمار میاد، استفاده کنم ۱99۴

 !حرف من تره خُرد نمیکنه و نمیذاره که به کامپیوتر مزخرفش دست بزنم

بنابراین به جای کامپیوتر، سعی کردم از موبایلم برای پیدا کردن سرنخی از اون سنجاق 

سینه، استفاده کنم؛ اما بعد از اینکه مبلغ هنگفتی رو برای فعال کردن دیتا رومینگ 

همراه برای دریافت و ارسال هر گونه داده رو در صورت  لم )امکان استفاده از تلفنموبای

های اپراتور، فراهم میکنه( پرداخت کردم و یک خروج از محدوده جغرافیایی شبکه
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ای از اون سنجاق ساعت تمام، گوگل رو زیر و رو کردم؛ باید بگم که هیچ عکس یا نشونه

 !پیدا نکردمسینه تو وبسایت موزه دوبلین 

هایی که به سرقت رفته بودن، هیچ اسم و نشونی از یه سنجاق حتی تو لیست عتیقه

 .سینه دیده نمیشد

 .بست رسیده بودمرسما به بن

 .من به اون سنجاق سینه احتیاج دارم. زندگی من به همین بستگی داره

 !چه شکلیه؟ اما آخه چطور میتونم اون سنجاق سینه رو پیدا کنم، وقتی حتی نمیدونم

 !فقط خدا میدونه اون سنجاق سینه کوفتی کدوم گوریه

ها از سنجاق های گروهش سر بزنه تا چک کنه کسی از اوندوناوان رفته بود به گرگینه

 .سینه استفاده میکنه یا نه

 .البته دوناوان قصد نداشت از کنار من جُم بخوره؛ اما من وادارش کردم که بره

ثل اجل معلق باالی سرم وایسته و کارهام رو چک کنه؛ فقط باعث آخه اینکه دوناوان م

 !میشه که بیشتر عصبی بشم
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بنابراین دوناوان موری افتخار دادن و تشریفشون رو بردن! اگه کارهامون رو تقسیم 

 .کنیم، به نفع هردومونه

من فکر میکنم برای شروع جستجوهامون، باید هر چیزی که شبیه سنجاق سینه هست 

 .پیدا کنیم رو

هایی که پیدا میکنیم، بتونه برونیس رو فرا بخونه، یعنی دقیقا و اگه یکی از سنجاق سینه

 !زدیم به هدف

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

من هیچی پیدا نکردم. لطفا بهم بگو که شانس بهت رو آورده و حداقل تو تونستی یه " -

 "!چیزی پیدا کنی

آور و مزخرف با لیدیا داشتم. اون یه وگوی به شدت خجالته گفتنه متاسفانه! من ی" -

سنجاق سر روی موهاش داشت که بنظر میومد بشه به عنوان سنجاق سینه هم ازش 

 ".استفاده کرد

 

 :من نمیدونستم لیدیا کیه؛ اما خب برام مهم نبود که بدونم. گفتم
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 "خب چیکار کردی؟" -

 "!قرض بده ازش خواستم که سنجاق سرش رو بهم" -

 دوناوان از یه زن خواسته که سنجاق سرش رو بهش قرض بده؟

 :ای گفتمبا لحن بامزه

 "خسته نباشی عزیزم! حاال از سنجاق سر خوشت اومد؟ رو موهات امتحانش کردی؟" -

 :با حرص گفت

مردیت! خب بهتر از این بود که خودم برم سنجاق سر رو از روی موهاش بردارم. به " -

من اون سنجاق سر رو لمس کردم و برونیس رو فرا خوندم؛ اما هیچ اتفاقی هر حال، 

هاش از شدت تعجب اندازه دو تا . وقتی سنجاق سر رو به لیدیا پس دادم، چشمنیفتاد

 "!آورهکاسه شده بود. فکر میکرد من خُل شدم. هووووف! خجالت

های گل م. لپخب؛ اصال دلم نمیخواد که همچین صحنه جذابی رو از دست بد" -

 "ات دیدن داره دونا! تو االن کجایی؟انداخته

سالن تمرین. دارم با ایان مبارزه میکنم. خوشحال میشم اگه تو هم بیای اینجا. اگه " -

 ".هام باشی، احساس خیلی بهتری دارمجلوی چشم
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 .دوناوان نگرانم بود؛ اما من حالم خوبه

و بشم، ما اون سنجاق سینه رو پیدا میکنیم. باید رقبل از اینکه من دوباره با برونیس روبه

 .ای وجود ندارهپیدا کنیم! چون هیچ گزینه دیگه

های پیچ در پیچ قلعه، مسیر رسیدن به پلهبه کمک دوناوان تونستم از بین راهروها و راه

 .سالن تمرین رو پیدا کنم

اید از دوناوان بخوام که اگه سر در نیارم که چطور میتونم تو این قلعه رفت و آمد کنم؛ ب

 .یه نقشه برام تهیه کنه

 .انتهاش سرگیجه نگیرم، هنر کردماین قلعه واقعا مزخرف بود! اگه تو این راهروهای بی

خداروشکر که الزم نیست برای پوشیدن لباس مناسب، به محل سکونت دوناوان برگردم؛ 

 !ه میشدموگرنه اگه قرار بود این همه راهرو رو طی کنم، رسما دیوون

من از قبل، لباس مناسب برای مبارزه پوشیده بودم. با فرض اینکه اون سنجاق سینه و 

 .باش قرار داده بودمخائن گروه رو پیدا میکنیم، خودم رو تو وضعیت آماده
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های ورزشی، بلوز چند الیه و بین بودم؛ اما شلوار کشی، کفشظاهرا من زیادی خوش

ودم، نشون میداد که من حسابی خودم رو برای هر شرایطی داری که پوشیده بژاکت کاله

 .آماده کرده بودم

آخه شاید مجبور بشیم قلعه رو ترک کنیم؛ بنابراین اگه لباس گرم نپوشیده باشم، رسما 

 !قندیل میبندم

 !اما امیدوارم که کارمون به بیرون قلعه نکشه. حداقل فعال

 .وقتی به سالن تمرین رسیدم، خیلی شلوغ بود

های کوچیک تقسیم شده بودن و هرکدوم مشغول کاری های ایرلند به گروهگرگینه

 .بودن

ها هم با هم مبارزه میکردن؛ اما اغلبشون ها مشغول ورزش کردن بودن و بعضیبعضی

ایان و دوناوان رو که وسط سالن مشغول مبارزه بودن، تماشا میکردن و با هم حرف 

 .میزدن

تی که ایان نثارش کرده بود، جاخالی بده. ایان هم تعادلش رو از دوناوان چرخید تا از مش

 .دست داد و مشتش به زمین کوبیده شد
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 .مشتش چنان محکم بود که صدای ترق تروق بدی تو فضا پخش شد

راحتی وقتی از روی زمین بلند شد، بازوش حسابی منقبض شده بود و انگار نمیتونست به

 .تکونش بده

ماشا میکردم، با دیدن وضع ایان، دردم گرفته بود! حاال معلوم نیست من که فقط داشتم ت

 .ایان بیچاره چقدر دهنش سرویس شده

مطمئن نیستم که استخوان دستش شکسته یا نه؛ اما اگه شکسته باشه، در عرض یکی 

 .دو ساعت ترمیم میشه

خاکستری این سالن اصال با عقل و منطق من جور در نمیومد! تمام فضای سالن رو سنگ 

 .قلعه پوشونده بود و فقط درگاه از چوب ساخته شده بود

تمام دیوارها و کف سالن تمرین از سنگ ساخته شده بود و فقط یه حرکت اشتباه 

  .میتونست هر کسی رو طوری داغون کنه که کارش به پزشک قلعه بکشه

 !اصال جالب نیست

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

 "تو این سالن دیده نمیشه؟ چرا هیچ تشکی" -
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آره، میدونم که اینجا باید با تشک پوشیده بشه. من قصد داشتم که این سالن رو به " -

های گروه اینجا رو همینطوری که تری تبدیل کنم؛ اما بعضی از گرگینهفضای مدرن

 ".هست، دوست دارن

هاش رو پر کرده بودن. هایی که زیر پادوناوان مشغول باال و پایین پریدن بود، روی توپ

 .جور تمرین تعادل بودیه

شلوارک ورزشی که پوشیده بود، تا باالی زانوهاش میرسید؛ اما حتی یه قطره عرق هم 

 .فرم پاها و شکمش دیده نمیشدهای خوشروی ماهیچه

 .چقدر حیف! آخه تماشای جاری شدن عرق روی عضالت بدنش، واقعا برام جذابه

بی از عرق خیس شده بود. تیشرتش کامال به پوستش چسبیده اما در عوض، ایان حسا

 .بود و عضالتش رو به نمایش میذاشت

 .ایان هیکل تراشیده و خوبی داشت؛ اما یکم الغر بود

صورت ایان مثل چغندر قرمز شده بود و نفسش بند اومده بود. سعی میکرد کمی هوا 

 .اوان رو شکست بدههاش کنه و سر در بیاره که چطور میتونه دونوارد ریه
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از درگاه عبور کردم و وارد سالن شدم. همونطور که به سمت دوناوان میرفتم، اطراف رو 

 .از نظر گذروندم

وجه با هیچاما نمیتونستم این حقیقت رو نادیده بگیرم که سالن تمرین قلعه ایرلند به

 .امون برابری نمیکنهسالن تمرین پدرم تو خونه

 !اینجا به گرد پای سالن خودمون هم نمیرسه درواقع باید بگم که

 .یه نفس عمیق کشیدم

ها رو به ها عرق گرگینههای این سالن قدیمی و تیره بودن و بخاطر اینکه سالسنگ

 !خودشون جذب کرده بودن، کمی بوی کپک میدادن

های بنظر میرسه عالوه بر نصب کردن وای فای و طراحی یه برنامه خوب برای موقعیت

 .انی؛ خیلی کارهای دیگه هست که باید تو این قلعه انجام بشهبحر

 .تمام این قلعه، نیاز به یه تحول عظیم داره! یه انفجار بزرگ که از این رو به اون رو بشه

ایان که حرصش در اومده بود، سعی کرد با یه لگد مسخره، تعادل دوناوان رو برهم بزنه تا 

 .ها بیفتهاز روی توپ
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ام گرفته بود. بماند که قیافه کالفه و پر از حرص ایان هم واقعا ت ایان، خندهاز این حرک

 .دار بودبامزه و خنده

ها هستن. عالوه بر قدرت درمان سریعی که تر از انسانتر و سریعها ذاتا قویگرگینه

 !ناپذیریمداریم، باید بگم که ما به شدت شکست

ذهنشون دارن، تا اینکه با چیزی مواجه بشن که ها تو حداقل این فکریه که اغلب گرگینه

 !تر باشه... مثل برونیستر و بزرگازشون قوی

های رزمی های گروه پدرم خیلی سخت و به صورت مداوم تمرینبخاطر همینه که گرگینه

 .رو انجام میدن

ی ایلبه هم از همین اصول برای تمرینات رزمی و ورزشی استفاده میکنه. همهسنت

های بدنی شدید ایلبه موظفن که دو ساعت از روزشون رو صرف تمرینهای سنتگرگینه

 .کنن

های نر جوون، عالوه بر این تمرینات، برای قبول شدن تو تست کازادوری خیلی از گرگ

های سخت ها تمرینی گرگینههم حسابی تالش میکنن؛ در نتیجه حداقل دوبرابر بقیه

 .انجام میدن
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 .اشون خارج نمیشنها اغلب از قلعهرمورد گروه ایرلند فهمیدم، اونتا اونجایی که من د

های اینجا سرشون تو الک خودشونه و اهل معاشرت نیستن. در واقع گرگینه

 !نوازی هم که اصال بلد نیستنمهمون

هاش ایجاد شاید دوناوان دوست داشته باشه که تو این قلعه، فضای کافی برای مهمون

نوازن و نه اهل دور زدن و بازدید های اینجا نه مهمونکه گفتم، گرگینهکنه؛ اما همونطور 

 .های دیگهاز گروه

ایلبه سکونت داشته؛ شانونه. و ای که من از این گروه میشناسم و تو سنتتنها گرگینه

 !اون هیچوقت دلش نخواست که درمورد گروه بومیش حرف بزنه. هیچوقت

، وقت زیادی رو تو این قلعه میگذرونن و خیلی های ایرلندبنظر میرسه که گرگینه

 !چیزهای دیگه رو گذاشتن کنار

ها با تکونولوژی و عصر مدرن پیش نمیرن و از نظر من وضعیت ظاهری زندگیشون اون

 !انگیزهرقت

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم
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ن بیچاره بنظر میاد که مقام چهارم گروهت داره از حال میره. چه بالیی سر ای" -

 "آوردی؟

 "!هیچی! باور کن من کاری نکردم. خودش آش و الش شد" -

 .ها ایستادم و بینشون دنبال سورشا گشتم؛ اما اونجا نبودکنار گروهی از خانم

ها متوجه حضور من بشن. خداروشکر که خبری از یه دقیقه زمان برد تا گروه خانم

 !ویویان نبود

تر شد. پشت سر ایان های داخل سالن کمپچرفته رفته پچوقتی به سمت ایان راه افتادم، 

 :اش زدم. بعد گفتمایستادم و ضربه آرومی به شونه

 از نظر تو اشکالی نداره حاال من با دوناوان مبارزه کنم؟ -

 .زیپ ژاکتم رو باز کردم و اون رو یه گوشه انداختم

 :ایان گفت

 !نه -

 :اش گذاشت. گفتهاشو روی زانوهبه سمت جلو خم شد و دست
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گندش بزنن! دو ساعته دارم با این لعنتی مبارزه میکنم؛ اما خم به ابرو نیاورده! گمونم  -

 .دیگه باید تسلیم بشم

 :اش زدم و گفتمبرای دلداری، چند ضربه به شونه

اتون رو کامل ندیدم؛ اما گمونم باید به این آقای لعنتی یه مشت و مال من مبارزه -

 .حسابی بدم

 :ان کمرش رو صاف کرد، پوفی کشید و گفتای

 !نمیتونی این کار رو انجام بدی. غیرممکنه -

 :مالیدم و گفتم هام رو به همدست

 .خب به مبارزه دعوتش میکنم -

 :بعد به سمت دوناوان چرخیدم و گفتم

 .اگه افتخار میدی، بیا با هم مبارزه کنیم -

 :و گفت دوناوان باال و پایین پریدنش رو متوقف کرد

 .تو نمیتونی منو شکست بدی مردیت -
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 :لبخندی زدم و گفتم

 !شاید نتونم؛ اما سرگرمی خوبیه که امتحانش کنم -

و اگه بتونم در برابر دوناوان مقاومت کنم؛ اونوقت شاید... فقط شاید بتونم تو این گروه 

 .چندتا طرفدار برای خودم پیدا کنم

 .ورا جاخالی دادمدوناوان به سمتم خیز برداشت و من ف

 .امون شروع شده بودمبارزه

من میدونستم که دوناوان بهم آسیب نمیرسونه؛ اما خب دلیل نمیشه که بهم حمله نکنه. 

 !این یه مبارزه هست

هاش هام رو نثار دوناوان کردم و سعی کردم گاردی که با دستسر هم مشتچندبار پشت

های من رو دفع ا اون خیلی راحت مشت؛ امجلوی صورتش ایجاد کرده بود رو بشکنم

 .میکرد

 .با آخرین مشتم، دوناوان مچ دستم رو گرفت و با یه حرکت منو به سمت خودش کشید

قبل از اینکه دوناوان بتونه منو تو آغوشش اسیر کنه، فورا به بدنم قوس دادم و تو هوا 

 .معلق زدم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
530 

 

رد، کافی بود تا بتونم مچ دستم رو فشاری که این حرکت با تمام وزنم به دوناوان وارد میک

 .آزاد کنم

هام شکل گرفت؛ اما های گروه رو شنیدم، لبخندی روی لبگرگینه وقتی صدای تشویق

 .فقط برای چند ثانیه؛ چون دوناوان دوباره به سمتم هجوم آورد

 وار حرکت کرد و با. بدنش مارپیچوقتی بهم لگد زد، فورا مچ پاش رو گرفتم و چرخوندم

 .ضربه سختی به زمین کوبیده شد

 .صدای برخورد دوناوان به کف سالن تو فضا پخش شد

 .رو شنیدم "یا عیسی مسیح"ی سالن، صدای مطمئنم که از سمت دیگه

 :. لبخندی تحویلم داد و گفتدوناوان روی زمین چرخید تا صورتم رو ببینه

 .من حتما باید تو این سالن تشک نصب کنم -

 اوه! جدی؟ -

 :با لباسم عرق کمی که روی پیشونیم نشسته بود رو پاک کردم و بعد ادامه دادم

هات میکنی. این سالن با این اگه این کار رو انجام بدی، لطف بزرگی به خودت و گرگینه -

 .وضع، هیچ کمکی بهتون نمیکنه
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ستاد. دوناوان همونطور که روی زمین دراز کشیده بود، با یه حرکت پرید و روی پاهاش ای

 :گفت

این مشکل رو فورا حل میکنیم. من یکی رو میشناسم که میتونه تو این موضوع،  -

 .کارمون رو راه بندازه

 

هام رو باال آوردم تا خودم رو برای حرکت بعدی دوناوان چند قدم عقب رفتم و دست

 :آماده کنم. گفتم

 !خوبه -

سر هم مشت و لگد نثارم میکرد با گفتن این حرف، دوناوان دوباره بهم حمله کرد. پشت

 .و من دفعشون میکردم

های بیشتری تشویقم ای به دوناوان بزنم، گرگینههر زمان که سعی میکردم ضربه

 .میکردن تا ادامه بدم

 .هاشون برای حمله بهم انگیزه میداداین تشویق

 .نیم ساعت بعد، دوناوان منو به کف سالن میخکوب کرد



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
532 

 

ی تالش کردم؛ اما دوناوان باالخره مقاومتم رو در هم شکست. خب من تو این مبارزه، خیل

 !به هر حال، هر شروعی یه پایانی داره دیگه

روشی که دوناوان برای میخکوب کردن من به زمین استفاده کرده بود، همون روشی بود 

 .که من روی مکس پیاده کرده بودم

الن تماس داشتن. دوناوان هام با سنگ کف سروی شکمم پخش زمین شده بودم و گونه

بازوم رو کامال ماهرانه روی کمرم پیچونده بود؛ طوری که اصال نمیتونستم تکونش بدم. 

درضمن زانوش رو هم روی ستون فقراتم قرار داده بود که علنا هیچ راه گریزی برام باقی 

 .نمونه

که درواقع ام رو نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خندیدم. وقتی دوناوان صدای خنده

هاش رو کم کرد و به سمت پایین خم شد تا تایید تسلیم شدنم بود، شنید؛ فشار دست

 .پیشونیم رو ببوسه

 :همونطور که سرش پایین بود، گفت

های تدافعی، خیلی ماهر هستی؛ اما باید روی حمله کردنت کار کنیم. تو اجرای حرکت -

 .ای نداریبرای حمله کردن به رقیبت هیچ برنامه
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 :منو چرخوند تا صورتم رو ببینه و تو همون وضع گفت

 .تو نتونستی به من ضربه بزنی و تحت فشارم بذاری -

 :شونه باال انداختم و گفتم

موافقم. تو این مبارزه، من تماما داشتم از خودم دفاع میکردم. شاید بخاطر اینکه  -

 .تر از من بودرقیبم خیلی قوی

 !تر باشه، تو باید با زیرکی بیشتری بجنگیاما اگه رقیبت از تو قوی -

تره، حمله کنم و به کامال درسته؛ اما مطمئن نیستم چطور میتونم به فردی که ازم قوی

 !هاش پودر نشملطف ضربه

 :دوناوان که فکرم رو خونده بود، گفت

 .که چطور میشه این کار رو کرد های بعدی بهت نشون میدمتو مبارزه -

ی من کنار رفت و قبل از اینکه کامال از روی زمین بلند شه، به پایین خم دوناوان از رو

 .شد و دستش رو به سمتم دراز کرد

برای اینکه از روی زمین بلند شم، به کمک دوناوان نیاز نداشتم؛ اما خوبه که انقدر 

 .بامالحظه هست



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
534 

 

 :ها گفتیکی از گرگینه

 !برانگیز بود واقعا تحسین -

هایی که مبارزه من و دوناوان رو تماشا میکردن، جه اطرافم شدم. گرگینهو انگار یهو متو

 .حسابی شیفته جنگیدنمون شده بودن

هاشون رو میشنیدم؛ اما توجهی نشون در طول مبارزه، هر از گاهی صدای تشویق

نمیدادم. آخه برای جنگیدن با دوناوان الزمه که صددرصد حواستو روی مبارزه متمرکز 

 !همون اول میبازی کنی؛ وگرنه

ها از نیم ساعت قبل، خیلی بیشتر شده. طوری که گمونم تقریبا تمام تعداد گرگینه

 .های گروه مبارزه ما رو تماشا کردنگرگینه

 .ها هم عصبی بودها نشون میداد که حسابی شوکه شدن و چهره بعضیبعضی از چهره

اشون دید؛ درحالی رو تو چهرهها تحت تاثیر قرار گرفته بودن و میشد خوشحالی بعضی

 .ها چندان از این وضع راضی نبودنکه بنظر میرسید بعضی

 .اما حداقل میشه گفت که با این مبارزه تونستم توجه نصف گروه رو به خودم جلب کنم

 :ایان به سمتم اومد و گفت
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 .وای! باورم نمیشه -

 :شونه باال انداختم و گفتم

گجو و ماهر تشکیل شده و منم عضوی از این گروهم! های جنگروه پدرم از گرگینه -

وقت با من تمرین کرد. و وقتی ی اخیر، دوناوان تقریبا تمامدرضمن، تو این چند هفته

تر از من هستن، جای این بزرگوار برای جلسه به کانادا رفت، برادرهام که همشون بزرگ

و هر بیست و چهار ساعت رو پر کردن و رسما دهنم رو سرویس کردن! من هرروز هفته 

 .های رزمی بودمروز، مشغول تمرین

 :عرق رو از روی پیشونیم پاک کردم و ادامه دادم

 .وگرنه تا یه ماه پیش، من حتی نصف االنم مهارت نداشتم -

 :دوناوان گفت

های رزمی رو آموزش بدم؛ این دروغه! من حتی تو یه سال هم نمیتونم تمام این حرکت -

 !ه ماهچه برسه به ی

 :بعد رو به ایان و طوری که بقیه بشنون، گفت
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هایی که تا حاال دیدم، بهتر میجنگه؛ اما خودش هنوز این مردیت از خیلی از گرگینه -

 .موضوع رو نفهمیده

 :هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتمچشم

 !حاال هر چی -

رگ میکنه. این های گروهش بزها، داره زیادی منو پیش گرگینهدوناوان با این حرف

 .درست نیست

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 ".من دروغ نگفتم" -

ها رو بهشون بزنی. من و تو جفت همدیگه هستیم. خب اینطوری تو نباید این حرف" -

 ".ها فکر میکنن تو داری بیخودی ازم تعریف میکنیاون

 ".چیزی که گفتم، حقیقته نه تعریف! حرفم رو باور کن" -

هایی اطرافم از وجودم میخواست حرفش رو باور کنه؛ اما تو تمام عمرم، گرگینهبخشی 

العاده های فوقبودن که تو مبارزه و شکار لنگه نداشتن. بخاطر همین با دیدن مهارت

 .های دوناوان برام سختهها، هضم حرفاون
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و مشغول دوتا مرد به سمت دوناوان اومدن تا باهاش حرف بزنن. ازشون فاصله گرفتم 

 .بررسی اطرافم شدم تا ژاکتم رو پیدا کنم

این ژاکت دقیقا اندازه تنم بود؛ طوری که انگار برای من دوخته بودنش. درضمن پارچه 

 .پشمی که برای دوختنش استفاده شده بود، واقعا خاص بود

 .من هرگز نمیتونم یه ژاکت پشمی دیگه مثل این پیدا کنم

، اونم تو اتاقی که حسابی شلوغ بود، واقعا کار انداختن ژاکت قشنگم روی زمین

 .ای محسوب میشداحمقانه

ای که از پیدا کردن ژاکتم ناامید شدم، متوجه شدم یه خانم داره به سمتم درست لحظه

 .میاد و اتفاقا ژاکت منم تو دستشه

های کوچیکی از موهاش، مثل سرش بافته بود؛ اما بخشموهای مشکی فرفریش رو پشت

 .پیچک اطراف صورتش رها شده بودن گیاه

تر بود؛ اما از اونجایی که قوز کرده بود، باعث میشد که قدش قدش فقط کمی از من کوتاه

 .تر بنظر برسهکوتاه

 :دستش رو به سمتم دراز کرد تا ژاکتم رو بهم بده. ژاکت رو ازش گرفتم و گفتم
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 .خیلی ممنون -

 .، تحویلش دادم"ا با هم دوست بشیمبی"بعد بهترین لبخندم رو که بهش میگفت 

 :گفت

 ...من -

حرفش رو ادامه نداد؛ اما من صبورانه منتظر موندم تا دوباره شروع کنه و سعی کردم 

 .ام طوری نباشه که اون دختر رو معذب کنهچهره

 :گفت

وقت تمرین نمیکنیم؛ مثال من چند ساله که ات عالی بود. ما... ما اینجا تماممبارزه -

ت و حسابی حرکات رزمی رو تمرین نکردم؛ اما با بالیی که سر جان و توماس اومد، درس

من دیگه نمیتونم دست روی دست بذارم و کاری نکنم. من میخوام مبارزه کردن رو یاد 

 بگیرم؛ اما مطمئن نیستم که تو قبول میکنی باهام تمرین کنی یا نه. امکانش هست؟

دم که تو این مبارزه حسابی خوش درخشیدم و تر شد. دیگه مطمئن شلبخندم عریض

 .ای برقرار کنمباالخره میتونم با این گروه ارتباط دوستانه

 :اصال قصد نداشتم خواسته این دختر رو رد کنم. پس گفتم
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 !حتما -

 

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

هایی و کیکها . شیرینیاسم این دختر، فرانسیسه و توی آشپزخونه قلعه کار میکنه" -

 "!العاده هستکه این دختر میپزه، فوق

 :. گفتممنم که حسابی شکمو بودم

 ".جدی؟ پس چه خوب که باهاش آشنا شدم" -

 ".آره" -

 .به نظر من، در طول روز، دسر یه وعده غذایی خیلی مهم محسوب میشه

 :دوناوان برای چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت

ها و های گروه دریافت میکنم، تغییر کرده. اختالفگرگینهاحساسی که از پیوندم با " -

 ".هاشون فروکش کردهاعتراض
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نمیتونستم بُهت و حیرتی که تو صدای دوناوان حس میشد رو باور نکنم؛ اما مگه ممکنه 

 !که مشکل گروه به همین سادگی حل بشه

 :پرسیدم

 "جدی میگی؟" -

 ".گروه تحت تاثیر قرار گرفتنهای ی گرگینهآره! من فکر میکنم که همه" -

زده بنظر میرسید که اصال دلم نمیخواست چیزی بگم که حالش دوناوان انقدر هیجان

گرفته بشه؛ اما فقط یه دور مبارزه، چیزی نیست که بتونه مشکل جدی این گروه رو حل 

 .کنه

ضاع تا ای برای شروع باشه؛ اما من چندان مطمئن نیستم که اوشاید این مبارزه، جرقه

 .آخر، به همین شکل، ثابت بمونه

ام، باهام حرف زد و سعی کرد که یه ارتباط فرانسیس اولین کسی بود که بعد از مبارزه

 .دوستانه بینمون ایجاد کنه؛ اما خوشبختانه این دختر آخرین فرد هم نبود

 های ماده و آموزشتا یک ساعت بعد، من مشغول تصحیح کردن نحوه ایستادن گرگینه

 .ها بودمهای اساسی دفاعی به اونحرکت
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های گروه، اوقات خوبی رو و باید اعتراف کنم که خیلی بهم خوش گذشت و کنار خانم

 .سپری کردم

های گروه تغییر عقیده دادن و رفتارشون با من خوب البته نمیشه گفت که تمام گرگینه

ن به راه انداخته بودم، توجه نمایی که تو مبارزه با آلفاشوشد؛ اما تا حدودی، با قدرت

 .هاشون رو جلب کرده بودمخیلی

 .بنظرم برای شروع، خوب بود

ها آموزش بدم، دوناوان هر از گاهی، برای چک کردن همونطور که سعی میکردم به خانم

 .اوضاع، به سمتم میومد و با حضورش حواسم رو حسابی پرت میکرد

تمرین ما بودن، طعنه میزدن یا مسخره  های نری که مشغول تماشایهر زمان گرگینه

 .ها تمرکزش رو از دست میداد و سکندری میخوردمیکردن، حداقل یکی از خانم

این گروه، چندتا گرگ عنتر داره که تو زمینه بیشعوری، رتبه اول رو کسب کردن و الزمه 

میشه یه که یه کالس یا بهتره بگم ده تا کالس براشون گذاشته بشه که یاد بگیرن چطور 

 !گرگ بانزاکت بود
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هاش هم بخاطر بعد از دو ساعت تمرین، فرانسیس حسابی از عرق خیس شد و دوست

 .ریخته و شلخته شده بودهای رزمی، سر و وضعشون بهماجرای حرکت

 :ها خاتمه بدم. پس گفتمدیگه وقتشه که به تمرین

 !کمم به قار و قور افتادهخب! برای امروز کافیه. کی دلش غذا میخواد؟ من که شخیلی -

 :دوناوان از طریق پیوندمون گفت

 ".من باید با ایان حرف بزنم" -

خب! این گروه حسابی خسته شدن و نیاز به تجدید انرژی دارن. منم خیلی خیلی" -

 "گرسنمه؛ پس همراهشون میرم. مگه اینکه تو بخوای من همینجا بمونم؟

 ".ینمت. فقط مواظب خودت باشنه. یکم دیگه تو سالن غذاخوری میب" -

 ".نگران نباش. من تنها نیستم. درضمن تو هم خیلی زود به ما ملحق میشی" -

دوناوان نگرانم بود؛ اما اون نمیدونست من به همون اندازه که وحشت دارم با برونیس 

 .رو بشم؛ از این میترسم که اون پری وحشی دنبال دوناوان باشهروبه

 .وناوان تکون دادم و همراه فرانسیس از سالن تمرین خارج شدمدستم رو آروم برای د
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 :فرانسیس گفت

های گروه، برات سخت بوده؛ اما من میدونم اومدن به اینجا و سازگار شدن با گرگینه -

 .من فکر میکنم حضور تو برای ما خیلی مفیده

 .ها، لطف و محبت فرانسیس رو نشون میدهاین حرف

 :زی بگم، فرانسیس ادامه دادقبل از اینکه بتونم چی

من فکر نمیکردم تو به این خوبی باشی. منظورم اینه که، سلیقه دوناوان تو انتخاب  -

 .ها، چندان تعریفی نداره؛ اما تو خودت رو ثابت کردیخانم

جاش، این حرف میتونستم از این حرفش منظور بدی بگیرم و ناراحت شم؛ اما به

 .و تحسین قبول کردمفرانسیس رو به عنوان تعریف 

رو بسته  ای نداشتم که چطور باید جوابش رو بدم؛ بنابراین ترجیح دادم دهنمو هیچ ایده

 .نگه دارم تا یه وقت گند نزنم

 :دوباره خودش به حرف اومد

من مطمئنم وقتی ریونا بفهمه دوناوان یکی رو برای خودش پیدا کرده، خیلی  -

 .زده میشههیجان
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ظه راه رفتنم رو متوقف کردم؛ اما دوباره خودم رو به فرانسیس رسوندم چی؟! برای یه لح

 :و پرسیدم

 ریونا کیه؟ -

 .دختر سابق دیگه نباشه؛ چون رسما آمپر میچسبونمبهتره که یه دوست

 تو ریونا رو نمیشناسی؟ -

 .نه! تا حاال اسمش رو نشنیدم -

 .ای بدی با خودش بیارهاما یه حسی بهم میگه این زن هر کی که هست، قراره خبره

یا عیسی مسیح! اگه دوناوان با یه گرگ دیوانه دیگه خوابیده باشه؛ من دیگه واقعا قاطی 

 .میکنم

 :فرانسیس گفت

من فکر میکردم از اونجایی که جفت دوناوان هستی، اون حتما درمورد ریونا بهت گفته.  -

گی نمیکنه، چند سالی میشه که از وقتی که ریونا از اینجا رفته و دیگه تو این قلعه زند

ندیدمش. این قلعه برای ریونا خیلی بزرگ بود و تو پیدا کردن مسیرها دچار مشکل 

میشد؛ در کل این قلعه با طبع ریونا سازگار نبود؛ اما به هر حال رفتنش از اینجا، واقعا 
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ینجا سر کننده بود. حضور ریونا تو این قلعه باعث میشد که دوناوان مدام به اناراحت

وجه مالقات با ریونا رو از دست هایی که خیلی سرش شلوغ بود، به هیچ. حتی وقتبزنه

 ...نمیداد و وسط اون همه مشغله، حداقل سالی یه بار رو حتما به ایرلند برمیگشت

هام میل اوه خدای من! این دختر یه بند داره چرت و پرت میبافه و پرحرفی میکنه. دست

هاش رو بگیرن و انقدر تکونش بدن تا اطالعاتی که واقعا الزم شونه عجیبی داشتن که

 .داشتم رو فاش کنه

هاش، بازم مالقات با این زن رو از دست نمیداد؟ خدای من! دوناوان حتی با وجود مشغله

 این دختره داره درمورد کی حرف میزنه؟؟

 :گفتم

 فرانسیس! اون زن کیه؟ -

 .ناامیدی و درموندگی تو لحنم موج میزد دار شده بود.صدام تا حدودی خش

 :فرانسیس که متوجه وضعیتم شد، چند قدم سکندری خورد و گفت

اوه! شرمنده. این موضوع فقط... منظورم اینه که... من فکر میکردم که تو این موضوع  -

 .رو میدونی
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 :یاخدا! از طریق پیوندمون از دوناوان پرسیدم

 "دوناوان! ریونا کیه؟" -

 "ور؟چط" -

 :هوف! من آخرش مجبور میشم یکی رو بکُشم تا آروم بشم! گفتم

 "!لطفا بهم بگو" -

 ".ریونا مادرمه" -

 .هام بود رو بیرون فرستادمبا شنیدن این حرف، تمام هوایی که درون ریه

 .اصال همچین حدسی نزده بودم. حتی یه لحظه هم به ذهنم خطور نکرد

 .و دوباره راه رفتنم رو متوقف کردم سواالت زیادی به ذهنم هجوم آوردن

 :تر بود. پرسیدماولین سوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود، از همه مهم

 "مادرت هنوز زنده هست؟؟" -

 "آره، معلومه که زنده هست. تو این رو نمیدونستی؟" -

 ".چطور همچین چیزی ممکنه؟ پدر تو خیلی وقت پیش، فوت شده" -
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 گینه که نیمی از روحش محسوب میشه، بمیره، اون گرگینهمعموال وقتی جفت یه گر

 .نمیتونه مدت زیادی دووم بیاره

ی پری ن پدر دوناوان رو میدونن؛ اون تو جنگ علیه یه ملکهها داستای گرگینههمه

 .شیطانی، کُشته شد. این داستان مثل یه افسانه میمونه

 :دوناوان گفت

هاش جریان داره. گرگینه هست و خون پری تو رگ_آره. اما مادر من یه دورگه پری " -

هرچند بعد از اینکه پدرم مُرد، فرسودگی مادرم شروع شد؛ اما خب نسبت به یه 

ها، مادرم االن اوایل ی عادی، مادرم خیلی کُندتر دچار پیری میشه. از دید انسانگرگینه

کافی سرزنده و چابک دهه هفتاد سالگیش رو سپری میکنه. البته مادرم هنوز به اندازه 

های گروه مشکل داشت. آخه احساسات و هست؛ اما با زندگی کردن بین گرگینه

بود. بخاطر همین تصمیم گرفت به یه خونه دیگه  اش خیلی شکننده و ظریف شدهروحیه

 "...مکان کنهنقل

 ...هیهو یه موضوع وحشتناک به ذهنم خطور کرد. اگه برونیس، مادر دوناوان رو پیدا کن

 :پرسیدم
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 "همه میدونن که مادرت زنده هست؟" -

 "!ره؛ معلومه که میدوننآهای گروهمه؟ منظورت از همه، گرگینه" -

 :پرسیدم

 "های گروهت میدونن که کجا میتونن مادرت رو پیدا کنن؟گرگینه" -

آره؛ اما هیچکس سراغ مادرم نمیره؛ چون مادرم به شدت به حریم شخصیش عالقه " -

 ".خوشش نمیاد کسی مزاحم خلوتش بشه داره و

 "!ما باید بریم پیش مادرت. همین االن" -

ترین پنجره رو باز کردم. باد خیلی سردی به به سمت انتهای راهرو دوییدم و فورا نزدیک

 !صورتم برخورد کرد و حس کردم که تا مغز استخوانم منجمد شده

رگشتن به اتاق دوناوان، اصال وقت تری احتیاج داشتم؛ اما برای بمن به ژاکت ضخیم

 .نداشتم

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

 "!شده منتظرتم. زود بیاهای پارکمن بیرون قلعه، کنار ماشین" -
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 .به پایین پنجره نگاه کردم؛ دو طبقه تا زمین فاصله داشتم

 .خب اونقدراهم بد نیست! تسا از ارتفاع بدتر از این هم پریده

 .پنجره به سمت پایین آویزون کردم وب پنجره قرار گرفتم و خودم رو از لبهتو چهارچ

فرانسیس خودش رو به پنجره رسوند و سرش رو بیرون آورد تا نگاهی بهم بندازه. 

 :پرسید

 داری چیکار میکنی؟؟ -

 !دعا کن که شانس بیارم -

فرود میومدم، با بعد از گفتن این حرف، لبه پنجره رو رها کردم. وقتی به سمت پایین 

  !وجود باد سردی که به پوستم برخورد میکرد، چیزی نمونده بود که قندیل ببندم

قبل از اینکه پاهام به زمین برسن، یه لحظه با خودم فکر کردم که شاید بیرون پریدن از 

 .پنجره تو هوای یخبندون ایرلند، چندان گزینه خوبی برای خروج از قلعه نبوده

هام از شدت سرما میلرزیدن؛ اما بعد از چند لحظه، فرود اومدم. دندونآروم روی زمین 

 .شروع کردم به دوییدن

 .قلعه رو دور زدم تا خودم رو به پارکینگ برسونم
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 .فقط امیدوارم برای نجات مادر دوناوان از اون پری وحشی، خیلی دیر نکرده باشم

*** 

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتمهام روی فرمون ماشین ضرب گرفته بودم. با انگشت

 "دوناوان؟؟" -

 ".دارم میام! فقط یه دقیقه دیگه صبر کن" -

دوناوان خیلی طولش داده بود. اما همین یه دقیقه ممکنه مرگ و زندگی مادرش رو 

 .تعیین کنه

 .نه! من نمیتونم ریسک کنم

وندم. سرعتم انقدر بنابراین با سرعت به سمت مسیری که به خروجی قلعه ختم میشد، ر

 .های ماشین به اطراف پرتاب میشدنهای مسیر، از زیر الستیکریزهباال بود که سنگ

رها شده باشه، پرید  اما هنوز خیلی دور نشده بودم که یه نفر مثل تیری که از کمان

 !جلوی ماشین

 :جیغ کشیدم

 !لعنتی -
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تم برخورد کنم، ماشین رو نگه فورا دنده رو عوض کردم و سعی کردم قبل از اینکه به جف

 .دارم

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

 "!ای انجام بدی، قبلش بهم خبر بدهدفعه بعد که قصد داشتی همچین کار مسخره" -

 "!بهت گفته بودم که منتظرم بمون" -

رو صندلی کنار راننده نشست و در رو چنان محکم بست که چیزی نمونده بود پودر 

 !بشه

 :گفت بعد

 !حاال برو -

 .دنده رو عوض کردم، پدال گاز رو فشار دادم و با سرعت به سمت انتهای جاده روندم

 :گفتم

هات رو عوض کنی، پس تو این مدت ها تنته! اگه نمیخواستی لباستو که همون لباس -

 داشتی چیکار میکردی؟
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به ایان میگفتم که ها رو میپوشم. باید تو صندوق عقب ماشین، لباس هست. بعدا اون -

های چیکار کنه. تو درمورد اینکه گفته بودی گروه ایرلند به یه برنامه جدی تو موقعیت

 بحرانی نیاز داره، واقعا حق داشتی! احیانا موبایلت رو با خودت نیاوردی؟

 .آوردم -

 .موبایلم رو از جیب ژاکتم بیرون آوردم و به دوناوان دادم

کرد و فورا تماس رو برقرار کرد. به محض اینکه اون شخص  ای رو وارددوناوان شماره

 :جواب داد، گفت

 اِستِفِن؟ من دوناوان موری هستم. مادرم اون اطرافه؟ -

 .وقتی به انتهای جاده رسیدیم، دوناوان اشاره کرد که به سمت راست بپیچم

خورد؛ اما  اصال سرعتم رو کم نکردم؛ بخاطر همین سر دور زدن اون پیچ، ماشین کمی لیز

 .خب تونستم کنترلش کنم

 :استفن جواب داد

 شنبه هست؛ درسته؟اوه! نه، اینجا نیست. امروز سه -

 .آره -
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من یه بار، سر موضوع کُشته شدن توماس، مجبور شدم خودم رو به شهر برسونم؛ 

 .بنابراین میدونم که فاصله قلعه با شهر فقط پنج دقیقه هست

 .کرددوناوان به سمت چپ اشاره 

بُر دفعه قبل من از این مسیر نیومده بودم؛ اما به هر حال امیدوارم که این راه یه میان

 .باشه

 :استفن گفت

ای که خیلی ها به شهر میره تا چای بنوشه. احتماال رفته به همون کافهشنبهریونا سه -

 ...دوستش داره

 !رفیقای داره. کافه ای خوشمزههای خامهای که کیکهمون کافه -

 :دوناوان تو ذهنم گفت

 ".حاال برو سمت راست" -

 "!شباهت به راهرو نیستاما سمت راست که یه کوچه خیلی باریکه! بی" -
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 ".مردیت! گفتم برو سمت راست" -

 به سمت راست پیچیدم؛ اما اون کوچه لعنتی خیلی باریک بود؛ طوری که آینه بغل چپ

 .کردها برخورد ماشین به یکی از سطل زباله

 ی یه بندههای داخلش ریخته شد تو پارکینگِ خونهسطل پخش زمین شد و تمام آشغال

 !خدایی

 :استفن گفت

 ...آره. کافه رفیق. درسته! حاال مگه مشکلی -

 .دوناوان منتظر نموند که استفن حرفش رو کامل کنه و تماس رو قطع کرد

 :خطاب به من گفت

 !ر مردیت! لطفاتهمین مسیر رو مستقیم برو. سریع -

پامو رو پدال گاز فشار دادم. خداروشکر از اون کوچه مزخرف خارج شدیم و وارد یه 

 .جاده بهتر شدیم

یه وانت بزرگ داشت به ما نزدیک میشد. مطمئن نبودم که هم من و هم اون وانت بتونیم 

 .جا بشیم تو این جاده
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 !حتماال سبقت گرفتن صفر بودگندش بزنن! شاید همون کوچه باریک بهتر بود؛ حداقل ا

در حالت عادی، اگه با همچین شرایطی مواجه میشدم، سرعتم رو کم میکردم و ماشین 

رو کنار میکشیدم تا وانت بتونه سبقت بگیره؛ اما این دفعه نمیتونم همچین کاری انجام 

 .بدم

 !یدآینه بغل راست ماشین، به گاردریل )حفاظ( کنار جاده برخورد کرد و رسما پوک

 .وانت برام بوق زد؛ اما من از سرعتم کم نکردم

وقتی وانت با صدای وحشتناک موتورش، باالخره از کنارمون رد شد و رفت؛ یه نفس 

 .عمیق کشیدم

 :تر گرفتم و گفتمفرمان ماشین رو محکم

 .های باریک و مزخرفتوناتون کمه! با این جادهها رسما یه تختهشما ایرلندی -

 .چپبپیچ سمت  -

ترس و اضطراب دوناوان به تدریج از طریق پیوندمون به من منتقل میشد و حالم رو بدتر 

 .میکرد
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سر هم نفس عمیق بکشم. حداقل یکی از ما دو نفر باید سعی کردم چند بار پشت 

 .خونسردیش رو حفظ کنه

 :پرسیدم

 حاال باید کجا برم؟ -

جز دشت و صحرا، چیزی دیده نمیشد. آخه به انتهای جاده رسیده بودیم و اون اطراف، 

 .حتی هیچ تقاطعی هم وجود نداشت

 :دوناوان گفت

 .از این طرف -

 :چی؟! مثل اینکه دوناوان درست و حسابی فکر نمیکنه. گفتم

 ...ای وجود ندارهاما اینجا هیچ جاده -

 .دوناوان با عصبانیت فرمون ماشین رو گرفت و به همون سمتی که میخواست، چرخوند

های ماشین لیز خوردن و میتونم قسم بخورم که برای یه لحظه دوتا چرخ عقب ستیکال

 !ماشین رفتن رو هوا
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همونطور که سعی میکردم وضعیت ماشین رو کنترل کنم، چپ چپ به دوناوان نگاه کردم 

 :و گفتم

 !دیگه این کار رو تکرار نکن -

 :یهو سرم عربده کشید

 !کن پس مسیری که بهت میگم رو دنبال -

صداش حسابی خشن و زمخت شده بود. میتونستم حس کنم که گرگش در معرض بیرون 

 .اومدنه

 .دوناوان حسابی قاطی کرده بود. البته من درکش میکردم

ظاهرا دوناوان رابطه خیلی خوبی با مادرش داره و خیلی هم بهش وابسته هست؛ هرچند 

 .که درمورد مادرش حرفی نزده بود

 :گفتم

 .قع میرسیم اونجاموما به -

 :ها، مدام تکون میخورد. پرسیدمها و سنگماشین بخاطر عبور از چاله
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 میتونی حس کنی که حال مادرت خوبه یا نه؟ -

 :سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت

های گروه محسوب نمیشه که بتونم از طریق پیوندم، حسش نه! مادرم عضوی از گرگینه -

 .خودش رو از گروه جدا کردهکنم. مدتیه که مادرم 

 چرا؟ -

طبق ادعای خودش، دوست نداشت که درگیر اتفاقات مختلف گروه بشه و تو شلوغی  -

 ...زندگی کنه؛ اما مشکلش، این نبود. یا بهتره بگم مشکلش فقط این موضوع نبود

 :ای از دشت رو نشون داد و گفتتُن صدای دوناوان به تدریج کم شد. بعد سمت دیگه

 .از اون طرف برو مردیت -

های مسکونی دو طرف مسیر ظاهر کم خونهبه محض اینکه دوباره به جاده رسیدیم، کم

 .امون تا شهر، کمتر از یه مایلهشدن؛ که نشون میداد فاصله

 :دوناوان شیشه سمت خودش رو پایین کشید و سرش رو از پنجره بیرون برد. گفت

 .من چیزی نمیشنوم -
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ه و یلی خوبیه. برونیس یه موجود پر سروصداست. اگه اون تو شهر باشی خاین نشونه

 .بخواد به مادر دوناوان حمله کنه، ما حتما سروصداش رو میشنویم

 :گفتم

 .شاید من اشتباه کردم -

واقعا از ته دلم میخواست که حدسم اشتباه باشه؛ حتی اگه به این معنی باشه که طعمه 

 !ناوانبعدی برونیس، منم نه مادر دو

دونستن این موضوع که برونیس دنبال منه، باعث میشه که دلم بخواد خودم رو تو یه غار 

عمیق و تاریک مخفی کنم، تا زمانی که تمام این مشکالت تموم شه؛ اما نمیتونستم 

 .همچین کاری انجام بدم

این  تر ازمن دختر ترسویی نیستم. و به دالیلی، بنظر میرسه که حفاظت از خودم، آسون

 .باشه که بخوام از بقیه محافظت کنم

 :هام حسابی سفید شدن. گفتمتر گرفتم؛ طوری که بند انگشتفرمون ماشین رو محکم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
560 

 

همونطور که قبال هم حدس زده بودیم، احتماال نفر بعدی که اون پری وحشی میخواد  -

 .بره سراغش، منم

دست دادن مادرم، منو  نه! من فکر میکنم تو درمورد مادرم درست حدس زدی. از -

حسابی ضعیف میکنه؛ اما از دست دادن تو منو میکُشه! هرکسی که پشت این قضیه 

 .هست، قصد داره که اول منو ضعیف کنه

 :اصال دوست نداشتم همچین چیزی بشنوم. گفتم

اگه اتفاقی برام بیفته، تو نباید اجازه بدی مرگ من تو رو از پا دربیاره. ما هنوز مراسم  -

. بنابراین تو میتونی یه جفت دیگه ه کامل رو اجرا نکردیم و پیوندمون رسمی نشدهما

 .برای خودت پیدا کنی

 :دوناوان با عصبانیت خرخر کرد

های طوالنی عمرم رو به امید چی؟! تو فکر میکنی این کار خیلی آسونه؟ من تمام سال -

رات انتظار کشیدم. اونوقت تو پیدا کردن تو سپری کردم. بیشتر از چیزی که فکر کنی، ب

 فکر میکنی بدون تو میتونم به زندگیم ادامه بدم؟

 ...من -
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لعنتی! حتی فکر کردن به این موضوع، هردومون رو داغون و ناراحت میکنه؛ چه برسه به 

 .اینکه واقعا همچین اتفاقی رو تجربه کنیم

حس میکنم،  حداقل خشم دوناوان باعث میشه بخشی از ترس و اضطرابی که ازش

 .فروکش کنه

من میتونم با خشم دوناوان کنار بیام؛ اما با ترسش؟ ترس دوناوان قدرتمند؟؟ نه! 

 .نمیتونم

 .زده میشموقتی ترس تا این حد به وجود دوناوان رسوخ کنه، منم حسابی وحشت

میشد، رد شدیم. یه میدون رو دور زدیم  Tesco فروشیاز قسمتی که مربوط به خرده

 .مت خروجی پارکینگ دوم حرکت کردیمو به س

 .های کوچیک پر کرده بودنها و سوپرمارکتها، کافهها، رستوراندو طرف جاده رو مغازه

رنگ یه کافه افتاد. روی سَردرش با حروف بون آبیکمی جلوتر، چشمم به سایه

 "کافه رفیق"سفیدرنگ نوشته شده بود: 

 :گفتم

 .اونجاست. سمت چپ -
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 .. دیدمآره -

 .ه پارک کردم و بعد موتورش رو خاموش کردمراستا با جادماشین رو هم

چیز تو شهر آروم بود و مردم کامال ریلکس تو خیابون رفت و آمد میکردن؛ طوری همه

 .که انگار هیچ اتفاق اشتباهی رخ نداده

به انداز کاملی از داخل کافه رو دیوار بیرونی کافه رفیق، یه شیشه بزرگ داشت که چشم

 .نمایش میذاشت

چندتا از میزهای داخل کافه توسط مردم پر شده بودن و بنظر میرسید که همه از سِرو 

 .نوشیدنی و دسرشون لذت میبردن

 !. کامال عادیراه بودچیز روبههمه

 :به سمت دوناوان چرخیدم و گفتم

 .گمونم اشتباه حدس زدم -

هر حال، بهتره مادرم رو از نزدیک  هوم... اما ممکنه هنوز خطر در کمین باشه. به -

 .ببینیم تا مطمئن بشیم. من باید متقاعدش کنم که همراهمون بیاد و تو قلعه مستقر بشه

 .من قصد داشتم به دوناوان اجازه بدم که این کار رو خودش به تنهایی انجام بده
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رمورد حاال که میدونیم حال مادر دوناوان خوبه و خبری از اون پری هیوال نیست؛ د

 .هایی که امروز برای پوشیدن انتخاب کردم، احساس پشیمونی میکنملباس

 !هنوز کمی بوی عرق میدادم و مطمئنا این تیپ برای اولین مالقات، اصال خوب نیست

 .رو بشمواقعا دلم نمیخواد با این سر و وضع شلخته و غیررسمی، با مادر دوناوان روبه

 :گفتدوناوان که فکرم رو خونده بود، 

 .بیخیال مردیت! مادر من اصال به این چیزها اهمیت نمیده. نگران نباش -

سر تا پای دوناوان رو برانداز کردم. فقط یه شلوارک پوشیده بود؛ دقیقا همون سر و 

 .وضعی که تو سالن تمرین دیده بودم

 :گفتم

 !گمونم الزمه که یه چیز دیگه بپوشی -

 :ش اومد که تقریبا لخته! گفتبه خودش نگاه کرد؛ انگار تازه یاد

 .بذار ببینم تو صندوق عقب ماشین چی پیدا میکنم -

 :ها شد. گفتبه بدنه ماشین تکیه دادم و دوناوان هم مشغول زیر و رو کردن لباس
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های قلعه رو مجهز میکنن، بگم که کفش رو هم به هایی که ماشینباید به گرگینه -

 .لیستشون اضافه کنن

 فروشی دیدم. میخوای برم برات یه جفت کفش بخرم؟ین خیابون یه کفشفکر کنم پای -

 .آره؛ گمونم الزمه -

 :یه لباس پشمی از صندوق عقب ماشین بیرون کشید و گفت

 .نمیتونم بدون کفش برم داخل کافه -

 ...خب. سایز کفشتخیلی -

 .صدای شکسته شدن شیشه، باعث شد که سر جام خشکم بزنه

  تی بود؟ منشا این صدا، از داخل کافه بود؟؟این دیگه چه کوف

به سمت دوناوان چرخیدم. اون هم خشکش زده بود و فقط یقه لباسش رو از سرش رد 

 .کرده بود

 .ام تا کافه رو به صفر رسوندممن زودتر واکنش نشون دادم و فورا فاصله

 !فتقبل از اینکه به در کافه برسم، برونیس رو دیدم که داخل کافه راه میر
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ها رو که وسط راهش قرار داشت، محکم کنار زد و از شانسم، صندلی با یکی از صندلی

 .سرعت برق، مستقیما به سمت من پرتاب شد

 .فورا جاخالی دادم؛ اما پایه صندلی به گوشه صورتم برخورد کرد

هام یخ انداز شد، حس کردم که خون درون رگبا صدای جیغ و فریادی که تو فضا طنین

 .هبست

ی کافه رد بشم، دوناوان بازوم رو گرفت قبل از اینکه بتونم از درگاه خُرد و خاکشیر شده

 .و منو عقب کشید

سرش راه افتادم و فورا به گرگش تغییرشکل داد و پرید داخل کافه؛ اما منم دقیقا پشت

 .وارد کافه شدم

و مرگ ازش حس  ای شبیه به بوی هلوبلندی قد برونیس به نه فوت میرسید و رایحه

 !میشد! چه ترکیب مزخرفی

 .مانند و سیاهش برق میزد و نور کمی به اطراف ساطع میکردپوست چرم

برای یه لحظه، فکر کردم که بازوهاش خیلی بلندن؛ اما اشتباه میکردم. اتفاقا بازوهاش 

 .زور به کمرش میرسیدنخیلی کوتاه بودن؛ طوری که به
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های ی داشت که روی زمین کشیده میشدن و خراشهای بلندولی در عوض، چنگال

 .عمیقی ایجاد میکردن

 .پیکرش روی زن سایه مینداختروی زن پیری ایستاده بود و هیکل غولبرونیس روبه

اون زن باید مادر دوناوان باشه. کامال خونسرد، روی صندلیش نشسته بود و مستقیما به 

هاش ای ترس تو چشمبدون اینکه حتی ذرهروش ایستاده بود، نگاه میکرد؛ مرگ که روبه

 !دیده بشه

ها که همین چند دقیقه پیش، اطراف میزها چیده شده بودن، حاال روی تعدادی از صندلی

 .زمین افتاده بودن

 .اغلبشون شکسته شده بودن و دیگه قابل استفاده نبودن

ردن تا خودشون افرادی که تو آشپزخونه کافه کار میکردن، با وحشت به بیرون هجوم آو

 .رو از اونجا نجات بدن

 .اما برونیس فقط روی یه طعمه تمرکز کرده بود و اصال به بقیه اهمیتی نمیداد

 .اون فقط و فقط مادر دوناوان رو میخواست



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
567 

 

کافه  یدوناوان به سمت برونیس پرید؛ اما برونیس با یه ضربه، جفتم رو به سمت دیگه

 !وان فقط براش حکم یه مگس رو داشتپرتاب کرد؛ طوری که انگار دونا

 .گرگ دوناوان به دیوار کوبیده شد، روی زمین سُر خورد و از درد مچاله شد

برای اینکه بتونه دوباره سَرپا بشه، یه دقیقه زمان الزمه؛ اما تو این وضعیت، یه دقیقه هم 

 .زمان زیادی محسوب میشه

  !. بهترین گزینه، فرارهحق با کوسِی بود

 .بنظر میرسه که ریونا اصال قصد نداره فرار کنهاما 

 :خطاب به برونیس گفتم

 !هی -

 :یکی از میزهای چوبی سنگین رو بلند کردم و گفتم

 !دست از سرش بردار -

بعد با تمام توانم میز رو به سمت برونیس پرتاب کردم. میز محکم به صورتش برخورد 

 !کرد و پودر شد
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رنگی از گونه زخمیش، به سمت پایین و خون سیاه خراشی کشیدبرونیس فریاد گوش

 .جاری شد

 !اوه! گندش بزنن

 .آب دهنم رو قورت دادم. شاید پرتاب کردن اون میز، چندان ایده خوبی نبوده

زیر  های بلندش روی زمین کشیده شدن و قالیچهبرونیس به سمت من چرخید. چنگال

 .پاهاش رو پاره کردن

رتمندی داشت؛ درست مثل این بود که انگار یه کرگدن روی برونیس هیکل عضالنی و قد

 !دوتا پاهاش ایستاده و دوتا شاخ از سرش بیرون زده

رنگ از دهنش جاری بود که وقتی با زمین تماس پیدا میکرد، یه مایع سمی سیاه

 .هرچیزی رو میسوزوند و صدای جلز و ولز ایجاد میکرد

 :فتمخطاب به مادر دوناوان، با صدای بلند گ

 !فرار کن! ما نمیتونیم این موجود رو شکست بدیم. تو باید فرار کنی -

روی من ایستاد. به سمت برونیس قبل از اینکه ریونا بتونه حرکت کنه، دوناوان فورا روبه

 .خیز برداشت و یکی از بازوهاش رو گاز گرفت
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پشتش  برونیس یه قدم به عقب سکندری خورد و محکم به میزی که مادر دوناوان

 .نشسته بود، برخورد کرد

به جای اون زن پیر، حاال یه گرگ خاکستری زیبا ایستاده بود که آماده دوییدن بود؛ اما 

متاسفانه برونیس بین ریونا و خروجی کافه ایستاده بود؛ بنابراین راه گریزی وجود 

 .نداشت

های تیزش به من ای پرتاب کرد و سعی کرد که با ناخنبرونیس دوناوان رو به سمت دیگه

 .ضربه بزنه؛ اما من فورا بدنمو روی زمین انداختم

مانند دست برونیس های تیز گرگش رو تو پوست چرمدوناوان از روی من پرید و دندون

 .فرو کرد

 !لعنتی

ما باید قبل از اینکه هر سه نفرمون توسط این هیوالی وحشی کُشته بشیم، از اینجا بریم 

 .بیرون

 .اری آرومی از گوشه کافه شنیده میشدصدای گریه و ز
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ی کوچیکش سرم رو به اون سمت چرخوندم تا منبع صدا رو پیدا کنم. یه مادر دو تا بچه

 .رو تو آغوش گرفته بود و سعی میکرد که آرومشون کنه

ها پنهون کرده بود و ی اتاق و کابینتاش رو تو فاصله بین گوشهاون مادر، دوتا بچه

 .هاش خم کرده بود تا سپر بالشون باشهبچهخودش رو به سمت 

هاش در برابر ها و دردها رو به جون میخره تا بتونه از بچهاینطوری بدن مادر، تمام ضربه

 .اون پری وحشی محافظت کنه

 !گندش بزنن

ها تو این ها نیست؛ دلیل نمیشه که اونفقط به این خاطر که برونیس دنبال اون

 .ها آسیب نبینندرگیری

 .ها باید از اینجا برنونا

برونیس نعره کشید و بعد یه صندلی به پهلوی من برخورد کرد؛ اما چیزی نبود که منو از 

 .پا بندازه

 .دوناوان خرخر عصبی سر داد و دوباره با برونیس درگیر شد
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جاش، وقت رو خیلی دلم میخواست به پشت سرم نگاه کنم و ببینم اوضاع چطوره؛ اما به

 :و با سرعت به سمت اون زن دوییدم. گفتم تلف نکردم

 .اتفافی براتون نمیفته. همونجا منتظر بمونین -

ها برای اینکه بتونن خودشون رو به در کافه برسونن، باید از کنار برونیس رد بشن؛ اون

 !اما این راه اصال جواب نمیده. تازه بماند که خیلی هم خطرناکه

رومون پرتاب کردم. پنجره تماما شکست و جره روبهیه میز دیگه برداشتم و به سمت پن

 .ها تو خیابون جلوی کافه پخش شدنخُرده شیشه

 :رو به زن گفتم

 !فرار کن -

هاش از زن به برونیس نگاه کرد. به حدی وحشت کرده بود که چیزی نمونده بود چشم

 !حدقه بزنه بیرون

 .ن دادبعد نگاهش رو به من دوخت و سرش رو به عالمت منفی تکو

سرم نگاه کردم. مادر دوناوان هم به کمک پسرش رفته بود و هردو در کنار هم با به پشت

 .برونیس میجنگیدن
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وحشتناکی کشید که  ریونا مچ پای برونیس رو محکم گاز گرفت و برونیس چنان نعره

 .بدنم به لرزه افتاد

دوناوان سوق داد،  مانندش رو به سمت مادرهای تیغای که برونیس چنگالدرست لحظه

ریونا فورا پای اون پری وحشی رو رها کرد و خودش رو عقب کشید. در نتیجه، 

 .های تیز برونیس تو کف زمین فرو رفتنچنگال

 .ام بیرون بیادزده بودم که قلبم میخواست از سینهانقدر وحشت

 :شدم و گفتم به سمت زن خم

 .هات رو برات میارمره بپر بیرون. من بچهبه من اعتماد کن. هر وقت گفتم برو؛ از پنج -

 ...من نمیتونم -

 !میتونی. باید بتونی! این هیوال با شما کاری نداره. فقط اون زن پیر رو میخواد. همین -

 .یه چیزی محکم به دیوار کنارمون کوبیده شد و به کابینت باالی سرمون اصابت کرد

های شکسته رو سرشون ها و شیشههاش انداختم تا ظرففورا خودمو روی زن و بچه

 .فرود نیاد

 .انگیز ترسی که از این سه انسان حس میشد، شدیدتر شده بودبوی تند و تهوع
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 .سرم انداختم. دوناوان حواس برونیس رو به خودش پرت کرده بوددوباره نگاهی به پشت

سعی گرگ دوناوان خودش رو به پشت برونیس رسوند و از گردنش آویزون شد. داشت 

 .ای نداشتمیکرد چنگال گرگش رو به گردن برونیس بکشه؛ اما هیچ فایده

ها نمیشه بهش تره! و به این راحتیپوست برونیس از چیزی که به نظر میرسید، کلفت

 .آسیب زد

 :رو به زن گفتم

 .وقت رفتنه -

 :زور زن رو از روی زمین بلند کردم و به سمت پنجره هلش دادم. داد زدمبه 

 !روب -

های کوچیکشون محکم منو گرفته بودن؛ انگار منو ناجی ها گریه میکردن و با دستبچه

 .خودشون میدونستن

سر مادرشون به سمت پنجره به سمتشون خم شدم، بغلشون کردم و با عجله پشت

 .دوییدم
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زن از شدت ترس، دستپاچه شده بود و یه قدم به جلو سکندری خورد. خدای من! این 

 .اره خودش رو به کُشتن میدهزن رسما د

 :داد زدم

 !برو! برو! برو -

هاش رو که حسابی گریه و زاری میکردن، به محض اینکه زن از پنجره بیرون رفت، بچه

 :بهش تحویل دادم و گفتم

 !فرار کن -

 .ام گوش داد و فورا از اونجا دور شدزن حتی یه کلمه هم به زبون نیاورد؛ اما به توصیه

 !هام رفتهم به پشت سرم برخورد کرد و حس کردم که برق از چشمیه چیزی محک

 .سرم کمی گیج رفت و پخش زمین شدم

ای که کف زمین رو پر کرده بودن، شلوار ورزشیم رو های شکستهها و چوبخُرده شیشه

 .پاره کرده بودن

ن. سر هام حسابی پاره شده بودن و اذیتم میکرددیگه وقتشه! باید تغییرشکل بدم. لباس

 .و وضعم آشفته و ژولیده شده بود
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 .به محض اینکه تغییرشکل دادم، برونیس حرکتش رو متوقف کرد

 چی شد؟؟ تو این جهنم چه خبره؟

 .برونیس به سمت من چرخید و من از ترس به خودم لرزیدم

روح و تماما سیاهش به من نگاه میکرد، باعث میشد های بیطوری که برونیس با چشم

 !طعمه جدیدی برای خودش پیدا کرده حس کنم که

اما ریونا که هنوز زنده هست! برونیس هنوز نتونسته مادر دوناوان رو بکُشه؛ پس چطور 

 هاش قرار بگیره؟؟ممکنه یهو اسم من به عنوان نفر اول تو لیست قربانی

وحشت باعث شده بود که سر جام خشکم بزنه؛ تا اینکه دوناوان منو از شوکی که بهم 

 :د شده بود؛ بیرون کشید. از طریق پیوندمون گفتوار

 "!فرار کن" -

دوناوان دستورش رو به من تحمیل کرد و من ازش پیروی کردم؛ به این امید که خودش و 

 .مادرش هم دنبالم بیان و منو تنها نذارن

وقتی خواستم از کافه خارج بشم، برونیس یهو جلوم ظاهر شد و من روی زمین سُر 

 .توقف بشمخوردم تا م
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 .دوناوان خرخر بلندی سر داد که تو عمق وجودم رسوخ کرد

موهای گرگش از شدت خشم سیخ شده بودن و دوباره به سمت برونیس خیز برداشت؛ 

 .ای پرتاب کرداما برونیس دوناوان رو به سمت دیگه

های کافه برخورد کرد و دوباره صدای شکسته شدن دوناوان محکم به یکی از پنجره

 .انداز شدشه تو فضا طنینشی

هاش خیلی سریع ترمیم من زمانی برای فکر کردن نداشتم. حال دوناوان خوبه و زخم

 .میشن

برونیس به دوناوان اهمیتی نمیده و باهاش کاری نداره. اما اگه من همین االن حرکت 

 .نکنم، توسط این پری وحشی کُشته میشم

ده شدم. میدون کوچیک رو دور زدم و از شروع کردم به دوییدن و به سرعت وارد جا

 .هایی که به سمتم میومدن، جاخالی میدادمماشین

سرم میشنیدم و امیدوار بودم همه ها رو از پشتفلزی ماشین صدای مچاله شدن بدنه

 .سرم نگاه کنمحالشون خوب باشه؛ اما جرات نداشتم که به پشت

 .نمیتونستم از سرعتم کم کنم
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چرا برونیس انقدر ناگهانی هدفش رو تغییر داده... البته تو همچین مطمئن نیستم که 

 .شرایط افتضاحی، این موضوع اصال مهم نیست

تمام توانم رو به کار گرفته بودم تا با نهایت سرعت به دوییدن ادامه بدم؛ اما انگار 

ه به ی برونیس لحظای نداشت؛ چون رایحههرچقدر که به خودم فشار میاورم، بازم فایده

 !لحظه شدیدتر میشد، تا جایی که چیزی نمونده بود گرگم از شدت انزجار، باال بیاره

های گرگم، به شدت میلرزید و من در حین دوییدن، چند بار سکندری زمین زیر پنجه

 .خوردم

 .سرم بودبرونیس دقیقا پشت

ستن؛ اما من باید سرم هجایی پشتها هم یهنمیدونم دوناوان و ریونا کجان... احتماال اون

 .رو جلو تمرکز کنم. باید به حرکتم ادامه بدم

 .های جنگلی شدماز یه دیوار سنگی پریدم و وارد زمین

حل بود. آخه اون موجود لعنتی دنبال منه و من اصال دلم دور شدن از شهر، بهترین راه

 .گناه بخاطرم آسیب ببینننمیخواد که مردم بی
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سرم انداختم. برونیس تر بودم. نگاهی به پشتسریعخوشبختانه، من از برونیس 

 .نمیتونست به من برسه. میتونم همین روال رو ادامه بدم و از دستش فرار کنم

 !روم ظاهر شد. اوه خدای من! لعنت بهش! حاال چیکار کنم؟اما یهو برونیس روبه

دم رو فرا سرعتم انقدر زیاد بود که نمیتونستم خودم رو متوقف کنم. ترس تمام وجو

 !گرفته بود، طوری که حس میکردم خطر داره منو میبلعه

 !راست داشتم میرفتم تو بغل برونیسمن یه

 .های بلند و تیزش تو پهلوی گرگم فرو رفتنسعی کردم برونیس رو دور بزنم؛ اما چنگال

 .زوزه دردناکی سر دادم. سعی کردم تحمل کنم و به راهم ادامه بدم

ا میرم... تنها چیزی که میدونستم این بود که باید برم! نباید توقف نمیدونستم دارم کج

 .کنم

دوناوان از کنارم رد شد و دوباره به برونیس حمله کرد. بهترین فرصت برای رهایی من 

 .بود؛ پس با تمام توانم به دوییدن ادامه دادم

، من بودم! و تا برونیس دوناوان رو کنار زد و دوباره دنبال من راه افتاد. هدف برونیس

 .زمانی که منو بدست نیاره، بیخیال نمیشه
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دهنده خراشی سر داد. فقط یه نعره عادی که نشونبعد اون موجود وحشی نعره گوش

 !خشمش باشه، نبود... بلکه یه نعره جادویی بود

 !هام قفل شدنسوزش وحشتناکی رو زیر پوستم حس کردم و یهو ماهیچه

 !خشک و سفت شده بودنهای چوب، درست مثل تیکه

وسط جنگل، تو همون لحظه که مشغول دوییدن بودم، خشکم زده بود. حتی نمیتونستم 

 .سرمهسرم رو برگردونم تا برونیس رو ببینم؛ اما میدونستم که اون لعنتی هنوز پشت

ها و حتی با وجود جادویی که باعث شده بود من سر جام میخکوب بشم؛ بازم دست

 .دت ترس میلرزیدنپاهای گرگم از ش

 .ام بیرون بیادوحشت چنان به وجودم رسوخ کرده بود که قلبم میخواست از سینه

 از این مخمصه جون سالم به در ببرم؟ خدای من! آخه چطور میتونم

 .های بدنم جریان پیدا کردنالی ماهیچهدوناوان زوزه کشید و امواج قدرتش البه

 .که حرکت کنمقدرت آلفا داشت به من دستور میداد 

پیوند بین من و دوناوان به اندازه کافی قوی بود که انرژی گرگ دوناوان بتونه جادوی اون 

 .پری وحشی رو باطل کنه
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ها و پاهام دوباره به حرکت در اومدن، یه نفس راحت کشیدم و دوباره وقتی دست

 .دوییدن رو از سر گرفتم

 .میکرد از سرعت برونیس کم کنهسرم انداختم. دوناوان داشت سعی نگاهی به پشت

های جنگل عبور میکردم، میتونستم خشم و ترس دوناوان رو همونطور که از بین درخت

 .از طریق پیوندمون حس کنم

فایده هست! هم باید تا جایی که ممکنه، از اون پری وحشی فاصله بگیرم. اما این کار بی

 .من و هم دوناوان هردومون این رو میدونیم

ای ندارم که چطور باید اید تسلیم بشیم. من باید یه راهی پیدا کنم؛ اما هیچ ایدهاما نب

 .خودم رو نجات بدم

 !االرضی که داره، میتونه هرجایی که میخواد، برهبرونیس با توانایی طی

 !اون لعنتی فقط داره بازیم میده... راه گریزی وجود نداره

ر داد و در کسری از ثانیه، من سر جام خراشی سبرونیس دوباره نعره جادویی و گوش

 .میخکوب شدم
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روم قرار داشت و بعدش یه دشت سرسبز دیده میشد که انتهاش تا مرز جنگل دقیقا روبه

 .خط افق ادامه داشت

قدرت دوناوان دوباره منو وادار به حرکت کرد. من و دوناوان هردو باهم به سمت دشت 

 .سرسبز دوییدیم

های جادوییش انگار تا ابد طول کشید! چون برونیس مدام با نعره گرچه رسیدن به اونجا،

 .منو متوقف میکرد و دوناوان با قدرتش این جادو رو باطل میکرد

برونیس با وجود هیکل بزرگ و سنگینش، نمیتونست خیلی سریع حرکت کنه. حتی با 

فاصله زیادی  اینکه مدام از جادوش برای متوقف کردن من استفاده میکرد، بازم تونستم

 .ازش بگیرم

االرضش، خودش رو به اما هروقت که حسابی از برونیس دور میشدم، اون با قدرت طی

 .من میرسوند

های تیزش رو تو ها و دندوندوناوان مدام سعی میکرد به برونیس حمله کنه. چنگال

 مانندپاهای اون هیوالی لعنتی فرو میکرد تا سرعتش رو کم کنه؛ اما پوست چرم

 !ترین خراشی هم برنمیداشتبرونیس، حتی کوچیک
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من تا جایی که میتونستم، سریع میدوییدم و دوناوان هم از هر فرصتی برای حمله به 

 .ای نداشتبرونیس استفاده میکرد؛ اما هیچ فایده

برونیس مصمم بود که منو بکُشه؛ بنابراین تا زمانی که ماموریتش رو به اتمام نرسونه، 

 .برنمیداره دست از سرم

های بلندش بهم اون پری وحشی به اندازه کافی بهم نزدیک شده بود تا دوباره با چنگال

 .صدمه بزنه

هام، مثل رود از زخمم سمت چپ بدنم از شدت درد، ذُق ذُق میکرد. خون داغ درون رگ

 .به بیرون جاری میشد و پوستم رو میسوزوند

از طریق پیوندمون، ناامیدی و درموندگی جفتم دوناوان سعی کرد به برونیس ضربه بزنه. 

 .رو حس میکردم و این آشفتگی میتونست دوناوان رو به کُشتن بده

من باید فکر کنم. فرار کردن منو به جایی نمیرسونه. اهمیتی نداره چقدر سریع بدوم یا 

 .هتا کجا بتونم به فرار کردن ادامه بدم؛ به هر حال برونیس از تعقیب من خسته نمیش

 .وجه متوقف نمیشه و این یعنی که من خودم باید متوقفش کنمهیچبرونیس به
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به سمت برونیس چرخیدم و با سرعت شروع کردم به دوییدن. داشتم مستقیما به سمت 

 .اون هیوال میرفتم

دوناوان هنوز داشت سعی میکرد به برونیس صدمه بزنه و اون رو پخش زمین کنه؛ اما 

 .نداشت متاسفانه هیچ شانسی

 .فقط یه فکر به ذهنم میرسه

ها، پاها، گردن و سر برونیس ضربه بزنه و به نتیجه هم دوناوان فقط سعی میکرد به دست

هاش خون نمیرسید؛ اما وقتی من اون میز چوبی رو تو صورت برونیس کوبوندم، از گونه

 .جاری شد

 !پذیرهپس آسیب زدن به این هیوال، امکان

. میدونم این کار، رسما که باید به سمت شکمش هجوم ببرمبهترین حدسم اینه 

 !خودکشی محضه؛ اما من همین االنم لبه پرتگاه مرگ ایستادم

 .اگه این ریسک رو به جون نخرم، به هر حال دیر یا زود کُشته میشم

شانس باشم، شکمش که وسط هیکلش محسوب میشه، احتماال نرم و اگه خوش

 .پذیرهآسیب
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نشینی نمیتونم برونیس رو بکُشم؛ اما شاید بتونم مجبورش کنم که عقب هرچند که من

 .کنه

هاش رو باز کنه تا بتونم هام رو به بازوهای برونیس دوختم. منتظر موندم که دستچشم

 .به شکمش دسترسی پیدا کنم

دوناوان به سمت برونیس خیز برداشت و حواسش رو پرت کرد. بهترین فرصت برای 

 !حمله من بود

 .های گرگم رو تو شکم نرم و گوشتیش فرو کردمبه سمت شکم برونیس پریدم و چنگال

 .رنگی از شکم برونیس به سمت پایین جاری شدوقتی روی زمین افتادم، خون سیاه

یهو یه ماشین وارد دشت سرسبز شد. از صداش میتونستم بفهمم که داره مستقیما به 

برونیس متمرکز شده بود. اون پری وحشی دقیقا سمت ما میاد؛ اما من تمام توجهم رو 

 .ی هیکل تنومدنش روی من افتاده بودروم ایستاده بود و سایهروبه

 .دوباره نعره کشید؛ اما این دفعه جادویی در کار نبود... این نعره از خشم و درد بود

 .برونیس آسیب دیده بود. من زخمیش کرده بودم. اما خودم هم صدمه دیدم

 .دم از روی زمین بلند شم؛ اما نمیتونستم حرکت کنمسعی کر
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مانندش فقط یه فوت از سرم فاصله های بلند و تیغبرونیس بازوهاش رو باال برد. چنگال

 .داشت

 .اجازه دادم عشق خالصی که به دوناوان داشتم، تو پیوند بینمون جریان پیدا کنه

 .د که دوناوان بدونه چقدر دوستش دارمتا مُردنم چیزی باقی نمونده بود؛ بنابراین الزم بو

های شیشه روی سرم سرازیر انداز شد و خُردهصدای مچاله شدن فلز تو فضا طنین

 .شدن

 !نمیدونستم چه اتفاقی افتاده؛ اما برونیس محو شده بود. اون رفته بود

نفس راحتی کشیدم و آرامش تو تمام وجودم پخش شد. احساس پوچی و سرما میکردم 

 .جونی برام باقی نمونده بود و دیگه

ناله دردناکی سر دادم؛ اما نمیتونستم سرم رو بلند کنم. ترس دوناوان تو وجودم رسوخ 

 :کرد و بعد صداش رو شنیدم

 !مردیت -

های هام ظاهر شد. دوناوان به شکل انسانش برگشته بود. دستصورتش جلوی چشم

 .شد لرزونشو روی پهلوم کشید و متوجه عمیق بودن زخمم
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 .سعی کردم تغییر شکل بدم؛ اما انرژی کافی برای این کار نداشتم

نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم... فقط میتونستم دردی که تو بدنم پیچیده بود رو حس 

 .کنم. دردی که داشت ذره ذره جونم رو میگرفت

این بوی فلزی که از خونم حس میکردم، حسابی فضا رو پر کرده بود و نفس کشیدن تو 

 .هوا، برام سخت بود

 :میدونستم این نشونه بدیه. دوناوان گفت

 .تو حالت خوب میشه فداتشم -

با ترس شدیدی که تمام وجودش رو فرا گرفته بود، چندان مطمئن نبودم که حقیقت رو 

 .بهم بگه

 :ادامه داد

 .. نمیذارم اتفاقی برات بیفتهآروم باش عزیزم. من مراقبت هستم -

 :ه از حال برم، صدای یه نفر رو شنیدم که گفتقبل از اینک

 اون لعنتی دیگه چی بود؟؟ -
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*** 

 .وقتی بیدار شدم، حسابی گرسنه بودم... یا بهتره بگم که ضعف کرده بودم

. زده بودم. فورا سرجام نشستم و سراسیمه سرم رو به اطراف چرخوندمهنوزم وحشت

 :دوناوان گفت

 .امانی عشقم هیشششش! تو حالت خوبه. تو در -

 

 .آروم به حالت عادی برگشتب*و*س*ه*ای روی پیشونیم نشوند و ضربان قلبم آروم

 :شکمم شروع کرد به قار و قور کردن. رو به دوناوان گفتم

 .اما من خیلی گرسنمه -

ها با مقدار زیادی گوشت پر دوناوان یه ظرف پر از ساندویچ به سمتم گرفت. ساندویچ

 .شده بودن

 .ها رو تو دهنم چپوندم و فورا ساندویچ دوم رو برداشتمع یکی از ساندویچخیلی سری

 :وقتی خواستم سومین ساندویچ رو بخورم، دوناوان گفت
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 !خیلی منو ترسوندی مردیت -

ام از خالی بودن دراومده بود و از گرسنگی رو به موت نبودم، میتونستم حاال که معده

 .کمی بهتر نفس بکشم

ف انداختم. تو اتاق دوناوان بودم، روی تختش و غیر از من و دوناوان، کسی نگاهی به اطرا

 .اونجا نبود

 :پرسیدم

 چه مدته که بیهوش بودم؟ -

 :دوناوان گفت

. من از قدرتم استفاده کردم تا تو رو وادار به خوابیدن کنم. زخم پهلوت یه روز کامل -

ها استفاده میشه، روی برای پری تدریج داره ترمیم میشه. پزشک قلعه از مرهمی کهبه

ها نیست؛ اما زخمت گذاشت؛ بخاطر همین دیگه سرعت ترمیم زخمت به کندی انسان

 .الزمه که تا یک یا دو روز آینده، خیلی محتاط باشی

جا کنم؛ اما پهلوم یهو تیر کشید. اما حداقل دیگه حس سعی کردم کمی بدنم رو جابه

 .میسوزم! بنابراین اونقدراهم بد نبود نمیکردم که انگار دارم تو آتیش
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دوناوان یه لیوان آب به سمتم گرفت و من که خیلی تشنه بودم، یه نفس، آب داخل 

 .لیوان رو سر کشیدم

وقتی حس کردم کمی بیشتر به وضع نرمالم برگشتم، دوباره روی تخت لم دادم. آهی 

 :کشیدم و پرسیدم

 چه اتفاقی افتاد؟ -

دایی )پلیس( که اون شب دیده بودیم، ماشین خفنش که مثل مکتاویش، همون گار -

سنگ میمونه رو مستقیما کوبوند به اون پری وحشی! البته گمونم تو هم بدجوری به اون 

 .رنگش زمین سرسبز رو حسابی سوزونده بودهیوال صدمه زده بودی؛ آخه خون سیاه

 .پس بخاطر همین برونیس رفت -

وی تو رو میشناسه و خیلی زود، دوباره برمیگرده سراغت! تو فعال آره. اما اون دیگه ب -

حتی دلم نمیخواست  این مدت که بیهوش بودی، میترسیدم حتی یه لحظه تنهات بذارم.

بخوابم. تو اینجا تحت حمایت منی؛ اگه سروکله برونیس پیدا میشد و بالیی سرت 

 .تماد ندارمکس اعمیاورد... من نمیتونستم تنهات بذارم و دیگه به هیچ
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های دوناوان رو به جوش آورده بود و از طریق پیوندمون میتونستم خشم، خون درون رگ

 .کامال حسش کنم

دوناوان نفس عمیقی کشید و سعی کرد خشمش رو ازم مخفی کنه؛ اما دیگه خیلی دیر 

 .شده بود

 :جفت من از شدت خشم رو به انفجار بود و من این رو فهمیده بودم. ادامه داد

اما تو رو از خواب بیدار کردم؛ چون دیگه بیشتر از این نمیتونیم صبر کنیم. من  -

های گروه رو برای شرکت تو جلسه الزامی همگانی احضار کردم. یکی دو ساعت گرگینه

 .دیگه، این جلسه شروع میشه

 جدی میگی؟ -

ها اما گاهی وقت های همگانی گروه، فقط زمانی که ماه کامله، برگزار میشه؛معموال جلسه

 .استثنا هم پیش میاد

های گروه، به اندازه کافی بزرگ و مهم گمونم موضوع حمله یه پری وحشی به گرگینه

 .هست که یه استثنا تلقی بشه
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اما با خشم شدیدی که تمام وجود دوناوان رو فرا گرفته، فکر نکنم این جلسه خوب پیش 

 .بره

 :گفت

 .آره -

 :د کرد و ادامه دادفشار آرومی به دستم وار

من آلفای ایرلندم؛ اما گمونم فراموش کردم که به عنوان یه آلفا، چه اختیاراتی دارم!  -

ها، احساس گناه میکردم که حتی قصد داشتم از من انقدر بخاطر نبودنم تو این سال

گیری کنم. میخواستم هر طوری شده از شر  کسی که این بالها رو سر مسئولیتم کناره

های گروهم حفظ کنم. من م آورده، خالص بشم و ارتباطم رو با بقیه گرگینهگروه

ها از ترس به من احترام هیچوقت نخواستم این گروه رو طوری اداره کنم که گرگینه

بذارن و ازم اطاعت کنن؛ اما خب میتونم این کار رو بکنم! مخصوصا وقتی که زندگی تو تا 

رو برای پیدا کردن فردی که اون سنجاق سینه این حد تو خطره. نیازی نیست وقتم 

های گروهم رو لعنتی رو پیش خودش نگه داشته، هدر بدم! در حالی که میتونم گرگینه

وادار کنم تا اون سنجاق سینه رو بهم تحویل بدن و هر کسی که با من مشکل داره رو از 

 !این گروه پرت کنم بیرون
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 .، خیلی خطرناکه. خود دوناوان هم این رو میدونهاین بازی که دوناوان قراره راه بندازه

ها شکسته میشن. یه ای روی بیاره، اعتمادها و وفاداریوقتی یه آلفا به همچین شیوه

 !گروه که همچین وضعی رو تجربه کنه، دیگه هیچوقت مثل اولش نمیشه

 :گفتم

ا این کارت تو مطمئنی که میخوای همچین کاری انجام بدی؟؟ به مشکالت بزرگی که ب -

ها بخاطر ترس از آلفاشون، هایی رو دیدم که گرگینهبه بار میاد، فکر کردی؟ من گروه

روح میشه؛ دیگه کسی ازش اطاعت میکردن... اینطوری روابط بین گروه، خشک و بی

دیگه کمک بخاطر بقیه فداکاری نمیکنه؛ تو مشکالت، با هم متحد نمیشن و به هم

ی ترس باشه... همچین ی بین آلفا و گروه، بر پایهه رابطهنمیکنن. خودت میدونی اگ

 !ای اصال سالم نیسترابطه

 .ی سالم، بتونه منظورم رو به خوبی به دوناوان منتقل کنهگمونم واژه

 :گفت
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ها فرمان بدم تا کاری که من میخوام من یه آلفام! هر زمان که الزم باشه، میتونم به اون -

قدم بشه و خودش رو معرفی کنه، یه دادن به اون خائن که پیش رو انجام بدن! و دستور

 .حکم کامال قانونی محسوب میشه

ای روی نیاوردی میدونم؛ اما یه دلیل منطقی وجود داشته که تو تا االن به همچین شیوه -

های و ما هردومون این رو میدونیم. تو اینجا نبودی دوناوان. االن تقریبا تمام گرگینه

ها دیگه بهت اعتماد ها نیست. اونلیه تو هستن و این موضوع تماما تقصیر اونگروهت ع

های طوالنی کنارشون نبودی و وظایفت رو به عنوان یه آلفا به خوبی ندارن؛ چون تو مدت

 .انجام ندادی

ها تحمیل کنی، بنابراین اگه تو یه جلسه الزامی همگانی تشکیل بدی و قدرتت رو به اون

گروهت بیشتر و بیشتر ازت رنجیده و بیزار میشن، تا جایی که یه گرگینه های گرگینه

ی خطرناک، همینطور ادامه پیدا میکنه. اما دیگه هم مرتکب خیانت میشه! و این زنجیره

های من فکر نمیکنم هیچکدوم از ما بخوایم همچین اتفافی رخ بده. اگه تو گرگینه

امر و نهی کنی، اینطوری خیلی راحت گروهت رو تحت فشار بذاری و مدام بهشون 

  !هات رو به اون خائن عوضی تسلیم میکنیگرگینه

 .دیگه برام مهم نیست -
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 .رحم شده بوددوناوان حرفش رو با صدای بلند بیان نکرد؛ اما لحنش سرد و بی

یهو حس کردم که دیگه برای خودم نگران نیستم. با خشمی که تو وجود دوناوان زبونه 

 .های گروه محتاط نباشن، مجبور میشن تاوان سنگینی پرداخت کننه گرگینهمیکشه، اگ

 ...این گروه داره وارد سراشیبی میشه

 :دوناوان ادامه داد

تو چیزی که من دیروز دیدم رو ندیدی. تو داشتی برای زندگیت میجنگیدی؛ اما من  -

تو تقریبا جلوی  کاری برای متوقف کردن اون پری لعنتی انجام بدم.نمیتونستم هیچ 

 .های من، جون دادی؛ اما من نتونستم کاری برات انجام بدمچشم

هاشو محکم روی هم فشار میداد، طوری که چیزی نمونده بود فکش بشکنه! حتی دندون

 .های زیر پوستش رو ببینممیتونستم انقباض شدید ماهیچه

گش در معرض های آبی کریستالیش، میدرخشیدن و میتونستم حس کنم که گرچشم

 .بیرون اومدنه

 :گفت
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های گروهم اعتماد جوره به گرگینهمن سعی کردم آلفای خوبی باشم. سعی کردم همه -

های زیادی که هاشون رو عین حقیقت بدونم. و آره، من بخاطر مدتداشته باشم و حرف

ی مهوجدان ندارم! هاینجا نبودم، احساس گناه میکردم. اما دیگه حتی یه ذره هم عذاب

راحتی تونستن به گند و کثافت کشیده بشن. پس منم میتونم تبدیل به رهبری ها بهاون

 !بشم که حتی شنیدن اسمم، لرزه به تنشون بندازه

زور تالش میکنه تا گرگش نفس کشیدن برای دوناوان سخت شده بود. میدونستم داره به

 .رو کنترل کنه

 :صداش زدم

 دوناوان؟ -

 .بود. انگار داشتم التماس میکردم که آروم باشه لحنم پر از خواهش

 :دوناوان با صدای خیلی آرومی زمزمه کرد

 .من نمیتونم تو رو از دست بدم مردیت -

 

 .با شنیدن این حرف، حس کردم که قلبم برای دوناوان شکست
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 :گفتم

 !تو منو از دست نمیدی. من به این راحتی نمیمیرم -

 .آورده بودم دفعه حسابی شانسالبته این

اما من نگران دوناوان بودم. بخاطر شوکی که به دوناوان وارد شده، اون نمیتونه درست و 

 .منطقی فکر کنه

 .گرگش در معرض بیرون اومدنه و تقریبا کنترل دوناوان رو تو دستش گرفته

 .در عرض یه سال، احتماال دوناوان از کاری که امروز میخواد انجام بده، پشیمون میشه

 .ما من مطمئنم دوناوان تو اعماق وجودش، میخواد که گروهش رو حفظ کنها

 .اما با تصمیمی که گرفته، داره تو یه مسیر تاریک قدم برمیداره

هایی هستن که مثل یه خانواده عمل میکنن. درسته، همیشه ها، اونبهترین گروه

های گروه و ه بین گرگینهها و تضادهایی هم وجود داره؛ اما باید یه احترام دوطرفاختالف

 .آلفاشون برقرار باشه

ای که همچین بالهایی رو سر آلفا و گروهش آورده، این احترام رو زیر پاهاش اون گرگینه

 !له کرده
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ها خاتمه بده؛ چون نمیخواد که دوباره با برونیس اما دوناوان قصد داره به این اتفاق

 .رو بشهروبه

باید اعتراف کنم که تقریبا مُرده بودم! مثل یه معجزه  با اولین حمله برونیس به من،

میمونه که تونستم از اون اتفاق جون سالم به در ببرم. و گمون نمیکنم دفعه بعدی که 

 .شانس باشمسروکله این هیوال پیدا بشه، انقدر خوش

 .تحت هر شرایطی، ما به اون سنجاق سینه نیاز داریم

دار میشد. میتونستم بیرون اومدن میکرد و زاویهکم داشت تغییر صورت دوناوان کم

 .گرگش رو بیشتر از پیش حس کنم

 .خشمی که هنوز تو وجود دوناوان شعله میکشه، تا مرز انفجار پیش رفته

 .باید موضوع بحثمون رو عوض کنم؛ وگرنه دوناوان رسما کنترلش رو از دست میده

 :پرسیدم

 مادرت چطوره؟ -

هاش رو بست. برای چند لحظه سکوت کرد و تو همون و چشمدوناوان روی تخت نشست 

 .. میدونستم داره تالش میکنه کنترل گرگش رو به دست بگیرهوضع موند
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 :باالخره جواب داد

 .حالش خوبه -

 :به من نگاه کرد و ادامه داد

هام آماده کرده بودم، مستقر شده. تو مدتی که بیهوش مادرم تو اتاقی که برای مهمون -

 .دی، مادرم برای پرستاری از تو بهم کمک کردبو

 !اوه -

 .نمیدونم چرا شوکه شدم؛ اما خب واقعا همچین حسی داشتم

 !شاید بخاطر این که مادر خودم هیچوقت تا حاال ازم پرستاری نکرده بود

 :گفتم

 .این لطف مادرت رو میرسونه -

پزشک قلعه، به تنها کسی که مادرم با رضایت خودش این کار رو انجام داد. به غیر از  -

 ...اجازه دادم بهت نزدیک شه، مادرم بود. من نمیتونستم ریسک کنم

 .هاش منقبض شدهدوباره حس کردم که فکش قفل و ماهیچه
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سختی سعی گرگش لجبازی میکرد که بیرون بیاد و خودی نشون بده؛ اما دوناوان به

 .به دست بگیرهمیکرد جلوی گرگش مقاومت کنه و دوباره کنترلش رو 

صبورانه منتظر موندم تا گرگش رو آروم کنه. نمیخواستم مزاحم این کشمکش بین 

 .خودش و گرگش بشم

 :گفت

های گروهم به من نباید تو رو با خودم به اینجا میاوردم. من میدونستم که گرگینه -

ر سمت بدی کشیده شدن؛ اما هرگز تصور نمیکردم که اوضاع انقدر وخیم باشه. بخاط

 .خودخواهی من، چیزی نمونده بود جونت رو از دست بدی

 .اینطور نیست -

 :دستش رو گرفتم و گفتم

نظم شده باشه؛ من خودم خواستم که همراهت بیام. گروه تو شاید حسابی آشفته و بی -

 .راه کرداما من فکر میکنم که هنوزم میشه این وضع رو روبه
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فکر میکنم؛ اما بعد از اینکه تو سالن تمرین  پرداز شدم که اینطورشاید زیادی خیال

ها ارتباط بگیرم، متوجه شدم که همشون اونقدراهم بد تونستم با بعضی از گرگینه

 .نیستن

هاش دوناوان االن انقدر عصبیه که نمیتونه این موضوع رو درک کنه. خشم حسابی چشم

 .رو کور کرده

 :گفتم

رتم و تو این مدت، گمونم تو برای رسیدگی من فقط یکی دو هفته هست که اینجا کنا -

به کارهات حداقل یه دور، تمام راهروهای این قلعه رو طی کردی. قبل از اینکه این 

ای که العادههای خودم ببینم، اینطور بنظر میرسید که تو یه مرد فوقموضوع رو با چشم

 .هم راه بندازه کار رو همزمان با میتونه هر غیرممکنی رو ممکن کنه و یه میلیون

ی نصفه نیمه که دار بود. یه خندهدوناوان خندید؛ اما نه بخاطر اینکه حرفم جالب و خنده

 .بیشتر خسته و کالفه بودنش رو نشون میداد

 :ادامه دادم
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ی سوپر من! درسته خیلی اما حاال فهمیدم که تو هم یه فرد عادی هستی؛ نه یه گرگینه -

ا به هر حال، یه فرد عادی هستی. در طول روز، تو زمان قدرتمند و باجذبه هستی؛ ام

نفره و مدیریت گروه خیلی کمی رو به خودت اختصاص میدی. بودن تو هیئت هفت

های سنگینی هستن. تو باید تصمیم بگیری که چه چیزی ایرلند، هر دوشون مسئولیت

 .ترهبرات مهم

وقت بدنش با زم حفظ کرد که یهاش رو ادوناوان کنار من، روی تخت دراز کشید. فاصله

 .پهلوم تماس پیدا نکنه

 :گفت

 .هیچوقت فکر نمیکردم که اوضاع انقدر داغون بشه -

شاید قبال وضع تا این حد ناخوشایند نبوده. برای اینکه گروه سالمی مثل گروه ایرلند،  -

 .به همچین شرایطی دچار بشه، مطمئنا گذر زمان الزم بوده

 :ه زبون بیارم، گفتنش برام سخت بود؛ اما باید به دوناوان میگفتمحرفی که میخواستم ب
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اگه مجبور به انتخاب بشی... چون من فکر میکنم تو بزودی باید یه تصمیم جدی  -

نفره رو ترک کنی یا بیخیال گروهت بگیری؛ بنابراین میخوام بدونم حاضری هیئت هفت

 بشی؟

 

مچین چیزی فکر میکنم. اما من نمیتونم نمیدونم. حتی باورم نمیشه که دارم به ه -

 .های ایرلند به من تعلق دارنرو کنار بذارم. گرگینه گروهم

ای که قراره برگزار کنه، مدیریت منم دقیقا همین فکر رو میکردم. اما دوناوان با جلسه

 .چی رو برای خودش خراب میکنهاین گروه رو از دست میده و همه

 :آهی کشید و گفت

وقت کی قراره جای منو بگیره؟ آندرِس که نفره رو ترک کنم، اونن هیئت هفتاگه م -

آلفای گروه اسکاندیناویه، همین االنم به اندازه کافی مشغله داره؛ چه برسه به اینکه 

نفره کنه. اون و همسرش یه دختر دارن. مطمئنا آندرس خودش رو درگیر هیئت هفت

. واسیلِی اش دور بمونههای طوالنی از خانوادهتنفره، مددوست نداره بخاطر هیئت هفت

اش دور باشه. فِنریس هنوز جفتی برای هم همین وضع رو داره و نمیتونه از خانواده

خودش انتخاب نکرده؛ اما این روزها، با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکنه. قلمرو 
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وهش رو ترک کنه، ثبات شده و اگه تو همچین شرایطی گرنظم و بیاون حسابی بی

 !مسلما خیلی خطرناکه

 .دوناوان مشغول حرف زدن بود؛ اما من حواسم یه جای دیگه بود

 !العادهحل فوق. یه راهمن یه ایده احمقانه داشتم! البته بنظر خودم، ایده خیلی خوبیه

یه مطمئن نیستم بقیه با این ایده موافقت کنن؛ اما اگه واقعا این اتفاق رخ بده... واو! 

 .حماسه محسوب میشه

 :پرتی من شده بود، گفتدوناوان که متوجه حواس

 داری به چی فکر میکنی؟ چیزی تو ذهنته؟ -

؛ اما نمیخواستم این موضوع رو به زبون بیارم؛ آخه چندان از این ایده مطمئن نیستم

 .نمیتونم چیزی رو از دوناوان مخفی کنم

 :بنابراین گفتم

 .نفره به عهده بگیرهت تو رو تو هیئت هفتتسا! اون باید مسئولی -

 :رنگ از صورت دوناوان پرید و گفت
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تو عقلت رو از دست دادی مردیت؟؟ امکان نداره آلفاها همچین چیزی رو قبول کنن.  -

ی ما اطالعاتی تسا از زمانی که گاز گرفته شد تا االن، فقط چند ماهه که درمورد گونه

 .که باید یاد بگیره بدست آورده و خیلی چیزها هست

 

 .به کمک حالت ارتجاعی تشک، خودم رو باال کشیدم و روی تخت نشستم

 .حل عالی محسوب میشدای که بیان کرده بودم... بنظر خودم که یه راهایده

 :گفتم

نداره که آلفای یه  تره. درضمن اون اصال عالقهتسا از هر آلفایی که من میشناسم، قوی -

ها باشه و مدیریتشون کنه. عمرا! و موضوع گاز گرفته شدنش؟ دقیقا علت گروه از گرگینه

نفره باشه، همینه. هرچند که تسا دیگه انسان نیست؛ اما اینکه تسا باید عضو هیئت هفت

ها ها زندگی کرده. اون میدونه که انسانهای زیادی رو در کنار انسانهر حال سال به

ها مطلع ها از هویت ما گرگینهنن. حاال که انساندرمورد مسائل مختلف، چه فکری میک

رو میشیم. تازه! تسا جادوگر هم هست. اون شدن، مطمئنا با مشکالت بیشتری روبه

میتونه تو حل کردن مشکالت و آروم کردن اوضاع بهمون کمک کنه. دفعه قبل، تسا به 

مه مهارتی که داره، باید ها سخنرانی کرد. تسا با این هها برای انساننمایندگی از گرگینه
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ها داشته باشه. پس چرا یه قدم جلوتر نریم و یه یه جایگاه محکم تو دنیای گرگینه

 مسئولیت رسمی به تسا واگذار نکنیم؟

 :ای کرد و گفتدوناوان سرفه

 !خب مشکل اینه که تسا برای این مسئولیت، چند قرنی جوونه -

 .سن منهتسا هم -

 .ندر سفیه تحویلم داددوناوان یه نگاه عاقل ا

 :غر زدم

 ام میکنی؟؟االن داری مسخره -

به هر حال درسته که پهلوم هنوز از درد تیر میکشه؛ اما به اندازه کافی انرژی دارم که 

 !دهن دوناوان رو سرویس کنم

 :گفت

 .نه! اصال! من همچین جراتی ندارم گرگ کوچولوم -

 :مه داداش محو شد و اداطبعی از چهرهبعد اثر شوخ
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 .نه بعد از اینکه سعی کردی حواس برونیس رو پرت کنی تا مادرم رو نجات بدی -

 :به سمتم خم شد و نجوا کرد

 .دیگه هیچوقت این کارت رو تکرار نکن مردیت -

 

با این حرفت موافق نیستم. برونیس میخواست به مادرت آسیب برسونه؛ بنابراین من  -

 .کار درستی انجام دادم

 .یدونم که چرا اون پری وحشی یهو تغییر هدف داد و اومد سراغ منهنوزم نم

 .دوناوان از روی کالفگی، دستی به صورتش کشید

هاش حسابی گود افتاده و تر که بهش نگاه کردم، متوجه شدم که زیر چشمدقیق

 .تر شدههاش عمیقهای اطراف چشمخط

 :گفتم

 .تو حسابی انرژیت ته کشیده دوناوان -

 .یروز که تو رو اونطور زخمی تو آغوشم دیدم، نتونستم پلک روی هم بذارماز د -
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پی به برونیس، انرژی دوناوان حسابی تحلیل رفته بود و این کمبود درهای پیبعد از حمله

 .خواب از دیروز تا حاال، دوناوان رو بیشتر از قبل تحت فشار گذاشته بود

 :گفتم

 .تو باید استراحت کنی دوناوان -

ن برای دوناوان نگران بودم. اون اصال به خودش استراحت نمیداد. فقط بخاطر اینکه م

 !ناپذیر به نظر میرسن؛ دلیل نمیشه که واقعا همینطور باشنها شکستگرگینه

 .ها رو هم از پا در بیارهفشار خستگی میتونه گرگینه

 :دوناوان گفت

 .تونم با خیال راحت استراحت کنمهر وقت این مشکالت خاتمه پیدا کنن؛ اون موقع می -

 !پس بهتره هر چه زودتر این قضیه تموم بشه. باید بشه

حاال که دوناوان کمی آروم شده، شاید بتونم در مورد جزئیات این موضوع باهاش حرف 

 :بزنم. گفتم

ها زیر سر کیه و دیگه هم ای نداری که این اتفاقمن میدونم که تو گفته بودی هیچ ایده -

های گروهت رو وادار کنی که حقیقت رو اهمیتی نداره؛ چون قصد داری گرگینه برات
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جور تسلیم شدن محسوب میشه. مطمئنم فاش کنن؛ اما من فکر میکنم که این کار تو، یه

ها رو تحت فشار بذاری، وضع گروهت از اینی که که خودتم این رو میدونی. اگه اون

رموردش فکر کنیم. فعال، تو لیست متهمین من، تر میشه. پس بیا بیشتر دهست، آشفته

این اسامی نوشته شدن: ویویان، اون گرگی که تو دوی همگانی به من حمله کرد، 

 ...فیِدلم

 

 .این مشکالت زیر سر فیدلم نیست -

 :چرا نباشه؟ گفتم

 .عیاره! درضمن از منم خوشش نمیادفیدلم یه بیشعور تمام -

کم این موضوع فقط در مورد تو صدق نمیکنه. اما کم فیدلم از هیچکس خوشش نمیاد. -

 .مهر و محبتت به دلش میشینه و برخوردش با تو بهتر میشه

اما من کامال حس میکنم که بیزاری فیدلم فقط مختص منه! مخصوصا با اون نگاه 

 .تمسخرآمیزی که بعد از دیدن موهام تحویلم داد

 .من خوشش بیاد و باهام ارتباط بگیره کم ازو من چندان مطمئن نیستم که فیدلم کم
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 :گفتم

 و دوی همگانی به من حمله کرد چی؟تخب! اون گرگی که خیلی -

 .ی خیلی نزدیکی با ویویان دارهاِمرسون! اون یه گرگ نر دردسرسازه. درضمن، رابطه -

از روی تخت بلند شد و شروع کرد به قدم زدن. مدام عرض اتاق رو طی میکرد و درگیر 

 .ارش بودافک

ی دوناوانه. پس مطمئنا دوناوان بیشتر از گروه ایرلند، گروه دوناوانه. این قلعه، خونه

 .چیزی که فکرش رو میکنه، درمورد گروهش میدونه

 .یهو دوناوان به سمت در اتاق حرکت کرد

ضربان قلبم شدت گرفت. دوناوان داشت تنهام میذاشت؟ اون نمیتونه این کار رو بکنه. 

 نیس برگرده چی؟اگه برو

 :پرسیدم

 داری کجا میری؟ -

فقط یکم زمان الزم دارم. حق با توعه. اگه بتونم راهی پیدا کنم که دیگه مجبور نباشم  -

های گروهم رو وادار به اعتراف کنم؛ خیلی خوب میشه. اگه تو سکوت بشینم و گرگینه
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و قبل از این جلسه،  های گروه رو بررسی کنمفکر کنم، شاید بتونم پیوندم با گرگینه

افرادی که مشکوکن رو گلچین کنم. اما من تنهات نمیذارم عزیزم. من تو اتاق نشیمن که 

 .روی توعه، میمونم؛ باشه؟ مادرم رو هم میفرستم پیشتدقیقا روبه

 

دوناوان به سمت من اومد، دستش رو پشت گردنم ُسر داد و چنان با عطش منو 

 .هام داره تا مرز کبودی پیش میرهب*و*س*ی*د که حس میکردم ل*ب*

 .ها، در عرض چند ثانیه از بین میرههرچند که کبودی برای ما گرگینه

 :باالخره از ل*ب*هام دل کند، پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و با لحن مالیمی گفت

 .جایی نرو فداتشم؛ باشه؟ بهم قول بده -

ام میکشید، منتظر بود که جوابش رو وار روی گونههمونطور که انگشت شصتش رو نوازش

 .بدم

 :گفتم

 !باشه دونا -
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دوناوان از اتاق خارج شد و یه لحظه بعد، مادر دوناوان با یه سینی توی دستش، وارد اتاق 

 .ای که تو اتاق پیچید، متوجه شدم که برام چای آوردهشد. از رایحه

برانداز کنم، میتونستم  حاال که زمان کافی داشتم تا خیلی خوب مادر دوناوان رو

 .های بین این مادر و پسر رو ببینمشباهت

 .شکل و لبخندهای زیبایی داشتنرنگ، صورت بیضیای آبیهای شیشههردوشون چشم

ها رو مثل یه حلقه، درست پشت گردنش جمع موهای ریونا مثل برف، سفید بود و اون

 .کرده بود

دل کالسیک داشت؛ یقه مربعی با دامن رنگ پوشیده بود که میه لباس پشمی مشکی

 .ی گشادی داشتتنهی تنگ و پایینبلند که باالتنه

بنظر میرسید که ریونا دهه هفتاد سالگیش رو سپری میکنه؛ اما من هیچ سرنخی نداشتم 

 .که بتونم حدس بزنم سن واقعی این زن، چقدره

 :گفتم

ه؟ چون اگه غیر این بود، االن شما خودتون تصمیم گرفتین که مسن و پیر بشین، درست -

 .تر باشینمیتونستین خیلی جوون
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 :ریونا سینی چای رو روی میزِ کنار تخت گذاشت و گفت

جورایی. من این تصمیم رو خیلی خیلی وقت پیش گرفتم، زمانی که همسرم آره، یه -

 .فوت شد. اما مادرِ مادربزرگم یه پری بود

 :ا چای پر کرد و بعد ادامه دادهای چینی ساده و سفیدرنگ رو بفنجون

جورایی دورگه محسوب میشم و همین موضوع روند پیر شدن منو از در نتیجه من یه -

 .حالت عادی، کندتر کرده

خوری رو از شکر پر کرد و نگاهی به من انداخت تا بدونه با ریختن شکر ریونا قاشق چای

 .تو چای موافق هستم یا نه

 :گفتم

 !بله، لطفا -

 :ز چند لحظه، ازش پرسیدمبعد ا

 ها زندگی کردین؟شما تا حاال با پری -

 !خدای من! نه -
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ای کوچیک، شکر رو تو فنجون چای حل کرد. بعد فنجون رو به همراه با همون قاشق نقره

 :نعلبکی به سمتم گرفت و ادامه داد

ها گرگینهها زندگی کرده باشه. من همیشه کنار فکر نکنم حتی مادربزرگم هم با پری -

ها ها مربوط میشه، دور بمونم. پریبودم و سعی کردم از بخشی از اصل و نسبم که به پری

 !دائما با ماجراها و اتفاقات مختلفی مواجه میشن که تحملشون از توان من خارجه

 :صورتم درهم شد و پرسیدم

 ها با ماجراها و اتفاقات مختلف سروکله نمیزنن؟یعنی بنظرتون گرگینه -

ها با مشکالت خیلی بیشتری درست میگی؛ اما طبق چیزهایی که من شنیدم، پری -

 .دست و پنجه نرم میکنن

 :ریونا به تخت اشاره کرد و گفت

 میتونم بشینم؟ -

 !بله، حتما. بفرمایین -

و جورتر بشینم؛ اما با وجود زخم پهلوم و  جا کنم و جمعسعی کردم کمی خودم رو جابه

 .دستم بود، فقط تونستم در حد یه اینچ حرکت کنم فنجون چای که تو
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 :ریونا گفت

های اون موجود وحشی، مرگ خودم رو دیدم و میخواستم ازت تشکر کنم. من تو چشم -

اولش، اصال از اینکه قرار بود بمیرم، نترسیدم. همسرم، جُرج، خیلی وقته که منو تنها 

رو شدن با ببینمش. این دلتنگی، روبهگذاشته و رفته و من خیلی دلم میخواد که دوباره 

های تو رو برای نجات خودم دیدم، میدونستم مرگ رو برام آسون میکرد؛ اما وقتی تالش

که درست نیست به این راحتی تسلیم مرگ بشم. دوناوان من، باالخره جفت واقعیش رو 

 .پیدا کرده

 .بله، همینطوره -

ت بیشتری رو به خودش اختصاص بده. اون خوبه. واقعا الزمه که دوناوان وقخیلی  -

مکان میکنه. من که به شخصه اصال نمیتونم با بخاطر وظایفش، مدام به اینجا و اونجا نقل

همچین وضعی کنار بیام؛ من دوست دارم وقتم رو با کارهای روزمره خودم سپری کنم. 

باهاش شریک اما برای دوناوان خیلی خوشحالم که یکی رو پیدا کرده تا زندگیش رو 

. بخاطر همینه که میخواستم باهات صحبت کنم. دوناوان حسابی سر خودش رو بشه

 ...شلوغ کرده و من نگرانم که
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منم درمورد این موضوع نگران بودم. اما وقتی مشکالت اخیر حل بشه و اون فردی که  -

هیئت برونیس رو کنترل میکنه، پیدا بشه؛ دوناوان قراره تصمیم بگیره که میخواد 

 .نفره رو ترک کنه یا گروهش رو واگذار کنههفت

 .خوبه -

 :پام رو نوازش کرد و گفت

خوشحالم که دوناوان تو رو برای خودش پیدا کرد. پسر من مدت طوالنیه که تنهاست و  -

خودش رو با کارهاش مشغول کرده. من حس میکردم این موضوع براش خطرناکه؛ آخه 

قطعا به یه همسر احتیاج داره تا آرومش کنه. من میدونم گرگ قدرتمندی مثل دوناوان، 

 .که تو همسر خیلی خوبی برای پسرم میشی

 بعد از روی تخت بلند شد. میخواست منو تنها بذاره؟

 :گفت

تو باید بیشتر استراحت کنی عزیزم. مطمئنا بعد از ظهر خیلی سختی رو در پیش  -

 ...ایدارین؛ هم تو و هم دوناوان. آخه همچین جلسه

 :آهی کشید و بعد ادامه داد
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امیدوار بودم که ای کاش میشد از این جلسه جلوگیری کرد. بعد از این جلسه، مطمئن  -

نیستم که راهی برای حفظ این گروه باقی بمونه. خیانت تا عمق این گروه نفوذ کرده. پسر 

 .من، مرد خوبیه؛ اما به راحتی همچین چیزی رو نمیبخشه

های ریونا، چی باید بگم؛ اما ریونا بدون اینکه منتظر ه در جواب حرفمطمئن نبودم ک

 .جوابی از من باشه، اتاق رو ترک کرد

طعم بود. البته من معموال اهل چای نیستم؛ اما چایی که ریونا برام آورده بود، واقعا خوش

 .این چای، طعم شیرین خاصی داره که من دوستش دارم

ای بودم، سعی میکردم یه راهی برای کمک به دوناوان همونطور که مشغول نوشیدن چ

 .پیدا کنم؛ اما جلسه همگانی سه ساعت دیگه برگزار میشه

 .تو همچین زمان محدودی، کاری نیست که بتونم انجام بدم

 .انگار این جلسه تحت هر شرایطی قراره تشکیل بشه و نمیشه متوقفش کرد

کنار زدم. نشستن روی این تخت و استراحت  بعد از ده دقیقه، پتویی که رو تنم بود رو

 .کردن، فقط بیشتر اعصابم رو خُرد میکنه
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خیلی سخته بشینم و دست روی دست بذارم، وقتی این جلسه تمام ذهنم رو درگیر 

 .خودش کرده

 .باید از جام بلند شم

 جا شدن روی تخت، واقعا کار سختی بود؛ اما من به هر نحویبا وجود زخم پهلوم، جابه

توجه به دردی که تمام وجودم رو پر کرده بود، که میشد، این کار رو انجام دادم و بی

 .هام رو عوض کردملباس

 .زخم پهلوم هنوز از درد تیر میکشید و کمی میسوخت؛ اما میتونستم تحملش کنم

در مقایسه با اتفاقات وحشتناکی که تو این مدت رخ داد، زخم پهلوم چیزی محسوب 

 .نمیشه

 .هام رو تو حدقه چرخوندمم دوباره به قار و قور افتاد. پوفی کشیدم و کالفه چشمشکم

ها به دست آورده بودم فقط همین لباس پوشیدن، تمام کالری که از خوردن اون ساندویچ

 .رو به فنا داد

آروم به سمت آشپزخونه دوناوان راه افتادم. خوشبختانه کسی اونجا نبود. انگار عالوه بر 

 .ان، ریونا هم به کمی سکوت و تنهایی نیاز داشتدوناو
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 .ریونا زن خوب و مهربونی بود

انباری آشپزخونه از تنقالت و مواد غذایی اساسی پر شده بود؛ اما من به یه وعده غذایی 

کامل احتیاج داشتم. ترجیحا چیزی که یه عالمه قند و چربی داشته باشه تا بتونه انرژی 

 .به بدنم برسونه الزم برای ترمیم شدن رو

ی تمام، به داخل یخچال زُل زدم تا یه چیزی برای خوردن پیدا کنم؛ اما کامال ده دقیقه

 .ناکام درش رو بستم

غذایی خوب، پیدا میشد؛ اما متاسفانه  تو یخچال تمام ترکیبات الزم برای پختن یه وعده

 !اندویچچیزی وجود نداشت که بتونم همین االن بردارم و بخورم؛ جز یه س

پر از غذاهای آماده  ایلبه، همیشهامون و همینطور یخچال خوابگاه سنتیخچال خونه

 .بودن که فقط الزم بود گرمشون کنی و بعد بخوری

بعد از خوردن اون سه تا ساندویچی که دوناوان بهم داده بود، خوردن ساندویچ چهارم 

 !رو نداشتم. هوف، ولش کنپختن غذا  اصال برام خوشایند نبود؛ اما اصال حوصله

 !و رفتن به سالن غذاخوری قلعه؟ نه! عمرا
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حتی فکر کردن به این موضوع که بخوام تو آشپزخونه قلعه سرک بکشم، حالم رو خراب 

پذیر هستم و اتفاقا یکی از میکرد. من نمیتونم برم اونجا؛ نه وقتی که زخمی و آسیب

 !شههای همین گروه هم قصد داره منو بکُ گرگینه

به اُپن آشپزخونه تکیه دادم و سعی کردم یه راهی پیدا کنم؛ اما تنها فکری که به ذهنم 

 .میرسید این بود که برم شهر و یه چیزی بخورم

اگه دوناوان بفهمه من تنهایی از قلعه خارج شدم، حتما منو میکُشه! اما من حس میکنم 

 .ن قلعه بمونمتره تا اینکه تو ایها باشم، جام امناگه بین انسان

 .ی مجدد به من رو داشته باشهگمون نکنم برونیس فعال قصد حمله

سینه رو داره، نمیدونه من قراره کجا برم؛ چون حتی خودمم اون فردی که سنجاق 

 .نمیدونم میخوام کجا برم

بنابراین حتی اگه برونیس بخواد برای بار دوم به من حمله کنه، اون خائن لعنتی نمیدونه 

 !اید این پری وحشی رو کجا بفرسته تا منو بکُشهکه ب

 .درضمن، وقتی کمی با ماشین دور بزنم، بهتر میتونم فکر کنم

 .حلی برای این مشکالت پیدا کنمشاید اگه بیرون از این قلعه باشم، بتونم یه راه
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 !میرم شهر، غذا میخورم و تا یه ساعت دیگه برمیگردم. حاال نهایتا یه ساعت و نیم

های گروهش، اون خائن لعنتی اوان فعال داره سعی میکنه از طریق پیوندش با گرگینهدون

 .ها به نتیجه نمیرسهرو پیدا کنه. این کار زمان میبره و به این زودی

 .بنابراین دوناوان اصال متوجه نمیشه که من از قلعه خارج شدم

 !این دالیل برای خودم کافی بود؛ پس خوبه

 .سریع یه یادداشت کوتاه برای دوناوان نوشتممحض احتیاط، خیلی 

 .بعد ژاکت، موبایل و کارت اعتباریم رو برداشتم

 .سرم میبستم، یه فکر مدام تو ذهنم میچرخیدوقتی داشتم در رو آروم پشت

 .ممکنه خارج شدن از قلعه، ایده خیلی مزخرفی باشه

 .شدم و به راهم ادامه دادم اما وقتی شکمم دوباره به قار و قور افتاد؛ بیخیال این فکر

 !مگه تا حاال مزخرف بودن یه ایده تونسته جلوی منو بگیره که انجامش ندم؟

*** 

 !نمیدونستم باید کجا برم. واقعا نمیدونستم
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نقشه و مسیریاب موبایلم اصال کار نمیکرد؛ اما به هر حال من قلعه رو به قصد رفتن به 

 .شهر ترک کرده بودم

رستوران پیدا میکنم و تو این مدت، یه چرخی هم تو طبیعت سرسبز پس در نهایت، یه 

 ایرلند میزنم. خوبه، مگه نه؟

 .اومده رو هضم کنمرانندگی واقعا به من کمک میکنه تا اتفاقات پیش

زار نامه رانندگیم رو گرفتم، گردش اطراف شهر رو شروع کردم. تپهبه محض اینکه گواهی

 .دم و از مسیرهای جنگلی زیادی گذشتمتگزاس رو حسابی زیر و رو کر

ایلبه انقدر دور میزدم تا بنزین ماشینم ته بکشه! بعد باکش رو پر میکردم و به سنت

 .برمیگشتم

ها تغییرشکل میدادن و تشریفات مربوط به گروه رو اجرا میکردن؛ من وقتی بقیه گرگینه

همین برای اینکه بتونم با شده بودم. بخاطر نمیتونستم همراهیشون کنم؛ آخه من نفرین

 .این شرایط کنار بیام، خودم رو با رانندگی سرگرم میکردم

سواری بهترین از اون موقع تا االن، هر وقت که به فکر کردن نیاز داشته باشم، ماشین

 .حلم محسوب میشهراه
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 .ها پرسه زدم و به ذهنم اجازه دادم که از تالطم دربیاد و آروم بگیرهکمی تو جاده

کمی بعد، چشمم به یه رستوران افتاد که بیرونش دوتا میز بزرگ به همراه نیمکت قرار 

 .داشت

بهترین "بون رستوران، یه تابلوی بزرگ دیده میشد که روش نوشته شده بود: روی سایه

 "کرده در ایرلندزمینی سرخماهی و سیب

غراقی که به کار برده، وقتی این رستوران، همچین تابلوی بزرگی رو نصب کرده؛ جدا از ا

 .احتماال تا حدودی حرفشون رنگ و بوی حقیقت داره؛ وگرنه اینجا انقدر شلوغ نبود

های مختلف پر میزهای بیرون رستوران کامال خلوت بودن؛ اما پارکینگ تقریبا از ماشین

 !شده بود؛ حتی با اینکه ساعت سه بعدازظهر بود

 .ی خوردن شام خیلی زودهیعنی برای خوردن ناهار خیلی دیر و برا

همین که در ماشین رو باز کردم تا پیاده بشم، بوی غذا از داخل رستوران به مشامم 

 !رسید و باید اعتراف کنم به حدی اشتهاآور بود که آب دهنم راه افتاد

اگه اشتباه نکنم، این بوی میگو و پنیره. وای خدا! این رستوران داره تبدیل به یکی از 

 .ردعالقه من میشههای مومکان
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ای که حس العادهمن حتی هنوز غذاهای اینجا رو امتحان نکرده بودم؛ اما بوی فوق

 .میکردم، هرچیزی که الزم بود بدونم رو بهم میفهموند

 .نور بود و کمی بوی نم و فرسودگی میدادداخل رستوران، کم

غول حرف زدن و لذت ها انقدر مشاکثر میزهای دِنج توسط مردم پر شده بودن؛ اما اون

 .بردن از غذاهاشون بودن که اصال توجهشون به سمت من کشیده نشد

 .این که تو مرکز توجه نباشم، خیلی خوبه

روی میز پیشخوان ایستادم و یه مِنو برداشتم. وقتی غذاهای موردنظرم رو سفارش روبه

 :دادم؛ گفتم

 .من میخوام بیرون رستوران بشینم -

 :های منو تو کامپیوتر ثبت کرد و بعد گفترد جوونی بود، سفارشمتصدی رستوران که م

 بیرون، هوا یکم سرده. شما مطمئنین؟ -

 .. ترجیح میدم بیرون بشینمآره -

 :سرش رو به نشونه تایید تکون داد و گفت
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 .اگه دوست داشته باشین، براتون یه فنجون چای داغ میارم -

 :فتمام رو عوض کنم. گقهمن اهل چای نبودم؛ اما ظاهرا باید ذائ

 شما چای گل یاس دارین؟ -

 .بله، معلومه که داریم -

 .العاده هست. ممنون میشم برام بیارینچای گل یاس فوق -

 هاتون هم چای بیارم یا آب؟بله، حتما. برای دوست -

 

 !هام؟دوست -

 !آخه شما تقریبا تمام غذاهای منو رو دوبار سفارش دادین -

 :برانداز کرد و ادامه داد سر تا پای منو

ی اتون چقدر گنجایش داره... شما مطمئنین که همهشما که الغر هستین؛ مگه معده -

 این غذاها رو میخواین؟؟
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های گروه به اینجا رفت و آمد ندارن و من به اندازه جواب این مرد نشون میده که گرگینه

 .فارش دادم، تعجب نمیکردکافی از قلعه دور شدم؛ وگرنه از مقدار غذاهایی که س

 !این رستوران دیگه رسما تبدیل شده به مکان موردعالقه جدیدم

 :لبخندی تحویلش دادم و گفتم

 .قول میدم که میتونم تمام غذاهایی که سفارش دادم رو بخورم -

هایی هستین که با اون موجودات وحشتناک مبارزه کردن شما یکی از همون آمریکایی -

 ؟و شکستشون دادن

 :خندیدم و گفتم

 !نه بابا -

هرچند اگه خودم رو بهش معرفی میکردم، گمونم سرگرمی خوبی محسوب میشد؛ اما 

 .فعال وقت این کارها نیست

 :گفت

 ...خب. پس اگه مطمئنیناوه! خیلی -
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این رو گفت؛ اما از ظاهرش بنظر میرسید چندان قانع نشده که من میتونم از پس این 

 .همه غذا بربیام

 :امه داداد

هامون اطالع میدم هر کدوم از غذاها که زودتر آماده شد، فورا من به پیشخدمت -

براتون بیارن تا سرد نشه. آخه مقدار غذاهایی که سفارش دادین، زیاده و اینطوری از 

 .دهن نمیفتن

 :کارت اعتباریم رو برای پرداخت هزینه به سمتش گرفتم و گفتم

 .. خیلی ممنونمفکر خوبیه -

 

اگه از نظر شما مشکلی نداشته باشه، من میخوام سر شما با کارکنان آشپزخونه شرط  -

ها قبول ببندم. آخه بنظر میرسه که شما از خودتون مطمئن هستین؛ اما قطعا اون

نمیکنن که شما بتونین این همه غذا رو به تنهایی میل کنین. مخصوصا وقتی اندام شما 

 !رو ببینن

 !که نه آره، حتما. چرا -
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 .بعد یه بطری آب ازش گرفتم و به سمت بیرون رستوران راه افتادم

 .ها، همیشه برام جالب بودهغذا خوردن در کنار انسان

البته من معموال این کار رو نمیکردم؛ آخه ممکن بود غذاهای زیادی که سفارش میدم، 

 .توجه بقیه رو جلب کنه و دردسرساز بشه

 .رو به عنوان سرگرمی انجام میدادماما هر از گاهی، این کار 

ها سر ها از هویت ما خبردار شدن، شاید دیگه بتونم بیشتر به رستوراناما حاال که انسان

 .بزنم

 !این موضوع از نظر من، جای خوشحالی داره

 .ها نشستم و موبایلم رو از جیبم بیرون آوردمروی یکی از نیمکت

 :ولین بوق، مردی جواب دادای رو وارد کردم و تقریبا با اشماره

خانم اوکلین، من که بهتون گفتم دارم میام اونجا. تا پنج دقیقه دیگه خودم رو  -

 ...هاشه. من یکممیرسونم. من مطمئنم این قضیه دوباره زیر سر رابِرت و دوست

 :گلوم رو صاف کردم و گفتم
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 .من خانم اوکلین نیستم -

ی د، کنجکاو شده بودم. آخه معموال تو شهرهااما حاال درمورد اتفاقی که افتاده بو

 .کوچیک، اتفاقات جالبی رخ میده

 .چند لحظه جز سکوت، چیزی عایدم نشد

 :بعد شنیدم

 . بفرمایید؟اوه! خب... شرمنده واقعا. شما با مکتاویش تماس گرفتین -

 !. جفت دوناوان موریمن مردیت موالنی هستم -

 .اوه، بله. شما رو میشناسم -

 

 .حنش کمی جدی شده بود؛ اما هنوزم دوستانه بنظر میرسیدل

 .بنظر میرسید که این مرد، چندان پیچیده نباشه

 :گفتم
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میخواستم ازت تشکر کنم. من شنیدم که تو ماشینت رو کوبوندی به اون هیوالی  -

 !وحشی

 :بازدمش رو به بیرون فوت کرد و گفت

ن شهر زندگی کردم؛ اما هیچوقت با کارم دیوونگی محض بود. من تمام عمرم تو ای -

 .رو نشدمهمچین موجودی روبه

 .بارم بود که با همچین هیوالیی مواجه میشدممنم اولین  -

 !و امیدوارم که آخرین بارم بوده باشه؛ اما خب این فقط یه خیال باطله

برونیس دوباره برمیگرده. حتی فکر کردن به این موضوع باعث میشه که ضربان قلبم 

 .دت بگیرهش

برای اینکه از شر اون موجود خالص شم، تقریبا خودم رو تو آغوش مرگ پرت کردم... و 

 .این اتفاق ممکنه دوباره رخ بده. دفعه بعد، گمون نکنم انقدر شانس بیارم

عرق سردی روی پیشونیم نشست. سعی کردم قبل از اینکه این ترس منو تو خودش 

 .نکنمغرق کنه، بذارمش کنار و بهش فکر 

 :مکتاویش گفت
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خب جفت دوناوان چرا با من تماس گرفته؟ چه کاری میتونم برات انجام بدم مردیت؟  -

فقط نگو که باید با ماشینم به یه موجود وحشی دیگه بکوبم؛ میترسم آخر این ماجرا، 

 .ماشین بمونمهام به فنا برن و بیماشین

 :پس اهل شوخی هم بود. گفتم

 تم بدونم امکانش هست با هم حرف بزنیم؟نه. راستش، میخواس -

 گمون کنم بشه. تو االن کجایی؟ -

جا توقف کردم تا ناهار بخورم. یه رستوران که گمونم پاستای میگو و پنیر من یه -

 ...معروفی داشته باشه

 .آها. فهمیدم. رستوران سالیوان. بیست دقیقه دیگه اونجام -

 .ع کردو قبل از اینکه چیزی بگم، تماس رو قط

 !تر بودخب این موضوع از چیزی که فکرش رو میکردم، آسون

 .یه پیشخدمت زن با ظروف نقره به سمتم اومد. چای گل یاس رو هم برام آورده بود

 :خیلی دقیق منو برانداز کرد، بعد سرش رو تکون داد و زمزمه کرد
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 !امکان نداره -

داش رو ینکه در رستوران رو ببنده، صچرخید و فورا به سمت رستوران راه افتاد. قبل از ا

 :دوباره شنیدم که خطاب به کسی میگفت

قبوله! باهات شرط میبندم؛ چون امکان نداره این جوجه کوچولو بتونه اون همه غذا رو  -

 .به تنهایی بخوره

. بهتره قبل از رفتن، یه انعام خوب براش بذارم که بتونه پول اوه! دختر بیچاره قراره ببازه

 .تش رو پرداخت کنهباخ

 .وقتی سروکله مکتاویش پیدا شد، دریایی از ظرف، روی میزم چیده شده بود

 :با دیدن اون همه غذا خشکش زد و گفت

 !یا خدا! تمام این غذاها برای توعه؟ -

خب، میتونم یه مقدار از غذاها رو باهات شریک بشم؛ اما... بخاطر اتفاق دیروز، من  -

روز کامل، بیهوش بودم و نتونستم چیزی بخورم. بنابراین االن  بدجوری صدمه دیدم. یه

 .قصد دارم اون یه روز رو جبران کنم و از خجالت شکمم دربیام

 :روم قرار داشت، زدم و گفتمهای مسی که روبهقاشقم رو به لبه یکی از ظرف
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 .این پاستای خرچنگ و پنیره -

 :یه ظرف مسی دیگه رو نشون دادم و گفتم

پاستای میگو و پنیره. من نمیتونم تصمیم بگیرم که کدومشون بهتره و دارم به این  اینم -

فکر میکنم که باید از پیشخدمت بخوام یه سفارش دیگه که مخلوطی از میگو و خرچنگه 

 برام بیاره. اما بنظرت خیلی زیاد نیست؟

 :های مکتاویش از تعجب گِرد شدن و گفتچشم

 کالری این غذا میپرسی یا پولش؟االن داری درمورد چربی و  -

ی خوب این غذا رو از هیچکدوم! منظورم طعمشه. ممکنه مخلوط کردنشون باهم، مزه -

بین ببره. آخه خرچنگ، طعم خاص خودش رو داره؛ میگو هم همینطور. شاید اگه این 

دوتا باهم مخلوط بشن، طعم خوب همدیگه رو از بین ببرن. بعد نتونم بخورم و شرمنده 

 !ارکنان اینجا بشمک

 

 .مکتاویش سرش رو خاروند و چینی به ابروهاش داد
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همونطور که مشغول تماشای غذاهای روی میز بود، سرش رو تکون داد، یه قاشق 

 :برداشت و بعد گفت

خب چرا یه مقدار کم از هر دونوع پاستا رو باهم مخلوط نمیکنی تا بفهمی ترکیب  -

 اشون چطور میشه؟مزه

 :ه سمتش نشونه گرفتم و گفتمقاشقم رو ب

 .آفرین! میدونستم یه دلیلی داشته که باهات تماس گرفتم -

ها برداشتم و بعد یه مقدار از هردو نوع پاستا رو یه بشقاب کوچیک از زیر یکی از کاسه

 .تو ظرف ریختم و مخلوطشون کردم

بخندش، های مکتاویش نقش بست. نمیدونم چرا؛ اما حس میکردم للبخندی روی لب

 .دهنده هستآرامش

 :گفت

ای هم بتونم کمک خواهش میکنم. اما امیدوارم به غیر از پخت و پز، تو مسائل دیگه -

 .کنم

 :یه مقدار از مخلوط هر دو پاستا رو چشید و گفت
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 !واقعا خوشمزه هست -

 :منم یه قاشق خوردم و گفتم

 .هوووم... نه! من جداشون رو بیشتر ترجیح میدم -

 :ال انداخت و گفتشونه با

هر حال پاستاهای این رستوران عالین. اصال کیه که پاستا دوست نداشته  خب، به -

 !باشه؟

 .کامال درسته -

های های بیشتری روی میز گذاشت و چیزی نمونده بود که چشمپیشخدمت ظرف

 :مکتاویش از حدقه در بیاد. گفت

 برای منم غذا سفارش دادی؟تو واقعا میخوای تمام این غذاها رو بخوری؟ یا  -

 ...نه! من برای تو غذا سفارش ندادم؛ اما خوشحال میشم این کار رو بکنم -

 

 :چینی بین ابروهاش ایجاد شد و کمی تو فکر فرو رفت. پرسید
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 های گرگینه بودنه؟این اشتهای باال از ویژگی -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .های گرگینه بودنهدقیقا! از ویژگی -

 .که اینطور. حاال فهمیدم -

 :پیشخدمت دوباره به سمتمون اومد و پرسید

 برای نوشیدنی چی میل داری مکتاویش؟ -

 .اگه زحمتی نیست، یه فنجون چای داغ -

ها سر اینکه این خانم میتونه تمام غذاها ی بچهحتما. اما میخواستم بهت بگم من و بقیه -

اگه تو از این غذاها بخوری، شرطبندیمون خراب  رو بخوره یا نه، شرط بستیم. بنابراین

 .میشه

 :مکتاویش به پیشخدمت لبخند زد و گفت

زمینی خب! من ماهی و سیبپس نمیشه به این غذاها دست زد؛ درسته؟ خیلی -

 .کرده سفارش میدمسرخ
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 :هاشو روی پهلوهاش گذاشت و گفتپیشخدمت دست

 فقط همین؟ -

 .آره، گمونم -

سن و سالت گه بازم چیزی خواستی، بهم بگو. شک ندارم که این دوست کمهر حال ا به -

 !میتونه غذاهای تو رو هم بخوره

 .این رو گفت و بعد باعجله به سمت رستوران راه افتاد

 :مکتاویش خطاب به من گفت

ای که میتونی سه برابر وزنت غذا بخوری، چه کاری میتونم برات خب مردیت، گرگینه -

 انجام بدم؟

به کمکت احتیاج دارم تا مطمئن بشم که دیگه قرار نیست تو یه مکان عمومی با اون  -

 .موجود وحشی درگیر بشیم

 !یا عیسی مسیح! مگه دفعه قبل اون موجود لعنتی رو نکُشتیم؟ -
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 :سرم رو به نشونه منفی تکون دادم و گفتم

 .اون موجود نمُرده! حداقل من اینطور فکر میکنم -

 :ش مثل کاغذ، سفید شد و گفتچهره مکتاوی

 و تو فکر میکنی برای این موضوع چه کمکی از دست من بر میاد؟ -

 ...خب -

من به کمک مکتاویش نیاز داشتم تا گزارشات پلیس رو درمورد وسایلی که از موزه 

 .دوبلین دزدیده شدن، بهم نشون بده

رم که تو جلسه اگه بدونم اون سنجاق سینه چه شکلیه، اینطوری حداقل چیزی دا

 .همگانی گروه ارائه بدم

ست خشم و غضب دوناوان گناهی تو گروه وجود دارن که واقعا حقشون نیهای بیگرگینه

 !بهشون تحمیل بشه و از درون خُرد بشن

های اگه یه تصویر یا توصیفی از اون سنجاق سینه داشته باشم، شاید یکی از گرگینه

شه و بتونه تو شناسایی کردن اون خائن لعنتی بهمون گروه قبال همچین چیزی رو دیده با

 .کمک کنه؛ قبل از اینکه همه چیز از کنترل خارج بشه
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 :گفتم

 .قضیه به سرقتی که تو موزه دوبلین صورت گرفته، مربوط میشه -

 :هاش رو به سمت من تنگ کرد و گفتصمیمیت از چهره مکتاویش محو شد، چشم

 یدونی؟و تو درمورد این موضوع چی م -

 ی ما چقدر اطالع داری؟تو از گونه -

هر حال از چیزهایی که تو تلویزیون درموردتون گفته میشه، بیشتر  زیاد نه؛ اما به -

 .میدونم

هایی نیستیم که تو این دنیا وجود که اینطور! و اگه من بهت بگم که ما تنها فراطبیعی -

 دارن چی؟

کشوری هستی که همیشه به موجودات خب منم باید بهت بگم که تو االن تو  -

 .نمای بالدار اعتقاد داشتن و دارن! و من یه احمق نیستمانسان

 

 !. مکتاویش مرد باهوشیهها هستننمای بالدار، همون پریمنظورش از موجودات انسان
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 :گفتم

داری ن نگهها، تو موزه دوبلیهای پریسری از عتیقهخب بذار اینطور بهت بگم که یه  -

 ...میشده. یکی از همین وسایل، میتونه این موجود وحشی رو کنترل کنه. و االن

. یا عیسی مسیح! این یه نفر اون شئ رو دزدیده و داره به این هیوال امر و نهی میکنه -

 .ماجرا چیزی فراتر از یه فیلم ترسناکه

 :این مرد واقعا باهوشه! گفتم

های اون هیوال حس کردم که تو لیست قربانیدقیقا همینطوره. دیروز غروب، من یهو  -

. من با تمام توانم دوییدم و دوییدم؛ اما بازم اون موجود وحشی دقیقا قرار گرفتم

سرم بود. تا حاال تو عمرم، تا این حد ترس و وحشت رو حس نکرده بودم؛ طوری که پشت

 !های بدنم لمس کردمانگار مرگ رو با تک تک سلول

 :مزمه کردمکتاویش زیر لب ز

 !های خودم دیدم. درست مثل یه فیلم بوداتفاقی که دیروز رخ داد رو با چشم -

ها، معصوم سگهام رو تا حد ممکن مثل تولهبه سمت جلو خم شدم و سعی کردم چشم

 :کنم. بعد گفتم
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تو احیانا یه لیست از وسایلی که از موزه دزدیده شدن، نداری؟ لطفا! من فقط میخوام  -

 .باید دنبال چه چیزی بگردمبدونم 

 .دوباره سروکله پیشخدمت پیدا شد. چای و غذای مکتاویش رو آورده بود

 :ای طوالنی از چای نوشید. بعد فنجونش رو پایین آورد و گفتمکتاویش جرعه

خب... من همچین لیستی ندارم. من تو پاسگاه موریتون مستقر هستم و از اتفاقاتی که  -

 .یدن، چندان اطالع ندارمتو شهر دوبلین رخ م

ای که به ذهنم رسیده هام رو بستم. ایدهبا شنیدن این حرف، از روی درموندگی چشم

 !بود، مستقیما راهی توآلت شد

 :مکتاویش شروع کرد به حرف زدن

 ...اما -

 :با این حرفش، دوباره امید تو وجودم جوونه زد. ادامه داد

. میتونم باهاش تماس بگیرم و در س( دوبلینهیکی از دوستان من، عضو گاردای )پلی -

این مورد ازش بپرسم. تو دقیقا دنبال چی هستی؟ چون اگه یه شئ خاص مدنظرمون 
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ها رو تر میتونیم به نتیجه برسیم تا اینکه از دوستم بخوام تمام پروندهباشه، سریع

 .بررسی کنه

 .شکلیهیه سنجاق سینه! فقط باید بدونم که این سنجاق سینه چه  -

 :سرش رو تکون داد و گفت

ای که باهاش تماس به محض اینکه اطالعاتی بدست بیارم، بهت پیام میدم. شماره -

 گرفتی، شماره موبایل خودته؟

 .آره. نمیدونم چطور باید ازت تشکر کنم. لطف خیلی بزرگیه -

 .هر کمکی که از دستم بر بیاد، دریغ نمیکنم -

 .هی همونجا موندیم و مشغول حرف زدن شدیممن و مکتاویش برای مدت کوتا

من فهمیدم که خانم اوکلین یه زن پیره که تو این شهر زندگی میکنه. مثل اینکه 

 .های نوجوون، از شوخی کردن با این زن خوششون میادبچه

جا میکنن و این زن بیچاره های حیاط خانم اوکلین رو جابهها مدام تزئینات و گلدوناون

جا کردن ها همیشه برمیگردن و وسایلی که جابهرص میخوره. البته این بچههم حسابی ح

 .رو سر جای اولشون قرار میدن؛ درست همونطور که خانم اوکلین میخواد
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جدا از این حقیقت که برونیس میتونه هر لحظه ظاهر بشه و منو بکُشه، باید اعتراف کنم 

 .که اوقات خوبی رو دور از قلعه سپری کردم

 .، یک ساعت و چهل و پنج دقیقه هست که قلعه رو ترک کردمجمعا

تا حد ترکیدن غذا خوردم و حسابی بهم چسبید؛ درضمن باالخره تونستم یه پیشرفتی 

 .تو این قضیه داشته باشم

ای نرسیده باشه، حداقل من های گروه، به نتیجهاگه دوناوان از بررسی پیوند گرگینه

 .اق سینه چه شکلیهبزودی متوجه میشم که اون سنج

فقط امیدوارم که مکتاویش اطالعات الزم رو قبل از جلسه همگانی، برام ارسال کنه. 

 !چون اگه غیر این بشه، دیگه اصال اهمیتی نداره که بدونم اون سنجاق سینه چه شکلیه

چون تا یک ساعت و ربع دیگه، دوناوان برای پیدا کردن اون خائن، گروهش رو از هم 

 !میپاشونه

*** 

راست به سمت محل سکونت دوناوان راه افتادم تا ببینم کارش وقتی به قلعه برگشتم، یه

 .تموم شده یا نه
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هاش رو بسته بود و شدیدا روی پیوند اما دوناوان هنوز تو اتاق نشیمن بود. چشم

 .های گروهش تمرکز کرده بودگرگینه

های های گرگینهرفتم که پروندهدلم نمیخواست حواسش رو پرت کنم؛ بنابراین تصمیم گ

 .گروه رو بررسی کنم تا باالخره خبری از مکتاویش بهم برسه

 .اول از همه، رفتم سراغ پرونده ویویان

دوست ندارم اینطور به نظر برسه که انگار به ویویان پیله کردم و دست از سرش 

 .برنمیدارم؛ اما نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم

های دیوانه که قاتل اصلی، ویویانه! اون یه گرگ دیوانه هست. گرگ آخه من حدس میزنم

 .میتونن به هر کار غیرمنطقی و شیطانی رو بیارن

تحریک کردن برونیس برای حمله به گروهی که خودش هم عضوشه، کاریه که فقط از یه 

 !بیمار روانی برمیاد

گشت اتهام رو به سمت میدونستم که هنوز چیزی مشخص نشده و نباید کامال مطمئن، ان

ویویان نشونه بگیرم؛ اما نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم که به گناهکار بودن این زن، 

 .فکر نکنم
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ی سنگین که شامل اطالعاتی ها دراز کردم و سه تا پروندهدستم رو به سمت قفسه

 .درمورد ویویان بود، بیرون کشیدم

های ویویان، برای بیرون انداختنش از اریاصال باورم نمیشه که سه تا پرونده از گندک

 !گروه، کافی نبوده باشه

هایی که داخل پرونده بود، شده از روزنامههای بریدهمشغول بررسی کاغذها و تیکه

 .شدم

 .های دوناوان با خط تقریبا ناخوانا دیده میشدها، نوشتههای روزنامهروی تمام تیکه

ی بودن که تو شهر دوبلین، شهر کورک و منطقه هایها مربوط به جنایتاون روزنامه

 . )اینجا منظور از شانون، یه منطقه هست، نه اسم شخص(مسکونی شانون رخ داده بودن

 .ها داشتهها مشخص بود که دوناوان فکر میکرده ویویان یه ربطی به این جنایتاز نوشته

های و همینطور گرگینه های گروههایی از بقیه گرگینهحتی تو پرونده ویویان، گزارش

 .مهمان دیده میشد که حسابی از ویویان شکایت و گالیه کرده بودن

ای که ویویان ازش خوشش میومد، بالفاصله دزدیده مثال گزارش شده بود هر وسیله

 .وجه هم پیدا نمیشدمیشد! و به هیچ
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تحت فشار  ها رویا یه سری شکایت کرده بودن که ویویان مدام تهدیدشون میکنه و اون

 .میذاره

 .های ویویان گالیه شده بوداحترامیها و بییا چندین بار از توهین

یه سری از اتهاماتی که به ویویان زده شده بود، مسائل عادی محسوب میشدن که از هر 

 .گرگی برمیومد

 .آمیز و نامتعادلی رو در برمیگرفتاما بعضی از اتهامات، مسائل خشونت

 "مدرکی موجود نیست"ها، دوناوان نوشته بود: انتهای تمام گزارش

لعنتی! دوناوان همون موقع باید قبول میکرد که ویویان یه گرگ خبیث و فاسده و فورا 

 .درخواست یه محکمه رو میداد

 .آخرین گزارش درمورد سیارا بود

و پرونده رو بستم و پرت کردم روی زمین. اصال الزم نبود بالهایی که سر سیارا آورده ر

 .. به اندازه کافی درموردش میدونستمبخونم

های گروه میاد، نباشه؛ به هر حتی اگه ویویان مسئول بالهایی که این روزها سر گرگینه

 .حال این زن ذاتش کثیفه و احتماال یه ارتباطی با خائن گروه هم داره
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نم تا اینکه گمونم اگه نامحسوس این زن رو تعقیب کنم، بهتر میتونم از وقتم استفاده ک

 .ها رو بررسی کنمتو این اتاق بشینم و پرونده

تر میتونم منتظر اطالعاتی حس میکنم اگه خودم رو با یه کار دیگه مشغول کنم، راحت

 .سینه باشم که مکتاویش قراره برام بفرستهدرمورد اون سنجاق

گروه رو هم  هایی گرگینهدرضمن، تعقیب کردن ویویان این فرصت رو بهم میده که بقیه

ها مربوط میشه، استفاده چک کنم. باید ببینم کسی از جواهر یا زیورآالتی که به پری

 .میکنه یا نه

 .نگاهی به ساعت انداختم. تا شروع جلسه همگانی، فقط نیم ساعت باقی مونده بود

های گروه بچرخم و نزدیکشون باشم، منو عصبی میکرد؛ اما این ایده که اطراف گرگینه

 .باید یه کاری انجام بدممن 

 .اگه بخوام واضح بگم، من نمیتونم همینجا بشینم و دست روی دست بذارم

 !بیست دقیقه طول کشید تا بتونم ویویان خانم رو پیدا کنم

های اصلی قلعه رو دوبار طی کردم و امیدوار بودم که ویویان رو تو تقریبا تمام بخش

 .جا نبودسالن غذاخوری پیدا کنم؛ اما اون هیچ
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جای قلعه حس میشد و من نمیتونستم تشخیص بدم که کدوم رایحه بوی ویویان همه

 !مال چند روز پیش یا چند ساعت پیش یا چند دقیقه پیش بوده

 !اش میشهاما به هر حال ویویان یه گرگینه هست. باالخره که گرسنه

ا ریخت نحس ویویان وقتی برای دفعه چهارم به سالن غذاخوری قلعه سر زدم، باالخره ب

 .رو شدمروبه

یه نفر  هایی که تو سالن نشسته بودن، صدای خندههای گرگینهها و زمرمهپچبین پچ

 .کامال واضح شنیده میشد

خراش بود و باعث میشد دلم بخواد که یه چیزی نهایت بلند، تیز و گوشصدای خنده، بی

 !نمرو داغون کنم... یا بهتر بگم، یه کسی رو داغون ک

 .ویویان بود

های گرگینه رها کرده انتهای سالن نشسته بود و تقریبا خودش رو تو آغوش یکی از مرد

 .بود

این زن شدیدا کمبود توجه داشت! و کارهایی که برای جلب توجه بقیه به خودش انجام 

 .میداد، کامال حرفم رو ثابت میکرد
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 !ی دیده شدن داشتویویان عقده

هم واقعا کارش حرف نداشت. با عشوه میخندید و یکی از  تو الس زدن با مردها

فرمش رو به های خوشاش میذاشت تا حسابی س*ی*نهسینه هاشو روی قفسهدست

 .نمایش بذاره

آمیز خودش رو به اش، شونه اون مرد رو نوازش میکرد و کامال تحریکبا یه دست دیگه

 !اون مرد می*م*ا*ل*ی*د

 !ود! که بین این همه گرگینه، داشت با اون مرد الس میزدشرم و حیایی بعجب زن بی

گرچه این کارها کامال با شخصیت ویویان سازگار بود. فقط از این حرصم میگیره که با 

های گروه میچرخه و میگه جفت و شرمانه، بین گرگینهوجود این رفتارهای بی

 !ی گرگی مثل دوناوانهشدهنشون

ها فکر میکردن ویویان جفت دوناوانه، این زن همین گینهاگه تو تمام این مدتی که گر

کارها رو میکرده و خودش رو در اختیار مردهای گروه میذاشته... خدای من! با این کارش 

 .های گروه ساختهحسابی آبروی دوناوان رو برده و یه تصویر بد ازش تو ذهن گرگینه

 !آخه این زن چقدر عوضیه
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ه زودتر از گروه پرت کنم بیرون. از اینکه بتونم حسابش رو دلم میخواد ویویان رو هر چ

 !بذارم کف دستش، واقعا لذت میبرم

 .موبایلم رو داخل جیب شلوارم چپوندم و از بین میزهای سالن عبور کردم

 .های گروه و زُل زدنشون؛ کمی آزاردهنده بودطرز نگاه کردن گرگینه

ره میشدن؛ بنابراین وقتی که کنار تسا بودم، ها معموال به تسا خیایلبه، گرگینهتو سنت

 .ها شامل حال منم میشداین زُل زدن

ها عمدا منو نادیده میگرفتن. درواقع، به جز گروه کوچیک اما قبل از حضور تسا، گرگینه

 .شده وقت بگذرونههام، هیچکس دلش نمیخواست که با یه گرگینه نفریندوست

 .های طوالنی بقیه باشمح میدم به این که سوژه نگاهاما من نادیده گرفته شدن رو ترجی

به سمت میزی که پر از نوشیدنی و تنقالت بود، رفتم. یه بطری آب و شیرینی شکالتی 

 .برداشتم و بعد به سمت یه میز خالی راه افتادم

های من فقط ویویان رو میبینه؛ اما متاسفانه ویویان از هیچ جواهری استفاده فعال چشم

 .بودنکرده 

 .هوف! من هیچ مدرک محکمی از خطاهای ویویان نداشتم
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 .خیال بنظر برسمروی صندلی نشستم و یه مقدار آب خوردم. سعی میکردم عادی و بی

 :موبایلم رو از جیبم بیرون آوردم و به تسا پیام دادم

واقعا چطور تونستی پرونده اون ایمجِن گور به گور شده رو ببندی و از شرش خالص "

 "!، بدون اینکه بکُشیش؟بشی

داستین هیچوقت ادعا نکرد که ایمِجن جفتشه؛ اما این دختره خیلی سیریش و آویزون 

 .بود

دختر سابق داستین بود؛ در حالی که ویویان فقط یه شب اما خب حداقل ایمجن، دوست

 !تخت دوناوان رو گرم کرده و باهاش ر*ا*ب*ط*ه داشته

 .عنی برام پیام اومدهموبایلم تو دستم لرزید و این ی

تسا بود. وای خداروشکر که جوابم رو داده. اینطوری کمی سرگرم میشم و میتونم 

 .تر رفتار کنمطبیعی

آخه من بازیگر خیلی افتضاحیم و ممکنه همه از حرکاتم بفهمن که ویویان رو زیرنظر 

 .دارم
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 عادی روی اصال مطمئن نیستم چقدر میتونم بدون اینکه ضایع بازی درارم، کامال

 !صندلیم بشینم؛ اونم تنهایی

 :تسا جواب داده بود

داری باهام شوخی میکنی مردیت؟ من تقریبا گلوی اون ایکبیری رو جِر دادم! یادت "

 "رفته؟

 :هام شکل گرفت و نوشتملبخندی روی لب

 "واقعا چطور تونستی اون موضوع رو مدیریت کنی؟"

رو دوییدم.  ی مدرسه تا خونهی بندیم، فاصلههاها با صندلخب، درواقع مثل دیوونه"

تازه! وقتی داستین اومد دنبالم، بازم قصد داشتم فرار کنم؛ اما خب اون گیرم انداخت. 

ایلبه برگردوند. یادته؟ باید اعتراف کنم این بعدشم با زبونش خرم کرد و منو به سنت

 "!قضیه رو به بدترین شکل ممکن مدیریت کردم

 :دادم و براش نوشتم خنده آرومی سر

 "!ها بکن تساام میگیره. بازم از این هنرنماییهردفعه یاد این ماجرا میفتم، خنده"
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ات میگیره؟؟؟ حیف پیشم نیستی که از خجالتت دربیام مردیت. خب، چه خبر؟ خنده"

 "راهه؟اوضاع روبه

 .بودنگاهی به اطراف سالن انداختم. ویویان هنوز مشغول الس زدن با اون مرد 

 :جواب دادم

من خوبم. فقط مجبور شدم به ایرلند بیام و... بیخیال! نمیخوام مزاحمت بشم. از تو و "

 "داستین چه خبر؟ چیکار میکنین؟

ی تو دوست منی مردیت. هیچوقت مزاحمم نیستی! ما اومدیم فرانسه و تو خونه"

 "اینجا بودی؟العاده هست. تو قبال داستین مستقر شدیم. وای مردیت! اینجا فوق

 :هام رو به سمت ویویان چرخوندم. بعد برای تسا نوشتمکمی آب خوردم و دوباره چشم

های تو حسابی مشتاق شدم که اونجا رو نه! اما تعریفش رو زیاد شنیدم... االن با حرف"

 ".ببینم. تو اولین فرصت منو دعوت کن

 "حاال بحث رو نپیچون. بهم بگو چرا تو ایرلندی؟"

 :یدونستم که باید از کجا شروع کنم. جواب دادمحتی نم

 "چقدر وقت داری؟"
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مردیت! انقدر مزخرف نگو و برام تعریف کن چی شده. وگرنه رفاقتمون رو زیر سوال "

 "!میبری عنتر

 .تمام اتفاقاتی که تو این چند روز رخ داده بودن رو برای تسا توضیح دادم

تر بود؛ اما اینطوری ش میگفتم، خیلی راحتاگه باهاش تماس میگرفتم و از شرایطم برا

 !امون رو میشنیدن و من اصال همچین چیزی رو نمیخواستمها مکالمهی گرگینههمه

 :همینطور که مشغول تایپ بودم، نگاهی به ویویان انداختم

 ".حاال من منتظرم که ویویان حرکتی از خودش نشون بده تا تعقیبش کنم"

و داستین بیایم اونجا؟ دوناوان باید این جلسه رو به تعویق  تو مطمئنی که نمیخوای من"

 ".بندازه. ما با یه پرواز سریع میتونیم خودمون رو به ایرلند برسونیم

خیلی دلم میخواست تسا و داستین برای کمک بیان؛ اما نمیتونستم ریسک کنم... 

 .ها رو هم درگیر این ماجرای خطرناک کنمنمیتونستم اون

 :ک کردم و نوشتمساعتم رو چ

. به هر حال این جلسه تا چند دقیقه دیگه تشکیل میشه. دیگه برای متوقف کردنش نه"

 ".خیلی دیره
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وقتی ویویان باالخره به سمت در سالن راه افتاد، صاف سر جام نشستم و برای تسا تایپ 

 :کردم

 ".حرکت کرد! باید برم دنبالش"

ین قضیه چطور پیش رفته. باید از حالت مطمئن در اسرع وقت، بهم پیام بده تا بدونم ا"

 ".بشم

 ".باشه، حتما"

 .پیام آخر رو فرستادم و بعد موبایلم رو داخل جیبم سُر دادم

ایلبه هیچ کالس آموزشی درباره اینکه چطور باید یه نفر رو تعقیب متاسفانه تو سنت

 .کنیم، تشکیل نمیشد

های مدرسه اضافه بشه؛ چون خیلی رنامهاما بنظر من باید همچین کالسی هم به لیست ب

 .خوبه که یاد بگیریم چطور میتونیم یه نفر رو مخفیانه زیر نظر بگیریم

خودم حس میکنم که تو راه رفتن، خیلی پر سروصدام؛ اما گمونم خیاالتی شدم؛ آخه 

 .ویویان حتی یه بار هم پشت سرش رو نگاه نکرد
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ای که ازش ازم فاصله بگیره؛ بعد از طریق رایحهاجازه دادم که ویویان کمی جلوتر بره و 

 .باقی مونده بود، مسیر رو دنبال کردم

 .پله باال و پایین رفتیم و از راهروهای مختلفی گذشتیماز چندین راه

اولش فکر میکردم که ویویان قصد داره به اتاق خودش بره و بخاطر همین بهتره بیخیال 

 .تعقیب کردنش بشم

صمیم میگرفتم از دنبال کردنش، دست بردارم، ویویان از یه درگاه به اما هروقت که ت

ای از قلعه میرفت و من با فرض اینکه ممکنه اون راهرو به خارج از قلعه ختم بخش دیگه

 .بشه، تعیقب کردن ویویان رو ادامه میدادم

 .اما هیچکدوم از راهروها به بیرون قلعه ختم نمیشد

شه از قلعه واقعا میتونست بهم کمک کنه... اما حیف که تو این شرایط، داشتن یه نق

 .ای ندارمنقشه

این وضع انقدر ادامه پیدا کرد که تصمیم گرفتم تا سر در نیاوردم که این عفریته میخواد 

کجا بره، از تعقیب کردنش دست نکشم؛ چون دیگه مطمئن شدم که مقصد ویویان، مکان 

 .برگزاری جلسه همگانی نیست
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تونستم از طریق پیوندمون با دوناوان ارتباط برقرار کنم؛ اما میدونستم همین هنوز نمی

 .هاست که دوناوان از اون وضع دربیاد و دوباره پیوندمون رو فعال کنهلحظه

 !موبایلم که تو جیبم بود، لرزید و من تقریبا قبض روح شدم

 !یه پیام از مکتاویش برام اومده بود. باالخره

 .ل راه رفتن بودم، پیامش رو چک کردمهمونطور که مشغو

 .ها مربوط به سنجاق سینه بودمکتاویش دوتا عکس برام فرستاده بود. یکی از عکس

 .از یه درگاه عبور کرده بودم که با دیدن عکس سنجاق سینه، رسما سر جام خشکم زد

رز حلقه  ای بود که بلندیش حدودا به دو اینچ میرسید؛ با یه مار که دور گلیه رز نقره

 .زده بود و سرش از وسط گل بیرون اومده بود

من این سنجاق سینه رو میشناختم! اما فکر میکردم که این یه گردنبنده. یه یادگاری 

 !خانوادگی

 ...چیز واضحهاوه خدای من! همه

 ...من خیلی دلم میخواست که خائن گروه ویویان باشه؛ اما
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ها زیر سر فکرشم نمیکردم که ممکنه این اتفاقآخه سورشا که با من مهربون بود؛ حتی 

 .اون باشه

 .فورا عکس بعدی رو باز کردم

های امنیتی گرفته شده بود. با ظرافتِ تمام، عکس رو بزرگ این عکس توسط دوربین

 .روی دوربین ایستاده بود، مشخص بشهکرده بودن تا چهره فردی که روبه

 ...اون فرد، سورشا بود! تو موزه دوبلین

 :مکتاویش دوباره بهم پیام داد

های ایرلنده؛ من باید فورا به گاردای دوبلین اطالع بدم. پس اگه این زن، یکی از گرگینه"

 ".در اسرع وقت، باهام تماس بگیر

 اینجا چه خبره؟؟ چطور ممکنه اون خائن لعنتی، سورشا باشه؟؟

 .آخه سورشا رفتار خوبی با من داشت

داخل جیبم ُسر میدادم، چندین بار سرم رو تکون دادم تا از همونطور که موبایلم رو 

 .شوکی که بهم وارد شده بود، بیرون بیام

 .یهو از گوشه چشمم، حرکتی رو حس کردم و فورا به اون سمت چرخیدم
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 !اوه لعنتی! من چقدر احمقم

با دیدن عکس سنجاق سینه، انقدر شوکه شده بودم که اصال متوجه نشدم وارد یه اتاق 

 .بزرگ شده بودم

های ی اتاق قرار داشتن و با مالفهبیشتر فضای اتاق خالی بود؛ به جز چندتا مبل که گوشه

 .سفید پوشیده شده بودن

 .ی اتاق، ویویان و سورشا ایستاده بودنسمت دیگه

چند قدم عقب عقب رفتم. داشتم به این فکر میکردم که فورا از اتاق خارج بشم؛ اما 

 .وبی نبودی خفرار، ایده

 .اگه فرار میکردم، فقط ضعف خودم رو نشون میدادم

حتی اگه این موضوع برام مهم نبود، بازم نمیتونستم فرار کنم؛ چون در اتاق با صدای 

 .سرم بسته شدبلندی پشت

ان. میتونستم سرم ایستادهالزم نبود به سمت در برگردم تا بفهمم چندتا گرگینه پشت

 .حضورشون رو حس کنم

 .هایی هستن که خیلی دلشون میخواد من از اینجا برمون گرگینههم
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 !ای که برام پهن کرده بودنمن مستقیما افتادم تو تله

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

 ".دوناوان؟ من اینجا واقعا به کمک احتیاج دارم"

 .بشنوه یا نه پیوندمون هنوز خاموش بود. مطمئن نیستم که دوناوان اصال میتونه صدام رو

من بدون دوناوان رسما به فنا میرم؛ اما... گمونم تو همچین شرایط افتضاحی، هنوز راهی 

 .برای خالصی وجود داشته باشه

 .هام به سمت گردن سورشا کشیده شدنچشم

 !باید هر طوری شده، اون سنجاق سینه رو از گردن این عوضی دروغگو پاره کنم

*** 

 :ویویان گفت

 یب میکردی؟منو تعق -

 !ی این دنیای مزخرفهدست به سینه شد و چنان با غرور به من نگاه میکرد که انگار ملکه

 :هاش خیره شدم و گفتمبه چشم
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 صددرصد! معلوم نبود؟ -

 خب، چیزی هست که بخوای بهم بگی؟ -

 .ویویان طوری به من لبخند میزد که انگار این بازی تموم شده و من شکست خوردم

 .اه میکنه؛ چون من حتی شروع هم نکرده بودماما اشتب

 :هایی که تو اتاق بودن، چرخوندم و گفتمهام رو به سمت گرگینهدست

چیز خاصی نیست. فقط میخوام بدونم با خودت چی فکر کردی که اینجا رو با  -

 هات مجهز کردی و تصمیم گرفتی که به شیوه خودت به این بازی خاتمه بدی؟دستهم

هایی که تو این اتاق هستن، خائنن! به جلسه همگانی نداشتیم. تمام گرگینه ما نیازی

 .دوناوان باید از شر همشون خالص بشه

 :آمیزی گفتمها با لحن طعنهرو به گرگینه

 !شما اون پری وحشی رو فرستادین سراغ جان! بعدش توماس، ریونا و من -

 :ن گفتمسرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و خطاب به ویویا
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ای و دلت میخواد من نابود بشم تا بتونی ویویان! من درک میکنم. تو یه گرگ دیوانه -

دوناوان رو تو چنگت بگیری؛ اما این اتفاق هرگز نمیفته. حتی اگه من بمیرم، دوناوان 

 !هرگز تو رو نمیپذیره. اون هیچوقت تو رو نخواسته و نمیخواد

جرا، مرگ نصیبم بشه؛ طولی نمیکشه که ویویان هم من کامال مطمئنم که اگه آخر این ما

 !سرم راهی دنیای مردگان میشهپشت

 :سرم رو به سمت سورشا چرخوندم و گفتم

 اما تو چرا سورشا؟ مشکلت چی بود که اینطور به لجن کشیده شدی؟ -

 .تر شدمدوتا نزدیک یه قدم به اون

 .نم تا حسابی بهشون نزدیک بشمهام سرگرم کها رو با حرفباید به اندازه کافی اون

 .راه میشهچیز روبهاگه بتونم اون سنجاق سینه رو به دست بیارم، همه

تاب بنظر ویویان و سورشا فقط سی قدم با من فاصله داشتن؛ اما من نباید ضایع و بی

 .برسم. باید آرامشم رو حفظ کنم

تر از من میتونه یعنمیتونم ریسک کنم و به سمت سورشا بدوم. آخه سورشا خیلی سر

 .گردنش رو لمس کنه و در نتیجه، در کسری از ثانیه برونیس رو به اینجا فرا بخونه
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 :سورشا گفت

 .نمیدونی؟ اوه! یادم نبود که تو منو زیرنظر نداشتی کوچولو -

دلم میخواست یه مشت تو صورتش بخوابونم تا این نگاه از خود راضیش با خاک یکسان 

 !بشه

 :گفت

هاست که دیگه عضوی از این گروه محسوب نمیشه. اون فقط اسما وان مدتدونا -

آلفاست! ولی خب چه اهمیتی داره؟ دیگه وقتشه یه آلفای جدید این گروه رو مدیریت 

 .کنه. حتی برای این کار دیر هم شده

 .خدای من! هنوزم باورم نمیشه که چطور متوجه شرارت این زن نشده بودم

جفت ایان بود، باعث میشد که من اصال به وفاداری این زن شک  این حقیقت که سورشا

 .نکنم

حتی سیارا هم به من توصیه کرده بود که سورشا قابل اعتماده و میتونم ازش کمک 

 .بخوام

 !باید افرادی که اطرافم هستن رو خیلی بهتر بشناسم
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 :گفتم

 پس تو این گروه رو میخوای؟ -

 :انداخت و گفتهاش رو باال سورشا یکی از شونه

 !فعال همین -

 ...و بذار حدس بزنم -

 :به سمت ویویان چرخیدم و ادامه دادم

به محض اینکه من بمیرم و سورشا به این گروه تسلط پیدا کنه، تو سعی میکنی خودت  -

رو تو دل دوناوانی که عزاداره و داغون شده، جا کنی و احساساتش رو ت*ح*ر*ی*ک 

 !ه کنه و تو بشی مرهم دردهاشکنی. تا دوناوان بهت تکی

 :هاش رو به سمت من دراز کرد و خطاب به سورشا گفتویویان دست

 .میبینی سورشا؟ این دختر اونقدراهم احمق نیست -

 !نه! من اونقدراهم احمق نیستم. اما مطمئنا تو یه احمقِ تمام عیاری ویویان -
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ن موضوع بیشتر منو عصبی من هیچ مدرکی از ویویان عوضی نداشتم و به دالیلی، همی

 .میکرد

 :گفتم

فکر میکنی سورشا از اینکه میخواد گروه رو از چنگ دوناوان دربیاره، چه منظوری  -

داره؟ تو واقعا فکر میکنی دوناوان تا زمانی که زنده هست و نفس میکشه، اجازه میده 

یم نکنه، های گروهش رو به سورشا تسلهمچین اتفاقی بیفته؟ و اگه دوناوان گرگینه

 اونوقت بنظرت تنها راهی که سورشا میتونه قدرت رو به دست بیاره، چیه؟

 .رنگ از صورت ویویان پرید. مشخصه که کامال شوکه شده

 :به سمت سورشا چرخید و گفت

 ...نه! تو که قصد نداری دوناوان رو بکُشی؛ مگه نه؟ تو نمیتونی -

 .سورشا با صدای بلند شروع کرد به خندیدن

هاشو روی تخته گچی میکشید! اش مثل این بود که انگار یه نفر داشت ناخنخنده صدای

 ...دقیقا به همین اندازه آزاردهنده

 :سورشا گفت
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 !تو خیلی احمقی ویویان. خیلی زیاد -

 

 .ها نزدیک شدمیه قدم دیگه به اون

 :سورشا هم احمق بود! خطاب بهش گفتم

ست بگیری، هیچکس هیچوقت فراموش نمیکنه حتی اگه تو کنترل این گروه رو به د -

که تو برای رسیدن به این جایگاه، به کمک یه پری محتاج بودی! با کُشتن جان و توماس، 

هایی که اینجان، خیانت کردی. انگار حتی نمیدونی که بودن تو یه تو به تمام گرگینه

 .گروه چه معنی داره

سرم رو به نشونه تاسف تکون میدادم،  سورشا از عصبانیت، خرخر کرد و من همونطور که

 .یه قدم دیگه به سمتش برداشتم

 :گفتم

های یه گروه تو غم و شادی همدیگه یه گروه، چیزی فراتر از یه خانواده هست. گرگینه -

شریکن. اما این گروه... اصال شبیه یه خانواده نیست. گروه ایرلند از هم پاشیده و این 

طقی نمیتونست بهت اجازه بده که به همچین جنایتی روی تقصیر توعه! هیچ دلیل و من
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بیاری. ما قانون داریم! شرافت داریم. اگه مشکلی باشه، اگه کسی بخواد حقش رو بگیره؛ 

. تو های گروه مطرح کنهباید این موضوع رو تو شبی که ماه کامله، جلوی تمام گرگینه

 !رو پیش میبری اتبازی نقشهدقیقا برعکس عمل کردی و داری با حقه

 ...یتو دختره -

 :میدونستم میخواد بهم توهین کنه؛ بنابراین حرفش رو قطع کردم و گفتم

اگه تو میخواستی آلفای این گروه باشی، تمام کاری که باید میکردی، این بود که  -

ها به قصد سواستفاده از یه پری ی انساندوناوان رو به مبارزه دعوت کنی. دزدی از موزه

. تو جای تو بجنگه و اهدافت کثیفت رو عملی کنه...؟ برات متاسفم سورشابه که

 !انگیزیرقت

های سورشا مشت شدن و صورتش از شدت خشم، مثل آلبالو، قرمز شد. حرص دست

 !خوردن خیلی بهش میومد

میخواستم به اندازه کافی عصبانیش کنم تا اون سنجاق سینه لعنتی رو فراموش کنه و 

 .ه سمت من خیز بردارهجاش ببه
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درسته اگه بهم حمله کنه، آسیب میبینم؛ اما فقط در حد چندتا زخم یا شکستگی 

 !جزئی

 .من میتونم از پس سورشا بربیام. فقط الزمه که اون سنجاق سینه رو ازش دور کنم

 :به سمت سورشا تف کردم و با تاسف گفتم

 .یز و حقیره، احترام نمیذارهانگهیچکس به همچین رهبری که تا این اندازه رقت -

 .تر شدمهاش رو به سمت من تنگ کرد و من یه قدم بهش نزدیکسورشا چشم

ای رسیده میدونستم که از شدت خشم داره منفجر میشه. سورشا دقیقا به همون نقطه

 .که میخواستم

 ضربان قلبم حسابی شدت گرفته بود. چیزی نمونده بود که باالخره اون سنجاق سینه رو

 .بدست بیارم. در واقع میتونستم تو دستم حسش کنم

 :گفتم

های گروهت رو شکنجه دادی و به قتل و تو ویویان! تا حاال چند نفر از گرگینه -

 .های کثیف تو نبودهرسوندی؟ من از اعماق وجودم مطمئنم که سیارا تنها قربانی جنایت
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بار، نگاهی دم و برای اولینسرم شنیهای کسی رو از پشتصدای بریده بریده شدن نفس

 .سرم انداختمبه پشت

 .هایی که تو اتاق حضور داشتن، فقط مردها نبودنشوکه شدم وقتی فهمیدم گرگینه

 .مورین هم اونجا بود؛ در کنار چندتا زن دیگه

هایی که تو اتاق بودن، اصال کار درستی نبود؛ چون تو همچین شرایطی، شمردن گرگینه

ها از چیزی که انتظارش رو تلف کردن، خطرناکه؛ اما تعداد گرگینه حتی یه لحظه زمان

 !داشتم، بیشتر بود

 ها از چه کسی حمایت میکنن؛ ویویان یا سورشا؟ای نداشتم که این گرگینههیچ ایده

 !و راستش اهمیتی هم نداشت. حداقل االن نه

 .تمام چیزی که من نیاز دارم، اون سنجاق سینه هست

 :ها گفتمرو به گرگینه

های این دوتا زن، چند نفر از شماها رو گول زده؟ چند نفرتون فکر میکنین که دروغ -

ی روانی این دوتا قاتل دروغگو از دوناوان بهترن؟؟ شما میخواین این دوتا گرگینه

 گروهتون رو کنترل کنن؟
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 .به سمت ویویان و سورشا برگشتم و یه قدم دیگه بهشون نزدیک شدم

 .رمدیگه باقی مونده بود و بعد میتونستم اون سنجاق سینه رو به دست بیافقط ده قدم 

 :ادامه دادم

چون اگه واقعا اینطور فکر میکنین، پس هر کدوم از بالهایی که سرتون اومده، حقتونه!  -

 .وجه لیاقت دوناوان رو ندارینهیچشماها به

، تکون داد و من فورا به سرم ایستاده بودنهایی که پشتسورشا سرش رو برای گرگینه

 .سمتشون چرخیدم

تا مرد گرگینه داشتن به سمت من میومدن. میدونم که قصدشون حمله به  تقریبا پونزده

 .منه

من جنگجوی خوبی هستم. احتماال میتونم اون مردها رو شکست بدم؛ حتی با وجود 

 .اینکه زخم پهلوم هنوز از درد تیر میکشه

 .کنم. من اون سنجاق سینه رو میخواماما من نمیخواستم مبارزه 

 .چیزی به غیر از اون سنجاق سینه، مهم نیستهیچ

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم
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دوناوان؟ اوضاعِ اینجا خیلی داغونه. خیلی خوب میشه که خودت رو برسونی. همین " -

 "!االن

رو از  الزم دارم پیوندمون هنوز خاموش بود؛ اما من میتونستم حسش کنم. پس چیزی که

 .طریق پیوندمون میگیرم

سعی کردم تا جایی که امکان داره، قدرت دوناوان رو به سمت خودم بکشم. بعد اجازه 

دادم که انرژی آلفای دوناوان فضای اتاق رو در بر بگیره تا جایی که هوا حسابی متراکم 

 .بشه

 :خطاب به اون مردها گفتم

 !برین عقب! زانو بزنین -

 .یشتری رو بهشون تحمیل کردم تا ازم اطاعت کننقدرت ب

برداری، نگاهشون رو به کف زمین سوق ی فرمانمردها روی زانوهاش افتادن و به نشونه

 .دادن

 :ویویان جیغ کشید

 .ها دستور بدهنه! این دختره به اندازه کافی قوی نیست که بتونه به اون -
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 :دادخراش بود. ادامه نهایت رومخ و گوشصداش بی

 اون نمیتونه! پس چطور داره این کار رو میکنه؟؟ -

 .به سمت سورشا و ویویان چرخیدم

 .گندش بزنن! دیگه زمان زیادی برام باقی نمونده که بتونم از قدرت دوناوان استفاده کنم

 .هرکاری که دوناوان انجام داده، باعث شده که پیوند بینمون ضعیف بشه

 !ی دیگهها داشتم؛ اما فقط برای چند لحظهمن قدرت کافی برای کنترل اون

 :گفتم

های واقعی همدیگه هستیم. هرچیزی که مال منه، متعلق به من و دوناوان جفت -

 .دوناوانه و هر چیزی که مال دوناوانه، متعلق به منه

های اطرافم تحمیل کردم تا جایی که همشون روی زمین قدرت بیشتری رو به گرگینه

 .افتادن

 .ثل مار پیچ و تاب میخورد و سعی میکرد در مقابل تسلیم شدن، مقاومت کنهسورشا م

 :ام با سورشا رو به صفر میرسوندم، بهش دستور دادمهمونطور که فاصله
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 !هات رو بذار روی زمیندست -

دستم رو دراز کردم تا سنجاق سینه رو از گردنش پاره کنم؛ اما درست همون لحظه، 

 .شد و دیگه به قدرتش دسترسی نداشتم پیوندم با دوناوان قطع

 :تر از من سنجاق سینه رو لمس کرد و گفتسورشا سریع

 .برونیس! بیا پیش من -

رنگ با نه فوت قد و دو هوای اتاق حسابی فشرده شد و یهو اون موجود وحشتناک سیاه

 .روم ظاهر شدتا شاخ روی سرش، روبه

 .نشون داد های تیزش رو بهمبرونیس نعره کشید و دندون

 !نمیتونستم نفس بکشم. لعنتی! لعنتی! نباید اینطوری میشد. نه

 .هام به لرزه افتادنهام یخ بست و دستخون درون رگ

 .بوی گند برونیس، فضای اتاق رو پر کرده بود و من تقریبا داشتم باال میاوردم

ای این رچهبرونیس بازوش رو به سمت من دراز کرد و من یهو تبدیل شدم به عروسک پا

 !پری وحشی
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 .برونیس منو محکم به زمین کوبوند و من از درد جیغ کشیدم

مانندش چنگ بزنم. سعی بعد منو تو دست بزرگش اسیر کرد. سعی کردم به پوست چرم

 .کردم بهش مشت و لگد بزنم

 .نمیتونم بدون اینکه برای زندگیم بجنگم، بمیرم! من تسلیم نمیشم

گش آزاد کنم؛ اما اون فشار دستش رو بیشتر کرد. دیدم سعی کردم خودم رو از چن

 :حسابی تار شده بود و جیغ کشیدم

 !نه -

های بدنم و برونیس دوباره منو به زمین سنگی اتاق کوبوند. صدای شکستگی استخوان

 .ی سرم رو شنیدم و درد تو تمام بدنم جریان پیدا کردحتی جمجمه

وباره تو هوا شناور شدم و محکم به زمین برخورد حتی قبل از اینکه بتونم نفس بکشم، د

 .کردم

انقد سرگیجه و خونریزی داشتم که نمیتونستم اطرافم رو تشخیص بدم؛ اما میدونستم 

 .که دیگه تو اون اتاق نیستم
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های تیز برخورد کردم و دنیا جلوی یه چیز سفت با لبه یه ثانیه بعد، من محکم به

 ...هام تاریک و سیاه شدچشم

*** 

 .چیز دردناک بودهمه

سعی کردم از طریق پیوندمون با دوناوان ارتباط برقرار کنم؛ اما مثل این بود که انگار 

 !داشتم به هوا چنگ میزدم

برونیس منو آورده بود تو یه گودال عمیق و تاریک! و نمیتونستم هیچ ارتباطی با جفتم 

 .داشته باشم

 .وجود نداشت که بتونم از کسی کمک بخواممن اینجا گیر افتاده بودم و هیچ راهی 

 .غار بوی مرگ، کثیفی و کپک میداد. من تو مخفیگاه برونیس بودم

هاش رو شکنجه میکنه تا از شدت درد و ترس لوکاس گفته بود که برونیس انقدر طعمه

 !ها رو میکُشهور بشن. و بعد برونیس اونخون باال بیارن و تو خون خودشون غوطه

 .م قراره همینطور بشهسرنوشت من
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و اینکه امیدوار باشم باالخره یه راهی برای بیرون رفتن از اینجا پیدا میکنم... فقط یه 

 !خیال پوچه

اگه تا زمانی که دوناوان متوجه بشه چه اتفاقی افتاده، زنده بمونم و طاقت بیارم، اونوقت 

 !چیز خوب میشه. باید باور داشته باشمهمه

ندمون کامال قطع بشه، مطمئنا دوناوان حس کرده که من از قدرتش قبل از اینکه پیو

 .استفاده کردم

های گروهش دستور میده تا اون سنجاق سینه رو بهش تحویل دوناوان حتما به گرگینه

 .بدن

 .من فقط باید طاقت بیارم

 .هام درست کار نمیکردها و زانوهام سعی کردم بلند شم؛ اما یکی از دستبه کمک دست

 .گاهی به دستم انداختم. با چیزی که دیدم، حالم حسابی خراب شدن

 .درست زیر آرنجم، یه خمیدگی زشت ایجاد شده بود

 .احتماال دستم شکسته بود و چون جا ننداخته بودمش، به همین شکل ترمیم شده بود

 .این نشون میده که من یک ساعت یا حتی بیشتر، بیهوش بودم
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 .کرد و ضربان قلبم شدت گرفتکم ترس به وجودم رسوخ کم

 ...چرا دوناوان هنوز اون سنجاق سینه رو نگرفته؟؟ زمان به اندازه کافی سپری شده

من شرایط بدتر از اینم تحمل کردم. مطمئن نیستم چه زمانی؛ اما من قبال نفرین شده 

 .بودم و چیزی نمونده بود که بمیرم

 .در بردم درضمن، من یه بار از حمله برونیس جون سالم به

زده شدن، هیچ کمکی بهم نمیکنه. برای نجات پیدا کردن، باید از مغزم استفاده وحشت

 .کنم

 !چندتا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم که خودم رو آروم کنم. باید خونسرد باشم

آروم از روی زمین بلند شدم؛ اما انگار دیوارهای غار تکون میخوردن و دور سرم 

 .میچرخیدن

 .ای که به سرم وارد شده، خیلی محکم بوده که تا االن ترمیم نشدههمطمئنا ضرب

حالت تهوع و سرگیجه داشتم؛ اما سعی میکردم خودم رو کنترل کنم. مدام آب دهنم رو 

 .های عمیق میکشیدمقورت میدادم و نفس

 .ی خوبهبرونیس هنوز منو نکُشته و این یه نشونه
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ما همین که هنوز نفس میکشم، جای شکر داره. برونیس میخواد اول باهام بازی کنه؛ ا

 .اینطوری میتونم برای دوناوان زمان بخرم تا سورشا رو نابود کنه و منو از اینجا نجات بده

 .اگه میخوام جون سالم به در ببرم، باید فکر کنم

احتماال برونیس خیلی زود متوجه میشه که من به هوش اومدم؛ البته اگه تا االن نفهمیده 

 !هباش

اگه تغییرشکل بدم، میتونم امنیت خودم رو بیشتر تضمین کنم؛ اما با یه دست شکسته، 

 .تغییرشکل دادن ایده خوبی تلقی نمیشه

حداقل تو شکل انسانم، پاهام سالمن و میتونم راه برم؛ اما تو شکل گرگم، مجبورم با سه 

 .تا پنجه راه برم و این موضوع، سرعتم رو کند میکنه

 ...پذیر و شکننده میشمل انسانم، خیلی آسیبگرچه تو شک

 .هام به فضای تاریک این غار عادت کردن و میتونم اطرافم رو ببینماما حداقل چشم

های پاهام ارتفاع غار از چیزی که انتظارش رو داشتم، بیشتر بود؛ اما اگه روی انگشت

 .س کنمتر بودن رو لمهای سقف که پایینوایستم، میتونم بعضی از قسمت

 .ارتفاع جا بگیرم تا دست برونیس بهم نرسهکم هایحداقل میتونم تو این قسمت
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 .ها دسترسی داشته باشهپیکره و نمیتونه به این قسمتآخه برونیس خیلی غول

 .های این غار مخفی بشممن میتونم خودم رو جمع و جور کنم و تو کوچیکترین سوراخ

 ...های بلندی دارهخیلی کمه؛ چون برونیس چنگال احتمال اینکه این نقشه جواب بده،

 !ی امیدی که پیدا میکنم، چنگ بزنماما من مجبورم به هر روزنه

 .تر تقسیم میشدانتهای تاالر اصلی غار، که من همونجا بودم، به سه تا تونل کوچیک

 .تنها چیزی که میتونستم انتهای هر تونل ببینم، تاریکی مطلق بود

ی مشتم بودن. عرض اندازههایی که اغلبشون همخاک بود؛ به عالوه سنگکف غار پر از 

 .هاشون هم به سه فوت میرسیدبعضی

میتونستم بوی مرگ و پوسیدگی رو حس کنم؛ اما مطمئن نبودم این رایحه متعلق به 

هاست ی قربانیبرونیسه که تو هر اینچ از این غار نفوذ کرده یا متعلق به اجساد پوسیده

 !های این جهنم دفن شدنو سوراخکه ت

 .غار بوی کپک هم میداد؛ اما من هیچ آبی اون اطراف نمیدیدم
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های آهکی که از سقف غارها آویزون هستن( یا حتی هیچ استاالکتیت )قندیل

های مخروطی، کف غار تشکیل میشن( استاالگمیتی )رسوبات آهکی که به شکل ستون

 .تو این غار دیده نمیشد

 

جایی که بوی آهک و موادمعدنی رو تو این غار حس نمیکردم، باعث میشد فکر و از اون

 .کنم که اینجا آبی وجود نداره

 !این موضوع، واقعا بد بود. من میتونم یه مدت بدون غذا دووم بیارم؛ اما بدون آب نه

های صدای خراشیده شدن چیزی، منو به واقعیت برگردوند. صدای کشیده شدن چنگال

 .وی خاک و سنگ بودبرونیس ر

اگه برونیس این صداها رو ایجاد میکنه تا منو بترسونه، باید اعتراف کنم که کارش جواب 

 !داده

ی افتضاح من قبال یه بار با برونیس مواجه شده بودم و دیگه دلم نمیخواد که این تجربه

 .تکرار بشه

 .سختی تونستم جون سالم به در ببرمهمون دفعه اول هم به



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
680 

 

ای که پیش رومه، فراره! حتی اگه هیچ راهی برای خارج شدن از این غار زینهتنها گ

 .لعنتی وجود نداشته باشه

ها به سمت تاالر اصلی میومد. بنابراین فقط دوتا تونل دیگه برونیس از یکی از همین تونل

 .برام باقی میمونه

 .دوناوان میاد. من باید باور داشته باشم

 .کنم و طاقت بیارم، هنوز شانس خالصی وجود داره تا زمانی که بتونم فرار

ام جمع کردم و سعی کردم تصمیم بگیرم که کدوم دست کج و معوجم رو تو قفسه سینه

 .تونل بهتره؛ اما هیچ راهی وجود نداشت که این رو بفهمم

ها شبیه به هم بودن و هر چیزی که تو این غار وجود داشت، بوی برونیس رو ی تونلهمه

 .دمیدا

 .هام رو بستم و یه قدم به سمت تونل سمت راست برداشتمچشم

 !خراشی سر داد. یه نعره جادوییی گوشیهو برونیس نعره

 .تمام موهای پشت گردنم از شدت ترس، سیخ شدن و من سرجام خشکم زد
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من دیگه به قدرت آلفای دوناوان دسترسی نداشتم که بتونم اثر جادوی برونیس رو باطل 

 .کنم

 .شرایط وحشتناکی گیر افتاده بودم تو

قدر برای ترسوندنم کافی بود. خشک شدن بدنم، فقط چند لحظه طول کشید؛ اما همین

 !برونیس هم همین رو میخواست

 .با تمام سرعت به سمت تونل سمت راست دوییدم و از راهروهای زیادی عبور کردم

 .سابی سردرگم میکردانتهای هر راهرو، به چندین شاخه تقسیم میشد که منو ح

بازی میکرد و مثل این بود که انگار وقتی به انتهای هر تونل میرسیدم، یه نفر شعبده

 !روم میذاشتهای مختلفی روبهراه

 .بست برسممن کامال شانسی یکی از مسیرها رو انتخاب میکردم تا در نهایت به بن

 !کنه، ایده افتضاحیهبه عقب برگشتن، تو این زمانی که برونیس داره تعقیبم می

 .وحشت تمام وجودم رو در بر گرفته بود

هر زمان که جادوی اون پری وحشی منو سر جام متوقف میکرد؛ ترس مثل بمب تو 

 !وجودم منفجر میشد
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 .هام از شدت ترس، میلرزیدمدام آدرنالین به خونم ترشح میشد و دندون

 .ها، سراسیمه مشغول دوییدن بودممثل دیوونه

ستم فکر کنم. تنها کاری که میتونستم انجام بدم، این بود که تمام تالشم رو به کار نمیتون

 .ام رو از برونیس حفظ کنمبگیرم تا فاصله

 ...میدوییدم و میدوییدم و میدوییدم

نشدنی غار عبور میکردم تا یه مکان برای مخفی شدن پیدا کنم، وقتی از راهروهای تموم

 .غار گیر میکردن و سکندری میخوردمهای کف پاهام مدام به سنگ

تنها چیزی که تو همچین وضع داغونی، کمی بهم امید میده، اینه که برونیس آروم 

 .حرکت میکنه

 .تر حرکت کنهاما من شک ندارم که اگه برونیس بخواد، میتونه سریع

 .این پری وحشی منو مثل عروسکش میدونه و قصد داره باهام بازی کنه

شه که ترس و وحشت حسابی با خونم عجین شده و بعد منو به قتل میخواد مطمئن ب

 !برسونه

 .این بازی کثیف برونیسه! وقتی باالخره از بازی کردن باهام خسته بشه، منو میکُشه
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زمان در حال سپری شدن بود و من مطمئن نبودم که چند دقیقه یا چند ساعته که تو 

 .این راهروها مشغول دوییدنم

 !ی بدنم از درد تیر میکشیدن. حس میکنم چیزی نمونده که از کار بیفتنهااما ماهیچه

 .های این غار انگار انتهایی نداشتنتونل

از هر پیچی که عبور میکردم، حس میکردم فضای اطرافم شبیه آخرین راهرویی بود که 

 .طی کردم

 !ای نداشتم که کجامهیچ ایده

 .که به حرکتم ادامه بدم تمام کاری که میتونستم انجام بدم، این بود

 .هیچ هدفی نداشتم؛ اما باید تا حد امکان از برونیس دور بمونم

 .یهو پام به سنگ بزرگی گیر کرد و محکم به زمین برخورد کردم

 .لعنتی! سعی کردم از روی زمین بلند شم؛ اما پاهام از شدت فشار و درد میلرزیدن

موقع سرم رو به عقب چرخوندم و با به سوسو زدن نوری رو تو هوای اطرافم حس کردم.

 .سرم ایستاده بود، مواجه شدمبرونیس که دقیقا پشت
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های تیزش رو به سمتم تکون داد و سه تا شیار عمیق روی یکی از پاهام ایجاد چنگال

 .کرد

 .درد وحشتناکی تو پام پیچید و من جیغ کشیدم

 .و ازم دور شد االرضش استفاده کردیهو برونیس غیبش زد. از قدرت طی

اینطوری بهم زمان میداد که فکر کنم میتونم از دستش فرار کنم؛ اما من خیلی خوب 

 .میدونستم که نمیتونم از شر این هیوال خالص شم

 .از شکنجه کردنم لذت میبرد و این بازی لعنتی رو دوست داشت

 .هق افتاده بودم و به سختی تالش میکردم تا از روی زمین بلند شمبه هق

 .پام از درد میسوخت و خون زیادی رو از دست داده بودم

 .اما باید حرکت میکردم؛ وگرنه کُشته میشدم

به خودم فشار آوردم تا هرطوری شده وزنم رو بندازم روی پاهام؛ اما این کار انقدر برام 

 .دار شددردناک بود که مدام جیغ میکشیدم. تا جایی که صدام خش

ای تو پای زخمیم جریان پیدا کرد؛ اما با م ایستادم، درد سوزندهوقتی باالخره روی پاها

 .این وجود، لنگ لنگان به سمت جلو راه افتادم
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 .سرعتم از قبل هم کندتر شده بود؛ اما باید به راه رفتنم ادامه میدادم

 .نیازم برای زنده موندن منو وادار به حرکت میکرد

ن وقت بخرم تا سورشا رو گیر بندازه و اون من فقط باید به اندازه کافی برای دوناوا

 .سنجاق سینه رو پیدا کنه

 .من باید طاقت بیارم و به راهم ادامه بدم

 .عرق از صورتم جاری بود و دیدم رو حسابی تار میکرد

از اونجایی که نمیتونستم جلوی پاهام رو واضح ببینم، چند بار دیگه سکندری خوردم و 

 .پخش زمین شدم

 .حتی خون خودم تمام بدنم رو پوشونده بودخاک، چرک و 

 .حس شده بود؛ اما باید خودم رو وادار به پیشروی میکردمپای چپم رسما بی

 .وارد یه تونل دیگه شدم و از یه پیچ گذشتم

راهرویی که داشتم طی میکردم، دقیقا شبیه سه تا راهروی قبلی بود؛ پر از خاک و 

 .سنگ



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
686 

 

 .ن بود؛ طوری که حتی نمیتونستم نفس بکشماما هوای این راهرو خیلی سنگی

 .بوی برونیس تا حدی شدید شده بود که دیگه غیرقابل تحمل بود

میدونستم که دارم مسیر اشتباهی رو طی میکنم؛ اما آخه از کجا بدونم که چه زمانی و 

 !کدوم راهرو رو اشتباه اومدم

 .چیز شبیه هم بودتو این غار، همه

 ...ها وهها، راهروها، حفرتونل

 .بوی تعفن به حدی هوا رو پر کرده بود که حالم داشت بهم میخورد

 .تیشرتم رو تا روی دماغم باال آوردم تا بوی گند اطراف رو کمتر حس کنم

قد من بودن، گوشه و کنار غار پراکنده هایی از استخوان و اجسادی که تقریبا همتوده

 .شده بودن

 .ساد پوسیده بودن و جو وحشتناکی به اونجا میدادنکف غار، سقف و دیوارها پر از اج

منشا بوی افتضاحی که کل این غار رو فرا گرفته، همینجاست. من تو تاالر قتل برونیس 

 !بودم
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اون پری لعنتی با ترسوندنم، عمدا منو وادار به حرکت کرد تا به این تاالر وحشتناک 

 .برسم

 !برونیس قراره اینجا منو بکُشه

 .های برونیس روی سنگ، از پشت سرم شنیده میشدشدن چنگالصدای کشیده 

 .بست بودسراسیمه اطراف رو بررسی کردم تا راه گریزی پیدا کنم؛ اما این تاالر، بن

 .ای وجود نداشتجز همون راهرویی که منو به این تاالر کشوند، هیچ تونل دیگه

 .برونیس از همون تونل داشت به سمت تاالر میومد

 .مرگ، فقط پنجاه قدم فاصله باقی مونده بود بین من و

 .برونیس وارد تاالر شد و نعره وحشتناکی سر داد

 !ی پیروزیهاین نعره، جادویی نبود؛ اما میتونستم حس کنم که نعره

خراش بود که مجبور صدای نعره برونیس، تمام فضای غار رو پر کرده بود و انقدر گوش

 .ونمهام بپوشهام رو با دستشدم گوش

 .بازی تموم شده بود. برونیس میخواست به این بازی، خاتمه بده
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 !فقط یه انتخاب برام باقی مونده. من باید بجنگم

ذره انرژی من صدمه دیده بودم، جونم در اومده بود و خونریزی داشتم؛ اما تا از همین یه

 .که برام باقی مونده، استفاده نکنم، نمیتونم تسلیم بشم

 .برونیس رو در رو بشم چرخیدم تا با

رنگ از دهنش به پایین جاری بود و به محض اینکه به کف سنگی غار برخورد لجن سیاه

 .میکرد، بوی سوختگی فضا رو پر میکرد

هاش انگار درازتر شده بودن و تقریبا میشه گفت که به بلندی نصف قد خودش چنگال

 .یجاد کرده بودنمیرسیدن! انقدر تیز بودن که شیارهای عمیقی کف غار ا

های موربش که شبیه سوزن بودن رو بهم نشون برونیس دهنش رو باز کرد و تمام دندون

 .داد

 .های بدنم رو قفل کردبرونیس نعره کشید و این دفعه، جادو ماهیچه

 .تر شدبعد دو قدم به من نزدیک

 .یهو جادو از بین رفت و من یه قدم به عقب سکندری خوردم

 .نعره کشید و من سر جام متوقف شدمبرونیس دوباره 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
689 

 

تر میشد و با هر قدمی که برمیداشت، من اون لعنتی هر دفعه، چند اینچ به من نزدیک

 .میتونستم مرگی که داشت بهم نزدیک میشد رو ببینم

هر زمان که جادو از بین میرفت، من فورا حرکت میکردم و از برونیس فاصله میگرفتم؛ 

 .اما اصال کافی نبود

 .یچ راهی وجود نداشت که من بتونم از این هیوال دور بشمه

 .حتی هیچ راهی وجود نداشت که بتونم برای زندگیم بجنگم

 .ای برای انتخاب کردن نداشتمامکان نداشت بتونم فرار کنم. من هیچ گزینه

خراش این موجود وحشی رو های گوشهام رو بستم و سعی کردم که نعرهبنابراین چشم

 .بگیرمنادیده 

به دوناوان فکر کردم. سعی کردم باهاش ارتباط برقرار کنم تا بتونم ازش خدافظی کنم؛ 

 .اما کوچیکترین دسترسی به پیوندمون نداشتم؛ حتی نمیتونستم حسش کنم

 .مطمئنا این غار پیوند من و دوناوان رو مسدود کرده

 :ود، به دوناوان گفتمهام جاری شدن. از طریق پیوندی که خاموش بهام روی گونهاشک



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
690 

 

متاسفم. من برای زنده موندن تالش کردم. خیلی زیاد! اما... لطفا بخاطر من داغون " -

نشو. سعی کن از این به بعد زندگی شادی داشته باشی. یه جفت خوب برای خودت پیدا 

کن؛ اما لطفا مطمئن شو کسی که به عنوان همسر انتخاب میکنی، تو رو به خاطر خودت 

داشته باشه. کسی که لیاقت تو رو داشته باشه. من تا ابد عاشقت میمونم دوناوان. دوست 

تو همیشه تو قلبمی و اگه این امکان وجود داشته باشه، از اون دنیا هم همیشه مراقبتم و 

 ".حواسم بهت هست

های عمرم، چی تو دوناوان نمیتونست صدام رو بشنوه؛ اما ای کاش بدونه تو آخرین لحظه

 .گذشتهدلم 

 !هام فکر کردم. تسا و داستین. آدریان و کریس. حتی شانونبه دوست

از ته دلم براشون دعا میکنم که عمر طوالنی و زندگی شادی داشته باشن. بتونن خانواده 

 .های کوچولو باشهتشکیل بدن و اطرافشون پر از گرگینه

 .ها آرزو میکنماون اشون کنم رو برایتمام چیزهایی که خودم هرگز نمیتونم تجربه

 .ها رو براشون به ارمغان بیاره و همیشه در کنار هم باشنامیدوارم که زندگی بهترین

 .هاش استفاده کردآخه زندگی کوتاه و زودگذره و باید از تک تک لحظه
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فکرم به سمت کوزت کشیده شد. آرزو میکردم که ای کاش میتونستم به نصیحتش گوش 

 ...مونم. اگه فقطکنم و از ایرلند دور ب

 .سوزشی رو تو مچ دستم حس کردم

 .بند دور مچ دستم بسته بودمی دربار ماه بود که به شکل دستمنشا این سوزش، سکه

 یعنی االن وقت استفاده از این سکه هست؟

اولین بار که برونیس به من حمله کرد، این سکه فعال نشد... چون من تسلیم مرگ نشده 

 .بودم

 !ترین لحظات عمرم رسیدمخودم رو باختم، یعنی به تاریک اما حاال که

 .هام از شدت شوکی که بهم وارد شده بود، گِرد شدنچشم

برونیس فقط سه قدم باهام فاصله داشت. بخاطر تاثیر جادو، من هنوز سرجام خشکم 

 .زده بود؛ اما فقط یه ثانیه الزم داشتم که بتونم اون سکه رو تو دستم بگیرم

 !حرکتی دربیام و سکه رو لمس کنم. فقط همینر کنم تا از بیباید صب

ای که دور هام رو به سکهفقط کافیه که اثر جادوی برونیس از بین بره تا بتونم انگشت

 .مچم بسته شده، برسونم
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 .راحتی لمسم کنهبرونیس خیلی بهم نزدیک بود. انقدر نزدیک که میتونست به

ام پاره فشار داد. دیگه چیزی نمونده بود که تیکه مهای تیزش رو به هبرونیس دندون

 .کنه

ام بیاد سینهضربان قلبم به حدی شدت گرفته بود که هر لحظه منتظر بودم از قفسه

 !بیرون

ی به محض اینکه بدنم از خشکی دراومد، قبل از اینکه برونیس دوباره نعره بکشه، سکه

 .فلزی رو لمس کردم

 .برونیس رو، روی صورتم حس کنمهای داغ میتونستم نفس

نمیدونستم الزمه چیزی بگم تا سکه کار کنه یا نه؛ اما فرصتی برای فکر کردن نداشتم. 

 :گفتم

 !قلعه -

بعد محل سکونت دوناوان رو تو ذهنم تصور کردم. امیدوار بودم که خدا کمکم کنه و این 

 .سکه واقعا کار کنه

 .کرد و من پخش زمین شدمحس کردم که چیزی محکم به شکمم برخورد 
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 .هاش بهم ضربه زدههام رو بستم و جیغ کشیدم. فکر میکردم که برونیس با چنگالچشم

میتونستم شکمم رو حس کنم؛ اما هیچ خونی ازش جاری نشده بود. هیچ دردی رو حس 

 !ای به شکمم وارد نشده بود و فقط خیال بودهنمیکردم. انگار که اصال ضربه

 !سفت و سرد بود و فضای اطرافم بوی دوناوان رو میداد؛ نه بوی مرگ زمین زیر بدنم،

ی هام کنم، نالههام بریده بریده شده بود. به محض اینکه تونستم کمی هوا وارد ریهنفس

 .دردناکی سر دادم

 .هق میلرزیدروی شکمم چرخیدم. بدنم از شدت گریه و هق

عد متوجه شدم که تو اتاق خواب هام خالص بشم. بچندبار پلک زدم تا از شر اشک

 .دوناوان هستم

 !خداروشکر! خدایا شکرت

آرامش تو تمام وجودم رسوخ کرد. من خیلی ترسیده بودم. دیگه مطمئن بودم که قراره 

 .بمیرم و تقریبا هم تا پرتگاه مرگ پیش رفته بودم

، عجیب ی معرکهانقدر تو ترس و وحشت غرق شده بودم که کامال فراموش کردم یه سکه

 .و خفن همراه خودم دارم
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 .سختی روی پاهام نشستم؛ اما نمیتونستم جلوی گریه کردنم رو بگیرمبه

 .هام میلرزیدنتهای صورتم بودم، دسوقتی مشغول پاک کردن اشک

ی نگاهی به وضع خودم انداختم، بدنم پوشیده از خاک و عرق و خون بود؛ به عالوه

 .ی هستنای که نمیدونستم چچیزهای دیگه

 !ام و همین مهمهاما اهمیتی نداره. هیچی مهم نیست. من زنده

هام ترمیم میشن. ی چیزها رو میشه حل کرد. میتونم سر و وضعم رو تمیز کنم. زخمبقیه

 .چیز درست میشههمه

 .ام و میخوام هرطوری شده زنده بمونممن زنده

نی نشه. من برای دومین بار از اش، عصباامکان نداره برونیس بخاطر از دست دادن طعمه

 .دستش فرار کردم و میدونم که اون پری لعنتی میاد دنبالم

 .این دفعه، برونیس آسیب ندیده؛ درضمن، میدونه که کجا میتونه پیدام کنه

 .رو با صدای بلند گفتم "قلعه"ی من تو اون غار، کلمه

 .نمیدونم چقدر زمان دارم
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 .دوباره میاد سراغم، لرزش و سرما تو بدنم نفوذ کردبا فهمیدن این موضوع که برونیس 

 .سر و صدایی رو از اتاق نشیمن شنیدم و خشکم زد

حرکت شدنم بخاطر جادو نبود؛ بلکه از شدت ترسی بود که تمام وجودم رو در بی

 .برگرفته بود

 .یعنی برونیس اومده؟؟ اما خیلی زوده

ی کوفتی سینه رو پیدا کنم تا اون سنجاقمن به دوناوان نیاز دارم. درضمن، باید سورشا 

 .رو ازش بگیرم

 .نمیتونه برونیس باشه... هنوز خیلی زوده

هام انداختم و سعی نمیتونستم از روی زمین بلند شم، بنابراین وزنمو روی پاها و دست

 .کردم چهار دست و پا حرکت کنم

 .درد تو تمام بدنم پخش شد؛ اما باید حرکت میکردم

 !ای نداشت. دیگه دیر شده بود. من قراره بمیرمودم فشار آوردم؛ اما فایدهخیلی به خ

 .امروز، بدترین روز عمرم رو تجربه کردم
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 .هام رو بستم و منتظر موندم تا برونیس بهم حمله کنه؛ اما هیچ اتفاقی نیفتادچشم

 مردیت؟ -

 .صدای آروم دوناوان رو شنیدم

 .یه کردنروی زمین ولو شدم و شروع کردم به گر

 .تر شده بودپیوند بین من و دوناوان، دوباره فعال شد و این دفعه، حتی از قبل هم قوی

 .انرژی که بینمون جریان پیدا کرد، خیلی زیاد بود

 .خشم. ترس. نگرانی. وحشت. درد

سر هم به ذهنم هجوم آوردن؛ تا جایی که حس تمام احساسات و افکار دوناوان پشت

 .نم نفس بکشممیکردم دیگه نمیتو

 .حس میکردم مغزم رو به انفجاره! جیغ کشیدم و بعد از حال رفتم

*** 

 .بوی دوناوان اطرافم رو پر کرده بود و به من احساس آرامش میداد
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ای روی پیشونیم نشوند و من فقط یه لحظه وقت داشتم که بتونم دوناوان ب*و*س*ه*

قاتی که برام افتاده بودن، به ذهنم از این حس لذت ببرم؛ چون بالفاصله حقایق و اتفا

 .هجوم آوردن

 .فورا روی تخت نشستم و اطراف رو بررسی کردم

 :ام گذاشت تا آرومم کنه. گفتهاشو روی شونهدوناوان دست

لطفا مردیت. تو بدجوری صدمه دیدی. نمیتونم درک کنم چه اتفاقی رخ داده! اما باید  -

 .بدنت رو بشوریم عزیزم

 :ق کشید و بعد گفتچندتا نفس عمی

 این چه وضعیه مردیت؟ چه بالیی سرت اومده؟؟ -

منظورت چیه؟! اصال خودت کدوم گوری بودی! برونیس منو برده بود به مخفیگاهش.  -

 چرا اون سنجاق سینه رو پیدا نکردی تا نجاتم بدی؟؟

 چی داری میگی مردیت؟ برونیس تو رو همراه خودش برده بود؟ کِی؟ -

 ...مون کنم ده ساعت پیشنمیدونم. گ -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
698 

 

مردیت! ده ساعت پیش تو هنوز بخاطر زخم پهلوت بیهوش بودی و منم تو تمام این  -

 .مدت، کنارت بودم

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

نه! همچین چیزی اصال با عقل جور درنمیاد. درست قبل از اینکه جلسه همگانی گروه  -

 ...ب کردمتشکیل بشه، من ویویان و سورشا رو تعقی

 ویویان و سورشا؟ منظورت چیه مردیت؟ -

 .خشم دوناوان تمام اتاق رو پر کرده بود

 .سرم رو تکون دادم. خودمم حسابی گیج شده بودم

وقتی چشمم به دست کج و معوجم افتاد، حالم دوباره خراب شد. خیلی نمای بدی 

 !داشت

 .سعی کردم به دستم نگاه نکنم

 :گفتم

 .ما باید بریم -
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 :وناوان مانعم شد و گفتد

اگه برونیس تو رو به مخفیگاهش برده باشه، خب باید بدونی که گذر زمان تو قلمرو  -

ها میتونه نسبت به اینجا متفاوت باشه. تا همین پنج دقیقه پیش، من میتونستم تو پری

رو از طریق پیوندمون حس کنم و هیچ مشکلی هم وجود نداشت. اما بعدش، یهو 

ها رو دنبالت قطع شد و وقتی اومدم تو این اتاق، از تو خبری نبود. تمام اتاقپیوندمون 

گشتم؛ اما پیدات نکردم. همین که تصمیم گرفتم چند نفر رو جمع کنم تا دنبالت بگردن، 

پیوندمون دوباره برگشت سرجاش! حاال هم که اینجایی؛ اما خونریزی داری و وضعیتت 

ط، میخوای حرکت کنی؟؟ تنها کاری که االن باید انجام وقت تو این شرای. اونبحرانیه

 .بدیم، اینه که مستقیم بریم پیش پزشک قلعه

های دوناوان در حال جوشش بود رو حس میتونستم خشم و غضبی که مثل خون تو رگ

 .کنم

 .زده هم بود... و این ترسش حتی به خشمش هم غلبه کرده بودالبته دوناوان وحشت

یزی که خودم حس میکنم، خیلی بدتر بنظر میرسه و برای همینه که گمونم وضعم از چ

 .دوناوان رو اینطور ترسونده

 :گفتم
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ای که دنبالشیم، سورشا مسئول تمام بالهاییه که سر این گروه اومده. سنجاق سینه -

 .پیش سورشاست. همون گردنبند چندش گل رز، چیزیه که برونیس رو کنترل میکنه

 .هاش شروع کردن به درخشیدنرو عقب کشید و چشمدوناوان کمی خودش 

 :خرخر کرد

 !چی؟ -

 :بدنم هنوز میلرزید. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم

برونیس میدونه که من به قلعه برگشتم. من نمیدونم چه مدت بیهوش بودم؛ اما برونیس  -

 ...اش پیدا بشه. ما باید بریم دوناوان. من نمیتونمممکنه هر لحظه سروکله

دام آشفته و سراسیمه بنظر میرسید... چون واقعا دلواپس و آشفته بودم. شایدم ص

 ...بدتر

 :گفتم

رو بشم. ما باید بریم. االن اینجا با جهنم فرقی من نمیتونم دوباره با اون موجود روبه -

 !نداره

 :ام گذاشت و منو برگردوند سرجام. گفتدوناوان دستشو روی شونه
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هوش بودی مردیت. این زمان حتی برای اینکه کمی نفس بگیری، تو فقط یه دقیقه بی -

 .کافی نیست

 .مکث کرد تا متوجه این حقیقت بشم که وضعم واقعا افتضاحه

 .ترس دوناوان هنوز پابرجا بود و با هر نبضم، میتونستم حسش کنم

 :ادامه داد

یم. تو با این هات ترمیم نشدن. ما به پزشک نیاز دارمردیت! تو خونریزی داری. زخم -

 !وضع نمیتونی جایی بری. اینطوری میمیری

من درک میکردم؛ چون هر اینچ از بدنم صدمه دیده بود؛ اما ترس و آدرنالینی که به 

 .خونم ترشح میشد، کمکم میکرد که درد رو پس بزنم و طاقت بیارم

 :ی تخت به پایین سُر دادم و گفتمپاهام رو از لبه

هام که بمیرم! حداقل االن نه! ما باید سورشا تر از این حرفمقاوممن زنده میمونم. من  -

 .رو پیدا کنیم

 ...من میتونم این کار رو انجام بدم. تو باید همینجا بمونی -

 :عصبی جیغ کشیدم
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نشنیدی چی گفتم دوناوان؟؟ دارم میگم برونیس قراره بیاد اینجا، متوجه نیستی؟؟  -

 !ی کوزتهن زنده باشم، فقط بخاطر سکهتنها دلیلی که باعث شد من اال

 :بازدم لرزونم رو بیرون فرستادم و ادامه دادم

های گروهت، رد سورشا رو پیدا کنی، پس ما اگه تو نمیتونی از طریق پیوندت با گرگینه -

به یه ماشین نیاز داریم تا بریم دنبالش. بعد تو میتونی اون سنجاق سینه لعنتی رو ازش 

س رو کنترل کنی. من فقط زمانی به این قلعه برمیگردم که از شر اون بگیری و برونی

 !هیوالی وحشی خالص شده باشیم

 .انداز شدیهو صدای نعره برونیس تو فضا طنین

هاش رو درآورد و تغییرشکل داد. بعد تو شکل گرگش، به سمت در دوناوان فورا لباس

 .اتاق دویید

 .قط یه کار میمونه که باید انجام بدماگه دوناوان رفته دنبال برونیس، پس ف

 .باید قبل از اینکه دوناوان خودش رو به کُشتن بده، سورشا رو پیدا کنم

 .سختی بدنم رو وادار به حرکت میکردمپاهام از شدت درد میسوخت؛ اما من به

 .لنگ میزدم؛ راه رفتن برام دردناک بود؛ اما کوتاه نمیومدم و به مسیرم ادامه میدادم
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های آب گرم از این ماجرا جون سالم به در ببرم، حتما یه روز کامل رو تو چشمه اگه

 .میگذرونم تا کمی دردهام تسکین پیدا کنه

های آب گرم لنگر بندازم! حداقل گمونم یه روز کافی نباشه؛ باید یه ماه تو چشمه

 .هام کمک کنهارزشش رو داره و شاید به ترمیم زخم

انداز شده بود، تدریج از سروصدایی که تو فضا طنینمیکردم و به از راهروهای قلعه عبور

 .دور میشدم

های جادویی برونیس رو ها و نعرهاما هنوزم میتونستم صدای خرخر عصبی گرگینه

 .ها حسابی با هم درگیر شده بودنبشنوم. اون

 :از طریق پیوندمون از دوناوان پرسیدم

 "سورشا کجاست؟" -

های گروهش ارتباط داره. بنابراین اگه تمرکز تک گرگینهدوناوان با تک به عنوان یه آلفا،

 .کنه، مطمئنا میتونه بهم بگه که سورشا واقعا کجاست

های کوفتی این قلعه، تلف پلهمن وقت زیادی ندارم که بخوام با طی کردن راهروها و راه

 .کنم
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 .هاگه دوناوان به سوالم جواب نده، هردومون رو به کُشتن مید

 .دوناوان از طریق پیوندمون، یه تصویر ذهنی از سالن پذیرایی قلعه برام فرستاد

 :گفتم

 "!ممنون" -

مطمئن نبودم که چطور باید خودم رو به اونجا برسونم؛ اما دست و پا شکسته و نه چندان 

 .واضح میتونستم مسیرم رو پیدا کنم

ن هنوز زنده باشم، حتما الزمه که یه و اگه تمام این اتفاقات به خوبی خاتمه پیدا کنه و م

 .نقشه عالی از فضای داخلی این قلعه تهیه کنم

لنگ لنگان از راهروها عبور میکردم و تا جایی که پاهام میتونستن وزنم رو تحمل کنن، 

 .سعی میکردم سریع راه برم

ام که کج و معوج ترمیم شده بود، عمال کاربردی برام نداشت و مثل یه دست شکسته

 .تیکه چوب، کنار بدنم آویزون بود

حس شده بودن و از مغزم هام بیسعی کردم دستم رو مشت کنم؛ اما انگار انگشت

 .فرمانبرداری نمیکردن



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
705 

 

 !سورشای عوضی باید تقاص این کارش رو پس بده

 .هر قدمی که به جلو برمیداشتم، زمان زیادی ازم میگرفت

 .اوان رو حس کنم. درد تو پهلوش پیچیده بودی دونمیتونستم از طریق پیوندمون مبارزه

 ...دوناوان آسیب دیده بود

میخواستم از طریق پیوندمون باهاش ارتباط بگیرم؛ اما نمیخواستم و نمیتونستم دوباره 

 !حواسش رو پرت کنم؛ چون ممکنه به قیمت از دست دادن جونش تموم شه

قریبا این زن لعنتی رو پیدا تر میشد و من میدونستم که تتدریج قویبوی سورشا به

 .کردم

 :بعد صداش رو شنیدم. داشت برای کمک التماس میکرد

انجام بشه، من برونیس رو بهتون تحویل میدم؛ اما فقط در صورتی که شما هم از  ... -

 .من حمایت کنین تا آلفای گروه ایرلند بشم

 .رلند پشتیبانی کنهدربار ماه نمیخواد و نمیتونه از تو به عنوان آلفای گروه ای -

 !صدای هلن بود. دلنشین و در عین حال، محکم
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 :ادامه داد

ها بود رو دزدیدی و ای که متعلق به پریتو علیه دربار ما مرتکب جنایت شدی، عتیقه -

بازی و ها رو به خطر انداختی. اگه تو با حقهی گرگینهنفرهصلح ما با هئیت هفت

ها مدت زیادی دووم نمیاره. من شی، تسلطت روی گرگینهکاری آلفای گروه ایرلند بفریب

 !ای که بخواد در مقابل تو بایسته، حمایت کنمخوشحال میشم از هر گرگینه

 ...هلن، لطفا... ما با هم نسبت خانوادگی داریم -

اوه آره! حتما از این نسبت خانوادگی مسخره سواستفاده کن. میخوام ببینم به جایی  -

ی مادربزرگم خوابیده و ی تو، یه شب با عمهی خالهه. این حقیقت که نوههم میرسی یا ن

وجه دلیل نمیشه که من و تو باهم نسبت خانوادگی هیچاش هم شده یه بچه، بهنتیجه

داشته باشیم. بذار رُک و راست بهت بگم که تو هیچ نسبتی با من نداری. جدا از اینکه 

خوب ثابت میکنه که من و تو هیچ سنخیتی باهم خون نیستیم، کارهای کثیفت خیلی هم

 .نداریم

 ...هلن لطفا -

سورشا خواهش کرد؛ اما هلن هیچ جوابی بهش نداد و ارتباطش رو قطع کرد. البته نه از 

 !جادویی طریق موبایل، بلکه از طریق آینه
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 .سورشا خیلی عصبی بود

 !اره، گله ندارهفتن: چیزی که عوض دهام شکل گرفت. همیشه گلبخندی روی لب

 :وارد اتاق شدم و خطاب به سورشا گفتم

 .حاال من اون سنجاق سینه رو ازت میگیرم سورشا -

زور جلوی گرگش رو گرفت و موهای گرگ سورشا یهو از پوستش بیرون اومدن؛ اما به

 :زمزمه کرد

 !نه -

مع و زده شده؛ اما فورا خودش رو جاز لحنش بنظر میرسید که حسابی شوکه و وحشت

 :جور کرد و گفت

 !تو باید میمُردی -

 .مشخص بود که سورشا کامال سردرگم شده

اینطور که معلومه، هیچکس تا حاال نتونسته از مخفیگاه برونیس زنده خارج بشه... وگرنه 

 .دلیلی وجود نداشت که سورشا انقدر شوکه بشه
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 :گفتم

های ظر میرسم؟ شخصیتنبتر از چیزی هستم که اوه، بهت نگفته بودم من سرسخت -

 .بدتر از تو هم تالش کردن منو بکُشن؛ اما شکست خوردن

وجه به گرد پای لوسیانا نمیرسید! درسته که سورشا آزاردهنده و پست بود؛ اما به هیچ

 !اون زن یه شیطان بود

 :چنگ زد و گفت ایسورشا به رز نقره

 .برونیس! بیا پیش من -

 .و ازش میگرفتم، بعد باهاش درمیفتادمدرسته! اول باید سنجاق سینه ر

 .ای کردماشتباه احمقانه

خودم رو برای فرار کردن و جاخالی دادن آماده کرده بودم؛ اما در کمال تعجب، هیچ 

 .اتفاقی نیفتاد

حرکت بود و خبری هم چیز آروم و بیمنتظر بودیم که سروکله برونیس پیدا بشه؛ اما همه

 !از برونیس نبود

 :سیمه گفتسورشا سرا
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 !بیا پیش من، برونیس -

 .از صداش آشفتگی میبارید

هام شکل گرفت. معلومه که برونیس حسابی مشغول دست و پنجه نرم لبخند روی لب

 .هاستکردن با گرگینه

مطمئن نیستم که دوناوان چطور تونسته حواس برونیس رو پرت کنه؛ اما به هرحال من 

 .ازش ممنون بودم

 .وضع مدت زیادی دووم نمیاره و باالخره برونیس میاد اینجا هرچند احتماال این

ها و میزها رو به ای نیستن؛ اما حتی اگه صندلیالعادههای گروه، جنگجوهای فوقگرگینه

سمت برونیس پرت کنن، گمونم برای نگه داشتن اون هیوال کافی باشه. حداقل تا 

 .حدودی کارمون رو راه میندازه

 :شیدسورشا دوباره جیغ ک

 .برونیس! بیا پیش من -

 .فکر کنم برونیس االن یکم سرش شلوغ باشه -

 .لنگان به سمت سورشا راه افتادم این رو گفتم و لنگ
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 :گفت

 .میتونم بوی خونت رو حس کنم -

من صدمه دیده بودم و این چیزی نبود که بشه مخفیش کرد؛ اما وضع داغونم دلیل 

 !ی رو بذارم کف دستشنمیشه که نتونم حساب این زن لعنت

 :گفتم

من خونریزی دارم و دستم داغون شده؛ اما با خودت چی فکر کردی؟ درسته االن تو  -

 !بدترین وضع ممکن هستم؛ اما بازم میتونم شکستت بدم

 .یه قدم دیگه به سمت سورشا برداشتم و اون به سمتم خیز برداشت

 .ند شده بودمتر بود، یا شایدم من خیلی کدفعه، سورشا سریعاین

 .قبل از اینکه بتونم مشتش رو دفع کنم، اون عوضی محکم به پهلوم ضربه زد

ی سورشا، خون گرم هاش پاره کرده بود و حاال با ضربهبرونیس قبال پهلوی منو با چنگال

 ...روی پوستم جاری شد

ود؛ نمیتونستم از دست کج و معوجم استفاده کنم و یکی از پاهامم شدیدا آسیب دیده ب

 .هایی که سورشا نثارم میکرد رو دفع میکردماما تا جایی که میتونستم، مشت
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ای به شکم سورشا بزنم و سرعتم کمی کند بود؛ اما باالخره تونستم با دست سالمم ضربه

 .هامو تو پوستش فرو کنمناخن

 .هاش به شماره افتادن، با عجله به سمت پشت اتاق دوییدوقتی نفس

 میره؟؟ داره کدوم گوری

اب کرد و من جاخالی دادم. صندلی دسته رو به سمتم پرتهای بیسورشا یکی از صندلی

 .سرم برخورد کرد و خُرد و خاکشیر شدمحکم به دیوار پشت

 .ها رو به سمتم پرتاب کردهای کتاب رسوند و یکی از کتابفورا خودش رو به قفسه

 .سورشا راه افتادمصورتم رو با دست کج و معوجم پوشوندم و به سمت 

رو به سمتم پرتاب کرد. دیگه کفرم رو درآورده بود.  اون لعنتی دوباره چندتا کتاب دیگه

 :داد زدم

 !ها رو تموم کن احمقیا عیسی مسیح! پرتاب کردن کتاب -

یکی از آباژورها رو از روی زمین برداشتم و با تمام توانی که برام باقی مونده بود، به 

 .دمسمتش پرتاب کر
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سرش کوبیده آباژور محکم به شکم سورشا برخورد کرد و باعث شد که به دیوار پشت

 .بشه

 .تابلوی نقاشی که به دیوار نصب شده بود، لق شد و محکم رو سر سورشا فرود اومد

اون تابلو یه کار هنری مدرن بود که از شیشه ساخته شده بود؛ اما با برخورد به سر 

 .های شیشه مثل بارون رو زمین فرود اومدنسورشا، شکسته شد و خُرده

 .بوی خون سورشا فضای اتاق رو پر کرده بود

 .تر خودم رو به سورشا برسونمهرچند که لنگ میزدم؛ اما سعی کردم سریع

الزم نبود بهش آسیب برسونم یا حتی بکُشمش. من فقط به اون سنجاق سینه لعنتی نیاز 

 .داشتم

ای حلقه شدن و زنجیرش رو از گردن سورشا سرد رز نقرههام دور بدنه فلزی و انگشت

 .پاره کردم

جادوی پری باعث شد که حس سوزشی رو زیر پوستم حس کنم؛ انگار که یه میلیون 

 .مورچه داشتن رو پوستم راه میرفتن

 :با صدای بلند گفتم
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 !برونیس! برگرد به مخفیگاهت -

 :بعد از طریق پیوندمون از دوناوان پرسیدم

 "راهه؟چیز روبهمهه" -

 

 .نفسم رو نگه داشتم و منتظر جواب دوناوان موندم

 :بعد از چند لحظه دوناوان گفت

 ".آره! ما حالمون خوبه. برونیس رفت" -

 !خداروشکر

هام باقی رو بیرون فرستادم. حس میکردم که دیگه هیچ هوایی تو ریه بازدم لرزونم

 ...نمونده. پهلوم از درد تیر میکشید

 :اوان تو ذهنم گفتدون

 ".من االن دارم میام پیشت. پزشک گروه رو هم با خودم میارم" -

 "...خوبه؛ چون حس میکنم بدنم داره سرد میشه" -
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 .پاهام دیگه تحمل وزنم رو نداشتن، در نتیجه روی زمین سُر خوردم

 های بدنم رو حس کنم؛ همینطور خونی که ازها و کبودیحاال میتونستم سوزش خراش

 .تر میکردرمقهام خارج میشد و لحظه به لحظه منو بیزخم

 .این چند ساعت، همش با وحشت و درد و فرار سپری شد

 .دیگه تحمل این وضع از توانم خارجه

 .آب دهنم رو قورت دادم و نگاهی به بدنم انداختم

بیشتر از همه، نگران دست کج و معوجم بودم. مطمئن نیستم که به حالت اولش 

 !گرده یا نه... و اینکه اصال دیگه میتونم ازش استفاده کنم؟برمی

هایی هم بودن که های ترسناکی که برادرهام برام تعریف میکردن، گرگینهتو داستان

ها و پاهاشون رو اشون بد ترمیم میشد و دیگه نمیتونستن دستهای شکستهاستخوان

 .حرکت بدن

 !ع سروکله بزنم... اگه زنده بمونمهام رو بستم. بهتره بعدا با این موضوچشم

 :صدای سورشا رو شنیدم

 ...تو -
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 .هام رو فورا باز کردم. خون از سرش تا روی صورتش جاری شده بودچشم

 .دقیقا باالی سر من ایستاده بود

ی شدیدی که به سرش وارد شده بود و خونی که صورتش رو باید اعتراف کنم با ضربه

 شخصیت زن قهرمان فیلم) .شده بود Carrie از من شبیهپوشونده بود، سورشا بیشتر 

Carrie طبیعی داره که ژانر ترسناک و ماورا) 

 .سعی کردم دستم رو باال ببرم؛ اما انگار اعضای بدنم دیگه از من فرمانبرداری نمیکردن

 .حتی نمیتونستم تکون بخورم

ه هیچ جونی برام باقی تمام آدرنالینی که به خونم ترشح میشد، از بین رفته بود. دیگ

 .نمونده بود

 :سورشا گفت

 .تو میمیری و برای همیشه فراموش میشی -

 .شاید! اما مطمئن باش حرفی که زدی درمورد خودتم صدق میکنه -

های تیزش رو هاش رو درآورد و تغییرشکل داد. بعد تو شکل گرگش، دندونسورشا لباس

 .به نمایش گذاشت
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 .سرم بیاره میدونستم چه بالیی میخواد

 !وقت مرگم حتمیهاگه نتونم خودم رو وادار کنم که از روی زمین بلند شم، اون

جا ای نداشت. حتی نمیتونستم یه اینچ جابهدوباره سعی کردم حرکت کنم؛ اما فایده

 .بشم

 :از طریق پیوندمون به دوناوان گفتم

 ".اگه زودتر خودت رو برسونی، خیلی خوب میشه" -

 ".یدمتقریبا رس" -

 "!همین االن باید بیای" -

 !هاش آماده بودن که گلوم رو پاره کننگرگ سورشا به سمتم خیز برداشت و دندون

ی هاش به گردنم برخورد کنه، دوناوان تو شکل گرگش ضربهدرست قبل از اینکه دندون

 .ی اتاق پرتاب شدمحکمی به سورشا وارد کرد؛ طوری که به سمت دیگه

 .هام شکل گرفتلبخندی روی لب

 .دوناوان وقت رو تلف نکرد؛ سر گرگ سورشا رو گرفت و وحشیانه گردنش رو پیچوند
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 .های گردنش، تو فضای اتاق پخش شدصدای خُرد شدن استخوان

ها و پاهاش به طرز وحشتناکی تکون میخوردن؛ انگار بدن سورشا پخش زمین شد. دست

 .دچار تشنج شده بود

ا از گردنش آویزون شده بود و نمای خیلی وحشتناکی رنگ سورشسر گرگ خرمایی

 .داشت

 .دوناوان طوری گردنش رو شکونده بود که سرش تو بدترین زاویه ممکن قرار گرفته بود

 :روی زمین ولو شدم و خطاب به دوناوان گفتم

 .بندیت حرف نداشت دوناخدای من! زمان -

ارم موقت باشه؛ بخاطر اینکه دیگه انرژی به لکنت افتاده بودم... نمیدونم چرا... اما امیدو

 .و جونی برام باقی نمونده

 .دوناوان فورا تغییرشکل داد و کنارم زانو زد

 .کامال لخت بود؛ اما بنظر میرسید که اصال براش اهمیتی نداره

 .تمام تمرکز دوناوان روی من بود
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 .زی بگهدار شده بود و نتونست چیشدت خشسعی کرد حرفی بزنه؛ اما صداش به

 :گفتم

 مطمئنم وضعم از چیزی که حس میکنم، بدتره؛ مگه نه؟ -

 ...مردیت -

 .هاش میلرزیدنوقتی داشت موهامو از روی صورتم کنار میزد، دست

بخاطر وضع داغونم، حتی نمیتونستم پیوند بینمون رو به درستی حس کنم؛ اما از بوی 

 .کرده دوناوان میتونستم بفهمم که ترس تمام وجودش رو پر

 .تنها بویی که میتونستم حس کنم، بوی ترس و وحشت دوناوان بود

 :گفتم

 .انقدر نگران نباش! من خوب میشم -

ام و نفس میکشم. االنم تسلیم مرگ من دوبار با برونیس مواجه شدم؛ اما هنوز زنده

 .نمیشم

 :ی دوناوان جاری شد. با لحن غمگینی گفتقطره اشکی روی گونه
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های بدنت ترمیم ت دستور بدم که بخوابی مردیت؛ باشه؟ تا زمانی که زخممیخوام به -

 .نشه، بیدارت نمیکنم

 ...ی خیلی خوبیه دوناایده -

 .بخواب عشقم -

 .این رو گفت و کمی از قدرتش رو بهم تحمیل کرد تا خوابم ببره

 .ش رفتمهام سیاهی رفت و از هوهام داره کمتر میشه... تا اینکه چشمحس میکردم درد

*** 

 !هام بریده بریده شده بود و قلبم انگار تو دهنم میتپیداز خواب بیدار شدم. نفس

 :هاشو دو طرف صورتم گذاشت و گفتسعی کردم سرجام بشینم؛ اما دوناوان دست

 .راهه. تو در امانیچیز روبههیششش! همه -

 ...چی -

 !حتی نمیدونستم که باید چی بپرسم

 .چیز برام دردناک بودار بودم، همهآخرین باری که هوشی
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اما االن دیگه هیچ دردی حس نمیکنم. تنها چیزی که االن برام باقی مونده، سردرگمی و 

 !آشفتگیه

 :پرسیدم

 چه اتفاقی افتاد؟ -

های بدنت ترمیم ها و زخمهوش بودی عزیزم. برای اینکه استخوانتو ده روزِ کامل بی -

 .تو این مدت بیدارت نکردم تا درد نکشی بشن، یکم زمان الزم بود. منم

 .کم آرامش تو وجودم پخش شد. روی بالشت ولو شدم و یه نفس عمیق کشیدمکم

 .دیگه چیزی وجود نداره که بخوام باهاش بجنگم. بازی تموم شده

ها و پتوها راحت و گرم بودن؛ تختی که روش دراز کشیده بودم نرم و دنج بود. مالفه

واست تو تشک تخت فرو برم و برای یه سال دیگه بخوابم! شایدم طوری که دلم میخ

 !بیشتر

 .کش و قوسی به بدنم دادم و وضعیتم رو چک کردم

 .دفعه درست ترمیم شده بوددستم به حالت اول برگشته بود و این
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از دوناوان ممنون بودم که منو وادار به خوابیدن کرد تا مجبور نشم درد دوباره شکسته 

 .های بدنم رو تحمل کنم؛ چون مطمئنا درد و فشار زیادی بهم وارد میشدانشدن استخو

 !هام بد ترمیم شده بودن و الزم بود که دوباره شکسته بشنآخه خیلی از استخوان

 .هام رو تکون دادم. دقیقا مثل روز اولشون شده بودن و درست حرکت میکردنانگشت

 .طره خون هم حس نمیشد. حتی بوی یه قپهلوم دیگه از درد نمیسوخت

 .دوناوان روی تخت، کنار من نشست. مثل یه رویا بود که میتونستم کنار خودم ببینمش

های آبی روشنش مدادی پیراهن پشمی که پوشیده بود، باعث میشد چشمرنگ نوک

 .بیشتر از همیشه خودشون رو نشون بدن

 :پرسید

 چه حسی داری؟ -

های ام؛ اما حالم واقعا خوبه. چه اتفاقی برای گرگینهبه طرز عجیبی حالم خوبه. گرسنه -

 گروه افتاد؟

ای بودن. ما باالخره جلسه همگانی رو تشکیل این چند روز، واقعا روزهای پرمشغله -

های خائن، از گروه پرت شدن بیرون! احتماال تا چند روز دادیم و تعدادی از گرگینه
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هایی که از و ترک کنن، بیشتر میشه؛ اما گرگینههایی که باید گروه رآینده، تعداد گرگینه

 .سورشا حمایت میکردن، همشون از گروه ایرلند اخراج و از قلمرو تبعید شدن

 چه بالیی سر برونیس اومد؟ -

دوناوان دستش رو به سمت ظرف سرامیکی کوچیک و دَرداری که روی میزِ کنار تخت 

 :قرار داشت، دراز کرد و خطاب به من گفت

 .حاال مال توعه این -

 .درپوش ظرف رو برداشتم. داخل ظرف، همون سنجاق سینه لعنتی قرار داشت

خود شروع کردن به لرزیدن و فورا ظرف رو تو بغل دوناوان انداختم. بههام خوددست

 :گفتم

 .نه! نمیخوامش. این سنجاق سینه اصال به درد من نمیخوره -

 !گر دیگه بیفتهدست یه فرد سواستفادهاما بهتره تو نگهش داری تا اینکه به  -

دوناوان درست میگفت؛ اما... واقعا دلم میخواست که برونیس تو یه مکان امن زندانی 

 !بشه یا اینکه بمیره

 !اصال نمیخواستم دوباره به اون موجود وحشی فکر کنم. هرگز
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 .مبرای یه مدت خیلی خیلی خیلی طوالنی، نمیخوام حتی اسم این هیوال رو بشنو

 :گفتم

 !ها برونیس رو نمیخوان؟پری -

 .کننده باشهاوه! اتفاقا این موضوع میتونه تا حدودی برامون سرگرم -

 :دوناوان لبخندی تحویلم داد و گفت

جدا از اینکه این سنجاق سینه و برونیس، از این به بعد به تو تعلق دارن و هروقت که  -

ی دربار ماه بهت اید اینم اضافه کنم که ملکهصالح بدونی، میتونی ازشون استفاده کنی؛ ب

 .مدیون شده

 :روی تخت نشستم و گفتم

 !چی؟ -

 .ی بزرگی بوداین معامله

 !ها مدیون میشن، نه برعکسآخه معموال مردم به پری

 ها به من مدیون شده؟؟های پریولی االن یکی از قدرتمندترین ملکه
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 :گفتم

 .من مدیون شده؟ اصال برام قابل درک نیست ی دربار ماه بهوقت چرا ملکهاون -

اینطور که به نظر میرسه، هلن قولی که به لوکاس داده بود رو زیر پا گذاشته. طبق این  -

قول، قرار بود که برونیس برای همیشه تو زندان محبوس بشه؛ اما همونطور که میدونی 

هلن به لوکاس بدهکار خاطر نقض این قول، هلن نتونسته رو حرفش بمونه. بنابراین به

. از اونجایی که بخاطر شده؛ اما لوکاس گفته که هلن باید این بدهی رو به تو پراخت کنه

رعایت نشدن این قول، تو بیشتر از همه آسیب دیدی، لوکاس حس میکنه این دِین حق 

 .توعه. هروقت که بخوای، میتونی این بدهی رو از هلن بگیری

 مخفی بشن؟ ها نمیخواناما مگه پری -

ها این اطراف نباشن و ناپدید بشن، من چطور میتونم ازشون بخوام که دِینشون اگه پری

 رو ادا کنن؟

 :دوناوان گفت

هایی طور کامل از دید همه محو بشن. اما مکانی بعد، بهها قراره تا هفتهدربارهای پری -

. درضمن از ها حفظ کنهبرای مالقات مشخص شده که میتونه ارتباط محدود ما رو با اون
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ها در تماس باشیم؛ از جمله آینه جادوی من های جادویی هم میتونیم با اونطریق آینه

که میتونه تو رو مستقیما به هلن وصل کنه. بنابراین هر زمان که بخوای، میتونی با هلن 

 .ارتباط برقرار کنی

ماه بخوام. شاید بتونم از این  ی دربارای ندارم که چه چیزی میتونم از ملکهمن هیچ ایده

بدهی برای آزادی کوزت استفاده کنم، نه؟ که از شر محدودیتی که بهش تحمیل شده، 

 .خالص شه

 .باید به کوزت پیام بدم

 .کننده بودناما به هر حال، اتفاقاتی که تو این مدت رخ دادن، واقعا شوکه

 :گفتم

 .روزهای سخت و پرتنشی رو گذروندم -

 .آره -

 :های آبی دوناوان شروع کردن به درخشیدن. دستم رو گرفت و گفتچشم

 !من فکر میکردم تو مُردی -

 .سر گذاشته بودم، واقعا وحشتناک بودآب دهنم رو قورت دادم. شرایطی که پشت
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فقط یه لحظه حبس شدن تو مخفیگاه برونیس کافیه تا مرگ به تک تک افکارت نفوذ 

 !کنه

 ...گ نداشتم. تقریبا لمسش کرده بودمای با مرمن واقعا فاصله

 .حتی بیشتر از اون چیزی که به دوناوان اعتراف کردم، درد و وحشت رو حس کرده بودم

اگه بالیی سرم میومد، گمونم دوناوان هیچوقت نمیتونست با مرگم کنار بیاد و خودش رو 

 .ببخشه

 :گفت

 .اتفاقی که برای تو افتاد، منو تا حد مرگ ترسوند -

رو شده. منم تو زندگیش روبه سی بهم میگه دوناوان تنها کسی نیست که با کابوسیه ح

 .ها رو تجربه کردمکابوس این روزها، بدترین

 :گفتم

 ...ممنون که جونم رو نجات دادی. میدونم ُکشتن سورشا -

نه! سورشا باید کُشته میشد. من مقصر اتفاقاتی هستم که پیش اومده. من مدت زیادی  -

 ...های گروهم نبودم. اگه منر گرگینهکنا



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
727 

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

ها رخ میدادن؛ اما مسئول اصلی خیلی از نمیدونم. شایدم در هر صورت این اتفاق -

 .بالهایی که سر این گروه اومده، منم

 ایان تونست با مرگ سورشا کنار بیاد؟ -

 :دوناوان ازم رو برگردوند و گفت

 !نه چندان -

 .پیوندمون میتونستم سوزشی که تو وجود دوناوان رسوخ کرده بود رو حس کنم از طریق

 .منشا این سوزش، خیانتی بود که دوناوان از جانب پسرعموش حس میکرد

 :ادامه داد

های سورشا اطالعی نداشته؛ اما اون دالیل منو برای کُشتن ایان میگه که از نقشه -

هایی که زنش مرتکب شده، این حق رو به من سورشا قبول نداره. از نظر ایان، جنایت

 !نمیداده که جونش رو بگیرم

 :عصبی روی تخت نشستم و گفتم
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 چی؟! ایان واقعا اینطور فکر میکنه؟؟ -

 .ظاهرا -

 :دوناوان از روی تخت بلند شد و شروع کرد به قدم زدن تو اتاق. گفت

میدونم... حس میکنم که یه مثل این میمونه که انگار دنیا برای من زیر و رو شده. ن -

انگاری من تقریبا تو رو به کُشتن داده بود. من هیچوقت خودم رو احمق درجه یکم! سهل

 .نمیبخشم

 .آمیز بقیه سرزنش کنیاینطور نیست! تو نمیتونی خودت رو بخاطر کارهای شرارت -

 !نمیتونم؟ -

 :فتهاشو روی صورتش کشید. گی تخت ایستاد و کالفه دستکنار پایه

دارتر از چیزی هستم که باورم نمیشه که تا این حد اشتباه پیش رفتم. من خیلی سن -

 .متوجه نشم همچین خیانت بزرگی، مخفیانه علیه خودم صورت گرفته

 :ی تخت رسوندم. گفتمپتویی که روی تنم پهن شده بود رو کنار زدم و پاهام رو به لبه

ی دوناوان؛ اما تو نمیتونی بار سنگین بالهایی که آره! درسته که تو هم اشتباهاتی داشت -

 .سر این گروه اومده رو به تنهایی به دوش بکشی
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های گروهم، تو تو چیزی که من دیدم رو ندیدی مردیت! جفت من بخاطر دسیسه -

ترین شرایط ممکن روی زمین افتاده بود و چیزی نمونده بود که بمیره! من باید وخیم

ضع افتضاح رو متوقف میکردم. باید خیلی وقت پیش متوجه خیلی وقت پیش این و

 ...میشدم که تو این گروه داره چه اتفاقی میفته. من

 !بس کن -

از روی تخت بلند شدم. بازوهای دوناوان رو گرفتم و کمی تکونش دادم بلکه به خودش 

 .بیاد

 :گفتم

خبر داشته باشی؟؟ تمومش کن دوناوان! مگه تو علم غیب داری که باید از هر چیزی  -

همه ممکنه دچار اشتباه بشن؛ حتی تو که دوناوان بزرگ و قدرتمند هستی! گاهی 

 .ات میکننهای خوب یا بد، حسابی شوکهها اطرافیانت به شیوهوقت

پس باید اعتراف کنم که سورشا شوک بزرگی به من وارد کرد. من تقریبا داشتم  -

 .چیزم رو از دست میدادمهمه
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از روی زمین بلندم کرد و آروم روی تخت نشست. منو روی پاهاش نشوند و دوناوان 

 :گفت

نکه سباستین چند روز پیش، اینجا بود. بخاطر شرایط تو خیلی ناراحت شد و از ای -

 .نتونست باهات مالقات کنه، اظهار تاسف کرد

 .نفرهترین دوست دوناوان بود، همینطور عضو هیئت هفتسباستین صمیمی

 نفره فکر میکنه؟اوان واقعا داره به ترک کردن هیئت هفتپس دون

 :پرسیدم

 نفره رو ترک کنی؟سباستین اومده بود اینجا؛ چون تو قصد داری هیئت هفت -

 .ای داشت. هرچند که درمورد این موضوع هم حرف زدیمنه. اومدنش دلیل دیگه -

 :آهی کشید و ادامه داد

فاقاتی که تو گروه پیش اومد، من دیگه برای نگه بعد از فاش شدن خیانت سورشا و ات -

های ایرلند منو به عنوان آلفاشون داشتن این گروه، چندان مطمئن نیستم. اگه گرگینه

 نمیخوان، پس برای چی اینجا بمونم؟

 :های من سُر داد. گفتالی انگشتهاشو البهدوناوان دستم رو گرفت و انگشت
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ی وجود دارن که باید حل و فصل بشن. اما یه سری از اینطور که معلومه مشکالت زیاد -

 .مسائل رو باید باهم حل کنیم؛ بنابراین الزمه که باهم تصمیم بگیریم

 گیری کمکت کنم؟من؟ میخوای تو تصمیم -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

گیری شریک میدونی؛ اما من ای و من رو هم تو این تصمیمممنون که انقدر بامالحظه -

ها چطور گروه رو نمیشناسم. نمیدونم زمانی که روابط این گروه سالم بوده، گرگینه این

ی خیلی بد گروه ایرلند رو دیدم. راستش رو بخوای، دلم برخورد میکردن. من فقط جنبه

میخواد بهت بگم که این گروه رو بذاری کنار و از شر دردسرهاش خالص بشی؛ اما خب 

 .هشاید این کار، منصفانه نباش

 نه! منصفانه هست. بنابراین بنظرت باید چیکار کنیم؟ -

 دوناوان ازم میخواد که درمورد این موضوع تصمیم بگیرم؟

 :گفتم

 .حلی ندارممن هیچ راه -

 .اما من یه ایده دارم -
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 .روی من نشستمنو روی تخت گذاشت و خودش چهارزانو روبه

قرار  که زانوهامون دقیقا مماس هم منم کارش رو تکرار کردم و چهارزانو نشستم؛ طوری

 .گرفته بودن

 :گفت

از زمانی که باهم آشنا شدیم، اصال وقت خالی پیدا نمیکردیم که بتونیم صرف قرارهای  -

جاش مشغول گیر انداختن یه جادوگر شیطانی، سروکله عاشقانه و اینجور چیزها کنیم. به

بودیم. االن دیگه باید برای خودمون  ها و سر در آوردن از مشکالت گروه منزدن با پری

 .وقت بذاریم

 .برای خودمون وقت بذاریم؟ از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدم

سر هم بالهای مختلف سرمون نازل شدن. حتی وقت سر طی دو سه ماه گذشته، پشت

 .خاروندن هم نداشتیم

 !بهتره بگم که به معنای واقعی کلمه، دهنمون سرویس شد

 یط حاضر، اینکه برای خودمون وقت بذاریم، دقیقا یعنی چی؟اما تو شرا

 :گفتم
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 منظورت چیه؟ -

 !تر شدهدوناوان لبخند زد و اون لحظه حس کردم که دنیام روشن

 :گفت

های گروه حرف زدم. هشت روز دیگه، ماه کامل قبل از اینکه بیدارت کنم، با گرگینه -

دی، اوضاع اینجا رو سر و سامون دادم و بعدی فرا میرسه. من تو این مدت که بیهوش بو

ها، میخوام تا لیاقت رو از قلمرو اخراج کردم. بعدِ تمام این مصیبتهای خائن و بیگرگ

ها فرصت بدم که تجدید قوا کنن و برای آینده گروهشون رسیدن ماه کامل، به گرگینه

 .اوضاع انجام دادمباهم مشورت کنن. من تا االن، هرکاری که میتونستم برای بهتر شدن 

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

وقتی هنوز خودم مطمئن نیستم که میخوام آلفای این گروه باشم یا نه، ترجیح میدم  -

های گروه اختالف و درگیری ایجاد نکنم. بنابراین که سر موندن یا رفتنم، بین گرگینه

. این یعنی من و تو هشت گیری میشهی مسائل، تا رسیدن ماه کامل تصمیمدرمورد بقیه

 .خوبی باشه روز تمام میتونیم استراحت کنیم. گمونم یه سفر تفریحی، ایده

 .وقتی اسم سفر رو شنیدم، گرما وجودم رو در بر گرفت
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 :العاده هست. گفتمخدای من! فوق

 یه سفر تفریحی؟ -

فاده کنم تا چیزی نمونده بود که تو رو از دست بدم مردیت. میخوام از این فرصت است -

بتونم روزهای مزخرفی که پشت سر گذاشتیم رو جبران کنم. واقعا نیاز دارم که تو این 

 .وقت کنار خودم داشته باشمهشت روز، تو رو تمام

 :چشمکی تحویلم داد و گفت

 !خیلی باهات کار دارم همسر -

 :ام محو شد و پرسیدمخندیدم؛ اما با به یاد آوردن چیزی، خنده

 هت چی دوناوان؟اما گرو -

 

 :کمی ازش فاصله گرفتم و گفتم

ثبات و متزلزل شده، فکر نمیکنی چیز حسابی بیتو همچین موقعیتی که اینجا همه -

 ساز بشه؟چند روز دور بودنت از گروه، ممکنه مشکل
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ها از ترس به حق با تو بود مردیت. من نمیخوام این گروه رو طوری اداره کنم که گرگینه -

نفره رو ترک کنم. ام بذارن. اگه بخوام آلفای این گروه بمونم، باید هیئت هفتمن احتر

های ایرلند ازم بخوان که آلفاشون باشم، اینجا بنابراین فقط در صورتی که گرگینه

 .میمونم؛ چون دیگه نمیخوام باهاشون سروکله بزنم

 :دستم رو گرفت و گفت

ترن، باشه. باید حواسم به چیزهایی که مهم من به اندازه کافی باتجربه هستم که بدونم -

نفره اما از اونجایی که شدیدا درگیر وظایفم به عنوان آلفای گروه و عضوی از هیئت هفت

بودم، این موضوع رو فراموش کردم. ولی االن خیلی چیزها تغییر کرده و اگه بخوام 

ای تکراری و طوالنیه که دارم همین کاره روراست باشم، باید اعتراف کنم مدت

 .امکننده رو انجام میدم. اتفاقات اخیر باعث شدن که بفهمم چقدر خسته و کالفهخسته

 :دستش رو بینمون تکون داد و گفت

عشق و خانواده! زندگی تو همین دوتا کلمه خالصه میشه. من فکر میکردم که این دوتا  -

 ...رو تو گروهم دارم؛ اما

ردم؛ طوری که انگار تلخی تمام وجودم رو پر کرده برای دوناوان احساس ناراحتی میک

 .بود



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
736 

 

خیانتی که علیه دوناوان صورت گرفته بود، فقط از جانب یه نفر نبود؛ بلکه تمام 

 .هایی که با سورشا و ویویان متحد بودن، شریک جرم محسوب میشدنگرگینه

ها رو همیشه اون ها در حق دوناوان ظلم کرده بودن. درحالی که دوناوانتمام این گرگینه

 .اش میدونستمثل خانواده

 :گفتم

 .متاسفم -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .این موضوع تقصیر تو نیست -

 ...میدونم؛ اما گروهت -

 

 :آهی کشیدم و ادامه دادم

تو مطمئنی که میخوای تا رسیدن ماه کامل، از اینجا دور باشی؟ حتی اگه این کار به  -

 تموم شه؟ قیمت از دست دادن گروهت
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مردیت! من اصال دوست ندارم آلفای گروهی باشم که ازم بیزارن. من همچین زندگی رو  -

نمیخوام. من میخوام یه خانواده داشته باشم و لحظات خوشی رو کنارشون سپری کنم؛ 

اما تو تمام این مدت، شدیدا از داشتنش محروم بودم. میدونی شادترین لحظات زندگیم 

های هایی که جلوی تلویزیون لم میدادی و اون فیلمه کردم؟ وقترو چه زمانی تجرب

آمریکایی حال بهم زن رو تماشا میکردی؛ بعد من اذیتت میکردم و تو هم حرص 

ام، چقدر کننده و پرمشغلهمیخوردی... من تازه متوجه شدم که تو این زندگی خسته

 .جای خالی شادی و خنده حس میشه

دی. بذار از االن این موضوع رو بهت بگم دوناوان! اگه قراره با به نکته خوبی اشاره کر -

هایی که تماشا میکنم، ارتباط خوبی برقرار کنی. من زندگی کنی، باید سعی کنی با فیلم

 !وگرنه ممکنه خسارت جانی ببینی عزیزم

 .حرفشم نزن -

 !همین که گفتم -

 .بعد هردو باهم خندیدیم

 :یدمچند لحظه ساکت موندم؛ بعد پرس
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خب پس اگه دیگه آلفای گروه ایرلند نباشی، میخوای با این همه وقت آزادی که پیدا  -

 میکنی، چیکار کنی؟

هایی که به من محول میشه، میتونه ام و مسئولیتنفرهمن هنوز عضوی از هیئت هفت -

حسابی سرگرمم کنه. اما خب به اندازه کافی وقت آزاد دارم که کنارت باشم تا هرکاری 

ها به اندازه کافی سرمایه ذخیره کردم. که دلت میخواد رو انجام بدیم. من تو این سال

میتونیم به هر جایی که دوست داشته باشی، سفر کنیم. درضمن میدونم که عالقه داری 

 شناسی بخونی. درسته؟درست رو ادامه بدی و روان

 .با شنیدن این حرف، برای چند لحظه زبونم بند اومد

شده بمونم و تمام فکرم این بود که به دانشگاه گمون میکردم که قراره تا ابد نفرین قبال...

 .ها یه شغل داشته باشمبرم و مثل انسان

های گروه نداشتم. بخاطر همین گرگ من سرکوب شده بود و من هیچ تناسبی با گرگینه

یدم بررسی های مختلفی رو برای زندگی جدی خیلی خوبیه که گزینهحس میکردم ایده

 .هاها باشه تا گرگینهکنم، زندگی که قرار بود بیشتر به سبک انسان

 .هام چیزی به دوناوان نگفتماما تا جایی که یادم میاد، من هیچوقت درمورد برنامه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
739 

 

 :پرسیدم

 تو این رو از کجا میدونی؟ -

 .یه پری کوچولو بهم گفته بود -

 :خندیدم و گفتم

 .طابش کردی، حتما از خجالتت درمیادکوزت وقتی بفهمه چطوری خ -

 :دوناوان چشمکی تحویلم داد و به شوخی گفت

 .تو که چیزی بهش نمیگی، هوم؟ نمیخوام با شمشیرش ازم پذیرایی کنه -

 :دفعه کامال جدی گفتب*غ*ل*م کرد و این

اگه هنوزم دلت میخواد که تحصیالتت رو ادامه بدی، خیلیم عالیه! و من از هر  -

ی که مطرح کنی، استقبال و حمایت میکنم. ما زمان زیادی داریم و میتونیم با پیشنهاد

 .دقت درمورد این موضوع تصمیم بگیریم

 .ی موافقت تکون دادمسرم رو به نشونه
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فقط یه سوال تو ذهنم باقی مونده که میخوام بپرسم. بعدش باید کیفم رو برای سفر 

 .کوتاهمون آماده کنم

 :گفتم

 ویویان اومد؟ چه بالیی سر -

اوه، خوب شد پرسیدی. یادم رفته بود که این قضیه رو بهت بگم. باالخره دیوانگی  -

ویویان ثابت شد؛ بخاطر همین بود که سباستین اومد اینجا. ما طبق مقررات یه محکمه 

 .تشکیل دادیم و بدن ویویان رو تو آتیش سوزوندیم! اون دیگه مُرده

 .ه اتفافات مهمی رو از دست دادمخدای من! وقتی بیهوش بودم، چ

 :گفتم

 .متاسفم. مطمئنا این کار برات سخت بوده -

 

ها، راهی برای خالص شدن از شر ویویان پیدا میکردم. من من باید خیلی زودتر از این -

 .اجازه دادم که یه گرگ دیوانه برای مدت طوالنی آزاد بچرخه

 :مکث کرد و بعد ادامه داد
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 .فاقی که افتاد، کنار بیام؛ اما به هر حال ویویان باید کُشته میشدمن میتونم با ات -

هام گذاشت تا مانع حرف زدنم بشه. خواستم چیزی بگم؛ اما دوناوان انگشتشو روی لب

 :گفت

کننده رو بذاریم کنار. باید بریم! من نمیخوام نه! فعال حرف زدن درمورد مسائل خسته -

رضمن من وسایلت رو برای رفتن آماده کردم. ی دیگه صبر کنم. دحتی یه دقیقه

ها های گروه هم برای دوی همگانی از قلعه خارج شدن. بیا قبل از اینکه اونگرگینه

 .برگردن، از اینجا بریم

 :نگاهی به اطراف اتاق انداختم و گفتم

 ما میتونیم بریم؟ واقعا؟ همین االن میتونیم راه بیفتیم؟ -

 .بریم آره! همین االن میتونیم -

هاشو دور کمرم حلقه کرد و منو هم روی زمین دوناوان از تخت پایین پرید. بعد دست

 .گذاشت

 :گفت
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بزن بریم عشقم! قراره یه سفر کوتاه رو کنار هم تجربه کنیم. من فکر میکنم این حق  -

 ماست؛ مگه نه؟

گودی هام رو دور بدنش حلقه کردم. سرم رو تو تو آغوش دوناوان جا گرفتم و دست

 .هام بکشونمی دوناوان رو به ریهگردنش فرو بردم و یه نفس عمیق کشیدم تا رایحه

 .دوناوان آرامش من بود

برام اهمیتی نداره چه تصمیمی بگیریم؛ چون من میدونم تا زمانی که من و دوناوان در 

 .چیز خوبهکنار هم باشیم، همه

 :گفتم

یلی بیشتر از یه سفر کوتاهه؛ اما فعال سر گذاشتیم، حقمون خبا اتفاقاتی که پشت -

 .همین استراحت کوچیک هم کارمون رو راه میندازه

 .دوناوان خم شد و با عشق منو ب*و*س*ی*د

اینکه هشت روزِ کامل، باهم تو ایرلند بچرخیم و خوش بگذرونیم، بنظر میاد خیلی 

 .انگیز باشههیجان

 .و سعی کنه منو بکُشه دیگه قرار نیست سروکله یه موجود وحشی پیدا بشه
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 !های دربار ماههای ایرلند و پریهشت روز بدون مزاحمت گرگینه

 .فقط خودمونیم؛ من و دوناوان

 .ی این سفر لذت ببرمام که از لحظه به لحظهمن کامال آماده

*** 

 !هی عروسک -

 :بازوهای دوناوان دورم حلقه شدن. منو محکم تو آغوش گرفت و دم گوشم زمزمه کرد

 چرا تو ب*غ*ل من نبودی؟ هوم؟ -

 .بیدار شدن کنار دوناوان، مطمئنا بهترین حسی بود که میتونستم تجربه کنم

های عاشقانه های دونفره، حرفگذروندن، قدم زدن تمام هشت روز گذشته صرف خوش

 .و ... شد

ی مجللی که دوناوان برای سفر کوتاهمون رزو کرده بود، وای فای خوشبختانه خونه

ام رو های موردعالقهها و سریالای داشت. در نتیجه من تونستم فیلمپرسرعت و معرکه

 .به دوناوان نشون بدم

 .ی دوناوان هم دیدن کردیم و حسابی دور زدیمهای موردعالقهما حتی از مکان
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 .بخش بودی ساحلی خیلی لذتهای موهِر واقعا زیبا بودن و گشت زدن تو دهکدهصخره

ها رو دوست داشتم. تماشای اقیانوس همه بیشتر، رانندگی کردن رو اون صخرهالبته از 

 .بخش بودآبی و مواج، واقعا آرامش

سر گذاشتیم، یه سفر تفریحی کوتاه واقعا مثل رویا بعد از تمام اون اتفافاتی که پشت

. حس میکنم هم من و هم دوناوان نیاز داشتیم که برای یه مدت کوتاه، از میمونه

 .های ایرلند دور بمونیمرگینهگ

امون به پایان تا حاال تو زندگیم انقدر بهم خوش نگذشته بود؛ اما حاال که سفر دونفره

 .رسیده، یکم ناراحتم

 .رو بشیمما باید به قلعه برگردیم تا با چیزی که در انتظارمونه، روبه

یدیم که بهتره بدون من و دوناوان درمورد این موضوع حرف زدیم؛ اما به این نتیجه رس

 .ریزی عمل کنیم و در لحظه تصمیم بگیریمبرنامه

اما امشب، من و دوناوان صددرصد مراسم ماه کاملمون رو اجرا میکنیم. این تنها چیزیه 

 .که من ازش مطمئنم

 :دوناوان از طریق پیوندمون پرسید
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 "داری به چی فکر میکنی؟" -

 :نم. بعد تو ذهنش گفتمروی تخت چرخیدم تا چهره دوناوان رو ببی

 ".به امشب" -

رنگی بین ابروهای دوناوان ایجاد شد و من دلم میخواست انگشتم رو به کمچین 

 .هاش رو از هم وا کنمپیشونیش بکشم تا اخم

 :گفت

 "...تو نگرانی؟ ما مجبور نیستیم" -

 :دست دوناوان رو گرفتم و حرفش رو قطع کردم

 "!اما از نوع خوبشدوناوان! آره، من نگرانم؛ " -

هام گذاشت و آروم منو بوسید. بعد چرخید تا از روی تخت هاشو روی لبدوناوان لب

 :بلند شه. گفت

 .پاشو عزیزم. بهتره که راه بیفتیم -

 :نق زدم
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 .چرا؟ نمیشه برای همیشه همینجا بمونیم؟ اینجا خیلی خوبه -

 .اینجا سر بزنیم هرموقع که تو دوست داشته باشی، میتونیم دوباره به -

روی کمرم چرخیدم و به پوشش چترمانندی که باالی تخت آویزون شده بود، خیره 

 :شدم. گفتم

 .های همیشگیمون باشهاوهوم. فکر خیلی خوبیه. اومدن به اینجا، یکی از عادت -

 !حتما. چرا که نه -

ت، روم خیمه زد ی تخپاهام رو گرفت. منو کشوند لبه هاش رو زیر پتو سُر داد و مچدست

 :و گفت

 .اما برای اینکه بازم بتونیم به اینجا بیایم، تو باید از تخت دل بکنی و زودتر آماده بشی -

 

ی دوناوان رو فشار دادم تا از روی هام، قفسه سینهشکلکی درآوردم و با یکی از انگشت

 .من کنار بره

 :از روی تخت بلند شدم و گفتم
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 !خب جنابخیلی -

 .ه قلعه برسیم، برات یه سورپرایز دارموقتی ب -

 :زده شدم و گفتمبا شنیدن این حرف، حسابی هیجان

 اوه! جدی؟ چرا زودتر بهم نگفتی؟؟ -

 .بعد با سرعت به سمت حموم راه افتادم

 .سرویس بهداشتی این خونه، شیک و مدرن بود

یه فضای کالسیک های پر زرق و برقی که گوشه و کنار این خونه چیده شده بودن، عتیقه

 Apple به اونجا میدادن و اصال با تلویزیون بزرگ و هوشمندی که مجهز به سیستم

TV های تلویزیونی و خونی نداشتن. )این سیستم برای ضبط و پخش مجموعهبود، هم

 های سینمایی کاربرد داره(فیلم

 !در کل این خونه ترکیبی از جَو قدیمی و مدرن بود

 .ت پرسرعت و تلویزیون درجه یک داشت، برای من عالی بوداما همین که اینترن

 :قبل از اینکه وارد حموم بشم، گفتم
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 .امی دیگه آمادهمن تا ده دقیقه -

 :دوناوان با صدای بلند خندید و گفت

 .خواب جدا کردحاال دیگه میدونم چطور میشه تو رو از تخت -

 :ام با لبخند بهش نگاه کردم و گفتماز روی شونه

 !های رنگارنگ لوسم کنی. کیه که بدش بیاد عزیزمام تا با هدیهمن که آماده -

 :چشمکی تحویلش دادم و گفتم

 .فقط حواست باشه تکراری نباشن؛ چون اینطوری تختم رو ترجیح میدم -

 :دوناوان خندید و گفت

 !خیلی پررویی مردیت -

 

 منظورت اینه که خیلی خفنم؟ -

 :د و گفتدوناوان دستش رو تکون دا
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روز، بیست و پنج ساعتش رو، روی تخت ولویی تو از بیست و چهار ساعت شبانه -

 !عزیزم. اگه برای جدا کردنت از تخت، باید هردفعه کادو بخرم که ورشکست میشم

 .پیشنهاد خودت بود عشقم -

 .ها گذاشتنغلط کردم رو برای اینجور وقت -

 !زدی به هدف -

 :شت و به سمت من پرتاب کرد. جاخالی دادم و گفتمبالشت رو از روی تخت بردا

 .من میتونم این کار رو هرروز انجام بدم -

 ...ی دوناوان و اینکه کاری کنم لبخند بزنهو واقعا هم میتونستم. شنیدن خنده

 !اگه بتونم هرروز این کار رو انجام بدم، حس میکنم که تو زندگیم خوشبختم

*** 

 .ی پر پیچ و خمی بود که به قلعه ختم میشددهدوناوان مشغول طی کردن جا

های ورودی قلعه وقتی از آخرین پیچ عبور کردیم، متوجه شدم که چند نفر رو پله

 .اننشسته
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ها رو شناسایی کنم؛ اما بنظر از این فاصله که تقریبا دور محسوب میشد، نمیتونستم اون

 ...باه نکرده باشمهای گروه باشن. البته اگه اشتنمیرسید که از گرگینه

 :گفتم

 های گروه اومدن بیرون تا از برگشتنت استقبال کنن؟گرگینه -

 :ی منفی تکون داد و گفتسرش رو به نشونه

 .نه! من اصال بهشون خبر ندادم که چه زمانی به قلعه برمیگردم -

 !پس این افراد چرا اونجا جمع شدن؟ طبیعی نیست

غیرعادی رخ داده که گمون نکنم این موضوع چندان اما خب تو این مدت انقدر اتفاقات 

 .عجیب باشه

 :. پرسیدمجا شدم و به سمت دوناوان چرخیدمروی صندلیم جابه

 ها کی هستن؟پس اون -

 .دوناوان چشمکی تحویلم داد و چیزی نگفت

 :یهو فکری به ذهنم خطور کرد و گفتم
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 دوناوان! تسا اینجاست؟؟ -

 .زی نگفتدوناوان فقط لبخند زد و چی

تر ی جلوی ماشین، دقیقهام رو تنگ کردم تا از شیشهبه سمت جلو خم شدم و چشم

 .اون افراد رو ببینم

 .خدای من! تسا بود. اون مردی هم که کنارش ایستاده، شبیه داستینه

یه مرد دیگه هم کنارشون بود. وای خدا! اون کریسه؟ اما مگه قرار نبود کریس به گروه 

ی ریو گراند تگزاس سکونت دارن، برگرده؟ )این منطقه به درّه تو منطقهبومی خودش که 

 تگزاس معروفه(

 .هاشون رو کامال تشخیص بدم، حسابی شوکه شدموقتی باالخره تونستم چهره

 :از شدت هیجان کف دستمو رو داشبورد ماشین کوبوندم و گفتم

 امکان نداره! چطور همچین چیزی ممکنه؟ -

هات تو مراسم ازدواجمون همراهیت ید دوست داشته باشی که دوستمن فکر کردم شا -

 .کنن
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هام رو نمیدیدم، هیچوقت متوجه نمیشدم که چقدر به حضورشون تو ایرلند اگه دوست

 .نیاز دارم؛ اما االن که دارم میبینمشون، حس میکنم که دلم خیلی براشون تنگ شده

 .تسا، داستین، آدریان و کریس واقعا اینجا بودن

 :دوناوان گفت

ها رو ترک نتونستم هلن رو قانع کنم که اجازه بده کوزت فقط برای امشب، قلمرو پری -

مکان کردن و شرایطش رو ندارن که برای کنه. کالدیا، لوکاس و رافائل هم تازه به پرو نقل

امشب خودشون رو به ایرلند برسونن؛ بنابراین از همین فاصله برامون آرزوی خوشبختی 

هات بتونه نگرانیت رو ردن. به هر حال من فکر کردم شاید حضور تعدادی از دوستک

 .تسکین بده

نمیخواستم سوالی که تو ذهنم ایجاد شده بود رو مطرح کنم؛ اما فکرم به سمت پدر و 

 .برادرهام کشیده شد

بال با شناختی که از مادرم دارم، وقتی بفهمه من دارم ازدواج میکنم، حتما از خوشحالی 

 ...در میاره؛ اما سیارا
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فکر نکنم سیارا هیچوقت قبول کنه که به اینجا برگرده. صد سال سیاه پاش رو تو ایرلند 

 .نمیذاره

 :قبل از اینکه بتونم حرف دلم رو به دوناوان بزنم، خودش جواب سوالم رو داد

 .ات هم قراره برای مراسم ازدواجمون بیانخانواده -

 :گفتمروی صندلیم چرخیدم و 

 چی؟؟ -

ها خودشون رو تا شب میرسونن. از اونجایی که درگیر یه سری از کارها هستن، اون -

 .نمیتونن فورا به ایرلند بیان؛ اما برای مراسم امشب حتما میان

هام از اشک خیس شده بودن و من به سمت دوناوان خم شدم و بازوش رو گرفتم. چشم

 .ز شرشون خالص شمسعی میکردم چندین بار پلک بزنم تا ا

 :گفتم

 از کجا میدونستی دلم چی میخواد؟ -

 :دوناوان یکی از ابروهاشو باال برد و گفت
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ببینم شوهرت رو چی فرض کردی مردیت؟ معلومه که میدونم دلت میخواد خانواده و  -

هات تو مراسم ماه کامل کنارمون باشن. درسته که ما همیشه میگفتیم بهتره صبر دوست

مان مناسب فرا برسه؛ اما حاال که این مراسم جلو افتاده، دلیل نمیشه که تو قید کنیم تا ز

چیزهایی که دلت میخواد رو بزنی. این حق توعه که کسایی که دوستشون داری، امشب 

 .کنارت باشن

 :العاده بود. گفتماین واقعا عالی بود. نه! یه چیزی فراتر از عالی. فوق

 .ممنون دوناوان -

ی منه که حواسم بهت باشه و حالت رو خوب کنم. خوشحالم که به بعد وظیفهاز این  -

 .االن تونسنم این کار رو انجام بدم

هامو دور گردنش حلقه کردم و خیلی سریع بیشتر به سمتش خم شدم، دست

 .اش نشوندمب*و*س*ه*ای روی گونه

 .پایین دوناوان خندید و به محض اینکه ماشین رو نگه داشت، من فورا پریدم

 :جیغ کشیدم

 ...اوه خدای من! تساااا -
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 :تسا هم همونطور که به سمتم میدویید، جیغ کشید

 .واااای! داری ازدواج میکنی عنتررررر -

کس اجازه نمیداد که لمسش کنه و خب برای این کارش هم یه دلیل تسا قبال به هیچ

ش کنم و خب موفق هم منطقی داشت؛ اما من سعی کردم رو مخش کار کنم تا بذاره بغل

 !شدم

جور احساس خاص بودن به اون فرد القا وقتی تسا به یه نفر اجازه میده که بغلش کنه، یه

 .میشه. آخه اینطوری مطمئن میشه که تسا بهش اعتماد داره

همونطور که گفتم تسا بخاطر تواناییش، به هر کسی افتخار نمیده که لمسش کنه؛ اما من 

 .فرق داشتم

 :ها حسابی تو آغوشم چلوندمش! گفتمش کردم و مثل دیوونهمحکم بغل

 !باورم نمیشه که اینجایی -

روم تسا خیلی زیبا بنظر میرسید و اصال نمیتونستم باور کنم این دختری که روبه

 .ایستاده، همون تسای چند ماه پیشه
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ندید، هاش بود، دیگه از بین رفته بود. وقتی میخبار سنگین مسئولیتی که روی شونه

 .هاش رو حس کنممیتونستم درخشش چشم

 .ختهعسل حسابی بهش سابرانگیز شده بود. معلومه که ماهتسا واقعا تحسین

 :گفت

یه درصد فکر کن که عروسی تو رو از دست بدم! مخصوصا با اون شاهکار بزرگی که تو  -

لم چی؛ من واقعا دمراسم من و داستین رخ داد و خیلی قشنگ ریده شد به همه

ها هوس ازدواج کنه تا بتونم یه بارم که شده مراسم ماه میخواست که یکی از گرگینه

 .کامل رو تا آخر ببینم

جونم! مراسم ماه کامل خیلی فراتر از یه عروسیه؛ چون یه پیوند ابدی شکل هی خنگ -

 .میگیره

 :هاش رو تو حدقه چرخوند و گفتچشم

هاست؛ فقط پیوند خونی رو فاکتور ی انسانی جشن عروسخب این مراسم دقیقا شبیه -

 .بگیر

 .ها، خون کاربردی داشته باشهآره، گمون نکنم تو مراسم عروسی انسان -
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 :ای گفتبا لحن مسخره

 .ها توانایی تعویض شوهر دارنبله! حداقل انسان -

 .ای کرد و اخمی تحویل جفتش دادداستین سرفه

 :اب به داستین گفتتسا نیشش رو تا بناگوشش باز کرد و خط

ها اواع عزیزم تو هم اینجا بودی! اتفاقا داشتم به مردیت میگفتم پیوند بین گرگینه -

 .خیلی قشنگه

 :خندیدم و گفتم

 .. داستین یه گرگههاش درازه، خره عزیزماونی که گوش -

 .بعد به سمت پسرها رفتم و بغلشون کردم

رو گرفتم و به سمت داخل قلعه  کمی خوش و بش کردیم و در نهایت، من دست تسا

 .کشوندم

 :خطاب به پسرها گفتم

 .خب پسرها! با کارهای پسرونه مشغول شین. تسا هم به من کمک میکنه تا آماده بشم -
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 :کریس گفت

 !گُل گفتی -

 :بعد به سمت دوناوان چرخید و گفت

زاس که های مناسب و واجد شرایط پیدا میشن؟ تو تگخب دوناوان. این اطراف خانم -

 .نصیب نمونمتیرم به سنگ خورد! حداقل اینجا بی

 :هام رو تو حدقه چرخوندم و با خودم زمزمه کردمچشم

 .باید ویویان رو برای این عنتر نگه میداشتم -

 !زن اعظم بودها، کریس السزنی الستو تاریخچه

ی جدی رو اگه تسا رو فاکتور بگیریم، تا حاال کریس به هیچ دختری فرصت یه رابطه

 .نداده

 .اما اگه دست از این روابط موقت برداره، شاید واقعا بتونه یه دختر مناسب پیدا کنه

ی اون دختر هم پیدا میشه. فقط امیدوارم که خدا به من مطمئنم که باالخره سروکله

 !دادش برسه؛ چون قراره با کریس دهنش سرویس بشه
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 :داستین گفت

 .باشممن ترجیح میدم کنار جفتم  -

 :غر زدم

وقت کنار تسا بودی. حاال چند ساعت دوری ازش تو رو ی گذشته، تو تمامچند هفته -

 !نمیکُشه

 .هاش برای داستین عشوه میومدنگاهی به تسا انداختم. داشت با چشم

 .های این دوتا شروع شدزن بازیبهمخدایا! دوباره حال

خل قلعه هلش دادم تا از داستین های تسا گذاشتم و به سمت داهامو رو شونهدست

 .دورش کنم

 :خطاب به داستین گفتم

 .نخورده بهت تحویلش میدمنگران نباش! سالم و دست -

من و تسا باهم از راهروهای قلعه عبور کردیم و خودمون رو به محل سکونت دوناوان 

 .رسوندیم
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این مدت چندین ساعت بدون وقفه مشغول حرف زدن شدیم و تمام اتفاقاتی که تو 

 .تجربه کرده بودیم رو برای همدیگه تعریف کردیم

ی داستین اینطور که من فهمیدم، تسا و داستین به فرانسه رفته بودن تا سری به خونه

 .ی ساحلی کارائیب )در آمریکا( شدنبزنن و بعد از اروپا، راهی منطقه

 .تسا با هیجان و اشتیاق درمورد سفرهای تفریحیشون حرف میزد

 .زده بود و کامال مشخصه که حسابی بهش خوش گذشتهذوق خیلی

ی من و دوناوان قابل مقایسه نبود. روزهوجه با استراحت هشتهیچسفر تسا و داستین به

 .ها حسابی ترکونده بودناون

های درضمن، گشت و گذارهای ساحلی این دوتا هنوز تموم نشده و قراره از مکان

 .تفریحی بیشتری دیدن کنن

م بهشون حسودی میکردم و گمونم کامال طبیعیه؛ اما از ته قلبم برای تسا خوشحال یک

 .بودم

 .عسل حقشونهبعد اون همه بالیی که سر تسا و داستین اومد، این ماه

 .مشغول حرف زدن بودیم که یه نفر چند تقه به در زد
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 :تسا گفت

 منتظر کسی بودی؟ -

 .های ایرلند رو ندیدیمکدوم از گرگینهو هیچ نه! من و دوناوان یه مدت اینجا نبودیم -

 .. به سمت در رفتم و آروم دستگیره رو چرخوندمعجیب بود

رو ها روبهکدوم از گرگینهاز عمق وجودم امید داشتم که ای کاش میشد تا شب با هیچ

 !نشم؛ اما گمونم همچین چیزی امکان نداره. پوف

ما خشکم زد. اصال توقع نداشتم که تو قلعه با دیدن کسی که پشت در ایستاده بود، رس

 !ایرلند ببینمش؛ حتی یه درصد

 .کننده بود و حس میکردم توهم زدمواقعا شوکه

 :گفتم

 سیارا؟؟ -

 :سیارا با نگرانی به ابتدا و انتهای راهرو نگاهی انداخت و گفت

 !بذار بیام تو تا کسی منو ندیده -
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 !اوه خدای من. بیا تو -

گرفتم و به سمت داخل کشوندمش. نگاهی به بیرون انداختم و آروم در فورا دستش رو 

 .سرم بستمرو پشت

 :همونطور که سیارا رو به سمت اتاق خواب راهنمایی میکردم، پرسیدم

 چطور شد که اومدی اینجا؟ -

 .ای تو قانع کردن بقیه دارهالعادهباید اعتراف کنم که جفتت توانایی فوق -

 :الی موهاش سُر داد و گفترو البههاش کالفه انگشت

 .یا عیسی مسیح! با خودم چی فکر کردم که اومدم اینجا -

 :مضطرب عرض اتاق رو طی کرد و بعد گفت

 !نه -

 :هاشو روی لباسش کشید و دوباره شروع کرد به حرف زدندست

مراسم نه! من اومدم اینجا چون عاشقتم. گور بابای هر کسی که بخواد منو از اومدن به  -

 .ازدواج تو منع کنه
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 .ی تایید حرفش، سرش رو تکون دادبعد به نشونه

 !مطمئن نبودم که داره با من حرف میزنه یا خودش

اصال باورم نمیشد که سیارا اینجاست. یعنی سیارا بخاطر من حاضر شده که پاش رو تو 

 .باارزشه ایرلند بذاره؟ این کارش خیلی برام

 :گفتم

 ...یش میره. نگران نباش. من مورین رو دیدمچیز خوب پهمه -

 :سیارا قدم زدنش رو متوقف کرد. به سمت من چرخید و گفت

 تو مادرم رو دیدی؟ -

 :سرم رو تکون دادم. روی تخت نشست و پرسید

 چطور... حالش خوبه؟ -

 :مطمئن نبودم که باید بهش چی بگم... اما باالخره گفتم

 .الش خوبهآره... گمونم. پیر شده؛ اما ح -
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جاش به یه زن عوضی مثل من هنوزم از اینکه مورین دختر خودش رو باور نکرد و به

 .ویویان اعتماد کرد، ناراحتم؛ اما خب من تو جایگاهی نیستم که بتونم قضاوتش کنم

 :گفتم

راستش اینجا یه مشکلی پیش اومد و مادرت هم تو این قضیه نقش داشت؛ در نتیجه  -

ه مورین رو از گروه اخراج کنه؛ اما من فکر میکنم تو و مادرت باید باهم دوناوان مجبوره ک

 .حرف بزنین. اگه بخوای، من میتونم کمکت کنم تا پیداش کنی

 :سیارا سرش رو تکون داد و گفت

 .آره... باید همدیگه رو ببینیم -

رو از  بازدمش رو به بیرون فوت کرد. کامال واضحه که سعی داره تمام افکار آزاردهنده

 .خودش دور کنه

 :بعد گفت

خدای من! نشستم اینجا و دارم درمورد گذشته فکر میکنم؛ درحالی که امشب مراسم  -

ماه کامل در پیش داریم و باید براش آماده بشیم. االن وقت حرف زدن نیست. فقط یه 

 !ساعت تا شروع مراسم باقی مونده و تو حتی یه ذره هم آماده نیستی مردیت
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 :تسا چرخیدم و گفتم به سمت

 ...گندش بزنن! چند ساعت فقط داشتیم وراجی میکردیم و -

 :مانندی گفتمهامو رو صورتم گذاشتم و با صدای جیغدست

 .واااای! یه ساعت دیگه مراسم ماه کامل شروع میشه -

 :باعجله به سمت حموم دوییدم و گفتم

... تسا، با سیارا آشنا شو. سیارا، میرم دوش بگیرم. خیلی زود میام بیرون. اوه! راستی -

 .ایشون تساست

 .سرم بستمبعد وارد حموم شدم و در رو پشت

 !ضربان قلبم حسابی شدت گرفته بود و چیزی نمونده بود که از دهنم بیاد بیرون

 .باورم نمیشه این همه وقت، مشغول حرف زدن بودیم

موقع منو برای مراسم آماده تسا و سیارا هر دو باعجله دست به کار شدن تا بتونن به

 .کنن
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طور که سعی میکرد اضطراب منو تسکین بده، با ظرافت مشغول بافتن سیارا همون

 .موهام شد

 .ام رو دور سرم حلقه کرد تا مثل یه تاج خودنمایی کنهشدهبعد موهای بافته

امال دیده الی موهام، کرنگ البههای آبیسیارا طوری به موهام پیچ و تاب میداد که رگه

 .بشن

 .رنگ موهام به عنوان روبان استفاده میکردهای آبیانگار از قسمت

های رنگ موهام رو به شکل گلهای آبیبعد از اینکه بافتن موهام تموم شد، سیارا رگه

ام شدههای برف روی موهای بافتهکوچیک درآورد؛ درست مثل این بود که انگار دونه

 .نشسته

ها بیشتر به چشم میاد، مطمئنا مامانم شوکه آبی موهام با این گل از اونجایی که رنگ

 .میشه

 .اش رو میتونم از همین االن تو ذهنم تصور کنمدرهم شدن چهره

احتماال به نظر مامان، موهای من تبدیل شده به یه توده آشغال! اما خودم که عاشق مدل 

 .موهام شدم
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هام، رنگ مسی، طالیی و ی پشت چشمیههام بود. برای ساتسا هم مشغول آرایش چشم

ای رو باهم ترکیب کرده بود و با خط چشم مشکی که برام کشیده بود، نمای دودی قهوه

 .هام داده بودزیبایی به چشم

 .هام پاشیدرنگ روی خط چشمبعد یه مقدار اَکلیل طالیی

 .کوه کرده بودهام رو باشها باهم، واقعا چشمی اینباید اعتراف کنم که ترکیب همه

 .تسا تو این کار استعداد خاصی داشت

 .بعد تموم شدن آرایشم، بالفاصله لباس ساده و بلند قرمزرنگ رو پوشیدم

 .کننده بودچی واقعا دیوونههمه

ای رو بعد از اینکه لوسیانا نفرینم کرد، هیچوقت فکر نمیکردم که بتونم همچین لحظه

 .تجربه کنم

میتونستم انجام بدم، غصه خوردن برای زندگیم بود... همینطور تمام کاری که اون زمان 

 .فراموش کردن تمام آرزوهایی که دلم میخواست بهشون برسم

 .اما حاال من اینجام. تو همین لباس! و چیزی نمونده که باالخره آرزوم برآورده بشه

 .آخرین نگاهم رو به آینه انداختم تا خودم رو برانداز کنم
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 .العاده بنظر میرسیدمیزی شده بودم که میخواستم. فوقدقیقا همون چ

با مدل موهام و آرایش صورتم، حس میکردم که زیباتر شدم و این باعث میشد که 

 .اعتماد به نفس به وجودم رسوخ کنه

های ایرلند حضور پیدا کنم و رسما همسر دوناوان من آماده بودم که جلوی تمام گرگینه

 .بشم

نرمی و لطافت خاصی داشت و انگار دقیقا برای تن خودم دوخته شده  لباس بلند قرمزم،

 .بود

مطمئن نبودم که این لباس از کجا اومده؛ آخه وقتی به قلعه برگشتم، این لباس تو کمد 

 .آویزون شده بود

اما یه حسی بهم میگه که احتماال کوسِی یه کاری با این لباس کرده که انقدر خاص و 

 .عجیب بنظر میرسه

وقتم رو با دوناوان سپری کرده بودم، واقعا احساس خوشحالی  و این هشت روز که تمامت

 .و خوشبختی میکردم

 ...دیگه وقتش رسیده بود
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 .من به چیزی جز دوناوان احتیاج ندارم

 :سرم رو برای تسا و سیارا تکون دادم و گفتم

 !اممن آماده -

*** 

که برای اجرای مراسم ماه کامل به اونجا  ها یه مکان مشخصی دارنهر گروهی از گرگینه

 .میرن

 .نوردی میکردیمبرای رسیدن به مکانی که گروه ایرلند انتخاب کرده بودن، باید کمی کوه

ی سنگی بود که تا ترین حلقهها ایجاد کرده بودن، بزرگای که با استفاده از سنگدایره

 .حاال میدیدم

های استون هنج نبودن)یکی از ن، به بلندی سنگهایی که به کار برده بودالبته سنگ

ای که ایجاد آثار باستانی معروف و عجیب دنیا که در انگلستان واقع شده(؛ اما حلقه

 .تر بودکرده بودن، خیلی بزرگ

 !ی بزرگ، زیر نور ماه کاملی سنگی تو فضای سرسبز، باالی یه تپهیه حلقه

 !العاده بودفوق
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 .ابید و به اندازه کافی فضای اطراف رو روشن میکردنور ماه به سمت ما میت

ی سنگی قدم برمیداشتم، حس میکردم که گرگم داره به سطح بدنم وقتی به سمت دایره

 .نزدیک میشه

های گروه، ماه کامل و استرسی که وجودم رو پر کرده بود، مقاوت در برابر قدرت گرگینه

م برای تغییرشکل به سوزش افتاده بود، گرگم رو سخت میکرد؛ اما با وجود اینکه پوست

 .اش گرفتم و به راهم ادامه دادمنادیده

 .و منتظر بودن تا من بیام های ایرلند جمع شده بودنی سنگی، گرگینهداخل این حلقه

ها کنار رفتن تا مسیر رسیدن به وسط ی سنگی نزدیک شدم، گرگینهوقتی به حلقه

 .حلقه، برام باز بشه

 .حلقه ایستاده بود دوناوان وسط

 .هاش ببینموقتی دستم رو گرفت، میتونستم اشک رو تو چشم

ها ی گرگینه. بقیهفقط من و دوناوان این لباس بلند خاص و قرمزرنگ رو پوشیده بودیم

 .رنگ پوشیده بودنهای بلند مشکیطبق سنت، لباس

 :دوناوان تو ذهنم گفت
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 "!خیلی زیبا شدی عسلم" -

 :دادم و گفتمچشمکی تحویلش 

 "!تو هم کم به خودت نرسیدی عزیزم" -

 .ام هم اونجا بودن و تو ردیف اول ایستاده بودنخانواده

 !پدرم، برادرهام و در کمال تعجب، حتی مادرم

 .ی تاسف تکون دادمامان نگاهی به موهام انداخت و سرش رو به نشونه

میدم که نارضایتیش، حس و حال همچین واکنشی رو از مادرم انتظار داشتم؛ اما اجازه ن

 !خوبم رو خراب کنه. حتی یه ذره

 .داستین، کریس و آدریان هم تو ردیف اول ایستاده بودن

ها بخاطر من این همه راه رو اومده بودن؛ اما من چندان ازشون استقبال نکردم... من اون

 !دوست خیلی افتضاحیم

های دخترونه بزنم. با تسا حرفاما خب، من اون لحظه به شدت نیاز داشتم که یکم 

هام پشتم رو آمدگویی نه چندان گرمم، بازم دوستدرضمن میدونستم که با وجود خوش

 .خالی نمیکنن و تنهام نمیذارن
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 .تسا به سمت داستین رفت و کنارش ایستاد. سیارا هم به سمت برادرهام راه افتاد

ئنم برادرهام میتونن از سیارا در امیدوارم که اتفاقی برای سیارا نیفته؛ هرچند که مطم

 .ای که اینجا حضور داره، محافظت کننمقابل هر گرگینه

 :دوناوان گفت

 .حاال که هممون اینجا حضور داریم، بهتره که اول به موضوع گروه رسیدگی کنیم -

 :ها پرسیدمکث کرد و بعد خطاب به گرگینه

 خب تصمیم شما چیه؟ -

 :شد تا حرف بزنه قدمدر کمال تعجب، فیدلم پیش

 .ما دوست داریم که تو آلفای ما بمونی و این گروه رو مدیریت کنی -

 .دوناوان آهی کشید و من میتونستم سوزشی رو از طریق پیوندمون حس کنم

 :تو ذهنش پرسیدم

 "این چیزیه که تو میخوای؟" -

 ".نمیدونم. اگه این مسئولیت رو قبول کنم، راه سختی در پیش دارم" -
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اگه این چیزیه که تو واقعا میخوای، خب قبولش کن. ما میتونیم از پس مشکالتش " -

 ".بربیایم. یکم زحمت و تالش برای مرتب کردن اوضاع، چیزی نیست که منو نگران کنه

 :ها با صدای بلند گفتدوناوان رو به گرگینه

 همتون میخواین که من آلفای این گروه باشم؟ -

حلقه زده بودن، هماهنگ باهم رضایت خودشون رو با گفتن  هایی که اطرافمونگرگینه

 .اعالم کردن "بله"

ها نسبت به قبل کم شده بود. گمونم تقریبا نصف نگاهی به اطرافم انداختم. تعداد گرگینه

 .ها از گروه اخراج شده بودنگرگینه

 .اما وقتی تدجی و الیزابت رو بین جمعیت دیدم، حسابی شوکه شدم

های ها رفتن؛ اما حقیقت اینه که این دو نفر هم قربانی دروغدم که اونمن فکر میکر

 .سورشا شده بودن

امیدوارم تدجی و الیزابت بتونن راهی برای تسکین غم از دست دادن پسرشون پیدا 

 .کنن؛ اما مطمئنا برای کنار اومدن با این درد، گذر زمان الزمه

 :فیدلم گفتها دوباره سکوت اختیار کردن، وقتی گرگینه
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توجهی از ماها اصال اطالع نداشتیم که چه بله! این چیزیه که ما میخوایم. تعداد قابل -

اتفاقی داره تو گروه رخ میده. وضعیت فعلی گروه به حدی متزلزل شده که ما قدرت 

ات برگردی و مدیریتش رو نداریم. ما به حضور تو نیاز داریم دوناوان. الزمه که به خونه

 .دی کنارمون بمونیمدت زیا

 .کننده نبودهاش منطقی بود! در واقع چیزهایی که میشنیدم، چندان برام شوکهحرف

 :از طریق پیوندمون از دوناوان پرسیدم

 "چه فکری میکنی؟" -

های گروه رو به حال خودشون رها کنم. نه ی منه. من نمیتونم گرگینهاینجا خونه" -

 "!یی میکننوقتی که اینطور دارن کمک منو گدا

اگه این چیزیه که تو میخوای، من از تصمیمت حمایت میکنم. ما مشکالت این گروه " -

 "!ی خودمونرو حل میکنیم و اینجا رو تبدیل میکنیم به خونه

 

 :تر گرفت و گفتدستم رو محکم

 ".نفره خارج بشممن با سباستین صحبت میکنم تا ببینم چطور میتونم از هیئت هفت" -
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 ".نفره رو ترک کنیفم که مجبوری هیئت هفتمتاس" -

ام و روی گروهم تمرکز کنم. . دیگه وقتشه که برگردم به خونهنه! این بهترین تصمیمه" -

 ".ام رو گسترش بدمدرضمن، میخوام خیلی زود خانواده

 ".اوه پسر! دیگه بدجوری گازش رو گرفتی" -

ان الزم دارم تا آمادگی کافی رو به دست دار بشیم، من واقعا یه مدت زمقبل از اینکه بچه

 .بیارم

 :دوناوان پرسید

 "ای؟آماده" -

 "!آره" -

 .ام انداختمدیگه وقتشه. بازدمم رو به بیرون فوت کردم و نگاهی به خانواده

ی رضایت تکون داد. مایلز کمی همشون کنار هم ایستاده بودن. مکس سرش رو به نشونه

 .تی نگاهمون باهم تالقی کرد، لبخند دلنشینی تحویلم دادناراحت بنظر میرسید؛ اما وق

 .امشب قراره که از خانواده و گروه بومیم جدا بشم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
776 

 

 .هام چرخیدم. تسا انگشت شصتش رو باال آورد تا بهم اطمینان بدهبه سمت دوست

 .من درمورد این موضوع با تسا حرف زده بودم

به قراره چطور بشه. االن اونجا دیگه ایلبه هرحال تسا هم مطمئن نبود که وضعیت سنت

 .ها محسوب نمیشهیه مکان امن برای دبیرستان گرگینه

التحصیل شده و با وجود تغییراتی که تو زندگی و از اونجایی که داستین قبال فارغ

 .ایلبه بمونهمشترک تسا و داستین شکل گرفته... گمون نکنم تسا هم دیگه تو سنت

 .غییر میکنهچیز داره تتقریبا همه

بینیه و هر زمان که فکر میکنم خودم رو با شرایط جدید وفق زندگی، غیرقابل پیش

 .کننده رخ میدندادم، دوباره اتفافات دیوونه

 .اما من دیگه به این وضع عادت کردم

شاید زندگی چیزهای زیادی ازم گرفته باشه؛ اما درعوض چیزهای زیادی رو هم برام به 

 !صوصا جفتمارمغان آورده. مخ

سر گذاشتم تا باالخره به خوشبختی برسم. تا بتونم یه اتفاقات وحشتناک زیادی رو پشت

 .صفحه جدید تو زندگیم داشته باشم
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 .ی گمشده من که میتونه منو کامل کنهدوناوان جفت واقعی منه، نیمه

ای ونفرهام که زندگی جدیدم رو با دوناوان شروع کنم و برای سفرهای دمن کامال آماده

 .که قراره باهم تجربه کنیم، از همین حاال هیجان دارم

 :دوناوان تو ذهنم گفت

 ".بیا انجامش بدیم" -

 :ها گفتبعد خطاب به گرگینه

من حاضرم این مسئولیت رو به عهده بگیرم و آلفای شما باشم... به شرطی که جفت  -

 !واقعیم، مردیت موری، همیشه کنارم باشه

 !نکه فامیلی دوناوان رو داشته باشم... واقعا عالیهمردیت موری؟ ای

 :فیدلم گفت

 .گرم از جفت آلفای گروه استقبال میکنیم ما با آغوش باز و قلبی -

هایی رو به زبون آوردن تا منو به صدا باهم عبارتهای گروه طبق سنت، همبعد گرگینه

 .عنوان همسر آلفاشون تایید کنن
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 .و یه جام کریستالی رو به سمتم گرفت فیدلم چند قدم جلوتر اومد

ی مقدار عالوههای گروه ریخته شده بود، بهتو این جام، یه قطره از خون تمام گرگینه

سری مواد جادویی که رسما منو به گروه ایرلند ملحق توجهی از خون دوناوان! و یهقابل

 .میکرد

م؛ باید این قسمت از مراسم رو قبل از اینکه من و دوناوان بتونیم پیوندمون رو رسمی کنی

 .اجرا کنیم

 .اول باید عضو گروه دوناوان بشم

 :هام نزدیکش میکردم. گفتمجام کریستالی تو دستم میلرزید وقتی داشتم به لب

 !سالمتیبه -

 

 .و یه نفس مخلوط داخل جام رو سر کشیدم

 .دنوقتی جادو وجودم رو در برگرفت، جام از دستم افتاد و زانوهام سست ش

 .هام رو بستمدنیا دور سرم میچرخید و من چشم
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 .دوناوان منو تو آغوشش گرفت تا از افتادنم روی زمین جلوگیری کنه

ما اپیوندم با گروه پدرم در هم شکست و باعث شد که یه لحظه حس کنم تو هوا شناورم؛ 

 .پر کرداین وضع زیاد طول نکشید؛ چون پیوندم با گروه ایرلند، جای پیوند قبلی رو 

سینه دوناوان چسبوندم و سعی کردم روی نفس کشیدنم تمرکز پیشونیم رو به قفسه

 .کنم

 .وقتی پیوند جدیدم کامال فعال شد، سعی کردم باهاش ارتباط بگیرم

رنگ شده بود. مشخصه که های گروه ضعیف و کمحق با دوناوان بود. پیوند بین گرگینه

 .مدت زیادی به این گروه رسیدگی نشده

راه چیز رو روبهاما میتونم ترمیم شدن پیوندها رو حس کنم و این یعنی ما میتونیم همه

 .کنیم

هام خیره ام سُر داد و سرم رو بلند کرد تا بتونه به چشمدوناوان دستش رو زیر چونه

 .بشه

 :بعد از طریق پیوندمون پرسید

 "تو خوبی؟" -
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 :هام شکل گرفت و گفتملبخندی روی لب

 ".! من خوبمآره" -

های ایرلند که تا حد زیادی از من بیزار بودن، حاال واقعا منو تو اصال باورم نمیشد گرگینه

 .گروهشون پذیرفته بودن

ها رو از گروه پرت کردم بیرون تا من با یه پری هیوال جنگیدم و تقریبا نصف گرگینه

 .باالخره تونستم حمایت گروه رو به دست بیارم

 .انداز شدها تو دل شب طنیننهصدای تشویق گرگی

 .مکس سوت بلندی کشید و من به این کارش خندیدم

 .ام برای همیشه تو قلبم جا دارنحتی اگه من دیگه عضوی از گروه پدرم نباشم، خانواده

 :ای روی پیشونیم نشوند و دم گوشم زمرمه کردپدرم به سمت ما اومد. ب*و*س*ه*

 .من خیلی بهت افتخار میکنم -

 

 .ز ته دل خندیدما
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من برای رسیدن به این نقطه، تقریبا تا دروازه مرگ پیش رفتم؛ اما خوشبختانه جون 

 .سالم به در بردم

 :جورایی منم به خودم افتخار میکنم! گفتمیه

 .ممنون بابا -

 :پدر خطاب به من و دوناوان پرسید

 شما دو نفر با عقل و قلبتون این پیوند رو پذیرفتین؟ -

 :ناوان باهم جواب دادیممن و دو

 !بله -

 :پدر با صدای بلند گفت

امشب ما شاهد پیوند دوناوان موری با دختر من، مردیت موالنی، خواهیم بود. هردو تو  -

سر گذاشتن. دخترم با مشکالت زیادی های زیادی رو پشتهاشون فراز و نشیبزندگی

و جرات حقیقی خودش رو به  ها جنگید و تونست ذاترو شد؛ اما همیشه با سختیروبه

همه نشون بده. مردیت منو به عنوان پدر و آلفاش، سربلند کرد. جدا شدن دخترم از 

گیر هم گروهمون و ملحق شدن به یه گروه دیگه که از قضا حسابی معروف و سخت
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جوره حواسش به هستن، اصال برای ما آسون نیست؛ اما من مطمئنم که دوناوان همه

مونطور که من توقع دارم، از دخترم محافظت میکنه. و اگه نتونست این مردیت هست و ه

 !کار رو انجام بده؟ خب، بهتره امیدوار باشه که اون روز هیچوقت از راه نرسه

ی آخرش رو با لبخند بیان کرد و جمعیت خندیدن؛ اما دوناوان سرش رو به پدر جمله

 .عالمت تایید تکون داد

حسابی جدی گرفته بود؛ چون دیگه از لبخند همیشگیش  های پدرم رودوناوان حرف

 :خبری نبود. گفت

 !اون روز هرگز نمیاد -

 :پدر سرش رو تکون داد و گفت

 !االن دیگه وقت تبادل خونه -

 .دوناوان با دست چپش، دست راست منو گرفت و تا نزدیک دهنش باال برد

 .ر رو تکرار کردممنم با دست راستم، دست چپ دوناوان رو گرفتم و همون کا

 .قلبم از شدت هیجان و استرسی که وجودم رو در بر گرفته بود، تند میتپید

 !چیزی فراتر از آمادهاما من آماده بودم که جفت رسمی دوناوان بشم. یه
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 :به دوناوان گفتم

 با شماره سه انجامش بدیم؟ -

 :دوناوان سرش رو تکون داد و گفت

 .یک -

 .دو -

هامون رو تو مچ باهم دندون رو به زبون آوردیم، همزمان "سه"ه وقتی هردومون شمار

 .های همدیگه فرو کردیمدست

ای که تو دستم پیچید رو نادیده گرفتم و خون گرم دوناوان رو که روی درد سوزنده

 .پوستش جاری شده بود و بوی فلز میداد، نوشیدم

 :وگند ازدواج خوردیمدوناوان هم دقیقا همین کار رو تکرار کرد و بعد باهم س

هر چیزی که مال منه، متعلق به توعه و هر چیزی که مال توعه، متعلق به منه. قسم به  -

زمین و آسمون، به آب و آتیش، به خورشید و ماه؛ من تا آخرین لحظه عمرم مال تو 

 .خواهم بود
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ن غرق تر شد تا جایی که حس کردم دارم تو قدرت دوناواتر و قویپیوند بینمون ضخیم

 .میشم

 .وقفه به وجودم سرازیر میشد و انقدر شدید بود که زانوهام خم شدنقدرت جفتم بی

های بدنم نفوذ کرد تا جایی که فکر میکردم تا منفجر شدن قدرت تو تک تک سلول

 .ای ندارمفاصله

ی هام به سوزش افتاده بودن. تنها بویی که میتونستم حس کنم، رایحهحتی دندون

 .بود. تمام چیزی که میتونستم حس کنم، قدرت دوناوان بوددوناوان 

 .های گروه حس کنمو از طریق دوناوان، میتونستم پیوندم رو با تک تک گرگینه

میتونستم انرژی دوناوان رو حس کنم. به طرز وحشتناکی زیاد بود و حس میکردم تو 

 .خلسه فرو رفتم

 .وچی میکرده و االن چقدر خوشحالهمیتونستم بفهمم که دوناوان قبال چقدر احساس پ

تر، میتونستم حس کنم که دوناوان چقدر از من قدردانه. این باعث میشد از همه مهم

 .حس کنم که چقدر براش ارزشمند و محبوبم
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قدرت دوناوان و عشقش وجودم رو احاطه کرده بود تا جایی که حس میکردم درون این 

 .انرژی گم شدم

 :دوناوان گفت

 نی که من چه درخواستی ازت دارم، من و این پیوند ابدی رو قبول میکنی؟تو میدو -

 :صدای دوناوان منو از دریای قدرتش بیرون کشید. جواب دادم

 !بله -

 .و یهو من دوباره به درون دریای قدرت دوناوان کشیده شدم

ته، ای رو تجربه میکرده، تونسته بخشی از گذشتسا بهم گفته بود که وقتی همچین لحظه

 .حال و آینده داستین رو ببینه

ها رو ببینم؛ اما متاسفانه من جادوگر آرزو میکردم که ای کاش منم میتونستم اون لحظه

 .نیستم که همچین توانایی داشته باشم

در عوض، من امیدها و آرزوهای دوناوان رو دیدم: یه زندگی آروم و شاد، سفرهای 

 !مختلف و یه عالمه بچه
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آخر نشون میده که دوناوان رسما عقلش رو از دست داده! گمونم قراره  خدای من! مورد

 !این قلعه رو تبدیل کنیم به مهدکودک

 :دوناوان گفت

 .با این کلمات، پیوند ما قطعی میشه. من تمام قدرتم رو در اختیار جفتم میذارم -

جریان  فکر میکردم کامل شدن پیوندمون تموم شده؛ اما قدرت بیشتری داشت به درونم

 .پیدا میکرد. طوری که حس میکردم دوناوان منو مثل یه توپ بلند کرده و به هوا انداخته

 .این قدرت خیلی زیاد بود. تمام قدرت دوناوان به من منتقل شده بود

من فکر میکردم میدونم جفت دوناوان بودن چه معنی میده؛ اما کامال در اشتباه بودم. 

 !که فکر میکردم، نزدیک هم نبود قدرت دوناوان حتی به اون حدی

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !اوه خدای من -

هاشون رو درآوردن و تغییرشکل دادن. هایی که اطرافمون حلقه زده بودن، لباسگرگینه

 .همشون شروع کردن به زوزه کشیدن
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سر هم به سمت آسمون شب زوزه کشیدن و بعد شروع کردن به دوییدن، سه بار پشت

 .ه زمین اطرافمون به لرزه افتادطوری ک

 .های آبی دوناوان که میدرخشیدن، خیره شدموقتی تونستم سرم رو بلند کنم، به چشم

 .ی سنگی، روی پاهای دوناوان نشسته بودممن و دوناوان تنها بودیم. درست وسط حلقه

 :گفتم

 .ما انجامش دادیم -

 .آره! انجامش دادیم -

 :و باال برد. پرسیدملبخند دوناوان ضربان قلبم ر

 حاال باید چیکار کنیم؟ -

 !میدوییم -

های بلند قرمزرنگ رو از تنمون درآوردیم و روی زمین انداختیم. بعد تغییرشکل لباس

 .دادیم

 .زیر نور ماه، من و جفتم تو جنگل میدوییدیم و بازی میکردیم
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 .ی زندگیم، خیلی سخت بودرسیدن به این نقطه

 .مردم به اندازه کافی قوی نیستم که بتونم از پس مشکالت بربیاگاهی اوقات فکر میک

 .نفرین شدن واقعا برام یه کابوس بود

تو این مسیر پر پیچ و خم، حتی یکی دوبار میخواستم تسلیم بشم؛ اما هر زمان که فکر 

 .میکردم دیگه به آخر خط رسیدم، یه راهی برای ادامه دادن پیدا میکردم

فیگاه برونیس سپری کردم، فکر میکردم که دیگه کارم تمومه. اما هایی که تو مخلحظه

 !ام! و اینجاممن هنوز زنده

مطمئن نیستم چه اتفاقاتی پیش رومه. گروه جدیدم نیاز به تالش و زحمت داره تا بتونه 

 .ثباتی دربیاداز بی

ی پیدا ها خودشون رو از دید همه مخفی کردن و من باید برای کمک به کوزت یه راهپری

 !کنم. و حتما یه راهی پیدا میکنم؛ مثل همیشه

 .حاال من دوناوان رو کنار خودم دارم

ترین مشکالت عبور کردم و ی یه کوه بلند رو فتح کردم! من از سختحس میکنم قله

 .پیروز شدم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 گروه در هم شکسته  رمان  

 Elahe_v  کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
789 

 

بار حس میکنم که میتونم هر ناپذیر نیستم؛ اما برای اولینو هرچند که میدونم شکست

 !میخوام رو به دست بیارمچیزی که 

من از تمام بالها جون سالم به در بردم و از این به بعد، میخوام از هر چیزی که زندگی 

 .برام به ارمغان میاره، لذت ببرم
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