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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

رمان دسته بندی:  

من آلفا هستم اثر:نام   

آیلین ارین نام نویسنده:  

Elahe_V :نام مترجم 

گرگینه -عاشقانه -فانتزی ژانر:  

Greenvoice :طراح 

Elahe-V :ویراستار 

S.M.Z :کپیست 
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جادوگر  .از زمانی که تسا با داستین مالقات کرد، اولین باره که زندگی روال آرومی پیدا کرده

اجازه و یسنت ایلبه به علت ورود ب .شیطانی، لوسیانا، به طرز باشکوهی به جهنم فرستاده شد

و مردم باالخره به این حقیقت که  .ها، تعطیل شدها به حریم شخصی گرگینهمخفیانه انسان

بنظر میرسه که االن بهترین زمان برای یه  .ها هم تو این دنیا وجود دارن، عادت کردنفراطبیعی

، گشت و گذار تو ی داستین تو منطقه پِروانس )در فرانسه(بعد از سر زدن به خونه !عسل رویاییهماه

 ی ساحلیپاریس و شرکت تو مراسم ماه کامل مردیت و دوناوان تو ایرلند؛ تسا و داستین راهی منطقه

ای که قراره تو کارائیب رقم بخوره، میتونه این سفر رو های عاشقانهکارائیب شدن. )در آمریکا( فانتزی

روی دونفره تو غروب النی تو ساحل، پیادههای طوالعاده کنه. مثل قدم زدنعسل فوقتبدیل به یه ماه

چیز انقدر خوبه که تسا میخواد از خوشحالی همه !بازی که بتونی تصور کنیآفتاب و... هر رمانتیک

تسا  .البته یه مشکل کوچیک وجود داره و اونم اینه که تصاویر ذهنی تسا از کار افتادن .بال در بیاره

عنی نباشه که قراره اتفافی رخ بده. میخواد فکر کنه آرامش امیدواره آروم بودن ذهنش، به این م

 !اما تسا کسی نیست که بتونه همچین تصوری کنه .راههچیز روبهمطلقی که داره بخاطر اینه که همه

گیره و تقریبا تا مرگ پیش میره؛ میدونه که دیگه وقتی تسا به طرز جادویی مورد حمله قرار می

که تسا اصال دوست نداره با وجود این !...اتفاق بزرگی تو راهه .نادیده بگیرهها رو نمیتونه این نشونه

هر کسی که با تسا  .ایش پایان بده؛ اما متاسفانه وقتشه که به تگزاس برگردنعسل شش هفتهبه ماه

در افتاده و براش مشکل ایجاد کرده، باید حسابی هوشیار باشه! چون اگه جنگیدن با جادوگرها و 

 !های سرکش، یه چیز به تسا یاد داده باشه، اینه که چطور یه آلفا باشههگرگین

 

 

:مقدمه
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 پرتوهای گرم خورشید به کمرم برخورد میکردن و گرما تو تمام بدنم پخش میشد.

های های نرم ساحل دراز کشیدم. امواج خودشون رو به ساحل میرسوندن و آب انگشتآروم روی شن

 پاهام رو لمس میکرد.

و مد، آب به سمت باال پیشروی کرده بود و با وجود اینکه من و داستین باید حرکت بخاطر جزر 

 میکردیم؛ اما من نمیتونستم از ساحل دل بکنم و بلند شم.

بخش نبود، خودم رو وادار به حرکت میکردم؛ اما خب حسی شاید اگه آب اقیانوس انقدر گرم و لذت

 که ساحل بهم منتقل میکرد، عالی بود.

ای خنک بود که بتونه حرارت سوزان خورشید رو از بین ببره و توازن ایجاد کنه.اندازهآب به   

 صدای داستین رو از طریق پیوندمون شنیدم:

"اگه بخوای، میتونیم حرکت کنیم." -  

 تو ذهن جفتم جواب دادم:

"هیششش! حواسم رو پرت نکن." -  

ش میکنم خودم رو وادار کنم که یه تصویر العاده بود؛ اما من یه ساعته که دارم تالآب و هوا فوق

ایلبه بگیرم تا بفهمم اونجا چه خبره.ذهنی از سنت  

از وقتی من و داستین ایرلند رو ترک کردیم، تو این چند هفته هیچ تصویر ذهنی دریافت نکردم و 

کم داره منو عصبی میکنه.این موضوع کم  

 داستین گفت:

چیز . اما شاید تصویر ذهنی دریافت نمیکنی؛ چون همهمیدونم که درموردش استرس داری.." -

"راهه و چیزی برای نگرانی وجود نداره.روبه  
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 نفس عمیقی کشیدم و بازدمم رو به بیرون فوت کردم.

 شاید همینطور باشه؛ اما ندای قلبم بهم میگه که این وسط یه چیزی درست نیست.

 داستین تو ذهنم پرسید:

"کنی؟میخوای موبایلت رو چک " -  

عسلمون محسوب میشد و داستین میخواست که تو این مدت، هیچ این سفر ساحلی بخشی از ماه

پرتی نداشته باشیم.حواس  

 ما چند هفته قبل به خونه داستین تو فرانسه سفر کردیم؛ هرچند که بیشتر شبیه قصر بود تا خونه!

مراسم ماه کامل مردیت و دوناوان  حسابی پاریس رو زیر و رو کردیم و بعد به ایرلند رفتیم تا تو

 شرکت کنیم.

چیز رو بذاریم کنار و فقط برای خودمون وقت اما وقتی به اینجا رسیدیم، تصمیم گرفتیم که همه

 بذاریم.

 و باید اعتراف کنم که هردومون این شیوه رو دوست داشتیم.

یام دادن و تماس گرفتن، خبری هامون بشیم. این یعنی از پبنابراین تصمیم گرفتیم که بیخیال موبایل

رسان استفاده نمیکنیم.های پیامکدوم از برنامهنیست و از هیچ  

ها از البته شب Netflix ترین سامانه پخش های مختلف استفاده میکنیم. )بزرگبرای دیدن فیلم 

 آنالین فیلم و سریال در جهان(

هاست.مون داره، تماشای آنالین فیلمفقط همین! یعنی این روزها، تنها کاربردی که اینترنت برا  

هاست، مدتیه که روزی مخفی برای گرگینهایلبه... که خب دیگه نمیشه گفت یه مدرسه شبانهسنت

 تعطیل شده.
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ها کمی از تب و تاب افتاده، گمونم و حاال که کنجکاوی و اشتیاق بیش از حد مردم نسبت به گرگینه

یم.بتونیم کمی از اوضاع اونجا باخبر بش  

های از اونجایی که جادوگر شیطانی، لوسیانا، کُشته شده؛ بنظرم آقای داوسون )آلفای گروه گرگینه

های دنیا رو مدیریت میکنن( و کازادورها نفره )آلفاهایی که تمام گرگینهایلبه(، هیئت هفتسنت

ن که مشکالت )سربازهای گرگینه که به خوبی آموزش دیدن( خیلی بهتر از ما این قابلیت رو دار

ها رو حل و فصل کنن.فراطبیعی  

 که این یعنی من و داستین میتونیم زمان بیشتری رو به خودمون اختصاص بدیم.

عسلمون تقریبا دو هفته هست که شروع شده؛ اما انقدر بهمون خوش گذشته که میشه گفت ماه

 تصمیم گرفتیم این روند رو برای چند هفته دیگه هم ادامه بدیم.

موبایلم رو چک کنم؛ اما میخوام این کار رو بکنم. نباید  

 گفتم:

هامون رو چک کنیم.اگه تا غروب نتونم هیچ تصویری تو ذهنم ببینم؛ آره، گمونم باید موبایل -  

جورایی مثل این میمونه که بخوام ذهنم اینکه به خودم فشار بیارم تا یه تصویر ذهنی دریافت کنم، یه

رت شه و در نهایت، چیزی که میخوام رو بدست بیارم.رو گول بزنم تا حواسش پ  

 این کار حس متفاوتی بهم میده.

 اگه بخوام روراست باشم، باید اعتراف کنم که نداشتن موبایل تو این دو هفته، واقعا عالی بود!

ساحلی خودش رو ازش قرض  ی تلفن ثابت اینجا رو داره؛ آخه ما خونهدرضمن، آقای داوسون شماره

ه بودیم.گرفت  

 بنابراین اگه آقای داوسون به ما نیاز داشته باشه، حتما باهامون تماس میگیره.
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 من بهش اعتماد دارم.

راهه.چیز روبهبا این اوصاف، بهتره فرض کنم که همه  

موجی از اضطراب رو تو وجودم حس کردم و یه لحظه زمان برد تا بفهمم که این استرس مال من 

تینه.نیست... بلکه مال داس  

 حتی میتونستم بوی تند اضطراب رو حس کنم.

های من باشه! اما از اونجایی که من و داستین پیوند من دلم نمیخواست که داستین نگرانِ نگرانی

 جفت بودنمون رو کامل کردیم، احساسات و افکارمون کمی در هم پیچیده شده.

ها احساس میکنم که همزمان تو دو وقتمن و داستین میتونیم کامال ذهن همدیگه رو بخونیم و گاهی 

 تا ذهن حضور دارم.

 این ویژگی اصال بد نیست؛ اما کمی زمان الزمه تا بتونی بهش عادت کنی.

ای که گذشت، من یاد گرفتم کمی ذهنم رو محدود کنم تا بتونم بخش زیادی از افکار تو شش هفته

 داستین رو پس بزنم.

داستین خیلی قوی باشن، نمیشه جلوی ورودشون به ذهنم رو هایی که احساسات و افکار اما وقت

 بگیرم. مثل االن!

.هرچند که این وضعیت هم کامال قابل کنترله  

 برعکس من، داستین افکار منو پس نمیزنه و دلش میخواد بدونه تو ذهن من چی میگذره.

خفی کردن ندارم.اینکه داستین تو ذهنم سرک بشه، از نظر من ایرادی نداره. من چیزی برای م  

 داستین گفت:
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من دوست دارم بدونم به چی فکر میکنی. -  

های ساحل نشستم تا بتونم داستین رو ببینم.روی شن  

ها بخاطر قدرت درمان سریعی که دارن، نمیتونن آفتاب بگیرن و برنزه بشن؛ اما پوست گرگینه

ده میشه؛ برعکس من که پوست داستین به طور طبیعی تا حدودی به رنگ برنزه مایل به طالیی دی

پریده و سفیدی دارم.رنگ  

ای تنش نبود.رنگ پوشیده بود و هیچ لباس دیگهفقط یه مایوی آبی  

 من که از این وضع خیلی راضی بودم؛ چون خیلی راحت میتونستم دیدش بزنم.

هاش و بازوهاش... خدایا!اش، شونهسینهعضالت شکمش، قفسه  

زم؛ اما باید اعتراف کنم که داستین واقعا معرکه هست و ناخودآگاه قبول دارم که من خیلی هی

ها رو به سمت خودش میکشونه.چشم  

های داستین شکل گرفت و من میدونستم داره افکاری که تو ذهنم میچرخن رو لبخندی روی لب

 میخونه.

یکردن.اش روی پیشونیش افتاده بودن و به جذابیتش اضافه مای تیرهبخشی از موهای قهوه  

وار روی بازوش کشیدم. گفتم:موهاش رو کنار زدم و دستمو نوازش  

هایی که به طرز مشکوکی نفسم بند میاد و بهت خیره میشم، چه افکاری یعنی نمیدونی تمام وقت -

 تو ذهنم میچرخن؟

 ابروهاش باال رفتن؛ طوری که از قاب عینک آفتابی طالییش بیرون اومده بودن. گفت:

یتونم حدس بزنم وقتی اینطوری مات من میشی، افکار منحرفی ذهنت رو پر میکنن خانم نه! اما م -

کید.مک  
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هام رو چرخوندم و گفتم:با شیطنت چشم  

نخیر! کامال در اشتباهی آقای لوران. -  

 راستش مطمئن نبودم چطور میتونم این موضوع رو براش توضیح بدم.

تجربه کرده بودم. های زندگیم رو با داستینمن خیلی از اولین  

 قبل از اینکه داستین گ*ا*زم بگیره، من هیچ کنترلی روی تصاویر ذهنیم نداشتم.

هر زمان که کسی یا چیزی رو لمس میکردم، میتونستم چیزهای زیادی رو ببینم؛ افکار، احساسات و 

 حوادثی که اخیرا برای اون شخص یا اون شئ پیش اومده بود.

ی رو میدیدم که اصال به من ربطی نداشتن.در واقع بهتره بگم چیزهای  

 تصاویر ذهنیم تقریبا داشتنِ چندتا رفیق رو برام غیرممکن کرده بودن؛ چه برسه به روابط عاشقانه!

بخاطر همین، من هیچوقت نمیدونستم روابط عاطفی یا اینکه عاشقانه پسری رو دوست داشته باشی، 

های واقعی همدیگه هستیم.ستین جفتچه حسی داره... تا اینکه معلوم شد من و دا  

ی بینمون رو خیلی دوست دارم.و باید بگم که من رابطه  

تر کرده. آخه چیز رو برام آسوندونستن این که داستین چه حسی داره و چه فکری میکنه، همه

 اینطوری هیچ سوتفاهمی بینمون پیش نمیاد.

اریم و عالیقمون تو خیلی چیزها، تا حد درضمن من متوجه شدم که ما دو نفر خیلی باهم تفاهم د

شباهت داره. زیادی به هم  

 داستین زمرمه کرد:

منم رابطمون رو خیلی دوست دارم. -  
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 کنارم نشست، دستم رو گرفت و ادامه داد:

ها اتفاقاتی رخ دادن که شرایط رو از ما تو زندگیمون با معماهای زیادی مواجه شدیم. گاهی وقت -

ها ها برای تمام دنیا فاش شده و پریردن. مثل این موضوع که هویت فراطبیعیکنترلمون خارج ک

ها، تصمیم گرفتن که خودشون رو از دنیا مخفی کنن. جهانی شدن هویت برخالف گرگینه

تر شدن این تغییر، چندان مطمئن نیستم ها، یه تحول بزرگ محسوب میشه و با وسیعفراطبیعی

اکنشی به این وضع نشون بدن و ممکنه چه اتفاقاتی برامون پیش بیاد. اما ها در آینده قراره چه وپری

به هر حال، اینکه هر لحظه میدونم کجایی و چه حسی داری؛ اینکه میدونم نفس میکشی، حالت خوبه 

 و در امانی، باعث میشه که احساس آرامش کنم.

 خندیدم و گفتم:

الی احساس آرامش میده؟که اینطور! پس فضولی کردن تو ذهن من به جنابع -  

ها رو از داستین بشنوم. اما گمونم دیگه الزم نیست درمورد معماهایی خب انتظار نداشتم این حرف

رو میشیم، نگران باشم.که در آینده باهاشون روبه  

 چون ما یه تیم هستیم!

 داستین خندید و گفت:

که ذهنت رو محدود کنی تا افکار دقیقا! پس پیشنهادم رو جدی بگیر و دیگه به خودت زحمت نده  -

های آزادت، تو ذهن من بچرخ و از هر چی دوست داری، مطلع شو.منو نخونی. وقت  

هاش نمایان شدن.گونهبعد لبخند بزرگی تحویلم داد، طوری که چال  

هاشم.گونهداستین خیلی خوب میدونست که چقدر عاشق چال  

م. گفتم:نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم که لبخند نزن  
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های آزادم رو به این کار اختصاص بدم؟ هوم؟پس وقت -  

هاش رو ببینم؛ اما میتونستم حس کنم که با وجود عینک آفتابی که زده بود، نمیتونستم چشم

رنگش دارن از خوشحالی برق میزنن.های طالیی خوشچشم  

 خوشحالی داستین، خوشحالی منم هست.

اش حسابی بلند شده بودن و مدام تو صورتش موهای تیره هامو رو صورت جذابش چرخوندم.چشم

 پخش میشدن.

داستین قصد داشت وقتی به تگزاس برگشتیم، موهاش رو کوتاه کنه؛ اما به نظر من هر مدلی به 

جوره عاشقش بودم.داستین میومد و من همه  

.بگیرهاین مرد واقعا جذاب بود و فقط نگاه کردن بهش باعث میشد که ضربان قلبم شدت   

این واقعیت که داستین کامال منو میشناخت و حتی از ویژگی عجیبم خبر داشت؛ اما هنوزم 

 میخواست که با من باشه... خب همیشه کمی منو شوکه میکنه.

ها تجربه کردم و ممکنه بازم ای رو تو دنیای فراطبیعیکنندهبخاطر همین، با اینکه اتفافات دیوونه

ام!ف کنم خوشحالم که یه گرگینهتجربه کنم؛ باید اعترا  

 واقعا و از ته دلم خوشحالم.

اما یه حسی بهم میگه که یه چیزی این وسط اشتباهه و تا وقتی که از این قضیه سر در نیارم، خیالم 

 راحت نمیشه.

 داستین روی حوله ساحلی دراز کشید و از طریق پیوندمون گفت:

راهه؛ اگه غیر از این بود، مایکل چیز روبهبده. همه انقدر سخت نگیر و کمی به ذهنت استراحت" -

"باهامون تماس میگرفت.  
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 امیدوارم که حق با داستین باشه.

 گفت:

".حق با منه! حاال بیا اینجا ببینم" -  

 بعد منو به سمت خودش کشید. سرمو روی شکمش گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم.

مون رو در برگرفته... عالیه!این ساحل، بودن کنار داستین و سکوتی که اطراف  

ی شخصی خارج از کاستاریکا...)یک کس دور شده بودیم. تو یه جزیرهچیز و همهما حسابی از همه

 کشور در آمریکای مرکزی( که فقط من و داستین بودیم و هیچ مزاحمی اون اطراف نبود.

عاده بود.الچیز فوقهامون و... همهبازیامون، ع*ش*قهای دونفرهسواریقایق  

تنها چیزی که االن میتونست وضع رو از اینی که هست، بهتر کنه، چی بود؟ اینکه شکم داستین یکم 

تر باشه!نرم  

 داستین تو ذهنم گفت:

"بابت این موضوع باید عذرخواهی کنم؟" -  

"قدر سفت و سخت.پس چی! شکم تو مثل یه تیکه بزرگ از سنگ گرانیته. همون" -  

دم تا بتونم شکم داستین رو گ*ا*ز بگیرم.کمی سرم رو چرخون  

تر.اوه دختر! آروم -  

 با ناز خندیدم و گفتم:

فقط یه گ*ا*ز کوچولو بود. میشه گفت در حد یه نیشگون! خیلی لوسی داستین. -  
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یه گ*ا*ز کوچولو؟ چیزی نمونده بود خونم راه بیفته دختر! ببینم این تالفی وقتی بود که  -

ی من؟نکه به خونم تشنه شدی جوجهگ*ا*زت گرفتم؟ یا ای  

هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:چشم  

هر چیزی ممکنه! -  

پس میخوای با دُم شیر بازی کنی... -  

هاش نمایان شدن.هاش شکل گرفت و چال گونهبعد لبخند خبیثی روی لب  

 لعنتی! میدونست چطوری منو خلع سالح کنه تا به هدفش برسه.

ی جذابش بشم.میشد که ناخودآگاه مات چهرههاش باعث دیدن خنده  

 داستین با صدای بلند خندید و من با حرص گفتم:

خیلی عنتری! -  

به سمتم اومد، منو بین بازوهاش اسیر کرد و یهو دیدم که زیر وزن دویست و بیست پوندی یه مرد 

هیکل، به زمین میخکوب شدم.خوش  

هام به جریان افتاد.ش و نیاز مثل خون درون رگجاش عططبعی از وجودم پَر کشید و بهحس شوخ  

های سرش رو پایین آورد و دماغشو روی پوست گردنم کشید. میدونستم داره منو بو میکشه... نفس

 داغش به پوستم برخورد میکرد و حرارت تو تمام بدنم پخش میشد.

های ساحل ذوب بشم.چیزی نمونده بود که روی شن  

و زمزمه کرد:ل*بش رو به گوشم چسبوند   

"تری عشقم؟االن راحت" -  
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هووووم... -  

 تنها چیزی که میتونستم تو اون وضع بگم، همین بود.

هامو دور کمر داستین حلقه کردم و بدن براقش رو بیشتر به سمت خودم کشیدم.دست  

 حس میکردم روی آتیشم!

 تو ذهنش گفتم:

"العاده هست.فوق " -  

"چی؟" -  

"مردم. تو. این ساحل. نبود" -  

های طالییش خیره بشم.سرش رو کمی باال برد تا عینک آفتابیش رو برداره. حاال میتونستم تو چشم  

 گفت:

خوشحالم که حس خوبی داری. -  

ای کاش میتونستیم برای همیشه اینجا بمونیم... -  

بدی تو راهه... اما من میدونم که ما باید به خونه برگردیم. احتماال خیلی زود باید راه بیفتیم. اتفاق  

"بس کن تسا!" -  

 صدای داستین رشته افکارم رو پاره کرد.

 ادامه داد:

"راهه. جای هیچ نگرانی...چیز روبههمه" -  
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"اما تو که مطمئن نیستی." -  

"و تو هم مطمئن نیستی که اتفاق بدی رخ داده باشه." -  

میدونستم که درست میگه؛ اما گمونم امروز داستین این حرف رو یه میلیون بار بهم گفته و من 

 نمیتونستم این موضوع رو قبول کنم.

 گفت:

"هیچ اتفاق بدی رخ نمیده." -  

های داستین رو باور کنم؛ اما فکر کردن به این که اگه چیزی شده باشه... داره دلم میخواست حرف

 منو دیوونه میکنه.

 نبود تصاویر ذهنیم هم به اضطرابم اضافه میکرد.

ریق پیوندمون گفت:داستین از ط  

شاید قضیه به اون بدی که فکر میکنی، نباشه. اگه سخت نگیری و ساده بهش نگاه کنی، شاید " -

ناخودآگاهت تصمیم گرفته ورود تصاویر به ذهنت رو مسدود کنه تا آرامش داشته باشی و بتونی 

"قدرت پیوندمون رو به خوبی حس کنی.  

خیلی خوشحال میشم اگه تئوری من اشتباه باشه. من تئوری داستین رو خیلی دوست دارم و  

 گفتم:

"آره؛ ممکنه چیزی که تو میگی، درست باشه." -  

طی چند ماه گذشته، تغییرات زیادی تو زندگی من ایجاد شده بود؛ اما ندای قلبم بهم میگه قضیه از 

 چیزی که فکر میکنم، خیلی بدتره!
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گیرم.رو نادیده ب امبه هر حال من نمیتونم غریزه  

قبل از اینکه موبایلم رو از کیف ساحلیم بیرون بیارم، یه بار دیگه سعی کردم با تصاویر ذهنیم ارتباط 

 بگیرم.

هام رو بستم.پاهامو دور کمر داستین حلقه کردم و چشم  

ایلبه رو تو ذهنم تصور کردم.بعد سنت  

تو ذهنم مرور کردم.ایلبه و پنج تا ساختمونی که اطرافش قرار داشتن رو های سنتزمین  

ایلبه رو ببینم!من میخوام سنت  

عمیقا به این جمله فکر کردم و اجازه دادم که حصارهای اطراف ذهنم پایین بیان تا بتونم ببینم در 

 نبود ما، چه اتفاقی تو تگزاس رخ داده.

 حس سوزش آشنایی رو زیر پوستم حس کردم و این یعنی قراره یه تصویر ذهنی دریافت کنم.

ایلبه تو ذهنم ایجاد کرده بودن، محو شد!اما یهو تصوری که از سنت  

هام حس کنم.چیز تاریک شد. میتونستم نبضم رو تو گوشهمه  

.سعی کردم چیزی رو تو ذهنم تصور کنم؛ اما تمام چیزی که میتونستم ببینم، سیاهی بود  

 تنها چیزی که میتونستم دریافت کنم، احساسات بود.

ه تو وجودم رسوخ کرد، چنان شدید بود که دلم میخواست بدنم رو مثل توپ جمع حس ناامیدی ک

 کنم و گریه کنم.

ام رو پاره کرده بودن و قلبم رو بیرون آورده بودن.درد! مثل این بود که انگار قفسه سینه  

 ترس! ترس شدید! به حدی که حتی پوستم که با حرارت خورشید گرم شده بود، یخ بست.
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خیلی سخت شده بود و وقتی بازدمم رو بیرون میفرستادم، انگار داشتم فریاد نفس کشیدن 

 میکشیدم!

یهو وزن داستین از روم برداشته شد. شدیدا تکونم داد و منو وادار به نشستن کرد تا از تصویر ذهنیم 

 خارج بشم.

ود؛ اما هنوزم برای چندبار پلک زدم. بعد اون تاریکی مطلق، روشنایی ناگهانی اطرافم برام کورکننده ب

 بیرون کشیدنم از اون تصویر ذهنی لعنتی، کافی نبود.

 هنوزم میتونستم وحشت رو حس کنم که آروم آروم تو ستون فقراتم نفوذ میکرد.

 دلم میخواست این حس مزخرف هر چه زودتر از بین بره.

هام کنم، به حرف اومدم:وقتی باالخره تونستم هوای کافی وارد ریه  

ی بود؟!اون چ -  

ات بیاد بیرون!سینهقلبت! قلبت تکون شدیدی خورد. انگار میخواست از قفسه -  

زور میشنیدم؛ شبیه زمزمه.صدای داستین رو به  

 گفتم:

چی؟! -  

 چطور همچین چیزی ممکنه؟ قبال هرگز همچین اتفاقی برام نیفتاده بود.

هام بشم.دن اشکهام میسوخت. مجبور شدم چندبار پلک بزنم تا مانع جاری شچشم  

سعی میکردم خودم رو قانع کنم احساساتی که تو تصویر ذهنیم دریافت کردم، هیچ معنی ندارن و 

ایلبه به همچین چیزی ختم بشه.هام تو سنتقرار نیست سرنوشت دوست  
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معنی و دروغ محسوب اما چیزهایی که حس کردم، انقدر ملموس و واضح بودن که نمیشه گفت بی

 میشن.

دلیلی داشته که من همچین ناامیدی و ترسی رو حس کردم.حتما   

داستین کالفه دستش رو به صورتش کشید؛ اما نمیتونست وحشتی که به جونش افتاده بود رو مخفی 

.کنه  

 پرسید:

موبایلت همراهته؟ -  

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم.

ده میکردم.هایی که کتاب میخوندم، از موبایلم برای پخش آهنگ استفاوقت  

 گفت:

میخوای با کریس یا کالدیا تماس بگیری؟ -  

من قصد داشتم با کریس تماس بگیرم؛ اما حاال که داستین اسم کالدیا رو آورده، میخوام که با اون هم 

 تماس بگیرم.

 کالدیا بیشتر از من درمورد تصاویر ذهنیم اطالع داره.

 گفتم:

هردو. اما اول کریس. -  

وقت با کالدیا تماس میگیرم.می تو تگزاس رخ نداده باشه؛ اوناگه مشکل جدی و مه  

 داستین گفت:
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من میرم برای هردومون یه مقدار غذا بیارم. اگه کریس بگه که به کمک ما احتیاج دارن، وسایلمون  -

رو جمع میکنیم و به خونه برمیگردیم تا برای برگشت به تگزاس آماده بشیم. دل کندن از آرامش 

فرمون، سخته؛ اما اگه اتفاق بدی رخ داده باشه، باید هر چه زودتر برگردیم.اینجا و س  

ممنون داستین. -  

 امیدوار بودم که قضیه به اینجا کشیده نشه و مجبور به برگشت نشیم. گفتم:

عسلمون انقدر زود تموم نمیشد.ای کاش ماه -  

باشه و مجبور بشیم به تگزاس تو هنوز نمیدونی قضیه از چه قراره؛ اما اگه شرایط اضطراری  -

برگردیم، در آینده نه چندان دور، یه عالمه زمان داریم تا بتونیم دوباره بیایم اینجا. این گشت و 

های زیادی داریم که باید انجامشون بدیم. باشه گذارها برای ما فقط حکم شروع رو داشته. برنامه

 عزیزم؟

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

باشه. -  

.نو تو آ*غ*و*شش کشید و محکم فشارم دادداستین م  

جورایی مردد بود که منو تو ساحل . یهترس داستین هنوز پابرجا بود و باعث میشد که نگرانم باشه

 تنها بذاره یا نه.

 تو ذهنش گفتم:

"من حالم خوبه." -  

"بازی درنیاره؛ خب؟تا وقتی برگردم، به قلبت بگو دیوونه " -  

 خندیدم و گفتم:
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"مام تالشم رو میکنم.ت" -  

 اما اینطور نبود که من کنترلی رو این وضع داشته باشم.

ها دراز کشیدم.وقتی داستین ازم فاصله گرفت، دوباره روی شن  

 تمرکزم رو داستین بود که به سمت خونه ساحلی راه افتاده بود.

ای درختی که تو هجا میشدن رو حس کنم؛ همینطور برگهایی که زیر پاهاش جابهمیتونستم شن

 مسیر برگشتش به خونه، بازوش رو لمس میکردن.

 میتونستم حس کنم که هر لحظه گرسنگی داستین بیشتر و بیشتر میشه.

! که از گوشت بوقلمون و آواکادو پر شده بودن.های ساندویچتمام افکارم پر شده بودن از عکس  

ال بیرون کشید و به بدن خودم برگردوند.موج اقیانوس که به پاهام برخورد کرد، منو از فکر و خی  

وجور کردم تا از دسترس آب که بخاطر جزر و مد از روی زمین بلند شدم و وسایلمون رو جمع

 پیشروی کرده بود، دور بمونن.

راهمون که به رنگ آبی و قرمز روشن بود، ی ساحلی راهکمی از ساحل فاصله گرفتم و روی حوله

 نشستم.

.ز داخل کیفم بیرون آوردمبعد موبایلم رو ا  

چند دقیقه زمان برد تا بتونم دیتای موبایلم رو فعال کنم. برای این کار، باید قبول میکردم که روزانه 

ایه!ی غیرمنصفانهالملی، پرداخت کنم... که خب واقعا هزینهده دالر برای استفاده از خدمات بین  

دم، سرعت اینترنت تو ساحل نسبت به جاهای دیگه ی دیتا رو پرداخت کرده بوحتی با اینکه هزینه

 واقعا کند بود.
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هام رو چک کنم تا ببینم کسی سعی قبل از اینکه با کریس تماس بگیرم، تصمیم گرفتم که اول ایمیل

 کرده با ما ارتباط برقرار کنه یا نه.

 وقتی باالخره ایمیلم باز شد، شوکه شدم.

از صدتا ایمیل برام اومده بود، دقیقا از همون روزی که راهی کامال مطمئن میتونستم بگم که بیشتر 

 اینجا شده بودیم تا االن!

ها و خبرهای مختلف درمورد های تخفیف، حراجیفایده بودن. کوپنالبته همشون چرت و پرت و بی

 موضوعاتی که اصال برام اهمیت نداشتن.

Above and Beyondالبته بهتره اخبار مربوط به گروه موسیقی  رو فاکتور بگیرم.   

از اونجایی که این گروه رو دنبال میکنم، خیلی هم خوشحال میشم که خبرهای مرتبط بهشون رو 

 بخونم.

هام رو حذف کنم؛ اما با خودم گفتم که قبلش یه نگاه اجمالی به تقریبا قصد داشتم که تمام ایمیل

چیزی برام اومده یا نه.ها بندازم تا ببینم از افرادی که میشناسم هم تمام ایمیل  

ها توجه منو به خودش جلب کرد.تقریبا هشتاد تا ایمیل اومده بودم پایین که باالخره یکی از ایمیل  

ی شیاطین!عنوان ایمیل این بود: حمله  

 cmatthews@ntxwwp.comو از این آدرس فرستاده شده بود: 

 ؟C Mattheewsیعنی از طرف کیه؟ 

تیوس! کریس!اوه خدای من! کریستوفر م  

سر هم از طرف کریس فرستاده شده بودن.پنج تا ایمیل پشت  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
20 

 

 اونی که اخیرا فرستاده شده بود، تاریخش مال دیروز بود.

 وقتی میخواستم صفحه موبایلم رو لمس کنم تا اولین ایمیل کریس رو بخونم، انگشتم میلرزید.

کوتاه از دسترس همه خارج باشین.  تسا! آقای داوسون گفته که تو و داستین قصد دارین یه مدت"

محض احتیاط، این ایمیل رو برات میفرستم که اگه احیانا چیزی دیدی یا حس کردی، بدونی قضیه 

چیه. دیشب بهمون حمله شد! یه حمله کوچیک از جانب شیاطین! خیلی جدی نبود؛ پس نگران 

"نباش. خیلی زود باهم حرف میزنیم.  

بد بوده باشه. تا دو روز بعد از این ایمیل، خبری نبود؛ اما بعدش  خب بنظر نمیرسه که قضیه خیلی

 کریس دوباره بهم ایمیل زد.

ها یکم بیشتر ایلبه بمونیم. آخه تعداد حملهسالم تسا. من و آدریان تصمیم گرفتیم که تو سنت"

تقریبا شده. بخاطر همین فکر کردیم که اینجا بمونیم و به آقای داوسون کمک کنیم. خبرنگارها 

برابر شده. بخاطر رفتن؛ اما برخالف چیزی که فکر میکردیم، مسئولیت کازادورها االن چندین

ایلبه گشت بزنن و نگهبانی بدن و... اگه های سنتوقت اطراف زمینها مجبورن که تمامها، اونحمله

"چیزی تغییر کرد، حتما بهت اطالع میدیم. جای نگرانی نیست!  

ها رو دوست ندارم، انگار ایلبه موندن؛ اما اصال روند این ایمیلآدریان تو سنت خوشحالم که کریس و

 هرچی جلوتر میره، بدتر میشه!

 دو سه روز بعد، کریس یه ایمیل دیگه برام فرستاد:

کننده شده. ما داریم سعی میکنیم مقاومت کنیم و ادامه بدیم؛ اما باید یه اوضاع اینجا یکم دیوونه"

اشته باشه که دوباره سروکله این شیاطین لعنتی پیدا شده. تو فکر میکنی ممکنه دلیلی وجود د

ها رو از جهنم به اینجا لوسیانا یه دروازه یا همچین چیزی رو باز نگه داشته باشه که این لعنتی

بکشونه؟ کازادورها تقریبا دو ماه پیش، قلمرو جادوگران رو به آتیش کشیدن تا با خاک یکسان بشه؛ 

ای باقی مونده باشه. اما اینجا داره اتفاقاتی میفته که حسابی ما براین من گمون نمیکنم که دروازهبنا
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ای داری، میشه با من رو گیج کرده. این وضع باید متوقف بشه. اگه این ایمیل به دستت رسیده و ایده

اما اون همراه لوکاس یا آدریان یا آقای داوسون تماس بگیری؟ من سعی کردم با کالدیا تماس بگیرم؛ 

های باستانی اینکا بازدید کنه؛ در نتیجه از دسترس خارجه و تا چند روز نوردی رفته تا از خرابهبه کوه

. اگه تو بتونی حتی یه راهنمایی کوچیک در اختیارمون بذاری تا کار درست رو آینده هم برنمیگرده

". باشه؟. حتما باهام تماس بگیرانجام بدم، خیلی عالی میشه  

هام کشیدم و ایمیل بعدی رو باز کردم. تاریخش برای یکی دو روز قبل بود.از استرس، زبونمو روی لب  

تو فکر میکنی لوسیانا میتونه از مرگ برگرده؟ آخه شیاطین تقریبا ما رو محاصره کردن! و اگه "

م؛ مگه نه؟ اون مُرده. و لوسیانا برگشته باشه، من رسما عقلم رو از دست میدم! ما این زن رو کُشتی

هیچ جادوگری نمیتونه از دنیای مردگان برگرده؛ درسته؟ باهام تماس بگیر تسا! ما اوضاع رو کنترل 

ها تو راهن؛ اما اینجا داره اتفاقات مهمی کردیم، آقای داوسون درخواست نیروی پشتیبانی کرده و اون

اه برسه و کازادورهای بیشتری همراه خودش رخ میده. امیدواریم که کینِی )اسم مذکر( زودتر از ر

ها رخ میدن. هر بیاره. اما هیچکس حواسش به این موضوع نیست که ما باید بفهمیم چرا این اتفاق

ها رو بکُشیم؛ اما تا زمانی که از این قضیه سر دربیاریم، شانس شب به ما حمله میشه و ما میتونیم اون

یافت کردی، باهام تماس بگیر. مهم نیست چه زمانی باشه، فقط زیادی نداریم. اگه این ایمیل رو در

"باهام تماس بگیر! ممنون.  

 آخرین ایمیلی که برام فرستاده شده بود، برای دیشب بود.

 ضربان قلبم شدت گرفته بود.

 داستین تو ذهنم گفت:

"ردم.خوندن رو ادامه بده. من تازه رسیدم خونه؛ اما اگه بهم نیاز داری، میتونم برگ" -  

 

"بذار اول ببینیم کریس تو ایمیل بعدی چی گفته." -  
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 بعد ایمیل آخر رو لمس کردم.

حس میکنم دیگه اینجا کم آوردم تسا. متنفرم که اعتراف کنم؛ اما واقعا خودم رو باختم. من سعی "

! ما اینجا ی آقای داوسون عمل کنم؛ اما این کار اشتباه بودکردم نگرانیم رو بذارم کنار و طبق خواسته

بهت نیاز داریم. میدونم تو ایمیل قبلیم گفته بودم که تونستیم اوضاع رو کنترل کنیم؛ اما دیگه این 

های مختلف ها، مسئولیتقضیه از کنترل ما خارج شده. کازادورهای کینِی االن اینجان. به کمک اون

شده. اما االن همه حسابی  ها تقسیم شده و کمی از فشاری که بهمون تحمیل میشد، کمبین گرگینه

پذیر بشیم. آدریان به حدی کُند شده که به راحتی میتونه به یه ان و این باعث میشه که آسیبخسته

"شیطان اجازه بده که گازش بگیره!  

 خطاب به خودم گفتم:

گندش بزنن! میدونستم یه چیزی این وسط اشتباهه. -  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"هات گوش میکردم. من...باید به حرف متاسفم. من" -  

"این قضیه، تقصیر تو نیست؛ اما ما باید برگردیم تگزاس." -  

ی ایمیل شدم:بعد مشغول خوندن ادامه  

دکتر گفته که آدریان با یکی دو روز استراحت، خوب میشه؛ اما درست از زمانی که از مراسم ازدواج "

ی یشه و اصال وقت استراحت نداریم. از اولین حملهمردیت برگشتیم، هر شب داره بهمون حمله م

شیاطین، دو هفته میگذره و اوضاع مدام داره بدتر میشه. گروهی که دیشب بهمون حمله کردن؛ 

وجه نمیتونستیم از پسشون هیچحداقل به ده نفر میرسیدن. اگه همه باهم همکاری نمیکردیم، به

انتظارمونه. اگه همینطور تعداد شیاطین بیشتر بشه، بربیایم و من نمیدونم که فردا چه چیزی در 

اتون رو بهم بده؛ اما اون هممون خیلی زود به فنا میریم! من از آقای داوسون خواهش کردم که شماره
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. اما اون ای برسیم که به کمک بیشتر نیاز پیدا کنیم، باهات تماس میگیرهمدام میگه هروقت به نقطه

ت ایمیل نزنم، بخاطر همین سعی کردم اینطوری باهات ارتباط برقرار کنم. که به من دستور نداده به

من میدونم که آقای داوسون آلفای منه و من باید بهش اعتماد کنم؛ اما نمیدونم چرا، اما انگار من تنها 

کسیم که دارم میبینم آقای داوسون مسیر اشتباهی رو در پیش گرفته! اگه یه شب دیگه بهمون 

ی شیاطین رو مدیریت کنیم؛ اگه ما میتونستیم حمله دیگه نمیتونیم مقاومت کنیم.حمله بشه، 

ها هم تموم میشدن و من دوباره بهت ایمیل نمیزدم! اتفاق بزرگی داره اینجا رخ وقت این حملهاون

میده؛ خیلی بزرگ! و این قضیه هر چی که هست، بنظر میرسه که آقای داوسون نسبت بهش 

کس به اندازه کافی آلفا نیست که بتونه از پس آقای داوسون بربیاد و قانعش نجا هیچتوجهه. و ایبی

کنه. اما تو میتونی! به اون باسن لعنتیت یه تکونی بده و برگرد اینجا. همین امشب! این ایمیل کوفتیت 

"رو قبل از امشب چک کن! به محض اینکه پیامم رو دریافت کردی، باهام تماس بگیر. ممنون!  

لم میخواست جیغ بکشم، گریه کنم و تو سر خودم بزنم!د  

ها به ندای قلبم اعتماد نکردم؟؟آخه چرا زودتر از این  

 خدای من! یعنی ممکنه لوسیانا از مرگ برگشته باشه؟

ها، این موضوع غیرممکن بنظر میرسه؛ اما خب من از کدوم گوری مطمئن باشم؟؟ تو دنیای فراطبیعی

 هر چیزی ممکنه.

ین تو ذهنم گفت:داست  

ای پشت این قضیه لوسیانا برنگشته. من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته؛ اما باید توضیح دیگه" -

"باشه.  

. گفتم:امیدوارم که حق با داستین باشه  

"ای در کار نباشه چی؟ اگه لوسیانا برگشته باشه چی؟و اگه توضیح دیگه" -  
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اومده رو حل و فصل کنیم. من با مایکل م تا مشکالت پیشوقت ما دوباره باهاش درگیر میشیاون" -

"تماس میگیرم؛ و بعد درمورد خاتمه دادن به سفرمون و برگشتن به تگزاس تصمیم میگیریم.  

داستین سعی میکرد از طریق پیوندمون آرامش و خونسردی رو بهم منتقل کنه؛ اما من این رو 

 نمیخواستم.

ن االن!من فقط میخوام برگردم خونه. همی  

 گفتم:

خب. ممنون. پس با آقای داوسون تماس بگیر تا بفهمیم چرا وقتی همچین اتفاقاتی رخ خیلی" -

"دادن، هیچ خبری بهمون نداده.  

ی شیاطین مطلع شدم. بعد از دو هفته!خیلی افتضاحه که من تازه االن از حمله  

 به داستین گفتم:

  "من االن با کریس تماس میگیرم." -

گیر.فایده بود و تماس مدام میرفت رو پیغامسعی کردم که با کریس تماس بگیرم؛ اما بیسه بار   

ها هر شب مشغول سروکله زدن با شیاطین هستن؛ پس احتماال االن خوابه ی کریس، اونطبق گفته

 که به تماسم جواب نمیده.

تر راهی ، هر چه سریعمن یه متن عذرخواهی برای کریس نوشتم و بهش گفتم تا جایی که ممکن باشه

 تگزاس میشیم.

 گندش بزنن! آخه چه اتفاقی افتاده؟؟

هاشون مخفی شده بودن، بیرون سری موجودات شرور که تو لونهیه مدت بعد از جنگ با لوسیانا، یه

 اومدن و خودی نشون دادن.



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
25 

 

ها.آشامخون  

 ارواح خبیث.

.یدا میشداشون پپایه که هر از گاهی سروکلهتعدادی شیاطین دون  

ها به بدی چیزهایی که تو اون کلیسای مخروبه دیده بودیم، نبودن.کدوم از ایناما خب هیچ  

تر از وقتی نبود که لوسیانا دروازه جهنم رو باز کرد تا شیطان اعظم وارد چیز وحشتناکدر واقع هیچ

 این دنیا بشه.

دشون، ناپدید شدن تا از دسترس ها به خواست خوتقریبا چند هفته هست که هر هفت دربار پری

های خشمگین تصمیم گرفتن همین اطراف بمونن و شماری از پریخارج باشن؛ اما تعداد انگشت

 مخفی نشن.

تر هم گمونم برونیس بود که مردیت تو ایرلند باهاش دست و پنجه نرم کرد.از همه بدتر و وحشی  

ی عمیق حتی یه فانوس شیطان هم تو دره Grand Canyon )در ایالت آریزونا( ظاهر شده  

ها میبینند و بخاطر شباهت داشتن به یک چراغ ها و باتالقها در مرداب)نوری است که مسافران شب

های محلی؛ روشنایی مرداب را به اشباح، زن یا فانوس، مسافران را گمراه میکند. در افسانهچشمک

ها یا ارواح ربط میدادند.(پری  

لوح دچار خرافات بشن و از اون منطقه فرار کنن.شده که مردم سادهو همین موضوع باعث   

 

این قضیه چیزی نبود که کازادورها قبال باهاش مواجه شده باشن؛ اما خوشبختانه تونستن اوضاع رو 

 کنترل کنن.

 حداقل این چیزی بود که بقیه به من گفتن و امیدوار بودم که همینطور باشه.
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و داستین همچنان به قطع ارتباطمون با بقیه ادامه میدادم؛ چون فکر  بخاطر همین هم بود که من

.راه و تحت کنترلهمیکردم اوضاع روبه  

ساحلی انداختم و لب ساحل مشغول قدم زدن شدم. موبایلمو روی حوله  

 آب پاهام رو نوازش میکرد تا کمی از تالطم درونم کم کنه.

.دو هفته پیش، یه چیزی تغییر کردهچیز خوب بود؛ اما کامال واضحه که از همه  

ی ناگهانی و مداوم شیاطین به تگزاس، باید یه دلیلی داشته باشه.کریس درست میگه. حمله  

ها دقیقا بعد از ازدواج مردیت و دوناوان شروع شدن؟اما آخه چی تغییر کرده؟ و چرا این اتفاق  

ها همش تصادفی و اتفاقیه؟یعنی این  

ی شیاطین نبوده.ای تو دنیا، خبری از حملهیچ جای دیگهبه غیر از تگزاس، ه  

ها فقط تو ها، چرا اونی اینتر از همهی شیاطین فقط تو تگزاس پیدا شده؟ و وحشتناکچرا سروکله

 قلمرو اختصاصی ما تو تگزاس ظاهر میشن؟

ام کرده بودن.تو ذهنم هزار جور سناریو میچرخید و افکار مختلفی احاطه  

ای که لوسیانا برامون کشیده بود، هنوز تموم نشده!د کریس دیوونه نشده! شاید نقشهاما شای  

 شاید یه جنگ دیگه در پیش باشه.

هام جریان پیدا کرده بود!این فکر لرزش وحشتناکی رو به بدنم منتقل کرد؛ انگار برق تو رگ  

 دلم میخواست فرار کنم و مخفی بشم؛ اما نمیتونستم همچین کاری کنم.

دلم میخواد فکر کنم که اتفاقات پیش اومده، کامال تصادفی باهم تطابق زمانی دارن؛ اما این فکر 

 خیلی مسخره هست!
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چیز تصادفی بوده باشه.من نمیتونم باور کنم که همه  

 هر اتفاقی که رخ داده، مطمئنا یه دلیلی پشتش بوده.

یارم.من هنوز نمیدونم که قضیه از چه قراره؛ اما باید سر در ب  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

من یه پیغام برای مایکل گذاشتم و االن میخوام کارهای مربوط به سفرمون رو ردیف کنم. میخوای " -

"برگردی خونه و یه چیزی بخوری؟  

"من دیگه گرسنه نیستم." -  

جای بدنم نفوذ ی بزرگ از نگرانی و اضطراب تو شکمم ایجاد شده بود و داشت به همهانگار یه حفره

 میکرد؛ در نتیجه تو این شرایط، فکر کردن به غذا برام غیرممکن شده بود.

 داستین گفت:

خب چرا نمیری یکم شنا کنی؟ ذهنت رو آزاد کن. تا وقتی از شنا برگردی، منم تمام کارهای الزم " -

"رو انجام میدم.  

"تو مطمئنی؟ الزم نیست بیام کمکت کنم؟" -  

یه خط تلفن معتبر داریم و من به وای فای نیاز دارم تا بتونم برای برگشتمون به ما اینجا فقط " -

تگزاس، بلیط هواپیما رزرو کنم. بعدش باید قایق و کشتی شخصیمون رو تحویل بدم. تو نگران این 

ای هم نداشته باشه، حداقل چی رو مرتب میکنم. پس برو شنا کن. هیچ فایدهموضوع نباش، من همه

"اشتهات رو برگردونه سرجاش!میتونه   

ی ساحلیمون رو پهن . به سمت جایی که حولهنفس عمیقی کشیدم. آب اقیانوس خوب بنظر میرسید

ی مخصوص تنفس زیر آب رو بردارم.های غواصی، ماسک و لولهکرده بودم، راه افتادم تا کفش  
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 به داستین گفتم:

"اگه به کمکم نیاز داشتی، بهم بگو تا برگردم." -  

"حتما. حاال برو. بعد از شنا، احساس بهتری پیدا میکنی." -  

 به سمت آب زالل اقیانوس راه افتادم.

های کوچیک که به رنگ آبی و سبز دیده میشدن، اطراف مچ پاهام مشغول بازی بودن.ماهی  

راحتی میشد داخلش رو دید.آب مثل کریستال، شفاف بود و به  

های غواصیم شدم.ل پوشیدن کفشوقتی عمق آب به کمرم رسید، مشغو  

های پاهام مدام تو شن کف اقیانوس فرو میرفتن و من سعی میکردم که تعادلم رو حفظ کنم.انگشت  

زد میکرد که باید همین االن خودم رو به بخشی از وجودم هنوز احساس گناه میکرد و بهم گوش

 داستین، کریس و تمام افرادی که به کمکم نیاز دارن، برسونم.

 اما فعال کاری نیست که من بتونم برای کمک به بقیه انجام بدم؛ جز اینکه نگران باشم!

 هرچند که نگرانی من، نمیتونه به کسی کمک کنه.

هام تنظیمش کردم. بعد تر آوردم و دقیقا روی چشمماسکی که روی موهام گذاشته بودم رو پایین

 پریدم تو آب.

میتونست کمی روحم رو آروم کنه.آب گرم اقیانوس مثل مرهمی بود که   

قبل از اینکه من و داستین به این جزیره بیایم، من اصال به خودم اجازه نمیدادم که شنا کنم. درواقع 

 از وقتی که به یه گرگینه تبدیل شدم، شنا کردن رو گذاشتم کنار.
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ه ماهیچه و وزن باالیی تبدیل شدن به گرگینه، از من یه شناگر ماهرتر ساخته بود؛ اما با وجود این هم

 که داریم، وقتی بخوایم روی آب شناور بشیم، به مشکل برمیخوریم.

 به هر حال، هروقت که بخوام روی آب لم بدم، امکان نداره که بدنم تا حدودی تو آب فرو نره!

گه های غواصیم رو تکون دادم تا بتونم سرمو روی آب ناز پاهام استفاده کردم و به اندازه کافی کفش

 دارم.

ها شنا میکردن.های رنگارنگی شدم که اطراف مرجانبعد مشغول تماشای ماهی  

ی اطراف، احساس کردم که حالم بهتره.بعد از چند دقیقه سکوت و لذت بردن از منظره  

تر نفس بکشم. تاثیر اضطرابی که وجودم رو پر کرده بود، حسابی کم شده بود و حاال میتونستم راحت

.تصمیم گرفتم کمی بیشتر شنا کنم و جلوتر برمبخاطر همین   

تقریبا یه مایل یا شاید هم دورتر، میتونستم یه جزیره کوچیک رو ببینم. من و داستین هنوز از اون 

 جزیره بازدید نکردیم.

نفره بشیم و تا رسیدن به های مخصوص تکقصد داشتیم تو روزهای آینده، هرکدوممون سوار قایق

مسابقه بدیم؛ اما اگه قراره که فردا اینجا رو ترک کنیم، احتماال این آخرین باریه که اون جزیره باهم 

ها شنا کنم و از آرامش اینجا لذت ببرم.میتونم تو این آب  

 داستین تو ذهنم گفت:

"ما میتونیم برگردیم تگزاس. کارهای الزم رو انجام دادم." -  

 

"من حسابی به اینجا معتاد شدم." -  

.بخشی وجود داره؛ دل کندن ازش واقعا برام سخت بودیدونستم همچین مکان آرامشحاال که م  
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 اینجا عالی بود و من به سکوتش عادت کرده بودم.

پرستار داره زیر پاهام شنا میکنه و  وقتی نگاهم رو به پایین سوق دادم، متوجه شدم که یه کوسه

یری، مخصوصا در نزدیکی جزایر کارائیب . )نوعی کوسه هست که در مناطق گرمسهمونجا خشکم زد

 دیده میشه و معموال در عمق یک متری یا کمتر شنا میکنه(

خطرن؛ اما خب هنوزم منو میترسونن.ها بیاین کوسه  

 کمی پاهام رو باال آوردم و اون هیچ توجهی به من نکرد.

 روی آب شناور شدم و منتظر موندم تا اون کوسه از زیر پاهام رد بشه.

همون وضع، فکرم به این سمت کشیده شد که من باید با کالدیا تماس بگیرم و بهش بگم که داره تو 

 چه اتفاقی رخ میده.

عسل بره؛ اما دلم نمیخواد کالدیا رو نگران کنم؛ مخصوصا که اون به پرو رفته تا همراه لوکاس به ماه

ی شیاطین تو ربطی به حمله من کامال مطمئنم تصویر ذهنی افتضاحی که دریافت کردم، حتما یه

 تگزاس داره.

های من نداشته باشه، حداقل مطمئنم از اینکه باخبرش کردم اتفاق حتی اگه کالدیا جوابی برای سوال

.مهمی در شرف وقوعه، ازم تشکر میکنه  

 به محض اینکه شنا کردنم تموم بشه، سعی میکنم به کالدیا پیام بدم.

مشغول شنا بودم، امواج آب شدیدتر شده بود. ای که منکمی دورتر از محدوده  

من خیلی پایین اومده بودم و حتی با وجود بینایی پیشرفته گرگم، نمیتونستم بگم که چقدر با بستر 

 اقیانوس فاصله دارم.

ای غواصی کنم!قوه با خودم میاوردم؛ اما من که نمیخواستم در سطح حرفهشاید الزم بود که یه چراغ  
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.قوه نیاز ندارهه و سطحی که به چراغیه غواصی ساد  

های گرگم؛ بدون تجهیزات کامل غواصی، نمیتونستم تو همچین عمقی برای حتی با وجود مهارت

 مدت طوالنی شنا کنم.

 نگاهی به اطراف انداختم تا مطمئن بشم که امواج منو از مسیرم خارج نکرده باشن.

سرم قرار نداشت.ن جزیره دیگه دقیقا پشتبنظر میرسه زیادی به سمت راست منحرف شدم؛ چو  

هایی که اطراف شخصیمون رو فقط به شکل یه خط باریک میدیدم. درخت از این فاصله، جزیره

های متراکم اسب درآورده بودن. درواقع انگار درختجزیره دیده میشدن، جزیره رو به شکل نعل 

 جزیره، ساحل رو کامال بلعیده بودن.

راه، از جزیره تا اینجا رو شنا کرده بودم؟ چه جالب! یعنی من این همه  

 اما گمونم زیادی به سمت راست منحرف شدم.

 سعی کردم مسیر درست رو در پیش بگیرم و جهت شنا کردنم رو به سمت جزیره تغییر بدم.

 پاهام رو تکون دادم و به سمت مقصد حرکت کردم.

هام یع و ناگهانی، درد وحشتناکی تو انگشتتقریبا پنجاه فوت پیشروی کرده بودم که خیلی سر

هام پخش شد.رسوخ کرد و بالفاصله تو کف دست  

های هوا اطرافم رو پر کردن.از شدت درد، جیغ کشیدم و حباب  

ها و پاهام، سرم رو به داشتم تو آب غرق میشدم؛ اما تمام تالشم رو به کار گرفتم تا به کمک دست

 سطح آب برسونم.

هام رو از هوا پر کنم.سرم رو از آب بیرون آوردم، یه نفس عمیق کشیدم تا ریهبه محض اینکه   



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
32 

 

هام آورده؛ اما با وجود اینکه برای یه لحظه فکر کردم که اون کوسه برگشته و یه بالیی سر دست

هام خوب و سالم بنظر میرسیدن.هام رو حس کنم؛ اما دستنمیتونستم انگشت  

:داستین از طریق پیوندمدن گفت  

"چه اتفاقی افتاده؟؟ تو حالت خوبه؟" -  

 نگرانی داستین تو ذهنم نفوذ کرد. گفتم:

"نمیدونم!" -  

هام رو تکون دادم و سعی کردم خودم رو از شر این درد خالص کنم؛ اما انگار قصد نداشت دست

 دست از سرم برداره.

 همچنان دست و پا میزدم تا بتونم سرم رو بیرون از آب نگه دارم.

دونستم داره چه اتفاقی برام میفته؛ اما یهو حس کردم که دیگه نمیتونم تو آب شنا کنم.نمی  

هام اومده، داره منو از پا درمیاره. نمیدونم باید چیکار کنم!هر بالیی که سر دست  

 به داستین گفتم:

"برگرد! بیا ساحل! من نمیدونم این چه کوفتیه و چه بالیی داره سرم میاد..." -  

هام.هام... بعد به شونههام به ساعدهام منتقل شد. بعد به آرنجاز کف دست یهو درد  

 دیگه نمیتونستم بازوهام رو تکون بدم! انگار قفل شده بودن.

حرکت کرده بود، نمیتونستم کاری انجام بدم.هام رو بیبا وجود همچین درد وحشتناکی که دست  

کم داشتم تو آب اقیانوس فرو میرفتم.کم  

اهام استفاده کردم و انقدر تکونشون دادم تا بتونم سرمو روی آب نگه دارم و غرق نشم.از پ  
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 انقدر از پاهام کار کشیده بودم که داشتن از درد میسوختن.

زده به داستین گفتم:وحشت  

"داستین! چه اتفاقی داره میفته؟؟" -  

".من دارم میام! سعی کن به سمت ساحل شنا کنی" -  

ای که داشتم، تنها کاری که میتونستم م رو بررسی کنم؛ اما با وجود درد سوزندهسعی کردم اطراف

 انجام بدم، تقال کردن برای نفس کشیدن بود.

 نمیتونستم به اندازه کافی تمرکز کنم تا ساحل رو ببینم.

!اشون کرده بودمثل این بود که انگار یه نفر بازوهام رو قطع کرده بود... نه! انگار تیکه تیکه  

هام سر جاشون بودن. کامال سالم! من میتونستم از زیر آب ببینمشون.اما دست  

هام رو در برگرفته بود.ای بود که شونهاما تنها چیزی که میتونستم حس کنم، درد سوزنده  

 هر چیزی که دارم حس میکنم، واقعی نیست!

 این باید جادو باشه. یه نفرین! یا همچین چیزی...

کن. فکر کن تسا! فکر  

 این جادویی که منو احاطه کرده، هر چی که هست، باید متوقف بشه.

 من به یه طلسم حفاظتی نیاز دارم. چیزی که بتونه این نفرین رو بشکنه...

برابر شد و من جیغ بلندی سر دادم.یهو دردم چندین  

بعد متوجه شدم که های پاهام شروع شده بود. بعد به زانوهام منتقل شد... و دفعه درد از انگشتاین

 دیگه نمیتونم پاهام رو تکون بدم.
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 نه. نه. نه!

ای نداشت.سعی کردم بدنم رو تکون بدم؛ اما هیچ فایده  

 مثل یه جسد داشتم تو آب اقیانوس فرو میرفتم.

هام به ام داره پاره میشه و ریهسر هم جیغ میکشیدم، اونقدر بلند که حس میکردم حنجرهپشت

.سوزش افتاده  

وم جهت به سطح آب ختم میشه؟کد  

تر میشد.روشنایی اطرافم مدام داشت کم  

هام هرچی بیشتر فرو میرفتم، آب فشار بیشتری به سرم وارد میکرد و احساس میکردم که گوش

 دارن منفجر میشن!

 اوه! گندش بزنن!

 نفسم رو نگه داشتم و سعی کردم که اجازه ندم آب وارد دهنم بشه.

هام باقی نمونده بود.دیگه هوایی تو ریه  

زودتر خودم رو به سطح آب برسونم؛ وگرنه قبل از اینکه داستین بتونه به اینجا برسه، باید هرچه 

 میمیرم!

هام حس کنم.میتونستم ضربان قلبم رو تو گوش  

ها و ستام شنا کنم؛ اما از اونجایی که دتمام تالشم رو به کار گرفته بودم که بتونم با استفاده از باالتنه

جا بشم.پاهام قفل شده بودن و تکون نمیخوردن، نمیتونستم چندان تو آب جابه  

 هنوزم داشتم غرق میشدم.
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 مدام میچرخیدم و خودم رو به این طرف و اون طرف میکشوندم تا از پایین رفتنم جلوگیری کنم.

 از طریق پیوندمون گفتم:

"داستین! من نمیتونم سطح آب رو ببینم." -  

 

ی شب!اطرافم حسابی تاریک شده بود؛ درست مثل آسمون تیرهفضای   

 اقیانوس منو تو خودش بلعیده بود و من مسیر درست رو گم کرده بودم.

 دوباره گفتم:

"چیکار کنم داستین؟" -  

چرا نمیتونستم سطح آب رو پیدا کنم؟ چه جادویی این بال رو سرم آورده؟ حتی نمیتونستم از حواسم 

ه کنم.قوی گرگم استفاد  

 داستین گفت:

"فقط طاقت بیار! من دارم میام." -  

 داستین با نهایت سرعت خودش رو به ساحل رسوند و فورا پرید تو آب.

 تمام قدرتش رو به کار گرفته بود تا امواج رو کنار بزنه و خودش رو به من برسونه.

 جادو! من باید این نفرین لعنتی رو بشکنم.

رفتم و تو ذهنم گفتم:ام رو به کار گتمام اراده  

شکسته شو! شکسته شو! شکسته شو! -  

 بعد تو ذهنم تصور کردم نفرینی که بهم تحمیل شده، میشکنه و خنثی میشه.
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هام رو تکون بدم.یهو متوجه شدم که میتونم دست  

هام استفاده حرکت بودن و نمیتونستم تکونشون بدم؛ اما حداقل میتونستم از دستپاهام هنوز بی

 کنم.

 امید وجودم رو پر کرد. خداروشکر!

هام رو تکون میدادم و امواج رو کنار میزدم تا به سطح آب برسم. انگار داشتم سراسیمه دست

 اقیانوس رو حفر میکردم!

مطمئن نبودم که دارم مسیر درست رو طی میکنم یا نه؛ اما باید به حرکتم ادامه بدم. باید مقاومت 

 کنم.

م، بیشتر سردرگم میشدم.هر چی بیشتر پیش میرفت  

وحشتناکی بهم هجوم آورده بود و با این وضع نمیتونستم فکر کنم. سرگیجه  

 کدوم مسیر به سطح آب ختم میشه؟!

 باید به شنا کردنم ادامه بدم. باید هر طوری شده خودم رو به سطح آب برسونم.

ها شنا میکردم.ترسم بیشتر شده بود و مثل دیوونه  

ه نفس بکشم. به هوا نیاز داشتم.من نیاز داشتم ک  

 دستم رو محکم روی دهنم گذاشتم و سعی کردم نفسم رو نگه دارم.

 بدنم از نبود اکسیژن میسوخت و انگار داشت برای نفس کشیدن بهم التماس میکرد.

 باید مقاومت میکردم؛ اما نمیتونستم. بیشتر از این نمیتونستم.

 نه! من باید سطح آب رو پیدا کنم.
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طریق پیوندمون گفتم:از   

".داستین! من دیگه نمیتونم" -  

 به پیوندمون متوسل شدم و سعی کردم با استفاده از قدرت داستین کمی خودم رو باال بکشم.

میتونستم امواج قدرت رو که به درونم جریان پیدا میکرد، حس کنم؛ اما از اونجایی که نمیدونستم 

هیچ سودی برام نداشت. مسیر درست، کدوم طرفه؛ عمال این قدرت  

 داستین میتونست وجودم رو از قدرت پر کنه؛ اما نمیتونست بهم اکسیژن برسونه!

موقع برسه.داستین داره میاد. اون خیلی زود خودش رو بهم میرسونه؛ اما فکر نکنم بتونه به  

. خیلی!همین االنم خیلی دیر شده..  

چیزی گفت؛ اما من نمیتونستم بشنوم.داستین یه  

 سرم حسابی گیج میرفت.

سر گذاشته بودم، مثل فیلم تو ذهنم پخش شد.تمام اتفاقاتی که تو این چند ماه پشت  

آشام.غار پر از خون  

 وقتی که من آقای هول رو کُشتم.

هام رو از وجودم بیرون کشید.وقتی که لوسیانا قدرت  

.وقتی من لوسیانا رو کُشتم  

 دروازه جهنم که بسته شد.

ون همه مصیبت دست و پنجه نرم نکردم که االن تسلیم بشم؛ اما نمیتونستم بیشتر از این من با ا

 نفسم رو نگه دارم.
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 به داستین گفتم:

"متاسفم داستین..." -  

هام از آب پر شدن و احساس خفگی بهم دست داد.به محض اینکه دهنم رو باز کردم، ریه  

 نمیتونستم شنا کنم.

مق اقیانوس فرو میرفتم و تاریکی اطرافم رو در برگرفته بود.داشتم بیشتر و بیشتر تو ع  

 داستین چیزی رو فریاد کشید؛ اما من نمیتونستم بفهمم که چی میگه.

 ضربان قلبم رفته رفته کندتر میشد.

 تاپ تاپ.

 تاپ تاپ.

 تاپ تاپ.

 تاپ...

*** 

 داستین فریاد کشید:

نفس بکش! -  

ها مایل ازم فاصله داره.لیوناما صداش رو طوری میشنیدم که انگار می  

 دنیا دور سرم میچرخید. نمیدونستم کجام یا چه اتفاقی افتاده.

ام میکوبید. با هر ضربه، حس میکردم که بدنم شدیدا تکون سینهیه چیزی مدام خودش رو به قفسه

 میخوره.
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 دلم میخواست این درد متوقف بشه.

 نیاز داشتم که نفس بکشم؛ اما نمیتونستم.

نمیتونستم نفس بکشم؟چرا   

دفعه صداش از دفعه قبل، میتونستم صدای داستین رو بشنوم که داشت به فرانسوی فحش میداد. این

تر بود.بلندتر و واضح  

ام انداخته بودن.سینهاینطور حس میشد که انگار یه عالمه آجر سنگین تو قفسه  

اما یهو بعدش شروع کردم به سرفه دلم میخواست جیغ بکشم تا این درد لعنتی خاتمه پیدا کنه؛ 

 کردن.

جا رو تار میدیدم.دنیا مدام دور سرم میچرخید و همه  

 آب با شدت از دهنم خارج شد.

 صدای لرزون داستین رو شنیدم:

همینه عزیزم. همینه! بریز بیرون. -  

 یه دستش روی کمرم بود و آروم نوازشم میکرد.

میکشیدن.هام سوت بدنم به لرزه افتاده بود و گوش  

 انقدر آب باال آوردم تا دیگه چیزی باقی نموند.

های ساحل انداختم. دیگه جونی برام باقی نمونده وقتی باالخره تونستم نفس بکشم، خودمو روی شن

سرهم دوی ماراتُن انجام داده بودم.بود؛ انگار چندین بار پشت  
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میکردن. گلوم انگار روی آتیش بود! و های بدنم از شدت درد، تیر میکشیدن و ذُق ذُق تمام ماهیچه

ام.من مطمئن نبودم که چطور هنوز زنده  

 داستین گفت:

طاقت بیار. -  

ها بشینم. بطری آب رو به لبم بعد فورا ناپدید شد و در کسری از ثانیه برگشت. کمکم کرد روی شن

 چسبوند و کمی کج کرد. گفت:

فقط یه جرعه. -  

حدی آب خورده بودم که تا یه سال دیگه نیاز به آب ندارم!آره، یه جرعه کافی بود. من به   

 قلبم هنوز تند میتپید و من نمیتونستم باور کنم که چه اتفاقی برام افتاده.

 گفتم:

من غرق شده بودم؟ -  

راحتی از پا درنمیان.ها بهای! گرگینهآره؛ اما تو یه گرگینه -  

 

ام!خداروشکر که یه گرگینه  

هام میلرزیدن، انقدر شدید که بخش زیادی از آب روی بدنم تین گرفتم. دستبطری آب رو از داس

جای اینکه وارد دهنم بشه!ریخته شد، به  

ها و پاهام رسوخ کرده بود، دیگه خبری نبود؛ اما وحشتم هنوز ای که تو دستکنندهاز درد فلج

 سرجاش بود.
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دن؛ اما من دلم میخواست خودم رو عقب های پاهام رو لمس میکرآرومی انگشتامواج اقیانوس به

 بکشم و از ساحل دور بشم.

جا بشم.ولی خب نمیتونستم... چون جونی برام باقی نمونده بود که جابه  

نمیدونستم االن باید گریه کنم یا بخندم... اما من وسط اقیانوس واقعا حس کردم که ارتباطم با این 

ه بود و تو خال به سر میبردم.دنیا قطع شده. انگار روحم از بدنم جدا شد  

 به داستین نگاه کردم و گفتم:

تو رو حسابی شوکه کردم... -  

 زبونمو روی لبم کشیدم و ادامه دادم:

...من متوجه نمیشم که -  

هام میلرزیدن.وقتی خواستم دوباره از بطری، آب بخورم؛ دست  

ی کوتاه باشه.دفعه سعی کردم چندتا جرعهاین  

کننده بود و خیلی غیرواقعی بنظر ن تقربیا مرگ رو لمس کرده بودم، واقعا دیوونهاین حقیقت که م

 میرسید.

 از داستین پرسیدم:

چه اتفاقی افتاد؟ -  

 داستین کنارم زانو زده بود.

هامون باهم تالقی کرد، متوجه یه موضوع وحشتناک شدم.وقتی چشم  

شتم.دست داستین رو گرفتم؛ چون واقعا به این تماس نیاز دا  
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 با لحنی که ترس توش موج میزد، پرسیدم:

چرا نمیتونم صدات رو تو ذهنم بشنوم؟ چرا نمیتونم تو رو تو ذهنم حس کنم؟ چرا... -  

 

تو یه چشم برهم زدن، نگرانی و ترس شدید داستین به وجودم سرازیر شد، طوری که حس کردم 

 برای بار دوم دارم غرق میشم!

د و نفسم رو بند میاورد.آشفتگی داستین خیلی شدید بو  

هام به جریان دراومد.خشم داستین مثل خون، درون رگ  

 و میتونستم احساس گناه داستین رو حس کنم. این حس خیلی قوی بود.

 من...

داستین پیوند بینمون رو محدود کرد و اینطوری از شدت احساساتش که به درونم جریان پیدا کرده 

کنم. بودن، کم کرد تا بتونم تحملشون  

 گفت:

خودم پیوند بینمون رو بستم؛ آخه نمیخواستم احساسات شدیدم تو رو بترسونه. -  

 مکث کرد و بعد پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند. داستین هم به اندازه من به این لمس نیاز داشت.

ی لبم رو بوسید و زمزمه کرد:آروم گوشه  

میتونم بگم، اینه که تو داشتی درد میکشیدی و . تنها چیزی که نمیدونم چه اتفاقی برات افتاد -

 حسابی آشفته شده بودی. تقصیر من بود! نباید بهت پیشنهاد شنا میدادم...

موضوع شنا کردن نیست داستین. -  
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تو یه گرگی و شنا کردن برای یه گرگ... -  

نه! قضیه یه چیز دیگه هست. -  

یجاد شه.زانوهامو جمع کردم تا کمی فاصله بین من و داستین ا  

 شنا کردن برای یه گرگینه، شاید سخت باشه؛ اما من درمورد این موضوع مشکلی نداشتم.

ی جادویی بوده.هر بالیی که سرم اومده بود، یه حمله  

 من تقریبا مطمئنم!

 گفتم:

ما نزدیک به دو هفته هست که اینجاییم. تو تمام این مدت که من تو اقیانوس شنا کردم، مشکلی  -

ش اومد؟؟برام پی  

 

 داستین سکوت کرد؛ چون هردومون میدونستیم که جواب سوالم چیه.

هام گذاشتم تا مانع تابش نور خورشید به های ساحل دراز کشیدم و دستمو روی چشمروی شن

 صورتم بشه.

حسی تمام وجودم رو انقدر تو این چند دقیقه به احساساتم فشار وارد شده بود که االن پوچی و بی

فته بود.در برگر  

 یعنی واقعا چه اتفافی افتاده؟

 گفتم:
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من سعی کردم به جزیره خودمون برگردم. حالم خوب بود؛ اما بعدش، خیلی ناگهانی درد شدیدی  -

هام سر جاشون قفل شده بهم تحمیل شد. طوری که حس میکردم بازوهام تیکه تیکه شده! دست

و دیگه نمیتونستم روی آب شناور  ای پاهام افتادبودن و نمیتونستم تکونشون بدم. بعد همین اتفاق بر

هام رو حرکت بدم، دیگه خیلی بمونم؛ بخاطر همین داشتم غرق میشدم. وقتی دوباره تونستم دست

 تو عمق اقیانوس فرو رفته بودم... نمیتونستم مسیر درستی که به سطح آب ختم میشد رو پیدا کنم.

ها و پاهام ا اومده بود؟ چرا من دیگه کنترلی روی دستاون درد وحشتناکی که تجربه کردم، از کج

 نداشتم؟

 باید بیشتر رو این موضوع تمرکز کنم؛ اما حقیقت اینه که من وسط اقیانوس مُردم!

جا مُردم.نه تقریبا! برای یه لحظه، من واقعا حس کردم که همون  

 از شدت ترس، موهای بدنم سیخ شدن.

های طالییش که حاال برق میزدن، خیره شدم و ه زد. به چشمداستین به سمتم خم شد و روم خیم

 گفتم:

چه اتفاقی افتاد؟ -  

 یه سوال تکراری! جواب داد:

نمیدونم. -  

 میتونستم حس کنم که گرگ داستین به سطح بدنش نزدیک شده و دلش میخواد که بیرون بیاد.

 گفت:
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اسفم تسا. من حواسم پرت شده بود خیلی طول کشید تا بتونم خودم رو بهت برسونم. من خیلی مت -

ی وضعیتت شدم. آخه تقریبا همون زمانی که تو وسط اقیانوس، آشفته و و خیلی دیر متوجه

نفره هم مُرد و...زده شده بودی، یکی از اعضای هیئت هفتوحشت  

وایسا ببینم! چی؟؟؟ کی مُرده؟؟ -  

لم دعا میکردم که حال آقای داوسون بازوی داستین رو گرفتم. ضربان قلبم شدت گرفته بود و تو د

 خوب باشه.

 گفت:

فقط میدونم که اون فرد، مایکل نبوده. همین! -  

 تو دلم خدا رو شکر کردم که اتفاقی برای آقای داوسون نیفتاده.

وقتی پدر و مادر داستین فوت شدن، آقای داوسون سرپرستی داستین رو به عهده گرفت و اون رو 

.مثل پسر خودش بزرگ کرد  

 اگه داستین آقای داوسون رو از دست بده، لطمه بزرگی بهش وارد میشه.

 داستین که فکرم رو خونده بود، گفت:

میدونم. منم برای یه لحظه فکر کردم که اون فرد، مایکله. بخاطر همین بهم ریختم و متوجه تو  -

 نشدم. من...

ماساژ داد و گفت: میتونستم حس کنم که غم و ترس وجودش رو پر کرده. پیشونیش رو  

تر خودم رو بهت میرسوندم. من...من باید سریع -  

بس کن داستین! من حالم خوبه. -  
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اما این حقیقت که من اون درد وحشتناک رو دقیقا زمانی حس کردم که یکی از اعضای هیئت 

نفره فوت شد... خب واقعا عجیبه.هفت  

 پرسیدم:

؟اگه اون فرد، مایکل نبوده؛ پس کی مُرده -  

پذیر شده بود. میدونم االن داری به چی من حدس میزنم که موراکو باشه. اون خیلی پیر و آسیب -

فکر میکنی؛ اما منم نمیدونم چرا تو همچین درد شدیدی رو تجربه کردی. موراکو یا اون فردی که 

ورت گرفته . بنابراین شاید این وسط، تصادفا یه تطابق زمانی صفوت شده، در آرامش از دنیا رفته

ها میتونیم همچین باشه. یعنی درست زمانی که تو شنا میکردی، این اتفاق افتاده باشه. ما گرگینه

 اتفاقی رو حس کنیم.

 

 موهای بلند و خیسم رو از صورتم کنار زدم و پرسیدم:

ها تحمیل نفره میمیره، همچین درد شدیدی به گرگینهمعموال وقتی یه نفر از اعضای هیئت هفت -

 میشه؟

نفره فوت شد؛ بخاطر همین نمیتونم تو عمری که داشتم، فقط یه نفر دیگه از اعضای هئیت هفت -

کامال مطمئن جوابت رو بدم؛ اما هر دو دفعه، یعنی هم زمان مرگ اون فرد و هم االن، من دردی رو 

 حس نکردم. درواقع االنم تنها دردی که حس کردم، فقط از جانب تو بود.

بعد ادامه داد:مکث کرد و   

یادت نمیاد وقتی فردیناند مُرد، همچین دردی رو تجربه کردی یا نه؟ -  

اگه بخوام راستش رو بگم؛ نه! چیزی یادم نمیاد. -  
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سعی کردم به گذشته فکر کنم. آخرین چیزی که از فردیناند به یاد میارم، اینه که دوناوان گفته بود 

؛ اما من دیگه پیگیر این قضیه نشدم.فردیناند رو پیدا کنه رو مامور کرده تا "مال"یه مردی به اسم   

 آخه اون روزها، تمام تمرکز من روی لوسیانا بود و همش مشغول سروکله زدن با این زن بودم.

بخاطر همین هرچی که مربوط به فردیناند میشد رو به کُل فراموش کرده بودم... و گمونم اصال درست 

 نبوده.

 گفتم:

رده؟فردیناند مُ -  

 داستین جواب داد:

آره. چند روز بعد از درگیری که با لوسیانا تو کلیسای سنتافه داشتیم، امواج خفیفی رو از طریق  -

نفره فوت شده. های گروه حس کردم و متوجه شدم که یکی از اعضای هیئت هفتپیوندم با گرگینه

لحق شد.نفره مفردیناند مُرد و همون موقع بود که مایکل به هیئت هفت  

 داستین چهارزانو روی زمین نشست و برای چند لحظه فکر کرد. بعد گفت:

امروز، من دقیقا همون حس رو تجربه کردم. در واقع فقط امواج خفیفی رو از طریق پیوندم با  -

نفره خارج شد، من خیلی های گروه دریافت کردم. دو هفته پیش، وقتی دوناوان از هیئت هفتگرگینه

فتنش رو حس کردم.نامحسوس ر  

 

اما من اصال متوجه نشدم. -  

ای که دوناوان پیوندش رو نفره رو ترک کنه؛ اما اون لحظهمن میدونستم که دوناوان قراره هیئت هفت

نفره شکست، من چیزی حس نکردم.های هیئت هفتبا گرگینه  
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ها حواسم رو جمع کنم.گمونم باید بیشتر از این  

 داستین گفت:

ی نفره بودم، متوجهبخوای من فقط بخاطر اینکه منتظر خروج دوناوان از هیئت هفتراستش رو  -

شکستن پیوندش شدم. آخه من این موضوع رو مثل خیلی از چیزهای دیگه نادیده گرفته بودم و 

میخواستم فقط رو سفرمون تمرکز کنم؛ اما از اونجایی که مایکل درمورد این موضوع بهم پیام داده 

رش رو داشتم.بود، انتظا  

ی سردرگرمی من شده.داستین چند لحظه مکث کرد. میتونستم حس کنم که متوجه  

 گفت:

ها پیوند دارن؛ در نتیجه میشه گفت که اعضای نفره با تمام آلفاهای گروههای هیئت هفتگرگینه -

های با گرگینه نفرههای هیئتها مرتبط هستن. پیوند گرگینههای گروهنفره با تمام گرگینههیئت هفت

ها چندان قوی نیست؛ اما از اونجایی که این هیئت مستقیما با آلفاها ارتباط دارن؛ اگه یه آلفا گروه

نفره اومده رو شدیدا حس کنی... اما خب تو های هیئت هفتباشی، میتونی هر بالیی که سر گرگینه

ین درد وحشتناکی رو تجربه کردی؛ ای ندارم که چرا تو امروز همچکه یه آلفا نیستی تسا! هیچ ایده

 اما فکر نمیکنم این اتفاق، معنی خوبی داشته باشه. اصال!

هام کشیدم و گفتم:زبونمو روی لب  

تو واقعا هیچ دردی حس نکردی؟ حتی یه سوزش کوچیک؟ -  

نه! دارم حقیقت رو میگم. تنها دردی که امروز حس کردم، از جانب تو و از طریق پیوندمون بود. -  

ین اصال معنی نمیده! گفتم:ا  

پس این اتفاق برای چی بوده؟؟ چرا من وسط اقیانوس، مرگ رو لمس کردم؟! -  
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نمیدونم. ما باید با مایکل تماس بگیریم. -  

 میتونستم قفل شدن فک داستین رو حس کنم. سکوت کرده بود و به افق خیره شده بود.

بگم که خشم داستین رو بلعیده بود!خشم تمام وجودش رو به آتیش کشیده بود؛ یا بهتره   

اما بدون سرک کشیدن تو ذهن داستین، من نمیتونستم بفهمم که جفتم درمورد چه موضوعی انقدر 

 عصبانیه.

 از اونجایی که داستین احساساتش رو محدود کرده بود، نمیتونستم از علت خشمش سر دربیارم.

تر شدم و پرسیدم:بهش نزدیک  

ی؟چرا انقدر عصبی هست -  

های طالییش، تا حدودی کمتر هاش صورتم رو قاب گرفت. حس کردم که درخشش چشمبا دست

 شده. گفت:

عصبانیتم دالیل زیادی داره. از مایکل ناراحتم... آخه چرا باهامون تماس نگرفت و بهمون خبر نداد  -

این مدت که تو تگزاس مشکل مهمی پیش اومده؟ اما بیشتر از دست خودم عصبیم. آخه چرا تو 

ی مزخرف ی من بود و این ایدهاوضاع رو بررسی نکردم؟؟ اینکه ارتباطمون رو با بقیه قطع کنیم، ایده

 نزدیک بود که تو رو به کُشتن بده!

. داستین نمیتونه بخاطر این موضوع خودش رو سرزنش کنه. من این اجازه رو بهش نمیدم!نه  

 گفتم:

ی تو میخواستم که از بقیه دور بشیم تا باهم لحظات اندازه این قضیه، تقصیر تو نیست. منم به -

دونفره رو تجربه کنیم و تنها باشیم. اما حاال باید بفهمیم که قضیه از چه قراره و من جدا و شدیدا 

نفره فوت شده.میخوام بدونم که امروز کدوم عضو از هیئت هفت  
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منم همینطور! -  

هام جمع بشه؛ آخه احساسات داستین خیلی روی من مغم داستین باعث شده بود که اشک تو چش

 تاثیر میذاره.

ای هایی که به پاهام چسبیده بودن، خالص بشم؛ اما فایدهاز روی زمین بلند شدم تا از شر شن

 نداشت.

 پشت بدنم تماما از شن پوشیده شده بود و فقط دوش گرفتن میتونست این وضع رو درست کنه.

 گفتم:

یا برگردیم خونه.پاشو داستین! ب -  

 

ساحلیمون راه افتادم.ام رو برداشتم و به سمت خونه کیف و حوله  

.نفره مُردهباورم نمیشه که امروز غرق شدم. باورم نمیشه که یکی از اعضای هیئت هفت  

نفره رو حس کنم؛ اگه حق با من باشه... و من این توانایی رو داشته باشم که مرگ اعضای هیئت هفت

بگم هر کسی که امروز فوت شده، در واقع به قتل رسیده! یه قتل وحشیانه! خب باید  

نفره و مرگ یکی از اعضا که امروز رخ داده، دو نفر از هیئت بنابراین با خروج دوناوان از هیئت هفت

نفره کم شدن.هفت  

ها داره؟این موضوع چه عواقبی برای گرگینه  

 داستین وسط افکارم پرید و تو ذهنم گفت:

"نفره کم شدن، سه نفرن.هایی که از هیئت هفتسه نفر! گرگینه" -  
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 گفتم:

سه نفر؟؟ دوناوان و فردی که امروز فوت شده، روی هم میشن دو نفر. آقای داوسون هم که جای  -

. کسی باقی مونده که من فراموش کرده باشم؟فردیناند رو پر کرده  

نفره شته شد؛ مایکل برای ملحق شدن به هیئت هفتوقتی فردیناند بعد از کودتای نافرجامش کُ -

انتخاب شد. برای اینکه مایکل به طور رسمی عضو این هیئت بشه، باید یه مراسمی برگزار بشه؛ اما 

مایکل هنوز این مراسم رو انجام نداده. تا زمانی که این مراسم برگزار نشه، مایکل فقط یه جایگزین 

تره.ی اعضا، ضعیفنفره نسبت به بقیهتمحسوب میشه و پیوندش با هیئت هف  

واو! نمیدونم چی بگم... -  

 چند لحظه فکر کردم و بعد گفتم:

نفره رو های هیئت هفتو دوناوان هم که روز بعد مراسم ماه کامل با مردیت، پیوندش با گرگینه -

 شکست.

 ضربان قلبم شدت گرفت. اوه لعنتی! 

ایلبه ربط ی شیاطین به سنتنفره به حملهاز هیئت هفت مطمئن نیستم چطور ممکنه خروج دوناوان

.داشته باشه؛ اما حتما یه ارتباطی بینشون وجود داره  

نفره به قتل رسیده.امروزم که نفر سوم از اعضای هیئت هفت  

نفره تبدیل به کشتارگاه شده!اصال درک نمیکنم که چرا هیئت هفت  

که تصاویر ذهنیم از کار افتادن. درضمن، باید این حقیقت رو هم اضافه کنم  

 من اشتباه میکردم! اتفاق بدی در شرف وقوع نیست...

وقته که شروع شده!این اتفاق بد خیلی  
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*** 

 دوش گرفتن بهم کمک کرد تا بتونم ذهنم رو آزاد کنم؛ اما واقعا نیاز داشتم که یکم بخوابم.

مونم بخش زیادی از کالری بدنم به فنا رفته؛ از اونجایی که امروز مرگ رو با تمام وجودم حس کردم، گ

حالی میکنم... انگار که جونی برام باقی نمونده!آخه شدیدا احساس بی  

 شلوارک راحتی کوتاه و تاپ تنگی رو از کمد برداشتم تا بپوشم.

سرم جمع کردم.و در آخر، موهای بلندم رو با یه گیره، پشت  

وبه.ام، خیلی خاین حقیقت که من هنوز زنده  

.ی برگشتمون به تگزاس رو مرتب کردهو بهتر از اون، دونستن این موضوعه که داستین برنامه  

ی زیادی رو سپری کردم؛ اما من و داستین دیگه العادهعسلمون، لحظات فوقباید اعتراف کنم تو ماه

هامون تو دردسر افتادن.نمیتونیم اینجا بمونیم... اونم زمانی که دوست  

از رویا بیرون بیایم و به واقعیت برگردیم. وقتشه که  

.ایلبه برگردیماتفاق بدی رخ داده و باید به سنت  

داستین همونطور که تو خونه قدم میزد، تلفنی مشغول صحبت کردن با تاکسی دریایی بود تا بیان 

 اینجا و ما رو از جزیره خارج کنن.

 وقتی نگاهش به من افتاد، لبخند زد و تو ذهنم گفت:

"عسلی گذاشتم. لطفا سعی کن یکم غذا بخوری.یه مقدار خوراکی روی میز " -  

"باشه. ممنون عزیزم." -  
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های صاف های آهسته اتاق نشیمن رو طی میکردم، میتونستم سرمایی که از کاشیهمونطور که با قدم

 کف زمین به پاهام منتقل میشد رو حس کنم.

رنگ انداختم.ی آبیناپهوقتی به میز عسلی رسیدم، خودمو روی کا  

نرم پر شده بود و هروقت روش دراز میکشیدم، حس میکردم که روی ابرهام!  هایاین کاناپه با کوسن

 یا بهتره بگم حس میکردم که ابرها منو بلعیدن!

 کولر روشن بود و هوای اتاق رو حسابی خنک کرده بود.

ی نرم برداشتم و دور خودم پیچیدم.یه پتوی چهارخونه  

روم نصب شده بود و میشه گفت که بیشتر فضای دیوار رو تلویزیون هوشمند بزرگی به دیوار روبه

 اشغال کرده بود.

های خوشمزه روی میز عسلی یه ظرف پر از کلوچه Bimbo ی یه لیوان شیر و موبایلم.بود؛ به عالوه   

ای دارن.العادهی فوقنظرم مزهها هستم و بهمن عاشق این کلوچه  

ها رو ها خیره شدم. حتی فکر کردن به اینکه باید خودم رو به جلو خم کنم تا اون کلوچهه کلوچهب

فرسایی باشه!؛ بنظر میرسید که کار طاقتبردارم  

 دوش گرفتن بهم کمک کرده بود که کمی آروم بشم؛ اما اون حس وحشت لعنتی هنوز سرجاشه.

 انگار مثل خون، زیر پوستم جریان داشت!

دست و حس و کرخت شده بود که انگار با ژله فرقی نداشتم! همون اندازه شل و بیبه حدی بیبدنم 

 پا...

ی باریک بند بودم که هر لحظه ممکن بود پاره بشه و در و از نظر روحی، باید بگم که فقط به یه رشته

 نهایت، افسار احساساتم رو از دست بدم.
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رد شده بود.باورم نمیشه که امروز خطر از بیخ گوشم   

 سرم هنوز نبض داشت...

ی لرزششون شدم.ها رو بردارم، متوجههام رو دراز کردم تا کلوچهوقتی باالخره دست  

ام رو بهم غذا نمیتونست مشکالت منو حل کنه؛ اما حداقل میتونست کمی از انرژی از دست رفته

.برگردونه  

اما امروز حس میکنم که انگار این های کوچولوی خوشمزه بودم؛ من همیشه عاشق این کلوچه

ارّه پر شدن! ها از خاککلوچه  

ام زدم و خودم رو وادار کردم که قورتشون بدم؛ فقط برای اینکه بیشتر چندتا گاز کوچیک به کلوچه

 از این، ضعف نکنم.

 سعی کردم فکر کنم قدم بعدی که باید بردارم، چیه.

دتر به تگزاس برگردم، یه عالمه سوال هم تو ذهنم پرسه آخه عالوه بر اینکه دلم میخواست هر چه زو

 میزدن که جوابی براشون نداشتم.

 باید با کالدیا تماس بگیرم.

های کاناپه پخش زمین یهو موبایلم شروع کرد به لرزیدن و من از جا پریدم؛ طوری که نصف کوسن

 شدن.

 اسم کالدیا و تصویرش روی صفحه موبایلم نمایان شد.

بود و به موبایلم که مدام چشمک میزد، خیره شده بودم.خشکم زده   

ای که تو دستم بود، روی زمین افتاد و من سراسیمه خودم رو به سمت جلو خم کردم تا کلوچه

 موبایلمو از روی میز بردارم.
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ی موبایلم کشیدم و جواب دادم:فورا انگشت شصتمو روی صفحه  

کالدیا؟ تو حالت خوبه؟؟ -  

نگران تو بودم. من خوبم؛ اما -  

 به سمت داستین چرخیدم و تو ذهنش گفتم:

"تو با کالدیا تماس گرفتی؟! کِی؟" -  

"نه؛ من باهاش تماس نگرفتم." -  

 خطاب به کالدیا گفتم:

یه لحظه صبر کن. -  

سرم بستم.ای رو پشتبعد به سمت بیرون خونه راه افتادم و در شیشه  

ای شو روی چندتا مکالمه متمرکز کنه و بدون اینکه ذرهانحوی داستین میتونست همزمان توجهبه

 حواسش پرت بشه، گفتگوی اصلیش رو ادامه بده.

 اما من نمیتونستم.

ی داستین که مشغول های کالدیا بذارم و شنیدن مکالمهمن االن میخوام تمام تمرکزمو رو حرف

یکنه.ی برگشتمون به تگزاسه، مطمئنا حواسم رو پرت ممرتب کردن برنامه  

 پس بهتره کمی از داستین فاصله بگیرم.

 به سمت ایوان پشتی خونه راه افتادم.

تو حیاط، میز و چندتا صندلی چیده شده بود؛ همینطور چندتا تخت راحتی که مخصوص آفتاب 

 گرفتن بود.
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 یه استخر بزرگ هم وسط حیاط قرار داشت که از آب پر شده بود.

و تماشا کنم.از روی ایوان میتونستم اقیانوس ر  

با وجود اینکه امروز برای یه لحظه تو همین اقیانوس مرگ رو تجربه کرده بودم؛ اما هنوزم نگاه کردن 

بخش بود.بهش، آرامش  

اتفاقی که وسط اقیانوس برام رخ داده بود، مطمئنا به جادو مربوط میشه و دلم نمیخواد بذارم که 

 بیشتر از این حالم رو خراب کنه.

تر اومده بود و چیزی تا غروبش باقی نمونده بود.ینخورشید پای  

بنابراین من و داستین باید برای درست کردن شام دست به کار بشیم؛ اما از اینکه کالدیا باهام تماس 

 گرفته بود، خوشحال بودم.

ی آروم به گوشم میرسید و همین به حاال دیگه صدای داستین از طریق پیوندمون مثل یه زمزمه

کافی خوب بود تا بتونم حواسمو تماما روی کالدیا متمرکز کنم. اندازه  

 گفتم:

هی کالدیا؟ تو هنوز پشت خطی؟ -  

آره، معلومه که هستم. -  

تو واقعا حالت خوبه؟ -  

داستین به من اطمینان داده بود اتفاقی که تو اقیانوس برام رخ داده، فقط به خودم مربوط میشده و 

خبری، باهام هام اومده باشه؛ اما حاال که کالدیا بعد از چند هفته بیوستاینطور نیست که بالیی سر د

 تماس گرفته بود، بیشتر خاطرم جمع شده که حق با داستین بوده و اتفاقی برای کالدیا نیفتاده.

 گفت:
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من و لوکاس اخیرا تصمیم گرفته بودیم که از دسترس بقیه خارج بشیم؛ اما... -  

 آهی کشید و ادامه داد:

حاال این چیزها مهم نیست. نه بعد از اتفافی که برای موراکو افتاد. بخاطر همینه که باهات تماس  -

 گرفتم.

 خشکم زد. پرسیدم:

چه اتفاقی برای موراکو افتاده؟ -  

ها مرگ اعضای هیئت من مطمئنم که فوت موراکو رو حس کردی. آخه من شنیدم که تمام گرگینه -

اما این قضیه خیلی افتضاحه!نفره رو حس میکنن... هفت  

 

زور آب دهنم رو که انگار تو گلوم گیر کرده بود، قورت دادم. گفتم:به  

مگه موراکو به مرگ طبیعی نمُرده؟ آخه خیلی پیر شده بود... -  

 خودم جواب سوالم رو میدونستم؛ اما میخواستم از زبون کالدیا بشنوم.

.قتل رسوندهنه! اینطور نبوده. یه نفر موراکو رو به  -  

ی این موضوع شده بودم و حتی ازش مطمئن بودم؛ اما الزم بود که از کالدیا هم من از قبل متوجه

 بپرسم.

 گفتم:

امروز... یعنی چند ساعت پیش که برای شنا کردن به ساحل رفته بودم؛ وسط اقیانوس، خیلی  -

که انگار یه نفر داشت هام رسوخ کرد. دردش مثل این بود ناگهانی درد وحشتناکی تو دست
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هام رو قطع میکرد. دردش خیلی سریع تو تمام دستم پخش شد. خیلی عجیب بود کالدیا! و انگشت

هام و...بعدش این درد به مچ دستم نفوذ کرد، بعدش آرنج  

 کالدیا به نفس نفس افتاد و فورا گفت:

هات.های پاهات. ساق پاهات. زانوهات. رونهات. انگشتبعد شونه -  

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

آره! -  

تو قتل موراکو رو حس کردی. -  

منم فکر میکنم دردی که حس کردم مربوط به مرگ موراکو بوده... -  

 صدای جیغ کالدیا باعث شد که حرفم رو قطع کنم.

 گفت:

های گرگینهی مرگ موراکو رو حس کردی. به جز تعداد کمی از ام سوالی نبود تسا. تو نحوهنه! جمله -

گروه لوکاس؛ کسی از این قتل اطالع نداره. این قتل طبق تشریفات مذهبی انجام شده! جسد موراکو 

های ای از خون خودش قرار داشته. اطراف اون حلقه، چندتا شمع چیده شده بود. تمام مفصلتو حلقه

ودن. بدنش تماما های پاش، کامال خشک شده بهای دستش تا زانوهاش و انگشتموراکو از انگشت

 خالی شده بود!

ها آویزون شدن.زده رو کف ایوان سُر خوردم و پاهام از پلهوحشت  

هام به امواج اقیانوس که خودشون رو با شدت به ساحل جزیره میکوبیدن، خشک شدن.چشم  

 پرسیدم:
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لوکاس مرگ موراکو رو حس کرده؟ -  

لفای گروه موراکو، یعنی لوکاسه!اگه یه نفر باشه که بتونه قتل موراکو رو حس کنه، آ  

خداکنه فقط من همچین چیزی رو حس نکرده باشم! لطفا... لطفا لوکاس هم مرگ موراکو رو حس 

 کرده باشه.

 کالدیا گفت:

نه! -  

 گندش بزنن.

پس چرا من همچین چیزی رو حس کردم؟؟؟ -  

 و اینکه فقط من تونستم قتل موراکو رو حس کنم، چه معنی میده؟!

جواب داد:کالدیا   

من نمیدونم... -  

 کمی مکث کرد و بعد گفت:

هایی که روی بدن موراکو ایجاد شده، تمام قدرتش اما من مطمئنم طلسمی که اجرا شده و بریدگی -

 رو از وجودش بیرون کشیده!

صداش شبیه زمرمه شده بود؛ انگار نمیخواست این حرف رو با صدای بلند بیان کنه یا شایدم 

آروم حقیقت رو هضم کنم. میخواست آروم  

هام خالی از هوا شدن و نمیتونم نفس بکشم.با شنیدن حرفش، حس کردم که ریه  

 گفتم:
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یعنی مثل بالیی که... -  

های تو نه! جادویی که روی موراکو پیاده شده، همون جادویی نیست که لوسیانا برای دزدیدن قدرت -

 به کار برد؛ اما شبیهشه. خیلی زیاد!

یس رو تو ذهنم مرور کردم. نمیتونستم چیزی که تو فکرم بود رو بپذیرم؛ اما باید از کالدیا ایمیل کر

 بپرسم.

 گفتم:

نحوی هنوز زنده باشه؟تو فکر میکنی لوسیانا برگشته؟ ممکنه اون زن به -  

 

نه! چطور همچین فکری به ذهنت خطور کرده؟ -  

ایلبه بهم خبر داده. یاطین اطراف قلمرو سنتمن یه ایمیل از کریس دریافت کردم که از فعالیت ش -

 کریس ازم پرسیده که همچین چیزی ممکنه؟ که لوسیانا از مرگ...

یه لحظه وایسا! تو االن چی گفتی؟؟ -  

 وحشت و تعجب تو صداش موج میزد.

 گفتم:

ه آره. منم بعد از شنیدن این موضوع، همین واکنش رو نشون دادم. من و داستین فردا صبح قرار -

ایلبه حمله راهی تگزاس بشیم. ظاهرا بعد از مراسم ازدواج مردیت، شیاطین چندین بار به سنت

 کردن؛ اما هیچکس چیزی به ما نگفت.

ی خودش مدیریت کنه؛ اما اگه من میدونم هر آلفایی این اختیار رو داره که گروهش رو به شیوه -

هم میشه، فعالیت داشته باشن؛ باید یه نفر به  واقعا شیاطین تو اون منطقه که شامل قلمرو جادوگران
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من خبر میداد! من شاید هنوز این آمادگی رو نداشته باشم که رهبری جادوگران رو به عهده بگیرم؛ 

 اما قلمرو جادوگران تگزاس، متعلق به منه. مسئولیتش با منه!

دیا از این موضوع عصبانی تر شده بود و این نشون میداد که کاللحن کالدیا از حالت عادی، کمی جدی

 شده.

ها باید ما رو از خبری عصبی شده. به هر حال اونخوشحالم که من تنها کسی نیستم که از این بی

 اتفاقات اخیر مطلع میکردن.

 گفت:

ی شیاطین پیدا شده؛ اینکه دقیقا از همون جایی که لوسیانا جادوش رو انجام میداده، سروکله -

 نمیتونه تصادفی باشه!

منم دقیقا همین فکر رو میکنم. -  

عقیده هستیم. این باعث میشه که احساس دلگرمی کنم.خوشحالم که من و کالدیا تو این قضیه، هم  

 کالدیا برای چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

ها قلمرو جادوگران رو به آتیش کشیدن، وقتی به اونجا برگشتم، یه نیروی بعد از اینکه گرگینه -

کننده انجام دادم تا اون نیروی کثیف رو از ها حس کردم. چندتا جادوی پاکاز اون زمینشیطانی 

ای نداشت. هر جادویی که بلد بودم رو امتحان کردم؛ اما جوابی قلمرو جادوگران محو کنم؛ اما فایده

و ارزشش  ها تا ابد آلوده میمونننگرفتم و در نهایت، تسلیم شدم. به این نتیجه رسیدم که اون زمین

رو ندارن که بخاطر تمیز کردنشون، دردسرهای جدیدی رو به جون بخریم. قلمرو جادوگران در اختیار 

های آلوده و شیطانی زندگی کنه. بخاطر همین فکر منه و من به کسی اجازه نمیدم که تو اون زمین

تباه کرده باشم چی؟؟ میکردم مشکلی نداره که نیروی شیطانی تو اون قلمرو باقی بمونه؛ اما اگه اش

جایی تو قلمرو، جادویی رو کار گذاشته باشه که نسوخته باشه چی؟ من...اگه لوسیانا یه  
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 کالدیا مکث کرد. آهی کشید و ادامه داد:

ی لوسیانا بشم تا مطمئن بشم که های خونهمن نمیتونم همچین جراتی به خرج بدم و وارد خرابه -

چیز سوخته.همه  

که نمیتونه خودش رو به این دنیا برگردونه، مگه نه؟ این فکر که لوسیانای شیطان به اما لوسیانا  -

 صورت زامبی برگشته و دنبال ما میگرده، کابوس وحشتناکیه!

بار خندید و گفت:کالدیا برای اولین  

 ی تخیلت شدم دخترخاله. درمورد برگشتن لوسیانا نگراننه! همچین اتفاقی نمیفته؛ اما عاشق قوه -

نباش. لوسیانا مُرده. اون حتی قبل از اینکه تو سنتافه پیداش کنیم، مُرده بود! تو اون کلیسای 

مخروبه، کسی که باهاش جنگیدیم، لوسیانا نبود؛ چون جسمش تماما تحت کنترل یه شیطان 

 بلندمرتبه قرار گرفته بود.

پس داری میگی مطمئنی که لوسیانا به این دنیا برنمیگرده؟ -  

ی قبل، من به سختی تونستم لوسیانا رو بکُشم و اگه مجبور بشم که دوباره این کار رو انجام بدم، دفعه

ای رو برای از بین بردنش به کار بگیرم.نمیدونم باید چه شیوه  

 اما تا جایی که من میدونم، کسی که مُرده باشه؛ دیگه مُرده!

 کالدیا گفت:

.نا رفته، دیگه هیچ راه برگشتی به اینجا ندارهآره! معلومه که مطمئنم. جایی که لوسیا -  

کننده هست.این خبر واقعا خوشحال -  

.اما حاال یه سوال بزرگ باقی میمونه  

 اگه کسی که موراکو رو به قتل رسونده، لوسیانا نباشه؛ پس کی میتونه همچین کاری کرده باشه؟
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 یا بهتره بگم چه موجودی میتونه پشت این قضیه باشه؟!

تم:گف  

تو فکر میکنی این قضیه زیر سر همون شیطانی باشه که جسم لوسیانا رو تسخیر کرده بود؟ یعنی  -

نحوی کامال وارد دنیای ما بشه؟اون شیطان میتونه به  

ورود به این دنیا رو داشته باشن. یا  یممکنه! یا شاید لوسیانا تونسته کاری کنه که شیاطین اجازه -

یه جادوگر دیگه باشه که توسط لوسیانا آموزش دیده؟ درضمن، من هنوز  شاید این قضیه زیر سر

ها کسی بوده که این . یکی از اوننتونستم جادوگران تاریکی رو که تو پرو فرار کرده بودن، پیدا کنم

جادوی کثیف و شیطانی رو به لوسیانا آموزش داده. احتمالش خیلی زیاده که اون جادوگر پیر پشت 

اشه.این ماجرا ب  

خب؛ این خبرها واقعا افتضاحن! -  

 از استرس، لبم رو گاز گرفتم.

با خودم فکر میکردم که بهتره موضوع تصاویر ذهنیم رو پیش بکشم یا نه؛ اما بنظرم باید به کالدیا 

 بگم.

ها به هم ربط دارن. هنوز نمیدونم چطور؛ اما شاید کالدیا بتونه کمک کنه تا از این تمام این اتفاق

وع سر در بیارم.موض  

 گفتم:

یه چیز دیگه هم هست. -  

چی؟ -  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
64 

 

تصاویر ذهنی من یه مدته که از کار افتادن. یعنی از دو هفته پیش تا االن، من اصال نتونستم چیزی  -

تو ذهنم ببینم. اما چند ساعت پیش، من تو ذهنم فقط سیاهی دیدم. انگار هیچی وجود نداشت. تو 

امیدی رو حس کنم... اون لحظه، تمام احساسات وحشتناکی که بتونی اون سیاهی میتونستم ترس و نا

 تصور کنی، به ذهنم هجوم آوردن.

 یه لحظه مکث کردم و بعد ادامه دادم:

تو فکر میکنی این تصویر ذهنی چه معنی میده؟ -  

 چیزی که دیدم، نمیتونه آینده باشه؛ مگه نه؟!

یا؟!چیز رو دیده بودم؟ نابودی دنیعنی من آخرِ همه  

هایی که خورده بودم، دارن به سمت دهنم هجوم میارن.ام بهم ریخت و حس کردم تمام کلوچهمعده  

سختی آب دهنم رو قورت دادم تا جلوی خراب شدن حالم رو بگیرم.به  

 کالدیا گفت:

ی خوبی باشه! من فقط...من نمیدونم چیزی که دیدی، چه معنی میده. اما مطمئنا نمیتونه نشونه -  

.های ایوان تکیه دادم و منتظر موندم تا کالدیا حرفش رو تموم کنهشونیم رو به یکی از نردهپی  

از اونجایی که سکوت کالدیا طوالنی شده بود، موبایلم رو چک کردم تا مطمئن بشم تماس قطع نشده 

 باشه؛ اما کالدیا هنوز پشت خط بود.

اتاق رو طی میکنه؛ چون صدای برخورد  میتونستم حس کنم که از شدت اضطراب داره طول و عرض

 پاهاش به کف زمین، از پشت خط شنیده میشد.

 باالخره گفت:



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
65 

 

من باید قلمرو جادوگران رو کامال پاکسازی میکردم؛ بعد از تگزاس خارج میشدم. آخه من چقدر  -

 احمقم!

این موضوع فکر نه! اگه قضیه همین باشه، پس... منم نباید از تگزاس خارج میشدم. من اصال به  -

 نکردم که به قلمرو جادوگران برگردم و اونجا رو کامال بررسی کنم.

قلمرو جادوگران به آتیش کشیده شده بود؛ لوسیانا مُرده بود و من اصال دلم نمیخواست که دوباره پام 

ها بذارم.رو تو اون زمین  

عسلمون شده بودیم.هم من و هم کالدیا درگیر ماه  

 گندش بزنن!

 گفتم:

ها اجرا کردی؛ اما تو خودت گفتی هر جادویی که به ذهنت میرسید رو برای پاکسازی اون زمین -

ای نداشته. تو که نمیدونستی قراره همچین اتفافاتی رخ بدن.فایده  

ها آویزون کرد.داستین از خونه بیرون اومد. پشت من نشست و پاهاش رو کنار پاهای من، از پله  

اش رو به سرم تکیه داد.کرد و چونه هاش رو دورم حلقهدست  

 تو بغلش لم دادم و آرامش تو وجودم رسوخ کرد. نزدیکی به داستین، همیشه آرومم میکرد.

 خطاب به کالدیا گفتم:

اگه چک کردن قلمرو جادوگران باعث میشه که احساس بهتری پیدا کنی؛ خب وقتی من به تگزاس  -

م و سعی کنم اقدامات مربوط به پاکسازی رو انجام بدم. من به ها سر بزنبرگردم، میتونم به اون زمین

ی لوسیانا رو بگردم تا ببینم چیزی اونجا باقی مونده یا نه.های خونهجای تو میتونم خرابه  
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باورم نمیشه که همچین پیشنهادی رو به زبون آوردم؛ اما اگه کالدیا واقعا درمورد این موضوع نگرانه، 

دوگران رو بررسی کنم.پس من باید قلمرو جا  

 گفت:

ها، برای هر کسی میتونه خطرناک باشه؛ مخصوصا تو!نمیدونم. من فکر میکنم گشتن تو اون خرابه -  

 آهی کشید و گفت:

این یه مشکل جدیه! من هنوزم باورم نمیشه که یه نفر همچین بالیی سر موراکو آورده... -  

شتن موراکو، کار چندان سختی بوده باشه. تو فکر آره؛ اما موراکو پیر شده بود. گمون نکنم کُ -

 نمیکنی که...

تر کرد. کالدیا هم حرفم رو قطع کرد و گفت:هاش رو محکمهمون لحظه، داستین حلقه دست  

موراکو هدف آسونی نبود! -  

جدی؟! -  

پذیر بنظر میرسید؛ طوری که حس میکردم حتی منم از پسش آخه موراکو خیلی شکننده و آسیب

ام.برمی  

 داستین تو ذهنم گفت:

"کالدیا درست میگه." -  

 صدای لوکاس رو از پشت خط شنیدم:

حق با کالدیاست. درسته که موراکو پیر بوده؛ اما اگه تصمیم میگرفت بجنگه؛ میتونست این کار رو  -

هاست که فوت راحتی انجام بده. موراکو خودش خواست که پیر و فرسوده بشه؛ چون جفتش مدتبه



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
67 

 

. اما موراکو میتونست هر زمان که میخواست، این روند رو متوقف کنه. هر موجودی که موراکو رو شده

 به قتل رسونده، خیلی قدرتمند بوده!

 یه آلفای قدرتمند که توسط موجود مرموزی به قتل میرسه.

 این اولین باری نیست که همچین موضوعی رو میشنوم.

 پرسیدم:

اون پری وحشی نیست؟تو مطمئنی که این قتل، کار  -  

شاید چیزی که پرسیدم ربطی به این قضیه نداشته باشه؛ اما از اونجایی که ماجرا حسابی پیچیده 

 شده، بهتره که محض اطمینان، تمام احتماالت رو در نظر بگیریم.

 ادامه دادم:

هاش رو تیکه همون پری هیوالیی که به گروه ایرلند حمله کرد؟ آخه من شنیدم که این پری، قربانی -

 پاره میکنه و...

 لوکاس گفت:

نه! -  

 و تمام امید من برای ساده حل شدن این معمای لعنتی، خُرد و خاکشیر شد.

 ادامه داد:

تا جایی که من شنیدم، اون پری وحشی چیز قابل توجهی از جسد طعمه باقی نمیذاره که بشه  -

ز خون قرار گرفته بود. روی زمین دراز کشیده باهاش قربانی رو شناسایی کرد. موراکو وسط یه دایره ا

متر فاصله ی یک سانتیها و پاهاش کامال باز بودن. بین تمام مفاصل بدنش، دقیقا به اندازهبود و دست

 ایجاد شده بود.
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دارتر میشد. این نشون میده که حسابی عصبانیه.لوکاس هر چی بیشتر حرف میزد؛ صداش خش  

 گفتم:

فات مذهبی انجام شده. پس احتماال پشت این قضیه، یه جادوگر دیگه هست این قتل طبق تشری -

 که به گمراهی و شرارت کشیده شده.

 کالدیا گفت:

یا کار یه شیطانه که لوسیانا آزادش کرده! -  

 چینی به صورتم دادم و گفتم:

مورد دوم خیلی بدتره. -  

زیر سر یه جادوگر شیطانی که احتماال  ای رسیدم که دارم دعا میکنم این قضیهباورم نمیشه به نقطه

 توسط یه شیطان تسخیر شده، باشه! نه یه شیطان خالص!

 کالدیا گفت:

چون اگه یه شیطان این توانایی رو داشته که همچین بالیی سر موراکو بیاره؛ پس یعنی به طرز  -

حتی چندین برابر وحشتناکی قدرتمنده! و حاال هر کسی یا هر موجودی که موراکو رو کُشته، قدرتش 

 شده.

 زمزمه کردم:

گندش بزنن! -  

دقیقا! -  

 کالدیا یه لحظه سکوت کرد و بعد گفت:
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سپاری آماده کنیم؛ اما من فردا دوباره باهات تماس میگیرم. ما باید بریم تا موراکو رو برای خاک -

 مواظب خودت باش دخترخاله.

تو هم همینطور! -  

 بعد تماس رو قطع کردم.

مزمه کردم:با خودم ز  

امیدوارم هرچه زودتر از این قضیه سر دربیاریم. -  

 ای کاش تصاویر ذهنیم دوباره فعال بشن. ای کاش اتفافات بدتری رخ ندن.

 از داستین پرسیدم:

صبح ساعت چند جزیره رو ترک میکنیم؟ -  

ولویت قرار بدن و ها رو دوبرابر مبلغ اصلیشون پرداخت کردم تا ما رو تو ای بلیطمن کرایه و هزینه -

ی برگشت ما رو مرتب کنن. تاکسی دریایی ساعت چهار صبح میاد اینجا تا ما رو تر برنامههرچه سریع

؛ اما . وقتی به خشکی برسیم، یه ماشین منتظرمونه تا ما رو به فرودگاه برسونهاز جزیره خارج کنه

تا به فرودگاه برسیم. به محض اینکه بُر بزنیم؛ بازم هفت ساعت طول میکشه حتی اگه از بندر میون

 سوار کشتی مسافربری شدیم، باید پروازمون رو برای فردا عصر رزور کنیم.

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم.

 چهار صبح باید بیدار بشیم؟ هوف! به معنای واقعی کلمه، مزخرفه!

 همونطور که به اقیانوس خیره شده بودم، گفتم:

پدریت تو فرانسه. وقت گذروندن تو پاریس. عروسی  د. سکونت تو خونهاین مدت واقعا عالی بو -

 مردیت...
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عروسی نه! مراسم ماه کامل. -  

 با آرنجم بهش سقلمه زدم و گفتم:

حاال هرچی! -  

 کمی مکث کردم و بعد گفتم:

اما گمونم بهترین لحظات رو تو این جزیره تجربه کردم. -  

جدی؟ -  

اوهوم. -  

های شبانه پاریس رو بیشتر دوست داشتی.شت و گذار تو کلوپمن فکر میکردم گ -  

حتی با وجود اتفاقات شومی که این روزها رخ دادن و ذهنمون رو حسابی درگیر کردن؛ وقتی 

هام شکل گرفته خاطرات سفرمون رو مرور کردم، نتونستم مانع لبخندی بشم که ناخودآگاه روی لب

 بود.

 گفتم:

تر بود. خیلی دلم میخواد بخشهمون خوش گذشت؛ اما این جزیره برام لذتآره، تو پاریس خیلی ب -

 که دوباره برگردیم اینجا.

میتونیم دوباره بیایم. مایکل چندان از این خونه ساحلی استفاده نمیکنه. اگه ما دوباره بخوایم برای  -

 تفریح به اینجا بیایم، از نظر اون مشکلی نداره.

ویزون بودن، باال کشیدم و کامال به سمت داستین چرخیدم تا بتونم صورتش رو ها آپاهام رو که از پله

 ببینم.
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داستین همیشه ظاهرش رو حفظ میکرد؛ طوری که اگه پیوند بینمون برقرار نبود، من اصال متوجه 

 نگرانی و اضطرابی که تو وجودش در جریان بود، نمیشدم.

های قشنگش رو نمایان کنه.گونهفی بزرگ نبود که چالاندازه کاهاش بود و بهرنگی روی لبلبخند کم  

 واقعا الزم داشتم که هردومون رو از این حال خراب دربیارم.

 گفتم:

تا وقتی به تگزاس برنگردیم، کاری از دستمون برنمیاد. پس بیا از امشبمون لذت ببریم. -  

 

کردم. داستین پیشونیش رو به پیشونی من چسبوند و من خودم رو تو بغلش جا  

 گفتم:

عسلمون بذاره.دلم نمیخواد اتفافی که امروز افتاد، تاثیر بدی رو ماه -  

هام خیره شد و گفت:داستین کمی سرش رو عقب کشید؛ به چشم  

این اتفاق هرگز نمیفته. این سفر، بهترین خاطره برای هردومون بود. هیچ چیزی نمیتونه خرابش  -

 کنه.

زمزمه کرد: هام نشوند وبوسه نرمی روی لب  

هیچ چیز! -  

هام رو بوسید و گفت:دوباره لب  

وقت!هیچ -  

هامو بوسید، دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.وقتی برای بار سوم لب  
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های نرم و مالیم، برام کافی نبودن.این بوسه  

هامو دور گردنش حلقه کردم و روی پاهاش نشستم.دست  

عطش طعمشون رو چشیدم.پرهاش گذاشتم و محکم و هامو روی لبلب  

های داستین روی پاهام به سمت باال پیشروی میکردن و حرارت تو تمام بدنم پخش میشد.دست  

فردا بزودی از راه میرسه و من قراره با یه شیطان یا یه جادوگر شیطانی یا هرچیزی که در انتظارمونه، 

رو بشم.روبه  

اینجا رو...اما فعال من داستین رو دارم؛ همینطور آرامش   

هایی که برام باقی مونده، نهایت لذت رو ببرم.دلم میخواد از تک تک لحظه  

*** 

هایی به بار میاره که باید جبرانش کنی.اینکه تقریبا مرگ رو لمس کنی؛ برای یه گرگینه، خسارت  

از خجالت گرگم دربیام. این یعنی وقتشه که با غذا  

تنقالت اصال جوابگوی گرگم نیست. ای مثل ساندویچ والبته غذاهای ساده  

العاده هست!اما یه تُن غذا که شامل یه عالمه گوشت میشه، فوق  

داستین مقدار زیادی گوشت برام کباب کرده بود؛ انقدر زیاد که به نظرم با نصف یه گاو برابری 

 میکردن!

ت و خیلی کمتره.اما داستین بهم گفت که این مقدار گوشت، حتی به حدسی که زدم، نزدیک هم نیس  

ی ده نفره باشه!اما باید اعتراف کنم غذاهایی که امشب خوردم، میتونه غذای چند روز یه خانواده  
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های کم عمق آب شیرین و چهارتا کیسه برنج وحشی )دانه نوعی گیاه آبزی است که اغلب در باتالق

یم گرگم کرده بودم؛ به ها رشد میکند( و یه ظرف بزرگ ساالد تقدها و دریاچهسواحل رودخانه

ی اون همه گوشت...عالوه  

 خوردن اون همه غذا، هیچ زمانی ازمون نگرفت و حسابی از خودمون پذیرایی کردیم.

های شکالت انتخاب کردیم و مشغول تماشای فیلم برای دسر، بستنی نارگیلی با خُرده The 

princess bride شدیم. )در ژانر کمدی و عاشقانه(   

د که داستین قبال این فیلم رو ندیده.باورم نمیش  

ی من شب کریسمس هر سال، این فیلم رو تماشا میکردن.به دالیلی، خانواده  

بار میبینمش.دیدن این فیلم با داستین، مثل این میمونه که انگار دوباره دارم برای اولین  

ز طریق پیوندمون به من دار فیلم، برای داستین جالب و جدید بود و این حس اهای خندهتمام قسمت

 هم منتقل میشد.

 اما وقتی تیتراژ پایانی فیلم پخش شد، دوباره اضطراب و نگرانی وجودم رو پر کرد.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"راه میشه.چیز روبههمه" -  

"از منتظر موندن، متنفرم. ای کاش میتونستیم همین امشب، جزیره رو ترک کنیم." -  

"ترین زمانی که تاکسی دریایی میتونه به اینجا برسه، صبحه.رو کردم؛ اما سریعمن تالشم " -  

 دستش رو فشار دادم و تو ذهنش گفتم:
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میدونم هرکاری که الزم بود، انجام دادی عزیزم. نیازی به توضیح نیست. من فقط دلواپسم. یه " -

"یم.ایلبه فاصله دارحمله در شرف وقوعه و ما یه میلیون مایل از سنت  

 

 داستین ظرف بستنی رو پایین آورد و منو بیشتر به خودش چسبوند. گفت:

موقع به تگزاس میرسیم. فعال بد به دلت راه نده و ذهنت رو خالی کن.ما به -  

تمام تالشم رو میکنم؛ اما وقتی اون شخص یا اون موجود تونسته موراکو رو به قتل برسونه؛  -

مان موندن داریم؟؟هیچکدوم از ما شانسی برای در ا  

نه! -  

 آهی کشیدم و گفتم:

حاال الزم نبود انقدر صریح و صادقانه جوابم رو بدی! -  

 ظرف بستنی رو ازش گرفتم و وقتی متوجه شدم خالیه، صورتم درهم شد.

ی شکالت میتونه بهم کمک کنه.های تازهای نارگیلی با خُردهاالن فقط بستنی خامه  

ای بدنم رو باال میبرد و بستنی میتونست کمی از حرارت درونم کم کنه.این نگرانی و دلواپسی دم  

 داستین گفت:

یه ظرف دیگه از همین بستنی داریم. میخوای برم برات بیارم؟ -  

کدوم از مشکالتمون رو حل کنه؛ اما اوهوم، فکر کنم بهش نیاز دارم. هرچند که بستنی نمیتونه هیچ -

قل بهتر از هیچیه!خب خوردنش هم مشکلی نداره. حدا  

آرومی به دماغم زد و گفت: با انگشتش ضربه  
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هر طور که تو بخوای. -  

 خنده آرومی سر دادم و رفتنش رو تماشا کردم.

 فقط بستنی نیست که میتونه بهم کمک کنه احساس بهتری داشته باشم... داستین منبع آرامش منه!

و گفتم:وقتی داستین برگشت، ظرف بستنی رو از دستش قاپیدم   

فیلم بعدی که باید ببینیم، چیه؟ -  

هر فیلمی که تو بخوای. -  

 

Netflixکمی تو سامانه  ترین سامانه پخش آنالین فیلم و چرخیدم تا یه فیلم خوب پیدا کنم. )بزرگ 

 سریال(

ها که تا حاال چیزی ازش نشنیده بودم، توقف کردم و گفتم:روی یکی از فیلم  

چیه؟نظرت درمورد این فیلم  -  

هرطور که تو دوست داری. -  

 غر زدم:

عنتر! -  

های انتخابی من لذت میبره.اما تو دلم خوشحال بودم که داستین از فیلم  

ی پخش رو زدم و وقتی فیلم شروع شد، یادم اومد که از داستین تشکر نکردم.دکمه  

 داستین که ذهنم رو خونده بود، یه ابروش رو باال برد و گفت:

ی میخوای تشکر کنی؟ قابلی نداشت عزیزم.بخاطر بستن -  
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طعم بود، جواب دادم:همونطور که دهنم پر از بستنی نارگیلی خوش  

نه! بخاطر اینکه جونم رو نجات دادی. -  

فقط امیدوارم برات عادت نشه که دوباره تکرارش کنی. -  

طر اتفاق امروز، هنوزم از لحنش معلوم بود که داره سر به سرم میذاره؛ اما میتونستم حس کنم که بخا

زده و مضطربه.از درون وحشت  

 برای فهمیدن این موضوع، حتی نیاز نبود که از طریق پیوندم، احساساتش رو دریافت کنم.

چیز رو خیلی واضح هاش و فشاری که به قاشق تو دستش وارد میکرد، همهسفید شدن نوک انگشت

 نشون میداد.

 قاشق رسما خم شده بود!

ضربه آرومی به دستش زدم تا به خودش بیاد و بفهمه که داره قاشق رو میشکونه.با انگشتم   

شده رو دوباره به حالت عادیش برگردوند.داستین بازدمش رو به بیرون فوت کرد و قاشق خم  

 پتوی نرمم رو دور خودم پیچیدم و قاشقم رو حسابی از بستنی پر کردم.

امون رو جبران کنیم؛ اما خوردن بستنی رفتهانرژی از دست هردومون کمی زمان الزم داریم تا بتونیم 

 هم میتونه به جذب انرژی کمک کنه.

 گفتم:

تمام تالشم رو میکنم که دیگه تا مرز مرگ پیش نرم! -  

خوبه. -  
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مقدار زیادی از بستنی رو یهو تو دهنم چپوندم و همون لحظه، درد وحشتناکی رو تو سرم حس 

اخودآگاه بسته شدن و قاشق از دستم روی زمین افتاد.هام نکردم؛ طوری که چشم  

های کف خونه رو شنیدم؛ اما انگار صداش خیلی دور بود...صدای برخورد قاشق با کاشی  

 ضربه محکمی به پیشونیم زدم و گفتم:

لعنتی! مغزم از شدت سرما هنگ کرد! -  

هام رو باز کنم.چشمدردی که تو سرم پخش شده بود، تا حدودی کم شد و باالخره تونستم   

رنگ دیدم رو پر کرده بودن. زمزمه کردم:های سیاهنقطه  

چی شده... -  

 زمان کند شده بود.

 خواستم به سمت داستین برگردم؛ اما انگار یه سال طول کشید تا بتونم این کار رو انجام بدم.

رنگ بیشتر شده بودن...های سیاهنقطه  

 داستین نبود!

چیز ناپدید شده بود.... همهچیز سر جاش نبودهیچ  

انگار تو یه گودال عمیق و تاریک گیر افتاده بودم؛ درست مثل تصویر ذهنی که تو ساحل دریافت 

 کردم.

هام فشرده شده بودن و ضربان قلبم شدت گرفته ام چنگ مینداخت. ریهدلهره و ترس به قفسه سینه

 بود.

ت تمام وجودم رو در برگرفت.های جادو رو زیر پوستم حس کردم، وحشوقتی جرقه  
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 چه اتفاقی داره میفته؟؟

ای نداشت و چیزی تغییر نکرد.سعی کردم چند بار پلک بزنم؛ اما فایده  

 من تو تاریکی مطلق گیر افتاده بودم.

ترین تصویر ذهنی عمرم رو دریافت کنم یا یه نفر قصد داره با من یا قراره بدترین و وحشتناک

مسخره رو راه انداخته! دربیفته که این بازی  

تو دلم دعا کردم که گزینه اول درست باشه و تصویر ذهنیم فعال شده باشه؛ تا این گودال سیاهی که 

اطرافم رو محاصره کرده بود، زودتر عوض بشه. تا یه اتفاقی بیفته که این وضع مزخرف تموم بشه و 

 بفهمم قضیه از چه قراره.

و ذهنم پخش میشن؛ اما هنوز تو ذهنم اتفاقی نیفتاده بود!معموال تصاویر ذهنیم بالفاصله ت  

 از همون اول باید میفهمیدم یه چیزی این وسط اشتباهه. خیلی خیلی اشتباهه...

 این یه تصویر ذهنی نیست!

مانند زیر پوستم جریان پیدا کرده جادو همچنان تو بدنم پیشروی میکرد؛ انگار یه مایع لیز و لجن

 بود.

د! شیطانی و به شدت مُهلک!آور بوچندش  

 اگه این یه تصویر ذهنی نیست؛ پس چیه؟

 یه طلسم؟

 ولی کی این کار رو باهام کرده؟ یه جادوگر؟

 ممکنه یه پری منو اینجا اسیر کرده باشه؟!
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کدومشون در عرض یه ثانیه، یه میلیون سوال به ذهنم هجوم آوردن و من هیچ جوابی برای هیچ

 نداشتم.

ی خوبی بود؛ اما االن که دارم بهش فکر میکنم، متوجه گوگرد رو حس کنم. این نشونه نمیتونستم بوی

 شدم که من اصال نمیتونم هیچ بویی رو حس کنم!

ایه. حداقل هنوز نه!بنابراین اینکه بخوام شیطان رو از لیست احتماالتم حذف کنم؛ کار احمقانه  

سختی تر شد و بها کنم؛ اما یهو هوا غلیظسعی کردم از طریق پیوندمون به داستین دسترسی پید

 میتونستم نفس بکشم.

 وحشت به بند بند بدنم رسوخ کرده بود.

 خدای من! این وضع خیلی بده. افتضاحه!

 اگه من نتونم با داستین ارتباط برقرار کنم...

 اما من هنوز میتونستم پیوندمون رو حس کنم.

تر از رون پام!مثل یه طناب ضخیم بود؛ حتی بزرگپیوند بینمون که ما رو به هم متصل میکرد،   

شدت ضعیف و شکننده!اما اینجا حس میکنم که پیوندمون به نازکی یه نخ دندون شده. به  

 انقدر ازم دور بود که نمیتونستم بهش متوسل بشم.

ر زندگی قبال هم یه بار این وضع رو تجربه کرده بودم؛ وقتی تصمیم گرفتم با کالدیا تو قلمرو آلکوئال

 کنم.

ها اطراف قلمرو جادوگران، حصار جادویی تعبیه شده بود که اجازه نمیداد هر فردی وارد اون زمین

 بشه. درواقع مثل یه مانع عمل میکرد!
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همین حصار لعنتی پیوند من و داستین رو قطع کرده بود و چیزی نمونده بود که داستین دیوونه بشه. 

های مخصوص زندانی کرده بودن؛ چون بخاطر جدایی از من، سحتی یادمه که داستین رو تو قف

 کنترلش رو از دست داده بود.

موقع نیست؛ چون حداقل میتونم پیوندمون رو هر چند ضعیف، وضعیتی که االن دارم، به بدی اون

 حس کنم.

 اما هیچ شکی وجود نداره شرایطی که االن گرفتارش شدم هم افتضاحه!

زده شده یا عقلش رو از دست داده که اصال نمیتونم بفهمم داستین وحشتپیوندمون انقدر ضعیفه 

 یا...

سختی سعی میکردم کنترلش کنم.گلوم حسابی خشک شده بود. ترسم مدام بیشتر میشد و به  

 باید یه راهی برای خالصی از اینجا پیدا کنم. باید برگردیم پیش داستین.

فتن.روی پاهام وایستادم و شروع کردم به راه ر  

هام رو جلوتر از خودم تکون میدادم تا به چیزی برخورد نکنم.جا تاریک بود؛ بخاطر همین دستهمه  

ای گیر افتاده باشم، باالخره باید به یه دیوار برخورد کنم.اگه من تو یه اتاق یا فضای بسته  

 اگه دیواری وجود داشته باشه، حتما دری هم هست.

ونم با قدرت گرگم یا با استفاده از جادو بشکنمش و از اینجا خارج اگه دری وجود داشته باشه، میت

 بشم.

تو ذهنم میچرخید؛ اما همشون فقط یه احتمال بودن. "اگه"هزارتا   

ها درست از آب دربیاد.امیدوارم حداقل یکی از این احتمال  
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 همونطور راه میرفتم و راه میرفتم...

 حس میکردم چندین ساعته که دارم راه میرم.

های خودم.یکم که گذشت، شروع کردم به شمردن قدم  

هام از ده هزارتا بیشتر شد؛ از عصبانیت خرخر بلندی سر دادم و موهای گرگم از بازوهام وقتی قدم

 بیرون اومدن.

هامو محکم به هم فشار دادم و تمام هام رو بستم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم. دندونچشم

تا ناامیدیم رو کنار بزنم. توانم رو به کار گرفتم  

 اینکه کنترلم رو از دست بدم و گرگم بهم غلبه کنه؛ هیچ کمکی بهم نمیکنه.

 چیزی که من بهش نیاز دارم، یه نقشه هست.

 اگه یه نقشه داشته باشم، میتونم خودم رو از اینجا نجات بدم و بفهمم که چه بالیی سرم اومده.

این ناکجاآباد، تا ابد اسیر بمونم. من دختر باهوشی هستم. قرار نیست تو  

 نفس عمیقی کشیدم و حس کردم که گرگم کمی آروم شده.

 نمیدونم کجام؛ اما واقعا نیاز دارم که از اینجا خالص بشم.

ای نداره.راه رفتن فایده  

ز بازی درآوردم و مسافت زیادی رو برای پیدا کردن یه دیوار طی کردم؛ اما هنوشقبه اندازه کافی کله

 هیچی عایدم نشده.

کم دارم به این نتیجه میرسم که این مکان اصال دیواری نداره.کم  

 و اگه دیواری وجود نداشته باشه، پس احتماال دری هم وجود نداره.
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جورایی باید اتاق انتظار جادویی باشه!اینجا یه  

جادو استفاده کنم. بنابراین برای اینکه بتونم با همچین شرایطی دست و پنجه نرم کنم؛ باید از  

 اما از چه طلسمی استفاده کنم؟

 تو این وضع، چه چیزی برام تو اولویت قرار داره؟

 اینکه بتونم ببینم! آره؛ من نیاز دارم که اطرافم رو ببینم.

هام پیدا کنم. اینکه من کجام!اگه اطرافم رو ببینم؛ حداقل شاید بتونم جوابی برای یکی از سوال  

ه نفر منو از قصد به این ناکجاآباد کشونده؛ احتمالش خیلی زیاده که من اینجا تنها از اونجایی که ی

 نباشم.

 اول باید اون فرد لعنتی رو ببینم تا بتونم بکُشمش!

.فقط فکر کردن به این موضوع باعث شد که احساس بهتری داشته باشم  

یه نقشه دارم، کمی بهم  وقتی جسما پیش داستین برگردم، حالم خوب میشه؛ اما همین که االن

 انگیزه میده.

 باید حسابی تمرکز کنم و قدم به قدم پیش برم.

 اول از همه، من به طلسم نور احتیاج دارم.

هایی استفاده کنم. سعی کردم به یاد بیارم که مهم نیست برای اجرای یه طلسم، دقیقا از چه عبارت

امه.چیزی که اهمیت داره، نیت و نیروی اراده  

اید به طلسمم باور داشته باشم.من ب  

روی بدنم نگه داشتم و یه گوی درخشان رو تو کف دستم تصور کردم.هامو روبهیکی از دست  
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 گفتم:

به من نور بده. به من نور بده. به من نور بده. -  

 کمتر از یه لحظه، نوری تو دستم نمایان شد و فورا از بین رفت.

ندتا نقطه هست! چون برای مدت خیلی کوتاهی، تو این تاریکی االن تنها چیزی که میتونم ببینم، چ

 مطلق، باالخره کمی نور دیدم.

 گندش بزنن! من به اندازه کافی طلسمم رو باور نداشتم.

 بازدمم رو به آرومی بیرون فرستادم و سعی کردم عمیقا تمرکز کنم.

ها رو بیان کنم و بعد حتما من میتونم انجامش بدم. این طلسم خیلی آسونه. فقط باید اون عبارت

 طلسمم کار میکنه. هیچ مشکلی وجود نداره.

 دوباره دستم رو بلند کردم و گفتم:

به من نور بده. به من نور بده! به من نور بده! -  

دفعه نور با درخشش بیشتری تو دستم نمایان شد.این  

ی نوری که اما بیرون از حلقهاز خوشحالی یه رقص کوتاه انجام دادم و نگاهی به اطرافم انداختم؛ 

 اطرافم ایجاد شده بود، هیچ چیزی برای دیدن وجود نداشت.

کف زمین جوری بود که انگار نور رو تو خودش حل میکرد و جز سیاهی نمیتونستم چیزی ببینم؛ اما 

 میتونستم زمین سفت و سخت رو زیر پاهام حس کنم.

ه بودم.انتهایی از سیاهی شناور شدانگار تو استخر بی  

های کسی رو کنار خودم حس کردم و بخشی از موهام تو صورتم ریخته شدن.یهو نفس  
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ی بزرگ از مایعی لزج روی دستم افتاد. نوری که تو دستم بود شروع کرد به چشمک زدن و یه توده

 در نهایت خاموش شد.

 خرخر کردم:

عوضی! -  

آوری که درونم رسوخ کرده بود، دستمو رو شلوارم کشیدم و سعی کردم از اون احساس چندش

 خالص شم.

 گندش بزنن!

تر نیست.این لعنتی هر کی که هست، از من زرنگ  

آوری که جادوی اون فرد بهم القا کرده بود رو نادیده گرفتم و دوباره دستمو احساس انزجار و چندش

روی بدنم نگه داشتم.روبه  

 با صدای بلندی عبارت طلسم رو بیان کردم:

نور بده. نور! نور! به من -  

ها گذاشتم.ام رو پشت این عبارتقدرت اراده  

نور با شدت بیشتری تو دستم ظاهر شد؛ اما دوباره اون مایع لزج روی دستم ریخته شد و نور رو 

 خاموش کرد.

دفعه اون مایع کوفتی تا آرنجم رو خیس کرده بود.این  

وز بشه.نه! امکان نداره. من اجازه نمیدم که این عوضی پیر  
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دفعه نور این طلسم باید کل دنیا رو تمام اراده و تمرکزی که از خودم سراغ داشتم رو جمع کردم. این

 روشن کنه!

 جیغ کشیدم:

نور! نور! نور! -  

هام رو تنگ کنم.ای تو دستم نمایان شد؛ انقدر درخشان که مجبور شدم چشمکنندهنور خیره  

چیز سیاه بود.د شده بود، همهی نوری که اطرافم ایجاخارج از حلقه  

 هیچ مرزی و محدودیتی وجود نداشت. هیچ سقف و دیواری دیده نمیشد.

 فقط سیاهی بود... انگار افتاده بودم تو استخری که از تاریکی پر شده بود.

 شاید اگه میدوییدم...

ی جادویی که منو به عقب پرتاب کرد.ضربه محکمی به دستم وارد شد... یه ضربه  

زمین شدم و دوباره تاریکی منو تو خودش غرق کرد. پخش  

 یه نفر حسابی بازیش گرفته و داره رو اعصاب من رژه میره!

 فورا از روی زمین بلند شدم و جیغ کشیدم:

آشغال عوضی! -  

 از عصبانیت پام رو محکم به زمین کوبیدم. دور خودم چرخیدم و گفتم:

ون نه جرات داری خودت رو به من نشون بدی و نه حتی کامال معلومه که حسابی از من میترسی! چ -

انگیزی!میذاری از نور استفاده کنم. تو رقت  

 انقدر عصبی بودم که وقتی جیغ میکشیدم، آب دهنم به اطراف پرتاب میشد.
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هام بریده بریده شده بود و دوباره موهای گرگم از بازوهام بیرون اومده بودن؛ اما من برای تبدیل نفس

ه گرگم آماده نبودم.شدن ب  

. هنوز نه!گرگم تو این ناکجاآباد نمیتونه کمکی بهم بکنه  

برای آخرین بار به گوشم رسید،  "انگیزیتو رقت"ی صدام تو فضا منعکس شده بود و وقتی جمله

 گرگم آروم شد و دوباره تحت کنترلم قرار گرفت.

اینکه چرا اون لعنتی منو به اینجا کشونده. من باید بدونم قراره با چه کسی یا چه چیزی مواجه بشم و  

اگه هدف اصلی اون لعنتی این بوده که منو عصبی کنه؛ خب باید بگم که کارش رو به بهترین شکل 

 ممکن انجام داده.

تری پشت این کارش باشه. من باید حتما ازش سر دربیارم. هر چه زودتر!اما باید دلیل بهتر و مهم  

. ای ندارهز اینجا خالص شم. طعنه زدن و مسخره کردن این لعنتی هم فایدهبا راه رفتن نمیتونم ا

استفاده از جادو هم جواب نمیده؛ چون خیلی راحت تونست طلسم نور منو خنثی کنه، طوری که 

 انگار اصال براش چیزی محسوب نمیشده!

 خب پس دیگه چی برام میمونه که بخوام انجام بدم؟

متنفرم؛ اما مطمئن نیستم تو این شرایط، دیگه چه کاری از دستم برمیاد.صبر کنم؟ من از صبر کردن   

هامو روی زانوهام گذاشتم.بنابراین چهارزانو روی زمین نشستم و دست  

 هرچند که حسابی کُفری شده بودم؛ اما سعی میکردم راهی برای آروم کردن خودم پیدا کنم.

ه؛ فقط هنوز به فکر من نرسیده.باید راهی برای خالصی از اینجا وجود داشته باش  

هام رو بستم و بعد صدایی رو شنیدم.چشم  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
87 

 

های دور به گوشم میرسید.خیلی ضعیف بود و انگار از فاصله  

برای اینکه بتونم دوباره اون صدا رو بشنوم، نفسم رو نگه داشتم؛ چون حس میکردم حتی صدای 

هام نمیذاره اون صدای ضعیف رو بشنوم.نفس  

هام بخاطر کمبود اکسیژن، دچار سوزش شده بودن و نفسم انقدر طوالنی شده بود که ریه نگه داشتن

 چیزی نمونده بود که به خودم آسیب بزنم.

 ضربان قلبم شدت گرفته بود... انگار قلبم میخواست از دهنم بیاد بیرون!

م.هایی بود که نسیم از بینشون رد میشد... همونقدر مالیاون صدا شبیه صدای برگ  

به هم فشار دادم، طوری که فکم قفل شده بود. هامو محکمدندون  

 حداقل خوبیش اینه که مجبور نیستم مدت زیادی منتظر بمونم.

.هر کسی یا هر چیزی که منو به این ناکجاآباد کشونده، قراره خیلی زود خودش رو بهم نشون بده  

رو آزادانه کنار بدنم رها کردم. هامتی پاهام ایستادم. دساز روی زمین بلند شدم و روی پنجه  

 سعی کردم تعادلم رو حفظ کنم.

یا مجبور میشم فرار کنم یا بجنگم! هنوز مطمئن نیستم قراره کدومشون رو انتخاب کنم؛ اما من برای 

ام.رو شدن با اون لعنتی آمادهروبه  

هام رو تیز کردم.های خشکم کشیدم و گوشزبونمو روی لب  

م انرژیم رو برای شنیدن صدای چیزی که داشت بهم نزدیک میشد، متمرکز کنم.سعی کردم تما  

مانند مالیم بود؛ اما هرچی که بلندتر شد، متوجه شدم اولش چیزی که حس کردم، یه صدای هیس

مانند نبوده!چیزی که شنیدم، اصال صدای هیس  
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 یه نفر داشت حرف میزد!

 آره...

د، نشون میداد که اون شیطان داره چند تا کلمه رو به زبون ی کوتاهی که تو صداش حس میشوقفه

 میاره.

 اما من نمیتونستم بفهمم که چی میگه.

صدا داشت بلندتر میشد... درواقع تبدیل شده بود به یه غرش خشن که موهای بازوهام رو سیخ 

 میکرد؛ اما هنوزم نمیتونستم از کلماتی که گفته میشد، سر دربیارم.

یزی، اون غرش خشمگین حس میشد.بیشتر از هر چ  

مطمئن نیستم بخاطر لحن اون غرشه یا خشن بودنش یا جادویی که ازش حس میشه؛ اما هرچی که 

 هست، باعث میشه دلم بخواد فرار کنم!

همونطور که تو تاریکی ایستاده بودم تا سروکله اون موجود لعنتی پیدا بشه، دست هام رو مشت 

شم.کردم و سعی کردم خونسرد با  

ام و از این بابت خوشحال بشه.نمیتونستم فرار کنم. نمیخوام اون موجود بدونه که ترسیده  

رو میشم.من با هرکسی که این بازی مزخرف رو شروع کرده، روبه  

 من از این جهنم خالص میشم.

 من...

تو مال منی! -  

کشیدن! هام سوتخراش... طوری که گوشی گوشاون صدا یهو تبدیل شد به یه نعره  
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جادوی شیطانی به پوستم برخورد کرد. مثل این بود که انگار پرت شده بودم وسط یه استخر که از 

 لجن سرد و مایع لزج پر شده بود.

در برگرفته بود. آور تمام بدنم و حتی روحماون مایع چندش  

برم!وحشت آروم آروم تو ستون فقراتم رسوخ میکرد و میدونستم چیزی نمونده که به فنا   

 دیگه برام مهم نبود که مسیر مشخصی برای دوییدن ندارم.

 دیگه برام اهمیتی نداشت که ترسم رو نشون ندم.

 مبارزه کنم؟ گور بابای مبارزه کردن!

 شروع کردم به دوییدن و تا جایی که میتونستم به پاهام سرعت دادم.

. تا جایی که دیگه توانی برای های بدنم فریاد میکشیدن که به دوییدن ادامه بدم..تک تک سلول

 دوییدن نداشته باشم.

 نه! حتی اگه پاهام توانی برای دوییدن نداشته باشن، بازم ادامه میدم. نباید متوقف بشم.

ی اون موجود لعنتی رو ببینم.نمیخوام چهره  

وجه نمیخوام ببینم که اون لعنتی کیه یا چیه.هیچبه  

شم. دور بشم. همین االن!فقط دلم میخواد که از اینجا خالص ب  

هام رو به شماره انداخته بود... طوری که دوییدن برام وحشت تو تمام بدنم نفوذ کرده بود و نفس

 سخت شده بود.

هنوز سعی نکردم که از طریق پیوندمون با داستین ارتباط بگیرم؛ آخه پیوند بینمون خیلی ضعیف و 

ای داشته باشه.که این کار فایدهشکننده هست؛ بخاطر همین چندان مطمئن نیستم   
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 اما االن میخوام امتحانش کنم.

ی باریکی که از پیوندمون باقی مونده بود، چنگ انداختم و جیغ کشیدم:به رشته  

"داستین! منو از اینجا بیار بیرون!" -  

ها گذاشتم تا از طریق پیوندمون به داستین منتقل بشه.قدرتم رو پشت این حرف  

ای رخ بده و داستین صدای منو بشنوه... امیدوارم بتونه برای نجات من کاری انجام هامیدوارم معجز

 بده.

جا رو در برگرفت. به معنای واقعی کلمه، کورکننده بود.یهو نور شدیدی همه  

هام رو میسوزوند.هام رو بستم؛ اما اون نور لعنتی حتی پلکفورا متوقف شدم و چشم  

و جیغ زدم: هام رو با دستم پوشوندمچشم  

بسه! تمومش کن! -  

 پاهام از کار افتادن...

ها و زانوهام افتادم و جیغ کشیدم:روی دست  

"داستین!" -  

ی ضعیفی رو حس کردم؛ مخلوطی از بوی کاج، خاک و خونه بود.رایحه  

 هیچ قدرتی از طریق پیوندمون به من منتقل نشده بود؛ اما بوی داستین حس میشد.

هام بکشونم.ا بوی داستین رو به ریهنفس عمیقی کشیدم ت  

 همون لحظه بود که به یاد آوردم من کیم! و کجام!
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من این موضوع رو فراموش کرده بودم... وحشتی که به جونم افتاده بود، منو وادار به دوییدن کرد و 

 باعث شد فراموش کنم که چه کسی هستم!

هام.دتر از این حرف. آلفا. جفت. قدرتمند... من قدرتمنجادوگر. گرگینه  

 من به کسی اجازه نمیدم منو اسیر یا زندانی کنه.

 من میتونم راهی برای خالصی از اینجا پیدا کنم.

پیوندمون انقدر ضعیف شده که باعث میشه حس کنم داستین خیلی ازم دوره؛ اما میتونم بوی 

هاست...داستین رو حس کنم و این یعنی جفتم همین نزدیکی  

ی ی روحی و فکریه! نه یه حملهثابت میکنن که من توی ذهنم گیر افتادم! و این یه حمله هاتمام این

 جسمی.

 اگه من تو ذهنم باشم، پس تنها کاری که باید انجام بدم، اینه که اون لعنتی رو از ذهنم بیرون بندازم.

به جونم افتاده  روشن شدن این قضیه به اندازه کافی مفید بود که منو از شر وحشتی که مثل خوره

 بود، خالص کنه.

.باید قدم به قدم پیش برم  

هام رو باز کنم، این نور قطعا فشار دادم تا بسته بمونن. اگه یه ثانیه پلک هامو محکم روی همپلک

هام رو میسوزونه.چشم  

 به نوبت سعی کردم حصارهایی اطراف ذهنم ایجاد کنم.

؛ اما انگار کافی نبود؛ چون هنوز میتونستم لغزیدن یه دیوار آجری محکم دور ذهنم تصور کردم

 جادوی کثیف اون لعنتی رو، روی بازوهام حس کنم.

 انگار هزاران مار لزج داشتن روی بدنم میخزیدن.
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 سعی کردم بیرون اون دیوار آجری، یه حصار دیگه هم ایجاد کنم.

هنم رو بپوشونه.دار باشه تا کامال ذتصور کردم که این حصار مثل یه ساختمون طاق  

 این حصار از جنس بتن بود و سه برابر دیوار آجری ضخامت داشت.

وقت ارتباط ضعیفی که با داستین داشتم، قطع نشه.تو تمام این مدت، حواسم جمع بود که یه  

 همین اتصال کوچیک هم برای من خیلی مهم بود.

رسید.تدریج، از شدت نور اطرافم کم شد و در نهایت به حد معمول به  

هام رو کامال باز کردم.چندبار پلک زدم و باالخره چشم  

ها تو اتاق روی من ایستاده بود. لباس سبزرنگی پوشیده بود... شبیه لباسی که جراحداستین روبه

 عمل میپوشن!

 من قبال همچین لباسی رو تن داستین ندیده بودم.

 به حرف اومد:

کید؟حالتون خوبه خانم مک -  

وهاش ایجاد شد. از نگاهش معلوم بود که نگران شده؛ اما من نمیتونستم نگرانیش رو چینی بین ابر

 حس کنم.

 گفت:

کمکی از من برمیاد؟ -  

ای سفیدرنگی پوشیده بودم.های پارچهنگاهم رو به پایین سوق دادم. کفش  

 از وضعم معلوم بود که بند کفشم به پام گیر کرده بود و پخش زمین شده بودم.
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ر پاهام از تمیزی برق میزدن، انگار همین االن تمیز شده بودن؛ اما من نمیتونستم بوی هیچ کفپوش زی

.ای رو حس کنمکنندهی شوینده یا ضدعفونیماده  

 نمیتونستم احساسات داستین رو دریافت کنم. نمیتونستم هیچ بویی رو حس کنم.

ای سفیدرنگ چی بودن؟!های پارچهو این کفش  

نبود. انگار همه چیز اشتباه بود. هیچ چیز سر جاش  

 داستین به سمتم خم شد و پرسید:

راهه؟چیز روبههمه -  

ها رو به عقب هدایت حالتش روی پیشونیش سُر خوردن و داستین اونبخشی از موهای تیره و خوش

 کرد.

 این حرکتش، خیلی برام آشنا بود.

قلبم هم این موضوع رو تایید میکرد. روم ایستاده، داستین منه! ندایمیدونستم مردی که روبه  

.ی چیزها... این شرایط، برخورد داستین با من، این وضعی که دارم، اصال عادی نیستاما بقیه  

 گفتم:

نمیدونم. -  

 همونطور که از روی زمین بلند میشدم، نگاهی به اطراف انداختم؛ اما اون مکان رو نمیشناختم.

اختمون بزرگ ایستاده بودیم.من و داستین تو یه راهرو از یه س  

سرم یه میز قرار داشت که اطرافش حفاظ امنیتی نصب شده بود.پشت  

چیز سفید بود.از اونجایی که ما ایستاده بودیم، سه تا راهروی دیگه هم دیده میشد؛ اما همه  
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هیچ تابلو یا عالمتی وجود نداشت که بتونم به عنوان سرنخ ازش استفاده کنم.   

 گفتم:

کجاییم؟ما  -  

بهترین حدسی که میتونم بزنم، اینه که اینجا یه ساختمون اداری باشه؛ اما بازم هیچ توضیحی وجود 

ها رو پوشیده.نداره که چرا داستین لباس پزشک  

 گفت:

نمیدونین کجا هستین؟ -  

هام کشیدم و گفتم:زبونمو روی لب  

نه! -  

د یه تصویر ذهنی شده باشم.اگه من هنوز تو ذهنم باشم، امکانش وجود داره که وار  

 یعنی ممکنه چیزی که دارم میبینم، بخشی از آینده باشه؟

ای داشته باشه؛ مگه نه؟. من فکر نمیکنم داستین به دکتر شدن عالقهنه! اصال با عقل جور درنمیاد  

 پس این شرایط لعنتی که دارم تجربه میکنم، چیه؟

 گفت:

یکی از خاطراتتون رو به یاد آوردین؟ -  

آمیز داستین باعث شد که موهای تنم سیخ بشن.لحن ترحم  

 گفتم:
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خاطراتم؟ -  

 داستین داره درمورد چی حرف میزنه؟؟ اینجا چه خبره؟!

 گفت:

گمونم وقتشه که به اتاقتون برگردین. -  

اتاقم؟ یعنی من به عنوان یه بیمار تو یه بیمارستان بستری شده بودم؟ اما من احساس مریضی 

 نمیکنم!

ای سر دادم، داستین رو کنار زدم و به سمت حیاط بیرون ساختمون دوییدم.خنده یهو  

 نور خورشید به صورتم برخورد کرد؛ اما من هیچ گرمایی حس نکردم.

بار درموردش باهم حرف این اتفاقی که دارم تجربه میکنم، دقیقا همون ترسیه که من و داستین یه

 زده بودیم.

فرانسه سفر کردیم و برای مدتی اونجا مستقر شدیم؛ یه صبح که از خواب  ی داستین تووقتی به خونه

سر گذاشته بودم، خدا رو شکر کردم که بیدار شدم، با وجود تمام اتفافات وحشتناکی که پشت

راه شده.چیز روبهی مطلوبی رسیده و همهزندگیم به نتیجه  

ن بار تا پرتگاه مرگ پیش رفتم؛ اما همیشه حتی با اینکه تو زندگی جدیدم به عنوان یه گرگینه، چندی

العاده رو سپری کنم.عسل فوقجون سالم به در بردم و حاال قراره یه ماه  

 همون موقع بود که یهو از خودم پرسیدم اگه زندگی جدیدم فقط یه رویا باشه چی؟!

 اگه من هنوز همون تسای عجیب و غریب باشم؟

ه که تو ذهنم شکل گرفته باشه؟اگه این زندگی فقط یه زنگ تفریح باش  
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 اگه من به عنوان به بیمار روانی تو کلینیک اعصاب و روان بستری شده باشم؟

 چیزی که اون روز بهش فکر کرده بودم رو حاال دارم تجربه میکنم!

اگه این قضیه زیر سر همون موجود لعنتی باشه که به ذهنم حمله کرده؛ واضحه که برای اذیت کردنم، 

یقی به ذهنم انداخته؛ اما مثل اینکه خبر نداره این ترس اصال برای من ارزشی نداره که بخوام نگاه عم

 درموردش نگران باشم!

ی مسخره بوده که بین من و داستین صورت گرفته! مثل یه جوک!این موضوع درواقع یه مکالمه  

 اصال نمیشه اسم ترس رو، روی این موضوع گذاشت.

گ باالی سرم خیره شدم و فریاد کشیدم:رنبه آسمون شفاف و آبی  

تالش خوبی بود عوضی! ولی یه چیزی نشونم بده که ترسناک باشه؛ نه مضحک! تو خیلی  -

انگیزی که...رقت  

چیز تاریک شد.دوباره همه  

های عصبی خودم بود.تنها صدایی که تو تاریکی شنیده میشد، صدای دم و بازدم  

 زمزمه کردم:

لعنتی! -  

ترل خودم نبودم...من تحت کن  

.نحوی روی من تسلط داشتهنوز تو ذهنم گیر افتاده بودم و اون عوضی به  

زودتر کنترلم رو به دست بگیرم.باید هرچه  
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همونطور که تو تاریکی مطلق غرق شده بودم، سعی کردم از طریق پیوندمون به داستین دسترسی 

 پیدا کنم.

ر ذهنی عادیم نیست؛ اما من هنوز تو ذهنم بودم.چیزی که دارم تجربه میکنم، یکی از تصاوی  

اگه بتونم از قدرت داستین استفاده کنم؛ شاید نیروی کافی برای کنترل خودم رو به دست بیارم و این 

زاده رو از ذهنم بیرون بندازم.حروم  

 به پیوند بینمون که مثل کاغذ، نازک و شکننده شده بود، متوسل شدم و سعی کردم قدرت داستین

 رو به سمت خودم بکشم...

تو مال منی! -  

 اون عوضی درست کنار گوشم این جمله رو بیان کرد.

ام ریخته شد و تا کمرم جریان پیدا کرد... انگار صدها کرم و حلزون داشتن جادوی کثیفش روی شونه

 روی بدنم سُر میخوردن.

از خودم دور کنم.های جادویی لزج رو فورا بدنم رو تکون دادم و سعی کردم اون کرم  

 وقتی پلک زدم، یهو فضای اطرافم دوباره تغییر کرد.

روی میز پیشخوان تو یه غذاخوری ایستاده بودم.روبه  

 این دیگه چه کوفتیه؟! یه غذاخوری؟!

ها دارن تو ذهنم رخ میدن؛ اما آخه یه غذاخوری؟ اصال من دیگه متوجه شده بودم که تمام این اتفاق

د و برام قابل قبول نیست.با عقل جور درنمیا  

برای یه نفر میز میخواین؟ -  
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.تر باشه )از نظر سنی(، این سوال رو ازم پرسیدیه دختر که بنظر نمیرسید خیلی از من کوچیک  

داری پوشیده بود که حسابی تو تنش زار میزدن. تو دستش هم یه مِنو رنگ و تیشرت یقهشلوار خاکی

 نگه داشته بود.

سرم نبود.م نگاهی به عقب انداختم تا مطمئن بشم که با منه یا نه؛ اما هیچکس پشتااز روی شونه  

سرم قرار داشت که حسابی خاک روش نشسته بود.بازی شانسی پشتفقط یه دستگاه اسباب  

 انگشتم رو به سمت خودم گرفتم و پرسیدم:

با منی؟ -  

 صورتش درهم شد؛ انگار داشت یه لیموی ترش میخورد. گفت:

بله! شما تنها کسی هستین که اینجا ایستاده. -  

 غذاخوری شلوغ نبود؛ اما تعداد کمی از مردم به صورت پراکنده، میزها رو اشغال کرده بودن.

 پشت یکی از میزها، یه خانواده با دوتا بچه نشسته بودن.

دار هم داشتن باهم شطرنج بازی میکردن و قهوه مینوشیدن.دوتا مرد سن  

اخوری یه میز پر از ساالدهای رنگارنگ قرار داشت و مردم مشغول پیدا کردن غذای قسمت پشتی غذ

اشون بودن.موردعالقه  

هاش یه میگو از ظرفش برداشت؛ اون رو تو سس قرمز فرو کرد؛ دمش رو ازش جدا یه پسر با انگشت

 کرد و انداخت روی زمین؛ و بعد میگو رو چپوند تو دهنش!

چون مثل کسایی که به پیروزی میرسن، اداهای مضحکی از خودش درآورد و انگار شاهکار کرده بود؛ 

 بعد رفت سراغ یه میگوی دیگه.
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سختی جلوی خودم رو گرفته بودم که باال نیارم.به  

 همون دختر دوباره پرسید:

برای یه نفر میز میخواین یا قراره کسی رو اینجا مالقات کنین؟ -  

ز کردم.دوباره توجهمو روی اون دختر متمرک  

 تو این فکر بودم که بهش بگم برای یه نفر میخوام.

من ترجیح میدم یه میلیون آمپول بهم تزریق بشه؛ اما ریخت نحس اون عوضی رو که داره این بال رو 

 سرم میاره، نبینم.

ای نداره که من این دیدار رو عقب بندازم.اما شاید برای مالقاتم بیاد اینجا! و هیچ فایده  

رو بشم.هاش روبهبهتره با  

 گفتم:

برای دونفر لطفا! -  

میخواین همینجا منتظرشون بمونین یا میزتون رو بهتون نشون بدم تا بشینین؟ -  

 سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و گفتم:

نه! ترجیح میدم بشینم. -  

 به اندازه کافی انتظار کشیدم. دیگه بسه!

مایی کرد.ها راهناون دختر منو به سمت یکی از اتاقک  

ی سبزرنگ گرامافون شکسته شده بود و یه گرامافون تو اتاقک قرار داشت؛ اما متاسفانه صفحه

های زیادی روش دیده میشد.لکه  
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 دستم رو به سمت گرامافون دراز کردم و به داخلش سُر دادم.

مانند رو لمس کرده!حس کردم که دستم یه چیز لزج  

دستمال کاغذی از روی میز برداشتم و سعی کردم دستم رو پاک فورا دستم رو بیرون کشیدم. چندتا 

ای نداشت.کنم؛ هرچند که فایده  

 همون دختر گفت:

ی دیگه برای دریافت سفارشتون میاد.پیشخدمت چند دقیقه -  

 بدون اینکه سرم رو باال بیارم، جوابش رو دادم:

خوبه! ممنون. -  

شه؛ اما خب این دختر واقعی نیست!احترامی تلقی میجور بیمیدونم این حرکتم یه  

چیز واقعی نیست!هیچ  

 اما اصال با عقل جور درنمیاد. چرا یه غذاخوری؟

 این عوضی قصد داره با این کارها به چی برسه؟

ای نداشت. نه افکار داستین، نه احساساتش سعی کردم دوباره به داستین متوسل بشم؛ اما هیچ فایده

افت نمیکردم.و نه قدرتش... هیچی ازش دری  

 گندش بزنن!

 سعی کردم ناامیدی که تو وجودم رسوخ کرده بود رو پس بزنم.

.ای ندارم جز اینکه با این شرایط مزخرف کنار بیاماون لعنتی میخواد باهام بازی کنه و من فعال چاره  

 حداقل تا زمانی که بتونم به داستین دسترسی پیدا کنم، باید تحمل کنم.
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میز برداشتم و نگاهی به محتویات داخلش انداختم.مِنو رو از روی   

 پیتزای میگو با سس خامه.

داگ مخلوط با چغندر خُردشده.هات  

 این مِنو چرا اینطوریه؟! چقدر مزخرفه!

تمام غذاهایی که تو این غذاخوری سِرو میشن، یا میگو دارن، یا چغندر یا چیچارون )گوشت خوک( و 

 یا ترکیبی از هر سه تاشون!

ی کشیدم و مِنو رو بستم.آه  

 خب معلومه؛ این غذاخوری باید غذاهایی داشته باشه که ازشون متنفرم.

 زمزمه کردم:

آفرین! کارت حرف نداره چلغوزِ عوضی! -  

 

هام رو بستم و سعی کردم رو پیوندم با داستین تمرکز کنم.چشم  

ودم رو از این وضع مزخرف شاید فقط یه مقدار قدرت بیشتر از جانب داستین بهم کمک کنه تا خ

 نجات بدم.

سوزشی رو تو ستون فقراتم حس کردم و باعث شد که موهای بدنم سیخ بشن... اما این حس از جانب 

 داستین نبود.

 یه نفر به من خیره شده بود.

 فورا نگاهم رو به اطراف اتاقکی که داخلش نشسته بودم، چرخوندم.
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دم، داشتن از غذاخوری میرفتن.ای که دیده بوی چهارنفرهاون خانواده  

دختر کوچولوی خانواده مدام گریه میکرد و پاهاش رو به زمین میکوبید؛ انگار دلش یکی از اون 

ها رو میخواست.بازیاسباب  

اما پدر و مادر هیچ توجهی به دختر کوچولو نمیکردن و هر دوشون از ظرفی که روی میز پیشخوان 

 بود، یه شکالت نعنایی برداشتن.

 یه پسر کوچولو که گمونم فقط چهارسال داشت، ساکت و آروم پشت سر پدر و مادرش ایستاده بود.

بازها تو برف و یخبندون میپوشن!هایی که اسکیدار پوشیده بود؛ از اون ژاکترنگ پفیه ژاکت آبی  

 کالهِ ژاکت رو هم روی سرش گذاشته بود.

 این پسر بچه کسی بود که به من خیره شده بود.

با خودم فکر کردم این خیلی عجیبه که اون پسربچه همچین ژاکتی پوشیده؛ اما خب زمستون بود... 

 هرچند تو جزایر کارائیب اصال حس نمیشه که زمستون از راه رسیده.

 خدای من! این مزخرفات چیه که من دارم بهشون فکر میکنم؟

ده!چیز واقعی نیست؛ حتی این خانوااین مکان واقعی نیست. هیچ  

؟!بنابراین کدوم احمقی به این موضوع اهمیت میده که اون بچه چه ژاکتی پوشیده  

 دوباره نگاهمو به سمت مِنوی روی میز سوق دادم.

 باید چیزی سفارش میدادم؟

از اونجایی که هیچ پیشخدمتی نیومده بود تا سفارشم رو ثبت کنه؛ منم فکر کردم که الزم نیست 

ه کسی چه میدونه! شاید باید یه چیزی انتخاب کنم.غذایی سفارش بدم؛ اما آخ  
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 هدف این عوضی از این کار چیه؟

یعنی ممکنه این موجود، یه جادوگر دیوانه باشه که مدتی منو تعقیب میکرده تا تو یه فرصت مناسب 

 با من مالقات کنه؟

ده؛ اما واقعا من فهمیده بودم که هدف این لعنتی از بردنم به اون کلینیک اعصاب و روان چی بو

 نمیتونم سر در بیارم که چرا منو به این غذاخوری آورده!

 آخرش میخواد به چی برسه؟!

 شایدم هدفش همینه... اینکه منو حسابی ناامید و آشفته کنه.

 دوباره به مِنو نگاهی انداختم و حالم از غذاهاش بهم خورد.

گیرم.هام رو بستم و دوباره سعی کردم با داستین ارتباط بچشم  

"داستین. داستین. داستین." -  

ای نداشت... جادوم رو پشت اسمش گذاشتم تا بتونم از طریق پیوندمون بهش متوسل بشم؛ اما فایده

ها ازم فاصله داشت.انگار داستین فرسنگ  

ی دستمال کاغذی رو از روی میز برداشتم. بعد اون رو به سمت خرخری سر دادم و با حرص جعبه

ذاخوری لعنتی پرتاب کردم.ی این غدیگه  

 از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده بودم.

ی دستمال کاغذی به پنجره غذاخوری برخورد کرد و صدایی ایجاد شد؛ اما هیچکس هیچ جعبه

العملی نشون نداد!عکس  

 لعنتی! انگار همشون کر شده بودن. مسخره هست!
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 زمزمه کردم:

عوضی!بسه دیگه! ریخت نحست رو نشون بده  -  

ی چهارنفره گفت:صدای همون دختر رو شنیدم که خطاب به اون خانواده  

روز خوبی داشته باشید. -  

 پدر خانواده چیزی رو زمزمه کرد؛ بعد همگی به سمت در غذاخوری راه افتادن.

ها به صدا دراومد.ای که باالی در نصب شده بود، با خروج اونزنگوله  

ه بودن؛ اما من هنوز حس میکردم که یه نفر به من خیره شده.اون خانواده از غذاخوری رفت  

کمی نگاهم رو به اطراف چرخوندم تا منشا این حس رو پیدا کنم؛ اما اون دختری که از کارکنان 

غذاخوری بود، مشغول دستمال کشیدن جلد مِنوها بود. اصال حواسش به من نبود؛ چه برسه به اینکه 

 به من خیره شده باشه.

است من، یه ساعت از دیوار آویزون شده بود.سمت ر  

ها رو تماشا کردم.های ساعت و گذر ثانیهکمی عقربه  

 از شدت کالفگی، مدام پاهام رو زیر میز تکون میدادم.

ها، میتونستم یه شهر ببینم.های غذاخوری سوق دادم. تو دوردستنگاهم رو به سمت پنجره  

ی جا بشینم و منتظر بمونم تا سروکلهگه نمیتونستم همونمیدونستم اون شهر واقعی نیست؛ اما دی

 اون لعنتی پیدا بشه.

 دیگه بسه!

دفعه خشکم زد.خواستم از روی صندلی بلند شم؛ اما یه  
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دفعه شدیدتر!اون حس سوزش دردناک دوباره برگشته بود؛ این  

شدت قوی بود و زیر پوستم سُر میخورد.یه حس سوزش شیطانی و جادویی که به  

 اون لعنتی اینجا بود!

اش رو میدیدم.نمیخواستم ببینمش. نمیخواستم نگاهم رو بچرخونم... اما باید چهره  

 باید خودم رو برای رویارویی با دشمنم آماده کنم.

 سه.

 دو.

 یک.

سرم نبود؛ جز همون پسربچه!چرخیدم؛ اما کسی پشت  

رفتن و اون هنوز اینجاست! فقط  اش از غذاخوریبنظر میرسید چندان نگران نیست که خانواده

 همونجا ایستاده بود و به من خیره شده بود.

 از پنجره مادر، پدر و اون دختر کوچولو رو دیدم که تو پارکینگ غذاخوری مشغول قدم زدن بودن.

از اون پسربچه روی برگردوندم و دوباره مشغول زیر و رو کردن مِنو شدم تا کمی برای خودم زمان 

 بخرم.

یزی درمورد این پسربچه درست نبود.چیه  

 ندای قلبم حضور شیطان رو فریاد میزد.

این جادوی لزج و کثیف، این توانایی که مخفیانه وارد ذهنم شده و کنترل منو تو دستش گرفته و این 

ی عجیب و غریب... همشون ثابت میکردن که پای یه شیطان درمیونه!پسربچه  
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شیطان در قالب یه بچه ظاهر شده؛ اما اینکه یه شیطان با چنین باری نیست که میبینم یه اولین

چیزی فراتر از وحشتناکه!گناه چپونده؛ یهی بیقدرت کثیفی، خودش رو تو بدن یه بچه  

زده و نگران بشم؟قصدش همین بوده؟ اون شیطان میخواسته که من حسابی وحشت  

ین بوده؟این بازی که راه انداخته... این غذاخوری فقط برای هم  

بار، بادقت براندازش کردم.دوباره به سمت اون پسربچه چرخیدم و برای اولین  

چیز غیرعادی درمورد اون پسر وجود نداشت.هیچ  

هاش هم باز بود.هایی که پوشیده بود، خاکی شده بودن و بند یکی از کفشکفش  

فی بدن اون پسر رو گرم نگه اندازه کاروی ژاکتش چندتا لکه دیده میشد؛ اما بنظر میرسید که به

 میداره.

اش توجه کنم!خدای من! چرا من دارم درمورد ژاکتش فکر میکنم؛ درحالی که باید به چهره  

اش تالش کنم... چون بنظر میرسید که اصال اما انگار اهمیتی نداشت که چقدر برای دیدن چهره

 نمیتونستم با اون پسربچه چشم تو چشم بشم.

 نفسم بند اومد!

ی قدرتمندی مثل من!ی هر کسی خیره بشه؛ مخصوصا گرگینهی آلفا میتونه به چهرهه گرگینهی  

 مگه اینکه اون لعنتی از من برتر باشه...

دهنم رو پرصدا قورت دادم.آب  

 این شیطان از من برتر و قدرتمندتر بود!

ام میکوبید.سینهقلبم باشدت تو قفسه  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
107 

 

 وع حرف زده بودن که قادر نیستن با آقای داوسون یا دوناوان چشمها درمورد این موضی گرگینهبقیه

 تو چشم بشن؛ اما من همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم!

ی این پسربچه خیره بشم.البته تا االن... چون االن نمیتونم به چهره  

 حاال باید چیکار کنم؟

بشم؛ چه برسه به اینکه باهاش میتونم باهاش بجنگم... اما من حتی نمیتونم باهاش چشم تو چشم 

 درگیر بشم!

 اگه باهاش مبارزه کنم، حتما به فنا میرم.

 درضمن من تنهام...

 پیشونیمو روی میز نمناک و لیز غذاخوری گذاشتم.

 فکر کن تسا! فکر کن!

قلب از طریق پیوندمون به من منتقل شد و من فورا سرم رو باال آوردم.موجی از اطمینان و قوت  

ضعیف بود؛ اما میتونستم حسش کنم. این موج  

 من تنها نیستم. داستین کمکم میکنه!

 نمیدونم داستین چطور تونسته با من ارتباط برقرار کنه و فعال نمیخوام هم بدونم! چون مهم نیست.

 به داستین متوسل شدم و تا حدی که میتونستم، قدرتش رو به سمت خودم کشیدم.

که از پیوندمون باقی مونده بود، صدمه نزنم.ی نازکی امیدوار بودم به رشته  

وقتی قدرت داستین به درونم جریان پیدا کرد، حس کردم که یه میلیون بطری نوشابه رژیمی خوردم 

 و حسابی انرژی گرفتم!
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نفس به وجودم رسوخ کرده بود.اعتمادبه  

 روی صندلیم چرخیدم و باالخره تونستم با اون پسربچه چشم تو چشم بشم.

های اون پسربچه عادی بود؛ یعنی مثل شیاطینی که تا به حال دیده بودم، قرمز ای چشمقهوهرنگ 

حالت!روح بودن. کامال گنگ و بیهاش بینبود... اما چشم  

های اون شیطان که در قالب یه پسربچه ظاهر شده بود؛ درست مثل این بود که نگاه کردن به چشم

از حیوانات موزه نگاه میکنم! که فقط پوست یه حیوون رو های مصنوعی یکی انگار دارم به چشم

 دارن؛ اما از درون پوچ و خالی هستن.

های اون بچه زیادی برق میزدن و هیچ احساسی درونشون دیده فضای غذاخوری روشن بود؛ اما چشم

 نمیشد.

.بعد اون بچه لبخند زد و من لرزشی رو تو ستون فقراتم حس کردم  

هاش تا جایی کش اومدن که فقط دو خط باریک ازشون دیده میشد.دهنش باز شد و لب  

 همچین دهنی برای صورت اون بچه، خیلی بزرگ و عریض بود.

اش بیشتر شبیه کدوی هالووین بود تا یه انسان!چهره  

تر میشد؛ طوری که انگار ی سیاه داخل دهنش هم بزرگتر میشد، حفرهش عریضهمونطور که لبخند

سمت خودش میکشید.داشت منو به   

جا پخش شد.اش مثل بمب تو فضای کوچیک غذاخوری ترکید و همهصدای خنده  

.رنگ بدنم رو در برگرفتهقدرتش به پوستم برخورد کرد و باعث شد حس کنم که یه الیه از لجن سیاه  

و انگار  خود روی زمین سُر میخوردنبهتدریج داشتم به بیرون اتاقک کشیده میشدم... پاهام خودبه

 نمیتونستم کنترلشون کنم.
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محکم به میز چنگ انداختم. وقتی داشتم رو کفپوش غذاخوری به سمت اون شیطان لعنتی سُر 

هام روی میز کشیده میشدن و صدای جیر جیر ایجاد میکردن.میخوردم؛ انگشت  

 نه نه نه!

چیزی فراتر از افتضاحه!این واقعا بده. یه  

ت خودش میکشه.اون شیطان داره منو به سم  

معلومه که تصمیم گرفته به این بازی خاتمه بده. منم نمیخواستم خودم رو گول بزنم که میتونم باهاش 

 بجنگم و پیروز بشم!

 ندای قلبم فریاد میکشید که نباید به اون لعنتی اجازه بدم تا به هدفش برسه.

ه. برای همیشه!اگه من اون شیطان رو لمس کنم، اون لعنتی دیگه منو به دست میار  

 اگه وارد اون گودال سیاهی که تو دهنش ایجاد کرده، بشم؛ دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره.

 من میدونم تو اعماق اون گودال چه چیزی منتظرمه.

های تاریک رو دیدم.ی سنتافه، عمق یکی از این گودالمن اون روز تو کلیسای مخروبه  

ی گودال میکشید تا خودش رو به هاشو روی دیوارهر چنگالپیکداخل اون گودال، یه شیطان غول

 سطح زمین برسونه.

هایی که از ی آتشفشانی ایجاد شده؛ چون حتی سنگپیکر از گدازهبنظر میومد که اون شیطان غول

چیز رو میسوزوند!روشون رد میشد رو ذوب میکرد... اون همه  

و سرعتش رو برای باال اومدن بیشتر کرد.یادمه که اون روز، به من نگاه کرد، نعره کشید   

پیکره!شیطانی که تو جسم این پسربچه ظاهر شده، همون شیطان غول  
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 یهو عربده کشید:

تو مال منی! -  

هایی که اون شیطان بیان میکرد، باعث میشدن که وحشت به روحم نفوذ کنه.کلمه  

ود.ها رو تو سنتافه هم بهم گفته باین شیطان لعنتی، همین کلمه  

 جیغ زدم:

نه! هرگز! -  

 با شرایطی که گرفتارش شده بودم، مبارزه کردن و تغییر دادن این وضع، خیلی سخت بنظر میرسه.

با نیرویی که اون لعنتی به من تحمیل میکرد، چیزی نمونده بود که از اتاقک خارج بشم و مستقیما 

... یا بهتره بگم شیطان!برم تو دهن اون پسربچه  

کم داشتن از میز جدا هام کمانگشت ای نداشت که چقدر محکم به میز چنگ بزنم؛ چونهانگار فاید

 میشدن.

 اینطوری به نتیجه نمیرسم؛ باید از گرگم کمک بخوام.

هام بلند و تیز هام کش اومدن و ناخنتو کمتر از یه ثانیه، گرگم به سطح بدنم نزدیک شد. انگشت

ای گرگم.ههام تبدیل شدن به پنجهشدن. دست  

هامو تو میز چوبی فرو کردم.سختی خودم رو جلو کشیدم و چنگالبه  

های گرگم، میز ترک خورد و شیارهای عمیقی روش ایجاد شد... بدتر اینکه اون شیارها اطراف پنجه

های میز میرسیدن.داشتن به لبه  
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من به سمت اون  این وضع مدت زیادی دووم نمیاره... چیزی نمونده که میز از وسط نصف بشه و

 شیطان پرتاب بشم.

 من باید یه راهی برای خالص شدن پیدا کنم.

 وضع افتضاحی بود! رسما تو هوا شناور بودم، دقیقا موازی با کف غذاخوری!

جا ایستاده بود. منتظر من بود.شیطان هنوز همون  

 اون از ترس من لذت میبرد.

زن ترسم رو حس کنه.بهمالمطمئنم که اونم به خوبیِ من میتونه بوی گند و ح  

اش به سمتش بیاد.نیازی نبود که حرکت کنه. همونجا منتظر میموند تا طعمه  

 من تو دامش گیر افتاده بودم...

همونطور که از میز آویزون شده بودم و تو هوا شناور بودم، سعی میکردم به درون گردابی که اون 

 شیطان ایجاد کرده بود، کشیده نشم.

های اون شیطان خیره شدم.سرم انداختم و به چشمشتنگاهی به پ  

 میدونستم...

چیز رو بفهمم.تمام کاری که باید انجام میدادم، نگاه کردن به اون شیطان بود تا همه  

 من جادوی شیطانی این لعنتی رو قبال هم حس کرده بودم.

ای کشه و تو دوتا ظرف شیشهقدرت این لعنتی به لوسیانا اجازه داد که جادوی منو از وجودم بیرون ب

 محبوس کنه.

چی برام روشن شد، شیطان شروع کرد به خندیدن.وقتی باالخره همه  
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 آره... همینه! بخاطر همینه که من تو این مکان احمقانه گیر افتاده بودم... تو این غذاخوری مزخرف...

 بخاطر همینه که منتظر مونده بودم.

بهم بفهمونه که کیه! چون این شیطان میخواست آروم آروم  

 میخواست من حس کنم که اون چقدر قدرتمنده. که چطور تونسته دوباره منو مال خودش کنه.

 اون هیچوقت دست از سرم برنداشت... درست از زمانی که تو اتاق کار لوسیانا گیر افتاده بودم تا االن!

 فقط یه کار باقی مونده که میتونم انجام بدم.

جانب داستین به سمت خودم کشیدم. قدرت بیشتری رو از  

تدریج تونستم جادویی که منو اینجا همونطور که داستین قدرت بیشتری رو دراختیارم میذاشت، به

 اسیر کرده بود رو حس کنم.

 جسم من اینجا نبود و این موضوع درست بود.

 اما من گیر افتاده بودم و این مکان اصال تو ذهنم وجود نداشت!

ق و تاریکی که داره منو به داخل خودش میکشه؛ چیزی فراتر از یه گوداله.اون گودال عمی  

چیزی فراتر از وحشتناک...یه  

و وقتی متوجه شدم که ذهنم منو به کجا آورده یا بهتره بگم اون شیطان، روح منو به کجا کشونده؛ 

هام عرق کردن.ام فشرده شد، ضربان قلبم باال رفت و کف دستسینهقفسه  

ستم اگه زودتر از اینجا خالص نشم، چیزی بدتر از مرگ رو تجربه میکنم.میدون  

ی این شیطان که تو جهنم اسیر شده!من تبدیل میشم به برده  

 جیغ کشیدم:
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ولم کن! بذار برم! ولم کن! -  

ام و قدرتی که داستین بهم منتقل کرده بود رو جادو و قدرت گرگم رو باهم ترکیب کردم. تمام اراده

ردم و به سمت اون شیطان پرتاب کردم.جمع ک  

خراشش بلند شد.ی گوشدوباره صدای خنده  

رو بشم...سرم نگاه نکردم. میدونستم قراره با چه چیزی روبهبه پشت  

 به قدرت بیشتری از جانب داستین نیاز داشتم.

.اما قدرت من و داستین برای خالصی از وضع داغونی که گرفتارش شده بودم، کافی نبود  

 اون لعنتی دست از سرم برنمیداشت.

ی مثبت درمورد گرگینه بودن وجود داره و اونم اینه که یه گرگینه همیشه میتونه با ولی یه نکته

 گروهش ارتباط برقرار کنه.

 هر نگرانی و ناامیدی که به وجودم رسوخ کرده بود رو پس زدم.

شیطان و جریان شدید هوایی که از کنار  یی آزاردهنده. سعی کردم صدای خندههام رو بستمچشم

هام رد میشدن رو نادیده بگیرم.گوش  

 اون لعنتی قصد داشت منو به اعماق جهنم بکشونه.

محض اینکه پیداش های گروه بگردم و بهتمام کاری که باید انجام بدم، اینه که دنبال پیوندم با گرگینه

 کردم، بهش متوسل بشم.

های گروهم دسترسی پیدا کنم؛ اما نمیتونستم پیداشون کنم.ینهتو ذهنم سعی کردم به گرگ  

 سعی کردم نترسم و ناامید نشم... بعد دوباره تالش کردم باهاشون ارتباط بگیرم.



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
114 

 

 بازم هیچی!

ها همین اطرافن؛ میتونم حسشون کنم. فقط باید بیشتر تالش کنم.اما اون  

دیک بشه.به گرگم اجازه دادم تا کمی بیشتر به سطح بدنم نز  

های گروه... لطفا کمکم کنید!گرگینه  

های باریک انرژی که مثل های گروه حس کردم. همون رشتهو باالخره پیوند گرگم رو با گرگینه

هم پیوند میدادن. های گروه رو بههای عنکبوت، تمام گرگینهتار  

ها با هم جه، تمام گرگینههم مرتبط میکنن و در نتی های مختلف رو بهها، آلفاهای گروهاین رشته

 ارتباط دارن.

هایی که تو این دنیا تک گرگینهفقط با همین یه پیوند، من هروقت که نیاز داشته باشم، میتونم به تک

 وجود دارن، دسترسی پیدا کنم.

های گروه استفاده میکنم.فعال از پیوندم با گرگینه  

طرز وحشتناکی های گروه، بها پیوندم با گرگینهمن فکر میکردم پیوندم با داستین ضعیف و نازکه؛ ام

تره!شکننده  

 اما وقتی بهشون متوسل شدم، تونستم ازشون قدرت دریافت کنم.

های کوچیک به وجودم تزریق میشد؛ اما کمی بعد، موج شدیدی از قدرت اولش این قدرت مثل قطره

 به درونم سرازیر شد.

سختی میتونستم خودم رو تو شکل انسانم نگه دارم.موهای گرگم از بازوهام بیرون اومدن و به  

 برای یه لحظه اجازه دادم قدرتی که دریافت میکنم، تلنبار بشه و بعد جیغ کشیدم:
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دست از سرم بردار! -  

 از اونجایی که گرگم تا حد زیادی به سطح بدنم نزدیک شده بود، صدام حسابی زمخت شده بود.

 دوباره جیغ کشیدم:

ن االن!ولم کن! همی -  

ها گذاشتم.های گروه دریافت کرده بودم رو پشت این کلمهتمام قدرتی که از گرگینه  

 صدای شیطان رو شنیدم:

نه! -  

 همین یه کلمه باعث شد که لرزش و سرما تو ستون فقراتم رسوخ کنه.

 گفت:

تو مال منی! -  

نه! تو مالک من نیستی. -  

 فقط خندید.

د و نمیتونستم درست نفس بکشم.هوای اطرافم حسابی غلیظ شده بو  

 نه! شیطان اشتباه میکنه. حتما اشتباه میکنه!

ام میکرد رو قورت بدم.سعی کردم وحشتی که وجودم رو فرا گرفته بود و داشت خفه  

تدریج داره بلندتر میشه... تا جایی که سرش با سقف غذاخوری تماس یهو متوجه شدم که شیطان به

 پیدا کرد.

 گفت:
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ونی با من بجنگی یا میتونی تسلیم بشی! اما در هر صورت، تو مال منی. تو خودِ سرنخی! من تو میت -

ی جادویی اتاق لوسیانا، طعم جادوت رو چشیدم و همون موقع بود که فهمیدم تو همون تو دایره

 کسی هستی که منتظرشم. تو االن نمیتونی از دست من خالص بشی. هیچ راهی وجود نداره.

م که میخوام از این موضوع مطلع بشم یا نه؛ اما باید ازش میپرسیدم:مطمئن نبود  

سرنخ؟! -  

ها بسته شدن؛ اما جادوی تو سرنخ سوگند از بین رفته. دیگه هیچ مُهر و مومی وجود نداره. دروازه -

چی تمومه. فقط با من بیا.. همهمن بود! تو از قبل به من مرتبط شدی  

 لعنتی!

ها ن داره از کدوم سوگند یا مُهر و موم حرف میزنه. نمیدونم منظورش از دروازهمن نمیدونم اون شیطا

 چیه... اما من با این شیطان پیوند ندارم.

 و اگه داشته باشم؛ به محض اینکه از اینجا خالص بشم، این پیوند لعنتی رو میشکنم.

ام.وقتی که زنده اما یه واقعیت وجود داره و اونم اینه که من هرگز تسلیم نمیشم. نه تا  

تر میشد و شروع کردم به دعا خوندن و از عیسی مسیح کمک خواستم؛ اما اون شیطان مدام قوی

 جادوی کثیفش زیر پوستم لیز میخورد؛ انگار تعداد خیلی زیادی سوسک به بدنم هجوم آورده بودن.

 گندش بزنن!

ای ضعیف شده باشه؛ اما بازوهای ذرهبا این همه تالشی که کرده بودم، بنظر نمیرسید که اون شیطان 

 من شدیدا از درد تیر میکشیدن و چیزی نمونده بود که پیوندم با داستین آتیش بگیره.

از وقتی اینجا گیر افتادم، پیوند بینمون حسابی ضعیف و شکننده شده بود و حاال با قدرت زیادی که 

تر شده.من ازش دریافت کرده بودم، وضعیتش وخیم  
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ناب باریکی که روی آتیش گذاشته باشنش!مثل یه ط  

اگه قدرت بیشتری از داستین به سمت خودم بکشم، پیوند بینمون میسوزه و تبدیل به خاکستر 

 میشه.

های گروه هم وضع چندان خوبی نداشت.پیوندم با گرگینه  

یتونستم های گروه متصل میکردن، حسابی برانگیخته شده بودن و من مهایی که منو به گرگینهرشته

های گروه ضعیف شدن.حس کنم که گرگینه  

دست میارن.اشون رو بهرفتهها با کمی استراحت، انرژی از دستالبته این مشکل، جدی نیست و اون  

 اما متاسفانه من هنوز اسیر این شیطان لعنتی بودم...

ای برای نجات خودم ندارم.این یعنی من شکست خوردم و دیگه ایده  

دارم.دیگه زمانی ن  

هام فرو میرفتن و درد وحشتناکی تو بدنم پخش میشد.های تیز میز چوبی تو نوک انگشتتراشه  

 چیزی نمونده بود که کل میز خُرد و خاکشیر بشه. دیگه چیزی نیست که بتونم بهش چنگ بزنم.

از این  های گروه به وجودم منتقل کرده بودن رو جمع کردم. وقتشه که دوبارهتمام قدرتی که گرگینه

 قدرت استفاده کنم.

این شیطان شاید خیلی قوی باشه؛ اما مرتکب یه اشتباه شده! اون به من گفت که یه پیوند بینمون 

 وجود داره...

 و اگه واقعا پیوندی وجود داشته باشه، پس تمام کاری که باید انجام بدم اینه که این پیوند رو بشکنم!

کشیدم:هام گذاشتم و جیغ قدرتم رو پشت حرف  
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پیوند رو پیدا کن. پیوند رو بشکن. شیطان رو نابود کن. پیوند رو پیدا کن. پیوند رو بشکن. شیطان  -

 رو نابود کن. پیوند رو پیدا کن...

دار شد و نفسم بند اومد.ها رو تکرار کردم، تا حدی که صدام حسابی خشبارها و بارها این عبارت  

ید؛ اما من هنوز اون پیوند لعنتی رو پیدا نکرده بودم.های گروه داشت ته میکشقدرت گرگینه  

 چرا نمیتونم پیداش کنم؟!

 شیطان به حرف اومد:

چون این پیوند، بخشی از خودته! تو هیچوقت نمیتونی از شر پیوندمون خالص شی ترسا...! -  

ت صدای رو خیلی کش میداد، طوری که انگار یه مار داش "س"وقتی اسمم رو به زبون میاورد، حرف 

مانندی از خودش درمیاورد.هیس  

زده کنه.هیچوقت فکر نمیکردم شنیدن صدای خودم انقدر منو وحشت  

 اما وقتی اون شیطان حرف میزد، تنها حسی که تو وجودم رسوخ میکرد، ترس و وحشت بود.

 حق با اون لعنتیه. دیگه هیچ امیدی وجود نداره.

ها رو تخلیه کرده بودم و این موضوع حسابی انرژی اون های گروه،من با استفاده از قدرت گرگینه

 ممکنه بهشون آسیب بزنه.

هام جاری شدن.بغضی که تو گلوم گیر کرده بود، باالخره شکست و اشک  

 من تو این مدت، برای زندگیم سخت تالش کردم و باالخره به شادی که حقم بود، رسیدم.

سر گذاشته بودم؛ اما در کنار داستین، من زیادی رو پشتی کنندهتو چند ماه گذشته، اتفاقات دیوونه

 خوشبختی واقعی رو پیدا کرده بودم.
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قبل از مالقات با داستین، صد سال سیاه هم فکر نمیکردم که بتونم خوشحالی و خوشبختی رو پیدا 

!ی منها ایجاد شده، تبدیل بشه به خونهای که برای گرگینهکنم. هیچوقت فکر نمیکردم مدرسه  

کرده بودم. ها رو تجربهاما من واقعا این  

های خوبی پیدا کرده بودم.من دوست  

تر از همه، عشق!همینطور قدرت... و مهم  

حد و مرز...یه عشق بی  

فکر میکردم چیزهایی که به دست آوردم رو میتونم تا ابد داشته باشم. فکر میکردم این وضع تا ابد 

ن اشتباه میکردم.پابرجاست؛ اما اینطور نیست... م  

های ریز شن، دیگه جز دونهحس میکردم قلبم تبدیل به سنگ شده و انقدر ساییده و خُرد شده که به

 چیزی ازش باقی نمونده.

چی برای من تموم شده بود...همه  

 دلم نمیخواست تسلیم بشم.

 دلم نمیخواست بمیرم.

ه بدیم.دلم میخواست کنار داستین باشم و زندگی مشترکمون رو ادام  

ی رویاییمون رو بسازیم.دلم میخواست تو زمینی که برام خریده، خونه  

 باهم بریم سفر، ماجراجویی کنیم، برقصیم، بخندیم و اتفاقات خوش زیادی رو کنار هم تجربه کنیم.

هام پرپر میشه؟چرا زندگی قشنگی که سعی داشتیم بسازیم، داره جلوی چشم  

 زیرلب دعا کردم:
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طفا! اگه میتونی صدای منو بشنوی، لطفا بهم کمک کن.خدایا... ل -  

 منتظر موندم؛ اما هیچ جوابی عایدم نشد.

خراش شیطان بود.های آزاردهنده و گوشتنها چیزی که نصیبم میشد، خنده  

های گروه دریافت کرده بودم رو بهشون پس تصمیم گرفتم تسلیم بشم و قدرتی که از جانب گرگینه

 بدم.

وج شدیدی از انرژی از طریق پیوندمون به من منتقل شد.اما دوباره م  

های های جادویی که گرگینهتک رشتهنه فقط از طریق پیوندم با داستین؛ بلکه این انرژی رو از تک

 گروه رو به من متصل میکردن، دریافت کردم.

رفته بیشتر میشد و قدرت زیادی به وجودم سرازیر میشد.این انرژی رفته  

های گروهم متصل میکرد، فریاد کشیدم:هایی که منو به گرگینهشتهاز طریق ر  

"تمومش کنید!" -  

ها میتونن صدام رو بشنون یا نه؛ اما باید تالشم رو بکنم.مطمئن نیستم اون  

 ادامه دادم:

ای تکتون رو مصرف کنم. فایدهمن نمیتونم شیطان رو شکست بدم. نمیخوام دوباره انرژی تک" -

"باعث میشم آسیب ببینین.نداره؛ فقط   

 سرمو روی میز گذاشتم و از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"خیلی دوسِت دارم." -  

هام رو شل کنم تا رها بشم، صدایی رو تو ذهنم شنیدم:همین که خواستم دست  
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"نه!" -  

 سرم رو از روی میز بلند کردم و از طریق پیوندمون گفتم:

"داستین؟" -  

ی گرگم رو تو میز چوبی فرو کردم.هادوباره پنجه  

هام رو زخمی کرده بودن؛ اما من این درد رو نادیده گرفتم. االن اصال مهم های تیز میز، دستتراشه

 نیست.

 داستین گفت:

"کالدیا داره رو چیزی که میتونه بهت کمک کنه، کار میکنه." -  

ی امید تو وجودم جوونه زد.دونه  

ه، پس من یه شانس برای خالصی دارم.اگه کالدیا داره کمکم میکن  

وجود دریافت کردم. های گروه در اختیارم گذاشته بودن رو با تمامِ قدرتی که گرگینه  

های گروه داره بهم این انرژی مدام بیشتر میشد... حس میکنم االن قدرتی بیشتر از قدرت گرگینه

 منتقل میشه.

 صدای ترک خوردن میز تو فضا پخش شد.

مکنه میز خُرد و خاکشیر بشه.هر لحظه م  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"به کالدیا بگو عجله کنه. نمیتونم بیشتر از این طاقت بیارم." -  

 فشاری که روی من بود، شدیدتر شده بود.



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
122 

 

تر شده بود.هوا غلیظ  

تر شده بود.انگار هر چیزی که حس میکردم، شدید  

 مایعی داغ روی صورتم جاری شد...

چیز آشنای دیگه رو ی ضعیفی از بوی کاج و یهبوی فلزمانند خون تو هوا پخش شد. میتونستم رایحه

 هم حس کنم.

 من...

 خون داستین بود!

 صدای داستین تو ذهنم پخش شد:

"ی سه، خودت رو از میز جدا کن و به سمت شیطان پرتاب شو.تا سه میشمارم تسا... با شماره" -  

ور از اتفاقی که اینجا رخ داده، خبر داره؛ اما وضعیتم انقدر بحرانی بود که نمیدونستم داستین چط

 نمیتونستم چندان رو این موضوع فکر کنم.

ی داستین احمقانه هست!اما نقشه  

 تو ذهنش گفتم:

. اگه من شیطان رو لمس کنم، نه! نمیتونم میز رو رها کنم. اطراف اون شیطان یه گرداب وجود داره" -

"تر از مرگ رو تجربه میکنم.ر و وحشتناکچیزی بدت  

ای که باعث نشه من راهی جهنم بشم و این شیطان ی دیگه داشته باشن. نقشهها باید یه نقشهاون

 لعنتی از جادوم برای به گند کشیدن دنیا استفاده کنه.

 داستین گفت:
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بتونی جادویی که بهت  به ما اعتماد کن. کالدیا میگه که تو باید اون شیطان رو لمس کنی تا" -

"بندی انجام بشه.تحمیل کرده رو بشکنی. اما این کار باید طبق زمان  

"بندی؟زمان" -  

 

مطمئن نبودم که منظور داستین چیه؛ اما اهمیتی نداره. چون من نمیتونم دست به همچین کاری 

 بزنم.

 گفتم:

"ده باشین و...! باید یه راه دیگه وجود داشته باشه. اگه شما اشتباه کرنه" -  

 داستین ساکت موند و چیزی نگفت؛ اما من میتونستم صدای افکارش رو بشنوم:

وقت ازت نمیخوام ی روح منی و من هیچی گمشده. تسا تو نیمهکالدیا میگه که اشتباه نمیکنه" -

ماد کاری انجام بدی که به ضررت تموم شه؛ پس بدون مطمئنم که این روش جواب میده. لطفا بهم اعت

"کن. هر وقت بهت گفتم، میز رو رها کن.  

زده جیغ کشیدم و های گرگم از میز جدا شد. وحشتیهو بخشی از چوب میز شکست و یکی از پنجه

 داستین تو ذهنم گفت:

"کاری نکن.ی سه رو نگفتم، هیچاالن میز رو رها نکن! تا وقتی شماره" -  

"فقط عجله کنین!" -  

"چی رو آماده میکنیم.تر همهعتا حد امکان داریم سری" -  

 شیطان به حرف اومد:

تو نمیتونی از دست من خالص شی. من مالک تو هستم. -  
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ها مثل این بود که انگار سرمای یخ تو ستون فقراتم رسوخ میکرد.شنیدن اون کلمه  

 گفتم:

هرگز! -  

ست. من اسیرش شاید اون شیطان فکر میکنه که صاحب منه؛ اما اینطور نیست. اون مالک من نی

 نیستم.

 صدای داستین رو تو ذهنم شنیدم:

"یک. دو. سه! االن وقتشه عزیزم. میز رو رها کن." -  

هام رو وادار به حرکت کنم.اما من نمیتونستم همچین جراتی به خرج بدم. نمیتونستم انگشت  

 داستین دوباره گفت:

". فقط به حرفم گوش کن.چی خوب پیش میرهاز میز جدا شو تسا! بهت قول میدم همه" -  

 

ها رو بهم میزد، مطمئنا بهش میگفتم که خفه شه و ای به غیر از داستین، این حرفاگه هر فرد دیگه

 دهنش رو ببنده!

 اما من با بند بند وجودم به داستین اعتماد داشتم.

بهم نمیگه میز  داستین اگه مطمئن نباشه که این کار باعث میشه از اینجا جون سالم به در ببرم، هرگز

 رو رها کنم.

هام رو بستم و میز رو رها کردم.چشم  
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همونطور که تو هوا شناور شده بودم و داشتم مستقیما به سمت اون شیطان کشیده میشدم، جیغ 

 کشیدم:

لعنتی! -  

 و بعد محکم به شیطان برخورد کردم.

نحوی بتونه دن به شیطان بهبا خودم فکر کردم که شاید کلید رهایی من، همین باشه. شاید ضربه ز

 جادویی که برای گرفتار کردن من به کار برده رو بشکنه و از بین ببره.

 اما این اتفاق نیفتاد!

هاشو دور گردنم حلقه کرد و شدیدا فشار داد.شیطان دست  

 داشتم خفه میشدم.

هاش چنگ زدم و سعی کردم خودم رو از اسارتش آزاد کنم.به دست  

هش نزدیک شده بودم؛ اون عوضی دیگه نمیتونست ماهیت واقعی خودش رو مخفی حاال که حسابی ب

 کنه.

های قرمزرنگش آتیش شعله میکشید و حرارت سوزانی از بدنش ساطع میشد.تو چشم  

طرز غیرممکنی قدرتمند!شدت زمخت و بههای زشت بودن. بههاش پوشیده از پولکانگشت  

های لعنتی اون شیطان دست و پا بزنم؛ چون حصار دستاهمیتی نداشت که من چقدر برای رهایی 

 اصال شل نمیشدن.

هام کنم.سختی میتونستم هوا رو وارد ریهاتفاقا شیطان فشار بیشتری به گلوم وارد میکرد و من به  

 به نفس نفس افتاده بودم...
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شکمش لگد بزنم؛ بار با پاهام به سعی کردم با تمام قدرت و سرعتی که از خودم سراغ داشتم، چندین

 اما اون لعنتی حتی یه اینچ هم تکون نخورد.

 داستین تو ذهنم گفت:

آروم باش عزیزم. کالدیا گفت که تو باید اون شیطان رو لمس کنی. حاال که این کار رو انجام " -

"دادی، وقتشه بهش بگی که دست از سرت برداره.  

"اشت.ای ندمن قبال این کار رو انجام دادم؛ اما فایده" -  

"دوباره انجامش بده. االن انجامش بده!" -  

داستین قدرت بیشتری رو از طریق پیوندمون به من منتقل کرد، تا جایی که حس میکردم تو دریای 

 قدرت غرق شدم!

های آتیش بود، خیره شدم و گفتم:های اون شیطان لعنتی که پر از شعلهمستقیما به چشم  

ررر!دست... از... سرم... بردارررر -  

کم تبدیل شد به جیغ!دار بود؛ اما کمها رو بیان میکردم، صدام آروم و خشوقتی این کلمه  

 جیغ کشیدم و دوباره اون جمله رو تکرار کردم.

 قدرت و جادو باهم ترکیب شدن...

تر از شب!چیز تاریک شد... تاریکیهو همه  

هایی وجود نداشتن که به گلوم فشار بیارن.اما دیگه دست  

یگه گردابی وجود نداشت که منو به سمت خودش بکشه.د  

 دیگه گودالی وجود نداشت که به درونش سقوط کنم.
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 دیگه خبری از جادوی کثیف شیطانی نبود.

 خشکم زده بود!

*** 

بخاطر من نفس بکش تسا. زود باش عزیزم! نفس بکش. -  

 چیزی به صورتم برخورد کرد.

م تسا. میتونم حست کنم... میدونم که اینجایی.من میتونم صدای ضربان قلبت رو بشنو -  

هام کامال باز شدن.یهو به نفس نفس افتادم و چشم  

 داستین پیشونیش رو به پیشونی من چسبوند و گفت:

خداروشکر! -  

هام کشیدم و مزه خون رو حس کردم.زبونمو روی لب  

 گفتم:

صورتم ریخته شده؟؟تو این جهنم چه خبره؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا خونِ تو روی  -  

 

 داستین شروع کرد به خندیدن؛ اما بیشتر شبیه این بود که بغضش شکسته و داره گریه میکنه!

 صداش زدم:

داستین؟ -  

 داستین از روی من کنار رفت و نزدیک به من، روی زمین دراز کشید.
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میچرخید.سعی کردم روی زمین بشینم تا بتونم داستین رو ببینم؛ اما انگار اتاق دور سرم   

 پرسیدم:

تو حالت خوبه؟ -  

نه! حتی یه ذره هم خوب نیستم. -  

های الی انگشتهام رو البههای داستین دستم رو لمس کردن؛ اما من حتی نمیتونستم انگشتانگشت

حس شده بود.جفتم سُر بدم! انگار بدنم کامال بی  

 احساس پوچی میکردم...

کشیدیم و سعی کردیم فقط نفس بکشیم!برای یه مدت، من و داستین همونجا دراز   

مطمئن نبودم چطور باید بالیی که سرم اومده بود رو هضم و پردازش کنم؛ اما میدونم که یه شیطان 

 خودش رو با یه پیوند به من متصل کرده.

 یه شیطان خیلی قدرتمند!

رو خنثی کنیم... اما حتی با اینکه ما تونستیم جادویی که امشب برای اسیر کردن من به کار برده بود 

 شیطان هنوز از بین نرفته بود!

 من میتونستم جادوی شیطانی رو حس کنم! زیر پوستم جا خوش کرده بود و به آرومی حرکت میکرد.

ای نداشتم که چطور میتونم از شر این جادوی کثیف راحت شم.هیچ ایده  

ت صدها گرگینه مصرف شده بود!برای بیرون اومدن از کابوسی که به درونش کشیده شده بودم، قدر  

 اگه مجبور بشم که رودررو با این شیطان مبارزه کنم، حتما شکست میخورم.

عیار!یه شکست تمام  
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 حاال ما باید چیکار کنیم؟!

*** 

هامون هوای کافی من و داستین، کنار هم روی زمین دراز کشیده بودیم و سعی میکردیم به ریه

 برسونیم.

زیدن و به هم برخورد میکردن. صدایی که ایجاد میشد، حسابی کفریم میکرد.هام مدام میلردندون  

 گفتم:

نمیتونم لرزیدنم رو متوقف کنم. -  

آدرنالین خونت حسابی تحلیل رفته. یکم زمان میبره تا شرایطت به حالت عادی برگرده. -  

 صدای داستین لرزون و ضعیف شنیده میشد.

بود، این حال خرابش واقعا دلیل خوبی داره! با چیزهایی که داستین امشب حس کرده  

 من تا حاال داستین رو انقدر داغون ندیده بودم. کامال مشخصه که بدنش خالی از انرژی شده.

 میدونم که نگرانی منو حس کرده؛ چون دستم رو فشار داد و گفت:

خوب میشم عزیزم. فقط یکم بهم زمان بده. -  

هام هم احساس ضعف میکردم!ما حتی تو انگشتمنم سعی کردم دستش رو فشار بدم؛ ا  

 داستین تنها کسی نیست که انرژی بدنش ته کشیده... انرژی منم تماما مصرف شده.

 این وضع خیلی افتضاحه!

 اصال دلم نمیخواد دوباره به اون مکان برگردم.
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نم جلوی نحوی توی ذهنم بوده، مطمئن نیستم که چطور میتواز اونجایی که اون مکان لعنتی به

 شیطان رو بگیرم تا دوباره تسلط ذهنم رو به دست نگیره.

 باید هرچه زودتر پیوندی که بین من و اون لعنتی برقراره رو بشکنم!

سختی قورت دادم.دهنم رو بهآب   

 من ترسیده بودم.

نمیتونه احساس واقعی منو توصیف کنه. "ترسیده"ی نه! واژه  

صف کنه. من با بند بند وجودم وحشت رو لمس کرده بودم.زده بهتر میتونه حالم رو ووحشت  

 پرسیدم:

چه مدت بیهوش بودم؟ -  

چهار ساعت. -  

چی؟! االن ساعت چنده؟ -  

 دوباره سعی کردم روی زمین بشینم؛ اما هیچ انرژی برام باقی نمونده بود که بتونم جمعش کنم.

 گفت:

شب گذشته.یکم از نیمه -  

لعنتی! -  

عت تو اون گودال عمیق گیر افتاده بودم.یعنی من چندین سا  

 گفتم:
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موبایلم کجاست؟ -  

من واقعا نیاز داشتم که با کالدیا حرف بزنم. شاید اون اطالعات بیشتری درمورد پیوند با شیاطین 

 داشته باشه و بدونه که باید چیکار کنم.

 داستین جواب داد:

طمئن نیستم که بتونم حرکت کنم.روی میز عسلیه؛ اما من نمیتونم برات بیارم. هنوز م -  

باز هاش نیمهی بزرگ آب، پخش زمین شده بود و تکون نمیخورد. فقط چشمداستین مثل یه قطره

 بودن.

 وضعیت من هم بهتر از داستین نبود.

ای ازمون برنمیاد.بنابراین گمونم بهتر باشه که کمی صبر کنم؛ چون به هر حال، فعال کار دیگه  

موبایلم رو تو دستم نگه دارم؛ پس باید صبر کنم تا لرزشم متوقف بشه.من حتی نمیتونم   

ای هام کمتر بشه؛ اما هیچ فایدههامو مشت کردم، به این امید که کمکم کنه تا لرزش دستدست

سختی جمع کرده بودم، بیخودی مصرف بشه.نداشت. فقط باعث شد انرژی که به  

شده، صورتم حسابی آور خون خشکم فلزمانند و چندشهام کشیدم و با چشیدن طعزبونمو روی لب

 درهم شد.

 از داستین پرسیدم:

چرا خون تو، رو تمام صورتم ریخته شده؟! -  

 تو ذهنم جواب داد:
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از طریق پیوندمون نمیتونستم بهت دسترسی پیدا کنم؛ بخاطر همین با کالدیا تماس گرفتم. اون " -

. منم فورا رفتم تو آشپزخونه و با اولین ا و تقویت کنهگفت که خون من میتونه پیوندمون رو احی

"چاقویی که پیدا کردم، دست به کار شدم.  

وقتی تو ذهنم گیر افتاده بودم، میتونستم امواج ترس داستین رو که از طریق پیوندمون به وجودم 

 سرازیر میشد، حس کنم.

وده.حتما وقتی داشته بازوش رو با چاقو میبُریده، حسابی آشفته ب  

هاشون خیلی سریع ترمیم میشه؛ پس داستین مجبور بوده ها دارن، زخمبا قدرت درمانی که گرگینه

 که بریدگی عمیقی ایجاد کنه.

 اگه داستین یه انسان بود، حتما تا االن از شدت خونریزی مُرده بود...!

 دستم رو دراز کردم و بازوش رو گرفتم. گفتم:

زخمت ترمیم شده. -  

ای که تمام بازوش رو پوشونده بود، نمیتونستم با اطمینان بگم که شدهجود خون خشکالبته با و

 زخمش کامال ترمیم شده؛ اما خب... من هیچ بریدگی روی پوستش حس نمیکردم.

 داستین تو ذهنم گفت:

"آره. میدونم که حالم خوب میشه. اما..." -  

 آهی کشید و بعد ادامه داد:

هست، تو دردسر افتادی بودی. بنابراین نجات تو ارزشش رو داشته که  تویی که جونم بهت بسته" -

"به این وضع بیفتم.  
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آره... میفهمم... -  

ام رو به دست بیارم، اولین کاری که میکنم، شستن صورتمه.رفتهبه محض اینکه انرژی از دست  

عدا تمیزش میکنم!کف خونه هم حسابی از خون خیس شده بود؛ اما چندان درموردش نگران نبودم. ب  

 پرسیدم:

هیچ شانسی وجود داره که کالدیا هنوز پشت خط باشه؟ -  

"نه! درست زمانی که کالدیا طلسمش رو تموم کرد، تماس قطع شد." -  

 که اینطور... مطمئنا طلسم آسونی نبوده.

بتونم  بعد از چند دقیقه دراز کشیدن رو زمین، سعی کردم کنترل بدنم رو دوباره به دست بگیرم تا

ای نداره.جا بشم؛ اما متوجه شدم که هیچ فایدهجابه  

 چون تنها چیزی که میتونستم حس کنم، ترس بود.

 فکر میکردم وحشتی که درونم حس میکنم، تماما به خودم مربوط میشه؛ اما اینطور نبود.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

ها حس کردم، خیلی حشتی که تو اون لحظهامروز دوبار مجبور شدم تو رو احیای قلبی کنم. و" -

آور بود؛ بخاطر همین به کمی زمان نیاز دارم تا بتونم به خودم بیام... بنابراین آره! ترسی که عذاب

"حس میکنی، فقط از جانب خودت نیست.  

لحظه صبر کن! داستین االن چی گفت؟یه  

 پرسیدم:

"دوبار منو احیای قلبی کردی؟" -  
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ی دوم چه زمانی بوده؟!از اقیانوس بیرون کشید، این کار رو انجام داد. اما دفعهمیدونم وقتی منو   

 گفت:

چند دقیقه قبل از اینکه به هوش بیای، اصال نفس نمیکشیدی! تماسم با کالدیا هم قطع شده بود. " -

...بخاطر همین مطمئن نبودم که طلسم کالدیا جواب داده یا نه. اگه تو رو از دست میدادم  

 

وباره امواج ترس داستین به درونم رسوخ کرد.د  

های داستین شدم، یهو لرزش بدنم متوقف شد. شوکه شده بودم!ی حرفوقتی متوجه  

 اگه من نفس نمیکشیدم، پس یعنی تقریبا مُرده بودم.

 یا بهتره بگم واقعا مُرده بودم!

 دوبار!

هام دوباره شروع کردن به لرزیدن.دندون  

به رعشه افتاده بود. بدنم با شدت بیشتری  

 زمزمه کردم:

حاال باید چیکار کنیم؟ -  

"نمیدونم." -  

 دیگه دست روی دست گذاشتن، کافیه!

 نمیتونم همینجا بمونم و اجازه بدم که ترس منو تو خودش غرق کنه.

سختی بدنم رو حرکت دادم و روی زمین نشستم.به  
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ذُق میکردن.های بدنم از شدت درد ذُقتمام ماهیچه  

سختی میتونستم از درد ناله کنم.تی بهح  

تمام انرژی که جمع کرده بودم، صرف دراز کردن دستم شد تا بتونم موبایلمو از روی میز عسلی 

 بردارم.

سرم تکیه بدم و نفس عمیقی بکشم، متوجه شدم که عرق تمام بدنم رو وقتی تونستم به مبل پشت

 در برگرفته.

فق شدم قفل موبایلم رو باز کنم!بار تالش کردم تا باالخره موسه  

اش رو پیدا کنم.برای تماس با کالدیا هم جونم دراومد تا شماره  

 واقعا وضع مزخرفی بود!

 تماس برقرار شد و صدای بوق موبایلم تو اتاق نشیمن پخش شد.

گیر:بعد از چند لحظه انتظار، وقتی جز صدای بوق چیزی عایدم نشد، تماس رفت روی پیغام  

. لطفا یه پیام برام بذارید. وقتی پیامتون رو دریافت کنم، در ! شما با کالدیا تماس گرفتیدسالم -

 اسرع وقت باهاتون تماس میگیرم.

 منتظر موندم صدای بوق کوتاهی پخش بشه؛ بعد شروع کردم به حرف زدن:

روی زمین  رمقکالدیا؟ خیلی ممنونم بابت کمکت. انرژی من و داستین ته کشیده و هردومون بی -

افتادیم. تو حالت چطوره؟ راستی! من باید بدونم چطور میتونم پیوندم با شیطان رو از بین ببرم. لطفا 

 باهام تماس بگیر.

های کف زمین برخورد کرد.موبایلم از دستم سُر خورد و محکم به کاشی  
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 غر زدم:

لعنتی! -  

؛ چون دیگه جونی برام باقی نمونده بود مطمئن نبودم که تماس رو قطع کردم یا نه؛ اما بیخیالش شدم

 که تکون بخورم.

 داستین گفت:

کالدیا حالش خوبه. -  

 داستین خیلی مطمئن به نظر میرسید؛ اما آخه چرا؟!

 پرسیدم:

از کجا میدونی؟ -  

های گروه و آلفاهای دیگه، میتونم پیوند لوکاس رو حس کنم.چون از طریق پیوندم با گرگینه -  

عالیه!این خبر، خیلی   

 اگه لوکاس حالش خوب باشه، پس کالدیا هم خوبه. یا حداقل زنده هست!

اشون رو تامین رفتهها هم مثل من و داستینه و دارن سعی میکنن انرژی از دستاحتماال وضعیت اون

 کنن.

.حتما بخاطر همینه که کالدیا نتونسته به تماس من جواب بده  

و شدم، چه نوع شیطانیه؛ اما با اطمینان میدونم که اون لعنتی رمطمئن نیستم شیطانی که باهاش روبه

تره!از من قوی  

 اون شیطان حتما دوباره برمیگرده؛ اما چه زمانی؟
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سر گذاشتم، بدنم خالی از انرژی شده؛ ی وحشتناکی که امروز پشتفقط باید دعا کنم اگه من با تجربه

 پس حداقل اون شیطان هم کمی خسته شده باشه.

ی اون لعنتی دوباره پیدا بشه.وری شاید یه مدت طول بکشه تا سروکلهاینط  

اینکه اون شیطان تونسته تا این حد روی من تسلط پیدا کنه؛ مطمئنا یه فرد قدرتمند رو خالی از 

 انرژی کرده تا بتونه قدرت الزم برای این کار رو به دست بیاره.

زیادی الزم داشته؛ اما من مطمئن نیستم که این برای اینکه همچین بالیی سرم بیاره، قدرت خیلی 

 همه انرژی رو از کجا تامین کرده...

 وایسا ببینم!

 خدای من، موراکو!

 لعنتی...

 داستین تو ذهنم پرسید:

"تو واقعا اینطور فکر میکنی؟" -  

 زمان وقوع این اتفاقات باهم تداخل داره... قدرت موراکو به سبک و جادوی لوسیانا از بدنش" -

خارج شده و چند ساعت بعد از این فاجعه، همون شیطانی که به لوسیانا کمک کرده بود تا جادو و 

"ها نمیتونن تصادفی باشن!قدرت منو از وجودم بدزده، کنترل ذهن منو به دست میگیره. این اتفاق  

"گندش بزنن!" -  

"نه. درواقع این موضوع میتونه خبر خوبی به شمار بیاد." -  

"ای، خبر خوب محسوب بشه؟مکنه همچین فاجعهچطور م" -  
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چون این قضیه نشون میده که اون شیطان، خودش به تنهایی همچین قدرت زیادی نداره. با این " -

"حساب، ما زمان داریم که بتونیم تجدید قوا کنیم.  

تمون رو ی دیگه برای دریافت قدرت بیشتر پیدا کنه، ما باید وضعیتا زمانی که اون شیطان یه طعمه

.سروسامون بدیم  

 اگه درست حدس زده باشم، فعال کمی زمان داریم.

من هیچ امید واهی ندارم که اون شیطان دیگه برنمیگرده؛ چون مطمئنم که دیر یا زود این اتفاق 

.میفته  

 و وقتی دوباره خودش رو بهمون نشون بده، ما باید حسابی آماده باشیم.

جام بدیم، غذا خوردنه تا بتونم از این وضع مزخرف خالص بشیم.فعال تنها کاری که میتونیم ان  

ها ها خیلی ضعیف بود و برای اینکه بتونم قدرت اونوقتی تو ذهنم گیر افتاده بودم، پیوندم با گرگینه

 رو به سمت خودم بکشم، کالری خیلی زیادی سوزونده بودم.

.رفا بخاطر ترس نیستها و پاهام حس میکنم، صدر حال حاضر، لرزشی که تو دست  

 من حسابی ضعف کرده بودم.

 داستین گفت:

رمق شدم.تو انرژی خیلی زیادی از من دریافت کردی؛ بخاطر همینه که انقدر بی -  

هاش هنوز بریده بریده بودن.وقتی حرف میزد، کمی لکنت داشت و نفس  

 ادامه داد:

نیاز داریم.اما مهم اینه که تو حالت خوبه. االن هردومون به غذا  -  
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 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم.

 بعد یهو چیزی به ذهنم رسید و پرسیدم:

مقدار جادو در سری طلسم روی ما پیاده کنه؟ یا یهتو جن یا روحی میشناسی که بتونه یه -

 اختیارمون بذاره؟

 داستین بازدمش رو به بیرون فوت کرد و گفت:

ها رو بشناسم، مطمئنم که تو هرگز دلت نمیخواد با یه از اون حل آسونیه؛ اما حتی اگه من یکیراه -

بازن!ها خیلی حقهجن سروکله بزنی. اون  

فعال موضوع جن رو یه گوشه تو ذهنم میذارم تا بعدا که من و داستین از این ضعف مزخرف خالص 

 شدیم، درموردش پرس و جو کنم.

 گفتم:

ی به خودم بدم.گمونم بهتره که از جام بلند شم و یه تکون -  

تر گرفت و گفت:داستین دستم رو محکم  

الزم نیست به خودت فشار بیاری. چند لحظه بهم زمان بده، بعد خودم میتونم از روی زمین بلند  -

 شم. قول میدم!

 

ی روشن دیده میشه؛ طوری که فکر میکنی بدنش از طال ساخته پوست داستین همیشه به رنگ برنزه

نه!شده و مدام برق میز  

.پریده شدهاما االن پوستش مثل روح، سفید و رنگ  

.هاش گذاشت و دیگه چیزی نگفتهاشو روی چشمیکی از دست  
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 داستین حتی نمیتونست سرش رو بچرخونه تا بهم نگاه کنه.

حالی داستین انقدر شدیده که در عرض چند ثانیه درست نمیشه.اون کامال در اشتباهه. بی  

چیزی برای خوردن بیارم.م و یهمن حتما باید بلند ش  

شدت میلرزیدن و بهم اخطار میدادن که هرلحظه ممکنه آروم از روی زمین بلند شدم؛ اما پاهام به

ی مبل تکیه دادم تا حرکت ایستادم و محض اطمینان به لبهسقوط کنم؛ بخاطر همین همونجا بی

وقت پخش زمین نشم.یه  

هاش هنوز به رنگ طالیی تا بتونه منو ببینه. چشم جا کردهاش رو کمی جابهداستین دست

 میدرخشیدن.

 پرسید:

چطور تونستی حرکت کنی؟! -  

ها برای به لطف لجاجت محضی که تو خونم جریان داره! درضمن، هنوز کمی از انرژی که گرگینه -

.کمک دراختیارم گذاشتن، تو بدنم باقی مونده  

یارم، همینه!تنها توجیهی که میتونم برای این قضیه ب  

درصد از تمام انرژی که به من منتقل شده بود، مصرف شده؛ اما خب... انگار  58درواقع میشه گفت 

.درصد خالی از انرژی شده و بخاطر همینه که انقدر داغون به نظر میرسه 011داستین   

هاش رو بست.داستین خرخر کرد و دوباره چشم  

اده بودن، گمونم بتونم خودم رو به آشپزخونه برسونم.از اونجایی که پاهام هنوز از کار نیفت  

 فقط نباید راه برم! درواقع باید پاهامو روی زمین بکشم تا بتونم حرکت کنم.
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 درسته وضع من از داستین بهتره؛ اما خب اونقدراهم تعریفی نداره.

نظر میرسم و این پذیر به دفاع و آسیب. کامال بیاینکه تا این حد ضعیف باشم، منو کُفری میکنه

 افتضاحه!

 اما اینکه ضعف داستین رو حس کنم، هزاربرابر برام بدتره و خیلی اذیتم میکنه.

 سعی کردم کمی از قدرتم رو به داستین منتقل کنم؛ اما داستین فورا مانع کارم شد و گفت:

ون غذا بیاره. اگه این کار رو نکن تسا! الزمه که یکی از ما، قدرت کافی داشته باشه تا برای هردوم -

های وارفته، پخش زمین میشیم و از شدت وقت هردومون مثل ژلهتو االن انرژیت رو به من بدی، اون

 ضعف به لرزه میفتیم. تو فعال به اندازه کافی انرژی نداری که بخوای به من هم کمک کنی.

اما... -  

ون تلف نشیم.من حالم خوب میشه. فعال فقط یه فکری برای غذا بکن تا هردوم -  

هام کشیدم و دوباره از شدت انزجار، صورتم درهم شد.زبونمو روی لب  

هام حس کنم.ی تند و فلزمانند خون داستین رو میتونستم از روی لبهنوزم مزه  

تلوتلوخوران خودم رو به سمت جلو کشیدم تا به سینک ظرفشویی برسم. بعد فورا آب گرم رو باز 

 کردم.

ای انجام بدم.نکنم، نمیتونم کار دیگهتا صورتم رو تمیز   

شده انقدر افتضاحه که اشتهام رو حسابی کور میکنه و نمیذاره چیزی از گلوم مزه و بوی خون خشک

 پایین بره.

 روی بخش کوچیکی از موهام هم خون ریخته شده بود؛ اما برای تمیز کردنش الزمه که دوش بگیرم.
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رو ندارم.فعال که انرژی کافی برای حموم کردن   

هام افتادم به جون صورتم تا کامال چندبار به صورتم آب پاشیدم تا حسابی خیس بشه. بعد با دست

 تمیز بشه.

 اما هنوزم میتونستم بوی خون رو احساس کنم.

زور جلوی خودم رو گرفته بودم که باال نیارم.به  

ام ریختم و بعد به صورتم گهدستم رو به سمت مایع ظرفشویی دراز کردم، یه مقدار ازش تو دست دی

 مالیدم تا کامال پاک بشه.

وقتی کارم تموم شد، حس کردم که صورتم بوی لیموی مصنوعی میده! اما خب هر چی باشه، بهتر از 

شده هست.بوی گند خون خشک  

آمیز بوده!بنابراین میشه گفت تالشم موفقیت  

کردم و بعد انداختمش روی اُپن آشپزخونه.ها آویزون بود، صورتم رو خشک ای که کنار ظرفبا حوله  

ذره تالش برای تمیز کردن صورتم، نفسم رو بند آورده بود.همین یه  

 حاال وقت غذا خوردنه!

 به اُپن آشپزخونه تکیه دادم و سعی کردم بفهمم که باید چی بخوریم!

رست کنم.یخچال از موادغذایی مختلف پر شده بود؛ اما من اصال انرژی نداشتم که چیزی د  

قبل از اینکه تبدیل به گرگینه بشم، یه رژیم غذایی روزانه داشتم و بیشترین ناپرهیزی که ممکن بود 

های شکالتی مغزدار و ساندویچ آواکادو ای، بیسکوییتدر طول روز مرتکب بشم، خوردن ماست میوه

مرغ بود.و تخم  
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زیادی غذا مصرف کنم تا ضعیف نشم.ام، باید در طول روز مقدار خیلی اما االن که یه گرگینه  

 بنابراین به عنوان یه گرگینه، حتما باید آشپزی رو یاد بگیرم تا تو مواقع نیاز بتونم گرگم رو آروم کنم.

 درواقع غذا، بخش مهمی از زندگیم رو در برمیگیره.

االن میتونم های آشپزیم رو تقویت کردم؛ اما غذاهایی که عسلمون، من تا حدودی مهارتدر طول ماه

 آماده کنم، هم زمان زیادی ازم میگیرن و هم انرژی زیادی مصرف میکنن...

خوبی روی پاهام وایستم؛ چه برسه به اینکه مدام تو با انرژی کمی که من دارم، حتی نمیتونم به

 آشپزخونه این طرف و اون طرف برم.

تا بتونه من و داستین رو از این وضع تازه! اگه بخوام غذا درست کنم، مقدارش باید خیلی زیاد باشه 

.خالص کنه  

 وقتی به سمت یخچال راه افتادم، اتاق دور سرم میچرخید.

از در یخچال یه بیسکوییت شکالتی برداشتم. چندتا گاز بهش زدم تا کمی انرژی به دست بیارم و 

 پخش زمین نشم.

که باید خودم رو وادار میکردم تا حس بود با اینکه عاشق شکالت بودم؛ اما انقدر بدنم کرخت و بی

ها رو تو دهنم خُرد کنم.بتونم بیسکوییت  

 این وضعیت واقعا افتضاح بود.

پرتقال رو از داخل یخچال برداشتم و یه جرعه طوالنی ازش نوشیدم.بعد از خوردن شکالت، پاکت آب  

وشت پیدا کردم.مقدار پیتزای گبعد مشغول زیر و رو کردن فریزر شدم تا اینکه باالخره یه  

 عالی بود!
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 فقط کمی انرژی صرف کرده بودم؛ اما تونستم یه غذای پرکالری پیدا کنم.

پرتقال رو سر کشیدم و سعی کردم فکر کنم کار بعدی که باید انجام بدم، چیه.پاکت آب  

.ی اون شیطان بوداما تنها چیزی که میتونستم تو ذهنم تصور کنم، چهره  

و به یاد آوردم که وحشت رو به بند بند وجودم تزریق میکرد.انگیزش رلبخند نفرت  

 هنوزم باورم نمیشه همچین اتفاق ترسناکی رو تجربه کرده بودم.

ای داره وقتی اون های بدنم فریاد میکشیدن که فرار کنم؛ اما آخه فرار کردن چه فایدهتک تک سلول

دست بگیره.شیطان لعنتی میتونه تو ذهنم نفوذ کنه و کنترلم رو به   

 من نمیتونم...

"بس کن تسا!" -  

ای که تو ذهنم جوالن میدادن رو پاره کرد.هزدصدای داستین رشته افکار وحشت  

 ادامه داد:

"ما اول به غذا نیاز داریم. بعد میتونیم سر دربیاریم که واقعا چه اتفاقی رخ داده." -  

"درسته! االن غذا رو آماده میکنم." -  

ها رو داخل فِر سُر دادم.های مخصوص چیدم و اونرو تو سینیهای پیتزا برش  

های مزخرف فِر توجهی نکردم؛ تنها چیزی که میخواستم این بود که پیتزاها کمی گرم بشن. به درجه

 همین!

آروم تو دهن داستین ریختم تا کمی انرژی بگیره.کمی کیک از داخل یخچال برداشتم و آروم  

 پرسیدم:
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بهتری عزیزم؟ -  

 

سختی سرش رو تکون داد و گفت:داستین به  

خوبم؛ اما به غذای بیشتری نیاز دارم. -  

االن برمیگردم. -  

 به سمت آشپزخونه قدم برداشتم.

هام تلنبار کردم و همشونو روی هرچیز قابل خوردنی که داخل یخچال چیده شده بود رو تو دست

 مبلی که کنار داستین بود، خالی کردم.

ی بزرگ از موادغذایی روی مبل ایجاد کنم.دبار به آشپزخونه برم و برگردم تا یه تودهمجبور شدم چن  

پنیر، کالباس، خیارشور، کلوچه، میوه و هر چیزی که تو خونه داشتیم رو آورده بودم؛ طوری که مبل 

 تماما از غذا پر شده بود و حتی یه مقداری روی زمین افتاده بودن.

ه رفتم تا دوتا بطری نوشابه و دوتا لیوان بیارم، حسابی دهنم سرویس آخرین باری که به آشپزخون

 شد.

 آخه اون دوتا بطری انگار یه میلیون پوند وزن داشتن و واقعا برام سنگین بودن.

ها بریزم.یکم زمان برد؛ اما باالخره تونستم مقداری نوشابه تو لیوان  

جز خیره شدن به من، هیچ واکنشی از خودش ها رو به سمت داستین گرفتم؛ اما اون یکی از لیوان

 نشون نداد.

 اینکه سعی کنه بشینه تا این نوشابه رو بخوره، انرژی نسبتا زیادی ازش میگیره...
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 بنابراین االن داره فکر میکنه که این نوشابه ارزشش رو داره یا نه.

 گندش بزنن!

شدت ضعیف شده بود. من باید این وضع رو درست کنم.داستین به  

 لیوان نوشابه رو، روی میز عسلی گذاشتم و به سمت داستین خم شدم.

جا کنم؛ اما داستین حتی یه ذره هم تکون نخورد.بازوش رو گرفتم و سعی کردم کمی بدنش رو جابه  

 گفتم:

زود باش داستین! یکم بهم کمک کن. -  

جا کنم.دوباره سعی کردم داستین رو جابه  

ز روی زمین بلندش کنم تا بتونه بشینه و به قسمت پایینی مبل تکیه دفعه باالخره موفق شدم ااین

 بده.

هام بریده بریده شده بود و نمیتونستم به خوبی هوا رو به بخاطر انرژی که مصرف کرده بودم، نفس

هام بفرستم.ریه  

 آخه داستین واقعا سنگین بود؛ اما خب من هم یه گرگینه بودم.

ابلیت رو دارم که روی زمین دراز بکشم و بدن داستین رو مثل وزنه باال من به عنوان یه گرگینه این ق

 ببرم! بدون اینکه فشار زیادی به خودم وارد کنم.

 لیوان رو به سمت داستین گرفتم و گفتم:

بیا. اینو بخور عزیزم. -  

 شاید آب بهتر از نوشابه باشه؛ اما خب آب هیچ کالری به بدن داستین نمیرسونه.
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های داستین میلرزیدن؛ کمی از محتویات لیوان روی لباسش ریخته شدن؛ اما با که دست از اونجایی

 کمک من، موفق شد که لیوان رو سر بکشه.

 روی زمین، کنار داستین نشستم و به مبل که با دریایی از غذا پر شده بود، نگاهی انداختم.

ها رو به دویچ درست کنم. بعد اونمقداری کالباس، خیارشور و نون برداشتم تا باهاشون چندتا سان

 سمت داستین گرفتم و گفتم:

ها رو بخور تا جون بگیری.بیا داستین. این -  

ها شد، متوجه شدم که منم انرژی زیادی مصرف کردم و باید وقتی داستین مشغول خوردن ساندویچ

مقدار غذا بخورم.یه  

فورا تو دهنم چپوندم.یه قالب پنیر چدار برداشتم، اون رو الی نون پیچیدم و   

ی ی چندتا کلوچهعالوهزمینی خوردیم؛ بهبعدش یه بسته چیپس سیب Bimbo چندتا ساندویچ ،

 کالباس و خیارشور دیگه، یه ظرف پر از شکالت صبحانه نوتال و...

 اما بازم کافی نبود!

شده بودن رو بیارم. بخاطر همین چندبار دیگه به آشپزخونه رفتم تا تمام تنقالتی که تو انبار ذخیره  

تقریبا تمام غذاهایی که تو خونه داشتیم رو مصرف کرده بودیم. گمونم فقط نمک و فلفل باقی مونده 

 باشه!

 با غذاهایی که خورده بودیم، انرژی قابل توجهی به دست آوردیم.

انداز شد.همون موقع بود که صدای زنگ فِر تو خونه طنین  

ت آشپزخونه راه افتادم.از روی زمین بلند شدم و به سم  
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ها به خودم زحمت بدم! آخه بوی پیتزایی که تو آشپزخونه حوصله نداشتم که برای پیدا کردن ظرف

کننده بود.پیچیده بود، واقعا مست  

 هم من و هم داستین به کالری این پیتزاها نیاز داشتیم؛ پس بهتره وقت رو تلف نکنم.

ا رو از فِر بیرون آوردم.های پیتزای سینیهای پارچهبا دستکش  

ای داشتن که شکمم به قار و قور افتاد.العادهانقدر بوی فوق  

 گفتم:

چطور ممکنه هنوز گرسنه باشم؟! من همین االن یه ظرف پر از نوتال خوردم. -  

ی گرگت مثل جاروبرقی عمل میکنه؟ازم میخوای برات توضیح بدم که چرا معده -  

و نق زدم: هام رو تو حدقه چرخوندمچشم  

ساکت شو عزیزم! -  

تری تقسیم کنم؛ اما بعدش پشیمون شدم.های کوچیکاول فکر کردم بهتره پیتزاها رو به برش  

هامون کنیم؛ بنابراین نیازی نیست به هر حال من و داستین قراره تمام این پیتزاها رو پیشکش معده

 به خودم زحمت بدم.

تر و لذیذتره.و )غذای مکزیکی( بخوریم، خیلی راحتاتفاقا اگه این پیتزاها رو به سبک تاک  

 به سمت مبل قدم برداشتم. اطراف مبل انگار بمب ترکیده بود!

 فکر کنم تا االن یه تُن غذا خوردیم!

ی داغ رو تو دهنم گذاشتم، پیتزای گوشت، غذای موردعالقه من نبود؛ اما به محض اینکه اولین لقمه

هام خارج شد.ای از بین لبه بود که ناخواسته نالهباید اعتراف کنم انقدر خوشمز  
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 گفتم:

تره!این پیتزا از چیزی که فکر میکردم، خیلی خوشمزه -  

"نه؛ خیلی خوشمزه نیست. فقط چون حسابی ضعف کردی، اینطور حس میکنی." -  

 

ای که تو دهنش بود رو قورت داد و گفت:لقمه  

بهتری دارم. ممنون تسا.من نسبت به چند دقیقه قبل، احساس خیلی  -  

کمترین کاری بود که میتونستم برات انجام بدم. -  

 نگاهی به اطرافمون انداختم.

 به معنای واقعی کلمه خونه رو پوکونده بودیم!

های نون پخش شده بود.های خالی غذا و خُردهروی زمین پاکت  

 گفتم:

ترک کنیم؛ چون ما تمام غذایی که تو ولی میدونی... خوبه که قراره تا سه ساعت دیگه اینجا رو  -

خونه داشتیم رو مصرف کردیم و تقریبا دیگه چیزی باقی نمونده. شرایط این جزیره هم طوری نیست 

که بتونیم تا فروشگاه پیاده بریم. برای خرید موادغذایی جدید، به قایق و ماشین نیاز داریم تا بتونیم 

 خودمون رو به شهر برسونیم.

اش برای من دلگرمی بزرگی محسوب میشد.و شنیدن صدای خندهداستین خندید   

بار از زمانی که به حاال که داستین بهتر شده بود، حس میکردم که روحم آروم گرفته و برای اولین

 هوش اومدم، میتونم یه نفس راحت بکشم.
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 پرسیدم:

چرا بهم اجازه دادی که تا این حد از انرژیت استفاده کنم؟ -  

عطلی جواب داد:مداستین بی  

چون این چیزی بود که تو بهش نیاز داشتی. -  

 حق با داستین بود.

اگه داستین اون همه انرژی رو در اختیار من نمیذاشت، احتماال من نمیتونستم از اون وضع جون سالم 

 به در ببرم؛ اما راستش هنوزم نسبت به این کار احساس خوبی نداشتم.

از انرژی کرده بودم و این موضوع باعث میشه از خودم بپرسم  من حسابی وجود داستین رو خالی

های گروه بخاطر من مجبور به تحمل چه وضع مزخرفی شده بودن... ی گرگینهبقیه  

 داستین گفت:

ها میدونیم تو همچین مواقعی باید چیکار های گروه هم خوبن. ما گرگینهمن حالم خوبه. گرگینه -

هاشون باشه رو میخورن تا انرژی از مثل من هرچیزی که جلوی چشم ها همی گرگینه. بقیهکنیم

اشون رو تامین کنن؛ بنابراین وقتی صبح بشه، همشون حسابی سرحال میشن. اما یه رفته دست

بار های گروه ترجیح میدن یهموضوعی رو میخوام بهت بگم و تو باید باورش کنی! مطمئن باش گرگینه

ی رو تجربه کنن؛ اما مجبور نشن خودشون با این شیطان درگیر بشن. خالی شدن بدنشون از انرژ

ها با کمک کردن به تو، ها حتی نمیتونن به جنگیدن با همچین شیطانی فکر کنن. بنابراین گرگینهاون

ها میخواستن تو نجات پیدا کنی تا در آینده درواقع امنیت خودشون رو تضمین کردن؛ چون اون

ها به صورت گروهی زندگی میکنیم. بخاطر همینه خاطر همینه که ما گرگینهازشون محافظت کنی. ب

ها رهبرانی برای خودشون انتخاب میکنن تا بتونن بهشون تکیه کنن. تو چه بخوای و چه که گرگینه

ها تسلط داشته باشه.نخوای، یه آلفایی تسا! آلفایی که میتونه به گرگینه  
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ولی هستم. همین! من گروهی ندارم که بخوام مدیریتش کنم.نه داستین! من فقط یه آلفای معم -  

 و کامال مطمئنم که هرگز نمیخوام گروهی داشته باشم.

میدونم؛ اما تو خیلی قدرتمندی و ... -  

 داستین داره مزخرف میگه.

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

تری.تو از من قوی -  

تر نیستم.نه! در حقیقت من از تو قوی -  

کردم که داستین داره شوخی میکنه؛ اما لحنش کامال قاطع و مصمم بود.لحظه فکر یه  

 اون داره جدی باهام حرف میزنه...

 ادامه داد:

جوی بهتری هستم؛ اما تمام من شوخی یا تعارف نمیکنم عزیزم. درسته که من نسبت به تو جنگ -

گرگینه شدی. مطمئنم  عمرم آموزش دیدم و تمرین کردم. درحالی که تو فقط چند ماهه تبدیل به

راحتی منو شکست بدی.چند سال دیگه، تو میتونی به  

 دستم رو فشار داد و گفت:

ها میشی تا مدیریتشون کنی. تو نمیتونی مانع این اتفاق بشی و یه روز، تو صاحب گروهی از گرگینه -

ه سمت خودشون بکشن و ها رو بیا ازش دوری کنی. آلفاها این قابلیت رو دارن که بتاها و بقیه گرگینه

. یعنی رهبری، تو ذات آلفاهاست...کنترلشون کنن. این موضوع  
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این موضوع درمورد آلفاهای دیگه، برام قابل درک بود؛ اما چندان مطمئن نیستم که شامل حال منم 

 بشه.

ها ینهی قدرتمند هستم؛ اما این دلیل نمیشه که من آلفای یه گروه از گرگمیدونم که من یه گرگینه

 باشم!

 آلفا بودن مسئولیت خیلی سنگینیه.

 اصال من دلم میخواد که خودم رو درگیر این وظیفه کنم؟ نه! من از محدودیت خوشم نمیاد.

 فعال تنها چیزی که دلم میخواد، اینه که از شر این شیطان لعنتی خالص بشم.

 داستین گفت:

تو از شر اون خالص شدی. -  

طول نمیکشه که اون شیطان دوباره برمیگرده. نه! اینطور نیست. خیلی -  

 سرم رو آروم تکون دادم و گفتم:

من فکر میکنم با اتفاق امروز، فقط اون رو بیشتر از قبل عصبی کردم. -  

 مکث کردم و بعد تو ذهن داستین پرسیدم:

"حاال باید چیکار کنیم؟" -  

قدم تو این ماجرا پیش میریم تا موفق سر گذاشتیم، قدم به مثل تمام اتفاقاتی که تا االن پشت" -

"بشیم.  

 این کاریه که همیشه انجام دادیم.
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ی خوبیه؛ اما اولین قدمی که باید برداریم، اینه که بفهمیم اون شیطان کیه، دقیقا چه نقشه

هایی داره و چطور میتونم این پیوند شیطانی که منو به اون لعنتی مرتبط میکنه رو نابود کنم.قدرت  

ای به جهنم وجود مئن نیستم که اون شیطان از چه مُهر و مومی حرف میزد؛ اما اگه دروازهمن مط

بر روح خودم، چیزهای زیادی  نحوی من سرنخ یا کلید این ماجرا باشم... پس عالوهداشته باشه و به

ای هم در معرض خطر قرار میگیرن!دیگه  

*** 

وق بود.تنها صدایی که از موبایلم شنیده میشد، صدای ب  

 به نظرم شنیدن این صدا تو همچین شرایطی، واقعا اعصاب خُرد کن و آزاردهنده هست.

 از شدت نگرانی مدام پاهام رو تکون میدادم.

ایلبه فاصله داشتیم؛ اما من هنوز موفق نشده هوا کامال تاریک شده بود و ما فقط چند دقیقه تا سنت

 بودم که با کالدیا صحبت کنم.

 داستین گفت:

کالدیا حالش خوبه عزیزم. -  

 دلم میخواست جیغ بکشم و حرصم رو سر داستین خالی کنم.

بین باشه.آخه اون اصال از حال کالدیا خبر نداره؛ اما مدام سعی میکنه که خوش  

 برعکس، من همش تو ذهنم تصور میکنم که اون شیطان یه بالیی سر کالدیا آورده یا اذیتش کرده...

گیرش از پشت خط پخش شد:ش تماس گرفتم؛ اما طبق معمول، صدای پیغامبار دیگه باهایه  

سالم! شما با کالدیا تماس گرفتید. لطفا... -  
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 آهی کشیدم و تماس رو قطع کردم.

گیرش رو شنیدم!ی کالدیا برای پیغامشدهها بار صدای ضبطگمونم امروز میلیون  

 دیگه واقعا کالفه شده بودم.

وانی ماشین پرت کردم و با نگرانی بازدمم رو به بیرون فوت کردم.موبایلم رو تو جا لی  

بلند مشکی داستین واقعا دنج و راحت بود؛ اما من انقدر آشفته بودم که حس میکردم با اینکه شاسی

 روی یه عالمه سوزن نشستم!

ذرونیم؛ اما عسلمون رو اونجا خوش بگما اون جزیره رو برای چند هفته رزو کرده بودیم تا حسابی ماه

 مجبور شدیم زودتر از زمان مقرر، جزیره رو تحویل بدیم.

هر حال مجبور شدیم خاطرات خوش این مدت رو تو  نمیدونم چقدر برامون هزینه برداشته؛ اما به

 فرودگاه جا بذاریم و فورا خودمون رو به تگزاس برسونیم.

اهم تنها هستیم و بین این همه آشفتگی، باریه که من و داستین بگمونم در طول امروز، االن اولین

ی مثبت، همینه!تنها نکته  

جا تنها نبودیم.تاکسی دریایی، فرودگاه، هواپیما و... هیچ  

 داستین گفت:

دستش نباشه یا شاید آنتن نمیده. تو که خودت میدونی کالدیا و لوکاس برای یه  شاید موبایلش دم -

ازشون خبردار شدیم. تازگیمدت در دسترس نبودن و ما هم به  

 حق با داستین بود.

 گفتم:
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آره! چیزی که میگی، ممکنه درست باشه. -  

.اما حرف داستین نمیتونه بهم دلگرمی بده یا از نگرانیم کم کنه  

 امروز برای من، روز طوالنی و پُر تنشی بود.

یلی طول نمیکشید تو مسیر رسیدن به فرودگاه، چندبار از شدت خستگی تو ماشین خوابم برد؛ اما خ

 که از خواب میپریدم.

ای برام نداشتن و فقط خستگی و آشفتگیم رو چندین های کوتاه هیچ فایدهبخاطر همین این چُرت

 برابر کردن.

 اگه بخوام روراست باشم، نمیتونم بخاطر نخوابیدن تو راه برگشت از سفر، خودم رو سرزنش کنم...

دم رو وادار میکردم که بخوابم، تنها چیزی که ذهنم رو احاطه هام رو میبستم و خوهر زمان که چشم

 میکرد، تاریکی، پوچی، نیستی و ترسی بود که دیروز تجربه کردم.

ی اون ای که سپری میشد، برای من مثل این بود که دارم لحظه به لحظه به برگشت دوبارههر لحظه

 شیطان نزدیک میشم!

.اضطراب مثل خوره به جونم افتاده بود  

در طی سفر، سعی کردم وقتم رو تو گوگل سپری کنم تا بفهمم چطور میتونم پیوندم با شیطان رو از 

.بین ببرم  

 اما متاسفانه مطالب زیادی تو این زمینه پیدا نکردم.

ای برسم...تا زمانی که نفهمم این لعنتی چه نوع شیطانیه، نمیتونم به نتیجه  

نشده!تا االن هم چیزی جز ناامیدی عایدم   
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 درضمن، من مطمئن نیستم که میتونم به اطالعاتی که تو اینترنت پیدا میکنم، اعتماد کنم یا نه.

 چیزهای زیادی در معرض خطر قرار دارن و من نمیتونم ریسک کنم.

 نمیتونم تمام امیدم رو صرف مطالبی کنم که از منابع نامعتبر به دست آورده بودم.

فتاده بودم.هوف... تو شرایط مزخرفی گیر ا  

 قبل از اینکه سوار هواپیما بشیم، به مردیت پیام دادم و ازش پرسیدم که اوضاع ایرلند چطوره.

گروه ایرلنده تا ببینه میتونه چیزی پیدا کنه  یمردیت جواب داد که مشغول زیر و رو کردن کتابخونه

 یا نه.

های ایرلند پر فراز و نشیبی که گرگینه اما بهم گفت که نمیتونه ایرلند رو ترک کنه. بعد از ماجراهای

اشون رو احیا سر گذاشتن، هنوز به زمان نیاز دارن تا بتونن اتفاقات اخیر رو هضم کنن و روحیهپشت

 کنن.

کننده بود؛ چون واقعا به مردیت نیاز داشتم؛ اما به هر حال من درکش این موضوع برای من ناامید

 میکردم.

س بگیرم تا بهش بگم که من و داستین برگشتیم خونه.تصمیم گرفتم با مادرم تما  

بعد از اینکه ماجرا رو براش تعریف کردم، خیلی نگران شد؛ اما بهم گفت اگه کمکی از دستش برمیاد، 

 حتما روش حساب کنم.

 چیزی که بیشتر از همه بهش نیاز دارم و برام تو اولویت قرار داره، اینه که بتونم با کالدیا حرف بزنم.

الدیا بهم کمک کرده بود تا بتونم کنترل شیطان روی ذهنم رو از بین ببرم و از اون وضع وحشتناک ک

 خالص بشم.
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بنابراین اگه بدونم کالدیا از چه طلسم خاصی برای نجات من استفاده کرده، شاید بتونم همون جادو 

 رو به کار بگیرم تا اجازه ندم که اون شیطان دوباره کارش رو تکرار کنه.

 من واقعا نمیخوام اون لعنتی دوباره تسلط ذهنم رو تو دستش بگیره.

. شاید راهی برای خالصی وجود داشته شاید کالدیا بدونه چطور میشه یه پیوند شیطانی رو شکست

.باشه  

هایی که از پرو پیدا کرده بوده، رافائل رو یا حداقل، اگه کالدیا تونسته یه شبه با استفاده از کریستال

ها برای جنگیدن با شیطان استفاده کنم.ات بده، پس شاید من هم بتونم از اون کریستالنج  

 موبایلم رو از جا لیوانی برداشتم و دوباره با کالدیا تماس گرفتم.

 داستین گفت:

عزیزم... کالدیا به محض اینکه بتونه، خودش باهات تماس میگیره. -  

 

دادم.تر تکون میاز شدت استرس، پاهام رو سریع  

ها خاتمه پیدا کنه.نفس رو نگه داشتم و منتظر موندم تا صدای بوق  

.دفعه کالدیا موبایلش رو جواب بدهامیدوار بودم این  

 زمزمه کردم:

.این اصال خوب نیست. با اتفاقاتی که رخ داده، کالدیا تا االن باید با ما تماس میگرفت -  

.دلشوره داشتم  

به جلو خیره شدم. ناخنم رو به دندون گرفتم و  
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 داستین گفت:

شاید کالدیا هم مثل ما داره از سفرش برمیگرده، هوم؟ تا جایی که ما اطالع داریم، ممکنه کالدیا  -

 هم تو راه برگشت به اینجا باشه.

 چیزی که داستین میگه، ممکنه درست باشه و این موضوع رو توجیه کنه؛ اما ما هنوز مطمئن نیستیم.

 گفتم:

.د نجات من باعث شده که صدمه ببینهیا شای -  

اگه اتفاق بدی رخ داده باشه، ما متوجه میشیم. -  

متوجه میشیم؟ -  

 چون من چندان مطمئن نیستم ما از چیزی خبردار بشیم.

ای سرش فقط وقتی کالدیا بمیره، از طریق پیوندش با لوکاس متوجه میشیم. ولی اگه هر بالی دیگه

فهمیم؟!بیاد، ما قراره از کجا ب  

 اینکه کالدیا حالش خوب نباشه، یه چیزه و اینکه بین مرگ و زندگی باشه، یه چیز دیگه!

ی زیادی وجود داره!و بین این دوتا، فاصله  

ی پُر لیوان رو ببینم؛ اما هرچی بین باشم و نیمهبا اینکه خیلی دلم میخواست مثل داستین خوش

ی که نصیبم میشد، نگرانی و آشفتگی بود.بیشتر به این موضوع فکر میکردم، تنها چیز  

 ذهنم پر شده بود از افکار و احساسات منفی!

من تمام روز سعی کردم با کالدیا تماس بگیرم... یعنی تقریبا هر زمان که موبایلم آنتن داشت، اولین 

 کاری که انجام میدادم، تماس با کالدیا بود؛ اما هنوز موفق نشدم که باهاش حرف بزنم.
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نحوی جواب ندادنش رو توجیه کنم؛ اما دیگه میتونستم این موضوع رو نادیده بگیرم و به دیشب

بین باشم!بیشتر از این نمیتونم خوش  

 انگار درونم طوفان به پا شده بود.

مدام این فکر تو سرم میچرخید که ممکنه کالدیا به کمک من نیاز داشته باشه؛ مخصوصا بعد از اینکه 

یطان لعنتی نجات داده بود.منو از چنگ اون ش  

های پرو به تنها کاری که فعال میتونم انجام بدم، اینه که صبر کنم تا باالخره خبری از کالدیا یا گرگینه

 دستم برسه.

 اما صبر کردن چیزی نیست که من بتونم از پسش بربیام.

 کاش زودتر از وضع کالدیا مطلع بشم. کاش اتفاق بدی براش نیفتاده باشه.

تین چراغ راهنمای ماشین رو روشن کرد و گفت:داس  

رسیدیم. -  

ایلبه رو از دنیای بیرون جدا های سنتسرم رو از تو موبایل بلند کردم تا دیوارهای آجری که زمین

 میکردن، ببینم.

رومون قرار داشت، ی آهنی مشکی و بزرگی که روبهایلبه نزدیک شدیم، دروازهوقتی حسابی به سنت

از شد تا ما بتونیم وارد پارکینگ بشیم.تدریج ببه  

ایلبه، هیچ خبرنگاری دیده نمیشد. البته کامال منطقی بنظر میرسه؛ خوشبختانه اطراف ورودی سنت

ایلبه یه مدت تعطیل شده بود و ما تقریبا شش هفته از اینجا رفته بودیم.چون سنت  

ایلبه جمع میشدن، برای وازه سنتبه هر حال، امیدوارم سیل عظیم خبرنگارها که دائما پشت در

.اشون پیدا نشههمیشه خاتمه پیدا کنه و دیگه سروکله  
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پریده بنظر میرسیدن.ده تا کازادوری که مسئول حفاظت از دروازه بودن، رنگ  

های اخیر شیاطین حاال نمیدونم بخاطر برگشت ناگهانی ما شوکه شده بودن یا بخاطر حمله

زده بنظر میرسیدن.وحشت  

ه هر حال، امیدوارم هر چه زودتر از شر مشکالتی که رو سرمون هوار شدن، خالص بشیم.ب  

ایلبه وقتی از کنار کازادورها رد میشدیم، داستین براشون دست تکون داد و بعد وارد پارکینگ سنت

 شد.

ای که به حیاط مدرسه ختم میشد، پارک کرد.ماشین رو دقیقا کنار جاده  

متوقف شد، فورا در رو باز کردم و نفس عمیقی کشیدم.به محض اینکه ماشین   

 بوی درخت کاج و سرو. بوی خاک. بوی خونه!

.خونه؟ حتی خودم هم با گفتن این حرف سورپرایز شدم  

ام.ایلبه دقیقا از چه زمانی تبدیل شده به خونهمطمئن نیستم سنت  

تقریبا آغاز سال تحصیلی جدیدم  آنجلس زندگی کردیم وام برای مدت طوالنی تو لسمن و خانواده

مکان کردیم.بود که به تگزاس نقل  

 خوشحالم که دست سرنوشت منو به تگزاس کشوند تا بهترین اتفاقات زندگیم رو تجربه کنم.

 من از این بابت واقعا قدردان بودم.

ی خودم میدونم.ایلبه رو مثل خونهاما بازم عجیبه که تو همین مدت کم، سنت  

تنها جاییه که واقعا احساس آزادی میکنم و میتونم همون تسایی باشم که خودم میخوام! ایلبهسنت  

 تازه بماند که یه ورژن جدید هم پیدا کردم و هر از گاهی میتونم به یه موجود پشمالو تبدیل بشم.
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 در کل، زندگی جدیدم رو دوست دارم.

سرم گفت:صدای آشنایی از پشت  

عسل چنان بهت ساخته که قصد نداری افتخار دادین. فکر میکردم ماه به به تسا خانم! باالخره -

 دیگه به اینجا برگردی.

هام شکل گرفت و به سمت کریس چرخیدم.لبخندی روی لب  

های مدرسه ختم میشد، به سمت ما میومد.ای که به ساختموناز جاده  

ه.هام باعث میشد کمی از اضطرابم کاسته بشدیدن یکی از بهترین دوست  

سر و وضع کریس توجه منو به خودش جلب کرده بود. مخصوصا موهاش که واقعا به اصالح نیاز 

 داشتن.

ای متمرکز کنم، وسط این همه آشفتگی، همین که بتونم ذهنم رو برای مدت کوتاهی رو موضوع دیگه

 کمک بزرگی محسوب میشه.

 

پذیره.و به لطف کریس، این کار امکان  

قدری که میتونست موهاش رو با یه ش تو این مدت خیلی بلند شده بودن. بهاموهای طالیی آشفته

سرش جمع کنه!ی کوچیک، پشتگیره  

.تری به کریس میدادی پختهدرضمن ریشش هم حسابی بلند شده بود و چهره  

هاش کریس تو ایمیلش گفته بود که حسابی خسته شده؛ اما مثل همیشه، لبخند شیرینش روی لب

 بود.

هاش رو باز کرد و منو در آغوش گرفت.دست  
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 گفتم:

هِی! برگشتمون به تگزاس نوزده ساعت طول کشید؛ بنابراین خستگی دیگه جونی برام باقی  -

 نذاشته که از دیدنت، اشک شوق بریزم پسر!

 کریس منو محکم تو بغلش فشار داد.

 بعد ازم فاصله گرفت و گفت:

گریه کنی دختر! کال شدم پشم! اشک شوق؟ با دیدن سر و وضعم باید خون -  

 خندیدم و مشتی به بازوش زدم.

های آبی کریس، مثل آسمون تابستون، شفاف و زیبا بود.چشم  

هایی که تا حاال باهاشون مالقات کردم، قد کریس هم بیشتر از شش فوت بود و مثل تمام گرگینه

.ای داشتهیکل عضالنی و ورزیده  

اش رو هم کمی خشن کرده کمی بیشتر نشون داده بشه و چهرهریش باعث شده بود که سن کریس 

 بود.

پوشیده بود، به همراه شلوار جین تیره. دار خاکستریشزیر ژاکت کاله ایدار سرمهیه تیشرت یقه  

ی خب از طرز لباس پوشیدنش مشخصه که فعال به عنوان کازادور این اطراف نمیچرخه و این نشونه

ی از شیاطین نیست.. یعنی فعال خبرخوبیه  

.ی شیاطین باشهباش رو حفظ کنه و منتظر حملههرچند که کریس باید همیشه حالت آماده  

ای نداشت؛ این پسر زیادی آروم و ریلکس بنظر میرسید و انگار برای ملحق شدن به کازادورها عجله

خارج نشه.وقت اوضاع از کنترل اما با این وجود، بازم اطراف مدرسه پرسه میزد تا یه  
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کریس بیخیال و در عین حال محتاط بود! و این یکی از هزاران دلیلیه که باعث میشه این پسر خفن 

 بنظر برسه.

های خیره و براندازهای طوالنی من شده بود.ی نگاههاش رو تنگ کرد. ظاهرا متوجهکریس چشم  

 پرسید:

چیه؟ -  

هیچی! نمیتونم از دیدنت خوشحال باشم؟ -  

دار گفت:ی کشها، با لهجهو موهاش سُر داد و به سبک تگزاسیدستش رو ت  

معلومه که میتونی! -  

هاش برق بزنن.یه لبخند بزرگ تحویلم داد که باعث شد چشم  

ای هم میریزه.خدای من! چه عشوه  

ها هم نمیتونه جلوی خودش رو بگیره که کرم نریزه و با دخترها این پسر حتی تو بدترین موقعیت

نه.الس نز  

 چشمکی زد و با همون لهجه گفت:

منم دلم برات تنگ شده بود جیگر! -  

 داستین کنارم ایستاد و به شوخی خطاب به کریس گفت:

صدا با جفتم الس میزنی عنتر!حواسم هست که داری بی -  

 کریس باخنده به سمت داستین رفت و گفت:

عنتر؟ نُچ نُچ نُچ! -  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
164 

 

 به من نگاه کرد و ادامه داد:

ادب شده.یل بگیر تسا خانم! از وقتی با تو گشته انقدر بیتحو -  

 لگدی به پاش زدم و گفتم:

شو!خفه -  

 

کریس و داستین با هم دست دادن و بعد بازوهاشون رو به هم کوبیدن. سالم و احوالپرسی به سبک 

 مردونه!

 داستین پرسید:

اوضاع چطوره؟ امشب باید نگران چیزی باشیم؟ -  

ازادورها انداخت و پرسید:کریس نگاهی به ک  

هنوز خبری نیست؛ درسته؟ -  

 یکی از کازادورها سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:

چی آرومه.تا جایی که من اطالع دارم، فعال همه -  

 گفتم:

خوبه! چون من واقعا دلم میخواد که وسایلم رو مرتب کنم. بعدش هم یکم استراحت کنم. -  

پشتیم رو بردارم.تا کوله به سمت ماشین برگشتم  

هامون رو از صندوق عقب ماشین بیرون آورد و گفت:داستین کیف  

. من یکم با کازادورها حرف میزنم و بعد خودم رو بهتون میرسونم.تو همراه کریس برو عزیزم -  
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 سرم رو تکون دادم و همراه کریس به سمت حیاط مدرسه راه افتادم.

 گفتم:

ای که تو اولویت قرار دارن، توجه کنیم.رومه، بهتره به چیزهای دیگهخب حاال که اوضاع آ -  

مثال چی؟ -  

مثال موهات. خدای من! ریشت رو کجای دلم بذارم؟ این چه سر و وضعیه که برای خودت ساختی؟ -  

بعد انگشتم رو تو ریشش فرو کردم. کریس هم از خجالتم دراومد و محکم زد رو دستم تا انقدر 

گولک نکنم!صورتش رو ان  

میدونم که سر و وضعش به خودش مربوط میشه؛ اما به عنوان یه دوست، نمیتونم این موضوع رو 

 نادیده بگیرم.

 حداقل باید ازش بپرسم که علت این وضع چیه.

 کریس دستی به ریشش کشید و گفت:

ی موهام بلند این مدت انقدر سرم شلوغ بود که اصال برای اصالح کردن وقت نداشتم. االن که حساب -

 شده و ریش درآوردم، کم و بیش اذیتم میکنن. گفتم که... رسما شدم پشم!

 شونه باال انداخت و ادامه داد:

ها تو شکل گرگم هستم؛ بخاطر همین سر و وضعم چندان مهم نیست.اما من اکثر وقت -  

اینجا به طرز چطور تا االن مقاومت کردین؟ از ایمیل آخرت اینطور برداشت میشد که اوضاع  -

 وحشتناکی آشفته و داغونه.

 کریس بازدمش رو به بیرون فوت کرد و گفت:
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ها آموزش دیدم و از مبارزه کردن خوشم ام تسا. تو منو میشناسی. من مثل بقیه گرگینهمن خسته -

ایی میاد. از اینکه هر شب تو جنگل پرسه بزنم و شکار کنم، لذت میبرم. اما... اما اتفاقات اخیر چیزه

رو بشم. اصال!نیستن که من دوست داشته باشم مدام باهاشون روبه  

 کریس چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد:

سر گذاشتیم، من هیچوقت فکر نمیکردم که دوباره با میدونی... بعد از ماجرایی که تو سنتافه پشت -

طان به اینجا حمله میکنه؛ اما ها فقط یه شیها برگشتن. گاهی وقترو بشیم؛ اما اونشیاطین روبه

ها هم تعدادشون به بیست تا میرسه. ما...گاهی وقت  

ای.بیست تا؟ یا عیسی مسیح! پس تعجبی نداره که انقدر خسته -  

 کریس جواب داد:

آره. ما باید راهی برای متوقف کردن این وضع پیدا کنیم؛ وگرنه اگه همینطور سعی کنیم با  -

لمرومون بیرون کنیم، حتما هممون میمیریم!جنگیدن شیاطین رو از ق  

. باهات موافقم. راستی... آدریان چطوره؟درسته -  

خوبه. آدریان باالخره یه کازادور شده. اون برای اینکه به گروه کازادورها ملحق بشه، از هیچ تالشی  -

شیاطین آدریان رو نظر نکرد. آدریان مبارزه کردن رو دوست داره. اگه از این موضوع که یکی از صرف

ی سرگرمی داره. زخمی که اون ها برای آدریان جنبهگاز گرفته؛ فاکتور بگیریم، اتفافا این مبارزه

زنی اطراف مدرسه رفته.شیطان ایجاد کرده، هنوز کامال درمان نشده؛ اما آدریان امشب برای گشت  

 

طان از طریق زخمی که ایجاد به این زودی دوباره مشغول شده؟ امکانش وجود داره که همون شی -

 کرده، آدریان رو تسخیر کنه؟!

.امیدوارم که اینطور نباشه؛ اما نمیتونیم کامال مطمئن باشیم که این اتفاق نمیفته  
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 کریس گفت:

های های مخصوصی که قبال برای درمان زخمنه! آدریان حالش خوبه. ما از آب مقدس و معجون -

اده کردیم. من مطمئنم که آدریان هم دوست داره کمی استراحت شیاطین آماده کرده بودیم، استف

کنه؛ اما تو همچین شرایطی که هرشب شیاطین به اینجا حمله میکنن، ما برای مبارزه به تمام 

ایلبه نیاز داریم.های سنتگرگینه  

های از نظر من این موضوع چندان هوشمندانه نیست! اگه ما حتی برای درمان کامل گرگینه

تره!دیده، زمان کافی نداریم؛ پس اوضاع از چیزی که فکر میکردم، داغونبآسی  

 گفتم:

ی شیاطین پیدا میشه.باید سر دربیاریم که چرا بعد از ماجرای سنتافه، هنوزم سروکله -  

 فقط مطمئن نیستم چطور باید جوابی که دنبالشیم رو پیدا کنیم...

که ممکنه لوسیانا یه جادوی شیطانی تو قلمرو قدیمی . ایناما من باید از یه چیزی مطمئن بشم..

 جادوگران باقی گذاشته باشه که االن فعال شده و همچین مصیبتی رو سرمون هوار کرده یا نه!

ها بذارم. هرگز!اما امکان نداره که من قبل از طلوع آفتاب، پام رو تو اون زمین  

 کریس گفت:

یستم که از این شرایط خسته شدم. ما به اندازه کافی تنها چیزی که میدونم اینه که فقط من ن -

ایلبه دور نگه داریم.گرگینه نداریم که بتونیم بیشتر از این مقاومت کنیم و شیاطین رو از سنت  

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

ایلبه ته های سنتتنها چیزی که از دیشب یادم میاد اینه که خیلی ناگهانی تمام انرژی گرگینه -

 کشید...
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حرفش رو ادامه نداد؛ اما گمونم بدونم که منظورش از پیش کشیدن این موضوع چیه؛ ولی مطمئن 

 نیستم. بنابراین گفتم:

راحت باش! هرچی تو ذهنته، بپرس. -  

 

رو شدی؟ طوری که تو سعی میکردی از ما انرژی میخوام بهم بگی دیشب دقیقا با چه چیزی روبه -

سید که داشتی برای زندگیت تالش میکردی!دریافت کنی... بنظر میر  

واقعا هم داشتم برای زنده موندن میجنگیدم. من... اوه... -  

مطمئن نبودم که چطور باید موضوع دیشب رو توضیح بدم؛ اما باالخره تصمیم گرفتم هرچی تو 

 ذهنمه رو به زبون بیارم:

رد که منو به اعماق جهنم یه شیطان کنترل ذهن منو به دست گرفته بود و داشت سعی میک -

 بکشونه.

هام داشتن همدیگه رو دنبال میکردن!انقدر سریع حرفم رو بیان کردم که انگار کلمه  

 کریس گفت:

خدای من! چی داری میگی تسا! -  

از شدت شوکی که بهش وارد شده بود، دهنش باز مونده بود و چیزی نمونده بود که فکش به زمین 

 برخورد کنه!

اش رو پوشونده بود، میتونستم ببینم که رنگ از صورتش ریش که بخش زیادی از چهره حتی با وجود

 پریده.

 آهی کشیدم و گفتم:
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آره... بد به نظر میرسه. -  

بد برای یه لحظشه! این اتفاق خیلی وحشتناکه. -  

 کالفه دستش رو تو موهاش سُر داد و گفت:

ایلبه... هوف! من اصال از این وضع ین به سنتهای مکرر شیاطبا بالیی که سر تو اومده و حمله -

 خوشم نمیاد.

منم همینطور! -  

تر تکرار کردم:دفعه آرومبازدمم رو به بیرون فوت کردم و این  

منم همینطور... -  

 گمونم امروز بیشتر از یه میلیون بار موبایلم رو چک کردم؛ اما چیزی عایدم نشد.

ای داشته باشم یا پیامی دریافت کرده باشم که رفتهفقط محض احتیاط که شاید تماس از دست 

بار دیگه موبایلم رو چک کردم.نخونده باشم، یه  

 بازم هیچی. صفحه موبایلم هیچ اعالنی رو نشون نمیداد.

کالفه موبایلم رو تو جیب پشتی شلوار جینم سُر دادم و به خودم قول دادم به محض اینکه به اتاقم 

ا تماس میگیرم تا زمانی که جوابم رو بده.وقفه با کالدیبرسم، بی  

 خطاب به کریس گفتم:

متاسفم که بخاطر من بدنتون خالی از انرژی شد؛ اما به هر حال بابت کمکتون ازتون ممنونم. من  -

 واقعا...

لطفا تسا! تمومش کن. من فقط بخاطر اینکه نگرانت بودم، این موضوع رو پیش کشیدم. -  
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و گفت: با آرنجش بهم سقلمه زد  

ی آلفاها انجام میدن.تو چیزی رو گرفتی که بهش نیاز داشتی. این کاریه که همه -  

 زیر لب زمزمه کردم:

من آلفا نیستم. -  

ی باشه، تو مدام همین رو بگو؛ اما ما هممون میدونیم که حرفت درست نیست. ما از همون جلسه -

امون باشی.های باشگاه متوجه شدیم که تو قراره آلفاول تو کالس  

.من آلفای کسی نیستم -  

 اینکه هم کریس و هم داستین اینطور فکر میکنن، منو سردرگم و متعجب میکنه.

 کریس گفت:

ها میشی تا مدیریتشون کنی.شاید هنوز وقتش نرسیده؛ اما تو بزودی صاحب گروهی از گرگینه -  

انجام بدم که دلم نمیخواد! بند به این عقیده هستم که مجبور نیستم کاری رومن هنوزم پای  

ها باشم.و کامال مطمئنم که اصال دلم نمیخواد رهبر یه گروه از گرگینه  

ای نداره؛ چون میدونم که نمیتونم طرز فکرش رو نسبت به این موضوع اما بحث کردن با کریس فایده

.تغییر بدم  

براین پرسیدم:ولی هنوز کنجکاوم که بدونم کریس دقیقا درمورد چی حرف میزنه. بنا  

های باشگاه دقیقا چه اتفافی افتاد؟ چون من هر چی فکر میشه بهم یادآوری کنی که تو کالس -

 میکنم، متوجه نمیشم که تو داری درمورد چی حرف میزنی.
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خراشی تحویلم داد.ی گوشکریس خنده  

عادت داره هرروز  دار بود؛ طوری که انگار این پسربه دالیلی صدای کریس همیشه کمی گرفته و خش

وقت حتی سیگار رو لمس نکرده، چه ؛ اما خودش که قسم میخوره هیچیه بسته سیگار مصرف کنه

 برسه به اینکه بکشه.

 گفت:

ایلبه تو باشگاه جمع شده بودیم تا دوی همگانی داشته باشیم. آقای های سنتما و تمام گرگینه -

. حاال یادت اومد؟داوسون هم همراهمون بود  

نه! -  

جدی میگی؟! -  

طوری که کریس مثل دخترها جیغ کشید؛ نشون میده که واقعا از جوابی که بهش داده بودم، شوکه 

 شده.

 نمیدونم... حتی اگه اون زمان اتفاق مهمی هم رخ داده باشه، من که چیزی یادم نمیاد.

 گفتم:

فافات عجیب و غریبی رخ دادن بعد از اینکه داستین گازم گرفت و تبدیل به گرگینه شدم، انقدر ات -

های باشگاه رو به یاد نمیارم. تو که خودت میدونی اون زمان با ایمجِن به ی کالسکه واقعا اولین جلسه

مشکل برخورده بودم؛ بعدش هم که ماجرای لوسیانا و شیاطین وسط کشیده شد. تنها چیزی که یادم 

ی کردم بهت مشت بزنم. این همون چیزیه که داری میاد، اولین تالشم برای مبارزه کردن بود... که سع

 ازش حرف میزنی؟

هام از خجالت سرخ وقتی خاطرات اون روزها که با کریس تمرین میکردم رو تو ذهنم مرور کردم، گونه

 شدن. هنوز یادمه که داستین چطور دیوونه شد و دهن کریس بیچاره رو سرویس کرد.
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ها شدم و به بهترین دوستم دیوونه ین رو بوسید، من مثلو هنوز باورم نمیشه وقتی مردیت داست

 حمله کردم. 

 کریس گفت:

بخش بود.کننده و لذتامون هم سرگرمهای دونفرهنه؛ اما تمرین -  

هام بیشتر از قبل گرم شدن.وقتی این رو گفت؛ گونه  

 ادامه داد:

گروه، یعنی آقای داوسون الگوی وقتی همه برای دوی همگانی تو باشگاه آماده شده بودیم، آلفای  -

های آلفاشون تنظیم میکردن. همه با ریتم آقای هاشون رو طبق قدمها قدمما بود و تمام گرگینه

داوسون هماهنگ بودن؛ به جز تو! که همچین چیزی نباید ممکن باشه. فقط کسی میتونه از دستورات 

 آلفا سرپیچی کنه که خودش یه آلفا باشه.

کم یه چیزهایی داشت تو ذهنم پررنگ میشد؛ اما من این فصل توضیح داده بود، کمحاال که کریس م

جور دیگه به یاد میارم.موضوع رو یه  

 گفتم:

من فقط خوشم نمیومد که مثل یه میمون رفتار کنم! اینکه کسی رو به عنوان رهبر قبول داشته  -

جورایی از اینکه تابع کسی . یهباشم و ازش پیروی کنم... میدونی؟ این موضوع منو عصبی میکنه

 باشم، اذیت میشم.

دقیقا همین ویژگی نشون میده که تو آلفای بعدی ما هستی. -  

ها رو قبال بهم گفته بود.مطمئن نیستم که حق با کریس باشه؛ اما داستین هم همین حرف  
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ن؛ اما من واقعا ها در گذشته همین شیوه رو برای پیدا کردن آلفاشون به کار میگرفتشاید گرگینه

ها باشم.نمیخوام که رهبر یه گروه از گرگینه  

 با شناختی که از خودم دارم، میدونم که اصال خوشم نمیاد درگیر ریاست و رهبری بشم.

ها موجودات لجبازی هستن و روی ای برام نداره؛ چون گرگینهها هیچ فایدههرچند... گفتن این حرف

.آداب و رسوم نژادشون تعصب دارن  

 وقتی به انتهای مسیر رسیدیم، توقف کردم و حیاط مدرسه رو از نظر گذروندم.

اگه گرگینه نبودم و بینایی قوی گرگم رو نداشتم، مطمئنا تو این تاریکی نمیتونستم چیزی رو ببینم و 

بار سکندری میخوردم.چندین  

نصب میکردن. حتی  های اطراف حیاط مدرسه المپتا جایی که من اطالع دارم، همیشه رو درخت

ها هم همیشه المپ داشت.مسیرهای بین ساختمون  

های ورودی غذاخوری و ساختمون خوابگاه روشن بود.اما امشب فقط المپ  

های های مربوط به کالسهای ساختمونها، حتی المپعالوه بر حیاط و مسیرهای بین ساختمون

قرار داشت، خاموش بودن. جادرسی و ساختمون هیئت رئیسه که درمانگاه هم همون  

 چرا اینجا رو انقدر تاریک کردن؟!

 پرسیدم:

های مدرسه خاموش هستن؟چرا اکثر المپ -  

ایلبه به عنوان یه پایگاه برای . فقط ما و کازادورها اینجا هستیم تا از سنتمدرسه عمال تعطیل شده -

ضای اینجا تاریک باشه، برای ما ها و مناطق اطراف استفاده کنیم. درضمن اگه فزنی تو جنگلگشت

تر عمل میکنه.ها تو تاریکی قویبهتره. میدونی که بینایی گرگینه  
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درسته. -  

 من میدونستم که مدرسه تعطیل شده؛ اما این تاریکی حس بدی بهم میده.

ایلبه همیشه روشن بود؛ برعکس االن که انگار تاریکی مدرسه رو تماما بلعیده!های سنتشب  

ها این اطراف پرسه ایلبه تعطیل بشه، حیاط مدرسه همیشه شلوغ بود و گرگینهینکه سنتقبل از ا

 میزدن.

های اطراف مدرسه همیشه به بهترین شکل ممکن های هرز چمنزارها و جنگلها به کنار، علفاین

 اصالح و مرتب میشدن.

بی بهشون رسیدگی های حیاط مدرسه همیشه سرسبز و باطراوت بودن؛ چون به خوها و گیاهگل

 میشد.

ها احاطه شده تا ساختمون آجری نسبتا کوتاهی که داشت، توسط درختایلبه با پنجدرواقع سنت

 بود.

ها به طبیعت بکر و سرسبز نیاز دارن تا بتونن لذت رهایی و دوییدن تو جنگل رو به گرگینه

هاشون هدیه بدن.گرگ  

.حسابی توجه میشهایلبه و بخاطر همینه که به پوشش گیاهی سنت  

اما امروز مدرسه حسابی سوت و کور و تاریکه. درضمن، بنظر میرسه چندین هفته هست که حیاط و 

 چمنزار اطراف مدرسه اصالح نشدن.

ها حسابی بلند شدن و فضای زیادی رو اشغال کردن.روی ساختمونهای روبهها و گیاهآخه علف  

ن باعث میشن حس کنم دارم وسط یه فیلمی که مربوط به روح بودن فضا... همشوسکوت، تاریکی، بی

های متحرکه، قدم میزنم.هها و مردزامبی  
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زنی تو جنگل بودن، کشیده نگاهم به سمت یه گروه از کازادورها که تو شکل گرگشون مشغول گشت

 شد.

رو بررسی  های اطراف حیاط مدرسه عبور میکردن تا اوضاعدرواقع ده تا گرگ بودن که از بین درخت

.کنن  

هایی که این اطراف دیده میشدن، همین کازادورها بودن که مشغول انجام وظیفه بودن.تنها گرگینه  

جنب و جوش و پررونق تبدیل شده به شهر ارواح!ی پرباورم نمیشه یه مدرسه  

ایلبه واقعا متروکه بشه.چیزی که ازش وحشت دارم اینه که سنت  

عث شد که موهای بازوهام سیخ بشن.فکر کردن به این موضوع با  

 این حس رو دوست نداشتم...

هام رو دور بدنم حلقه کردم و سعی کردم این حس آزاردهنده رو از خودم دور کنم.دست  

 داستین تو ذهنم گفت:

"ایلبه دوباره به روال سابق برمیگرده و...اجازه نده این افکار منفی ذهنت رو پر کنن. سنت" -  

"نمیدونی ممکنه چه سرنوشتی در انتظارمون باشه. اما تو که" -  

ایلبه، دائمی بشه؛ من تعجب با اتفاقاتی که این اواخر برامون رخ دادن، حتی اگه تعطیلی موقت سنت

 نمیکنم!

ها ممکنه!دیگه خیلی خوب میدونم که هر چیزی تو دنیای فراطبیعی  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"ای؟مدرسه اصال تو چرا تو حیاط" -  
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داستین درواقع موضوع بحث رو عوض کرده بود؛ چون تو این مورد، حق با من بود و هردومون این رو 

 میدونستیم.

 گفتم:

"منظورت چیه؟ میخوام برم خوابگاه، بنابراین باید از حیاط مدرسه..." -  

 اوه! من چقدر خنگم!

ن؛ پس عمال نمیشه از خوابگاه مدرسه آموزها اینجا نیستکدوم از دانشایلبه تعطیله و هیچسنت

 استفاده کرد.

 تو ذهنم به داستین گفتم:

"ی توعه، نه اتاق من تو خوابگاه.درسته. مقصد کلبه" -  

 

"تو کلبه منتظرتم. " -  

 رو به کریس گفتم:

پرت شدم؛ اما برای دفاع از خودم میتونم بگم که بخاطر خستگی باورم نمیشه که انقدر حواس -

ی داستین ختم میشه، از اون طرفه.یخودی تا حیاط مدرسه اومدم. مسیری که به کلبهزیاده. ب  

های بعد با انگشتم مسیری که به پشت ساختمون هیئت رئیسه ختم میشد رو نشون دادم. حتی علف

 اون مسیر هم حسابی بلند و هرز شده بودن.

 کریس خنده آرومی سر داد و گفت:

اه خوابگاه رو در پیش گرفتم.شرمنده. منم از روی عادت ر -  
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منم همینطور. -  

ی داستین راه افتادیم.بعد هردو مسیرمون رو تغییر دادیم و به سمت کلبه  

عسل بریم، به یاد بیارم. دلم واقعا برای اون ایلبه رو قبل از اینکه من و داستین به ماهسعی کردم سنت

 روزها تنگ شده. برای هیاهو و سروصدا...

روزها رو تو ذهنم مرور کردم... من، داستین، کریس، مردیت و آدریان. خاطرات اون  

 نگاهی به کریس انداختم و پرسیدم:

ای هم افتاده؟خب، دیگه چه خبر؟ اتفاق دیگه -  

ی شیاطین؟غیر از حمله -  

 بازدمش رو به بیرون فوت کرد و ادامه داد:

نه چندان. -  

خبری از کوزت داری؟ -  

کم و بیش. -  

اال انداخت و گفت:شونه ب  

ها حبس شده. از زمانی که کوزت کوزت حالش خوبه؛ اما حس میکنه مثل یه زندانی تو قلمرو پری -

اش گیر افتاده، مدت زیادی میگذره.جورایی تو خونهمحدود شده و یه  

 

به  تقریبا ده قدم با کلبه فاصله داشتیم که داستین باعجله از در ورودی بیرون اومد و موبایلش رو

 سمت ما گرفت.
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خط بود، گفت:خطاب به کسی که پشت  

من تماس رو گذاشتم رو بلندگو. تسا و کریس هم اینجان. -  

ها...هِی بچه -  

خط پخش شد. ادامه داد:صدای آدریان از پشت  

من تو قلمرو آلکوئالر به یه مشکلی برخوردم. -  

ی شیاطین پیدا شده باشه؟ی شیاطین؟ ممکنه سروکلهحمله  

گاهم به سمت داستین کشیده شد؛ اما اون سرش رو به عالمت منفی تکون داد.ن  

 خداروشکر! پس موضوع این نیست.

 پرسیدم:

چه اتفاقی افتاده؟ -  

 آدریان گفت:

یه نفر اینجاست که دنبال تو میگرده. -  

یه شیطان؟ -  

نه! مطمئنم که این پسر، شیطان نیست. -  

.کامال مطمئنه؛ چون لحنش خیلی قاطع بود بنظر میرسید که آدریان از این بابت  

 پرسیدم:

یه جادوگر؟ -  
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فکر نکنم... -  

شد. این نشون میده که آدریان چندان مطمئن نیست. پس اون فرد میتونه یه  تدریج کمتُن صداش به

 جادوگر باشه.

 کریس پرسید:

یه پری؟ -  

 

ستم ماهیت واقعی این پسر چیه؛ اما شاید! اگه بخوام روراست باشم، باید بگم که اصال مطمئن نی -

میگه اطالعات مهمی داره؛ درمورد همون شیطانی که دیشب به تسا حمله کرد. تاکید میکنه 

 چیزهایی که میخواد به تسا بگه، خیلی ضرورین.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

طمئن بشیم. حتی اگه این قضیه ممکنه یه تله باشه؛ اما من فکر میکنم ما باید بریم اونجا تا م" -

"اطالعات کمی بدست بیاریم، بازم میتونه کمک بزرگی محسوب بشه.  

"موافقم." -  

 من مضطربم؟ آره، معلومه که اضطراب دارم!

 مخصوصا بعد از اتفاقی که دیشب تجربه کرده بودم.

باشن؛ هاش یه مشت دروغ و چرت و پرت اما این پسر اطالعاتی برای من داره و حتی اگه تمام حرف

 من بازم باید برم.

ی امیدی رو این شرایطی که ما درگیرش شدیم، یه وضعیت بحرانی محسوب میشه و ما باید هر روزنه

 امتحان کنیم.
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پشتیم رو به سمت ایوان جلوی کلبه پرتاب کردم و خطاب به کریس پرسیدم:کوله  

تو هم باهامون میای؟ -  

 کریس دستی به ریشش کشید و گفت:

ونم باید بیام... محض احتیاط!آره. گم -  

خط بود، گفت:داستین خطاب به آدریان که هنوز پشت  

.ی دیگه اونجاییمپنج دقیقهو ما تا بیست یا بیست  -  

سعی کنین خودتون رو زودتر برسونین؛ چون من نمیدونم این پسر تا چه زمانی منتظر میمونه. از  -

پس بهتره فرصت رو از دست ندیم.اونجایی که ممکنه راه نجات ما رو بدونه،   

باشه، حتما. -  

. موبایلش رو تو جیب شلوارش سُر داد و با یه حرکت از داستین این رو گفت و بعد تماس رو قطع کرد

 ایوان پرید بیرون.

های جنگل رد میشدیم تا خودمون رو به پارکینگ همونطور که هر سه نفر با سرعت از بین درخت

باور کنم که این وقت شب، به خواست خودم دارم به قلمرو آلکوئالر میرم. برسونیم؛ نمیتونستم  

ی یه نفر پیدا شده که میخواد بهمون کمک اینکه دقیقا وقتی من و داستین به خونه رسیدیم، سروکله

 کنه، خیلی مشکوک به نظر میرسه.

ی زیادی داره و حتما تو نگاه اما من باید به آدریان اعتماد کنم؛ آخه اون به عنوان یه کازادور تجربه

 اول میتونه تشخیص بده که طرف مقابل یه دشمنه یا نه.

اگه این پسر قصد داشته که به من آسیب بزنه، هیچ کدوم از کازادورها و مخصوصا بهترین دوستم، با 

 زنگ زدن به من وقت رو تلف نمیکردن؛ بلکه بالفاصله کارش رو تموم میکردن.
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ها رو میدونم؛ بازم امیدوارم که این قضیه یه تله نباشه و تو دردسر نیفتیم.زحتی با اینکه این چی  

تر میشه و معلوم نیست چه چون اگه برامون دام پهن کرده باشن، اوضاع از اینی که هست، داغون

 بالیی سرمون میاد!

*** 

ها شدیم، زمین وقتی از خط آهنی که قلمرو آلکوئالر رو احاطه کرده بود، عبور کردیم و وارد اون

ها کمی جیر جیر کردن؛ اما از اون حس آزاردهنده خبری نبود.ماشین کمی تکون خورد و الستیک  

حاال که قلمرو جادوگران متروکه شده بود و دیگه کسی اینجا زندگی نمیکرد، کالدیا طلسم حصارها 

 رو تغییر داده بود.

ی طور برداشت میشد که انگار اینجا یه دهکدهها باقی مونده بودن، ایناز چیزهایی که تو این زمین

ها بوده؛ نه جایی که جادوگران بومی تگزاس زندگی میکردن.عادی برای انسان  

ها رو روشن میکردن.های جلوی ماشین مسیرهای بین خونهچراغ  

های ماشین رو روشن کنه و من با دیدن فضا به قدری تاریک بود که داستین مجبور شد تمام چراغ

ی اطراف، لرزشی رو تو ستون فقراتم حس کردم.ظرهمن  

ایلبه به شهر ارواح تبدیل نشده بود؛ بلکه قلمرو جادوگران به معنی واقعی من اشتباه میکردم. سنت

 کلمه، قلمرو ارواح شده بود...

های بلند و هرز پر شده بود.ی خاکی که وسط قلمرو قرار داشت، از علفجاده  

.ی خاکی ساخته شده بودن، دیگه عمال خرابه محسوب میشدناین جادههایی که دو طرف خونه  

سوزی جون سالم ها و تیرهای آهنی بودن که از آتیشها باقی مونده بود، میلهتنها چیزی که از خونه

 به در برده بودن.
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هایی از خاکستر و سنگ. خاکستر مردم ها تبدیل شده بودن به تودهاما در کُل تمام اون خونه

ترین شکل ممکن، قربانی هدف شوم رهبرشون شده بودن...رحمانهگناهی که به بیبی  

ها از گروه جادوگران تگزاس، فقط رافائل، کالدیا، شین و بث باقی مونده بودن و من شک دارم که اون

 بخوان اینجا رو دوباره از نو بسازن.

 من که اصال همچین چیزی رو نمیخوام.

های اینجا نفوذ کرده.ن قلمرو خیلی سنگینه و تا عمق زمینی شیطانی ایتاریخچه  

های مخصوص وجود ی زمین به اندازه کافی ترکیبات موردنیاز برای ساخت معجونفکر نمیکنم رو کره

ی شیطانی رو از بین ها رو کامال پاکسازی کنه و این حس منزجرکنندهداشته باشه که بتونه این زمین

 ببره.

ایلبه بودن، کنار جاده پارک شده بودن.د مشکی که متعلق به سنتبلنچندتا شاسی  

بلندها نگه داشت؛ اما هیچکس اون اطراف دیده نمیشد.داستین ماشین رو کنار بقیه شاسی  

 وقتی هر سه تامون از ماشین پیاده شدیم، پرسیدم:

پس آدریان کجاست؟ -  

یه لحظه!ها بذارم. حتی اصال دلم نمیخواست پام رو تو این زمین  

 اما امشب برخالف میلم، مجبور شدم که به قلمرو جادوگران بیام.

سوزی ی لوسیانا رو بررسی کنم تا ببینم بین وسایلش چیزی هست که از آتیشمن قصد داشتم کلبه

.جون سالم به در برده باشه یا نه  

 اگه حتی بخش کوچیکی از جادوی لوسیانا باقی مونده باشه، باید مطمئن بشم.
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 چون ممکنه همین موضوع باعث شده باشه که ما دوباره با شیاطین درگیر بشیم.

 اما قرار نبود امشب از این قلمرو شیطانی سر دربیارم.

میخواستم امشب استراحت کنم و فردا ظهر، وقتی خورشید حسابی تو آسمون میدرخشه، برای چک 

ی لوسیانا به اینجا بیام.کردن کلبه  

های جنگلی اشاره کرد و گفت:داستین به سمت درخت  

فوت( به سمت شرق  ۳ها رسیدیم، پنجاه یارد )معادل از این طرف. آدریان گفت وقتی به ماشین -

 حرکت کنیم.

 

اولش بوی گوگرد خیلی ضعیف حس میشد؛ اما هرچی جلوتر میرفتیم و بیشتر تو جنگل نفوذ 

 میکردیم، این بو شدیدتر میشد.

 کریس گفت:

من، حس بدی به این قضیه دارین؟شما هم مثل  -  

ام گرفته بود.از حرف کریس خنده  

 حس بد؟! من حس وحشتناکی نسبت به اینجا و این قضیه داشتم!

.اصال نمیتونه احساس منو توصیف کنه "بد"ی کلمه  

این پسری که قراره باهاش مالقات کنیم، هرچی یا هرکی که هست، اسم منو میدونه و احتماال تا 

نو میشناسه!حدودی م  

و آدریان هم مطمئن نیست که ماهیت اون پسر چیه... فقط بهم اطمینان داده که اون یه شیطان 

.نیست  
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جواب وجود داره.این وسط یه عالمه مجهول و سوالِ بی  

های درخت رو شنیدم و سر جام تقریبا پونزده فوت جلوتر از خودم، صدای شکسته شدن شاخه

 خشکم زد.

سمت ما میومد. یه نفر داشت به  

اش رو تشخیص چند قدم دیگه که بهمون نزدیک شد، نور ماه به صورتش تابید و تونستیم چهره

 بدیم.

 آدریان بود!

موهای مشکی کوتاهش از عرق خیس شده بود و زیر نور ماه برق میزد. با اینکه شب سردی بود؛ اما 

 آدریان حسابی عرق کرده بود!

هاش به سمت جلو خم شده بودن و همین موضوع باعث میشد که رمقی شونهاز شدت خستگی و بی

تر به نظر برسه.قدش از شش فوت، کوتاه  

هایی بودن که کازادورها تو صندوق عقب ای که پوشیده بود، از همون لباستیشرت و شلوار تیره

فاده ایلبه ذخیره میکنن تا وقتی به شکل انسانشون برگشتن، بتونن ازشون استهای سنتماشین

 کنن.

سر گذاشته. احتماال با شیاطین درگیر ی سختی رو پشتاز سر و وضع آدریان مشخص بود که مبارزه

 شده بودن.

 وقتی آدریان به سمت من قدم برداشت، فورا پرسیدم:

تو حالت خوبه؟؟ -  

بد نیستم... -  
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.آدریان یه دستش رو دورم حلقه کرد و یه لحظه منو در آغوش گرفت  

 بعد گفت:

ایلبه رسیدی، کشوندمت اینجا. امشب هم طبق معمول ام که به محض اینکه به سنتواقعا شرمنده -

دفعه تعدادشون خیلی زیاد بود. شیاطین بهمون حمله کردن و ما سعی کردیم نابودشون کنیم؛ اما این

میشدیم!عام ی این پسر پیدا نمیشد، حتما اینجا حموم خون راه میفتاد و هممون قتلاگه سروکله  

 بازدمش رو به بیرون فوت کرد و ادامه داد:

همونطور که گفتم، این پسر جونمون رو نجات داد. بعد ازم خواست شرایطی جور کنم تا بتونه با تو  -

حرف بزنه. درواقع ازم خواست که سفارشش رو بهت بکنم تا تو حتما بیای اینجا. گمونم فکر میکرد 

اش میگیری و باهاش حرف نمیزنی. به هر حال، این پسر ما رو از یدهاگه من بهت تاکید نکنم، تو ناد

 شر اون شیاطین خالص کرد. خب... از نظر تو مشکلی نداره اگه باهاش حرف بزنی؟

ی آخرش رو طوری بیان کرد که انگار داشت از شرمندگی آب میشد!آدریان جمله  

صدا داشت ازم عذرخواهی میکرد.یوجدان گرفته بود و بانگار از کشوندن من به اینجا عذاب  

مثل خوره به جونم افتاده بود. حس میکردم اتفاق شومی تو راهه و  نمیدونم چرا؛ اما دلشوره

جوره نمیشه ازش فرار کرد.هیچ  

 سعی کردم حس بدی که وجودم رو فرا گرفته بود، پس بزنم. بعد خطاب به آدریان گفتم:

اینجا. معلومه که نه! من برای همین اومدم -  

چیز مطلع بشه.فقط یه چیزی این وسط وجود داره... در واقع... این پسر تا حدودی میتونه از همه -  

 مطمئن نیستم از چیزی که االن شنیدم، خوشم بیاد.

 گفتم:
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جورایی میتونه ذهن بقیه رو بخونه؟منظورت از این حرف چیه؟ یعنی یه -  

آره، گمونم. -  

 

اد:دست به سینه شد و ادامه د  

اون میگه که یه درگیری با آستاروت داشته و... -  

یه لحظه وایسا! آستاروت کیه؟ -  

کننده میشد.این مکالمه دیگه داشت اعصاب خُرد کن و گیج  

 انگار آدریان هنوز تحت تاثیر درگیری امشب بود و نمیتونست به خوبی تمرکز کنه.

 آدریان شونه باال انداخت و گفت:

کدوم از ما دلمون نمیخواد باهاش مواجه بشیم؛ اما این شیطانه که مسلما هیچ ظاهرا آستاروت یه -

همه انرژی از  پسر میگه تو دیشب با آستاروت مالقات کردی. االن متوجه شدم که چرا دیشب اون

های گروه دریافت کردی. بخاطر همین موضوع بوده، درسته؟گرگینه  

آره، درسته! -  

و به اعماق گودال تاریک بکشونه... آستاروت!اون شیطانی که قصد داشت من  

 یه حسی بهم میگفت این اسم، درسته. حتی ندای قلبم این اسم رو تایید میکرد.

 اگه ما بتونیم به این پسر اعتماد کنیم، اینطوری من یه قدم تو این قضیه جلو میفتم.

نمیتونم برای این مشکل، یا حداقل اینطور حس نمیکنم که انگار خیلی عقبم و هرچقدر تالش کنم، 

حلی پیدا کنم.راه  
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قبل از اینکه بتونم به کاری که میخواستم انجام بدم، خوب فکر کنم؛ فورا رد بوی گوگرد رو دنبال 

 کردم تا منشاش رو پیدا کنم.

 هرچی ببشتر تو جنگل نفوذ میکردم، بوی گوگرد شدیدتر میشد.

دقت اون منطقه رو از رسه میزدن، متوقف شدم و باوقتی تونستم چند نفر رو ببینم که اون اطراف پ

 نظر گذروندم.

ها، کامال سوخته بود.فضای خالی بین درخت  

های کوچیکی رو ببینم که مشخص بود از درون سوخته هر طرف رو که نگاه میکردم، میتونستم گودال

 شدن.

شیطان اونجا کُشته شده هر قسمتی از زمین که سوخته بود و شدیدا بوی گوگرد میداد، درواقع یه 

 بود.

وقتی یه شیطان میمیره، یه گودال روی زمین ایجاد میشه و اون شیطان رو به اعماق جهنم میکشونه. 

 مثل یه دروازه!

جا دیده میشدن.ها، همههای مربوط به خرابهسنگهای شکسته و خردهشاخه  

ها حضور نداشتم و درگیری حس میکنم یه عذرخواهی به آدریان و بقیه بدهکارم؛ چون تو این

 نتونستم بهشون کمک کنم.

ی اگه بخوام روراست باشم، من ترجیح میدم رو در رو با شیاطین مبارزه کنم؛ اما تحت تاثیر یه حمله

 جادویی به ذهنم قرار نگیرم.

 چون چیزی که دیشب تجربه کرده بودم، وحشتناک بود.
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ی ذهنی، چیزی فراتر و نتظارته، مرگه؛ اما تو حملهحداقل تو جنگ رو در رو، بدترین چیزی که در ا

تر از مرگ رو تجربه میکنی.وحشتناک  

آرومی مشغول حرف زدن بودن.چندتا از کازادورها یه گوشه جمع شده بودن و به  

سر گذاشته بودن.ی سختی رو پشتها هم میشد فهمید که مبارزهاز سر و وضع اون  

جاری بود! اون برای پاکسازی زخمش به آب مقدس نیاز داره. هر چه از بازوی یکی از کازادورها خون 

 زودتر!

داده بود، حلقه زده بودن.سرش تکیهپنج تا کازادور دیگه هم اطراف یه پسر که به درخت پشت  

های ورزشی تیره پوشیده ها حرفی نمیزدن؛ اما اون پنج تا کازادور که همشون لباسکدوم از اونهیچ

ه اون پسر نگاه میکردن و زیرچشمی زیر نظرش داشتن.چپ ببودن، چپ  

 چند قدم جلوتر رفتم. کازادورهایی که مشغول حرف زدن بودن، به سمت ما اومدن.

ها شد؛ اما من ازشون رو برگردوندم. آخه تمام حواس من روی اون داستین مشغول حرف زدن با اون

ام به درخت تکیه داده بود، متمرکز شده پسر که تیشرت سفیدرنگی پوشیده بود و با خونسردیِ تم

 بود.

اش موج میزد، نشون میداد اصال از اینکه توسط یه گروه از خیالی که تو چهرهوضع نشستن و بی

ها محاصره شده، نگران نیست.گرگینه  

ها سالگیش رو میگذرونه؛ اما تو دنیای فراطبیعیی بیستاش میشد فهمید که اواسط دههاز چهره

اش تشخیص داد.ن کسی رو از چهرهنمیشه س  

اش سنش رو حدس بزنم، بهش میخوره مثال سن واقعی دوناوان خیلی زیاده؛ اما اگه بخوام از چهره

 بیست و پنج تا سی سال سن داشته باشه!
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 وقتی به قلمرو جادوگران میومدیم، نمیدونستم چه چیزی در انتظارمونه.

ر ماشین شدیم تا خودمون رو به اینجا برسونیم؛ بخاطر همین آخه ما بعد از تماس آدریان، باعجله سوا

رو بشیم، فکر نکردم.اصال به اینکه قراره با چه کسی روبه  

رو میشم.اما باید اعتراف کنم که اصال توقع نداشتم با همچین فردی روبه  

 این پسر یا این مرد... به هر حال نمیدونم واقعا چند سالشه... اما واقعا زیبا بود!

شاید بهتر باشه بگم حتی استاندارهای زیبایی رو هم رد کرده بود! باید صفتی فراتر از باشکوه بهش 

 میدادن.

هاش میرسید.رنگی داشت که بلندیش تا شونهموهای بلند و طالیی  

 موهاش به حدی بور بود که به سفیدی میزد!

 ابروهاش کمی تیره بودن.

کرد.حسابی اخم کرده بود و به ماه نگاه می  

هاش به رنگ آبی روشن بودن... خیلی روشن!چشم  

هاش میشد فهمید که اون یه فراطبیعیه.از درخشش غیرعادی چشم  

ها بود!ی مهربون، دلنشین و معصومی داشت. تا حدودی شبیه فرشتهاما چهره  

 خیلی ریلکس و آروم بنظر میرسید.

تمیز بودن و حتی یه قطره خون هم شلوار جین روشن و تیشرت سفیدی که پوشیده بود، حسابی 

ی یه گروه از شیاطین نجات داده بود!روشون دیده نمیشد. حتی با اینکه آدریان و بقیه رو از حمله  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
190 

 

اگه ما جایی به غیر از قلمرو جادوگران بودیم، احتماال فکر میکردم که این پسر فقط یه فرد 

این پسر به شدت ذهنم رو درگیر کرده بود.قیافه هست یا یه مدله؛ اما... یه چیزی درمورد خوش  

هاش کدوم جهنمی هستن؟!چرا این پسر انقدر جذابه؟ و کفش  

هاش نقش اینطور که به نظر میرسه، اون واقعا میتونه افکار بقیه رو بخونه؛ چون پوزخندی روی لب

 بست.

و بخونه یا فقط مطمئن نیستم همونطور که آدریان حدس زده بود، این پسر واقعا میتونه ذهنم ر

ام داره بهش نشون میده که از درون چه حالی دارم.چهره  

چنین ماسک خونسردی رو، اما به هر حال، محض احتیاط حصارهای اطراف ذهنم رو باال آوردم و هم

ام نشوندم.روی چهره  

 پرسیدم:

تو میخواستی با من حرف بزنی؟ -  

تر میشه؛ ه بشم که داستین هم داره بهم نزدیکاون پسر به سمتم قدم برداشت و من میتونستم متوج

سرم حس میکردم.چون حرارت بدنش رو دقیقا پشت  

 اون پسر خطاب به کازادورها و جفتم گفت:

من قصد ندارم به این دختر صدمه بزنم. -  

شدت مردونه بود! شاید بهتر باشه دیگه یه مرد خطابش کنم...صداش به  

تو ستون فقراتم حس کردم. درضمن، با شنیدن صداش، سوزشی رو  

نشینی کردن تا به ما کمی فضا بدن.کازادورها عقب  
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 واضحه که کازادورها به این مرد اعتماد دارن؛ اما جفتم نه!

تر شد.چون داستین برخالف بقیه، بهم نزدیک  

 تو ذهنم گفت:

"این مرد چه کاری میتونه با تو داشته باشه؟" -  

های داستین سختی میتونستم حرفطراف ذهنم ایجاد کرده بودم، بهبا حصارهای محکم و قطوری که ا

 رو دریافت کنم.

 جواب دادم:

"چیز جادویی هست!نمیدونم؛ اما درمورد صداش... تو صداش یه" -  

 خطاب به اون مرد پرسیدم:

تو چی هستی؟! -  

ی نداشتم.ادبی محسوب میشه؛ اما من واقعا همچین قصدجورایی بیمیدونم این طرز بیان یه  

من باید بدونم با چه کسی یا چه چیزی سروکار دارم. مخصوصا که این مرد داره از جادو استفاده 

 میکنه... شدیدا حس میکنم داره جادویی رو، روی من پیاده میکنه.

 گفت:

یه دوست! -  

های همدیگه باشیم، پس الزمه که بدونم تو چی هستی.اگه ما قراره دوست -  

ها بهترین محسوب میشن؛ چون تو این زمینه، هیچ که وسط میاد، گرگینه بحث حس بویایی -

 موجودی به گرد پاشون نمیرسه.
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 بازوش رو به سمت من دراز کرد و ادامه داد:

.بیا جلوتر و عمیقا منو بو بکش! بذار ببینیم میتونی ماهیت منو حدس بزنی یا نه -  

را مچ دستم رو گرفت و تو ذهنم گفت:همین که خواستم به سمتش قدم بردارم، داستین فو  

"نه!" -  

ای از طریق پیوندمون وقفهترین خوبی به این موضوع فکر کنم، بدون کوچیکقبل از اینکه بتونم به

 گفتم:

"اتفاقی برام نمیفته." -  

داستین سُر خورد و رها شد. هایوقتی به سمت اون مرد قدم برداشتم، مچ دستم از حصار انگشت  

رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم. هامچشم  

ها تو یه روز گرم تابستونی ای که از اون مرد حس میشد، مثل بوی خاک، خورشید و بوی علفرایحه

 بود.

 و همینطور بوی گل یاس!

بوی گل یاس لحظه به لحظه بیشتر میشد؛ تا جایی که حتی به بوی گوگردی که بخاطر نبرد با 

بود، غلبه کرده بود. شیاطین، فضای اونجا رو پر کرده  

ای که میتونستم حس کنم، عطر گل یاس بود.هام رو باز کردم، تنها رایحهوقتی چشم  

 پرسیدم:

تو یه پری هستی؟ -  

نه! -  
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تر بودن.رنگش حتی از آسمون شفاف تابستون هم روشنهای آبیچشم  

:آمیز بود؛ اما گمونم بهتره که بپرسمچیزی که به ذهنم رسیده بود، اغراق  

یه فرشته؟ -  

 

هاش رو به داخل جیبش سُر میداد؛ لبخندی زد و گفت:همونطور که دست  

نه! اصال! -  

 صدای اون مرد مثل یه لوسیون خنک روی بدنت، تو یه روز گرم تابستونی بود!

 پرسیدم:

تو داری از جادو استفاده میکنی تا صدات رو اینطوری بشنوم؟ -  

تر شد و گفت:لبخندش عریض  

جادویی در کار نیست. صدام ذاتا همینطوره که تو داری میشنوی.نه!  -  

ای ندارم.خب! من که دیگه ایدهخیلی  

 گفتم:

تو چی هستی؟ -  

 فیزیکی جهان سازندگان آن، به نزدیک ادیانها در گنوسیسم و من یه آرکون هستم. )آرکون -

ها از از هفت سیاره میباشند. آن ها فرمانروایانی هستند که هر کدام مربوط به یکی. آرکونهستند

 خروج روح از قلمرو مادی جلوگیری میکنند و اصطالحا جِن نامیده میشوند(
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ها چه موجوداتی هستن؛ میتونستم حس کنم که داستین داره تو ذهنش به این فکر میکنه که آرکون

ایه.پس یعنی اون هم مثل من نمیدونه که این مرد دقیقا از چه گونه  

ها میدونن یا نه؛ اما سرم انداختم تا ببینم کریس و آدریان چیزی درمورد آرکونپشت نگاهی به

 هردوشون سردرگم به اون مرد خیره شده بودن.

 خب عالیه!

 هیچ کدوم از ما نمیدونیم چیزی که این مرد درمورد ماهیتش گفت، چه معنی میده.

 پرسیدم:

اسمت چیه؟ -  

تو میتونی منو ایالی صدا کنی. -  

دیدم و گفتم:خن  

ایالی؟ واقعا؟! -  

 

قیافه و جذابی مثل این مرد، خیلی ساده و معمولی بود.این اسم برای فرد خوش  

 شونه باال انداخت گفت:

به هر حال، این مهم نیست که من چه موجودی هستم یا به چه اسمی خطاب میشم. تنها چیزی که  -

د کنی!مهمه، اینه که من کسی هستم که تو باید بهش اعتما  

چرا من باید بهت اعتماد کنم؟! -  

چون اگه تو بخوای آستاروت رو متوقف کنی، به کمک من نیاز پیدا میکنی. -  
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 با شنیدن اسم اون شیطان، حس کردم که گلوم فشرده شده.

 پرسیدم:

آستاروت کیه؟ و چرا دنبال منه؟ -  

ک بزرگ جهنم رو میدن. آستاروت یکی از سه شیطان برتر جهنم محسوب میشه و بهش لقب دو -

وقت همه میمیرن!اگه تو حسابی محتاط نباشی، اون  

 دوک بزرگ جهنم؟ یکی از سه شیطان برتر جهنم؟ همه میمیرن؟

هام برسونم.سختی میتونستم اکسیژن رو به ریههوای اطرافم حسابی متراکم شده بود و به  

ای انداخته بود؟!لوسیانای لعنتی منو تو چه مخمصه  

 گفتم:

من سر درنمیارم! چرا من؟ اون شیطان از من چی میخواد؟ -  

ی قدرتمند گاز نظیره. تو یه جادوگر قدرتمندی که توسط یه گرگینهقدرت تو منحصر به فرد و بی -

ها رو به هم پیوند میدی و درواقع تو ی متفاوت از فراطبیعیگرفته شدی. این حقیقت که تو دو گونه

ی خوب برای ها محسوب میشی؛ پس یه گزینهکه حد واسطی بین اون این بُعد، تنها کسی هستی

آستاروت به شمار میای تا با استفاده از تو بتونه بُعدهای مختلف رو باهم ترکیب کنه. یعنی بُعد ما و 

های فراتر از ماورا... و اینطوری زمان دنیا رو به پایان برسونه!بُعد  

 ایالی مکث کرد و بعد ادامه داد:

ه این اتفاق رخ بده، این بُعد توسط شیاطین بلعیده میشه!اگ -  

الزمان؟یعنی آخر -  
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 منظور ایالی همینه.

من از این موضوع مطمئنم؛ اما قبل از اینکه از شدت وحشت، دیوونه بشم؛ نیاز دارم که ایالی رُک و 

 واضح حرفم رو تایید کنه.

 گفتم:

الزمان برسه؟ این همون چیزیه که تو درموردش حرف اون شیطان با استفاده از من میخواد به آخر -

 میزنی، درسته؟

دقیقا! -  

تره. خیلی بدتر!قضیه از چیزی که فکر میکردم، وحشتناک  

 پرسیدم:

چطور میتونم آستاروت رو متوقف کنم؟ -  

تر شد. انقدر نزدیک که حتی از حریم شخصی من رد شده بود.ایالی به من نزدیک  

ت:به سمتم خم شد و گف  

قراره مشکالت زیادی سر راهت قرار بگیرن و چیزی که تا االن تجربه کردی، فقط شروع این ماجرا  -

 بوده.

ام حس کنم.هاش رو به گونهمیتونستم برخورد نفس  

زور جلوی خودم رو شدت آروم حرف میزد، طوری که حتی با وجود شنوایی قوی گرگم، بهایالی به

تر نشم.تر صداش، بهش نزدیکگرفته بودم که برای شنیدن به  

 ادامه داد:
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ی نفرهچیز از بین رفته. هیئت هفتبا کاری که اون جادوگر )لوسیانا( اینجا انجام داده، تعادل همه -

ها تبدیل شده به قتلگاه! نه فقط بخاطر اینکه سه نفر از اعضای این هیئت کم شدن؛ بلکه گرگینه

ها ها رو تقویت میکرد. تا زمانی که پریوند بین اونهاست که پیبخاطر عدم وجود جادوی پری

نفره نمیتونه چیزی که بینشون در هم شکسته شده رو ترمیم کنه. پیوند بین برنگردن، هیئت هفت

و باعث میشده که بین بدی و خوبی تعادلی برقرار باشه. اما  هها، درواقع مُهر و موم بین بُعدها بوداون

ی امید ها، آستاروت تونسته یه روزنهها و پرین رفته و بخاطر اشتباهات گرگینهحاال این تعادل از بی

 پیدا کنه تا از قدرت تو استفاده کنه و بُعدهای مختلف رو با هم ترکیب کنه. حاال متوجه شدی؟

هاش حسابی با اتفاقاتی که رخ داده بودن، میدونستم وضعیت سختی در پیش داریم؛ اما ایالی با حرف

زده کرده بود.وحشتمنو   

 گفتم:

این خیلی بده! -  

ها ناخواسته اشتباهی مرتکب شدن که باعث شده ها و گرگینهبدتر از بد! این یه فاجعه هست. پری -

ای از حوادث بد به وقوع بپیونده. حوادثی که میتونه زندگی همه رو نابود کنه.زنجیره  

تو مطمئنی؟ -  

صددرصد! -  

هام نبض داشتن و انگار با چکش به سرم میکوبیدن.وشضربان قلبم شدت گرفت. گ  

 گفتم:

تره. من نمیتونم شکستش بدم؛ مخصوصا اگه اون به نحوی خودش رو به من آستاروت از من قوی -

 مرتبط کرده باشه! تو میتونی پیوند بین من و اون شیطان لعنتی رو بشکنی؟
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خیلی پیچیده و مبهمه. آستاروت تونسته اگه میتونستم، حتما این کار رو میکردم؛ اما قضیه  -

خودش رو به جادوی تو متصل کنه. تو باید خودت سر دربیاری که چطور میتونی این پیوند رو 

 بشکنی.

 ایالی چند قدم ازم فاصله گرفت و کمی تُن صداش رو باال برد:

یا کنی. و قبل از این پیوند، تنها مشکل تو نیست. تو باید مُهر و موم بین بُعدهای مختلف رو اح -

اینکه بپرسی، بذار همین االن جوابت رو بدم... نه! من نمیتونم تو این قضیه بهت کمک کنم. حداقل 

ها اجازه ندارن که تو مسائل مربوط به این بُعد دخالت کنن. حداقل نه زیاد! ما منتظر هنوز نه. آرکون

ن درستش فرا برسه، خودمون رو درگیر چیز هست. و فقط وقتی که زما میمونیم. ما حواسمون به همه

موضوعی میکنیم. من فقط اومدم اینجا تا تو رو تو مسیر درست قرار بدم. تو سرنخ ماجرا هستی. نه 

فقط برای آستاروت؛ بلکه برای همه! وقتی تونستی راهی برای ترمیم پیوندهایی که شکسته شدن، 

منتظر میمونم. اما این رو بدون که کمک من برات پیدا کنی؛ منو به اینجا فرا بخون. من تا اون موقع 

ای که شاید هیچوقت نخوای مجبور به پرداختش بشی.ای داره. هزینههزینه  

ها رو به زبون آورد و بعد غیب شد!این حرف  

 ناپدید شدن ایالی، مثل ناپدید شدن وَن همراه کوزت نبود.

ه پوستم برخورد نکرد.چون من هیچ جادویی رو تو هوا حس نکردم. هیچ طلسمی ب  

 بنابراین جادویی در کار نبوده... یعنی ایالی با استفاده از جادو ناپدید نشد.

 اون مرد طوری محو شده بود که انگار اصال اینجا حضور نداشته!

ی کنندهی گل یاس هم از بین رفته بود و دوباره اون بوی گند و خفهبا ناپدید شدن ایالی، حتی رایحه

ای اطرافمون رو پر کرده بود.گوگرد هو  

 داستین به حرف اومد:
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این دیگه چه کوفتی بود؟! -  

 خشم داستین تو وجودم رسوخ کرد. ادامه داد:

اون مرد بهت چی گفت؟ -  

تلوتلوخوران از درختی که ایالی بهش تکیه داده بود، فاصله گرفتم... همینطور عقب عقب رفتم تا 

 اینکه به داستین برخورد کردم.

ام زد:صد  

تسا! -  

 منو به سمت خودش چرخوند تا صورتم رو ببینه. بعد پرسید:

چی شده؟؟ -  

هام رو گرفت و تکونم داد تا به خودم بیام؛ اما من نمیتونستم حرف بزنم.شونه  

 نمیتونستم فکر کنم.

 انگار اصال تو بدن خودم نبودم.

 شوک بدی بهم وارد شده بود.

ی رو هضم میکردم، بیشتر آشفته و نگران میشدم.های وحشتناک ایالهرچی بیشتر حرف  

الزمان؟آخر  

 جدی؟؟

 چطور همچین چیزی ممکنه؟
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ای از حوادث شوم به وقوع بپیونده؟نفره چیکار کرده که باعث شده زنجیرهآخه هیئت هفت  

نفره به اعضای جدید نیاز داره؛ اما طوری که ایالی درمورد این موضوع من میدونم که هئیت هفت

تره!تر و افتضاحف میزد... بنظر میرسه قضیه از چیزی که فکر میکنم بزرگحر  

ها رو این موضوع تاثیر منفی گذاشته و مُهر و موم بین بُعدها رو از بین برده؛ من اگه مخفی شدن پری

ها رو دوباره برگردونم؟؟ از کدوم گوری آخه؟؟چطور میتونم اون  

ها رو برگردونم.بتونم پریای ندارم که من همچین نفوذ و اجازه  

ای هم بتونه این کار رو انجام بده.و مطمئن نیستم فرد دیگه  

 نمیدونم باید از کجا شروع کنم.

 من حتی مطمئن نیستم چیزهایی که ایالی بهم گفته، حقیقت دارن یا نه.

باشه و فقط من چیز به من بستگی داشته ای، همهاگه دنیا در معرض فروپاشی باشه و به دالیل احمقانه

 بتونم این مشکل رو حل و فصل کنم...

 نه! این موضوع واقعا احمقانه هست.

 ایالی حتما بهم دروغ گفته.

 اصال شاید ایالی واقعا یه شیطان بوده و تونسته بوی حقیقی خودش رو مخفی کنه تا ما رو فریب بده.

ها رو نجات بده و با برده تا گرگینهنوع خودش رو از بین احتماال اون از قصد تعدادی از شیاطین هم

 این حقه، اعتماد منو به دست بیاره.

 ایالی تمام این کارها رو انجام داده تا ذهن منو بهم بریزه و ترس رو به جونم بندازه.

ها رو بهم بریزه و ناامیدمون کنه.ی گرگینهاون مرد این کار رو کرده تا ذهن همه  
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ایالی حقیقت رو بهمون گفته باشه چی؟اما اگه اینطور نباشه چی؟ اگه   

نحوی تونسته خودش رو به من آستاروت... شیطانی که بهش لقب دوک بزرگ جهنم رو میدن، به

 متصل کنه.

 من چطور میتونم این پیوند رو بشکنم؟

الزمان رو بگیرم؟چه هزینه سنگینی باید پرداخت کنم تا بتونم جلوی آخر  

انجام بدم که فکر میکنم فراتر از توانمه، حسابی منو میترسونه. این حقیقت که من باید کاری رو  

ام از شدت اضطراب، مدام زیر و رو میشد.معده  

 یهو حس کردم بوی گوگرد داره شدیدتر میشه و دیگه نمیتونم تحمل کنم.

 فورا شروع کردم به دوییدن تا از اون جنگل شوم خارج بشم.

 باید هرچه زودتر از اینجا خالص شم.

شده دور بشم.های نفرینقبل از اینکه وحشت و نگرانی منو کامال درهم بشکنه، باید از این زمین  

 دو ساعت بعد، خیلی سریع و مبهم سپری شد.

وار شده بود... انگار تمام کارهایی که نمیتونستم به چیزی فکر کنم؛ بخاطر همین تمام حرکاتم طوطی

روی عادت بود.تو این دو ساعت انجام میدادم، فقط از   

ایلبه برگشتیم.همراه داستین و کریس، سوار ماشین شدم و همه باهم به سنت  

ها دارن درمورد این تو سالن غذاخوری مدرسه، همراه داستین و کریس غذا خوردم. میدونستم اون

 موضوع حرف میزنن؛ اما من ساکت مونده بودم.

از هر فکری تهی شده بود.چیزی به زبونم نمیومد که بخوام بیانش کنم. ذهنم   
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 شوکه و سردرگم بودم؛ اما بازم نمیتونستم احساسات درونم رو مخفی کنم.

 ترس، اضطراب، ناامیدی تا عمق وجودم رسوخ کرده بود.

من هنوز مطمئن نیستم که چطور میتونم اتفاقاتی که تو سی و شش ساعت گذشته رخ داده بودن رو 

 هضم کنم.

قیانوس غرق بشم.چیزی نمونده بود که تو ا  

 موراکو به قتل رسیده بود.

با یه شیطان قدرتمند که خودش رو مالک من میدونست، مالقات کرده بودم و نزدیک بود به درون یه 

 گودال تاریک و عمیق که به جهنم ختم میشد، کشیده بشم.

و تو این جنگل ی خودش یه آرکون... یا همچین چیزی نامیده میشه رو حاال یه پسر جذاب که به گفته

 شیطانی مالقات کردم.

سر هم رخ دادن؟چرا این همه اتفاق شوم پشت  

هر چیزی متوسل میشم  حس میکنم دوباره دارم تو اقیانوس غرق میشم. مدام دست و پا میزنم و به

ای نداره.که بتونم راهی به سطح آب پیدا کنم؛ اما فایده  

 من نمیتونم هیچ نوری ببینم.

وجود نداره. حداقل االن نه! هیچ راه نجاتی  

 تو شرایطی گیر افتادیم که انگار سرانجامی جز تاریکی و تباهی در انتظارمون نیست.

حتی وقتی روی تخت دراز کشیدم، بازم غصه و نگرانی دست از سرم برنمیداشت و به قول کریس، 

.هام تمومی نداشتنالهچس  
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 خب حق داشتم؛ مگه نه؟

ت...آخرالزمان یه فاجعه هس  

 حتی فکر کردن بهش، لرزه به تنم میندازه!

 اما با وجود حال خرابی که داشتم، یه چیزی به ذهنم خطور کرد.

 اینکه هنوز همه چیز از بین نرفته.

بارم نیست با مشکالت ای افتاده بودم؛ اما باید اینم در نظر بگیرم که اولیندرسته؛ من تو بد مخمصه

 بزرگ مواجه میشم.

هایی که دچارشون شده بودیم، خیلی تالش برای نجات دادن خودم و بقیه از مصیبت من قبال هم

تجربه نیستم.کردم. بنابراین تو این زمینه، بی  

تره؛ اما من میتونم از پسش بربیام.میدونم... این مشکل از دردسرهای قبلی، خیلی بدتر و وحشتناک  

ها نباشم.ه افسردهفقط باید سعی کنم از این فاز مزخرف دربیام و شبی  

 من اسم اون شیطان رو میدونم... آستاروت!

های ایالی مطمئن بشم.با استفاده از این اسم، میتونم یه سری تحقیق انجام بدم تا از گفته  

 اما این تازه شروع راه درازیه که در پیش دارم.

که تو کشور پرو هستن، هایی و اگه من بتونم با کالدیا تماس بگیرم و به تعدادی از اون کریستال

ای که من فکر میکنم، ناامیدکننده نباشه.وقت شاید قضیه به اندازهدسترسی پیدا کنم؛ اون  

ای نفره کاری انجام داده که باعث شده زنجیرهدرضمن، من از این موضوع اطالع دارم که هیئت هفت

 از حوادث شوم به وقوع بپیونده.
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شروع این فاجعه بوده! نفره همشدن اعضای هیئت هفت کم  

شانسم که همچین دونستن این موضوع، خودش یه سرنخ بزرگ محسوب میشه. من واقعا خوش

 اطالعاتی دارم.

ها، منشا خوبی از ها گذشته، من با دوناوان و آقای داوسون ارتباط نزدیکی دارم. هردوی اوناز این

 اطالعات هستن و من میتونم ازشون کمک بگیرم.

ها رو قانع کنم که از مخفی شدن دست نحوی با کوزت ارتباط برقرار کنم و پریونم بهاگه من بت

اومده رو حل کنم.وقت میتونم تمام مشکالت پیشبردارن و برگردن؛ اون  

گمونم عملی کردن آخرین موردی که گفتم، تقریبا غیرممکن باشه؛ بنابراین بهتره از موردهای 

.تر شروع کنم تا مایوس نشمساده  

مطمئن نیستم چه زمانی و چطور به کمک ایالی نیاز پیدا میکنم؛ اما اگه این اتفاق بیفته و اون بخواد 

 باهام معامله کنه چی؟

چی رو به زمان بسپارم.خب... بهتره همه  

چیز به نابودی کشیده بشه، بنابراین اگه شرایط به قدری وحشتناک بشه که بدون کمک ایالی، همه

ی سنگینی بشم...رو قبول میکنم! مهم نیست مجبور به پرداخت چه هزینهمن این معامله   

 این افکار بهم کمک کردن تا دوباره امیدم رو زنده کنم.

 خودم رو تو آغوش گرم داستین جا کردم و اجازه دادم حرارت بدنش، تمام وجودم رو در بربگیره.

و رفتم.هام بسته شدن و به خواب فرو باالخره از شدت خستگی، پلک  

*** 

 صبح، بعد از شش ساعت خواب، بیدار شدم. 
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ی کوچیک داستین ها رد میشدن و خودشون رو به درون کلبهالی پردهپرتوهای خورشید از البه

 میرسوندن.

هنوز احساس خستگی میکردم؛ اما چیزهای زیادی هست که باید ازشون سردربیارم. کارهای زیادی 

 هم هست که باید انجام بدم.

خواب دل بکنم.ابراین وقتشه که از تختبن  

ای که به کمی غذا نیاز دارم و بعدش باید جستجوهام رو درمورد آستاروت شروع کنم. باید هر نکته

 پیدا میکنم رو دقیقا بررسی کنم.

صدا کنار من خوابیده بود.داستین آروم و بی  

.رو رفتههای مالیم و منظم جفتم بهم میفهموند که تو خواب عمیقی فنفس  

ی داستین عمال یه سوئیت کوچیک تلقی میشد.کلبه  

در امتداد دیوار پشتی، یه آشپزخونه قرار داشت که بیشتر فضاش توسط یه میز کوچیک اشغال شده 

 بود.

ای از سنگ گرانیت یا روکش پالستیکی ها با الیههایی که تا حاال اقامت داشتم، روی کابینتتو خونه

چیز از چوب ساخته شده بود.ما تو این کلبه، همهپوشیده شده بود؛ ا  

تر و کارسازتر هم هست.به نظرم برای همچین فضایی، استفاده از چوب مناسب  

میتونم آروم روی تخت لیز بخورم و از آغوش داستین بیرون بیام تا صبحونه درست کنم؛ اما این کار 

 مطمئنا سروصدای زیادی ایجاد میکنه.

ها مواد غذایی، ذخیره شده باشه... آخه ما خیلی نیستم که تو یخچال یا کابینتدرضمن، من مطمئن 

 وقته که اینجا نبودیم.
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 تازه! نمیخوام داستین رو بیدار کنم.

اگه بخوام روراست باشم، خودم هم اصال حس آشپزی ندارم. نه وقتی که سالن غذاخوری مدرسه با  

کلبه نداره.ی چندانی تا اش، فاصلهالعادهغذاهای فوق  

ی خوک که معموال با زدهوقتی تو ذهنم یه کوه پنکیک خوشمزه و مقدار زیادی بیکن )گوشت نمک

.مرغ برای صبحونه سرو میشه( تصور کردم، شکمم شروع کرد به قار و قور کردنتخم  

 روی تخت چرخیدم و سعی کردم صدایی که از تشک بلند میشد رو خفه کنم.

روصدا از کلبه برم بیرون و یه چیزی بخورم؛ اما مردد بودم. شاید بهتر باشه سمیتونم یواشکی و بی

 منتظر بمونم تا داستین هم بیدار بشه.

ها شروع کرد به لرزیدن.همونطور که داشتم با خودم کلنجار میرفتم؛ یهو یکی از موبایل  

 نمیدونم موبایل منه یا داستین...

 ممکنه کالدیا باشه!

م و سراسیمه مشغول زیر و رو کردن وسایلمون شدم تا موبایلم رو پیدا کنم.از تخت پایین پرید  

 آخه این موبایل کوفتی رو کجا گذاشتم که حاال نمیتونم پیداش کنم؟؟

 با خودم زمزمه کردم:

گندش بزنن! کدوم گوری هستی؟؟ -  

 داستین به حرف اومد:

موبایل منه! -  

شنیده میشد.دار هنوز خمار بود و بخاطر همین، صداش خش  
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 تماس رو جواب داد:

بله؟ -  

به خونه خوش اومدی! -  

 آقای داوسون بود. پس کالدیا نبود...

.روی زمین سُر خوردم و یه لحظه به خودم وقت دادم تا نفس عمیقی بکشم  

 کلبه رو حسابی بهم ریخته بودم؛ بنابراین مشغول مرتب کردن وسایل شدم.

ممنون. چیزی شده؟ -  

ین من و داستین وجود نداشت، مطمئنا نمیتونستم دلخوری که تو لحنش موج میزد رو اگه پیوندی ب

 حس کنم.

ی تمام احساسات داستین بشم.اما به لطف این پیوند، من میتونستم متوجه  

 آقای داوسون جواب داد:

آمدگویی باهات تماس بگیرم؟هیچی! یعنی نمیتونم فقط برای سالم و خوش -  

قای داوسون فهمیده باشه داستین ازش دلخوره.هرچند شک دارم که آ  

 داستین کمی مکث کرد تا از طریق پیوندمون بهم توضیح بده:

مایکل قطعا فهمیده که من ازش دلخورم. به غیر از تو، احتماال تنها کسی که منو خیلی خوب " -

"میشناسه، مایکل داوسونه!  

"جالبه!" -  

وجود داره، واقعا مفید و کاربردی میشه.ها پیوندی که بین من و داستین وقتگاهی  
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با این پیوند من نه تنها جفتم رو بهتر میشناسم؛ بلکه میتونم از اطالعاتی که داستین درمورد مسائل 

ها دراختیار داره، استفاده کنم.مختلف و بقیه گرگینه  

 و خب این موضوع یه مزیت بزرگ محسوب میشه؛ مگه نه؟

گفت: داستین خطاب به آقای داوسون  

چرا که نه! اما بعید میدونم فقط برای احوالپرسی زنگ زده باشی. پس لطفا بهم بگو قضیه چیه؟ -  

امروز بعد از ظهر، ما یه جلسه ترتیب دادیم. -  

 جلسه؟ چه افرادی تو این جلسه حضور دارن؟

 داستین که انگار فکرم رو خونده بود، تکرار کرد:

؟چه افرادی تو این جلسه حضور دارن -  

نفره باقی موندن و یه سری از آلفاها.کازادورها، افرادی که از هئیت هفت -  

 داستین روی تخت نشست و گفت:

ای، یه مدت زمان میبره.ریزی کردن برای همچین جلسهبرنامه -  

موقع داره برگزار میشه.درسته! و باید اعتراف کنم که این جلسه واقعا به  

هایی که ایالی دیروز با من در میون تی از بخش کوچیکی از حرفها حاما من فکر نمیکنم که اون

 گذاشت، خبر داشته باشن.

بندی این موضوع، حرف نداره!زمان  

 این جلسه دقیقا تو شرایطی که واقعا بهش نیاز داریم، قراره اجرا بشه.

 آقای داوسون جواب داد:
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ت الزم برای برگزاری این جلسه رو شروع درسته! و واقعا هم زمان برد. من از سه هفته پیش، اقداما -

ی بعد، تشکیل بشه. اما با مرگ موراکو، ما تصمیم گرفتیم زمان این جلسه رو کردم و قرار بود هفته

هایی که قراره تو جلسه شرکت کنن، امروز صبح پرواز کرده. ساعت جلو بندازیم. هواپیمای گرگینه

لسه رو شروع کنیم.سه بعد از ظهر، همه دور هم جمع میشیم تا ج  

ی تایید براش تکون دادم و تو ذهنش گفتم:داستین نگاهی به من انداخت. سرم رو به نشونه  

"ما هم میریم." -  

 دیگه سوالی درمورد این موضوع باقی نمونده که بخوایم از آقای داوسون بپرسیم.

 داستین گفت:

باشه. ما هم تو جلسه شرکت میکنیم. -  

م صبحونه بخورم. امیدوارم که تو رو هم تو سالن غذاخوری ببینم.خوبه. من دارم میر -  

شاید! -  

 شاید؟ داستین داره شوخی میکنه؟؟

 تو ذهنش نق زدم:

"ما هم باید غذا بخوریم داستین! من حسابی ضعف کردم؛ کم مونده از گرسنگی بمیرم!" -  

"میدونم. از اینجا هم میتونم صدای قار و قور شکمت رو بشنوم." -  

قای داوسون جواب داد:آ  

خب!خیلی -  

 بعد تماس رو قطع کرد.
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 وقتی داستین موبایلشو روی میز کنار تخت انداخت؛ ازش پرسیدم:

ها چقدر از این قضیه خبر دارن؟ منظورم همون چیزهاییه که ایالی بهم گفت.تو فکر میکنی اون -  

موقع داره برگزار میشه. قم. درست بهبندی عالی این جلسه، باهات موافنمیدونم؛ اما درمورد زمان -

شکسته شده؛ اما احتماال خبر ندارن که این نفره درهمها حتما متوجه شدن که پیوند هئیت هفتاون

.قضیه، چه اتفافات شومی با خودش به همراه داره  

ی تخت نشستم و گفتم:کنار داستین، روی لبه  

بخشی رو برامون رقم میزنه!لذت ها، حتما لحظاتتوضیح دادن این موضوع به اون -  

آمیزترین لحن ممکن این حرف رو بیان کردم؛ چون میدونم که سروکله زدن با اعضای هئیت با طعنه

نفره و آلفاها چقدر میتونه آزاردهنده باشه.هفت  

ای من قبال هم با آلفاها تو یه اتاق بودم و باهاشون بحث کردم. تنها چیزی که میتونم بگم، اینه که فض

 اونجا به حدی پرتنش و رواعصابه که اصال نمیشه با کلمات توصیفش کرد!

قلب بده. بعد گفت: داستین دستم رو گرفت و آروم فشارش داد تا بهم قوت  

تو تنها نیستی. منم اونجا، کنارتم. -  

 موهام رو از روی صورتم کنار زد و پرسید:

مزخرف بیرون اومدی؟ هوم؟دست کشیدی؟ از اون حال  باالخره از غصه خوردن -  

آره! -  

های ایالی رو از ذهنم خارج کنم و این موضوع منو امیدوارم که جوابم درست باشه؛ اما نمیتونم حرف

زده میکنه.وحشت  
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 گفت:

تو دیشب احساساتت رو مسدود کردی تا به من منتقل نشن. من اصال از این کار خوشم نمیاد تسا... -  

ن قصد بدی نداشتم. فقط.... باور کمعذرت میخوام -  

 یه لحظه به خودم وقت دادم تا نفس عمیقی بکشم.

 داستین گفت:

میدونم. من تو قلمرو جادوگران، همراهت بودم و صدای افکارت رو شنیدم. موضوعی که ایالی  -

 باهات درمیون گذاشته، حسابی بهت صدمه زده.

 واقعا هم همینطور بود.

 گفتم:

های ایالی فکر نکنم. اتفاقاتی که بخاطر اون خودم رو بگیرم که به حرفمن فقط نمیتونم جلوی  -

 شیطان لعنتی پیش اومدن، واقعا ناامیدکننده به نظر میرسن و...

ای پرداخت کنم؟من برای نجات همه، باید چه هزینه  

خواد این موضوع به حدی اذیتم میکنه که حتی نمیتونم از طریق پیوندمون بیانش کنم. اصال دلم نمی

 درموردش فکر کنم؛ اما مجبورم!

 اگه مجبور بشم از خودم بگذرم تا...

نه تسا! -  

 صدای داستین منو از افکارم بیرون کشید:

انقدر به این چیزها فکر نکن. ناامید نشو! هنوز نه! -  
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 صورتم رو به سمت خودش چرخوند و ادامه داد:

رو شروع نکردیم که تو از االن افسرده شدی و  ما تازه به خونه برگشتیم. ما حتی جنگ با آستاروت -

ها رفتار میکنی. درضمن، من قصد ندارم کورکورانه به ایالی اعتماد کنم. تو هم خوردهمثل شکست

 نباید همچین کاری کنی.

 میدونم...

 منم به ایالی اعتمادِ کامل ندارم؛ اما ترسم هنوز پابرجاست.

اری که میکنم، نمیتونم از شرش خالص شم.انگار وحشت وجودم رو احاطه کرده و هرک  

 گفتم:

من فقط به این فکر میکنم که ممکنه... -  

تو نمیتونی زندگیت رو با احتماالت بچرخونی تسا. فقط باید به چیزهایی رو بیاری که ازشون  -

 مطمئنی!

 خودمو روی تخت انداختم. آهی کشیدم و گفتم:

داری مثل برادر چُلمنگم حرف میزنی. -  

ن از آکسل خوشم میاد. پسر باهوشیه!م -  

ای دارن، خیلی خوبه.این موضوع که داستین و برادرم باهم ارتباط دوستانه  

 چون مطمئن نیستم اگه غیر این بود، باید چیکار میکردم. آخه آکسل فقط برادرم نیست.

نطور برای یه مدت طوالنی، آکسل تنها دوستی بود که همیشه میتونستم روش حساب کنم؛ همی

 بهترین دوست!
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تر شد و گفت:داستین به من نزدیک  

فقط دیگه احساساتت رو مسدود نکن. این کار اصال جالب نیست تسا. -  

معذرت میخوام. من واقعا از قصد این کار رو انجام ندادم. -  

 شکمم دوباره به قار و قور افتاد.

 مشتی نثار شکمم کردم و خطاب به داستین گفتم:

ین حرف رو بزنم؛ اما...متنفرم که ا -  

ات بدیم.میدونم! باید از تخت بزنیم بیرون و یه حالی به معده -  

آره، دقیقا. خب... االن از دستم ناراحت نیستی؟ -  

ی نرم و شیرینی نثارم کرد و گفت:ب*و*س*ه  

نه، ناراحت نیستم. فقط لطفا دیگه این کار رو تکرار نکن. نفهمیدن احساساتت واقعا برام  -

آوره!ذابع  

تکرار نمیشه. -  

ی تخت لیز خورد و گفت:به سمت لبه  

مرغ عسلی مخصوص ایلبه برات تخمپس بهتره آماده بشیم. من شرط میبندم که سرآشپز سنت -

 درست کرده.

مرغ عسلی با شنیدن حرف داستین، شکمم دوباره شروع کرد به قار و قور کردن و وقتی به تخم

هنم آب افتاد.مخصوص فکر کردم، حسابی د  

العاده هست!های خوشمزه و داغ... فوقهمینطور کلوچه  
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 انقدر گرسنمه که میتونم تا سر حد مرگ غذا بخورم. یا حتی...

دفعه، صدای قار و قور شکم داستین هم بلند شد.این  

 به من نگاه کرد و گفت:

الی که من دیشب یه شام ام شد. درحانقدر تو ذهنت غذاهای مختلف رو تصور کردی که منم گرسنه -

 مفصل خوردم.

من نخوردم؟ -  

 من خیلی واضح یادمه که دیشب همراه داستین و کریس، تو سالن غذاخوری دور میز شام نشستیم.

مطمئنم که روی میز چند نوع غذا چیده شده بود؛ اما نمیتونم به یاد بیارم که اون غذاها دقیقا چی 

 بودن.

شام داستین و کریس رو همراهی کردم.فقط مطمئنم که دیشب منم برای   

 داستین گفت:

زمینی و سس ی سیبشده به همراه پورهآره. روی میز از غذاهای متنوع پر شده بود. گوشت سرخ -

های شده، ساالد و کیکی سرخگِریوی )از آمیختن آب گوشت، آرد و ادویه درست میشه(. بامیه

کوچیک خوردی. من و کریس سعی کردیم ترغیبت کنیم که  یزور فقط چندتا لقمهخوشمزه. اما تو به

 بیشتر بخوری؛ اما تو فقط با غذای داخل ظرفت بازی میکردی.

که اینطور... راستش اصال یادم نمیاد؛ اما خب شوکه نشدم؛ چون با وضعیت روحی داغونی که دیشب 

 داشتم، غذا نخوردن یه واکنش کامال عادی محسوب میشد.

های داستین رو پوشیده بودم. بنابراین اگر قرار باشه به سالن ها و شلوارکمن یکی از تیشرت

ای برای پوشیدن پیدا کنم.های دیگهغذاخوری بریم، الزمه که لباس  
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از روی تخت بلند شدم و به سمت وسایلمون که به لطف من، حسابی درهم و برهم شده بودن، قدم 

ها شدم تا یه شلوار کشی جذب پیدا کنم.برداشتم. بعد مشغول زیر و رو کردن چمدون  

ها دراریم و مرتبشون کنیم؛ اما از من و داستین وقت کافی نداشتیم که وسایلمون رو از چمدون

های زیادی برداشته بودم، مطمئنا باید زمان زیادی صرف کنم عسلمون لباساونجایی که من برای ماه

 تا بتونم تمام لوازمم رو تو کلبه مرتب کنم.

عسل طوالنی رو تجربه کنیم. پوف!ثال قرار بود یه ماهم  

بعد از کمی گشتن، باالخره تونستم یه شلوار پیدا کنم که تمیز باشه و بو نده. همینطور یکی از 

ام که طرح روش رو خیلی دوست داشتم.های موردعالقهتیشرت  

 به سمت داستین چرخیدم و گفتم:

ی دیگه حاضرم.من تا پنج دقیقه -  

ا داستین هنوز از تخت بیرون نیومده بود.ام  

 دست به کمر ایستادم و گفتم:

میشه بپرسم دقیقا منتظر چی هستی؟! -  

طرف میری، تماشات کنم.طرف و اونهیچی! فقط خوشم میاد وقتی خم و راست میشی و مدام این -  

چی؟؟! -  

 دقیقا چرا؟!

 گفت:

ت توضیحش بدم.اگه علتش رو نمیدونی، پس گمون نکنم بتونم برا -  
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چرونی رو وقتی داستین از روی تخت پایین پرید و مشغول زیر و رو کردن کشوهاش شد، من چشم

هاش خیره شدم.شروع کردم و به ماهیچه  

انداز جذابی های بازوش منقبض شدن و چشموقتی دستش رو خم کرد تا یه تیشرت برداره، ماهیچه

 برام ایجاد شد.

ی داستین م نیست اگه کمی دیرتر غذا بخورم... گمونم بیشتر گرسنهیهو حس کردم که چندان مه

 بودم تا غذا...

اش نگاهی بهم انداخت و چشمکی نثارم کرد.داستین از روی شونه  

 اوه، خدای من! داستین داره سر به سرم میذاره؟ بدجنس!

 گفتم:

ی منظورت شدم. اما گفته باشم... تو از من هیزتری!خب، االن متوجه -  

هاش شد.داستین خندید و مشغول عوض کردن لباس  

دیشب قبل از اینکه بخوابم، دوش گرفتم و از اونجایی که موهام رو خشک نکرده بودم، االن حسابی 

 گره خورده بود و به نظر میرسید که انگار یه پرنده رو سرم لونه کرده!

خیال آشفتگی موهام بشم.اما فعال میتونم بی  

های رسمی شکمم برسم؛ بعد میتونم برگردم تا سر و وضعم رو مرتب کنم و لباسبهتره اول به داد 

 بپوشم.

 تا جلسه هنوز چند ساعت مونده؛ بنابراین زمان کافی برای آماده شدن دارم.

ی شلوار کشی جذبم رو پوشیدم. تیشرت داستین رو از تنم درآوردم و سوتین و تیشرت موردعالقه

 خودم رو پوشیدم.
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ین تیشرت رو خودم چاپ کرده بودم و درواقع نماد گروه موسیقی طرح روی ا Rabbit in the 

Moon بود.   

ای باالی سرم گره زدم. از اونجایی که موهام به اندازه کافی موهامو چندبار پیچوندم و به صورت گوجه

 بلند بود، بدون نیاز به کِش یا گیره، همینطور ثابت روی سرم باقی میموند.

ام!دهخب حاال آما  

 فقط باید موبایلم رو پیدا کنم.

فایده بود.الی وسایلم، موبایلم رو پیدا کنم؛ اما انگار بیدور خودم چرخیدم و سعی کردم البه  

 باالخره تسلیم شدم و خطاب به داستین گفتم:

میشه با موبایلم تماس بگیری؟ من نمیتونم پیداش کنم... -  

ه تیشرتم انداخت و پرسید:داستین از روی کنجکاوی، نگاه دقیقی ب  

از قبایل فضایی چاپ شده؟ روی تیشرتت عکس یه گونه -  

 نگاهم به سمت تیشرتم کشیده شد، بعد با صدای بلند خندیدم.

گمونم تصور بقیه از طرح روی لباسم، همین چیزی باشه که داستین گفت؛ اما این طرح واقعا نماد 

ه من عاشقشم!های موسیقی رقص الکترونیکه کیکی از گروه  

 گفتم:

این عکس یه خرگوشه! -  

یه خرگوش؟ -  

هامو روی کمرم گذاشتم و گفتم:دست  
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آخه تو ماجراش رو نمیدونی. -  

 لبخندی تحویلم داد و گفت:

ی این تیشرت چیه.آره، نمیدونم؛ اما خیلی دوست دارم بهم بگی که قضیه -  

ام بدم.خیلیم خوبه! چون خودم هم میخواستم همین کار رو انج -  

.داستین چیزی رو به سمتم پرتاب کرد و من فورا گرفتمش  

 موبایلم بود!

تا چند ماه پیش، قبل از اینکه تبدیل به گرگینه بشم، تو حفظ تعادل و گرفتن وسایل واقعا یه 

ی به تمام معنا بودم!عرضهبی  

میتونم تعادلم رو تو  عمل خوبی برخوردارم و به خوبیهای گرگم، حاال از سرعتاما به لطف مهارت

ترین شرایط حفظ کنم.سخت  

چلفتی هستم؛ اما گرگم برعکس من، درواقع بهتره اعتراف کنم که خودم ذاتا همون تسای دست و پا

 خیلی سریع و چابکه.

هاش رو جورایی مثل این میمونه که انگار دارم از گرگم تقلب میگیرم! چون اگه اون توانایییه

.سما به فنا میرمدراختیارم نذاره، ر  

 خطاب به داستین گفتم:

بابت موبایل ممنون. -  

شدم و ادامه دادم: بعد بهش نزدیک  
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خب  - Rabbit in the Moon های درواقع یه گروه موسیقیه که همیشه به صورت زنده، آهنگ 

 یهای دیگه رو به سبک خودش اجرا میکنه. آکسل وقتی داشت درمورد یه افسانهی گروهشدهضبط

آسیایی که از چین نشات میگیره، تحقیق میکرد، کامال اتفاقی با این گروه آشنا شد و این موضوع رو 

با من درمیون گذاشت. اون افسانه بیان میکنه که یه خرگوش روی ماه زندگی میکنه و اکسیر حیات 

ها تو فلوریدا ، اونرو میسازه! البته این گروه دیگه زیاد اجرا نمیکنه؛ اما تا جایی که من اطالع دارم

 )ایالت آمریکا( سکونت دارن.

 دست داستین رو گرفتم و باهم به سمت در کلبه راه افتادیم.

 گفتم:

هاشون رو گوش بدیم.وقتی داریم قدم میزنیم، میتونیم یکی از آهنگ -  

صبرانه منتظرم!بی -  

 مکث کردم. بعد به سمتش چرخیدم و گفتم:

تو واقعا گروه موسیقی  - Rabbit in the Moon رو نمیشناسی یا داری سعی میکنی ذهنم رو به  

رو به اعماق  ای سوق بدی تا به اون شیطان لعنتی و این که قصد داشته روحمسمت موضوع دیگه

 جهنم بکشونه، فکر نکنم؟

هام رو تنگ کردم و گفتم:چشم  

راستش رو بگو! -  

 خندید و گفت:

میخوای حقیقت رو بدونی، خیلی راحت میتونی ازش سر  اصال نیازی نیست که ازم بپرسی. اگه -

 درییاری.
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هام رو تو حدقه چرخوندم و به ذهن داستین سرک کشیدم.چشم  

 نیازی نبود که خیلی به خودم زحمت بدم؛ چون داستین دقیقا داشت به جواب سوالم فکر میکرد.

بم رو داده بود.ای به زبون بیاره، از طریق پیوندمون جوادرواقع بدون اینکه کلمه  

 با تعجب تو ذهنش گفتم:

"تو واقعا این گروه رو نمیشناسی!" -  

باری بود که همچین اتفاقی میفتاد.اولین  

ی موسیقی، عالیق مشترکی داشتیم؛ اما به هرحال اطالعات آخه با اینکه من و داستین تو زمینه

تر از من بود.ها خیلی وسیعداستین درمورد آهنگ  

دمون گفتم:از طریق پیون  

نشناختن این گروه به کنار؛ اما تو سعی داشتی حواس منو از موضوع شیاطین پرت کنی؛ مگه " -

"نه؟  

آره! از هر موضوعی که بتونه روی تو تاثیر مثبت بذاره، استفاده میکنم. تو دیشب خیلی داغون و " -

د که انگار تو اصال پیشم شکسته بودی و این وضع تو، شدیدا منو میرنجونه. دیشب مثل این بودرهم

نبودی! به خاطر همین وقتی از خواب بیدار شدم تا االن، دارم سعی میکنم تو رو از اون وضعیت 

  "روحی افتضاح دور کنم.

 همونطور که داشتیم از کلبه دور میشدیم، ادامه داد:

"هایی که اون مرد باهات درمیون گذاشت، تو رو حسابی بهم ریخت.حرف" -  
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نمیخواستم تا این حد آشفته به نظر برسم؛ اما این موضوع حسابی منو شوکه و  راستش" -

زده کرده بود. من فقط کمی زمان نیاز داشتم تا بتونم چیزهایی که فهمیده بودم رو هضم وحشت

"کنم.  

اما تو فراموش کردی که منو داری! ما یه تیم هستیم تسا. آستاروت نمیدونه قراره با چه کسایی " -

"کم نگیر!ر بشه. خودمون رو دستدرگی  

ی تیشرتش زدم و کمی داستین رو به سمت پایین کشیدم تا صورتش رو به خودم چنگی به یقه

 نزدیک کنم.

هاش خیره شدم و تو ذهنش گفتم:به چشم  

"ممنون که هستی داستین!" -  

سینه داستین چسبوندم و تو آ*غ*و*شش جا گرفتم.سرم رو به قفسه  

و نوازش کرد و تو ذهنم گفت:داستین کمرم ر  

"کم نگیر.های زیادی داری تسا. جنگ هنوز شروع نشده؛ پس ما رو دستتو دوست" -  

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:

"حق با توعه. فقط... باید کالدیا و لوکاس رو هم اینجا کنار خودم داشته باشم." -  

"ها هم تو راه اینجا باشن!شاید اون" -  

میدوارم؛ اما کالدیا هنوز به یه میلیون تماسی که باهاش گرفته بودم، جوابی نداده و هیچ خبری ازش ا

 نیست.
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همونطور که مشغول قدم زدن بودیم، تصمیم گرفتم کمی تو اینترنت موبایلم بگردم تا حداقل 

یون گذاشته بود، اطالعات اولیه رو درمورد آستاروت به دست بیارم و از چیزهایی که ایالی باهام درم

 اطمینان حاصل کنم.

البته اینطور نیست که تمام مطالبی که تو اینترنت پخش میشن، درست و معتبر باشن؛ اما برای شروع 

.خوبه  

 حداقل باعث میشه کمی از نگرانی و اضطرابم فروکش پیدا کنه.

داد.های تکراری رو تحویلم اولین سایتی که باز کردم تا بررسیش کنم، همون حرف  

 دوک بزرگ جهنم... سومین شیطان برجسته جهنم... دارای چهل ارتش از شیاطین...

تر از این، چطور اما اطالعات بیشتری درمورد اینکه آستاروت واقعا کیه و چه ماهیتی داره... یا مهم

 میشه از شرش خالص شد، وجود نداشت.

و نوشته بودن.چندتا سایت رو چک کردم؛ اما همشون همین چیزهای تکراری ر  

وجو کنم؛ اما بازم چیز به درد بخوری بنابراین تصمیم گرفتم درمورد پیوند با شیاطین تو گوگل جست

 عایدم نشد.

آخه یه عالمه مطلب درمورد اینکه چطور میشه یه شیطان رو احضار کرد، باال اومده بود! اما چیزی که 

 من دنبالش بودم، دقیقا برخالف احضار شیطان بود.

میخوام آستاروت رو طرد کنم، تبعید کنم، نابودش کنم! فرقی نمیکنه... فقط میخوام از خودم  من

 دورش کنم.

 اون شیطان لعنتی باید از بین بره.

 از داستین پرسیدم:
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تو فکر میکنی مردم واقعا به چیزهایی که اینجا نوشته شده، عمل میکنن تا یه شیطان احضار  -

 کنن؟!

بازی بخوان با شیاطین سروکار داشته باشن؛ گذرونی یا حتی برای مسخرهوقت اینکه برای سرگرمی و

 واقعا احمقانه هست!

 چطور همچین ریسک بزرگی رو به جون میخرن؟!

ها امتحانش میکنن.من مطمئنم که خیلی -  

 مردم واقعا عقلشون رو از دست دادن!

 آهی کشیدم و گفتم:

نمیرسونه. ایگشتن تو اینترنت منو به هیچ نتیجه -  

ی مدرسه میزنیم. من مطمئنم که اونجا اطالعات بهتره اول غذا بخوریم؛ بعد یه سر به کتابخونه -

های مختلف دنبال یه مطلب مطمئن بگردی.بیشتری درمورد آستاروت پیدا میکنیم تا اینکه تو سایت  

امیدوارم همینطور که میگی باشه. -  

ه که با دخترخالم حرف بزنم.چیزی که من واقعا بهش نیاز دارم، این  

همونطور که داشتیم به در غذاخوری نزدیک میشدیم، دوباره با کالدیا تماس گرفتم به این امید که 

.دفعه یه فرجی بشهاین  

هایی که تو گوشم پخش میشد، انگار تمومی نداشت...صدای بوق  

ی کالدیا رو بشنوم؛ اما در شدهها متوقف شدن، توقع داشتم که دوباره صدای ضبطوقتی باالخره بوق

گیر نرفت!کمال تعجب، تماس رو پیغام  
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سالم؟! -  

خط پخش شد؛ اما نمیدونم چرا صداش اکو میشد...صدای کالدیا از پشت  

روم دیدم، نزدیک بود از شدت شوکی که بهم وارد شده بود، سرم رو باال آوردم و با چیزی که روبه

 سنکوپ کنم!

تم و با صدای بلند گفتم:دستمو روی قلبم گذاش  

یاخدا... -  

روی من... کامال واقعی!... دقیقا روبهکالدیا اونجا ایستاده بود  

 موهای بلند مشکیش، طبق معمول گیس شده بودن.

دار پشمیش، پنهون شده بود.ای که پوشیده بود، زیر ژاکت کالهتیشرت ساده  

هاش نبود!و... دیگه خبری از صندل  

نوردی بودن.های مخصوص کوهشیده بود، بوتهایی که پوکفش  

 خدای من! کالدیا واقعا اینجا بود.

هام سُر خورد و با صدای تقریبا بلندی، به زمین برخورد کرد.الی انگشتموبایلم از البه  

به سمت کالدیا پریدم و محکم بدنش رو در آغوش گرفتم. انقدر محکم که چیزی نمونده بود رسما له 

 بشه!

 گفتم:

من فکر میکردم که... -  

من حالم خوبه. -  
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یه لحظه زمان برد تا بتونم حرف کالدیا رو هضم کنم و از شر اضطرابی که مثل خوره به جونم افتاده 

 بود، خالص شم.

ی بزرگ ایجاد شده و هر لحظه ممکنه تو این دو روز، از شدت نگرانی حس میکردم درونم یه حفره

 متالشی بشم!

هام کشوندم.و با تمام وجود، عطر کالدیا رو به ریههام رو بستم چشم  

اش روی لباسش باقی مونده بود.گلی رو سوزونده بود؛ چون هنوز رایحهگمونم این اواخر گیاه مریم  

 اما من میتونستم بوی هفت نوع گیاه معطر دیگه رو از کالدیا حس کنم...

ار میکرده، استفاده کرده.احتماال از این گیاهان خاص برای اجرای طلسمی که روش ک  

ی خود کالدیا حس نشه.به هرحال بوی این گیاهان معطر باعث شده بود که رایحه  

 گفتم:

داشتم از نگرانی میمُردم! -  

.... مثال. چیزهای زیادی هست که باید درموردشون حرف بزنیممن واقعا معذرت میخوام -  

واب ندادی؟های من جمثال اینکه چرا به هیچکدوم از تماس -  

 یه قدم ازش فاصله گرفتم. کالدیا آهی کشید و گفت:

راستش این موضوع اصال یه مشکل محسوب نمیشه و علتش هم غیرطبیعی نیست. بعد از اون شب  -

که به ذهنت حمله شد و من برای کمک به تو، یه طلسم ویژه رو اجرا کردم، یه مدت زمان نیاز داشتم 

بیارم. وقتی حالم بهتر شد، متوجه شدم که برق ساختمون اتصالی کرده  تا بتونم بهبودیم رو به دست

و شارژرم کامال سوخته! عمال به یه تیکه آشغال تبدیل شده بود! صبح من و لوکاس پرو رو به مقصد 

صبرانه منتظر بودم که به اینجا برسیم تا بتونم باهات حرف بزنم. وقتی ایلبه ترک کردیم. من بیسنت
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رسیدیم، یه شارژر یدکی خریدم تا موبایلم رو شارژ کنم. و... من همین االن موبایلم رو  به فرودگاه

 روشن کردم. من اصال فکرش هم نمیکردم که تو تا این حد نگرانم بشی.

 داره شوخی میکنه؟!

 گفتم:

چرا نگرانت نشم آخه؟ -  

فت:های کالدیا کمی سرخ شدن. از شرمندگی نگاهش رو پایین انداخت و گگونه  

نمیدونم. -  

سر کالدیا ایستاد. جفتش رو در آغوش گرفت و خطاب به ما گفت:لوکاس جلوتر اومد و پشت  

باید روی اعتماد به نفس این خانم کار کنیم. -  

های رنگی که لوکاس پوشیده بود، تقریبا با کالدیا ست شده بود. همینطور بوتدار مشکیژاکت کاله

 مخصوص کوهنوردیش!

هام شکل بگیره رو مخفی کنم.نستم لبخند سرکشی که قصد داشت روی لبسختی توبه  

و شیرین کرده  داشتنیها رو حسابی دوستهاشون به همدیگه؛ اونباید اعتراف کنم شبیه بودن لباس

 بود.

 کالدیا و لوکاس واقعا به هم میومدن.

 وقتی هممون وارد غذاخوری شدیم، خطاب به کالدیا گفتم:

مقدار غذا بردارم. تو برو بشین. باید حسابی باهم حرف بزنیم. من میرم یه -  
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ی امروز، ازشون مطلع موافقم. یه چیزهایی هست که من فکر میکنم تو باید قبل از شرکت تو جلسه -

 بشی.

چرخیدم تا به سمت میزهای پیشخوان برم؛ اما به محض اینکه حرف کالدیا رو هضم کردم، متوقف 

 شدم و پرسیدم:

االن چی...تو  -  

 کالدیا گفت:

.اول برو غذا بردار؛ بعد باهم حرف میزنیم -  

کالدیا و لوکاس از بین میزهای خالی عبور کردن و به سمت میزی قدم برداشتن که کریس و آدریان 

 دورش نسسته بودن.

 از طریق پیوندمون از داستین پرسیدم:

ی که ایالی باهامون درمیون گذاشت، تو فکر میکنی کالدیا اطالعات بیشتری درمورد چیزهای" -

نفره تو دردسر افتاده و رسما تبدیل شده به قتلگاه؟ و اینکه چطور داره؟ درمورد اینکه هیئت هفت

"آستاروت از این وضع به نفع خودش استفاده کرده؟  

 

"ای ندارم که کالدیا قصد داره چه چیزهایی بهت بگه.من هیچ ایده" -  

اه خودش به سمت میزهای پیشخوان که پر از غذا بود، کشید.دستم رو گرفت و منو همر  

 ادامه داد:
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اما من هیچ شکی به دخترخالت ندارم. کالدیا قابل اعتماده و اگه میگه تو به غذا نیاز داری تا " -

بتونی کنترل گرگت رو به دست بگیری؛ پس صددرصد باید غذا بخوری. تو خودت هم اقرار کرده 

".ضعف کردیبودی که از گرسنگی   

حق با داستین بود؛ اما چیزهای زیادی در معرض خطر بودن و... من اصال از انتظار کشیدن خوشم 

 نمیاد.

 تو این وضع، حتی وقت کوتاهی که صرف پر کردن سینی غذا میشه، از نظر من زیاده!

زدن که برم بو رو از فر درآورده بود. داشتن به من چشمک میهای داغ و خوشسرآشپز مدرسه کلوچه

ام یه حالی بدم.سراغشون و به معده  

جا رو پر کرده بود.درضمن، بوی سوسیس با سس گریوی هم همه  

 گمونم سرآشپز ذهنم رو خونده بود؛ چون دقیقا غذاهایی رو درست کرده بود که من دلم میخواست.

های زیادی رو از رفحتی از اون حدی که فکر میکردم میتونم بخورم، بیشتر برداشتم! و این یعنی ظ

 غذا پر کرده بودم.

زمینی پر کردم.بعد یه ظرف دیگه برداشتم و اون رو با پوره سیب  

.ایلبه منو به یاد اولین وعده غذایی که اینجا خورده بودم، انداختبه دالیلی، برگشتن به سنت  

تر از این، اولین جر و بحثم با ایمجن رو به یاد آوردم.و مهم  

مرغ عسلی مخصوص بودم؛ تو ذهن داستین گفتم:مشغول پر کردن ظرفم از تخمهمونطور که   

  "هنوز نمیتونم باور کنم که تو یه زمانی قصد داشتی با ایمجن ازدواج کنی!" -

ای وقفه، جواب داد:داستین بدون لحظه  
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نمیتونستم  من زمانی با ایمجن رابطه داشتم که عمال هیچ ثباتی نداشتم. قدرت زیادی داشتم؛ اما" -

گرگم رو تحت کنترل خودم درارم؛ بخاطر همین به یکی نیاز داشتم تا بتونه آرومم کنه. من ایمجن رو 

"فقط یه انتخاب اشتباه تو زندگیم میدونم. همین!  

 

 خرخر کردم:

موقع فکر میکردی ساکت شو داستین! اصال هم خجالت نکش و خیلی ریلکس اعتراف کن که اون" -

"انگیز و سکسیه! درضمن، اون سلیطه هم تو رو میخواست.وتایمجن خیلی شه  

 داستین شونه باال انداخت و گفت:

دردسر بود! اما ی آسون و بیی ما یه رابطهایمجن همیشه برای من در دسترس بود. درواقع رابطه" -

ی طهآمیزی احساساتی شد و مدام اصرار میکرد که رابهرچی جلوتر رفتیم، ایمجن به طرز اغراق

ام رو با ایمجن تموم کرده بینمون رو علنی کنیم. به هر حال، من قبل از اینکه با تو مالقات کنم، رابطه

"بودم.  

 یه کاسه پر از میوه برداشتم و پرسیدم:

"اتون تموم شده بود... میشه بگی دقیقا چه زمانی؟پس قبل از دیدن من، رابطه" -  

ن مجبور شدم سرم رو بلند کنم و بهش خیره بشم.سکوت داستین به قدری طوالنی شد که م  

هاش از شرمندگی سرخ شده بودن!مطمئنا سنگینی نگاه منو حس کرده؛ چون گونه  

 تو ذهنم گفت:

"این موضوع واقعا اهمیتی نداره؛ مگه نه؟" -  
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 وایسا ببینم! تو دوباره داری سعی میکنی حواس منو پرت کنی تا کمتر فکرم رو درگیر اتفاقات" -

ای داری. ببین توروخدا... فکرم رو به العادهاخیر کنم؛ درسته؟! باید اعتراف کنم تو این کار مهارت فوق

"سمت چه موضوعی سوق دادی!  

 

"برخالف دیشب، حاال که به ذهنت دسترسی دارم، خیلی راحت میتونم این کار رو انجام بدم." -  

جیغ زدم:قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم، تقریبا   

اما داری تقلب میکنی! -  

 فورا دستمو روی دهنم گذاشتم؛ بعد به آرومی گفتم:

وای ببخشید! نمیخواستم با صدای بلند بیانش کنم. -  

 

هامون اینجا حضور دارن... اما به هر حال، خداروشکر که سالن غذاخوری تقریبا خالیه و فقط دوست

کتی، عربده بکشم.آوره که یهو تو همچین فضای سابازم خجالت  

وقتی سینی غذام رو برداشتم و به سمت میزها راه افتادم؛ از عمق وجودم میدونستم کالدیا هرچی 

 که بهم بگه، من میتونم هضمش کنم! میتونم این مشکل رو هم پشت سر بذارم...

ان من داستین رو دارم و دور میزی نشستم که میتونم با کالدیا، لوکاس، رافائل، کریس و آدری

فکری کنم.هم  

 من تنها نیستم.

 درضمن، پدر و مادرم هم هستن. همینطور برادرم، خاله رُزا، مردیت و دوناوان.

 پس چیزی وجود نداره که بخوام درموردش نگران باشم.
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ما همگی در کنار هم تو اون کلیسای مخروبه، با شیاطین جنگیدیم و یه جادوگر شیطانی قدرتمند که 

ه بود رو شکست دادیم.وسوسه و تسخیر شد  

دیگه، برای خالص شدن از شر ها قدرتمندتر باشه؛ اما ما با کمک همی اونممکنه آستاروت از همه

حل پیدا میکنیم.این شیطان لعنتی هم یه راه  

نهایت ترسناک دنبال منه؟ آره!یه شیطان بی  

ها در معرض خطر فروپاشیه؟ آره!دنیای فراطبیعی  

زای دریافت کمکش برای متوقف کردن آخرالزمان، باید چیزی رو قربانی کنم؟ ایالی بهم گفت در ا

 بازم آره!

هام رو دارم تا بهم کمک کنن سر دربیارم چطور میتونم این اتفاقات وحشتناکی اما من حداقل دوست

 که زندگیم رو درگیر خودشون کردن، حل و فصل کنم.

 یا عیسی مسیح!

با کی شوخی میکنم؟ من دارم کی رو گول میزنم؟ دارم  

ی بزرگ...این موضوع یه مصیبت محضه! یه فاجعه  

 داستین تو ذهنم گفت:

هات حساب باز میکردی. من اون قسمت رو لطفا برگرد به همون قسمتی که داشتی روی دوست" -

"های تکراریت مغز هردومون رو بمبارون کنی.نالهبیشتر دوست دارم تا اینکه با چُس  

 

د، شروع کردم به خندیدن.با حرفی که ز  
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اشون حتی با اینکه ذهنم پر از افکار منفی بود که بهم فشار میاوردن؛ اما واقعا دلم میخواست نادیده

 بگیرم و به چیزهای خوب فکر کنم.

هاش نمایان بشن. بعد تو ذهنم گفت:گونهداستین لبخند عمیقی نثارم کرد که باعث شد چال  

، وقتی لختم... میتونه کمک کنه تا فکرت به سمت چیزهای خوب دید زدن هیکل عضالنی من" -

"کشیده بشه؟  

 بعد چشمکی تحویلم داد.

هاش و همینطور لحنش، شیطنت موج میزد.خدای من! تو چشم  

دفعه بیشتر خندیدم و در جوابش گفتم:این  

"میدونی... گمونم این کار جواب بده. خب نشونم بده!" -  

ونم اینجا لخت بشم. فقط محض کنجکاوی اون سوال رو پرسیدم. نمیخوام اوه، تسا! من که نمیت" -

"اینجا تحریکت کنم تا بهم حمله کنی!  

 لبخندی زدم و گفتم:

"گری میکردی، رسما پوستت رو میکندم عزیزم.خوبه، آفرین! چون اگه جلوی بقیه عشوه" -  

"پس داشتی امتحانم میکردی... بدجنس!" -  

و تا حدودی امیدوار شده بودم. کرد، نسبت به قبل، احساس بهتری داشتم هامون فروکشوقتی خنده  

مطمئن نیستم چه اتفاقی قراره تو آینده برامون رخ بده؛ اما خندیدن وسط این همه مشکل 

بخش باشه...ی خوب، تسلیی یه نقشهکننده، میتونه به اندازهدیوونه  

*** 
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هام تلنبار کرده بودم رو بخورم.تو بشقابکالدیا منتظر موند تا من یه کوه غذایی که   

 اون اصرار داشت که من اول باید غذا بخورم؛ بعد باهم حرف بزنیم.

 اما نگرانی که به جونم افتاده بود؛ داشت منو میکُشت!

تو مدتی که من با بیشترین سرعت ممکن مشغول چپوندن غذاها تو دهنم بودم، آدریان و کریس 

.های پرو میپرسیدنرد گروه گرگینهسر هم سواالتی درموپشت  

وگو بودن، رافائل حتی یه کلمه هم حرف نزد.ها مشغول بحث و گفتتو تمام مدتی که بچه  

ها خیره شده بود.هاش روی میز ضرب گرفته بود و از پنجره به دوردستبلکه فقط با انگشت  

 از طریق پیوندمون از داستین پرسیدم:

"لی ساکته؟ انگار اصال اینجا نیست!به نظر تو هم رافائل خی" -  

"من رافائل رو خیلی خوب نمیشناسم؛ اما به نظر میرسه که واقعا آشفته و ناآرومه." -  

"هوووم، موافقم!" -  

های پرو گوش سپردم.های بقیه درمورد گروه گرگینهرو صندلیم لم دادم و به حرف  

ودن و با سواالت مختلف کالدیا و لوکاس رو های پرو کنجکاو بآدریان و کریس حسابی درمورد گرگینه

 تیربارون میکردن.

ها بذاره، مشکلی نداشت. هرچند که لوکاس کالدیا از اینکه اطالعات مربوط به پرو رو در اختیار اون

 چندبار نگاه معناداری نثار کالدیا کرد.

دوست داره اطراف گیری کنم؛ باید بگم که لوکاس اگه بخوام با توجه به چیزی که دیدم، نتیجه

هاش، به بیرون درز پیدا نکنه.گروهش، یه حصار بکشه تا رازها و مسائل مربوط به گرگینه  
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 و من این رفتارش رو درک میکردم.

 لوکاس به عنوان یه آلفا، حق داره که حریم شخصی گروهش رو حفظ کنه.

رگم بخواد تغییرشکل بده تا ی دیگه رو قورت بدم و امکان اینکه گوقتی دیگه نتونستم حتی یه لقمه

سرمون قرار دادم.خودش رو آزاد کنه، به صفر رسیده بود؛ سینی غذام رو برداشتم و روی میز پشت  

روم باشه؛ نمیتونم با هایی که هنوز نصفشون پر از غذاست، روبهآخه وقتی یه سینی پر از بشقاب

هم با کالدیا داشته باشم.ی مپرتی اینجا بشینم و یه مکالمهخیال راحت و بدون حواس  

 خطاب به کالدیا گفتم:

خب، قضیه چیه؟ -  

 کالدیا گلوش رو صاف کرد و بعد شروع کرد:

بعد از اینکه من و تو تلفنی درمورد مرگ موراکو حرف زدیم، من یه سری تحقیق انجام دادم و سعی  -

خره طلسم مدنظرم رو پیدا کردم چندتا طلسم رو اجرا کنم. تمام بعدازظهرم صرف این کار شد تا باال

ای به همراه کردم؛ اما وقتی اون طلسم رو اجرا کردم... بذار فقط بهت بگم که این کار، نتایج ناخواسته

 داشت.

ی آخری که بیان کرده بود، خوشم نمیومد و احساس بدی بهم منتقل میکرد.از جمله  

 پرسیدم:

منظورت چیه؟ -  

ی جادوییم احضار کردم.اسم آستاروت رو به حلقه های یه شیطانی بهمن یکی از نوچه -  

تو چیکار کردی؟؟؟ -  
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سختی با گرگم کلنجار رفتم تا آرومش کنم.موهای گرگم از پوستم بیرون اومدن و من به  

 گفتم:

چرا همچین کاری کردی؟؟ چرا خودت رو درگیر یه شیطان... -  

این اتفاق رخ داد. و من فکر میکنم  من همچین چیزی نمیخواستم! کامال غیرعمدی بود، اما خب -

ی اون شیطان پیدا شده؛ یه ربطی به مرگ موراکو داره.دلیلی که سروکله  

 حداقل تو این موضوع باهم تفاهم داریم.

 ادامه داد:

یعنی آستاروت موراکو رو به قتل رسونده! -  

رف سالن ایستاده بودن، کالدیا نگاهی به اطراف سالن انداخت؛ اما به جز چندتا کازادور که اون ط

ای اونجا حضور نداشت.کس دیگههیچ  

 هیچ دلیلی وجود نداره که کالدیا سکوت کنه و حرفش رو ادامه نده.

 پرسیدم:

دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ -  

 کالدیا به سمت رافائل چرخید و نگاهی بین اون دوتا رد و بدل شد.

های فکر بودن؛ طوری که حتی جملهب مسائل، همدوقلوها تقریبا همیشه باهم تفاهم داشتن و تو اغل

 همدیگه رو کامال میکردن؛ اما امروز قضیه فرق میکرد.

نگاه دردآمیزی روی صورت کالدیا نشست؛ اما رافائل... به نظر میرسید که لحظه به لحظه داره 

تر میشه.عصبی  
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بار، بادقت رافائل رو برانداز کردم.برای اولین  

کمی بلندتر شده بود و دیگه فرم سابق رو نداشت. درواقع موهاش تا حدودی  موهاش نسبت به قبل،

 سیخ شده بودن!

رنگی ایجاد شده بود.های تیرههاش حسابی گود افتاده بود و دایرهدرضمن، زیر چشم  

 در یک کالم، داغون به نظر میرسید!

مرکز شد.بعد از چند لحظه، کالدیا سرش رو تکون داد و دوباره نگاهش روی من مت  

 گفت:

من باید از درستی این قضیه مطمئن میشدم. بنابراین، بعد از اینکه تلفنی باهم حرف زدیم، شروع  -

ای که لوسیانا روی تو پیاده کرده کردم به گشتن و بررسی کردن. قدرت موراکو دقیقا به همون شیوه

ی موراکو اجرا شده، خیلی . من میدونم که گفته بودم طلسمی که روبود، از بدنش خارج شده بود

 آشناعه؛ اما مطمئن نبودم که این موضوع میتونه چه معنی داشته باشه...

 آهی کشید و بعد ادامه داد:

نهایت به طلسمی که جادوی تو رو از وجودت بیرون کشید، شباهت اون طلسمِ به کار رفته، بی -

که وجود داشت، این بود که طلسم . شیطان مشابه. تنها فرقی داشت. ساز و کار و ترتیب مشابه

هات تر بود! و جای شکر داره که لوسیانا از این طلسم برای بیرون کشیدن قدرتموراکو، کُشنده

 استفاده نکرد؛ وگرنه حتما زنده نمیموندی!

 مکث کرد. بعد ادامه داد:

قی افتاده؟ یه تر شده؟ چرا االن همچین اتفااما علت این تغییر چی بوده؟ چرا این طلسم مُهلک -

 عالمه سوال تو ذهنم ایجاد شده بود و بخاطر همین...
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 رافائل به حرف اومد:

مرگ موراکو تقصیر من بود! -  

 به سمت رافائل چرخیدم.

ی نامعلومی خیره شده بود.چنان به نقطهصورتش از شدت عصبانیت، قرمز شده بود و هم  

 پرسیدم:

اشه؟ تو که جادویی انجام ندادی.چطور ممکنه این موضوع تقصیر تو بوده ب -  

 

 این قضیه اصال برای من قابل درک و منطقی نیست!

 رافائل گفت:

نه! -  

هاش احساس گناه موج میزد.و باالخره نگاهش رو به سمت من سوق داد. تو چشم  

 ادامه داد:

سپردم و  ها و جادوها رو به کالدیامن جادویی انجام ندادم. درواقع خیلی وقته که اجرای طلسم -

ی متحرک تبدیل شده بود و شبیه خودم رو کنار کشیدم... اما از وقتی توسط دانیل که به مرده

ها به نظر میرسید، گاز گرفته شدم؛ من فقط...زامبی  

 رافائل بازوش رو ماساژ داد؛ دقیقا همونجایی که دانیل زامبی گاز گرفته بود.

واقع بخش کوچیکی از پوست بازوش، قرمز و جای زخم هنوز روی پوستش باقی مونده بود؛ در

 چروکیده شده بود.
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 ادامه داد:

من احساس سنگینی میکردم. هرچند که میدونستم درمان شدم و کامال هم این موضوع رو قبول  -

کرده بودم؛ چون اگه غیر این بود، من االن زنده نبودم و نمیتونستم باهاتون حرف بزنم. اما یه چیزی 

نبود. من... درمورد من درست  

رفته ضعیف و درنهایت خاموش شد.صداش رفته  

ی رافائل پررنگ شده بود.درد و غم تو چهره  

وقتی رافائل از کاستاریکا )یک کشور در آمریکای مرکزی( برگشته بود؛ من فکر میکردم حالش کامال 

.خوب شده  

یا نه... حتی یه لحظه هم به من حتی یه بار هم پیگیر حال رافائل نشدم تا مطمئن بشم مشکلی داره 

سر گذاشته بود، فکر نکردم.مصیبت تلخی که اون پشت  

 آخه ظاهر رافائل نشون میداد که حالش خوبه و منم نمیخواستم فضولی کنم.

مصرف و افتضاحی هستم.ی بیخدای من! من چه دخترخاله  

 گفتم:

من متاسفم. من... -  

رو پیش بکشم.عذرخواهی نکن! من نمیخواستم این موضوع  -  

 

لحنش به اندازه کافی تند و خشن بود که باعث بشه حرفم رو قطع کنم؛ اما مخاطب این لحن، من 

.نبودم  

 من کسی نبودم که رافائل بهش خیره شده بود؛ بلکه کالدیا بود.
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 من نمیدونم چه اتفاقی بین این خواهر و برادر رخ داده؛ اما هرچی که هست، اصال خوب نیست...

ل ادامه داد:رافائ  

موراکو متوجه شد که یه چیزی داره منو اذیت میکنه و سعی کرد بهم کمک کنه. من حس میکردم  -

ی شیطانی دارم و انگار بار منفی بالیی که سرم اومده بود، هنوز تو وجودم باقی مونده بود و یه سایه

 من نمیتونستم از شرش خالص شم.

هاش کشید.مکث کرد و با آشفتگی، زبونشو روی لب  

 میدونستم ماجرایی که رافائل قراره برامون توضیح بده، اصال خوب نیست.

ها نشون میداد که ی ایناحساس گناه و غم، از بند بند وجود رافائل به بیرون ساطع میشد و همه

 قراره چیزهای ناخوشایندی بشنویم.

 به حرف اومد:

م گفت که همسرش یه جادوگر بوده و در نتیجه وقتی مشکلم رو با موراکو درمیون گذاشتم؛ اون به -

ای که از همسرش کسب کرده، میتونه طلسمی رو اجرا کنه تا مطمئن بشه جادویی با توجه به تجربه

. اما اون طلسم خوب که دانیل رو از مرگ به این دنیا برگردونده، هنوزم روی من تاثیر میذاره یا نه

ی جادویی به بیرون پرت اروت اومد سراغمون... من از حلقهپیش نرفت و اشتباه از آب دراومد! آست

چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و...شدم؛ اما موراکو نه! من سعی کردم بهش کمک کنم؛ اما همه  

 اوه خدای من!

چیز با عقل جور درمیومد...با چیزهایی که رافائل گفت، حاال همه  

هم فشار داد.هاش رو محکم روی هاش رو بست و پلکرافائل چشم  

 گفت:
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این قضیه، تقصیر من بود. من باعث شدم موراکو بمیره. من باعث شدم آستاروت بیاد سراغ تو و  -

ی جادویی از دست بدی. من...چیزی نمونده بود که تو جونت رو سر این حمله  

 

 کالدیا با عصبانیت جیغ کشید:

تمومش کن! هیچکس تو رو مقصر نمیدونه. -  

!اما من میدونم -  

لحن رافائل مثل چاقو، تیز و بُرنده بود؛ اما اون نمیخواست به ما صدمه بزنه... بلکه فقط داشت خودش 

 رو عذاب میداد.

 خطاب به کالدیا گفت:

من خودم رو مقصر میدونم. -  

 به من نگاه کرد و ادامه داد:

و تو هم باید منو مقصر بدونی! -  

 بعد صندلیش رو به عقب سوق داد.

مانندی ایجاد کردن.ندلی روی زمین کشیده شدن و صدای جیغهای صپایه  

های بلند به سمت در غذاخوری راه افتاد.از روی صندلیش بلند شد و با قدم   

ای از های رافائل به قدری شوکه شده بودم که تا چند لحظه نمیتونستم حتی کلمهاز شنیدن حرف

هام خارج کنم.بین لب  

 باالخره به حرف اومدم:
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ن رافائل رو مقصر نمیدونم!م -  

 اما وقتی این جمله رو بیان کردم، رافائل دیگه رفته بود.

ام اشتباه میکنه. این اتفاق تقصیر اون نیست.پسرخاله  

کالدیا میخواست از روی صندلیش بلند شه تا جلوی رفتن رافائل رو بگیره؛ اما لوکاس دستش رو 

 گرفت و مانع رفتنش شد.

.سرش بستافائل از سالن غذاخوری خارج شد و در رو محکم پشتهمون لحظه بود که ر  

 لوکاس خطاب به کالدیا گفت:

بذار برادرت بره. اون از دست خودش عصبانیه و این خشم رو سر تو خالی میکنه. رافائل به زمان  -

 نیاز داره. بهش اجازه بده با خودش خلوت کنه.

 

رو عذاب میده و...خیلی برام سخته که ببینم اون داره خودش  -  

 لوکاس حرف کالدیا رو قطع کرد و گفت:

میدونم. تو مهربون، دلسوز و فداکاری؛ بنابراین همه درک میکنن که چقدر دلت میخواد به برادر  -

سر بذاره. اما رافائل به زمان نیاز داره. بهش فرصت بده تا دوقلوت کمک کنی تا این بحران رو پشت

افائل باید با خودش کنار بیاد.. راین قضیه رو هضم کنه  

 وقتی لوکاس کالدیا رو در آغوش کشید، سالن تو سکوت فرو رفت.

من میدونستم که اون دوتا هنوز دارن تو ذهنشون باهم حرف میزنن؛ بخاطر همین برای مدتی سکوت 

 کردم و چیزی نگفتم.

نه بهش تکیه کنه.خوشحالم که کالدیا کسی رو کنار خودش داره که واقعا به فکرشه و میتو  
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لوکاس اجازه نمیده که کالدیا سر هر موضوعی به خودش سخت بگیره و مثل همیشه، خودش رو به 

 خاطر دیگران فدا کنه.

 لوکاس همسر خوبی برای کالدیاست.

فرما شده بود رو شکستم و به حرف اومدم:بعد از مدتی، سکوتی که بینمون حکم  

یتونم بگم همینه!خب... گندش بزنن! تنها چیزی که م -  

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم و ادامه دادم:

این چیزی نبود که توقعش رو داشتم. -  

 کالدیا گفت:

منم همینطور! -  

اش اش رو گرفت و کمی باهاش ور رفت؛ بعد از روی شونهشدهمضطرب و آشفته یکی از موهای گیس

 به عقب پرتابش کرد و گفت:

رد و تو چنگش اسیر شده بودی، داستین باهام تماس گرفت. همونطور وقتی آستاروت بهت حمله ک -

ی جادویی خودم های آستاروت رو به حلقهکه قبال گفتم، من با اجرای طلسم خاصی، یکی از نوچه

کشونده بودم. و همین موضوع این توانایی رو دراختیارم گذاشت تا بتونم بهت کمک کنم! من از 

دم تا از طریق پیوندی که بین تو و داستین وجود داره، به آستاروت قدرت اون شیطان استفاده کر

متصل بشم و اینطوری تونستم تو رو نجات بدم. اما جادویی که لوسیانا روی تو، من و برادرم پیاده 

 کرده بود... اون جادوی لعنتی هنوز پابرجاست و ما رو به آستاروت پیوند داده!

 

یوند داریم.من میدونم که ما با آستاروت پ -  
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میدونی؟ -  

آره. تو پیغام صوتی که برات فرستاده بودم رو چک نکردی. -  

ام سوالی نبود؛ چون مطمئنم که چندین بار تو اون پیغام صوتی درمورد این موضوع به کالدیا جمله

 توضیح دادم.

 بنابراین واضحه که کالدیا اصال موبایلش رو چک نکرده.

تکون داد و گفت: کالدیا سرش رو به عالمت منفی  

نه! چک نکردم. -  

خب. بهتره منم از چیزهایی که اطالع دارم، بهت بگم.خیلی -  

ی ذهنی وحشتناک تجربه کرده بودم رو برای کالدیا توضیح دادم. از تمام اتفاقاتی که تو اون حمله

.اینکه آستاروت قصد داشت منو به عمق گودال تاریکی بکشونه که به جهنم ختم میشد و..  

ی آستاروت ها، مُهر و موم بین بُعدها و نقشهنفره، پریهای ایالی درمورد هیئت هفتهمینطور حرف

 رو با کالدیا درمیون گذاشتم.

 و در آخر گفتم:

ها همراه خودت آوردی.لطفا بهم بگو که چندتا از اون کریستال -  

حلی ها همون راهره و اون کریستالآسون برای حل این فاجعه وجود دا من میخوام باور کنم که یه راه

 هستن که میتونیم بهشون متوسل بشیم.

کالدیا نفس عمیقی کشید و جوابی بهم نداد... از طوالنی شدن سکوتش میتونستم بفهمم که داره بهم 

 میگه دستِ خالی اومده.
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ها نیاز داریم.نه... نه! ما به اون کریستال  

 گفتم:

ها رو با خودت بیاری؟ یا تو پرو فرد قابل اعتمادی داری که کریستالمیتونی به پرو برگردی و اون  -

ای...ها بره؟ یا هر راه دیگهبتونه یه شبه به محل کریستال  

 

ای برامون نداره و به ها دسترسی داشته باشم، که ندارم، بازم فایدهحتی اگه من به اون کریستال -

ها برای از بین بردن یه پیوند شیطانی، کاربردی ندارن. لای که میخوایم، نمیرسیم. اون کریستانتیجه

چون اگه غیر این بود، رافائل قبال باید از شر این پیوند شیطانی خالص میشد؛ اما همونطور که خودت 

 میدونی؛ ما هر سه تامون هنوز با آستاروت پیوند داریم.

 درسته. حرف کالدیا کامال منطقی به نظر میرسه.

 گفتم:

ها بتونیم معجونی ها هنوز به دردمون بخورن. شاید ما با استفاده از اونکنه اون کریستالاما مم -

 بسازیم که...

ها از بین رفتن!اون کریستال -  

از بین رفتن؟! -  

تو دلم دعا میکردم که منظور کالدیا رو اشتباه متوجه شده باشم و قضیه اون چیزی نباشه که من فکر 

 میکنم!

:کالدیا جواب داد  
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ها نابود شده بودن. همشون! گمونم تعدادی از آره. من به اون معدن برگشتم؛ اما تمام کریستال -

های شیطانی اون معدن رو پیدا کردن و...راهب  

گندش بزنن! -  

 این وضع واقعا افتضاح بود.

این  دلم میخواست جیغ بکشم، گریه کنم و تمام میزهای سالن غذاخوری رو خُرد و خاکشیر کنم؛ اما

کدوم از مشکالتمون رو حل نمیکردن.کارها هیچ  

 گفتم:

ی نحس جادوی لوسیانا هنوز باالی سرمونه و داره برامون دردسر درست میکنه. باورم نمیشه سایه -

 غیر قابل باوره!

 کالدیا گفت:

میدونم... -  

.تُن صداش خیلی آروم بود؛ اما من هنوزم میتونستم درد و غصه رو تو لحنش حس کنم  

سروکله زدن با عواقب وحشتناکی که جادوی لوسیانا رو سرمون هوار کرده، به همون اندازه که برای 

 من سخته، برای کالدیا هم هست.

فشار باشه...حتی شاید کالدیا بیشتر از من تحت  

سعی کردم تو ذهنم دوباره سبک و سنگین کنم که دقیقا چه چیزهایی رو میدونم و از چه چیزهایی 

.ندارم اطالع  

 بعد به حرف اومدم:
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چند ساعت بعد از اینکه موراکو به قتل میرسه، من به درون گودال عمیقی کشیده میشم. من  -

حدس میزنم که آستاروت به قدرت موراکو نیاز داشته تا بتونه منو تو چنگ خودش اسیر کنه؛ درواقع 

بخواد دوباره برای این کار تالش  به کمک قدرت موراکو تونست به ذهنم حمله کنه. و قبل از اینکه

 کنه، مطمئنا به یه قربانی قدرتمند دیگه نیاز پیدا میکنه. تو فکر میکنی این قضیه درسته؟

 کالدیا پرسید:

گودال؟ تو جایی که به درونش کشیده میشدی رو اینطوری بیان میکنی؟ -  

ای بیانش کنم...آره. نمیخوام طور دیگه -  

گرفت.ضربان قلبم شدیدا سرعت   

 نمیخوام حتی به این موضوع فکر کنم که داشتم به اعماق جهنم کشیده میشدم!

 مطمئن نیستم اگه تو عمق اون گودال تاریک فرو میرفتم، هیچ راه برگشتی برام وجود داشت یا نه...

احتماال جسمم پیش داستین میموند؛ اما روحم تو جهنم اسیر میشد یا شاید وسط ناکجاآباد پرسه 

مثل ارواح سرگردان... میزد.  

فشار داد و گفت: هاشو به همکالدیا لب  

من فکر میکنم حق با تو باشه. اگه آستاروت بخواد دوباره روی تو تسلط پیدا کنه یا وارد این  -

چیز بدتر میشه اگه...محدوده بشه، به قدرت بیشتری نیاز پیدا میکنه. اما همه  

ه بدتر بشه؟! حتی مطمئن نیستم که میخوام جواب این مطمئن نیستم این قضیه تا چه حد میتون

 سوال رو بدونم یا نه!

هایی که کالدیا قراره به زبون بیاره، هام رو بستم و سعی کردم خودم رو برای شنیدن حرفچشم

 آماده کنم.
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 داستین از طریق پیوندمون گفت:

وری؛ اما ما حتما یه راهی براش هر چیزی که کالدیا بهمون بگه، ما از پسش برمیایم. نمیدونم چط" -

"پیدا میکنیم.  

 

 طوری که داستین حرف میزد... مطمئن نبودم که بیشتر سعی داره منو آروم کنه یا خودش رو!

 جوابش رو دادم:

"میدونم. من فقط نمیفهمم که چطور این موضوع انقدر سریع تبدیل به فاجعه شد!" -  

ما چیزی درموردش نمیدونستیم. اما حاال میدونیم! این قضیه خیلی وقته که شروع شده؛ فقط " -

"حلی براش پیدا میکنیم.بنابراین هر طوری شده یه راه  

"حل این مشکل رو پیدا میکنیم.آره، راه" -  

هام رو باز کردم.چندبار پلک زدم و بعد چشم  

 خطاب به کالدیا گفتم:

هر چیزی که میدونی رو بهم بگو. -  

و منتظر موندم تا کالدیا جواب بده.ی صندلیم نشستم روی لبه  

داستین داشت سعی میکرد گرگش که به سطح بدنش نزدیک شده بود رو آروم کنه؛ اما من میتونستم 

 ترسی که تو وجودش ریشه زده بود رو حس کنم.

من و داستین هنوز بخاطر اتفافات اخیر شوکه بودیم و با روندی که این ماجرا در پیش گرفته، گمون 

حل آسونی برای خالص شدن از شر آستاروت وجود داشته باشه.یچ راهنکنم ه  
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 کالدیا گفت:

ی جادویی دیگه ایجاد کنم و سعی کنم آستاروت رو احضار کنم. من من فکر میکنم نباید یه حلقه -

ی جادویی که برای گیر انداختنش به کار بگیریم، عبور کامال مطمئنم که آستاروت میتونه از هر حلقه

! و مطمئن نیستم جادوی من بتونه تضمین کنه که اتفاق بدتری نمیفته. اگه احضارش کنم و نتونم کنه

محدودش کنم، فاجعه به بار میاد! من فکر میکنم که تو هم نباید این کار رو انجام بدی. مخصوصا که 

زور یه تصویر ذهنی دریافت کنی.نباید به خودت فشار بیاری تا به  

سرمون بسته بودن؛ چون هامون رو پشتانگار ما رو زنجیر کرده بودن و دست شرایط طوری بود که

.عمال هیچ کاری از دستمون برنمیومد  

ی عصبی سر دادم و گفتم:خنده  

جادویی ایجاد کنیم یا طلسمی برای گیر انداختن آستاروت به کار بگیریم  اگه ما نمیتونیم یه حلقه -

پس آخه چطور میخوایم با این شیطان بجنگیم و پیروز بشیم؟!یا به تصاویر ذهنیم متوسل بشیم؛   

 از شدت عصبانیت، خونم به جوش اومده بود.

هایی که برامون باقی ما به طرز مضحکی تو این ماجرا عقب بودیم و حاال که میخوایم از تنها مزیت

 مونده، استفاده کنیم؛ کالدیا مخالفت میکنه.

 گفتم:

قوی هستن و شکار و جنگیدن تو خونشونه؛ اما ما االن داریم درمورد یکی  هامن میدونم که گرگینه -

ی آستاروت قوی نیستیم. حتی ی جهنم حرف میزنیم. ما به اندازهشدهاز سه شیطان برجسته و لعنت

؛ چون قدرت ما هیچوقت با اون لعنتی برابری نمیکنه. ای ندارهاگه همه باهم تالش کنیم، بازم فایده

وارد این دنیا بشه، ماجرا به آخر خط میرسه! پس ما باید چیکار کنیم؟اگه اون   

 کالدیا سرش رو به آرومی تکون داد و گفت:
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نحوی میتونستیم با آستاروت بجنگیم و پیروز بشیم، قضیه خیلی راحت من نمیدونم. اگه ما به -

شانسی برای پیروزی داشته  خاتمه پیدا میکرد. اما باهات موافقم... من فکر نمیکنم ما تو این نبرد

نفره به خاطر از دست دادن اعضا، درگیرش شده و ناپدید باشیم. با شرایط بحرانی که هیئت هفت

ها و پیوند ما با آستاروت... من مطمئن نیستم حتی تو کُل دنیا هم به اندازه کافی شدن دربارهای پری

و از اهداف شومی که تو سرش میگذره، جادو وجود داشته باشه تا بتونه آستاروت رو متوقف کنه 

 جلوگیری کنه.

نه! -  

 من نمیتونم همچین چیزی رو باور کنم. نباید قبولش کنم!

 گفتم:

آستاروت نمیتونه و نباید روی من تسلط پیدا کنه. اگه اون منو به دست بیاره، از قدرتم استفاده  -

حل قم بزنه. ایالی به من گفت که اگه ما راهالزمان رو رای باز کنه و آخرمیکنه تا بین بُعدها دریچه

 درست رو پیدا کنیم، به ما ملحق میشه تا بهمون کمک کنه؛ اما...

اگه ایالی به من کمک کنه، احتماال از شر پیوندم با آستاروت خالص میشم؛ اما در عوض، باید این 

 پیوند رو بین خودم و ایالی ایجاد کنم.

به هر حال هر موجودی از یه شیطان بهتره؛ مگه نه؟! و گمونم اینطوری بهتر باشه...  

 اما...

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"ای پیوند داشته باشی.های گروه، نمیخوام که با فرد دیگهنه! به جز من و گرگینه" -  

"منم همچین چیزی رو نمیخوام داستین؛ اما ممکنه اتفاق بیفته!" -  
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 لوکاس گفت:

ودت و یه موجود زنده دیگه، اصال موضوع کوچیکی نیست. تو باید خیلی تشکیل پیوند بین خ -

 خیلی محتاط باشی.

 گفتم:

میدونم... ما هم با حرفت موافقیم. -  

 آدریان پرسید:

ها نداشته باشیم؟کدوم از ما، هیچ اطالعی درمورد آرکونچطور ممکنه که هیچ -  

ها اکت بودن که تقریبا فراموش کرده بودم اونها انقدر سوقتی من و کالدیا باهم حرف میزدیم، بچه

 هم اینجا حضور دارن.

 آدریان ادامه داد:

به نظر میرسید که اون مرد تو این ماجرا طرف ما باشه؛ اما در حال حاضر و با شرایط داغونی که  -

 دچارش هستیم، من نمیدونم باید به چه کسی اعتماد کنیم یا چه چیزی رو باور کنیم.

:لوکاس گفت  

ها نمیدونه!کس چیزی درمورد آرکونهیچ -  

 کریس به حرف اومد:

کس این گونه رو نمیشناسه؟!منظورت از این حرف چیه؟ یعنی هیچ -  
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ها رو دیدم. قضیه به خیلی خیلی وقت پیش برمیگرده... زمانی که بار یکی از آرکونمن قبال فقط یه -

گ نکرد. فقط مثل یه ناظر، وضعیت افتضاحی که جنگ بود. اما اون آرکون اصال خودش رو درگیر جن

 جنگ به بار آورده بود رو تماشا کرد! همین.

هاش رو هضم کنیم؛ بعد ادامه داد:کمی مکث کرد تا حرف  

های ها انجام دادم. تو چندتا از متنبعد از آروم شدن اوضاع، من یه سری تحقیق درمورد آرکون -

اما هیچ اطالعاتی درمورد این موجودات ثبت نشده بود. با وجود  ها اشاره شده بود؛مختلف، به آرکون

ها سن، من شخصا کسی رو نمیشناسم که با یه آرکون حرف زده باشه و چیزی هم در این مورد قرن

 نشنیدم.

های لوکاس باعث نشد که من درمورد صحبت کردن با ایالی، احساس بهتری پیدا کنم! حتی حرف

ده بود.کمی به نگرانیم اضافه ش  

 داستین دستم رو گرفت و آروم فشار داد. میخواست بهم بفهمونه که کنارمه و تنها نیستم.

 خطاب به لوکاس زمزمه کردم:

ها حرف بزنه به جز من!کس نتونسته با آرکونهیچ -  

درسته. به جز تو! -  

 پرسیدم:

کنه.ای داری؟ هرچیزی که بتونه بهمون کمک تو این زمینه چه اطالعات دیگه -  

 لوکاس به سمت جلو خم شد و گفت:

ها در طی آفرینش و تشکیل دنیا از منابع خاص، حضور داشتن؛ اما از اینطور که من فهمیدم، آرکون -

نشینی ها اغلب به گوشههمون موقع تا االن در سکوت و از دور اوضاع رو زیر نظر داشتن. با اینکه اون
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اشون پیدا شده. کال دوازده میکنن؛ اما حاال انگار سر و کلهی موجودات دوری معروف هستن و از بقیه

تاشون شیطانی هستن. البته این خوب یا شیطانی که تاشون خوب و پنجتا آرکون وجود داره که هفت

ها ها به کار بردم، چندان دقیق و صحیح نیست... درواقع بر اساس مطالبی که درمورد آرکونبرای اون

ها اغلب موجودات خوب و شیطانی براشون در نظر گرفتم. یعنی آرکون خونده بودم، دو دسته

ها طرفدار خوبی و روشنایی باشن و بهشون کمک حاشیه و خوبی هستن؛ اما نه همیشه! اینکه اونبی

ای که مخالف راستی و درستی باشن، . بنابراین اون دستهکنن؛ فقط به اهداف خودشون بستگی داره

ی خوب قرار میگیرن: آیو، سِث، ساکالس، هایی که تو دستهاسم آرکون شیطانی محسوب میشن.

هایی هم که شیطانی تلقی میشن: پاراپِلِکس، هیکِیت، دِیوید، یالدابوث، اِلیون و ایالیوس! آرکون

ها تو همین چیزهایی که گفتم، خالصه آریوث، تیفون و الچتاناباس! تمام اطالعات من درمورد آرکون

 میشه.

م:پرسید  

ایالی همون ایالیوسه؟ -  

 

ها شخصیت خاکستری دارن و غیر از این حقیقت که ایالی گمونم خودش باشه. میشه گفت آرکون -

ای ای قرار میگیره که به سمت سفیدی و روشنایی تمایل دارن؛ خب... باید بگم چیز دیگهتو دسته

 ازش نمیدونم.

باشه.باید اطالعات بیشتری درمورد ایالی وجود داشته   

ها میدونن.همین مطالب اندک نمیتونه تمام چیزی باشه که همه درمورد آرکون  

وقت من از کجا قراره بفهمم که چطور ها در دسترس نباشه، اوناگه اطالعات بیشتری درمورد آرکون

 میتونم با ایالی معامله کنم؟!
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کردم که اطالعات بیشتری هام داشتم ازش خواهش مینگاهم رو به سمت کالدیا سوق دادم. با چشم

هاش رو باال انداخت و گفت:دراختیارم بذاره؛ اما کالدیا مایوسانه شونه  

ها نمیدونم.من چیزی درمورد آرکون -  

خب!خیلی  

تر میشه!تر و افتضاحانگار هرچی جلوتر میریم، شرایط ترسناک  

 پرسیدم:

خب ماهیت ایالی دقیقا چیه؟ اون یه خداست؟! -  

اومد: لوکاس به حرف  

نه! -  

لحنش به حدی قاطع و محکم بود که یه لحظه به شک افتادم ممکنه با سوالی که ازش پرسیدم، 

 رنجونده باشمش؟!

 لوکاس ادامه داد:

ها یه چیزی بین این سه تا هستن.، نه شیطان! اما میشه گفت آرکوننه خدا هستن، نه فرشته -  

ر کنم؟خب من چطور میتونم با ایالی ارتباط برقرا -  

ها یه ناظره و فقط از دور اوضاع رو تماشا میکنه. اینکه اون وارد عمل شده ی آرکونایالی مثل بقیه -

و با تو حرف زده، یعنی ما و تمام موجوداتی که تو این بُعد زندگی میکنیم، تو خطر بزرگی افتادیم! 

اما انگار فقط با شرایط خودش  .ی ایالی پیدا شده و خواسته باهات معامله کنهبخاطر همین سروکله

 میتونی باهاش مالقات کنی.
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عالیه! اگه اینطور فکر کنیم که ایالی قراره پیوند بین ما و آستاروت رو بشکنه؛ خب گمونم قضیه به  -

 راحتی حل بشه.

حل این مشکل رو پیدا کنی.نه! نه وقتی که اون بهت گفته خودت باید راه -  

دامه داد:لوکاس نفس عمیقی کشید و ا  

ها نمیدونم.البته من تو این زمینه تخصص ندارم! چون من تقریبا هیچی درمورد آرکون -  

ام بگیره.نردیک بود خنده  

با توضیحاتی که لوکاس در اختیارمون گذاشته بود، کامال مشخصه که اون تنها کسیه که اطالعاتی 

.ها داشتهدرمورد آرکون  

 به سمت کالدیا چرخیدم و گفتم:

تو چه فکری میکنی؟ -  

های کالدیا به فنجون چای که روی میز قرار داشت، نگاهی انداخت. بعد از چند لحظه دوباره به چشم

 من خیره شد و گفت:

ای کاش جوابی برای این سوال داشتم. -  

 آدریان گفت:

ز به . فقط هنوهمیشه یه جوابی هست. مطمئنا راهی برای شکستن این پیوند شیطانی وجود داره -

 فکرمون نرسیده.

 گفتم:

آره، دقیقا همینطوره. -  
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فکر باشه.باالخره به جز داستین، یه نفر دیگه هم پیدا شد که با من هم  

 ادامه دادم:

ها دسترسی نداریم؛ هرچند که احتماال تو این موضوع هیچ کاربردی ما دیگه به اون کریستال -

اشه. من با کمال میل هر پیشنهادی رو میپذیرم؛ البته به برامون ندارن؛ اما باید یه راهی وجود داشته ب

حل این مشکل سر ای از روحمون نباشه! اگه از راهاین شرط که شامل مُردن یا فروختن بخش دیگه

نفره تمرکز کنیم تا بفهمم چطور میتونیم وقت میتونیم روی پیوند اعضای هیئت هفتدربیاریم، اون

اق تکرار نشه.ترمیمش کنیم که دیگه این اتف  

 

 آدریان به حرف اومد:

ها، همین االن یه سوالی به ذهنم خطور کرد.بچه -  

 گلوش رو صاف کرد و ادامه داد:

های آستاروت بود. احیانا... ممکنه این زخم همون اون شیطانی که منو گاز گرفت، یکی از نوچه -

 تاثیری که روی رافائل گذاشته رو...

ع کرد و گفت:کالدیا حرف آدریان رو قط  

نه! رافائل توسط یه زامبی که با جادوی لوسیانا یا بهتره بگم دقیقا خود آستاروت تسخیر شده بود،  -

 گاز گرفته شد.

ی میز نشسته بود، دراز کرد و برای اینکه بهش اطمینان دستش رو به سمت آدریان که طرف دیگه

 خاطر بده، ضربه آرومی به دستش زد و گفت:

به. هیچ پیوند شیطانی در کار نیست.تو حالت خو -  
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 آدریان نفس راحتی کشید و گفت:

خب خداروشکر! حداقل الزم نیست که درمورد این موضوع نگران باشم. -  

آره. تو حالت خوبه. نگران نباش! -  

 کالدیا کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

پیمان خونی بین من و  تنها دلیلی که باعث شده من با آستاروت پیوند داشته باشم، وجود -

لوسیاناست. لوسیانا از من استفاده کرد تا قدرت خودش رو تقویت کنه و من میدونم که اون چیزهای 

 بیشتری رو به این پیمان خونی لعنتی اضافه کرده؛ اما...

 آه بلند و عمیقی کشید که تمام پشیمونی و افسوسش رو فریاد میزد. ادامه داد:

ل حالش خوبه؛ اما با شرایط حاضر... بهترین حدسی که میتونم بزنم اینه که من فکر میکردم رافائ -

. وقتش که برسه اون شیطان لعنتی تو وجود رافائل یه چیزی دیده که میخواد بعدا ازش استفاده کنه

 حتما از طریق پیوند بین خودش و رافائل، چیزی که میخواد رو از برادرم میگیره! و تسا...

مدم:خودم به حرف او  

های منو از وجودم بیرون ی جادوییش قدرتپیوند بین من و آستاروت از زمانی که لوسیانا تو حلقه -

 کشید، ایجاد شد.

 

 داستین دستم رو بیشتر از قبل فشار داد.

 ادامه دادم:

من فقط چند روزه که از این موضوع باخبر شدم. -  

 کریس گفت:
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گندش بزنن! متاسفم تسا. -  

نیست... تقصیر تو که -  

 از طریق پیوندمون از داستین پرسیدم:

"حاال باید چیکار کنیم؟" -  

"نمیدونم؛ اما حق با آدریانه. همیشه یه راهی وجود داره. من قصد ندارم تسلیم بشم." -  

"منم همینطور!" -  

 خطاب به همه گفتم:

ی رو بشکنیم؛ پس های شیطاناگه من و کالدیا نمیتونیم از جادو استفاده کنیم تا این پیوند -

هایی که برامون باقی میمونن، چی هستن؟!گزینه  

 تنها چیزی که عایدم شد، سکوت بود.

 به حرف اومدم:

شاید کوزت بتونه... -  

 کریس حرفم رو قطع کرد و گفت:

ی خوبی نیست.نه! اصال ایده -  

اره.به دلیلی که ازش مطلع نیستم، به نظر میرسه که کریس همیشه با کوزت ارتباط د  

ی خوبی نیست؛ یعنی بنابراین من به کریس اعتماد دارم که وقتی میگه متوسل شدن به کوزت، ایده

 واقعا نیست!

ها نقش بزرگی تو این ماجرا دارن.اما با توجه به چیزهایی که ایالی بهم گفت، پری  
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 آدریان گفت:

ی خوبی نیست؟چرا ایده -  

 

 کریس جواب داد:

فقط بدون که نیست! -  

کریس به حدی محکم و قاطع بود که تا حاال نشنیده بودم حرفی رو انقدر مطمئن و جدی بیان  لحن

 کنه.

 بنابراین تصمیم گرفتم به حرفش احترام بذارم و بیشتر از این، روی این موضوع پافشاری نکنم.

 گفتم:

خب...خیلی -  

 اما شاید خودم سعی کردم که به کوزت پیام بدم!

 گفتم:

ی کافی قدرت داره که بتونه یه پیوند شیطانی رو ی خوب چیه؟ چه کسی به اندازهخب پس ایده -

بشکنه؟ اصال ما همچین کسی رو میشناسیم که تو مسائل مربوط به شیاطین خبره باشه و اطالعات 

؟)شخصیت اصلی فیلم Van Helsingکافی دراختیارمون بذاره؟ یه جادوگر! یا یه شخصی مثل 

Van Helsing کارچی هیوال معروفه(که به ش   

 

 به لوکاس نگاه کردم و گفتم:

لوکاس! تو خیلی باتجربه هستی. حتما تو این زمینه اطالعاتی داری که در اختیارمون بذاری. -  
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ای کاش میتونستم کمک کنم... من و کالدیا قبل از اینکه به تگزاس بیایم، از هر کسی که  -

کدومشون کمکی های زیادی هم مطلع شدیم؛ اما هیچنمیتونستیم، پرس و جو کردیم. از حدس و گما

 بهمون نمیکنن.

حل خوبی برای خالصی از این مشکل وجود نداره و من کم دارم به این نتیجه میرسم که هیچ راهکم

 نمیتونم کاری انجام بدم...

. فقط هنوز به ذهن من خطور نکرده...نه! حتما یه راهی هست  

یدا کنیم!باید جواب این مسئله رو پ  

 کریس شونه باال انداخت و گفت:

من فقط برای روحیه دادن اینجام... درواقع حمایت معنوی محسوب میشم. من تو مسائل مربوط به  -

حلی پیدا کنم. اما کوزت هم نمیتونه بهمون ای ندارم تا بتونم یه راهشیاطین و جادو هیچ سررشته

 کمک کنه.

.ها دسترسی داریملنه به کریستا  

ها حساب باز کنیم.نه میتونیم روی کوزت و پری  

 نه میتونیم جادویی انجام بدیم.

 آخه دیگه چی باقی میمونه؟!

 یعنی چیزی هست که من فراموش کرده باشم؟

ی افکار منو پاره کرد:کالدیا به حرف اومد و رشته  

یه نفر دیگه هم هست که شاید بتونه بهمون کمک کنه. -  
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 کالدیا ادامه داد:

فقط مشکل اینه که... من نمیدونم اون واقعا میتونه بهمون کمک کنه یا نه. اگر هم بتونه، مطمئن  -

...نیستم که کمکش چقدر میتونه به دردمون بخوره. من نمیخوام  

 گفتم:

نشینی نیست.نه. نه! لطفا حرفت رو پس نگیر. االن وقت عقب -  

حل قابل قبولی برای باور دارم که حتما یه راه وقتی کالدیا همچین موضوعی رو پیش کشیده، پس من

.این مشکل وجود داره  

 گفتم:

من میتونم اون فرد رو قانع کنم. یا میتونم داستین رو وادار کنم که این کار رو انجام بده! بدن  -

عضالنی داستین، میتونه هوش از سر هر کسی ببره. فقط بهم بگو داستین رو کجا بفرستم تا فرد 

ی فرانسویش میتونه دلبری کنه؛ بعد تیشرتش رو . داستین با لهجهمون رو راضی کنهموردنظر

طوری تیر خالص رو میزنه! این شیوه حتما جواب میده؛ من مطمئنم اون فرد راضی درمیاره و این

 میشه که بهمون کمک کنه.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"یخوای پای منو به چه ماجرایی بکشونی؟داری ازم سواستفاده ابزاری میکنی عشقم؟ م" -  

 

 داستین داشت میخندید؛ البته فقط از درون!

اش کامال جدی به نظر میرسید.چون چهره  

 تو ذهنش جواب دادم:
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من مطمئنم که قضیه به اونجا کشیده نمیشه. فقط میخوام به کالدیا بفهمونم که چقدر احساس " -

امیدی که پیدا میکنم، هرچند کوچیک باشه، چنگ بزنم!  یدرموندگی میکنم و حاضرم به هر روزنه

هاشون رو درمیارم! پس وگرنه خودت میدونی چقدر روی اینکه بقیه دیدت بزنن، حساسم و چشم

"نگران نباش، قصد ندارم عفت و مردونگیت رو به فنا بدم عزیزم.  

 دست داستین رو رها کردم و روی میز به جلو خم شدم.

ناامیدی میکردم... دلم نمیخواد دوباره آستاروت تسلط ذهنم رو به دست بگیره احساس درموندگی و 

 و منو به اعماق جهنم بکشونه!

چی رو نابود کنن.های آستاروت رو بگیرم؛ قبل از اینکه به وقوع بپیوندن و همهمن باید جلوی نقشه  

 خطاب به کالدیا پرسیدم:

لطفا بهم بگو ما باید چه کسی رو ببینیم؟ -  

جورایی! اون تو ام محسوب میشه... یهجورایی دخترخالهاسم اون دختر، سامانتا لوپزه. یه -

آنجلس زندگی میکنه؛ اما...لس  

 سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و گفتم:

وقت من تا حاال ندیده باشمش؟ امکان نداره!آنجلس؟ اونیه دخترخاله تو لس -  

آنجلس ندارم.من هیچ فامیل یا خویشاوندی تو لس  

 کالدیا گفت:

ی ی پدریم مربوط میشه. ما فامیل دور همدیگه محسوب میشیم. درواقع اون نوهسامانتا به خانواده -

ی پدرمه! خاله  

خب!خیلی  
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 حاال حرفش منطقی به نظر میرسه.

مربوط ی پدری کالدیا مادر من و مادر دوقلوها باهم خواهر هستن؛ بنابراین اگه سامانتا به خانواده

 میشه، پس من هیچ نسبتی باهاش ندارم و شاید مادرم هم چیزی درموردش ندونه.

 پرسیدم:

اون یه جادوگره؟ -  

نه، اصال! -  

 آدریان پرسید:

خب... پس چطور میتونه بهمون کمک کنه؟ -  

ر فردی داره. اون به تنهایی با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده و دسامانتا توانایی منحصربه -

.رابطه با شیاطین، یه سری تجربه داره  

 کریس گفت:

العاده باشه. اما ما یه مدت تقریبا طوالنی درگیر ماجرای حل فوقبه نظر میرسه که این دختر، یه راه -

فردی درمورد شیاطین شیاطین بودیم و االن هم هستیم؛ اگه اون دختر اطالعات خاص و منحصربه

از وجود همچین فردی باخبر میشیم؟؟داره، پس چرا ما االن داریم   

خب... -  

ها دارن تو ذهنشون باهم حرف نگاه کالدیا به سمت لوکاس کشیده شد و من میدونستم که اون

 میزنن؛ اما هرچیزی که درمورد این موضوع وجود داره، باید بلند بیان بشه!

 پرسیدم:
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جریان از چه قراره؟ -  

ی خوبی برای ما باشه.ه گزینهاین دختر، هرکسی که هست، به نظر میرس  

 دوباره به حرف اومدم:

تو تا حاال موضوع این دختر رو پیش نکشیدی؛ بنابراین بهمون بگو که قضیه چیه؟ -  

 کالدیا آهی کشید و گفت:

سن تو باشه... شاید هم هنوز هجده تره؛ بنابراین گمونم همسامانتا دو سه سالی از من کوچیک -

ر حال... بگذریم!سالش نشده باشه؛ به ه  

 به من نگاه کرد و ادامه داد:

قبل از اینکه پدر و مادرم قلمرو جادوگران رو ترک کنن، من و سامانتا چندبار همدیگه رو مالقات  -

کردیم؛ اما من از اینکه اون دختر رو به دنیای شیطانی و کثیف لوسیانا بکشونم، بیزار بودم. درضمن، 

تو زندگیش مشکل داشت تا باهاشون سروکله بزنه. آخرین باری که  سامانتا خودش به اندازه کافی

هاش رو محدود کنه. چند سال باهاش حرف زدم، اون داشت دنبال راهی میگشت تا بتونه توانایی

های سامانتا ها شدت گرفت، من دیگه به ایمیلی لوسیانا بدتر شد و کشمکشپیش، وقتی قضیه

ز داشت؛ اما من بهش پشت کردم.جواب ندادم. اون به یه دوست نیا  

وجدان شده؛ با شناختی که از کالدیا دارم، مطمئنم که اون صددرصد درمورد این موضوع دچار عذاب

 حتی با اینکه بخاطر حفاظت از اون دختر، ارتباطش رو باهاش قطع کرده بود.

 گفت:

ا سامانتا تماس بگیرم؛ اما به وقتی اون اتفاق شوم برای رافائل رخ داد، اولش فکر کردم که بهتره ب -

نظر میرسید که نتیجه گرفتن از این کار، بعید و تقریبا صفر باشه. مخصوصا اگه سامانتا موفق شده 

نحوی از شر موهبت الهی که بهش هدیه داده شده بود، خالص بشه؛ درست نبود که دوباره بود که به
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دونم که اون چقدر دلش میخواست که یه دختر هاش کنم. من بهتر از هرکسی میاون رو درگیر توانایی

عادی باشه. درضمن، طبق آخرین خبری که از سامانتا به گوشم رسیده بود، انگار اون با شیاطین به 

 مشکل برخورده بود و اوضاع زندگیش چندان مساعد نبود.

ومی تکون کالدیا نگاهی به جفتش انداخت و لوکاس برای قوت قلب دادن به کالدیا، سرش رو به آر

 داد.

 ادامه داد:

موراکو مطمئن بود کشور پرو جاییه که من باید برم؛ بنابراین من به اونجا رفتم. اما بعد از اتفافاتی  -

سر گذاشتیم، من کمی درمورد سامانتا پرس و جو کردم تا از حالش خبردار بشم. که تو سنتافه پشت

ن نمیکرد، دلم میخواست بدونم سامانتا چیکار از اونجایی که لوسیانا مُرده بود و خطری تهدیدمو

میکنه و اتفاقاتی که برامون رخ داده بود رو براش تعریف کنم. من چندین هفته بهش ایمیل زدم؛ اما 

هاش اون هیچ جوابی بهم نداد. اما تا جایی که من فهمیدم، گمون نکنم سامانتا تونسته باشه توانایی

اشه!اون وارد مسیری شده که برخالف خواستهرو محدود کنه. درواقع فکر میکنم   

 سواالت زیادی ذهنم رو پر کرده بودن.

 مثال اینکه این دختر میتونه چه کارهایی انجام بده یا دقیقا ماهیتش چیه؟

ها اهمیتی ندارن.! چون هیچکدوم از ایناما ترجیح دادم که زیپ دهنم رو بسته نگه دارم  

که!تمام چیزی که من نیاز دارم، کم  

.گیر باشم و حساسیت به خرج بدمدر حال حاضر و با همچین شرایطی، من نمیتونم سخت  

 کالدیا باالخره ادامه داد:

بعد از این همه مدت که ارتباطم رو باهاش قطع کردم، احساس بدی دارم که ازش درخواست کمک  -

 کنم؛ اما سامانتا تنها فردیه که برای حل این مشکل، به ذهنم میرسه.
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 گفتم:

خب بیاین شانسمون رو امتحان کنیم. بدترین حالتش اینه که سامانتا به درخواست کمکمون جواب  -

 منفی بده.

نحوی پیوند بین من و و اگه این دختر قبول کنه تو حل این مشکل بهمون کمک کنه و بتونه به

 آستاروت رو از بین ببره؛ پس ارزشش رو داره که بریم سراغش.

 کریس گفت:

نم موافقم. بیاین با این دختر تماس بگیریم.م -  

 کالدیا گفت:

راستش... من فکر میکنم بهترین راه اینه که بریم به دیدنش! -  

 مکث کرد و بعد ادامه داد:

من بارها باهاش تماس گرفتم و بهش ایمیل زدم؛ اما موفق نشدم سامانتا رو قانع کنم که جوابم رو  -

 اش منتظر بمونیم؛ اینطوری یکم براش سختیشش و پشت در خونهبده. اما اگه ما حضوری بریم پ

 میشه که بخواد ما رو نادیده بگیره.

 پرسیدم:

و اگه این راه جواب نداد چی؟ -  

وقت ما به اینجا برمیگردیم و تحقیقات بیشتری انجام میدیم. باالخره یه راه دیگه برای امتحان اون -

م تسلیم بشم. تو چی؟کردن پیدا میکنیم؛ چون من قصد ندار  

 گفتم:
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نه! -  

 داستین گفت:

منم تسلیم نمیشم. -  

 

 آدریان گفت:

منم همینطور! -  

 کریس گفت:

ایم. پس بیاین انجامش بدیم.ما هممون پایه -  

 کالدیا به حرف اومد:

ی امروز چی میشه...اما جلسه -  

 لوکاس حرف کالدیا رو قطع کرد و گفت:

اونجایی که شرایط اضطراریه، گمونم بتونیم جلسه رو یه روز عقب  من با مایکل حرف میزنم. از -

 بندازیم.

 گفتم:

عالیه! -  

 از روی صندلیم بلند شدم و پرسیدم:

خب چه زمانی میتونیم راه بیفتیم؟ هرچه زودتر، بهتره! الزمه که برای خودمون بلیط رزرو کنیم؟ با  -

آنجلس چند ساعت راهه؟ چه...هواپیما تا لس  
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حرفم رو قطع کرد و گفت: لوکاس  

دوساعت. -  

 موبایلش رو از جیبش بیرون آورد و ادامه داد:

آنجلس برسونیم.ما با هواپیمای من میریم. اینطوری میتونیم تا بعد از ظهر خودمون رو به لس -  

کم داشت از بین میرفت.ام حس میکردم، کمخفگی و تنگی نفسی که تو قفسه سینه  

.داریم که میتونیم طبقش پیش بریم شده. ما یه نقشه حاال اوضاع کمی بهتر  

 باالخره میتونیم واقعا یه کاری برای حل این مشکل انجام بدیم.

 قراره با دختری حرف بزنیم که تو مسائل مربوط به شیاطین، خِبره هست.

ن ماجرا چی به خوبی پیش میره؛ اما به هر حال ما یه قدم تو ایدرسته که از االن نمیشه گفت همه

 برداشتیم و این خودش عالیه!

 خطاب به بقیه گفتم:

آنجلس بمونیم، بهتره یه مقدار من میرم دوش بگیرم و محض احتیاط... چون ممکنه شب تو لس -

وسایل شخصی برای خودم و داستین بردارم. بعدش راهی کتابخونه میشم و کمی اونجا رو زیر و رو 

درمورد آستاروت پیدا کنم رو با خودم میارم تا تو هواپیما  میکنم. هر کتاب یا مطلبی که بتونم

 بررسیشون کنیم. بنابراین همه همدیگه رو تو پارکینگ مدرسه ببینیم؟

 لوکاس گفت:

آره. خیلی هم خوبه! همه تا یه ساعت دیگه تو پارکینگ باشن تا حرکت کنیم. -  

 بازدمم رو به آرومی بیرون فرستادم و گفتم:
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حله! -  

خطاب به من گفت:آدریان   

های موردنظر، بیشتر میشه و منم همراهت به کتابخونه میام. اینطوری سرعتت تو پیدا کردن کتاب -

جویی کنیم!میتونیم تو وقت صرفه  

خیلی خوب میشه اگه بیای. ممنونم. -  

ن هاشون بلند شدن. بعد از غذاخوری بیرون زدیم تا بتونیم خودمون رو برای ایهمه از روی صندلی

آنجلس آماده کنیم.سفر ناگهانی به لس  

آنجلس بودم، نسبت به االن زندگیم چقدر این موضوع برام جالب بود که از آخرین باری که تو لس

 تغییر کرده.

اون شهر دیگه برای من خونه محسوب نمیشه؛ اما حاال که داریم برای مدت کوتاهی به اونجا 

وبی دارم... انگار از درون آروم شدم.برمیگردیم، باید اعتراف کنم که احساس خ  

درسته... اتفاقی که االن برامون رخ داده، اصال خوب نیست؛ اما ما تو این چند ماه، با اتفاقات بد زیادی 

ها جون سالم به در ببریم.رو شده بودیم و تونستیم از تموم اون مصیبتروبه  

ه دیگه برای این مشکل پیدا میکنم.بنابراین اگه این دختر نتونه بهمون کمک کنه، من یه را  

 یه نفر دیگه... یا یه چیز دیگه...

 اما قصد ندارم متوقف بشم.

 نه تا وقتی که به اندازه کافی هوا برای نفس کشیدن دارم.

 آستاروت نمیدونه با متصل کردن خودش به من، چه اشتباه بزرگی مرتکب شده!
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علق داره.اون شیطان عوضی باید به جایی برگرده که بهش ت  

 و من کامال مطمئنم که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم به آستاروت لعنتی ملحق بشم!

 هرگز!

*** 

آنجلس فرود اومدیم، من آماده و مصمم بودم که حتما المللی لسای که تو فرودگاه بینهمون لحظه

ی قطعی ازش بگیرم.این قضیه رو به سرانجام برسونم و یه نتیجه  

ه کوه کتاب همراه خودمون آورده بودیم؛ اما تقریبا هیچ مطلب به درد بخوری پیدا ما هرکدوممون ی

 نکردیم.

ها نوشته شده بودن، همون چیزهایی بودن که ما ازشون خبر داشتیم.تمام اطالعاتی که تو اون کتاب  

های تکراری...اینکه به آستاروت لقب دوک بزرگ جهنم رو میدن و از همین حرف  

ها...و مهم جهنم محسوب میشه و از همین چرت و پرت ت یکی از سه شیطان برجستهاینکه آستارو  

ها دریافت میشد، این بود که اگه آستاروت رو دیدین، پا به فرار اما مفهوم کُلی که از تمام اون کتاب

 بذارین! وگرنه مرگ نصیبتون میشه.

 درد، عذاب، درموندگی...

ی هستین... درواقع سند مرگ خودتون رو امضا کردین.و اگه آستاروت بفهمه که شما چه کس  

 با اطمینانِ کامل میتونم بگم که آستاروت منو میشناسه.

من با قسمتِ فرار کردن از این شیطان، مشکلی ندارم؛ اما اگه اون به اندازه کافی قدرت به دست بیاره 

سما به فنا میرم.تا بتونه از مانعی که بین جهنم و زمین وجود داره، عبور کنه؛ من ر  
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البته حتی اگه نتونه از این مانع عبور کنه و وارد این محدوده بشه، من بازم از شرش خالص نمیشم! 

 اون لعنتی همچنان به من فشار میاره تا بتونه با استفاده از من، به اهداف شومش برسه.

بود که موفق هم بشه! آستاروت قبال سعی کرده بود منو به دنیای خودش بکشونه و... چیزی نمونده  

 اون شیطان لعنتی موراکو رو به قتل رسوند تا بتونه به ذهن من حمله کنه.

های ساعت در حال سپری شدن هستن و تا زمانی که آستاروت با من پیوند داشته باشه، من عقربه

 نمیتونم ازش فرار کنم.

ی بزرگی به جهنم باز کنه و در ازهوقت قدرت کافی به دست میاره تا درواگه آستاروت پیروز بشه، اون

ی خاکی هجوم میارن!نهایت، شیاطین به این سیاره  

.تر رقم میزنهمرگ من، به پایان رسیدن دنیا رو زودتر و مهلک  

 مسخره هست...

 وقتی به بیرون هواپیما قدم گذاشتم، نور خورشید به صورتم تابیده شد.

کرده بودم، برداشتم و غر زدم: ی لباسم آویزونعینک آفتابیم رو که از یقه  

تو همچین فصل سردی از سال، هوای اینجا آفتابیه! -  

هام گذاشتم و ادامه دادم:عینک آفتابیمو روی چشم  

العاده هست. ها وفق نمیده! اما باید اعتراف کنم که آب و هواش، فوقاین شهر کال خودش رو با فصل -

 واقعا دلم برای این هوا تنگ شده بود.

سرم نق زد:ها پایین میومدم تا به باند فرودگاه برسم، لوکاس از پشتتی از پلهوق  

.بوی این شهر، بیشتر از هر چیزی منو آزار میده -  
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 پرسیدم:

چرا همچین بویی میده؟ من قبال هرگز همچین بویی رو حس نکردم... البته گمونم بخاطر اینه که به  -

تر شده.ویلطف گرگم، حس بویاییم نسبت به قبل ق  

 بوی دود اگزوز خودروها، عرق و رطوبت، خاک و آشغال!

 بوی آشغال شدیدتر از بقیه حس میشد.

آور!ترکیب تمام این بوها به طرز غیر قابل وصفی، افتضاح بود... منزجرکننده و تهوع  

 کریس گفت:

هاست.ی شهرهای بزرگ، همین آلودگییکی از مشکالت عمده -  

 گفتم:

ا این حد بوی تعفن نمیداد!اما پاریس ت -  

آور...زن و چندشبهمالبته اونجا هم بوی بدی میداد؛ اما نه تا این حد حال  

 داستین جواب داد:

.ای و دره ایجاد نشدهی جلگهپاریس برخالف اینجا، تو منطقه -  

.اوه، درسته -  

 کامال منطقی به نظر میرسه.

خوبی ببینم.ها رو بهه نمیتونستم کوهآسمون شهر پر از دود و غبار بود؛ تا حدی ک  

آنجلس میرسونن، اما یه بارون شدید یا بادهایی که از شهر سانتا آنا میوزن و خودشون رو به لس

ای دریافت میکنه!میتونن هوای اینجا رو تمیز کنن... طوری که انگار شهر جون تازه  
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روزها میموندم تا بتونم آسمون شهر آنجلس ساکن بودیم، همیشه مشتاقانه منتظر این وقتی تو لس

 رو بدون دود و آلودگی ببینم.

آنجلس تمیز و باطراوت باشه، این شهر واقعا زیبا به نظر میرسه.وقتی هوای لس  

بلند همراه با راننده، منتظر ما ایستاده بود.یه شاسی  

 از طریق پیوندمون از داستین پرسیدم:

"این مرد )راننده( یه گرگینه هست؟" -  

ای که تو اون ایستگاه منتظر نه! این راننده قراره ما رو به یه ایستگاه خصوصی ببره. اما راننده" -

"ماست، یه گرگینه هست. لوکاس نمیخواد کسی که ما رو به مقصد میرسونه، غریبه باشه.  

"های محلی اینجاست؟ای که ازش حرف میزنی، از گروه گرگینهاون راننده" -  

. ما آرامش و سکوت رو دوست ها، زیادی شلوغهس برای سکونت یه گروه از گرگینهآنجلنه. لس" -

ها تو شهر برای خودشون خونه ساختن و زندگیشون رو همینجا داریم. اما تعداد کمی از گرگینه

"میگذرونن.  

"ها باید یه گروه داشته باشن!من فکر میکردم تمام گرگینه" -  

"داشته باشی؛ اما خب میشه بدون گروه هم زندگی کرد. نه. البته بهتره که یه گروه" -  

ها تو این قضیه، حق انتخاب دارن و این عالیه!خب به نظر میرسه که گرگینه  

 حق انتخابی که خیلی خوشحال میشم اگه تمام و کمال ازش بهره ببرم...

 داستین تو ذهنم گفت:
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م چرا فکر میکنی این موضوع، یه بار سنگین ما قراره یه گروه داشته باشیم تسا! من واقعا نمیفهم" -

محسوب میشه که باید از شرش خالص شی! داشتن گروه، یه مزیت بزرگ محسوب میشه و اگه 

هاست برای تشکیل گروهت، وارد عمل تر به اطرافت نگاه کنی، متوجه میشی که تو مدتدقیق

"شدی!  

".لوکاس عضوی از گروه ما نیست. اون آلفای گروه خودشه" -  

های بیشتری بهمون ملحق درسته! اما کریس و آدریان تو گروه ما هستن. به مرور زمان، گرگینه" -

هایی که به اندازه کافی بهشون ها میشی... گرگینهمیشن و خیلی زود، تو صاحب یه گروه از گرگینه

"اهمیت میدی تا آلفاشون باشی و این مسئولیت رو یه افتخار بدونی.  

 تو ذهنش گفتم:

"ها باشم، باید چه کاری انجام بدم!من حتی نمیدونم برای اینکه آلفای یه گروه از گرگینه" -  

های تو از قبل یه آلفا بودی تسا. تو همیشه سعی کردی که بقیه رو در امان نگه داری. مسئولیت" -

رات هایی که بسخت رو به عهده گرفتی و مسیر درست رو به همه نشون دادی. از تمام گرگینه

"تر حمایت و محافظت کردی.های ضعیفارزشمند بودن و همینطور گرگینه  

هام دارن تالش میکنن تا جون من رو نجات بدن؟! منظورم اینه اما االن غیر از اینه که تمام دوست" -

".که آستاروت دنبال منه... کسی که اون شیطان میخواد، منم نه بقیه  

وقت بقیه هم نابود میشن! حفاظت از تو، بهت مسلط بشه؛ اوناگه تو شکست بخوری و آستاروت " -

"درواقع تضمین امنیت خودشونه!  

 شاید حق با داستین باشه؛ اما من حس میکنم هنوزم نمیدونم که آلفا بودن چه معنی میده.

تمام چیزی که میدونم اینه که من حاضرم تمام تالشم رو به کار بگیرم تا خودم و بقیه رو زنده نگه 

 دارم!
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 کالفه بازدمم رو به بیرون فوت کردم.

 فعال به اندازه کافی مشکل دارم که بخوام نگرانشون باشم.

 پس بهتره سروکله زدن با مسائل مربوط به گروه رو به بعد موکول کنم. خیلی خیلی بعد!

 ایستگاه خصوصی واقعا خفن بود.

رنگ پوشیده شده بود و بخاطر ی آبیهاطبقه و کوچیک که دور تا دورش با کرکرهیه ساختمون یه

 همین نمیتونستیم فضای پشت ساختمون رو ببینیم.

 یه مرد که کت و شلوار پوشیده بود، از در ساختمون بیرون اومد.

 وقتی هممون از ماشین پیاده شدیم، همون مرد در ساختمون رو برامون باز نگه داشت و گفت:

هاتون از قبل تو ماشین گذاشته شده.چمدونچیز آماده هست. از این طرف لطفا! همه -  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

آنجلس پرواز داشتیم؛ اما المللی لسام قبال چندبار از فرودگاه بینواو! من و خانواده" -

هیچکدومشون به خوبی این پرواز نبودن. لطفا بهم بگو که زمان برگشت به تگزاس هم میتونیم 

"دردسر به فرودگاه فرستاده بشن.به اینجا تحویل بدیم تا وسایلمون راحت و بیهامون رو چمدون  

"حتما! معلومه که میتونیم." -  

خب... عالیه!خیلی  

العاده هست.گرگینه بودن از بعضی جهات واقعا فوق  

م؛ جا کردن وسایلمون، تقریبا از همین شیوه استفاده کردیعسلمون برای جابهمن و داستین هم تو ماه

تره!اما خب این یکی خیلی بهتر و راحت  
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 از لوکاس پرسیدم:

تو همیشه همین شیوه رو برای سفرهات به کار میگیری؟ -  

ها هم هست که این شیوه جواب نمیده.اغلب آره؛ اما بعضی وقت -  

مثال؟! -  

رضش ما رو االمثال وقتی خیلی عجله داریم به تگزاس برگردیم و یه پری به اسم گابِل با قدرت طی -

زدن به کاستاریکا میرسونه. )یک کشور در آمریکای مرکزی( برهم تو یه چشم  

.هاش نقش بسته بودلوکاس وقتی این موضوع رو توضیح میداد، یه لبخند کوچیک هم روی لب  

ای سر داد و گفت:کالدیا خنده  

اون شرایط خیلی خاص بود. -  

 لوکاس چشمکی نثار جفتش کرد و گفت:

اون سفر پر از اتفاقات خاص بود. آره؛ -  

 

تدریج محو شد و خطاب به من گفت:لبخندش به  

هایی که تو اما آره؛ من اغلب از همین شیوه برای سفرهام استفاده میکنم. ارتباط داشتن با گرگینه -

های دولتی فعالیت دارن، یه مزیت بزرگ محسوب میشه و تو خیلی از مواقع به درد میخوره. سازمان

اش واقعا ی کاربردی رو تو سفرهام به کار میگیرم؛ هرچند که هزینههاست که همین شیوهن سالم

 زیاده؛ اما خب ارزشش رو داره.

 سوتی کشیدم و گفتم:
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ها! لوکاس خیلی پولداره!هِی بچه -  

ای بسنده کرد و واقعا هم تاثیرگذار بود؛ چون دیگه در این مورد حرفی زده نشد.لوکاس به خنده  

ها شده بودم؛ بخاطر همین نمیخوام همین اول راه، خودم رو نسبت به من به تازگی وارد دنیای گرگینه

زده نشون بدم؛ اما خب اگه اتفاقات ناخوشایند رو نادیده بگیریم، ها مشتاق و ذوقتمام مسائل گرگ

 من واقعا از زندگی به عنوان یه گرگینه لذت میبرم.

های زیادی داره.م که گرگینه بودن، مزیتبه هر حال باید اعتراف کن  

البته مطمئن نیستم اگه زمان به عقب برگرده، حاضر میشم سر زندگیم ریسک کنم تا تبدیل به یه 

 گرگینه بشم یا نه... اما در حال حاضر، این شرایط رو دوست دارم.

.بلند بزرگ دیگه پارک شده بودیه شاسی های ساختمون، کنار جدولطرف دیگه  

 وقتی همه سوار ماشین شدیم، پرسیدم:

سامانتا کجا زندگی میکنه؟ -  

 کالدیا جواب داد:

ای من محل زندگی سامانتا رو چک کردم و اینطور که معلومه اون هنوز تو همون آپارتمان تو محله -

توری اصال فاهلیز سکونت داره. یه نفر باید به مردم این محله بگه که این تلفظ از نظر دسبه نام لُس 

 درست نیست.

 خرخر کردم:

این اسم باید لُس فیلیز تلفظ بشه؛ نه لُس فاهلیز! اما من فکر نمیکنم که مردم بومی اونجا به گرامر  -

ی چندانی داشته باشن. اون محله احتماال به پارک گریفیث خیلی نزدیکه و این و دستور زبان توجه
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اینجا تا اون محله در پیش داریم رو تخمین بزنم، خب واقعا خوبه؛ اما اگه بخوام مسافتی که از 

 رسیدنمون به مقصد واقعا طول میکشه!

بخشی غرق شدیم.آنجلس شد، هممون تو سکوت آرامشوقتی ماشین وارد ترافیک سنگین لس  

 ما تو هواپیما به اندازه کافی بحث کرده بودیم و منم درمورد حل مشکلمون حسابی حرف زدم.

مانی که اطالعات جدیدی به دستمون نرسه، بهتره سکوت اختیار کنم و منتظر بمونم.بنابراین تا ز  

ی ماشین تکیه دادم.به پنجره  

آنجلس حس عجیبی داشت.برگشتن به لس  

 من تمام زندگیم رو اینجا سپری کرده بودم؛ اما هیچوقت دلم برای این شهر تنگ نشد.

متوجه شدم که چقدر دلتنگ این شهر شلوغ شده بودم.آنجلس برگشته بودم، تازه اما حاال که به لس  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"آنجلس سر بزنیم.ما میتونیم هر از گاهی به لس" -  

شاید... بعد از اینکه از هواپیما پیاده شدیم، مطمئن بودم که این چند ساعت جز خستگی، چیزی " -

"خوبی دارم. برام نداره؛ اما در کمال تعجب، به این شهر حس  

هاش نمایان شدن.داستین به من لبخند زد و چال گونه  

 گفت:

"ات زندگی کردی رو دوست داشته باشی.های طوالنی با خانوادهاین طبیعیه جایی که مدت" -  

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و منم در جواب داستین، لبخند زدم.

شون غرق میکردن.هاش بود که همیشه منو تو خودگونهاین جادوی چال  
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هاش فرو کردم و داستین خندید.گونهانگشتم رو تو یکی از چال  

 گفت:

"فعال فقط استراحت کن." -  

جا شدم تا به داستین تکیه بدم.کمی روی صندلیم جابه  

هام حلقه کرد و منو بیشتر به سمت خودش کشید.داستین یه دستش رو دور شونه  

د!بخش بولمس گرمای بدن داستین، لذت  

 تو ذهنم گفت:

ما خیلی زود به مقصد موردنظرمون میرسیم؛ اما خونسرد بودن و تمرکز داشتن تنها چیزیه که " -

های تو شباهت داشته نحوی به قدرتهای سامانتا بهمیتونه بهمون کمک کنه. مخصوصا اگه قدرت

".رم، شبیه باشهباشه. یا شاید توانایی اون دختر به توانایی تو قبل از اینکه من گازت بگی  

"حرفت منطقی به نظر میرسه." -  

نمیدونم دقیقا چه زمانی... اما در طول رانندگی، به خواب فرو رفتم و وقتی ماشین یهو ترمز کرد، از 

 خواب بیدار شدم.

 راننده به حرف اومد:

اینجاست! -  

.ی صندلی کنار راننده، به بیرون اشاره کردبعد از پنجره  

رو مالیدم تا خواب کامال از سرم بپره.هام چندبار چشم  

 داستین تو ذهنم گفت:
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"تو واقعا خوابت برده بود. خوشحالم که تونستی کمی استراحت کنی." -  

منم همینطور! حس میکنم میتونم تا یه میلیون سال دیگه بخوابم! تو این مدت که خواب بودم، " -

"اتفاقی رو از دست دادم؟  

"االخره رسیدیم.نه عزیزم. فقط اینکه ب" -  

 این رو گفت و سرش رو به سمت پنجره تکون داد.

هایی که تو اون ی ساختمونفردی وجود نداشت که این آپارتمان رو از بقیههیچ ویژگی منحصربه

 منطقه ساخته شده بودن، متمایز کنه.

ن.ی مشابه بود که در یک راستا قرار گرفته بودهای دوطبقهاون خیابون پر ار ساختمون  

ی باال هم یه واحد ی پایین درواقع یه فضای کوچیک برای پارکینک محسوب میشد و طبقهطبقه

 مسکونی بود.

آمیزی خاص بود.آپارتمان مدنظر ما، حداقل از نظر رنگ  

هایی به رنگ سبز نعنایی هم توش دیده میشد که ی ساختمون به رنگ صورتی روشن بود و رگهزمینه

.تاثیر آلودگی و تابش خورشید، به رنگ زرد دراومده بودن، تحتهاانگار با گذشت سال  

 کالدیا ساعتش رو چک کرد و گفت:

من سایت روح مقدس رو بررسی کردم و اینطور که معلومه... -  

ها وسط حرف کالدیا پرید:گرفتهکریس مثل برق  

یه لحظه وایسا! روح مقدس دیگه چیه؟! -  

امانتا اونجا تحصیل میکنه.ی خصوصی کاتولیک که سیه مدرسه -  
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 کالدیا شونه باال انداخت و گفت:

همونطور که داشتم میگفتم، تو سایت مدرسه نوشته بود که حدودا نیم ساعت پیش تعطیل شده.  -

اش تا اینجا طی کنه، تقریبا همین مدت طول میکشه. بنابراین ما احتماال مسیری که باید از مدرسه

موقع با سامانتا مالقات کنیم.تا بهباید همینجا منتظر بمونیم   

 پرسیدم:

سامانتا میدونه که ما اومدیم اینجا؟ -  

نه! من نگران بودم که اگه باهاش تماس بگیرم یا بهش ایمیل بزنم، این دختر غیبش بزنه و تا شب  -

 اینجا عالف بشیم. بنابراین ما سورپرایزش میکنیم.

 خوبه!

انتا راضی بشه باهامون همکاری کنه، یه رویا محسوب میشه.اینطور که به نظر میرسه، اینکه سام  

سر من از ماشین پیاده شدن.از ماشین پیاده شدم تا کش و قوسی به بدنم بدم و بقیه هم پشت  

بازی شدن.آدریان و کریس همدیگه رو هُل دادن و در مورد موضوعی مشغول خنده و مسخره  

ی ماشین تکیه داده بودن.و به بدنهلوکاس کالدیا رو در آغوش گرفته بود و هرد  

 داستین آروم و ساکت یه گوشه ایستاده بود و اجازه میداد که من اوضاع اطراف رو بررسی کنم.

درواقع جفتم داشت فضایی رو دراختیارم میذاشت که واقعا بهش نیاز داشتم؛ اما هیچوقت 

 نمیتونستم بهش بگم که اجازه بده با خودم خلوت کنم.

انقدر فهمیده و بادرک بود، ازش ممنون بودم.از اینکه   



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
281 

 

وقتی به سمت اون محله چرخیدم تا سر دربیارم دقیقا کجا هستیم؛ چشمم به یه دختر افتاد که از 

 خیابون باال میومد.

دار سفید که های آبی، خاکستری و سفید پوشیده بود؛ با یه پیراهن دکمهیه دامن چهارخونه به رنگ

هاش رو تا آرنجش باال زده بود.امنش بیرون اومده بود و آستینقسمت انتهاییش از د  

ای و کامال شلخته باالی سرش رنگ موهای من بود، به صورت گوجهایش رو که دقیقا همموهای قهوه

 جمع کرده بود.

ی منو به خودشون جلب کرده بودن.اما این چیزها نبودن که توجه  

د و زیر نور خورشید برق میزد...هاش بوای رنگی که روی گوشهدفون نقره  

ی راه رفتنش... که هر فردی بهش نزدیک میشد تا از کنارش رد بشه، خودش رو تا حد ممکن نحوه

 کنار میکشید...

 طوری راه میرفت که انگار داشت روی چیزی قدم برمیداشت که من نمیتونستم ببینم...

.وقتی راه میرفت، سرش رو به سمت پایین نگه داشته بود  

هاش سایه مینداخت و در نتیجه نمیتونستم دقیقا متوجه بشم عینک آفتابی که زده بود، روی چشم

که مسیر نگاهش به کجا ختم میشه؛ اما طوری که اون دختر کمرش رو به پایین خم کرده بود، 

 نمیتونست به چیزی غیر از زمین خیره شده باشه.

دختر حسابی بهم نزدیک بشه. رو ایستادم و منتظر موندم تا اونوسط پیاده  

ی حضور من شد، چند قدم به عقب سکندری خورد و خشکش زد.وقتی متوجه  

هاش برداشت و سیمش رو دور گردنش آویزون کرد.آرومی هدفونش رو از روی گوشبه  

 گفت:
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سوالت هرچی که هست، جوابت منفیه! من همچین چیزی رو درست نمیکنم! -  

من اشاره کرد؛ طوری که انگار فهمیده بود سرنوشت و اقبال من شدیدا در  بعد با دستش به سر تا پای

 شرف متالشی شدنه و به ترمیم شدن نیاز داره!

 اون حتی بدون اینکه منو لمس کنه، درست زده بود وسط خال!

پا افتاده نیست.اهمیت و پیش هر قدرتی که این دختر داره، اصال بی  

رش خیابون رو شنیدم که داشت به سمت ما میومد.فهای کالدیا روی سنگصدای قدم  

 

 کالدیا فورا به حرف اومد:

دخترخاله؟ -  

چپ نگاهی به کالدیا انداخت.هاش برداشت و چپسامانتا عینک آفتابیش رو از روی چشم  

 بعد گفت:

من تو رو میشناسم؟! -  

سامانتا! منم... کالدیا. -  

 ابروهای سامانتا باال رفتن و گفت:

واو! -  

 کالدیا رو بادقت برانداز کرد و بعد نگاهی به پسرها انداخت.

 بعد به حرف اومد:
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چیزی که دارم میبینم حقیقت داره دخترخاله؟! گندش بزنن! چرا خودت رو قاطی این موجودات  -

 کردی؟

 کالدیا محکم و قاطع، بدون اینکه من من کنه، گفت:

ها افراد خوبی هستن!این -  

رو باال ببرم تا کالدیا بزنه قدش! چون به نظرم واقعا قابل تحسینه که بی  دلم میخواست کف دستم

 معطلی و با اعتماد به نفس از خودش و عزیزانش دفاع کرده.

 اما از اونجایی که میدونستم سامانتا از این حرکتم خوشش نمیاد، پس بیخیال شدم.

ی روی پیشونیش شکل گرفته بود اش کشیده شد. چنان اخمنگاه سامانتا دوباره به سمت دخترخاله

اش داره چرت میگه.وضوح نشون میداد حرف کالدیا رو قبول نداره و به نظر خودش، دخترخالهکه به  

 باالخره جواب داد:

های عزیزت، خودِ دردسرن!این دوست -  

 لعنتی!

.این دختر قصد نداره که به ما کمک کنه  

کننده بوده.ده، قطعا بد و ناراحتهر اتفاقی که بین کالدیا و سامانتا پیش اوم  

 وگرنه گمونم سامانتا رفتار بهتری از خودش نشون میداد...

 گفتم:

من به کمکت نیاز دارم. -  

ات ببینم.آره! میتونم از تو چهره -  
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تو دقیقا چی میتونی ببینی؟! -  

خیلی چیزها! بیشتر از حدی که دلم بخواد! -  

هاش گذاشت و زمزمه کرد:ماشو روی چشدوباره عینک آفتابی تیره  

خیلی بیشتر. -  

مثال؟ -  

افراد، گرگینه هستن؛ اما تو فقط یه گرگ نیستی! مثال اینکه من میدونم تمام این -  

حوصله به نظر میرسید... و یه حسی بهم میگفت سامانتا شدت سرد و خشک و تقریبا بیلحنش به

ار داشتم امتحانش میکردم تا از تواناییش اصال خوشش نیومده که همچین سوالی ازش پرسیدم، انگ

 مطمئن بشم.

 و اگه بخوام روراست باشم، واقعا هم داشتم همین کار رو میکردم!

 گفت:

های جادویی که های گروهت حسابی آسیب دیده! این طنابمن میتونم ببینم که پیوند بین گرگینه -

و عواقب این مشکل، بیشتر از هر کسی،  پیچیده شدنها رو به هم مرتبط میکنن، کامال درهمگرگینه

تاثیر قرار میده. من شدت تحتکم بقیه رو هم بهروی سر تو هوار شدن! هرچند که این مسئله، کم

میتونم پیوندی که بین تو و پسر جذابی که اون پشت ایستاده، وجود داره رو ببینم. همینطور پیوندی 

ود داره...قیافه وجام و اون مرد خوشکه بین دخترخاله  

ی آخرش، به لوکاس اشاره کرد.همزمان با بیان جمله  

 بعد ادامه داد:

اما تمام چیزهایی که گفتم، کامال واضح بود. -  
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 باالخره نگاهش رو به سمت من چرخوند و گفت:

راحتی تشخیص دادم ترسا! من اخبار رو تماشا کردم. و حاال که دارم از نزدیک  چون من تو رو به -

کدوم از شماها داشته باشم. دو نفر ، صددرصد و بدون شک نمیخوام که هیچ ارتباطی با هیچمیبینمت

از شماها با یه شیطان پیوند دارین و اینطور که از وضع این پیوندهای شیطانی مشخصه، شما به یه 

 نوع فوق عوضیش متصل شدین.

 دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:

مشکلی نداره، میخوام برم خونه و تکالیف درسیم رو انجام بدم.  خب بگذریم... اگه از نظر شما -

ی بعد شروع میشه و معلم شیمی من فکر میکنه که ما باید تمام معادالت ترمم هفتهامتحانات میان

ی درس دادنش به معنای واقعیِ کلمه، گوهه!خوبی حفظ کنیم! با وجود اینکه نحوهشیمیایی رو به  

ی مثبتش اینه که آدم صادق و و از سر خودش وا میکرد؛ اما حداقل نکتهوضوح داشت ما رخب به

 روراستیه!

 و به نظرم کامال حق داره که نخواد خودش رو درگیر همچین مشکل بزرگی کنه.

کدوم از این چیزها رو نمیخواستم.اگه منم جای سامانتا بودم، هیچ  

چون سامانتا لوپز مطمئنا همون کسیه که ما  اما من باید این دختر رو قانع کنم تا بهمون کمک کنه؛

.بهش نیاز داریم  

 کالدیا با لحنی که ناله و خواهش درونش موج میزد، به حرف اومد:

لطفا دخترخاله! ما به کمکت احتیاج داریم. -  

اوه جدی؟ بهم بگو تو پنج سال گذشته کجا بودی که االن به یاد من افتادی؟! -  

نبود؛ نه هنوز!لحنش پر از کینه و خصومت   
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کم باید منتظر همچین لحنی اما با حالت تدافعی که سامانتا به خودش گرفته بود، میدونستم که کم

 هم باشم.

 سامانتا ادامه داد:

ها منو تو کجا بودی وقتی من ازت خواهش کردم که بهم کمک کنی؟ تو کجا بودی وقتی اون احمق -

خدماتی که یه نوجوون میتونست داشته باشه، استفاده ترین طرد کردن و اجازه ندادن حتی از کم

 کنم؟ تو کجا بودی وقتی منو تو تیمارستان حبس کردن؟

 کلماتش رو با خشم بیان میکرد و لحنش حسابی تند و تیز بود.

 میدونستم به حدی عصبانیه که کسی نمیتونه تو اون لحظه آرومش کنه.

و تو تیمارستان بستری شد.هاش دیوونه خطاب شد سامانتا بخاطر توانایی  

ترین افراد رو از پا دربیاره.این موضوع به حدی تلخ و دردناک هست که حتی سرسخت  

 سامانتا یهو به حرف اومد:

ها از زبون خودم، درد و رنجی که تو اون دوران کشیدم رو آره! تلخ بود... حتی شنیدن این حرف -

وضوح برام تداعی میکنه.به  

هاش بود، نمیتونستم جهت نگاهش رو ببینم؛ اما کامال ای که روی چشمتابی تیرهبا وجود عینک آف

 مطمئن بودم که این بخش از حرفش رو خطاب به من بیان کرده بود.

 به سمت کالدیا قدم برداشت و گفت:

وقت برای کمک به من نیومدی و اهمیتی هم نداشت که من چند بار برات بنویسم که چقدر تو هیچ -

و به رفاقتت نیاز دارم. من بهت التماس کردم... تنهام  

ای خیره شد.ی تقریبا طوالنی، سامانتا از ما رو برگردوند و به گوشهچند لحظه  
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 اینطور به نظر میرسید که داره خشمی که تو وجودش شعله میکشه رو خاموش میکنه.

تر شخص بود که خیلی آروماش موقتی باالخره دوباره نگاهش رو به سمت کالدیا چرخوند، از چهره

 شده.

 گفت:

میدونی چیه؟ من این کار رو انجام نمیدم! ببین کالد، بعد از اینکه تمام اون مسائل رو درمورد پدرم  -

فهمیدیم، تو منو ترک کردی! نمیخوام به خاطر اینکه منو تنها گذاشتی، سرزنشت کنم؛ اما ازم توقع 

 نداشته باش که االن بهت کمک کنم.

هاش گذاشت و کامال ریلکس از کنار من و ، سامانتا دوباره هدفونشو روی گوشز گفتن این حرفبعد ا

ها رد شد.ی بچهبقیه  

.هممون تو سکوت به سامانتا خیره شده بودیم  

ها باال رفت و در رو محکم . از پلهی خیابون قرار داشت، راه افتادبه سمت ساختمونی که گوشه

سرش بست.پشت  

یدم و گفتم:آهی کش  

خب... چقدر عالی پیش رفت! بهتر از این نمیشد! -  

 کالدیا گفت:

چیزهای زیادی وجود دارن که من نسبت بهشون احساس پشیمونی میکنم؛ اما کاری که من با  -

سامانتا کردم... من نمیتونستم بهش کمک کنم. من حتی نمیتونستم به خودم کمک کنم! من اون 

لوسیانا بودم و قلمرو جادوگران هم زندان من محسوب میشد. جورایی اسیرها یهموقع  

اش چنگی زد و ادامه داد:شدهبه موهای گیس  
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من میرم تا با سامانتا حرف بزنم. من این قضیه رو حل میکنم. اگه سامانتا میتونه پیوند بین ما و  -

فقط باید این دختر رو قانع  آستاروت رو ببینه، پس حتما میتونه این پیوند لعنتی رو از بین ببره. من

 کنم که ما ارزشش رو داریم که بهمون کمک کنه!

 بعد به سمت جلو قدم برداشت؛ اما من بازوش رو گرفتم و گفتم:

به نظرم بهتره بذاری من شانسم رو امتحان کنم. -  

همین سر گذاشته بودن، اطالعی ندارم... و شاید ای که سامانتا و کالدیا پشتمن از تمام گذشته

تر با من برخورد کنه یا حداقل مثل چند لحظه پیش، با نفرت و موضوع باعث شه که سامانتا منطقی

 بغض حرف نزنه.

 کالدیا نگاهی به لوکاس انداخت، بعد سرش رو به عالمت منفی تکون داد و خطاب به من گفت:

ی منه که...نه! این وظیفه -  

و و سامانتا پیش اومده رو بگیرم؛ اما من میتونم به بخشی از ی اتفاقی که بین تمن قصد ندارم دنباله -

هایی که سامانتا بیان کرد، ربط داشته باشم. بخاطر همین میخوام اجازه بدی که من باهاش حرف

 صحبت کنم.

.ی غمگینی سر دادم و دستی به پیشونیم کشیدمخنده  

 بعد گفتم:

های منم بوده! پدر و مادر من دختر، یکی از کابوس های اونمنظورم اینه که... به نظر میرسید حرف -

سخت تالش کردن تا بهم یاد بدن دهنم رو بسته نگه دارم و حرفی درمورد اینکه چه چیزهایی رو 

 میتونم تو ذهنم ببینم، با کسی درمیون نذارم؛ مخصوصا تو مدرسه...

 داستین از طریق پیوندمون گفت:
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میرسه؛ انگار از درون متالشی شده... یه زمانی سامانتا هم  این دختر حسابی دلشکسته به نظر" -

ای نگرفته. اینطور به نظر میرسه که انگار این دختر هم مثل برای کمک التماس کرده؛ اما نتیجه

سر گذاشته. حتی شاید شرایط سامانتا کالدیا، طی چند سال گذشته، دوران خیلی سختی رو پشت

"منم همراهت بیام؟بدتر هم بوده باشه! تو میخوای   

 

ی سامانتا نه! با اینکه خیلی دلم میخواد تو هم اونجا کنارم باشی؛ اما فکر نمیکنم حضورت تو خونه" -

بتونه به حل این مشکل کمکی کنه. اصال نمیتونم تصور کنم که مثل سامانتا تو یه تیمارستان زندانی 

".های طوالنی اونجا بستری بوده..بشم. اگه این دختر مدت  

 داستین به سمت من قدم برداشت و منو در آغوش گرفت.

 تو ذهنم گفت:

"وقت برای تو رخ نداد.من خدا رو شکر میکنم که این اتفاق هیچ" -  

"منم همینطور!" -  

ای از خودم محسوب میشد.ی دیگهجورایی نسخهسامانتا یه  

منم دقیقا مثل سامانتا  ای سپری میشد، شاید االن وضع زندگیاگه دوران بچگی من طور دیگه

جای اینکه با داستین ازدواج کنم و یه زندگی شیرین رو در کنارش تجربه کنم، میشد... یعنی به

خودم سروکله میزدم. احتماال مثل سامانتا با تنهاییِ   

 با اینکه من و بقیه به این دلیل اینجاییم که زندگی یه تهدید بزرگ سر راهمون قرار داده... بهتره بگم

ی وحشتناک! اما حتی تو بدترین لحظات، من همیشه قدردان زندگی جدیدم هستم؛ بخاطر یه فاجعه

هایی که درونم نهفته شدن و اینکه چه کسی هستم!دوستانی که کنار خودم دارم، توانایی  

 من چیزهای زیادی دارم که بابتشون قدردان باشم.
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گروهم رو شروع کرده بودم. شاید من به عنوان شاید حق با داستین باشه. شاید من از قبل تشکیل 

ها رو به سمت خودم میکشونم.ی گرگینهیه آلفا، بقیه  

اگه یه چیز تو دنیا وجود داشته باشه که سامانتا بهش نیاز داشته باشه، یه گروه از دوستانیه که 

 کنارش باشن و بهش بفهمونن که تنها نیست.

ای که داره، بازم دوستش داشته باشن و ترکش کنندهوونههای دیهایی که با وجود تواناییدوست

 نکنن.

حتی اگه سامانتا نتونه بهم کمک کنه؛ میخوام بهش بفهمونم که من میتونم دوستش باشم، البته اگه 

 خودش بخواد!

 اما حقیقت اینه که من شدیدا به کمک این دختر نیاز دارم.

مانتا پیدا کنم؛ چون چندان مطمئن نیستم اگه امیدوارم که بتونم یه راهی برای قانع کردن سا

 آستاروت دوباره از پیوند بینمون استفاده کنه، چقدر میتونم دووم بیارم...!

چیز آماده کنم.من باید این پیوند شیطانی رو بشکنم؛ وگرنه باید خودم رو برای از دست دادن همه  

*** 

ها رو تا باال میرفتم، صدای جیر جیر چوبی سامانهای چوبی به سمت در ورودی خونهوقتی از پله

 میشنیدم.

های چوبی تقریبا پوسیده شده بودن و اگه یه نفر هرچه زودتر تعمیرشون نکنه، ممکنه یه این پله

ی وحشتناک برای کسی رخ بده.حادثه  

 وقتی دستم رو به سمت در دراز کردم تا چند تقه بهش بزنم، کمی مضطرب بودم.

کدومشون به رو شده بودم؛ اما هیچته، من با اتفاقات وحشتناک زیادی روبهدر طی چند ماه گذش

 ترسناکی اینکه آستاروت با روحم پیوند داشته باشه، نبودن!
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تر از شر بیشتر از اینکه به هوا برای نفس کشیدن نیاز داشته باشم، دلم میخواست که هر چه سریع

 این پیوند شیطانی خالص شم.

.نتا تنها دختریه که میدونم میتونه بهم کمک کنهدر حال حاضر، ساما  

 من باید نظر این دختر رو عوض کنم؛ اما هیچ سرنخی ندارم که چطور باید این کار رو انجام بدم.

مانندی از پشت در شنیده میشد.ی زمزمهمکالمه  

 به زبان اسپانیایی!

 برعکس زبان فرانسوی، من زبان اسپانیایی رو به خوبی بلد بودم.

 داستین تو ذهنم پرسید:

"ها دارن درمورد چی حرف میزنن؟اون" -  

 با صدای آرومی، تو ذهن داستین جواب دادم:

".ها رو بشنومهیس! اگه تو باهام حرف بزنی، نمیتونم تمرکز کنم تا صدای اون" -  

از  داستین چند لحظه سکوت کرد و من شنیدم که مادر سامانتا داشت به دخترش میگفت که نباید

موهبتی که در اختیارش قرار گرفته، بترسه؛ بلکه باید از این توانایی تو مسیر خیر و خوبی استفاده 

 کنه.

هایی بودن که من بارها و بارها از زبون مادرم شنیدم تا اینکه باالخره بزرگ ها، همون حرفاین حرف

 شدم.

ام گرفته بود. مثل این م، تقریبا خندههای قدیمی رو میشنیداز اینکه االن دقیقا داشتم همون مکالمه

 بود که انگار وارد ماشین زمان شده بودم! هرچند که اینطور نبود...
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های متفاوتی داریم و هر کدوممون تو مسیرهای متفاوتی وضوح مشخصه که من و سامانتا تواناییبه

 قرار گرفتیم.

...اما بعضی چیزها بین من و این دختر، خیلی به هم شباهت دارن  

 بعد مادرش شروع کرد به حرف زدن درمورد اینکه سامانتا چقدر به دوستان واقعی احتیاج داره.

.اینکه چقدر نیاز داره با یکی صمیمی بشه و باهاش درد دل کنه  

و سامانتا در جواب مادرش میگفت که تنها نیست و دوستانی کنار خودش داره. یعنی مادرش و تا 

شیش!جایی که متوجه شدم، یه کِ  

 افتضاحه...!

 سامانتا تو کل زندگیش فقط مادرش رو به عنوان دوست، کنار خودش داشته؟ و یه روحانی؟!

 اصال جالب نیست.

 تو این موضوع، کامال با مادرش موافقم.

 سامانتا به من احتیاج داره تا کمکش کنم؛ به همون اندازه که من به کمک این دختر نیاز دارم.

زدم و منتظر موندم.سه تقه به در خونه   

ای که تو خونه در جریان بود، کامال قطع شد.مکالمه  

 بعد سامانتا با عصبانیت در خونه رو باز کرد و با لحن تندی گفت:

کالدیا! من... -  

 به محض اینکه چشمش به من افتاد، حرفش رو قطع کرد.

 بعد از مکث کوتاهی گفت:
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ا....اوه... تویی؟! من فکر میکردم که قراره ب -  

رو بشی؟فکر میکردی قراره با دخترخالمون روبه -  

 شونه باال انداختم و ادامه دادم:

نه! کالدیا نیست. منم! -  

 

 با سردرگمی پرسید:

دخترخالمون؟! -  

جورایی باهم فامیل محسوب میشیم.آره! ما یه -  

 سامانتا نگاهش رو به سمت زنی که مسلما مادرش بود، چرخوند.

ونه ایستاده بود و مشغول خُرد کردن چندتا پیاز بود.مادرش تو آشپزخ  

هام با بویایی قوی که داشتم، میتونستم بوی پیاز رو از همونجا حس کنم و چیزی نمونده بود که چشم

 پر از اشک بشن.

 مادر سامانتا در جواب نگاه پرسشگر دخترش، شونه باال انداخت و بهش گفت که منو نمیشناسه.

 به حرف اومدم:

خب، درواقع مادر من و مادر کالدیا خواهر همدیگه محسوب میشن. و... -  

 مادر سامانتا حرفم رو قطع کرد و گفت:
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سن . اون زمان تو خیلی کماوه! تو دختر گَبی هستی. ما خیلی وقت پیش، همدیگه رو مالقات کردیم -

دخترها حسابی باهم بازی کردین و سال بودی و احتماال منو به یاد نمیاری. اما من کامال یادمه که شما 

 و خوش گذروندین.

 لبخندی زدم و گفتم:

اوه، جدی؟ من و سامانتا باهم بازی کردیم؟ -  

 تنها واکنشی که اون لحظه به ذهنم میرسید تا از خودم بروز بدم، لبخند زدن بود.

 ادامه دادم:

شرمنده که من چیزی رو به یاد نمیارم. -  

تکون داد و گفت: مادر سامانتا فورا دستش رو  

نه نه! کامال حق داری که چیزی یادت نباشه؛ اما تا جایی که من یادمه، تو بخاطر سروکله زدن با  -

هاست که ارتباط هات، دوران سختی رو میگذروندی... دقیقا مثل سامانتای من! و... خب، مدتتوانایی

باشه؛ درسته؟ بین من و مادرت قطع شده؛ اما االن به نظر میرسه که حالت خوب  

 

بله، درسته! -  

 شونه باال انداختم و گفتم:

البته یه مشکلی این وسط وجود داره... اگه بخوام زنده بمونم و جلوی وقوع آخرالزمان رو بگیرم،  -

 شدیدا به کمک دختر شما نیاز دارم.

ای پرسید:سامانتا به چهارچوب در تکیه داد و با لحن کالفه  

احساسات بیا بیرون. فکر نمیکنی داری زیادی جو میدی؟ اوه، بیخیال! از فاز -  
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ها رو بیان میکنم.امیدوارم که همینطور باشه! چون من از عمق وجودم این حرف -  

 و واقعا هم همینطور بود!

 ادامه دادم:

من به کمکت احتیاج دارم. لطفا بهم جواب رد نده! -  

 مادر سامانتا به حرف اومد:

هت کمک میکنه. نگران نباش! بیا تو عزیزم...معلومه که سامانتا ب -  

 سامانتا نگاه معناداری نثار مادرش کرد و بعد به من خیره شد.

هام زل زده بود.دقیقا به عمق چشم  

 تقریبا چند لحظه تو همون وضع مونده بودیم.

نحوی یه فراطبیعی محسوب میشد.سامانتا یه گرگینه نبود؛ اما به  

تا یه جادوگره؛ هرچند که کالدیا گفته بود اینطور نیست.من فکر میکردم که سامان  

اما وقتی بهش خیره شده بودم و منتظر بودم تا ببینم کدوممون زودتر نگاهمون رو برمیگردونیم، باید 

هام حس میکردم.اعتراف کنم که سوزش بدی رو تو چشم  

لی این دختر چیه!این اولین سرنخ من بود که بهم میفهموند من واقعا نمیدونم ماهیت اص  

 کاری که من و سامانتا داشتیم انجام میدادیم، درواقع تقابل قدرت بود.

 ها نمایش قدرت به راه نمیندازن تا تسلط و برتری خودش رو نشون بدن؛ اماجادوگرها مثل گرگینه

 سامانتا که یه گرگینه نبود!
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رد و از جلوی در کنار رفت تا من بتونم وقتی این فکر به ذهنم خطور کرد، سامانتا یه ابروش رو باال ب

اشون بشم.وارد خونه  

ای سوق دادم.های سامانتا دست برداشتم و نگاهم رو به سمت دیگهاز خیره موندن به چشم  

روم شدم.از در ورودی عبور کردم و وارد آپارتمان نقلی روبه  

فضای داخلش تو ذهن بقیه چندان مطمئن نیستم که تماشای نمای بیرونی آپارتمان چه تصوری از 

 ایجاد میکنه؛ اما به نظر من، داخل آپارتمان خیلی خوب بود.

ها رو به ای نداشتن که نگاههرچند که اسباب و لوازم خونه کمی فرسوده بودن و ویژگی قابل توجه

 سمت خودشون جذب کنن؛ اما این آپارتمان واقعا دنج و تمیز بود.

ارد اتاق نشیمن خونه شدم.وقتی از در ورودی عبور کردم، و  

 سمت راست یه میز ناهارخوری کوچیک چیده شده بود و پشت اون فضا، آشپزخونه قرار داشت.

های کِرِمی رنگی که کف اتاق پهن جز فرشاین آپارتمان، یه ساختمون قدیمی محسوب میشد و به

ی وسایل خونه عمال به درد نخور تلقی میشدن.شده بودن، بقیه  

ی تمیز و چیز قدیمی و رنگ و رو رفته بود؛ اما واقعا خونهم تاکید میکنم با وجود اینکه همهالبته باز

.مرتبی بود  

 مادر سامانتا گلوش رو صاف کرد و گفت:

من یکم آشپزخونه رو مرتب میکنم و بعد براتون نوشیدنی میارم. شما دخترها میتونین راحت  -

ن.باشین! روی مبل بشینین و باهم صحبت کنی  

چنان ایستاده بود و به من نگاه میکرد.ها نشستم؛ اما سامانتا هممن روی یکی از مبل  

اش اینطور برداشت میشد که انگار مطمئن نیست که باید چی بگه.از چهره  
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اگه بخوام روراست باشم، منم مطمئن نبودم که باید چه حرفی به زبون بیارم؛ اما میدونستم که باید از 

کنم.جایی شروع یه  

ی بینمون رو شروع کنم.میدونستم که من باید مکالمه  

 بنابراین به حرف اومدم:

چند ماه پیش، من حتی نمیتونستم روی این مبل بشینم. کافی بود که این مبل رو لمس کنم تا در  -

عرض یه ثانیه، یه میلیون تصویر مختلف به ذهنم هجوم بیارن. از زمانی که این مبل ساخته شده تا 

ن، هر تصویری که فکرش رو بکنی، مثل فیلم تو ذهنم پخش میشد. تصاویری از افرادی که این اال

مبل رو لمس کردن... حتی میتونستم یه نگاه اجمالی به زندگی هر کدوم از اون افراد داشته باشم! اگه 

ی مطلع یه شخص رو لمس کنم، اوضاع خیلی بدتره! اینطوری میتونم چیزهایی رو ببینم یا از مسائل

سر کس به غیر از خود اون اشخاص، ازش خبر ندارن. من دوران خیلی سختی رو پشتبشم که هیچ

های سخت زیادی رو طی کردم تا یاد بگیرم هرگز درمورد چیزهایی که میبینم، حرفی به گذاشتم. راه

ام، هیچ و آینده زبون نیارم. و تا همین اواخر، اینطور به نظر میرسید که انگار قرار نیست تو زندگی

و غریب بودم و فکر میکردم هیچوقت  ردی از شادی ببینم. من همیشه یه دختر غیرعادی و عجیب

 آرامش رو لمس نمیکنم. حتی برای یه لحظه!

 سامانتا چند قدم بهم نزدیک شد و پرسید:

چیز برات عوض شد؟خب پس چه اتفاقی افتاد که همه -  

داستین گازم گرفت. -  

 خرخر کرد:

اما گاز یه گرگینه نمیتونه مشکل منو حل کنه. -  
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هایی داری؛ اما این رو بدون که زندگی من همچین چیزی نگفتم! من حتی نمیدونم که تو چه توانایی -

هایی که فکرشم نمیکنی، زندگیت از این رو به اون ترین شیوهها با عجیبوقتمیتونه بهتر بشه. گاهی

 رو میشه!

راحتی که کنار من قرار داشت، نشست. سامانتا روی صندلی  

 بعد گفت:

ضعفم محسوب میشه، متنفر بودم؛ بنابراین هر چقدر من همیشه از تواناییم که به نظر خودم، نقطه -

که بتونم خودم رو از جایی که االن هستم، باالتر بکشم؛ هرچند کم باشه، برای من یه پیشرفت 

. من یه جادوگر نیستم.محسوب میشه. اما خب... من مثل تو نیستم  

خب پس تو چی هستی؟ یه پری؟ -  

 خندید و گفت:

نه! پری هم نیستم. و برخالف چیزی که ظاهرم نشون میده، من از درون متالشی نشدم! -  

من... -  

اش الزم نبود که جفتت این حرفش رو با صدای بلند خطاب به من بیان کنه؛ چون یه نگاه به چهره -

خوبی تشخیص میدم.یزد! من ترحم رو بهچیز رو فریاد مهمه  

اش رو از روی من برنداشت.سامانتا کمی به سمت جلو خم شد و تو تمام این مدت، نگاه خیره  

 گفت:

ای این وسط وجود داره. اینطور نیست که من دلم نخواد بهت کمک کنم؛ اما من مسیر یه مسئله -

ید خودم رو درگیر موضوعات مقدس و معنوی وقت نباسر گذاشتم تا یاد بگیرم هیچسختی رو پشت

جای اینکه برات ای نیست! این کار بهی هوشمندانهی روحانی اصال ایدهکنم؛ چون ورود به محدوده
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مفید باشه، میتونه هزار برابر بهت آسیب برسونه. با توجه به وضعی که االن دچارش شدی و چیزی که 

خواد شرایطت از این بدتر بشه.من دارم میبینم، مطمئنم که اصال دلت نمی  

های شکری از آشپزخونه بیرون وقتی مادر سامانتا با دوتا لیوان لیموناد و یه سینی پر از شیرینی

 اومد، سامانتا سکوت کرد.

 بعد خطاب به مادرش گفت:

ممنون مامان. -  

ای روی پیشونی دخترش نشوند و گفت:مادر سامانتا بوسه  

دم رو نداشت.کوچولوی خو قابل فرشته -  

 سامانتا خندید و گفت:

نصیبم  "ی مامان خانمفرشته"اینطور که معلومه خیلی از خصوصیات پدرم رو به ارث بردم که لقب  -

.شده  

 مادرش لبخند زد و گفت:

چرت و پرت نگو دختر! -  

 بعد چشمکی نثار من کرد و گفت:

داشتین، حتما بهم بگین. من تو اتاقم  من شما دخترها رو تنها میذارم؛ اما اگه به چیزی احتیاج -

 هستم.

خیلی ممنون. -  

 مادر سامانتا از اتاق نشیمن خارج شد و در انتهای راهروی خونه ناپدید شد.
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وقتی صدای بسته شدن در اتاق رو شنیدم، یهو حس کردم یه موضوعی وجود داره که یادم رفته 

.درموردش سوال کنم  

تر سوالم رو مطرح کنم، باید بپرسم که ماهیت اصلی تر و مهمم دقیقپدر سامانتا کیه؟! یا اگه بخوا

 پدرش چیه؟

 سامانتا پرسید:

ی اینکه دنیا قراره به آخر برسه، چیه؟خب قضیه -  

 

یه شیطان به اسم آستاروت... -  

اوه، لعنتی! -  

 به صندلیش تکیه داد و گفت:

واقعا تو دردسر بدی افتادی. -  

هاش به من خیره شده بودن؛ اما به نظر ود و با وجود اینکه هنوز چشمتر شده بتُن صداش آروم

 میرسید که حواسش پرت شده و تمرکزش رو از دست داده.

 پرسیدم:

تو آستاروت رو میشناسی؟ -  

 اگه سامانتا آستاروت رو بشناسه، خیلی خوب میشه.

دمون از تگزاس آوردیم و تو ای که با خویه حسی به من میگه این دختر از اون همه کتاب تلنبارشده

تره!هواپیما بررسیشون کردیم، خیلی بهتر و کاربردی  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
301 

 

آمیزی گفت:سامانتا چند بار پلک زد و با لحن طعنه  

وقت هم نمیخوام.نه! تا حاال همچین افتخاری نصیبم نشده که با آستاروت آشنا بشم! و هیچ -  

ده از من میتونه یه دروازه از جهنم به این آستاروت بهم گفت من همون کلیدی هستم که با استفا -

دنیا باز کنه. گفت یه مُهر و مومی وجود داشته که االن شکسته شده و علت این اتفاق هم به مخفی 

ها کم شده! این هیئت از ی گرگینهنفرهها مربوط میشه. درضمن چندتا عضو از هیئت هفتشدن پری

رو مدیریت میکردن.ها هفت آلفا تشکیل میشد که تمام گرگینه  

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:

ما درمورد این موضوع تحقیق کردیم و به نظر میرسه که این مسائل حقیقت دارن؛ اما من فکر  -

کدوم از این مشکالت رو حل کنم.نمیکنم که بتونم هیچ  

 کالفه دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم:

آستاروت رو متوقف کنم و تا زمانی که این پیوند شیطانی  ی منه کهدرواقع این مسئولیت به عهده -

 لعنتی از بین نره، من فکر نمیکنم بتونم این کار رو انجام بدم.

 

سختی تالش کردم تا اجازه ندم ناامیدی وجودم هاش رو بست، بهوقتی سامانتا برای چند لحظه چشم

.رو تصرف کنه  

زبون بیارم.مطمئن نبودم که دیگه چه حرفی میتونستم به   

 گفتم:

لطفا! تو میتونی این پیوند شیطانی رو ببینی؛ این یعنی تو میتونی همچین پیوندی رو بشکنی. مگه  -

 نه؟
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من نمیدونم که میتونم این کار رو انجام بدم یا نه! اگه کسی که باهاش پیوند داشتی، یه شیطان  -

خه آستاروت؟؟معمولی بود، آره، مطمئنا میتونستم از پسش بربیام. اما آ  

هاش رو باز کرد و ادامه داد:باالخره چشم  

گندش بزنن! اگه این قضیه بیخ پیدا کنه، تو حتما به فنا میری دختر! -  

 دقیقا همینطوره!

 اگه هرچه زودتر این مشکل حل نشه، مطمئنا اتفاقات وحشتناکی رو در پی داره.

 گفتم:

اصلی تو چیه؟! تو چطور میتونی این پیوندها رو ببینی؟ ماهیت -  

ی خصوصیش رو از نظر ظاهر، سامانتا مثل یه دختر عادی به نظر میرسید که لباس فرم مدرسه

 پوشیده.

هاش زده بود، کمی خراشیده و نامرتب دیده میشد.ای رنگی که به ناخنالک براق سُرمه  

برق لبی که هاش کشیده بود؛ اما به غیر از همین خط چشم و خط چشم بلند و پررنگی پشت پلک

ای روی صورتش پیاده نکرده بود.رنگ لبش بود، هیچ آرایش دیگهدقیقا هم  

هاش به رنگ خاکستری بودن؛ درست مثل آسمون طوفانی!چشم  

هاش بودم، میتونستم طوفان و تالطمی که تو نگاهش جریان همونطور که مشغول تماشای چشم

تر دیده میشدن.خاکستریش تیرههای گرفته بود رو ببینم... و به خاطر همین، چشم  

هایی که از این دختر حس میکردم، بوی نارگیل، گل رُز و مریم گلی بود!رایحه  

ها حس میشد رو نداشت.سامانتا بوی گل خاصی که از پری  
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ها بود رو هم نمیتونستم ازش حس کنم.ی خاصی که متعلق به گرگینهدرضمن، رایحه  

.وجه بوی گوگرد هم نمیدادهیچبه  

 با این اوصاف، این دختر نه پری بود، نه گرگینه و نه شیطان!

اگه سامانتا درمورد جادوگر نبودنش بهم دروغ گفته باشه... یعنی حتی اگه جادوگر باشه، کامال 

فرد خودش رو مخفی کنه.بهی منحصرمشخصه که این اواخر از هیچ جادویی استفاده نکرده که رایحه  

تا یه جادوگر باشه، خیلی کمه...پس احتمال اینکه سامان  

 به حرف اومد:

درمورد ماهیت اصلی من نگران نباش. فقط بدون من همینی هستم که میبینی! سوال بهتری که  -

 میتونی ازم بپرسی، اینه که من قادر به انجام چه کارهایی هستم.

خب...خیلی -  

 حق با سامانتا بود.

سر دربیارم؛ هرچند که خیلی در مورد این موضوع  مهم نیست که من از ماهیت اصلی این دختر

 کنجکاوم!

 تمام چیزی که من میتونم بهش اهمیت بدم، اینه که سامانتا چطور میتونه بهم کمک کنه.

 پرسیدم:

تو چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ -  

تو میدونی که کال دو بُعد وجود داره؛ درسته؟ -  

دو بُعد؟ -  
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فکر نتا از گفتن این حرف چیه؛ اما من باید مطمئن بشم که ما باهم همگمونم بدونم که منظور ساما

 هستیم.

 گفت:

جایی که ما االن هستیم! یه بُعد تو یه بُعد زندگی جریان داره و مربوط به فناپذیرهاست. یعنی همین -

ه دیگه هم وجود داره؛ بُعد فراطبیعی! یعنی همون جایی که دنیای مردگان نامیده میشه. جایی ک

 شیاطین زندگی میکنن؛ همینطور ارواح و موجوداتی از این قبیل!

 اوه؛ من این چیزها رو میدونستم.

 گفتم:

هات رو قبول دارم.درسته؛ من حرف -  

من تو هر دو بُعد وجود دارم! -  

 

 یه لحظه صبر کن! سامانتا االن چی گفت؟!

 پرسیدم:

چطور همچین چیزی ممکنه؟ -  

مدم و همین موضوعه که منو عجیب و غیرعادی کرده. بخشی از وجود من، من اینطوری به دنیا او -

ی نحوی یه مِدیوم یا واسطهی وجودم، یه چیز دیگه! درواقع میشه گفت که من بهانسانه و بخش دیگه

روحی محسوب میشم. من توانایی روحی باالیی دارم و همین موضوع قابلیتی رو در اختیارم میذاره تا 

اح و جهان فراطبیعی ارتباط برقرار کنم...بتونم با ارو  

 شونه باال انداخت و ادامه داد:
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طوری خطاب بشم! من نمیتونم جادویی انجام من نمیدونم که دقیقا چه موجودی هستم و باید چه -

وضوح پیوندها رو ببینم؛ درست مثل یه شئ واقعی. اگه کسی تسخیر بشه، من بدم؛ اما میتونم به

سان رو از شیطانی که بهش متصل شده، جدا کنم. درواقع اگه تسخیری در کار باشه، من میتونم اون ان

میتونم به کمک روحشون به زندگی بعدیشون دسترسی پیدا کنم. گاهی اوقات، بعضی از این ارواح، 

شق و سرکش هستن.نهایت کلهبی  

 چه جذاب!

؛ ت بیشتری تو ذهن من شکل میگیرنهاش توضیح میده، سواالسامانتا هر چی بیشتر درمورد توانایی

 اما من خودم رو وادار میکنم که دهنم رو بسته نگه دارم.

 من از سامانتا خیلی ممنونم که همچین موضوعی رو با من درمیون گذاشته.

قدر هم که توضیح داده، خیلی بوده!همین  

 سامانتا به حرف اومد:

یه بُعد دیگه کنی، مشکالت بیشتری به سمتت  فقط این رو بدون که هرچی بیشتر خودت رو درگیر -

رو بشه؛ کشیده میشن. هیچکس دوست نداره که تو زندگیش با همچین دردسرهای بزرگی روبه

سر گذاشتم! کمک کردن به تو مخصوصا من که به اندازه کافی روزهای سختی رو تو زندگیم پشت

و موجوداتی قرار میدم که فقط خدا  درواقع به این معنیه که من دارم خودم رو در معرض شیاطین

ها مورد حمله قرار میگیرم. من فقط...میدونه بعد از فهمیدن این موضوع، چقدر از جانب اون  

هاش رو به هم فشار داد و انگار جلوی خودش رو گرفته بود که بیشتر از اون چیزی که سامانتا لب

 میخواد، به زبون نیاره.

 گفت:

درمورد این موضوع مطمئن هستی؟الزمان؟ تو چقدر آخر -  
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خیلی زیاد! -  

همه چیز رو برام تعریف کن. از اول قصه شروع کن. -  

 از اول شروع کنم؟

 گفتم:

ی یعنی از وقتی که توسط جفتم گاز گرفته شدم؟ چون قضیه از همونجا شروع شد... مثل گلوله -

ر، تبدیل شده باشه به بهمن...!برفی که از باالی کوه رها شده باشه و تا رسیدن به انتهای مسی  

اگه فکر میکنی تمام این اتفافات از گاز گرفته شدنت شروع شده؛ آره؛ از همونجا برام تعریف کن. -  

سر گذاشتم، کمی زمان میبره.تعریف کردن اتفاقاتی که پشت -  

من مشکلی ندارم؛ مگه اینکه تو وقت نداشته باشی و بخوای جایی بری؟ -  

گفت: داستین تو ذهنم  

هرچقدر دلت میخواد، باهاش وقت بگذرون عزیزم. ما هم میریم اطراف شهر دور بزنیم و یکم غذا " -

"ترین زمان ممکن برمیگردم پیشت.بخوریم. اما اگه بهم نیاز داشتی، من تو کم  

"برو عزیزم. مشکلی برام پیش نمیاد." -  

 خطاب به سامانتا گفتم:

نه! من دوست دارم اینجا باشم. -  

 مخصوصا اگه آخر این ماجرا، سامانتا راضی بشه که بهمون کمک کنه.

 سامانتا لیوان لیموناد و یه شیرینی از روی میز برداشت و دوباره روی صندلیش نشست.

 بعد گفت:
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خب، هرچی که الزمه رو باهام درمیون بذار. -  

های روی مدت تمام شیرینی ی زندگیم رو تمام و کمال برای سامانتا تعریف کردم... تو اینوقتی قصه

 میز رو خورده بودیم.

ما حتی روی زمین نشستیم تا به ظرف شیرینی نزدیک باشیم! درضمن چندبار هم به آشپزخونه 

هامون رو از لیموناد پر کنیم.رفتیم تا لیوان  

یره اشون خکورنی )دونه دونه( خونهسامانتا به قسمت پایینی صندلیش تکیه داده بود و به سقف پاپ

 شده بود.

 بعد از کمی مکث، گفت:

گندش بزنن! -  

 به من نگاه کرد و ادامه داد:

واقعا گندش بزنن! چیزهایی که تعریف کردی، خیلی افتضاح بودن. -  

میدونم. پس تو فکر میکنی میتونی به من کمک کنی؟ اینطوری من تا ابد بهت مدیون میشم!  -

هر موقعیتی... اصال فرقی نداره؛ فقط کافیه بهم بگی. من  هرچیزی که الزم داشته باشی، تو هر زمان و

 همیشه کنارتم و میتونی روی کمکم حساب کنی.

 بعد انگار چیزی یادم اومده باشه، فورا گفتم:

البته اگه تو بهم کمک نکنی هم من همیشه کنارت میمونم... -  

 چینی به صورتم دادم و گفتم:

احتماال نباید این حرف رو میزدم... -  
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 چون به نظرم اینطور برداشت میشد که انگار داشتم باهاش معامله میکردم!

 گفت:

شایدم نه! سخت نگیر... -  

 سامانتا بازدمش رو به بیرون فوت کرد و دوباره به سقف خیره شد.

 زمزمه کرد:

پدرم خیلی از دستم عصبانی میشه. -  

ی دامنش کنار زد.های شیرینی رو از روباالخره از روی زمین بلند شد و خُرده  

 گفت:

خب! من بهت کمک میکنم.خیلی -  

 از شدت خوشحالی، چیزی نمونده بود که مثل فنر از جا بپرم؛ اما سامانتا متوقفم کرد و گفت:

اما من نمیدونم که چقدر میتونم تو این موضوع بهت کمک کنم. من فکر میکنم که میتونم پیوندی  -

رو کامال از بین ببرم. پیوند رافائل هم اگه مثل خواهرش باشه، که آستاروت با کالدیا ایجاد کرده 

میتونم از پسش بربیام. البته اگه رافائل خیلی از اینجا دور باشه، ممکنه برای شکستن پیوند به 

 مشکل بر بخورم. اما پیوند تو... خیلی پیچیده و دشواره!

اما تو تالشت رو میکنی؛ مگه نه؟ -  

ی رو بهت تضمین بدم.آره؛ اما نمیتونم چیز -  

بخش پیروزی وجودم رو در برگرفته.ها، حس کردم گرمای لذتبعد از شنیدن این حرف  

 این خیلی خوبه!
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اهمیتی نداره که سامانتا نمیتونه چیزی رو بهم تضمین بده. همین که این دختر میتونه پیوند شیطانی 

م بزرگی به سمت جلو به شمار میاد.ما سه نفر رو ببینه و میخواد برای شکستنشون تالش کنه؛ قد  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"پس این قضیه جواب داد! ما تو راه برگشت هستیم." -  

"خوبه! هرچه زودتر این کار رو انجام بدیم، بهتره." -  

من مطمئن نیستم که آستاروت دوباره چه زمانی برمیگرده سراغم؛ اما االن یه فرصت در اختیارمون 

رفته که شاید بتونیم این شیطان لعنتی رو متوقف کنیم.قرار گ  

چی زودتر تموم شه.اصال نمیتونم برای رهایی از شر آستاروت، صبر کنم! دلم میخواد همه  

 خطاب به سامانتا پرسیدم:

سازی مقدمات این کار به چه چیزهایی نیاز داریم؟خب برای آماده -  

جورایی به مسائل جادویی شبیه انجام میده؛ اما اگه یهمن نمیدونم که سامانتا چطور این کار رو 

باشه... خب تا جایی که من از جادو اطالع دارم، برای اجرا کردنش الزمه که اول شرایط و امکاناتی 

 مهیا شه.

 گفت:

برای انجام این کار، مقدمات خاصی الزم نیست؛ اما چیزی که واقعا مهمه، زمان شروعشه! ساعت  -

ترین حد ممکن میرسه...ی بین دو بُعد به نازکزمانیه که پردهسه صبح، همون   

خب پس ما این کار رو ساعت سه صبح انجام میدیم. -  

 

ترین تسلط خودش میرسه!اما تو همین زمان، آستاروت هم به قوی -  
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اوه! پس ساعت سه صبح زمان مناسبی نیست. خب چه زمانی کارمون رو شروع کنیم؟ -  

ی گرگ و میش این کار رو انجام بدیم؛ چون یه زمان میانه محسوب میشه. اما ندای من میگم تو هوا -

قلبم بهم میگه که ساعت سه صبح، زمان مناسبیه... اما خب ممکنه اتفاقات ناگواری رخ بده که 

جوره نشه درستش کرد؛ بنابراین قطعا جواب سوالت، ساعت سه صبح نیست!هیچ  

ازش حرف میزنه، اصال خوشم نمیاد... درواقع حس خیلی بدی بهم  از اتفاقات ناگواری که سامانتا

 منتقل میکنه.

ی عمیق ایجاد شده و داره منو از درون متالشی میکنه!حس میکردم تو شکمم یه حفره  

قدری حالت تهوع داشتم که اصال قابل وصف نبود و امیدوار بودم بتونم کنترلش کنم.به  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"ما هممون اونجا کنارت هستیم تسا. من به آستاروت اجازه نمیدم که دوباره تو رو ازم بگیره!" -  

 اما من چندان مطمئن نیستم که داستین تو این موضوع بتونه حق انتخاب داشته باشه.

 نگاهم رو به سمت سامانتا سوق دادم و گفتم:

خب! پس یه نقشه داریم.خیلی -  

.جواب بده ای که امیدوارمیه نقشه  

کس نمیخواد درموردش برای این مشکل وجود داره که هیچ حل سادهچون اگه غیر این باشه، یه راه

حل تمرکز کنیم!حرفی زده بشه... اما اگه مجبور بشیم، باید روی همون راه  

 آستاروت تونسته پیوندی بین من و خودش ایجاد کنه و اگه نتونیم این پیوند رو بشکنیم...

آستاروت با دزدیدن جادوی من بتونه پایان دنیا رو برای همه رقم بزنه...اگه   
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ی در این صورت، فقط یه کار باقی میمونه که میتونم انجامش بدم... اینکه خودم رو از این معادله

 پیچیده، حذف کنم!

"نه!" -  

 

رسوخ کرد.موج سوزانی از خشم داستین از طریق پیوندمون به من منتقل شد و تو عمق وجودم   

 گفت:

"تمومش کن! این بدترین سناریوی ممکنه که هرگز نباید رخ بده!" -  

 اما نمیشه حقیقت رو پنهون کرد.

ها و موجوداتی که تو این بُعد سکونت دارن، به زندگی من بستگی داشته اگه زندگی تمام انسان

تونم این حقیقت رو نادیده بگیرم؛ وقت دیگه نمینحوی این پیوند رو بشکنیم؛ اونباشه... اگه نتونیم به

 چون حتما اتفاق میفته!

*** 

 ماشین رو داخل پارکینگ یه مرکز خرید مزخرف پارک کردیم.

سامانتا بهمون گفته بود که به یه سری لوازم احتیاج داره، همینطور به یه مکان مناسب که بتونه 

.کارش رو انجام بده  

ی سامانتا بیرون اومدیم تا هم لوازم موردنیازمون رو از محلهبنابراین ما هممون سوار ماشین شدیم و 

 تامین کنیم و هم مکان موردنظرمون رو پیدا کنیم.

شب گذشته بود.ساعت از نیمه  
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اما راستش وقتی سامانتا گفت که باید بریم خرید، اصال تصور نمیکردم که قراره به همچین مکان 

 داغونی بیایم!

دار بود؛ انگار پشت هر کدومشون یه بانک قرار ر شده بودن که واقعا خندهها طوری قفل و زنجیمغازه

 داشت.

مرکز خرید درواقع یه ساختمون بلند بود که بخش زیادی از دیوارش رو یه تابلوی بزرگ اشغال کرده 

 بود.

"شویی!خشک"روی تابلو با حروف برجسته و درشت نوشته شده بود:   

شویی بودن، چندان شویی و خشکسکه همشون مربوط به لباهای پشت سر هم حاال این مغازه

 غیرعادی نبودن...

فودی بود که تو اما چیزی که واقعا مضحک بود و حسابی توجه منو به خودش جلب کرده بود، یه فست

آنجلس با نظیرترین رستوران لسبی"همون راستا قرار داشت و روی سردرش نوشته شده بود: 

"!غذاهای ترکیبی چینی  

آنجلس رستورانی از این بهتر نداره؟!یعنی بهترین غذاهای چینی، تو این خرابه سرو میشه؟ یعنی لس  

 پوف! چه مزخرفاتی...

ای که تو ردیف جلویی ساختمون دیده میشد، یه قنادی بود.آخرین مغازه  

ت و انواع های تاروهاشون ورقهایی پر کرده بودن که روی شیشهمرکزی ساختمون رو مغازه قسمت

ها مثل فال کف دست، نقاشی شده بود!فالگیری  

ها حرکت میکنیم.و اینطور که به نظر میرسه، ما داریم به سمت یکی از همون مغازه  
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و سرنوشت  ی موردنظر ما، اسم خاصی نداشت؛ اما کامال واضح بود که اونجا، مکانیه که آیندهمغازه

 مردم خونده میشه!

هایی دوری کنم؛ درست به همون صورتی که مردم از همیشه از همچین مکان من عادت کرده بودم که

 بیماری طاعون فرار میکنن!

وقت مطمئن نبودم وقتی یه نفر با همچین قدرتی با من مالقات کنه، ممکنه چه چیزهایی رو آخه هیچ

دلم نمیخواد که  تو وجودم ببینه و چه واکنشی از خودش نشون بده... و اگه بخوام روراست باشم، اصال

 بدونم!

هایی فاصله بگیرم؛ اما اگه این مغازه جاییه که سامانتا قصد هنوزم ترجیح میدم که از همچین مکان

 داره بره، پس منم باید دنبالش برم.

 کالدیا خطاب به سامانتا پرسید:

تو مطمئنی که اینجا امنه؟! -  

ی آرومی سر دادم.رم و خندهلحنش به قدری بامزه بود که نتونستم جلوی خودم رو بگی  

 سامانتا جواب داد:

آره، معلومه که امنه. -  

 بعد به سمت پایین خم شد تا قفل حفاظی که در جلویی مغازه رو کامال پوشش داده بود، باز کنه.

 در عرض چند ثانیه، قفل رو باز کرد و حفاظ فلزی رو به سمت باال سوق داد.

 گفت:

بفرمایید! -  
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خراشی ایجاد شده بود؛ ولی توجه هیچکس به سمت ما جلب نشد!صدای گوشبا وجود اینکه   

 ساعت نزدیک به سه صبح بود.

ها مدام در امتداد خیابون در رفت و آمد بودن و هرکدومشون مسیر خودشون رو برای رسیدن ماشین

، به مقصد طی میکردن؛ اما حتی یه نفر هم سرعتش رو کم نکرد تا چک کنه تو سکوت عمیق شب

خراش از کجا نشات میگیره.این صدای بلند و گوش  

ای تو بخش اگه قبال یه نفر بهم میگفت که یه زمانی قراره گذرم به همچین ساختمون داغون و متروکه

ای باشه که لوازم مربوط به فال و تاروت رو میفروشه... و آنجلس بیفته و مقصدم یه مغازهجنوبی لس

انجام بدیم، خب قطعا به اون فرد میگفتم که داره چرت و پرت بلغور  جورایی احضار روحقراره یه

 میکنه!

 اما ظاهرا امروز این اتفاق واقعا داره رخ میده.

سامانتا فشاری به در مغازه وارد کرد و در نهایت، در باشدت باز شد و پنج تا صندلی که پشتش قرار 

 داشتن، پخش زمین شدن.

رو با لگد به اطراف پرت میکرد تا راه رو برامون باز کنه، گفت:ها سامانتا همونطور که صندلی  

بیاین تو! -  

 آدریان پرسید:

اینجا دیگه کجاست؟ -  

از اجناس متنوع  خب به نظر من اینجا میتونست یه خواربار فروشی کوچیک باشه؛ آخه چندین ردیف

د غذایی، یه سری کریستال، جای مواسختی تو فضای محدود مغازه چپونده شده بودن... البته بهبه

ای دیده میشد که ازشون سر درنمیاوردم!گیاهان معطر، شمع و چیزهای دیگه  
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 کریس عطسه کرد و گفت:

ببخشید! وقتی بوی چوب صندل رو حس میکنم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. شدیدا بهش  -

 حساسیت دارم.

هاش رو خیس کنه.، چشمهای کریس قرمز شده بودن و چیزی نمونده بود که اشکچشم  

هام دارن میسوزن، شک نداشتم که قراره به وضع کریس و از اونجایی که منم حس میکردم چشم

 دچار بشم.

 سامانتا گفت:

ما قرار نیست مدت زیادی اینجا بمونیم. اِنجی یه سری وسایل برام کنار گذاشته. فقط کافیه که اون  -

بیرون. وسایل رو بردارم؛ بعد از اینجا میزنیم  

ای قدم برداشت.بعد چرخید و به سمت دیگه  

 وقتی سامانتا ناپدید شد، منم مشغول بررسی مغازه شدم.

های مربوط به فال تاروت، توجه منو به خودشون جلب کردن؛ اما همین که خواستم یه دسته از کارت

ای روی دستم زد تا مانعم بشه.لمسشون کنم، کالدیا فورا ضربه  

 گفت:

م که اصال دلت نمیخواد خودت رو درگیر این چیزها کنی دخترخاله.مطمئن -  

چرا؟ -  

 یه ابروش رو باال برد و گفت:
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نظرت این کار هوشمندانه هست که خودت رو تو وقتی با یه شیطان قدرتمند پیوند داری، به -

 دردسرهای بیشتری بندازی؟

اوه! حق با توعه. -  

ها رفتم تا بررسیشون کنم.سمت ردیفی از شمعهای تاروت فاصله گرفتم و به از کارت  

های مختلفی داشتن... گمونم هر هفت رنگ ها چپونده شده بودن و رنگنظم تو قفسهها کامال بیشمع

ها دید.شده تو قفسه های چیدهکمون رو میشد بین شمعرنگین  

ها رو با یرسید که اونها کج و معوج بودن و شکل متقارنی نداشتن؛ درواقع به نظر مبعضی از شمع

 دست ساخته بودن.

ها ترسیم شده بود که باعث میشد نمای مذهبی و ها و قدیسها تصویر فرشتهروی بعضی از شمع

 روحانی داشته باشن.

شده، بوی چوب صندل و دود عودی که های متنوع و رنگارنگ، گیاهان معطر خشکبا وجود این شمع

واقعا کار سختی بود. فضا رو پر کرده بود، تمرکز کردن  

درد نخور هم تو مغازه تلنبار شده بودن که رسما باعث  عالمه لوازم مزخرف و بهتازه بماند که یه

 میشدن احساس خفگی بهت دست بده.

 به سمت همون جایی که سامانتا ناپدید شده بود، چرخیدم و داد زدم:

ات انجام بدیم؟نمیتونستیم این کار رو تو خونه -  

 

دای بلند جواب داد:با ص  
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حرفشم نزن! هیچکس حتی نباید تو مکانی که زندگی میکنه، جادو انجام بده؛ چه برسه به اینکه  -

.بخواد تو بُعدهای مختلف دخالت کنه  

 کالدیا گفت:

. ما هممون چرا نباید همچین کاری کرد؟! قلمرو جادوگران آلکوئالر بر همین اساس ساخته شده بود -

ن یه اتاق تمرین برای اجرای جادو داشتیم.هاموتو خونه  

 سامانتا جواب داد:

میدونم! و این موضوع واقعا احمقانه بود. -  

 بعد از قسمت پشتی مغازه بیرون اومد.

 یه کیف بزرگ و ضخیم که طرحی روش نقاشی شده بود، همراهش بود.

 ادامه داد:

نازک میکنه و این موضوع میتونه اتفافات ی بینشون رو هر جادویی که تو بُعدها انجام بشه، پرده -

بدی رو به دنبال داشته باشه! مثال اینکه یه شیطان میتونه تو وجود رهبر گروه جادوگران نفوذ کنه و 

 تسلطش رو به دست بگیره.

 رنگ از صورت کالدیا پرید و گفت:

وقت درموردش چیزی نگفتی؟!و تو این موضوع رو میدونستی؛ اما هیچ -  

شونه باال انداخت و گفت:سامانتا   

های من گوش نمیداد. درضمن برای نجات لوسیانا دیگه من فقط سیزده سالم بود. هیچکس به حرف -

 خیلی دیر شده بود! کسی نمیتونست کاری براش انجام بده.
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 زمان سرو شام، بین کالدیا و سامانتا تنش خیلی بدی ایجاد شده بود.

ویی بود که مدام از سامانتا استشمام میشد و من هر لحظه منتظر ی تند و آتشین خشم، تنها برایحه

 بودم که از شدت عصبانیت، منفجر بشه!

من خیلی خوب میدونستم برای اینکه فرصتی نصیبمون بشه تا از شر آستاروت خالص بشیم، واقعا 

چی درست پیش بره.های بینشون رو حل کنن تا همهنیازه که سامانتا و کالدیا کدورت  

خاطر همین وقتی هممون منتظر بودیم که شب از نیمه بگذره تا به این مرکز خرید بیایم، داستین، ب

کریس، آدریان و من تصمیم گرفتیم تا پارک گریفیث قدم بزنیم تا سامانتا و کالدیا بتونن مفصل باهم 

رنگ کنن.حرف بزنن و ناراحتی بینشون رو کم  

نظر میرسید که ارتباط بین این دوتا خیلی بهتر شده باشه.وقتی ما از پارک برگشتیم، اینطور به   

 اما حاال... انگار نوبت کالدیا بود که عصبی بشه؛ چون بوی تند و تیز خشم رو ازش حس میکردم.

 ولی به نظر میرسه که این موضوع اصال برای سامانتا اهمیتی نداره!

 سامانتا خطاب به ما گفت:

از این طرف. -  

ی مغازه حرکت کرد و بهمون اشاره کرد که دنبالش راه بیفتیم.بعد به سمت دیگه  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"ای بابا! اینطور که معلومه، ارتباط بین این دوتا هنوز درست نشده." -  

 داستین تو ذهنم جواب داد:
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تباط بینشون بهتر شاید نیازه که بیشتر از یه بار، مفصل باهم حرف بزنن؛ اما به نظر من که ار" -

"شده.  

 داستین نگاهش رو به سمت من چرخوند و شونه باال انداخت.

هام رو تو حدقه چرخوندم و بازدمم رو به بیرون فوت کردم.چشم  

ها پسرها واقعا جزئیات یه موضوع رو درک نمیکنن.گاهی وقت  

 از طریق پیوندمون پرسید:

"من چه موضوعی رو درک نکردم؟" -  

"م! به خودت فشار نیار.هیچی عزیز" -  

آرومی فشردم تا خشمش رو کنار بذاره.ی کالدیا رو بهشونه  

سر سامانتا راه افتادم.بعد از کنار دخترخالم رد شدم و پشت  

ی مارپیچ و تاریک رو پوشونده بود.پلهای ورودی یه راهی مُهرهیه پرده  

ها باال رفتم.پرده رو کنار زدم و از پله  

پله قرار داشت رو باز کرد و خطاب به ما گفت:دری که انتهای راهسامانتا قفل   

ای نیست که بتونم یه مکان درد بخور نیست؛ اما وسع مالی من به اندازهاینجا چندان بزرگ و به -

هاش رسیدگی میکنه؛ کسایی که میخوان از دیگه برای خودم بخرم. اِنجی اینجا به مشتری

هاشون نیاز دارن. اِنجی بهم اجازه میده هرزمان ه شنونده برای حرفسرنوشتشون مطلع بشن یا به ی

که نیاز داشتم، از اینجا و لوازمش استفاده کنم و در عوض، منم هر زمان که بتونم، تو انجام کارهاش 

 بهش کمک میکنم.
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 به سمت یه آباژور رفت و روشنش کرد. بعد ادامه داد:

میدونین... اِنجی به تاریکی عادت داره و دوست داره های زیادی اینجا نصب نشدن. خب المپ -

 روشنایی اینجا کم باشه.

ی متقارن به رنگ مشکی وسط اتاق رسم های چوبی نازک کف اتاق رو پوشونده بودن و یه دایرهتخته

 شده بود.

ره ها پیش سوختن، به صورت نامنظم اطراف اون دایها که معلوم بود مدتی شمعموندهپارافین باقی

 دیده میشدن.

ها هم به رنگ قرمز، مشکی یا آبی!ها به رنگ سفید بودن، بعضیبعضی از شمع  

ی جادویی اتاق با ورود به این اتاق، حس خوشایندی بهم دست نداده بود؛ اما خب این دایره مثل حلقه

آور شیطانی رو به وجودت منتقل نمیکرد.کار لوسیانا، حس چندش  

ر پیروزی یه قدم دیگه به سمت جلو برداشتیم.بنابراین گمونم تو مسی  

 آدریان از سامانتا پرسید:

این کسب و کاری که خانم اِنجی راه انداخته، واقعیه یا الکی؟ -  

هاش درست از آب دربیاد؛ اما مردمی که به گوییاغلب الکی! حاال ممکنه هر از گاهی، یکی از پیش -

چیز قراره بهتر دارن یا نیاز دارن که یه نفر بهشون بگه همه اینجا میان، فقط نیاز به حمایت و دلگرمی

 بشه.

 خرخر کرد و ادامه داد:

اما به هر حال، این کار درستی نیست. گفتن این چرندیات به مردم یا اینکه بهشون امید واهی داده  -

تر میکنه.چی رو داغونبشه، فقط همه  
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 کریس پرسید:

تو واقعا اینطور فکر میکنی؟ -  

.سر گذاشتم، علنا این موضوع رو بهم ثابت کردنهایی که تا حاال پشتجربهت -  

چیز برای تو بهتر میشه. ما بهت مدیونیم؛ بنابراین اگه به ای بابا! اما من امید دارم که بزودی همه -

 چیزی احتیاج داشتی، میتونی باهام تماس بگیری.

 

نداز کرد.کریس دستی به ریشش کشید و بادقت سامانتا رو برا  

 بعد ادامه داد:

. فکر اما گمون نکنم قصد داشته باشم به این زودی ازت بخوام که بخت و سرنوشت منو برام بخونی -

 نکنم چیز جالبی از توش دربیاد!

بینی بابت پیشنهادت ممنون! احتماال کار درستی انجام میدی که فعال خودت رو درگیر فال و طالع -

ه نظرت عوض شد، حتما منو در جریان بذار. به نظرم قراره اتفاقات خوبی برات نمیکنی؛ اما احیانا اگ

 بیفته.

ها رو گفت و چشمکی نثار کریس کرد.سامانتا این  

کم این شک داره تو ذهنم شکل میگیره که یه نمیخواستم درمورد این موضوع قضاوت کنم؛ اما کم

ای بین این دوتا شکل گرفته!رابطه  

 کریس گفت:

ی جدی میگی؟؟ آخه...دار -  

ای سر داد.ی دلبرانهسامانتا در جواب کریس، خنده  
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 فورا نگاهم رو به سمت داستین چرخوندم و تو ذهنش گفتم:

"چیزی بین این دوتا هست؟! کریس داره با سامانتا الس میزنه؟" -  

"میشه بهم بگی کریس دقیقا چه زمانی با دخترها الس نزده؟!" -  

 تو ذهنش گفتم:

"رست میگی. اما شاید بینشون یه احساس متقابل شکل گرفته باشه...د" -  

"من فکر میکردم تو فکر میکنی که کریس قصد داره در نهایت با کوزت رابطه برقرار کنه." -  

دیگه میان؛ اما هیچ نه! من گفتم فکر میکنم که کریس و کوزت ارتباط خوبی باهم دارن و به هم" -

"ی عاطفی بین این دوتا...و چه وضعی قرار داره و اصال رابطهای ندارم که کوزت تایده  

اوه لعنتی! انگار قرار نیست این سروصداها قطع بشن. -  

 سامانتا پیشونیش رو ماساژ داد و بعد گفت:

من نمیتونم بشنوم که شما دوتا تو ذهن همدیگه درمورد چی حرف میزنین؛ اما گفتگوی ذهنی شما  -

دنتون، مثل مته رو اعصاب منه و نمیتونم کنترلش کنم.از طریق پیوند جفت بو  

 

 گفتم:

ای شکل بگیره، با صدای بلند ببخشید! من و داستین دیگه تو ذهنمون حرف نمیزنیم. هر مکالمه -

 بیانش میکنیم.

ای که کف اتاق رسم شده بود، خیره شدم.بعد به دایره  
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ه سرش اومده بود، برام توضیح داد؛ از اینکه تو بعد از چیزهایی که کالدیا درمورد موراکو و بالیی ک

ی جادویی وسطش رسم شده، احساس وحشت میکردم؛ چه اتاقی حضور داشته باشم که یه حلقه

ی جادویی بشینم!برسه به اینکه بخوام وسط این حلقه  

 پرسیدم:

خب، برنامه چیه؟ -  

 سامانتا جواب داد:

روشن میکنن و تو و کالدیا هم همراه من وسط این  ها روکریس، داستین، آدریان و لوکاس شمع -

ی جادویی میشینین.حلقه  

 کالدیا پرسید:

تو قصد داری این حلقه رو فعال کنی؟ -  

بلههههههه. -  

 سامانتا به حدی این یه کلمه رو کشیده بیان کرد که انگار کالدیا کندذهن و دیرفهم بود!

 کالدیا چند قدم عقب رفت و گفت:

ی جادویی دیگه بشم و حتی نمیخوام به این موضوع فکر کنم که اگه تونم وارد یه حلقهنه! من نمی -

ی جادویی بشه، ممکنه چه اتفاقات وحشتناکی رخ بده!تسا وارد یه حلقه  

 سامانتا گفت:

نگران نباش! اگه آستاروت از این حلقه عبور کنه؛ ما فورا متفرق میشیم. ماشین بیرون مرکز خرید  -

ما میتونیم فورا خودمون رو به پارکینگ برسونیم و بزنیم به چاک! پارک شده،  
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 این دختر چیزی مصرف کرده که داره هذیون میگه یا واقعا عقلش رو از دست داده؟!

 گفتم:

اما آستاروت ما رو گیر میندازه! ما نمیتونیم فرار کنیم. -  

 

 سامانتا جواب داد:

ای برامون ی دیگهاتی که خودت در اختیارم گذاشتی، گزینهمیدونم این کار، خطرناکه؛ اما با توضیح -

 وجود نداره. درسته؟

ی تایید تکون داد.نگاهی به کالدیا انداختم و اون به آرومی سرش رو به نشونه  

 گفتم:

درسته. -  

خب موضوع مهمی که این وسط وجود داره و باید بدونیم، همینه! آره، آستاروت میتونه از یه  -

ویی فعال که یکی از شماها...ی جادحلقه  

 انگشتش رو به سمت من و کالدیا نشونه گرفت و ادامه داد:

... داخلش حضور داشته باشید، عبور کنه. درواقع حضور شما تو این حلقه، به آستاروت کمک  -

تعلق . آستاروت به اینجا میکنه! اما اون بدون داشتن لشکر، نمیتونه مدت زیادی تو بُعد ما باقی بمونه

.نداره  

 این اطالعاتی که سامانتا بیان میکنه، برای من جدیدن و قبال چیزی درموردشون نشنیدم.

اگه ما بتونیم آستاروت رو برای مدتی تو این حلقه محدود نگه داریم تا سامانتا پیوند بین ما و اون 

 لعنتی رو بشکنه، اینطوری دیگه مجبور نیستیم باهاش بجنگیم!
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رفتن پیوند، اون شیطان لعنتی عمال شکست میخوره. چون با از بین  

ی نحسش برای همیشه از سر ما برداشته بشه.شاید عمیقا به درون بُعد خودش کشیده بشه و سایه  

 پرسیدم:

آستاروت چه مدت میتونه اینجا بمونه؟ -  

 سامانتا شونه باال انداخت و گفت:

حداکثر چند ساعت. -  

طر اینکه حرف سامانتا جالب بود... بلکه بخاطر مضحک بودنش خندیدم!ای سر دادم؛ اما نه بخاخنده  

 گفتم:

عام کنه و درضمن، وقت اضافه هم میاره!آستاروت تو این مدت میتونه هممون رو قتل -  

 

ی جادویی بیشتر فاصله بگیریم، اگه فرار کنیم، نمیتونه بالیی سرمون بیاره. هرچی که ما از حلقه -

تر میشه تا حدی که مجبور میشه به اینجا برگرده تا انرژی گیر انداختن ما ضعیفآستاروت هم برای 

اش رو از همین حلقه تامین کنه. اون احتماال میتونه تا شعاع یک مایلی اینجا رو طی رفتهاز دست

کنه. شایدم دو مایل؛ چون آستاروت خیلی قدرتمنده! درضمن اون میتونه برای مدتی تو این حلقه 

ای که این حلقه ون بمونه تا ما برگردیم؛ اما چند ساعت بعدش، اون مجبور میشه که از دروازهمنتظرم

. وگرنه به حدی انرژیش ته میکشه که دیگه رسما بین بُعدها ایجاد کرده، به دنیای خودش برگرده

نه، باید هایی که تو سرش میچرخن رو عملی کنه. آستاروت برای اینکه بتونه اینجا بمونمیتونه نقشه

قدرت و انرژی زیادی صرف کنه و این اصال به نفعش نیست. درسته که اون میتونه تا حدودی قدرت 

دریافت کنه؛ اما تا وقتی که تو بُعد ما باشه، قدرتش محدوده. مطمئنا اون حاضر نیست که همینجا 

ره. وقتی ما تر شدنش رو تماشا کنه! آستاروت قدرتش رو دوست دابشینه و لحظه به لحظه ضعیف
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حسابی از اینجا دور بشیم، اون هم از طریق این دروازه به بُعد خودش برمیگرده تا منتظر یه فرصت 

دیگه برای رسیدن به اهدافش باشه. وقتی این حلقه رو فعال کنیم، اگه آستاروت به دروازه نزدیک 

کنیم. راننده باید بشه، من میتونم حسش کنم و درست همون لحظه هممون به سمت ماشین فرار می

بیرون باشه تا ماشین رو برامون روشن نگه داره. تا زمانی که دست روی دست نذاریم و وقت رو هدر 

 ندیم، میتونیم زنده از اینجا خارج بشیم... و باید همین اتفاق بیفته!

 آدریان گفت:

به نظر میرسه که تو اطالعات زیادی درمورد آستاروت داری. -  

ست که درمورد هویت آستاروت اطالعات خاصی داشته باشم. اما من شیاطین رو نه! اینطور نی -

میشناسم. اگه بخوام روراست باشم، باید بگم که خیلی از شیاطین به هم شباهت دارن. البته 

 آستاروت بدتر از بقیه هست... و همینطور قدرتمندتر! اما...

 سامانتا شونه باال انداخت و ادامه داد:

ما باید به من اعتماد کنین. مگه این همه راه رو نیومدین که من بهتون کمک کنم؟ من ببینین! ش -

 چیزی بهتون پیشنهاد نمیدم که شرایطتون رو بدتر کنه.

 حق با سامانتاست.

آنجلس اومدیم به این امید که سامانتا بهمون کمک کنه.ما به لس  

مه رو تلف کردیم!اگه ما پیشنهاد سامانتا رو قبول نکنیم، پس رسما وقت ه  

 

 من باید به سامانتا اعتماد کنم.

من ماجرای زندگیم رو تمام و کمال برای سامانتا تعریف کردم و درضمن، این دختر تو کارش خبره 

.هست  
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 خواستم به سمت جلو قدم بردارم؛ اما داستین دستم رو گرفت و تو ذهنم گفت:

"مطمئنی که میخوای این کار رو انجام بدی؟!" -  

سامانتا درست میگه. اگه ما به این دختر اعتماد نکنیم و اجازه ندیم که حتی برای کمک به ما " -

"تالش کنه؛ پس اصال برای چی اومدیم اینجا؟  

 سامانتا به حرف اومد:

ها!هوف... تمومش کنین بچه -  

 بدون اینکه از داستین چشم بردارم، خطاب به سامانتا جواب دادم:

تو ذهنمون برامون عادت شده.ببخشید! حرف زدن  -  

من واقعا نیاز داشتم که چند لحظه کنار داستین باشم، محض احتیاط... چون ممکنه این قضیه افتضاح 

 پیش بره و این آخرین باری باشه که میتونم مردی که دوستش دارم رو ببینم.

دم.من به چیزهایی که سامانتا گفته بود، اطمینان داشتم؛ اما به هر حال میترسی  

ام میکوبید؛ طوری که حس میکردم هر لحظه ممکنه سینهقلبم مثل چکش، خودش رو به قفسه

 منفجر بشه!

چیز نابود میشه!این قضیه یا خوب پیش میره و کارمون رو راه میندازه؛ یا بد پیش میره و... همه  

هاش نشوندم.ای روی لبداستین منو به سمت خودش کشید. دستم رو تو موهاش سُر دادم و بوسه  

 میتونستم حس کنم که تو وجود داستین، طوفان به پا شده بود.

سرش رو نگاه نکنه.اش، فرار کنه و دیگه هرگز پشتداستین دلش میخواست منو بندازه رو شونه  
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اما ما نمیتونستیم همچین کاری کنیم و همین موضوع باعث شده بود که درون داستین، جنگ به پا 

 شه.

گرفتم و به درون حلقه قدم گذاشتم. از جفتم فاصله  

 خطاب به سامانتا گفتم:

بیا انجامش بدیم. -  

 به خودم افتخار میکردم که لحنم کامال محکم بود و هیچ لرزشی تو صدام حس نمیشد.

رنگی تحویلم داد و گفت:سامانتا لبخند کم  

ی چیزها رو آماده کنم.خوبه! فقط چند لحظه بهم وقت بده تا بقیه -  

اش آویزون بود، به سمت وسط حلقه قدم برداشت.نطور که کیفش از شونههمو  

 بعد چهارتا شمع سفید از کیفش بیرون آورد.

 دور اتاق چرخید و به هر کدوم از پسرها، یه شمع داد.

 به سمت کیفش برگشت و گفت:

حاال یه کبریت الزم داریم. -  

ود، از کیفش بیرون آورد و اون رو به سمت ی خودش یه کبریت ببعد یه تیکه چوب بلند که به گفته

 لوکاس گرفت. گفت:

ها رو روشن کن.این کبریت رو به هرجا میخوای بکش تا آتیش بگیره. بعد شمع -  

ی تایید تکون داد.لوکاس کبریت رو گرفت و سرش رو به نشونه  

 کالدیا به جفتش نگاه کرد و بعد خودش رو تو آغوش لوکاس انداخت.
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فرما شد.از طریق پیوندشون تو ذهنشون مشغول حرف زدن شدن، سکوت تو اتاق حکمها وقتی اون  

های کالدیا گذاشت و عمیقا عشقش رو بوسید.هاشو روی لببعد لوکاس لب  

ای سوق دادم تا به اون دوتا کمی حریم خصوصی بدم.نگاهم رو به سمت دیگه  

 داستین تو ذهنم گفت:

"تو ترسیدی!" -  

ین کامال طبیعیه. یعنی منظورم اینه که... وضعیت من از اینی که هست، نمیتونه مضطربم؛ اما ا" -

نشینی نیست؛ باید مسیری که انتخاب ای برامون وجود نداره. االن وقت عقبی دیگهبدتر بشه! گزینه

"کردیم رو طی کنیم. درسته؟ پس چیزی برای از دست دادن وجود نداره.  

 

.هفقط امیدوارم که حق با من باش  

اضطراب کالدیا باعث میشد آشفتگی بیشتری رو تو وجودم حس کنم و این موضوع منو متزلزل 

 میکرد. خیلی زیاد!

 سامانتا گفت:

ها! دوباره دارین تو ذهنتون حرف میزنین؟هی بچه -  

 جواب دادم:

تی پیش وای ببخشید! به این موضوع عادت کردیم؛ برای همینه که ناخواسته انجامش میدیم. اما وق -

 تو هستیم، سعی میکنیم یادمون بمونه که تو ذهنمون حرف نزنیم.

امو روی شلوار جینم کشیدم و پرسیدم:کردههای عرقکف دست  
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خب، حاال باید چیکار کنیم؟ -  

ی کوچیک دیگه از داخلش بیرون آورد.سامانتا کمی کیفش رو زیر و رو کرد و چندتا وسیله  

ای که تو کیفش شدهر خودش قرار داد و خیلی سریع گیاهان خشکی آهنی کوچیک رو کنایه کاسه

 تلنبار شده بودن رو تو همون ظرف خالی کرد.

 گفت:

ها رو روشن کنن. من هم باید این گیاهان به محض اینکه کالدیا وارد حلقه بشه، پسرها باید شمع -

هم بینشون هست. با  معطر رو بسوزونم؛ بیشترش گیاه مریم گلیه؛ اما چندتا گیاه خاص دیگه

ها، فقط سعی دارم که جَو اینجا رو خنثی نگه دارم. درضمن، من اینجا چندتا سوزوندن این گیاه

 کریستال هم دارم...

 کمی مکث کرد و مشغول زیر و رو کردن لوازم داخل کیفش شد.

دیگه، صدای تلق تلوق تو فضای اتاق پخش شد.با برخورد وسایل به هم  

 سامانتا گفت:

هوف، نمیدونم چرا همیشه... اوه! پیداش کردم. بفرمایید! -  

 بعد یه کریستال رو از کیفش بیرون آورد و به سمت من گرفت.

 گفت:

سازی فضا ازش استفاده کنیم.به این میگن کانی سِلِستیت! و میتونیم برای پاک -  

 

مثل شیشه، شفاف به نظر بعد یه کریستال دیگه رو بهم نشون داد که به رنگ آبی روشن بود و درست 

 میرسید.
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 گفت:

سازی روح خیلی مفید و کاربردیه؛ دقیقا اینم کانی بلورین کوارتز! این کریستال ارغوانی برای پاک -

 همون چیزی که تو نیاز داری. برای دور کردن بارهای منفی شیطانی واقعا به درد میخوره.

های ای از کریستالیده میشد و درواقع تودهسنگ بعدی که بهم نشون داد، به رنگ صورتی و بنفش د

 کوچیک بود!

ها رو تو دستم گذاشت.سامانتا بهم نزدیک شد و کریستال  

ها خیره شدم.نگاهم رو به سمت پایین سوق دادم و به کریستال  

ها میتونستم حرارتی که ازشون ساطع میشد رو حس کنم؛ اما من هیچ چیزی درمورد کریستال

 نمیدونستم.

ها کارمون رو راه بندازن و مشکلمون رو حل کنن، حتما یه تحقیق مفصل انجام این کریستالاگه 

 میدم تا اطالعات بیشتری درموردشون کسب کنم.

 سامانتا به حرف اومد:

ی پایین برداشتم.ی طبقهو باالخره رسیدیم به قسمت آخر. من این یکی رو از مغازه -  

رو از کیف بیرون آورد.این رو گفت و همزمان شئ موردنظرش   

 گفت:

یه الماس هِرکیمِر! )به بلورهای کوارتز نوک تیزی که در بخش هرکیمر نیویورک و مناطق اطراف آن  -

 کشف شده، الماس هرکیمر گفته میشود(

هام از شدت تعجب، گِرد شدن و سامانتا با صدای بلند خندید.چشم  
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 گفت:

های کانی کوارتز محسوب میشه و برای ن هم یکی از گونهنه، اون الماسی که فکر میکنی، نیست. ای -

سازی روحی و ذهنی نیاز داری، خیلی کاربردیه.شخصی مثل تو که شدیدا به پاک  

جاش رو کردی. عالیه!اوه! جدی؟ پس فکر همه -  

 

 آخرین کریستال رو ازش گرفتم و زمرمه کردم:

ش استفاده میکردم.اگه زودتر از کاراییش خبر داشتم، خیلی وقت پیش از -  

 سامانتا به سمت کالدیا چرخید و گفت:

و حاال نوبت توعه! -  

تر شد و گفت:به کالدیا نزدیک  

یه کانی سِلِستیت، یه کانی بلورین کوارتز به رنگ ارغوانی و یه سنگ ماه! -  

ها رو به سمت کالدیا گرفت و ادامه داد:کریستال  

دی و آرامشت رو حفظ کنی. در حال حاضر ذهنت ماه میتونه بهت کمک کنه تا خونسرسنگ -

ات موج میزنه؛ بنابراین نیاز داری کمی آروم بشی...حسابی بهم ریخته و آشفتگی تو چهره  

ها رو تو دستش گذاشت.وقتی کالدیا به درون حلقه قدم برداشت، سامانتا کریستال  

و وارد حلقه بشه، یه اتفاقی رخ  فکر میکردم وقتی کالدیا از خطی که روی زمین رسم شده، عبور کنه

 میده؛ اما هیچ اتفاقی نیفتاد!

 همه برای چند لحظه سکوت کردن و سر جاشون خشکشون زد.
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هاش رو برای کریس باال انداخت.نگاهم به سمت آدریان کشیده شد که شونه  

ی ار هم تو حلقهگمونم من تنها کسی نبودم که فکر میکرد اگه سامانتا، کالدیا و من... هر سه تامون کن

ی آستاروت پیدا میشه!جادویی وایستیم، سروکله  

 اما حلقه هنوز فعال نشده بود.

وقت اوضاع بد پیش نره.چیز رو مرتب کنیم تا یهبنابراین هنوز فرصت داریم که همه  

 پرسیدم:

برای شروع باید چیکار کنیم؟ -  

هاش رو شکوند و گفت:سامانتا قُلنج انگشت  

.ای برات ندارنسازی کنیم؛ وگرنه هیچ فایدهها رو پاکاید این کریستالخب... اول ب -  

.سامانتا به سمت وسایلش چرخید و کمی به پایین خم شد تا یه کبریت از داخل کیفش بیرون بیاره  

 بعد کبریت رو به کف اتاق کشید تا جرقه بزنه و درنهایت آتیش بگیره.

ها رو آتیش زد.اون دوتا خوشه از گیاه مریم گلی برداشت و  

گرفته رو به سمت من و کالدیا نگه داشته بود، گفت:های آتیشبعد همونطور که خوشه  

سازی کنین.ها رو پاکشما باید خودتون این کریستال -  

 پرسیدم:

باید وِرد خاصی رو بیان کنم؟ -  

ها قت با کریستالمن نسبت به قبل، تو مسائل مربوط به جادو خیلی پیشرفت کرده بودم؛ اما هیچو

 همچین کاری انجام نداده بودم و تو این زمینه، اطالعات کافی نداشتم.
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ی انجام دادنش مطمئن بشم؛ بنابراین از اونجایی که این قضیه خیلی مهم تلقی میشه، بهتره از نحوه

های بزرگی به بار بیاره.چون اگه این قضیه به خوبی پیش نره، ممکنه فاجعه  

داد:سامانتا جواب   

هرچیزی که حس میکنی رو بیان کن تسا. جادوگرها معتقدن کلماتی که به زبون میارن، مهم  -

سازی کنی؛ وگرنه ها رو پاکنیستن و منم تو این مورد باهاشون موافقم. اما تو حتما باید این کریستال

رای افرادی که ها انرژی هر فردی که لمسشون کنه رو ازش میگیرن... همچین اتفاقی باین کریستال

خوبی این ات بهها استفاده کردن، پیش اومده. اما اگه با نیروی ارادهقبل از تو از این کریستال

ای که تو این ماجرا برات به ارمغان العادهسازی کنی، من مطمئنم از نتایج فوقها رو پاککریستال

 میارن، حسابی قدردان خواهی بود.

مطمئنا همینطوره! -  

ی مریم گلی رو که در حال سوختن بود، از سامانتا گرفتم و وسط حلقه نشستم.هاشهیکی از خو  

ی گیاه مریم گلی، تمام فضای اتاق رو پر کرده بود و به تمام بوها غلبه داشت.رایحه  

ی تند تا حدودی برامون آزاردهنده محسوب ها داشتیم، مسلما این رایحهبا بویایی قوی که ما گرگینه

برای من اصال اهمیتی نداشت. میشد؛ اما  

 مخصوصا اگه همین گیاهی که تو دستم نگه داشتم، بتونه تو این قضیه بهم کمک کنه!

 سامانتا گفت:

هایی که بیان میکنین، مطمئن باشین و با تمام وجودتون حس کنین که این فقط کافیه از عبارت -

اری از هر آلودگی هستن و شما قراره فقط سر گذاشتن، پاک و عها از تمام اتفاقاتی که پشتکریستال

ها و مقاصد خوب ازشون استفاده کنین.برای خواسته  
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ای که تو دستش نگه داشته بود رو فوت کرد تا آتیشش رو خاموش کنه. بعد وِردخوانی کالدیا خوشه

 رو شروع کرد:

ذف بشه! من باالخره سر گذاشتن، باید حای که پشتسازی بشن! گذشتهها باید پاکاین کریستال -

ها، خوشبختی رو پیدا کردم و نمیخوام از دستش بدم. فضای اینجا باید با محبت و عشق بعد از مدت

ها نازل کنه.پر بشه. به امید اینکه خداوند رحمت و موهبتش رو از آسمون  

 سامانتا شونه باال انداخت و خطاب به من گفت:

کالدیا بیان کرد، استفاده کنی یا هر چی... هایی کهخب، تو میتونی از همین عبارت -  

ی مریم گلی رو میسوزوند، فوت کردم تا خاموش بشه.خندیدم و آتیشی که تقریبا داشت خوشه  

 بعد گفتم:

فضای اینجا رو پر از خوبی و روشنایی کن! فضای اینجا رو پر از خوبی و روشنایی کن! فضای اینجا  -

 رو پر از خوبی و روشنایی کن!

ه پرسشگرم رو به سمت سامانتا که باالی سرم ایستاده بود، سوق دادم و منتظر موندم تا کارم رو نگا

 تایید کنه.

هاش داد گفت:سامانتا پیچ و تابی به لب  

چندان شاعرانه نبود؛ اما کارمون رو راه میندازه. -  

دیا گفت:بعد کنار من، روی زمین نشست. با دستش به کنار خودش ضربه زد و خطاب به کال  

تر میتونی از شر این پیوند شیطانی خالص شی؛ چی خوب پیش میره. تو راحتبیا اینجا کالدیا. همه -

چون پیوندی که آستاروت بین خودش و تو ایجاد کرده، به نظر میرسه ضعیف و سطحی باشه. پس 
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متصل هستین، من اول روی پیوند تو کار میکنیم. و خوشبختانه، از اونجایی که تو و برادرت به هم 

 میتونم پیوند برادرت رو هم دستکاری کنم تا ببینم میشه کامال از بین ببرمش یا نه.

بار، نگاهش رو به سمت لوکاس چرخوند و بعد کنار سامانتا نشست.کالدیا برای آخرین  

 پرسید:

من باید چیکار کنم؟ -  

 

 سامانتا جواب داد:

هیچی! فقط همینجا بشین. -  

سمت بقیه چرخوند و گفت:بعد سرش رو به   

ها رو روشن کنید!پسرها؟ شمع -  

روی من نشست. دلم میخواست دستم رو به سمتش دراز میکردم داستین بیرون از حلقه، دقیقا روبه

 تا دستش رو میگرفتم؛ اما میدونستم که نباید این کار رو انجام بدم.

ی پر از گیاهان معطر انداخت.ی آهنسامانتا یه کبریت دیگه روشن کرد و اون رو تو کاسه  

 بعد خطاب به ما گفت:

های مریم گلی رو به من بدید.ها تموم شده، اون خوشهسازی کریستالاگه کار پاک -  

ها رو به سامانتا تحویل دادیم.من و کالدیا هردومون خوشه  

.های مریم گلی رو به محتویات کاسه که در حال سوختن بودن، اضافه کردسامانتا خوشه  

 کمی مکث کرد و بعد پرسید:
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ی یه بُعد، وحشتناک نیست؛ مگه نه؟عام موجودات زندهی قتلگمونم هیچ چیز به اندازه -  

 کریس جواب داد:

راست برم سر اصل مطلب. من من کامال باهات موافقم. گمونم بهتره طفره رفتن رو بذارم کنار و یه -

جای آدریان اعتراف کنم که چقدر از سروکله زدن با جای خودم و هم بهفکر میکنم میتونم هم به

وقفه با این شیاطین لعنتی میجنگیم و واقعا شیاطین خسته شدیم. ما چندین هفته هست که بی

 دلمون میخواد که این قضیه هر چه زودتر خاتمه پیدا کنه.

 سامانتا گفت:

وحشتناکی شدین...من تمام تالشم رو به کار میگیرم. اما شما واقعا درگیر موضوع  -  

 لوکاس زمزمه کرد:

میدونیم... -  

ور بشه.هاش نگه داشته بود رو به دیوار کشید تا شعلهبعد کبریتی که الی انگشت  

ها نزدیک کرد تا روشنش کنه.ی یکی از شمعآتیش رو به فیتیله  

ها رو هم ی شمعقیهی بی سامانتا، فیتیلهبعد شمعی که روشن کرده بود رو به آدریان داد تا طبق گفته

ور کنه.شعله  

 خطاب به سامانتا گفت:

ای هست که بخوای برات انجام بدیم، حتما بهمون بگو.اگه کار دیگه -  

 سامانتا سرش رو تکون داد و گفت:
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حضور شما تو این اتاق به ما روحیه میده؛ درواقع شما برای ما حمایت معنوی محسوب میشین. اما  -

م و اونم اینه که لطفا از طریق پیوندتون باهم حرف نزنید. این موضوع حواس یه خواهشی ازتون دار

 منو پرت میکنه و برای من حکم سوهان اعصاب رو داره!

 لوکاس گفت:

متوجه شدم. -  

 سامانتا به سمت کالدیا چرخید و گفت:

خب دخترخاله! اول با تو شروع میکنیم. -  

من باید چیکار کنم؟ -  

هاش رسما سفید شده و چنان محکم تو دستش نگه داشته بود که بند انگشتها رکالدیا کریستال

 بودن.

 سامانتا جواب داد:

هیچ کار! این قضیه یا جواب میده یا نمیده. -  

روی کالدیا، روی زانوهاش ایستاد و ادامه داد:بعد روبه  

ن باید مطمئن بشم این کار ممکنه یکم درد داشته باشه. تو پیوندهای زیادی تو وجودت داری و م -

 رو پیوند درستی که مدنظرمونه، تمرکز میکنم.

هاش مشغول ضربه زدن به روی صورت کالدیا نگه داشت و با انگشتهاشو روبهسامانتا دست

چیزهایی شد که برای ما آشکار نبود... یا بهتره بگم که ما نمیتونستیم چیزهایی که سامانتا میدید رو 

 ببینیم.
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هاش ناخواسته به صورت کالدیا برخورد کردن، لوکاس خرخری سر ندبار نوک انگشتاز اونجایی که چ

 داد.

 سامانتا کمرش رو صاف کرد و کمی از کالدیا فاصله گرفت.

 بعد خطاب به لوکاس گفت:

اوپس! شرمنده! -  

 نگاهم رو به سمت داستین چرخوندم.

مرکز سامانتا از بین میرفت.نمیخواستم از طریق پیوندمون باهاش حرف بزنم؛ چون اینطوری ت  

ی دلگرمی سرش رو برام تکون داد.اما داستین به نشونه  

 این قضیه خوب پیش میره... یعنی باید خوب پیش بره!

میدونم که بیش از حد امیدهام رو جدی گرفتم؛ اما نمیتونستم اجازه بدم که ناامیدی منو از پا 

.دربیاره  

خوبی برامون داشته باشه... خیلی خوب!ما نیاز داریم که این قضیه، نتایج   

هاش رو به هم فشار میداد... انگار هاش رو تو هوا میچرخوند، مدام دندونسامانتا همونطور که دست

 نیروی شدیدی بهش وارد میشد.

هاش به شماره افتاده بودن.کالدیا هم وضع بهتری نداشت و نفس  

ها رو به هم مرتبط میکردن، ببینم.ه گرگینهوقتی بادقت تمرکز کردم، تونستم پیوندهایی رو ک  

داستین فکر میکرد که دیدن این پیوندها غیرعادیه؛ اما به نظر میرسه که سامانتا هم میتونه 

 چیزهایی که من میبینم رو ببینه. با همون دقت و جزئیات!
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 کالدیا پیوندهای زیادی تو وجودش نداشت.

ای پرو متصل شده بود.هفقط بخاطر پیوندش با لوکاس، به گرگینه  

سختی های پرو ایجاد شده بودن، نازک بودن و بههای جادویی که بین کالدیا و گرگینهالبته رشته

 میشد از هم تشخیصشون داد.

وضوح میتونستم طناب درخشان و ضخیمی که کالدیا رو به جفتش متصل میکرد، ببینم.اما من به  

چنگ زد و اون رو به سمت خودش کشید.سامانتا محکم به پیوند کالدیا و لوکاس   

 با این کار، دوباره صدای خرخر لوکاس بلند شد.

 سامانتا گفت:

جایی پشت پیوند شما قرار گرفته. من کمی به مشکل برخوردم...متاسفم! انتهای پیوند شیطانی یه -  

های درشت عرق از پیشونی سامانتا به سمت پایین سُر میخوردن.دونه  

 گفت:

یارین!طاقت ب -  

ی سینهکالدیا به نفس نفس افتاده بود و برای یه لحظه، من فکر کردم که دست سامانتا تو قفسه

 کالدیا ناپدید شده!

چندبار پلک زدم و سعی کردم سر دربیارم که دست سامانتا کجا رفته؛ اما درست همون لحظه، دوباره 

در نهایت پخش زمین شد.دفعه به عقب متمایل و نفس کالدیا بند اومد؛ طوری که این  

حرکت روی زمین دراز کشید و بعد شروع کرد به تقال کردن تا هوا رو وارد چند لحظه همونجا بی

هاش کنه.ریه  
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 چندبار به سرفه افتاد، طوری که انگار داشت خفه میشد.

 من نمیخواستم تو کار سامانتا دخالت کنم؛ اما شرایط دخترخالم واقعا داشت منو میترسوند.

طاب به کالدیا پرسیدم:خ  

تو حالت خوبه؟ -  

 کالدیا شروع کرد به خندیدن.

 کریس به حرف اومد:

رفیق! حالت خوبه؟؟ -  

 کریس روی زانوهاش خم شده بود و آماده بود که فورا بپره وسط حلقه!

 کالدیا جواب داد:

راهه.چیز روبههمه -  

ید و محکم اون رو در آغوش گرفت.بعد باخوشحالی از روی زمین بلند شد، به سمت سامانتا پر  

 گفت:

مرسی! مرسی! مرسی! -  

 

قابلی نداشت. -  

ی کالدیا کرد و ادامه داد:آرومی چندتا ضربه نثار شونهسامانتا کمی خودش رو عقب کشید، بعد به  
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ش خاطر همین نمیتونم کار خاصی برارافائل باید بیاد اینجا تا منو ببینه. اون خیلی از من دوره و به -

نحوی باهم ارتباط دارین؛ اما انگار این روزها ارتباطتون حسابی انجام بدم. شما دوقلو هستین و به

شده... بخاطر همین با وجود این فاصله، فعال کاری ازم برنمیاد. ضعیف  

ی تایید تکون داد و گفت:کالدیا سرش رو به نشونه  

آنجلس. ممنونم سامانتا! من واقعا... رمش به لسبه محض اینکه بتونم رافائل رو راضی کنم، فورا میا -

خاطر تمام اتفاقاتی که بینمون رخ داد، متاسفم. نمیدونم چطور به زبون بیارم که چقدر از من به

 کمکت ممنونم؛ چون کلمات اصال نمیتونن احساساتم رو توصیف کنن.

خواهش میکنم. خوشحالم که تالشم جواب داد. -  

سامانتا چرخوندم و گفتم: نگاهم رو بین کالدیا و  

واقعا جواب داد؟؟ یعنی کالدیا دیگه پیوندی با آستاروت نداره؟؟ -  

های عرق رو از روی پیشونیش پاک کرد و دوباره مشغول زیر و رو کردن کیفش شد.سامانتا دونه  

 جواب داد:

آره! کالدیا دیگه مشکلی نداره. -  

س سر کشید.یه بطری بزرگ آب از کیفش بیرون آورد و یه نف  

 پرسیدم:

آخه چطور؟؟ من دیدم که تو به پیوند بین کالدیا و لوکاس چنگ زدی و اون رو به سمت خودت  -

ای نتونستم ببینم!کشیدی؛ اما چیز دیگه  

 سامانتا برای یه لحظه، بطری آب رو پایین آورد و گفت:
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واب نداد. یادته قبال بهت من داشتم از جادو استفاده میکردم؛ اما این کار درست پیش نرفت و ج -

ها و چی گفته بودم؟ اینکه بخاطر ماهیتم و چیزی که هستم، میتونم هردو بُعدی که متعلق به زنده

هاست رو ببینم... یا بهتره بگم این توانایی رو دارم که عالم معنوی و روحانی رو ببینم!مرده  

آره، یادمه. -  

بازی دربیاره، من میتونم روح بخواد تو بُعد ما عوضیخب این موضوع خیلی به درد خورد. اگه یه  -

کننده و جسم اون روح رو بفرستم به بُعد مردگان! اما گاهی اوقات، شرایط تا حدودی سرکوب

فرسا میشه. من همیشه میتونم هر چیزی رو درمورد موجودات برتر و دارای تسلطی که تو هر طاقت

ها، برای من خیلی آزاردهنده هست.ردن به گرگینهدو بُعد وجود دارن، ببینم. مثال نگاه ک  

 بازدمش رو به بیرون فوت کرد و ادامه داد:

های گروهت با تو پیوند دارن؛ یه پیوند محکم هم با جفتت داری که این پیوندها تو رو تمام گرگینه -

ن اون فقط یه تر میکرد؛ چوها متصل میکنن. شرایط کالدیا روند کارم رو کمی آسونبه تمام گرگینه

جادوگره؛ هرچند که با لوکاس پیوند داشت و همین موضوع کمی ازم زمان گرفت تا بتونم پیوندش با 

آستاروت رو پیدا کنم. این پیوند شیطانی زیر جادوی کالدیا پنهون شده بود. درواقع تصورش مثل 

من این رشته رو پاره  ی کوچیک و نازک، اطراف روح کالدیا حلقه زده بود.این میمونه که یه رشته

کردم و در نتیجه کالدیا از شر این پیوند شیطانی خالص شد. البته این پیوند لعنتی واقعا قوی بود؛ اما 

 خب از پسش براومدم و چیز خاصی نداشت!

سامانتا طوری حرف میزد که انگار واقعا کار سختی انجام نداده؛ اما اونطور که این دختر حسابی عرق 

وضوح نشون میداد شکستن پیوند کالدیا اصال کار آسونی نبوده.مدام آب میخورد، بهکرده بود و   

 سامانتا پرسید:

ای که من همین کار رو روی تو پیاده کنم؟خب، تو آماده -  
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آره! هروقت تو آماده باشی. -  

 اگه تالش سامانتا برای کالدیا کارساز بوده، پس منم حتما امتحانش میکنم.

بین بردن پیوند شیطانی که بین من و آستاروت ایجاد شده، رسما میشه ناجی من!سامانتا با از   

 اگه این قضیه خوب پیش بره، من به سامانتا مدیون میشم... یه دِین بزرگ!

 من حس خوبی نسبت به این موضوع دارم.

:روی من حرکت داد؛ اما بالفاصله دستش رو عقب کشید و گفتهاشو روبهسامانتا یکی از دست  

سختی میتونم مستقیما به درونت نگاه کنم. تو پیوندهای زیادی لعنتی! این خیلی بده. من حتی به -

...تو وجودت داری. اوه  

 سامانتا به سمت کالدیا چرخید و گفت:

. نمیخوام چیزی حواسم رو پرت کنه.ی جادویی خارج بشیتو باید از حلقه -  

 داستین پرسید:

بشم؟من میتونم وارد حلقه  -  

 نگرانی و اضطراب داستین مثل پتک بهم ضربه میزد و میتونستم کامال حسش کنم.

 سامانتا جواب داد:

نه! تو بدتر از کالدیا، حواسم رو پرت میکنی. پیوند تو با تسا خیلی پرقدرته و فشار وحشتناکی به  -

ساختمون خارج بشی؛ اما من من وارد میکنه. اگه چیزی باشه که بخوام برام انجام بدی، اینه که کال از 

 شک دارم که تو اینجا رو ترک کنی.

ی آخرش رو طوری بیان کرد که انگار داشت سر داستین غر میزد.جمله  
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دلم میخواست جیغ بکشم و به داستین بگم منو تنها نذاره؛ اما نیازی به این کار نبود، چون داستین 

 فورا جواب داد:

هرگز! -  

بود و خرخر گرگش تو صداش موج میزد.لحن داستین قاطع و محکم   

 سامانتا جواب داد:

میدونستم. -  

هاش رو به سمت داستین تنگ کرد و گفت:چشم  

میتونم ببینم که گرگت داره به سطح بدنت نزدیک میشه. لطفا جلوی من تبدیل به یه گرگ پشمالو  -

 نشو! زهرم میترکه!

 خندیدم و گفتم:

دیگه و دیدن دنیای مُردگان تو رو زهر ترک نمیکنه؟ وقت سروکله زدن با یه بُعداون -  

.چون وقتی من از توانایی سامانتا باخبر شدم، رسما وحشت تو بند بند وجودم رسوخ کرد  

 سامانتا شونه باال انداخت و گفت:

این موضوع بستگی به این داره که چه چیزهایی برای تو نرمال باشن. برای من، دیدن یه بُعد دیگه  -

  نرماله!کامال

من اصال نمیتونم تصور کنم که هرروز چیزهایی رو ببینم که سامانتا میبینه. این موضوع واقعا 

 ترسناکه!
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حداقل وقتی تصاویر ذهنی من به بدترین حد ممکن میرسن و شدیدا بهم فشار میارن، میتونم 

 دستکش بپوشم و اینطوری از هجوم تصاویر به ذهنم جلوگیری میکنم.

چ کنترلی روی تصاویر ذهنیم نداشتم، دستکش پوشیدن خیلی بهم کمک میکرد تا ذهنم قبال که هی

 رو از بمبارون شدن نجات بدم.

اما با این وضعی که من دارم میبینم، گمونم سامانتا هیچوقت نمیتونه حتی برای مدت کوتاهی از 

هاش فاصله بگیره و به خودش استراحت بده.توانایی  

انتا از من هم بدتر بود...تو این مورد، وضع سام  

ای از طریق پیوند جفت بودنم با داستین تو هاش رو تو هوا تکون داد و یهو درد سوزندهسامانتا دست

 وجودم رسوخ کرد؛ طوری که انگار یه نفر سعی داشت پیوندم با داستین رو پاره کنه!

 فورا به حرف اومدم تا سامانتا رو متوقف کنم:

نه! اون نیست! -  

دار شده بود؛ اما انگار کوچیکترین تاثیری روی سامانتا نذاشته بود.م خشن و خشصدا  

 گفت:

آروم باش! فقط میخوام پیوندت با جفتت رو از سر راهم کنار بزنم. همین! -  

وقتی سامانتا سرش رو به سمتم کج کرد، از نگاهش اینطور به نظر میرسید که انگار داره روحم رو 

.بررسی میکنه  

 گفت:

مثل این میمونه که انگار آستاروت به درون روحت نفوذ کرده! من برای جدا کردن این پیوند  -

شیطانی از روحت به مشکل برمیخورم. پیوند آستاروت با کالدیا کامال سطحی بود؛ همونطور که قبال 
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ند تمام گفتم پیوند کالدیا خیلی ساده و سرسری فقط اطراف روحش حلقه زده بود. اما تو... این پیو

جاش! من نمیدونم که میتونم این پیوند رو از بین ببرم یا روحت رو فراگرفته، درونش، بیرونش، همه

 نه. اگه بخوام برای شکستنش تالش کنم، مطمئنا آسیب جدی بهت وارد میشه.

 

 نه، نه، فقط نه!

 گفتم:

برام مهم نیست اگه صدمه ببینم. تو باید تالشت رو بکنی. -  

اچاری تو صدام موج میزد و واقعا هم همینطور بود! ناامیدی داشت منو از پا درمیاورد.درموندگی و ن  

تری از روح من دریافت کنه.سامانتا چندبار پلک زد تا تصویر واضح  

 گفت:

چیز ممکنه این موضوع خوب پیش نره و شرایط افتضاحی رو برامون رقم بزنه. ممکنه تالش من همه -

ام به روحت صدمه بزنم یا پیوندهایی که تو وجودت داری رو بهم بریزم. و حتی رو بدتر کنه. من نمیخو

اگه من بتونم به بخش کوچیکی از این پیوند شیطانی چنگ بزنم و اون رو به سمت بیرون بکشم تا از 

روحت جدا بشه؛ مطمئنا آستاروت متوجه میشه. اون میتونه قبل از اینکه من کارم رو تموم کنم، 

. من... تو مطمئنی که میخوای من تالشم رو بکنم؟؟اینجا برسونه خودش رو به  

 حس میکردم ته دلم خالی شده.

آنجلس نیومده بودم که تسلیم بشم!من این همه راه تا لس  

 پرسیدم:

شانسی وجود داره که بتونی از پس این کار بربیای؟ -  
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شاید! -  

 از طریق پیوندمون از داستین پرسیدم:

"کنی؟تو چی فکر می" -  

"نمیدونم..." -  

هامو محکم روی هم فشار دادم.هام رو بستم و پلکچشم  

 گندش بزنن!

این افتضاح بود؛ اما درموندگی بیش از حد من و حس امیدم به این موضوع که سامانتا میتونه به نحوی 

تر بود.مشکلم رو حل کنه، از ترسی که وجودم رو فرا گرفته بود، قوی  

 گفتم:

رو بکن. لطفا!فقط تالشت  -  

 

آرومی بیرون فرستاد و گفت:سامانتا بازدمش رو به  

خب! میشه لطفا دراز بکشی؟خیلی -  

 کاری که ازم خواسته بود، خیلی آسون بود؛ پس فورا انجامش دادم.

 من حاضرم هر چیزی رو که سامانتا برای انجام این کار نیاز داره، براش فراهم کنم.

خرم؛ ولی این قضیه خوب پیش بره و من از شر آستاروت خالص شم.حاضرم هر دردی رو به جون ب  

 سامانتا به سمتم خم شد و هر دو دستش رو دقیقا باالی شکمم نگه داشت.

هاش رو تو هوا تکون داد.هاش رو بست و دستبعد چشم  
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هاش درست باالی بدنم حرکت میکردن.انگشت  

ش رو تا حد امکان باال برد.هابعد از چند لحظه، از روی زمین بلند شد و دست  

هام به شماره افتادن.یهو نفس  

سوزش شدیدی تمام بدنم رو در برگرفت، طوری که انگار تک تک اعضای بدنم تو یه لحظه به خواب 

 رفته بودن...

 احساس کرختی میکردم، انگار جونی برام باقی نمونده بود.

از این حس مزخرف خالص شم.بدنم از شدت درد، ذُق ذُق میکرد و انگار قرار نبود   

هاش رو به سمت بیرون سوق داد.هاش رو محکم تو هم قفل کرد و بند انگشتسامانتا دست  

 حس سوزشی که تو وجودم رسوخ کرده بود، شدیدتر شد و انگار دچار تشنج شده بودم.

دهنم دربیان یا هام از فشاری که بهم وارد شده بود، به حدی زیاد بود که هر لحظه نگران بودم دندون

 استخوان فکم کامال پودر بشه!

هام ذخیره شده بود، از بدنم خارج هاش رو حرکت داد و تمام هوایی که تو ریهسامانتا دوباره مچ دست

 شد.

 یهو حس کردم که به هوا پرتاب شدم!

ره.تر از من، روی زمین قرار دانگاهی به پایین انداختم و متوجه شدم که جسمم دو اینچ پایین  

 به حرف اومدم:

این دیگه چه... -  

 سامانتا با لحن تندی حرفم رو قطع کرد:
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ساکت شو! -  

.هاش رو هنوز بسته نگه داشته بودچشم  

هاش کمی باالتر از بدنم میچرخیدن و در نهایت به سمت قلبم حرکت کردن.دست  

 بعد سامانتا به سمت پایین خم شد و کنار بدن من، روی شکمش دراز کشید.

 نگاهی به بدنم انداخت و با خودش زمزمه کرد:

عوضی! خودم به خدمتت میرسم. -  

 خطاب به من، با صدای بلندتری گفت:

کاری که میخوام انجام بدم، ممکنه درد داشته باشه. -  

ای که بین جسم و روحم ایجاد شده بود، کشید.بعد خودش رو به سمت فاصله  

شدت درد، جیغ کشیدم.آتیش تمام بدنم رو فرا گرفت و من از   

ی محکمی به جسمم برگشت.روحم با ضربه  

 روی زمین پیچ و تاب میخوردم و از درد وحشتناکی که تو بدنم پخش شده بود، جیغ میکشیدم.

رفته فروکش کرد، آروم شدم و سکوت سنگینی فضای اتاق رو در برگرفت.وقتی شدت درد رفته  

خراشی که کشیده بودم، هنوز های گوشبخاطر جیغ های منهیچ صدایی شنیده نمیشد؛ اما گوش

 سوت میکشیدن.

هام کنم.یه لحظه طول کشید تا بتونم نفس بکشم و هوا رو وارد ریه  

.بعد همه باهم شروع کردن به حرف زدن و همزمان یه میلیون سوال ازم میپرسیدن  
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چه اتفاقی افتاد؟ -  

تو حالت خوبه تسا؟ -  

این دیگه چه کوفتی بود؟ -  

های من فقط سامانتا رو زیر نظر داشتن.هام تمومی نداشتن؛ اما چشمسواالت دوست  

های سامانتا از شدت وحشت، گِرد شده بودن.چشم  

ی لرزش وحشتناکشون شدم!هاش رو به سمت صورتش حرکت داد، تازه متوجهوقتی دست  

 به حرف اومد:

اوه خدای من! گندش بزنن... -  

داخت و زمزمه کرد:نگاهی به اطراف اتاق ان  

نه. نه! این نمیتونه... -  

ها بین وسایلی که روی زمین اش کرد؛ بعد مثل دیوونهبه سمت کیفش خیز برداشت و کامال وارونه

 پخش شده بودن، دنبال چیزی میگشت.

 مدام با خودش تکرار میکرد:

کجاست؟ کجاست؟ لعنتی! -  

 یهو چیزی رو از روی زمین برداشت و گفت:

خودشه!آره!  -  

 وقتی به سمت من برگشت، یه چاقو تو دستش بود.
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 روی زمین نشستم و پرسیدم:

چه اتفاقی افتاده؟؟ آستاروت داره میاد؟ -  

آره! -  

مانندی از خودش سر داد و من لرزشی رو تو وجودم حس کردم... لرزشی که حتی سامانتا صدای سوت

 به درون روحم نفوذ کرده بود.

 پرسیدم:

ی بود؟؟این دیگه چ -  

چیزی نیست! صدایی که ایجاد کردم، بهت کمک میکنه تا تالطم درون روحت رو کمتر حس کنی. -  

ام شکافته بشه!سینهضربان قلبم به حدی شدت گرفته بود که هر لحظه منتظر بودم قفسه  

د انداز میشد که موهای بدنم رو سیخ میکرد و باعث میشهام طنینشمانندی تو گومدام صدای هیس

 وحشت به بند بند وجودم سرایت کنه.

 خواستم از روی زمین بلند شم؛ اما سامانتا مچ دستم رو گرفت و منو متوقف کرد.

 گفت:

شدت عصبانیه، خیلی زیاد.آستاروت داره میاد اینجا. خیلی سریع! و... اون به -  

رو بفهمم.سختی میتونستم کلماتی که بیان میکرد سامانتا به حدی تند حرف میزد که به  

ای از دهن سامانتا خارج میشد، ضربان قلب من باال میرفت و درد وحشتناکی تو اما با هر کلمه

ام پخش میشد؛ طوری که انگار خنجری تو قلبم فرو کرده بودن.سینهقفسه  

 سامانتا ادامه داد:



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
353 

 

ر! خیلی خیلی تا رسیدن آستاروت به اینجا، شاید فقط پنج دقیقه فرصت داشته باشیم. شایدم کمت -

 کمتر!

 کریس گفت:

پس بجنبین! باید از اینجا بریم. -  

صبر کنین! من باید این موضوع رو قبال براتون مطرح میکردم؛ اما اگه بخوام روراست باشم، اصال  -

فکرش رو نمیکردم که قضیه به اینجا کشیده بشه. و حاال فرصتی برای توضیح مفصل وجود نداره؛ 

هام گوش کن تسا؛ طوری که انگار زندگی تک تک افرادی که تو این ت یه حرفبنابراین خوب و بادق

های االن من بستگی داره! چون واقعا هم همینطوره!اتاق حضور دارن، به حرف  

 گفتم:

دارم گوش میدم. بگو! -  

سختی تالش میکردم که از شدت ترس، زهر ترک نشم.به  

 سامانتا گفت:

ی اول اینه که با تمام توانمون شروع کنیم به دوییدن و تو داریم. گزینهما دو تا گزینه برای انتخاب  -

آنجلس رو ترک کنی.کمترین زمان ممکن از اینجا دور بشیم. تو باید فورا سوار یه هواپیما بشی و لس  

ی خیلی خوبی بود؛ اما با توجه به زمان کمی که داریم، عملی کردنش خیلی سخته!گزینه  

 ادامه داد:

ی دوم اینه که من کمی از خونم رو به تو بدم. موقع خوردن شام تو بهم گفتی این توانایی رو هگزین -

داری که تصاویری از آینده تو ذهنت ببینی... که خب این موضوع بهت کمک میکنه از بعضی از 
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های شدیدا افتضاحی که ممکنه تو آینده رقم بخوره، دوری کنی. اما آستاروت ذهنت رو موقعیت

دود کرده تا نتونی اون تصاویر رو دریافت کنی، درسته؟مس  

آره! -  

خب! اگه بخوام علتش رو برات توضیح بدم، زمان زیادی ازم میگیره؛ پس لطفا چیزی نپرس. خیلی -

فقط بدون اگه من از خونم به تو بدم، تو میتونی یه تصویر ذهنی دریافت کنی. این کار برای هردومون 

ه؛ اما...ریسک بزرگی تلقی میش  

 اوه خدای من!

 من شدیدا ترغیب شدم که این کار رو انجام بدم.

 گفتم:

بیا انجامش بدیم. -  

نه! صبر کن! با انجام این کار، ما تا چهل و هشت ساعت دیگه، محدود میشیم... یا بهتره بگم تا  -

ی منفی بزرگ هم زمانی که بدنت بتونه خون من رو از خون خودت جدا کنه... اما این قضیه یه جنبه

 داره؛ مخصوصا با شرایط تو که یه شیطان دنبالته تا تصاحبت کنه.

نه! من میخوام تصویر ذهنی دریافت کنم. برام مهم نیست که... -  

هام گوش ی منفی که ازش حرف میزنم، دقیقا چیه. به حرفصبر کن! تو باید بدونی این جنبه -

 میدی؟؟

هنیم به چشم یه موهبت الهی نگاه نکردم؛ اما باید اعتراف کنم من تو زندگیم هیچوقت به تصاویر ذ

 که اشتباه میکردم.

 توانایی من، یه موهبت الهی بود.
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 و بخاطر همین من انتخاب شده بودم تا گروه جادوگران رو رهبری کنم.

تم، از البته اینطور نیست که من بتونم دقیقا آینده رو ببینم؛ اما هر زمان که تصمیم اشتباهی میگرف

ی بدی ختم بشه.طریق تصاویر ذهنیم بهم الهام میشد که این تصمیم قراره به نتیجه  

 من امشب به تصاویر ذهنیم نیاز دارم؛ بیشتر از هر چیزی!

 اگه امشب نمیتونم از شر پیوندم با آستاروت خالص شم، پس حداقل باید یه تصویر تو ذهنم ببینم!

ممکن نیست که هم بتونم به تصاویر ذهنیم دسترسی پیدا کنم و اینطور که معلومه، به طور همزمان 

 هم آستاروت رو شکست بدم.

 اون شیطان لعنتی خیلی قدرتمنده.

من نمیتونم به خودم اجازه بدم که یه اشتباه دیگه مرتکب بشم؛ چون ممکنه این اشتباه به قیمت 

چیز تموم بشه.نابودی همه  

اریک شده و سرنوشت دنیا به تصمیم من بستگی داره.الزمان خیلی بمرز بین زندگی و آخر  

ی منفی که سامانتا ازش حرف میزنه، هرچی که هست، من فکر نمیکنم ارزش بحث کردن این جنبه

.داشته باشه  

 گفتم:

گوش میدم. -  

اگه تو خون منو دریافت کنی، دیگه نمیتونی جلوی خودت رو بگیری تا دوباره به اعماق جهنم  -

ی قبل نتونست تو رو کامال به جهنم بکشونه؛ چون تو توی این بُعد زنده آستاروت دفعه کشیده نشی.

ی تو دلیل محکمی بود که تو رو تو این بُعد نگه داشت. با داشتن خون من، تو میتونی بودی! بدن زنده

تو دیگه تو بُعد مردگان هم وجود داشته باشی! اگه آستاروت دوباره تسلط تو رو به دست بگیره، بدن 
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ای و برای مدتی هم تو جهنم زنده تو این بُعد نمیمونه. وقتی آستاروت تو رو اسیر میکنه، تو زنده

ای که بخواد نجاتت بده، باقی نمیمونه که میمونی؛ اما عمال هیچ راهی برای کالدیا یا هر فرد دیگه

اعماق جهنم میری و همونجا  بتونه با جادو معجزه کنه و تو رو به این بُعد برگردونه. تو کامال به

هام رو متوجه شدی؟!میمیری! و درنهایت روحت به آستاروت تعلق میگیره. حرف  

 خدای من! سامانتا داره چی میگه؟؟

 گفتم:

ی منفی که ازش حرف زدی، خیلی وحشتناکه!این جنبه -  

آوری مواجه بشم.مخصوصا که حاال خیلی خوب میدونم قراره با چه چیز دلهره  

نتا گفت:ساما  

ی اول انتخابته، باید ی دیگه فرصت داری تا تصمیم بگیری! اگه گزینهمیدونم. تو تقریبا نود ثانیه -

شانس باشیم؛ تا رسیدن آستاروت دو دقیقه وقت داریم. من هرچه زودتر فرار کنیم. اگه خیلی خوش

به اینجا رو کند کنه و تو بُعد مردگان یه دوستی دارم که داره سعی میکنه سرعت رسیدن آستاروت 

برای ما زمان بخره؛ اما خب اون مدت زیادی نمیتونه این کار رو ادامه بده. من میتونم حس کنم که 

تر میشه. دریافت یه تصویر ذهنی چقدر برات ارزش داره؟؟آستاروت داره نزدیک  

 االن، تو همچین شرایطی، تصاویر ذهنیم خیلی مهم تلقی میشن.

 گفتم:

به اعماق جهنم کشیده نمیشم. اما اگه یه درصد همچین اتفاقی رخ بده، قبل از اینکه  من دوباره -

ی منفی آستاروت بتونه تسلط منو به دست بگیره، من میمیرم! اینطوری دیگه مجبور نیستیم با جنبه

رو بشیم.کاری که داریم انجام میدیم، روبه  

تو مطمئنی تسا؟؟ چون... -  
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ارزش ریسک کردن رو داره. دریافت یه تصویر ذهنی، -  

 دیگه زمان زیادی برامون باقی نمونده بود.

 یهو متوجه شدم که یه موضوع مهم رو فراموش کرده بودم.

 فورا پرسیدم:

ممکنه خون من باعث بشه که تو تبدیل به گرگینه بشی؟؟ -  

داری جواب داد:سامانتا با صدای خش  

ینه، هر مقدار که باشه یا گاز یه گرگینه، هر چقدر که نه! من همینی هستم که میبینی. خون یه گرگ -

 عمیق باشه؛ ماهیت منو تغییر نمیده.

وقتی تو آپارتمان سامانتا بودیم، رفتار این دختر طوری بود که به نظر میرسید کامال با ماهیت واقعی 

 خودش کنار اومده و مشکلی باهاش نداره.

مطمئن نیستم که این موضوع درست باشه... شاید زدنش، من چندان  اما حاال با این لحن حرف

 سامانتا هنوز هم نتونسته خودش رو با حقیقت وجودش وفق بده.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"این موضوع منو میترسونه عزیزم! من فکر نمیکنم این ایده، هوشمندانه باشه." -  

هنش گفتم:نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو به سمت داستین چرخوندم. تو ذ  

من باید این کار رو انجام بدم. ما به اطالعات جدیدی نیاز داریم. نمیتونیم اجازه بدیم که آستاروت " -

"دوباره تسلط منو به دست بگیره.  

"گندش بزنن!" -  
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 خطاب به سامانتا گفتم:

بیا انجامش بدیم. -  

ه کرد:ی چاقو رو روی دستش میکشید، زیر لب زمزمسامانتا همونطور که تیغه  

زمان زیادی باقی نمونده. -  

 بعد چاقو رو به سمت من گرفت و گفت:

به محض اینکه دستت رو بریدی، دست منو بگیر. تو شاید فقط پنج ثانیه مهلت داشته باشی تا  -

خودت رو وادار کنی که یه تصویر ذهنی دریافت کنی. بعدش ما باید از اینجا فرار کنیم؛ وگرنه هممون 

 میمیریم.

ی چاقو رو روی کف دستم کشیدم تا از اینکه بتونم به اندازه کافی به این موضوع فکر کنم، تیغه قبل

 یه بریدگی تقریبا عمیق ایجاد کنم.

 بعد فورا دست سامانتا رو گرفتم.

چیز ثابت و درست همون لحظه که خون سامانتا با خونم ترکیب شد و به درون بدنم نفوذ کرد؛ همه

حرکت شد!بی  

د تصویری به ذهنم هجوم آورد...و بع  

*** 

های تاروت و وسایل ای که پر از کارتتو اولین تصویری که تو ذهنم دیدم، مُرده بودم! بیرون مغازه

 مربوط به فال بود، دقیقا تو پارکینگ مرکز خرید، توسط آستاروت کشته شدم.
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هاش رو دور گردنم یکی از دست تر بگم، آستاروت هنوز تو شکل همون پسر بچه بود.اگه بخوام دقیق

 حلقه کرد و منو از روی زمین بلند کرد.

های گردنم رو حس کنم.میتونستم صدای خُرد شدن استخوان  

جا رو فرا گرفت.بعد یهو تاریکی همه  

های همدیگه رو لمس کرده بودیم!ای برگشتم که من و سامانتا دستدوباره به همون لحظه  

..این تصویر ذهنی دوم بود.  

 دوباره باسرعت به سمت جلو دوییدم.

دفعه ما به اندازه کافی سریع بودیم که بتونیم از اون مرکز خرید دور بشیم.این  

تو کمترین زمان ممکن خودمون رو به فرودگاه رسوندیم. سوار اولین هواپیما شدیم و تو تگزاس فرود 

 اومدیم.

اشتن، درمورد اینکه اوضاع چقدر وخیم و نفره هم حضور دبعد تو یه اتاق که اعضای هیئت هفت

 آشفته شده، مشغول بحث و گفتگو بودیم.

ی آستاروت پیدا شد!یهو سروکله  

ی جادویی ایستادم! دوباره از اون ای بهم وارد شد و متوجه شدم که دوباره وسط همون حلقهضربه

آنجلس قرار داشت، سر درآورده بودم.اتاق کوفتی که تو بخش جنوبی لس  

ای که سامانتا دست منو لمس کرد...وباره همون لحظهد  

دفعه وقتی به تگزاس برگشتم، سعی کردم عزمم رو جزم کنم تا به قلمرو جادوگران سر بزنم.این  
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ها باقی گذاشته که باعث شده این بالها سرمون هوار میخواستم ببینم لوسیانا چیزی تو اون زمین

 بشه یا نه...

ی لوسیانا گذاشتم، مُردم!مونده از خونههای باقیز اینکه پام رو تو خرابهدرست چند دقیقه بعد ا  

های همدیگه رو گرفتیم.ای که من و سامانتا دستو دوباره همون ضربه... دوباره همون لحظه  

 دوباره سراسیمه به سمت جلو دوییدم.

یی برمیگشتم، درست ی جادوبیشتر از بیست بار این اتفاق تکرار شد و من مدام به همون حلقه

ای که سامانتا دستم رو لمس میکرد!همون لحظه  

چیز متوقف شد.تا اینکه باالخره همه  

هام بریده بریده شده بود.من روی زمین دراز کشیده بودم و نفس  

حتی نمیتونستم نصف چیزهایی که دیده بودم رو درک کنم یا احساساتی که موقع دیدن اون تصاویر 

به یاد بیارم.بهم القا شد رو   

.داستین روی من خیمه زده بود  

تنها چیزی که بهم میفهموند به واقعیت برگشتم و دیگه تو ذهنم نیستم، این بود که جریان زندگی 

 سریع نبود!

چیز عادی به نظر میرسید و کمی هم احساس درد میکردم.همه  

 به حرف اومدم:

اوه خدای من! -  

 سامانتا پرسید:
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چی دیدی تسا؟؟ -  

چه مدت تو حالت اغما بودم؟ -  

 داستین جواب داد:

یه دقیقه! شایدم بیشتر. تو نفس نمیکشیدی! من داشتم دوباره احیای قلبی رو شروع میکردم. -  

 بعد از طریق پیوندمون با نگرانی که تو صداش موج میزد، فریاد کشید:

"بار! برای سومین" -  

ه موقعیتی هستم.چیز برام روشن شد و فهمیدم که تو چیهو همه  

 فورا از جا پریدم و جیغ کشیدم:

بدویین! همین االن! بجنبین! -  

پله مسیر خروج از ساختمون رو در پیش گرفتم.سمت در اتاق هجوم بردم و فورا از راهبه  

سرم میان یا نه.حتی یه لحظه هم صبر نکردم تا ببینم بقیه هم پشت  

ای من احمق نیستن که تو این شرایط بحرانی، وقت تلف هها حتما میان! دوستچون میدونستم اون

 کنن.

بلند رو چنان باشدت باز کردم که رسما به عقب خم شد!وقتی به پارکینگ رسیدم، در شاسی  

گندش بزنن! -  

ی من و بالیی که سر در ماشین آورده بودم، داد زد:راننده با دیدن وضعیت آشفته  

چه خبرته؟؟ چی شده؟؟ -  
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یقا پشت سرم ایستاده بود، به حرف اومد:لوکاس که دق  

فقط سوار شو تسا! -  

 کالدیا پشت لوکاس بود؛ درواقع از گردن جفتش آویزون شده بود.

 معلومه که لوکاس کالدیا رو از اون اتاق کوفتی تا پارکینگ حمل کرده.

به داستین  ها جا بگیرم، نگاهمهمونطور که سراسیمه خودم رو تو ماشین پرت کردم تا روی صندلی

 افتاد که سامانتا رو بغل کرده بود.

 اینطور که معلومه، داستین هم سامانتا رو تمام مسیر حمل کرده بود.

ها از سامانتا و ای انجام داده بودن؛ آخه سرعت ما گرگینههم لوکاس و هم داستین کار هوشمندانه

یم.جا بشکالدیا خیلی بیشتر بود و میتونستیم تو زمان کمتری جابه  

 لوکاس کالدیا رو پایین گذاشت و بعد با یه حرکت مالیم جفتش رو به درون ماشین هدایت کرد.

 بعد از کالدیا، کریس و آدریان سوار ماشین شدن. و بعدش داستین و سامانتا...

ای که مربوط به فالگیری بود رو به لرزه انداخت.های مغازهی آستاروت شیشهصدای نعره  

جیغ کشیدم:خطاب به لوکاس   

سوار شو لوکاس! همین االن! -  

اما لوکاس قبل از اینکه صداش بزنم، سوار ماشین شده بود و با یه فشار در ماشین رو به سمت جلو 

 خم کرد تا تقریبا بسته بشه.

به محض اینکه لوکاس سوار ماشین شد، راننده پاشو رو پدال گاز گذاشت و با سرعت وارد خیابون 

رکز خرید دور بشیم.اصلی شد تا از م  
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 راننده به حرف اومد:

این دیگه چه کوفتی بود؟؟ -  

سرمون به لرزه افتاده بود.زمین پشت  

سرمون!من نمیتونستم آستاروت رو ببینم؛ اما میدونستم که اون لعنتی همونجاست... درست پشت  

ا پرتاب شد!سر ما حرکت میکرد، به سمت راست منحرف شد... و رسما به هویه کامیون که پشت  

بار پشتک زد و دقیقا روی ماشینی که از کنارش رد شدیم، فرود اومد.چندین  

گناه داشتن کشته میشدن.ماشین عمال پودر شد! و این یعنی دوباره مردم بی  

 چندبار با کف دستم به پشت صندلی راننده ضربه زدم و گفتم:

تر، بهتر!یعبه عقب نگاه نکن! فقط گازش رو بگیر و برو. هر چه سر -  

 

 راننده فورا به درون یه کوچه پیچید و با لحن مضطربی جواب داد:

باشه! حتما! نیازی نیست حرفت رو برای بار دوم تکرار کنی. -  

ها رد میشد و سبقت میگرفت.بعد به شکل زیگ زاگ از بین ماشین  

پی درهای پیما، بوقی های بریدهی بعد، تنها صدایی که شنیده میشد، صدای نفستا چند دقیقه

ها به کف خیابون بود.ها و کشیده شدن الستیکماشین  

شدت پرتنش بود.فضا به  

ام بیاد سینهضربان قلبم به حدی شدت گرفته بود که حس میکردم هر لحظه ممکنه قلبم از قفسه

 بیرون.
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هام رو حس میکردم.بدنم حسابی داغ شده بود و جوشش خون درون رگ  

رز وحشتناکی میلرزیدن.هام به طدست  

ی چندانی دوباره... دوباره چیزی نمونده بود که مرگ رو تجربه کنم. درواقع هممون با مرگ فاصله

 نداشتیم.

العمل نشون میدادم، االن آستاروت هممون رو...اگه تو اون اتاق، فقط یه لحظه دیرتر از خودم عکس  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"موقع از اینجا دور میشیم.بهما نمیمیریم! " -  

تر کرد تا تو آغوشش جا وار روی کمرم کشید، بعد منو به خودش نزدیکداستین دستش رو نوازش

 بگیرم.

 تو ذهنش گفتم:

"امیدوارم..." -  

اما من شکست خورده بودم. اونم نه یه بار یا دوبار... من بارها تو تصاویر ذهنی که همین چند دقیقه 

، شکست خوردم.پیش دیده بودم  

 بارها و بارها تو اون تصاویر مُردم!

با اینکه هر دفعه، مسیرهای مختلفی رو برای رهایی از شر آستاروت امتحان کرده بودم؛ اما بازم 

 تغییری تو نتیجه ایجاد نشد... ته خط تمام تصاویری که دریافت کرده بودم، به مرگ من ختم میشد.

م افتاده بود.درموندگی و ترس مثل خوره به جون  

ی امیدی که بهش متوسل شده بودم، از بین رفته بود.آخرین روزنه  
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 حتی تصاویر ذهنیم هم کمکی بهم نکرده بودن.

هام رو بستم و با درموندگی ناله کردم:چشم  

لعنتی! -  

سرش به هق هق افتادم و نمیتونستم جلوی جاری به محض اینکه این کلمه از دهنم خارج شد، پشت

هام رو بگیرم.کشدن اش  

ها هم که شده، قوی ی اونهام تو ماشین بودن و من میخواستم به خاطر روحیهحتی با اینکه دوست

ای نداشت.به نظر برسم؛ اما بازم فایده  

 من قوی نبودم.

 سعی کردم قوی باشم؛ اما هیچ راهی برای خالصی از این اوضاع وجود نداره.

ی بد رو ختم به خیر کنه.صههیچ راهی وجود نداره که آخر این ق  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

ی سواالتت رو پیدا کنی، به این حتما یه راهی وجود داره. فقط بخاطر اینکه نتونستی جواب همه" -

"معنی نیست که ما باید جنگیدن رو متوقف کنیم.  

ازیم. تو چیزهایی که من ما نمیتونیم از جنگیدن دست بکشیم؛ اما در هرصورت تو این ماجرا میب" -

"دیدم رو ندیدی...  

هقم شدیدتر شد و با صدای بلند شروع کردم به گریه کردن.هق  

برانگیز به نظر میرسید.آور و ترحموضعیتم خجالت  

 و چیزی که حالم رو بدتر میکرد، این بود که قراره به دست آستاروت کُشته بشم...
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همه! و اگه این اتفاق بیفته؟ هممون میمیریم!  

 اگه این بُعد تحت حاکمیت شیاطین دربیاد، هیچکس نمیتونه برای مدت طوالنی زنده بمونه.

 فشار و سنگینی این موضوع داشت منو از پا درمیاورد.

سختی تالش میکردم راهی برای متوقف کردن اتفافات نحسی که تو راهن، پیدا کنم؛ اما من داشتم به

طی، شکست میخورم...دونستن این موضوع که تحت هر شرای  

 فشار زیادی داشت بهم تحمیل میشد و این درد از تحمل من خارج بود.

 تا حدی که حتی نمیتونستم نفس بکشم.

 داستین تو ذهنم گفت:

"عزیزم! بس کن. این وضع رو تمومش کن." -  

 بعد بازوهاش رو محکم دور بدنم حلقه کرد و پیشونیش رو به پیشونی من چسبوند.

قلب از طریق پیوندمون به درونم رسوخ کرد، اما من بازم نمیتونستم جلوی امش و قوتموجی از آر

 گریه کردنم رو بگیرم.

تو همون وضع بودم که صدای غرغرهای کسی رو از پشت ماشین شنیدم. حتی میتونستم صدای 

ها رد میشد، بشنوم.پاهاش رو که از روی صندلی  

ها نگار برای جفتم هم سوال شده بود که چه کسی از بچهمیتونستم سردرگمی داستین رو حس کنم، ا

های ماشین کُشتی میگیره!داره با صندلی  

ی سامانتا پشت صندلی که من و داستین روش نشسته بودیم، ظاهر شد.درست همون لحظه، سروکله  

زور خودش رو به قسمت جلویی ماشین میرسوند.پس این دختر بود که داشت به  
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ام وارد کرد تا راه رو براش باز کنم.ای به شونهش ضربهسامانتا با زانو  

سعی کردم کمی از داستین فاصله بگیرم تا سامانتا بتونه از بینمون رد بشه؛ اما متاسفانه راننده همون 

ای بپیچه.لحظه ترمز کرد تا بتونه به سمت دیگه  

شد و محکم به کف ماشین سامانتا هم که انتظار همچین واکنشی رو نداشت، رسما به جلو پرتاب 

 برخورد کرد.

 خدای من! دختر بیچاره عمال به فنا رفت.

هام تمومی هایی که روی صورتم جاری شده بودن رو پاک کردم؛ اما انگار اشکبا پشت دستم اشک

 نداشتن و دوباره راه خودشون رو به سمت پایین پیدا میکردن.

و در برگرفته بود، به سمت سامانتا خم بشم.سعی کردم با همون وضع داغونی که تمام وجودم ر  

 گفتم:

تو حالت خوبه؟؟ -  

آره! یه لحظه صبر کن. -  

 

هاش رو بست.سامانتا مچ پام رو گرفت و بعد چشم  

 

های تاریکی که وجودم رو فرا گرفته بودن، از بین رفتن.یه لحظه بعد، تمام لکه  

خوبی نفس بکشم.دوباره میتونستم به  

، تو ناامیدی، درموندگی و تردید غرق شده بودم؛ اما حاال اون احساسات مزخرف از تا یه لحظه پیش

 بین رفته بودن.
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 پرسیدم:

چطور... -  

 سامانتا حرفم رو قطع کرد و گفت:

ور بشی! اون لعنتی مهارت خیلی آستاروت باعث شده بود که تو همچین احساسات افتضاحی غوطه -

کاری کنن تا هاشون رو دستاز شیاطین میتونن احساسات طعمه خوبی تو این کار داره. البته خیلی

ها رو از پا دربیارن... و خب آستاروت یه شیطان قدرتمنده. درضمن، اون یه قالب تو روحت اون

جاسازی کرده تا تو رو تو چنگش داشته باشه. تازه بماند که اون لعنتی االن خیلی بهمون نزدیکه و 

ها در کنار هم باعث شدن که تو اینجوری ی اینجریان پیدا کرده. همه مقداری از خون من تو بدنت

بهم بریزی. بنابراین سعی کن این موضوع یادت بمونه. وقتی خون من از بدنت خارج بشه و تاثیرش از 

اشون بگیر تسا. این احساسات بین بره، این احساسات مزخرف هنوز تو وجودت باقی میمونن. نادیده

. تو باید یستن؛ بلکه آستاروت باعث میشه تو همچین احساسات داغونی رو تجربه کنیمتعلق به تو ن

خودت رو از این احساسات جدا بدونی. وقتی این شیطان لعنتی به بُعد خودش برگرده، حال روحی 

 خرابی که االن داری، تسکین پیدا میکنه. باشه؟

می مچ پام رو رها کرد.آرو ی تایید تکون دادم و سامانتا بهسرم رو به نشونه  

باش رو حفظ کرده بود و دستش رو نزدیک به پام نگه داشته بود تا اگه اما محض احتیاط، حالت آماده

.من دوباره حالم خراب شد، فورا کمکم کنه  

طور کامل از بین نرفته احساسات مزخرفی که قبل از لمس سامانتا، وجودم رو در برگرفته بودن، به

 بودن.

نوز همونجا بودن... انگار مایعی کثیف و تاریک به درون روحم نفوذ کرده بود؛ حتی درواقع ه

 میتونستم جوشش این مایع کوفتی رو درونم حس کنم و این آزاردهنده بود.
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دفعه میدونستم چیزی که حس میکنم، واقعی نیست.اما این  

براین حاال که این موضوع آستاروت باعث میشه که من همچین احساسات مزخرفی رو تجربه کنم؛ بنا

تر میتونم سرکوبش کنم.رو میدونم، راحت  

اینکه تسلیم این احساسات وحشتناک بشم، هیچ فرقی با این موضوع نداره که اجازه بدم آستاروت 

 تو این بازی که راه انداخته، پیروز بشه.

 این اتفاق هرگز نباید رخ بده!

 داستین از طریق پیوندمون پرسید:

"بهتری؟" -  

"آره، گمونم." -  

"اما من هنوز میتونم حس کنم که تو..." -  

ها بخاطر پیوندم با آستاروته. و ی اینمیدونم! اما چیزی که حس میکنی، متعلق به من نیست. همه" -

".ترممن از این پیوند شیطانی، قوی  

"خوبه." -  

ام گذاشت.شونهاشو روی داستین منو کامال در آغوش گرفت، روی پاهاش نشوند و چونه  

 خطاب به سامانتا گفتم:

ممنونم سامانتا. -  

قابلی نداشت. اما اگه درست حدس زده باشم، ما االن داریم میریم سمت فرودگاه؟ -  

 لوکاس جواب داد:
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آره! من فکر میکنم خیلی خوب باشه اگه تو هم همراه ما به تگزاس برگردی. -  

 به حرف اومدم:

یاز داریم.منم موافقم! ما به کمکت ن -  

 سامانتا جواب داد:

نه. من نمیتونم... -  

 کالدیا پرسید:

نیومدنت به تگزاس، بخاطر منه؟؟ -  

نه! موضوع به خودم مربوط میشه. من... -  

 

 یه لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد:

با اگه من همراهتون بیام، اتفافات بد زیادی رو هم با خودم میارم. اتفاقاتی که باعث میشن جنگ  -

تر بشه.آستاروت براتون سخت  

 پرسیدم:

تر میشه؟ چطور؟!سخت -  

 تا جایی که من دیدم و فهمیدم، سامانتا فقط بهمون کمک کرد.

نهایت به حرف اومد:هاش رو به هم فشار داد و درسامانتا همونطور که به فکر فرو رفته بود، لب  

اما فقط این رو بدون من هر جایی که  داستانش مفصله و خب االنم این موضوع اصال مهم نیست. -

باشم، شیاطین پیدام میکنن. با چیزهایی که تو برام تعریف کردی، من میدونم که شما به اندازه کافی 
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با شیاطین سروکله زدین و اصال تحملش رو ندارید که شرایط از اینی که هست، بدتر بشه. بنابراین 

کنم تا به دردسرهاتون اضافه نشه. ام رو باهاتون حفظمن ترجیح میدم که فاصله  

 آهی کشید و ادامه داد:

من همیشه با تمام وجود تالش کردم از مسائلی که به شیاطین مربوط میشن، دوری کنم؛ اما خب  -

ای نداشته.چندان فایده  

 کریس پرسید:

و تو چطور با این قضیه کنار میای؟؟ -  

 سامانتا به صندلیش تکیه داد و گفت:

ها شرایط بهتر از روزهای دیگه هست.بعضی روز -  

 آدریان گفت:

های متفاوتی دارن. شاید ما تو به ما کمک کردی. ما دوستان زیادی داریم که هر کدومشون مهارت -

حلی برای مشکلت پیدا کنیم؟بتونیم بهت کمک کنیم! چرا باهامون نمیای تا راه  

هاش رو بست و گفت:سامانتا چند لحظه چشم  

های مختلف زیادی رو امتحان کردم... و میدونی، گاهی اوقات فقط باید چیزی که هستی اهنه! من ر -

 رو قبول کنی. من حاال دیگه با این موضوع کنار اومدم. اما بابت پیشنهادت، ممنونم.

 

 کالدیا گفت:

هیچ راهی وجود نداره که ما بتونیم بهت کمک کنیم؟ -  
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ن کسی که باهاش تماس میگیرم، تویی دخترخاله. مطمئن اگه به کمک احتیاج داشته باشم، اولی -

 باش!

خوبه. -  

 راننده به حرف اومد:

نمیخوام وسط حرفتون بپرم؛ اما چند لحظه پیش شنیدم که گفتین قراره برین فرودگاه. درسته؟ -  

 لوکاس جواب داد:

ی ن ممکن آمادهآنجلس! هواپیمای شخصی من باید تو کمترین زماالمللی لس. فرودگاه بینآره -

.پرواز بشه  

راننده چیزی نگفت یا واکنشی نشون نداد که رضایتش رو از رفتن ما اعالم کنه؛ اما من متوجه شدم 

هاش از حالت انقباض دراومدن.که شونه  

 انگار تازه یه نفس راحت کشیده بود!

آنجلس رو ترک میکنیم، خیلی خوشحاله.کامال مشخص بود از اینکه ما داریم لس  

 البته حق هم داشت و من بخاطر این موضوع، سرزنشش نمیکنم.

این مردِ گرگینه پا به پای ما فرار کردن از دست آستاروت رو تجربه کرده بود و چیزی نمونده بود که 

هاش ببینه و خب این قضیه به اندازه کافی ترسناک هست که بتونه مرگ رو جلوی چشم

ه.ترین آلفاها رو از پا دربیارسرسخت  

ی ماشین تکیه دادم.سرم رو به پنجره  

 پیوند شیطانی من هنوز سرجاش بود و موفق نشدم از شرش راحت بشم.
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درضمن، من امشب یه سری تصاویر ذهنی کامال افتضاح دریافت کردم که نه تنها هیچ کمکی بهم 

تر بشم.نکردن؛ بلکه باعث شدم آشفته  

خالی رو بشم؛ اما اینطور هم نیست که دستاتفاقاتی روبهی نزدیک قراره با چه من نمیدونم تو آینده

 اینجا رو ترک کرده باشم.

حاال بیشتر از هر زمانی این قضیه برام روشن شده که حتما باید یه راهی برای شکست دادن 

 آستاروت پیدا کنم.

 وگرنه اوضاع از اینی هست، بدتر میشه... خیلی بدتر!

*** 

یستگاه خصوصی متوقف کرد، بعد پیاده شد و در رو برامون باز کرد تا روی اراننده ماشین رو روبه

 هممون وارد ایستگاه بشیم.

دفعه به محض اینکه در ماشین رو باز کرد... در رسما از جا دراومد و پخش زمین شد.این  

ی ی ماشینش نگاه میکرد که انگار من آخرین تیکهاون مرد طوری با حسرت به در جداشده

اش رو ازش گرفته بودم.ده از شیرینی موردعالقهمونباقی  

 به حرف اومدم:

وای! گندش بزنن... من واقعا متاسفم. -  

هرچند که مطمئن نیستم گفتن این حرف تاثیری داشته باشه و حال بد این مرد رو تسکین بده؛ اما 

 خب من از ته دلم شرمنده بودم.

 گفت:

عیبی نداره! -  
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من میدونستم که اون حداقل کمی از دست من عصبانیه؛ اما اصال به لحنش کمی تند و تیز بود و 

های من نگاه نمیکرد.چشم  

 درواقع بهتره بگم که حتی سرش رو به سمت من نمیچرخوند.

 همونطور که نگاهش به سمت در ماشین بود، خطاب به من گفت:

به هر حال هممون تو اون لحظه کنترلمون رو از دست داده بودیم. -  

که بیان کرد، بزرگواری این مرد رو میرسونه؛ اما من هنوزم احساس خیلی بدی دارم... از اینکه حرفی 

 در ماشینش رو اینطور پوکونده بودم.

 گفتم:

. اگه زمانی به چیزی احتیاج داشتی، حتما منو در جریان بذار.ما بخاطر امشب بهت مدیونیم -  

 

.حتما! پیشنهادت رو با کمال میل قبول میکنم -  

هام نگاه کنه؛ اما دوباره ازم رو برگردوند.باالخره جرات کرد که برای یه لحظه به چشم  

قبل از اینکه تبدیل به گرگینه بشم، همیشه بخاطر تصاویر ذهنی عجیب و غریبم، ارتباط گرفتن با 

 مردم واقعا برام سخت بود؛ طوری که حتی نمیتونستم یه تعامل ساده با بقیه رو تجربه کنم.

ما حاال که یه گرگینه هستم... حقیقت اینه که این مرد کمی از من و از قدرتم میترسه.ا  

 و خب این موضوع بازم منو عجیب و غیرعادی جلوه میده.

مطمئن نیستم که هیچوقت بتونم به این تسلطی که گرگم در اختیارم میذاره تا دستورم رو به بقیه 

 تحمیل کنم، عادت کنم!
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 گفتم:

کار رو بکن.لطفا این  -  

 بعد از کنارش رد شدم تا بقیه هم بتونن از ماشین پیاده بشن.

 نفر بعدی، داستین بود.

ی سامانتا وارد کرد و گفت:وقتی داشت از ماشین پیاده میشد، فشاری به شونه  

بابت کمکت ممنونم. -  

 سامانتا جواب داد:

قابلی نداشت. -  

ن به سمت ایستگاه هدایتش کردم و تو ذهنش گفتم:داستین به سمتم اومد و کنارم ایستاد؛ اما م  

"تو برو داخل عشقم! من میخوام چند لحظه با سامانتا حرف بزنم." -  

"مطمئنی؟" -  

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:

"من فقط میخوام مطمئن بشم که سامانتا واقعا نمیخواد باهامون به تگزاس بیاد." -  

"قبال ازش پرسیدی عزیزم!اما تو این سوال رو " -  

 میدونم...

 اما دلم میخواد که یه بار دیگه این سوال رو ازش بپرسم.

 فقط میخوام ببینم چی پیش میاد!
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تر میتونیم آستاروت رو یه احساسی بهم میگه اگه سامانتا همراهمون به تگزاس بیاد، ما راحت

 شکست بدیم.

 من دوست ندارم احساساتم رو نادیده بگیرم.

تین تو ذهنم گفت:داس  

منم دوست ندارم تو احساساتت رو نادیده بگیری عزیزم؛ اما ما یه راهی برای حل این مشکل پیدا " -

". حتی بدون سامانتا...میکنیم  

ای روی پیشونیم نشوند و وارد ساختمون ایستگاه شد.داستین بوسه  

 توجه من دوباره به سمت ماشین جلب شد.

و صمیمانه در آغوش گرفت و گفت:کالدیا سامانتا رو محکم   

لطفا باهام تماس بگیر. -  

 بعد همونطور که از ماشین پیاده میشد، ادامه داد:

خبر بمونیم و بعد از یه مدت اصال دلم نمیخواد ارتباطمون مثل چند سال پیش بشه... که از هم بی -

 طوالنی، دوباره همدیگه رو مالقات کنیم.

گفت: سامانتا شونه باال انداخت و  

آره، اینطوری خیلی خوبه؛ اما قبل از اینکه بخوام کاری انجام بدم، اول باید چندتا آسپیرین مصرف  -

ها و توانایی حرف زدنتون تو ذهن کنیم تا سرم از حالت انفجار دربیاد! پیوند جفت بودن شما گرگینه

.همدیگه، رسما دهن منو سرویس کرده  

نگاهی به لوکاس انداخت و گفت:هاش رو تو حدقه چرخوند. بعد چشم  
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با دخترخالم خوب رفتار کن! مطمئنم که نمیخوای دشمنی مثل من داشته باشی. -  

ای سر دادیم.من و لوکاس همزمان باهم خنده  

 این دختر واقعا جرات و جسارت زیادی تو وجودش داره که اینطوری لوکاس رو تهدید میکنه.

 لوکاس با خنده گفت:

ین چیزی نمیخوام؛ اما دلم میخواد بیشتر درمورد تو و کارهایی که انجام میدی، مطمئنم که همچ -

ی نزدیک دوباره همدیگه رو میبینیم.بدونم. در آینده  

 

مشتاقانه منتظر میمونم تا دوباره باهاتون مالقات کنم. -  

گاه خصوصی کالدیا دستش رو دور کمر لوکاس سُر داد، بعد هردو از کنار من رد شدن و به سمت ایست

 راه افتادن.

 کریس و آدریان هم از ماشین پیاده شدن.

سامانتا خطاب به کریس، چیزی رو زیر لب زمزمه کرد؛ اما انقدر آروم حرف میزد که اصال نمیتونستم 

 صداش رو بشنوم.

خراشش رو سر داد و گفت:های بلند و گوشاما درست همون لحظه، کریس یکی از اون خنده  

هد وقوع همچین اتفاقی باشم. امکان نداره!فکر نکنم شا -  

 خدای من!

 سامانتا به کریس چی گفت؟؟ دارم از فضولی میترکم.

 حتما باید درمورد این موضوع از کریس بپرسم.
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 سامانتا خطاب به کریس گفت:

به من اعتماد کن. فقط خودت رو برای پذیرش احتماالت آماده کن، باشه؟ -  

گفت:کریس دستی به ریشش کشید و   

... اگه تو اینطوری میگی، حتما همینه دیگه!باشه -  

!قطعا همینطوره -  

 آدریان مشت آرومی نثار کریس کرد و بعد هردو به سمت ساختمون ایستگاه راه افتادن.

 حاال دیگه من و سامانتا تنها شده بودیم.

ی بینمون رو به صفر رسوندم و گفتم:فاصله  

مون به تگزاس بیای؟تو مطمئنی که نمیخوای همراه -  

 سرش رو تکون داد و گفت:

آره، مطمئنم. -  

راهی وجود داره که بتونم قانعت کنم تا نظرت رو عوض کنی؟ -  

های سامانتا کمی به سمت باال کشیده شدن و لبخندی تحویلم داد.لب  

 گفت:

دلت نمیخواد که به  نه! من مطمئنم اگه بدونی حضور من کنار شما چه نتایج منفی براتون داره، اصال -

ای که حلی برای این قضیه پیدا میکنی. من اینو میدونم! اما هر کار دیگهتگزاس بیام. تو باالخره راه

 من برات انجام بدم، آلوده هست...

 خواستم چیزی بگم؛ اما سامانتا مانعم شد و گفت:
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تر خواهی بود.تو بدون کمک از جانب من، موفق -  

تر باشیم!بدون سامانتا، چطور میتونیم تو جنگ با آستاروت، موفقمن واقعا نمیدونم که   

 اما حداقل یه بار دیگه این سوال رو ازش پرسیدم تا از نیومدنش به تگزاس مطمئن بشم.

من نمیتونم سامانتا رو بخاطر اینکه نمیخواد بیشتر از این، خودش رو درگیر آستاروت کنه، سرزنش 

 کنم.

خاطر کمک به ما، خطر بزرگی رو به جون خریده بود.تا همینجا هم سامانتا ب  

 گفتم:

خب! پس... اگه نظرت عوض شد چی؟خیلی -  

 لبخندی زد و گفت:

همچین چیزی اصال امکان نداره. صد سال سیاه... -  

ای سر داد و گفت:از اونجایی که ضدحال خورده بودم، صورتم درهم شد و سامانتا خنده  

ض بشه، تو رو در جریان میذارم.اما اگه یه درصد نظرم عو -  

باشه. -  

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم و ادامه دادم:

چی ازت ممنونم. اگه به چیزی احتیاج داشتی...خب، بابت همه -  

ی گرگینه گفته بودم رو خطاب به سامانتا هم بیان کردم؛ اما حس دقیقا همون چیزهایی که به راننده

ها، به این دختر مدیونم.میکنم من خیلی بیشتر از این  

 این دختر بخاطر ما، سر زندگیش ریسک کرد.
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 سامانتا سرش رو تکون داد و گفت:

اگه اتفافی رخ بده، حتما بهت اطالع میدم. -  

خوبه! -  

 

آنجلس نیست.هنوز حس میکردم که کارم با سامانتا؛ ناتموم مونده و االن وقت ترک کردن لس  

راحت از سامانتا رو برگردونم و از این شهر برم.نمیدونم... اما نمیتونم خیلی   

 حس میکنم نباید سامانتا رو تنها بذارم.

 داستین تو ذهنم گفت:

"عشقم! سامانتا یه دختر بالغه. اتفاقی براش نمیفته." -  

 حق با داستین بود؛ اما هنوزم...

 خطاب به سامانتا گفتم:

تو مطمئنی که رفتن به خونه، برات امنه؟ -  

آستاروت دنبال من نیست. پس درمورد این موضوع نگران نباش؛ اما من میخوام روی  آره. -

هایی که درمورد چهل و هشت ساعت آینده بهت گفته بودم، تاکید کنم. البته چیزی که گفتم، حرف

 دقیق نیست... فقط در حد یه حدسه! اما بهتره احتیاط کنی.

تر شدم و پرسیدم:چتد قدم به سامانتا نزدیک  

میتونی بهم بگی که ماهیت اصلی تو چیه؟ -  

میتونم؛ اما باید بهم قول بدی که ازم بدت نیاد و سرزنشم نکنی. -  
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من همچین کاری نمیکنم. -  

جورایی شیطان محسوب میشه!بخشی از وجود من... یه -  

هام از شدت تعجب، گِرد شدن؛ طوری که چیزی نمونده بود کامال از حدقه بیرون بیان!چشم  

فتم:گ  

چطور همچین چیزی ممکنه؟! -  

ترین راهی که میتونستم این موضوع رو برات خب چیزی که گفتم، کامال درست نیست؛ اما آسون -

توضیح بدم، همین بود. پدر من توسط یه شیطان تسخیر شد و ماهیتش، اصل و نسبش و خود 

و شرور بود، مادرم سعی میکرد که ای از ابهام فرو رفتن. اما هرچقدر که پدرم شیطان واقعیش تو هاله

 این موضوع رو برام جبران کنه...

 

.. درحالی که واقعا موضوع ی مهمی نبوده.بعد شونه باال انداخت، طوری که انگار اصال مسئله

 وحشتناکی بود!

 ادامه داد:

تنش و عذابه... جورایی پر ازبه هر حال زندگیه دیگه... مگه نه؟ برای افرادی مثل من و تو، زندگی یه -  

ها خیره شد.اینو گفت و چند لحظه به دوردست  

 یا عیسی مسیح!

 قضیه از چیزی که فکر میکردم، خیلی بدتر بود.

 حتی نمیدونستم در جواب سامانتا، چی باید به زبون بیارم.
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 فقط گفتم:

متاسفم... -  

روت بین خودش و تو یه پیوند نه! من متاسفم که نتونستم کاری برات انجام بدم. قضیه اینه که آستا -

عمیق و محکم ایجاد کرده. پیوندی که به درون روحت نفوذ کرده! این پیوند شیطانی تو هر دو بُعد 

وجود داره و من نمیدونم چطور میشه برای شکستنش اقدام کرد. اما تو راه رسیدن به اینجا، روی این 

.موضوع فکر کردم و... من یه حدسی دارم  

من میدونستم که سامانتا حرفی برای گفتن داره. آره! خودشه.  

 گفتم:

دوست دارم حدست رو بشنوم. -  

.به هر حال شنیدن یه حدس، بهتر از اینه که هیچی عایدم نشه  

 گفت:

تو به چیزی نیاز داری که باهاش بتونی این پیوند شیطانی رو پاره کنی؛ چیزی که تو هر دو بُعد  -

اینکه سوال کنی، بذار همین االن جوابت رو بدم، نه! من اون چیزی وجود داشته باشه. و قبل از 

 نیستم که به کمکم بتونی پیوندت رو از بین ببری.

پس اون چیزی که میگی، چیه؟ -  

 من نیاز دارم که بدونم دقیقا باید دنبال چی بگردم.

 گفت:



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
383 

 

ری که واقعی و عینی باشه؛ نمیدونم. یه طلسم نمیتونه این کار رو انجام بده. تو به چیزی نیاز دا -

بخاطر همین جادو نمیتونه کمکی بهت بکنه. شاید یه کریستال. یا شاید یه شیطان دیگه. یا 

جورایی یه اسلحه! فقط حواست رو جمع کن و هر احتمال یا پیشامدی رو در نظر بگیر.یه  

 امیدوار بودم که سامانتا بتونه یه سرنخ خوب در اختیارم بذاره؛ اما...

م:گفت  

حتی اگه بتونم چیزی که میگی رو پیدا کنم، چطور میتونم پیوندی رو پاره کنم که حتی نمیتونم  -

 ببینمش؟!

نمیدونم... -  

 بازدمم رو به آرومی بیرون فرستادم و سعی کردم ناامیدی رو پس بزنم.

 گفتم:

ممنون سامانتا. -  

ه ثانیه قبل، اطالعات جدیدی به دست درسته سرنخ بزرگی در اختیارم نذاشته بود؛ اما من نسبت به د

 آورده بودم.

 و از کجا معلوم؟؟ شاید همین اطالعات مختصر، بتونه زندگیم رو نجات بده.

 دوباره تکرار کردم:

واقعا ازت ممنونم. -  

خواهش میکنم. -  

رنگی تحویلم داد و گفت:لبخند کم  
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ت نگرانی تا مرز سکته پیش بره و حسابی بهتره به سمت خونه راه بیفتم؛ قبل از اینکه مامانم از شد -

 آمپر بچسبونه. بعدا میبینمت تسا... خب؟

 آهی کشیدم و گفتم:

حتما؛ اما اجازه بده که راننده تو رو تا خونه برسونه. -  

های موبایلم، یه تاکسی برای خودم میگیرم. این بیچاره امشب به اندازه کافی نه! از طریق برنامه -

و حرص خورده.شوک بهش وارد شده   

 بعد به در ماشین که به لطف من از جا کنده شده بود، اشاره کرد.

 

 گفتم:

تو مطمئنی؟ -  

آره، مطمئنم. -  

 به سمتم خم شد و منو در آغوش کشید.

 گفت:

میدونم االن خیلی بعید به نظر میرسه؛ اما تو باالخره راهی برای خالص شدن از شر آستاروت پیدا  -

 میکنی.

قورت دادم و گفتم:آب دهنم رو   

تو اینطور فکر میکنی؟ -  

آره، واقعا همینطور فکر میکنم. -  
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های آهسته ازم دور شد.هاش شکل گرفت؛ بعد ازم رو برگردوند و با قدملبخندی روی لب  

 همونجا ایستاده بودم و رفتن سامانتا رو تماشا میکردم.

تفاده ازش بتونم نظر سامانتا رو عوض کنم منتظر بودم تا ببینم چیزی به ذهنم خطور میکنه که با اس

 یا نه... اما در نهایت، ترجیح دادم دهنم رو بسته نگه دارم.

ها رو تو سامانتا از تو جیبش یه هندزفری بیرون آورد، فورا پیچ و تاب سیمش رو باز کرد و اون

هاش فرو کرد.گوش  

ی موبایلش سوق داده بود و به صفحه همونطور که در امتداد جاده قدم میزد، سرش رو به سمت پایین

 نگاه میکرد.

 و من فقط دور شدنش رو نظاره میکردم.

ها محو میشد، باعث شد که تو عمق وجودم احساس پوچی کنم.اما دیدن سامانتا که در دوردست  

 طوری که انگار یه کار ناتموم تو این شهر داشتم.

 یهو متوجه شدم که چه چیزی داره آزارم میده...

جورایی هم این کمک رو دریافت کردم؛ آنجلس اومده بودم تا از این دختر کمک بگیرم و یهبه لس من

 اما االن حسی که به سامانتا دارم، حسیه که یه دختر به خواهرش داره!

 من بدون اینکه بهش کمک کنم تا وضع زندگیش بهتر بشه، دارم اینجا رو ترک میکنم.

 حس میکنم کارم اشتباهه...

وجه!هیچآنجلس اومده بودم تا به سامانتا کمک کنم؟ نه! بهبه لسمن   

 من فقط اومده بودم تا مشکل خودم رو حل کنم.
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 اما بعد از اینکه با سامانتا مالقات کردم...

 حس میکنم دارم این دختر رو با مشکالت خودش رها میکنم.

هایی با شیاطین زندگیش بجنگه... این من دارم میرم و سامانتا رو اینجا تنها میذارم تا خودش به تن

ای باشن...ی دیگهشیاطین میتونن واقعی باشن و هم میتونن استعاره از موجودات آزاردهنده  

 من دارم سامانتا رو ترک میکنم، درحالی که شاید میتونستم بهش کمک کنم.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"حال سامانتا بهتر میشه." -  

ر داستین رو حس کنم... داشت به سمت من میومد.میتونستم حضو  

 گفتم:

"حالش خوب میشه؟!" -  

 چون من اصال از این موضوع مطمئن نیستم.

 پرسیدم:

"چیزهایی که بهم گفت رو شنیدی؟" -  

آره! و حاال سامانتا میدونه که اگه به چیزی نیاز داشته باشه، میتونه رو کمک و حمایت تو حساب " -

"کنه.  

هام حلقه کرد، بعد منو به سمت ترمینال خصوصی هدایت کرد و گفت:زوش رو دور شونهداستین با  

بهتره هر چه زودتر سوار هواپیما بشیم. باید دوباره فکرهامونو روی هم بذاریم و برای یه نقشه " -

"ریزی کنیم.جدید برنامه  
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 حق با داستین بود.

رمون قراره به چه نقشه جدیدی ختم بشن و منم این موضوع رو میدونستم؛ اما مطمئن نیستم افکا

 چه عواقبی برامون به همراه دارن...

های جدید زیادی رو امتحان کرده بودیم؛ اما تو تصاویر ذهنی که دریافت کرده بودم، ما نقشه

ها کارساز نبودن.هیچکدوم از اون  

.تو اتاق انتظار، زیر میز پیشخوان چشمم به یه یخچال کوچیک افتاد  

های باالیی یخچال چیده شده بودن.یی از تنقالت و غذاهای آماده، به صورت کامال منظم تو طبقهدریا  

 یه بطری نوشابه رژیمی از تو یخچال برداشتم و محتویات داخلش رو یه نفس سر کشیدم.

 لوکاس گفته بود که تو هواپیماش غذا سرو میشه و از این بابت مشکلی نیست؛ اما من االن واقعا نیاز

 داشتم که یه چیزی بخورم.

شده، آجیل و شکالت بودن، برداشتم و مشغول خوردن شدم.های خشکدو تا بسته که پر از میوه  

هامون رو از تقریبا ده دقیقه طول کشید تا کارکنان ایستگاه برامون بلیط تهیه کنن و چمدون

های فلزیاب عبور بدن.دستگاه  

م؛ اما خب ارزشش رو داشت.البته ما هم باید بازرسی بدنی میشدی  

 چون دیگه مجبور نبودیم توسط افسران امنیت حمل و نقل، بازرسی بشیم.

های هواپیما بحث کنیم.درضمن، دیگه الزم نبود سر صندلی  

بلند دیگه شدیم تا از باند شلوغ فرودگاه گذر کنیم قبل از اینکه حتی متوجه بشم، ما سوار یه شاسی

اس برسیم.و به هواپیمای شخصی لوک  
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خورشید هنوز باال نیومده بود؛ اما اینطور که از وضع فرودگاه مشخصه، گمونم امروز پروازهای مربوط 

 به صبح زود خیلی زیاد باشن.

از پنجره مشغول تماشای فضای بیرون بودم که ماشین توقف کرد تا هواپیماها از کنارمون رد بشن و 

 مسیرشونو روی باند فرودگاه طی کنن.

باالخره سوار هواپیمای لوکاس شدیم، حس میکردم تو سکوت خودم غرق شده بودم. وقتی  

هام تو هواپیما این طرف و اون ها خودشون رو برای پرواز آماده میکردن، دوستتو مدتی که خلبان

دیگه حرف میزدن.طرف میرفتن و با هم  

ای به زبون نمیاورد، من بودم!و تنها کسی که حتی کلمه  

این هواپیمای کوچیک نسبت به هواپیماهای تجاری، خیلی متفاوت بود. بندیطرح  

هم قرار گرفته بودن.های این هواپیما، محدود بود و همشون نزدیک به تعداد صندلی  

 از اونجایی که من نمیخواستم با کسی حرف بزنم، ترجیح میدادم که نزدیک به داستین بشینم.

روی من حس کرده بودن و بخاطر همین، دوتا صندلی که روبهحوصلگی منو هام بیخوشبختانه دوست

های اطرافمون رو خالی گذاشتن.و داستین قرار داشت و همینطور نیمکت  

 صندلی من کنار پنجره بود... و من در سکوت به آسمون پر از ابر خیره شده بودم.

 انگار وقوع یه اتفاق بد رو انتظار میکشیدم...

 داستین تو ذهنم گفت:

"چیز درست میشه.فقط سعی کن یکم استراحت کنی. همه" -  

 نمیدونستم در جواب جفتم، چی باید بگم؛ بنابراین ترجیح دادم ساکت بمونم.
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بخشی از روحیه و احساسات داغونی که وجودم رو در بر گرفته بودن، بخاطر نفوذ آستاروت به درون 

 روحم بود... و تاثیری که روی احساساتم میذاشت.

این موضوع رو میدونستم؛ اما... من حتی برای هضم تمام تصاویر ذهنی که تو اون حلقه جادویی  و من

سختی تالش میکردم تا بفهمم چه کارهایی رو دریافت کرده بودم هم به مشکل برخورده بودم و به

 نباید انجام بدم.

ه تصویر جدید اون تصاویر خیلی سریع تو ذهنم پخش شدن؛ طوری که انگار هر لحظه داشتم ی

 میدیدم!

من اصال نمیتونستم تصاویر ذهنی که دیده بودم رو تحلیل کنم؛ اما اون تصاویر کامال منو درگیر 

 خودشون کرده بودن.

 و این موضوع باعث شده بود که درد وحشتناکی رو تو سرم حس کنم.

ام.من یه گرگینه  

ها معموال دچار سردرد نمیشیم.ما گرگینه  

جایی تو این هواپیما، چندتا قرص آسپیرین قوی هم پیدا بشه تا برای تسکین سردردم اما حتی اگه یه

ای برام داشته باشن.ازشون استفاده کنم، مطمئن نیستم که فایده  

ها، داروها رو هضم و دفع میکنه.تر از بدن انسانها خیلی سریعچون بدن گرگینه  

رو به یاد آوردم که تو فرودگاه باعجله به این  ی سرد پنجره تکیه دادم و مردمیسرم رو به شیشه

 طرف و اون طرف حرکت میکردن.

 همه تو زندگیشون مشکالتی دارن. من این رو میدونم.

 اما با شرایطی که من دارم، واقعا به اون مردم حسودیم میشه.
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ن دنیا به نظرم خیلی خوبه که فقط مشغول کار خودت باشی و مجبور نباشی با زندگی، مرگ و پایا

 سروکله بزنی.

هام رو بستم و به فکر فرو رفتم.چشم  

حل برای این مشکل پیدا کنم.قبل از اینکه هواپیما روی زمین فرود بیاد، من نیاز دارم که یه راه  

تا رسیدن به مقصد، حدودا سه ساعت یا کمی بیشتر زمان دارم تا بتونم بادقت بیشتری این ماجرایی 

اخته رو بررسی کنم.که آستاروت به راه اند  

حلی این وسط وجود داره که هنوز به فکر من نرسیده؛ اما هر فکری که به ذهنم من میدونم یه راه

وجه نباید انجامشون بدم!هیچخطور میکنه، چیزهایی هستن که به  

 البته کارهایی که باید ازشون دوری کنم، خیلی زیادن.

که تو تصاویر ذهنیم به یاد میارم و نباید انجامشون بدم رو  من به یه دفترچه نیاز دارم تا تمام مواردی

یادداشت کنم؛ اینطوری میتونم این موارد ممنوعه رو از افکارم حذف کنم و ذهنم رو برای دریافت 

ها باز کنم.حلها و راهبقیه گزینه  

 من باید چه غلطی کنم تا این مسئله ختم به خیر شه؟؟

که وجود داشت رو امتحان کردم. یا حداقل میتونم بگم هر راهی که به  تو تصاویر ذهنیم، من هر راهی

 ذهنم میرسید رو انجام دادم.

 اما حتما یه چیزی این وسط وجود داره که من فراموشش کردم.

حل منطقی وجود داشته باشه.باید یه راه  

 من میدونم که وجود داره!

حل چیه؟اما اون راه  
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سوالم به خودم وارد میکردم، باعث شده بود که احساس خفگی  فشاری که برای پیدا کردن جواب

 کنم.

وقتی هواپیما داشت از روی باند فرودگاه بلند میشد، همه سکوت کرده بودن؛ اما به محض اینکه 

 هواپیما وارد هوا شد، دوباره شروع کردن به حرف زدن.

دفعه بلندتر از دفعات قبل!این  

دقیقا حکم مته روی اعصابم رو داشت! تا جایی که دیگه  هاشون برای من،وقفه حرف زدنبی

 نمیتونستم تمرکز کنم.

هام رو باال آوردم و خطاب به بقیه گفتم:دست  

بس کنین! -  

 من به زمان بیشتری نیاز داشتم تا بتونم فکر کنم.

روم قرار هواپیما برای چند لحظه تو سکوت فرو رفت؛ بعد کالدیا به سمتم اومد و روی صندلی که روبه

 داشت، نشست.

 گفت:

ما اینجاییم تا بهت کمک کنیم تسا. اما اگه تو همینطور اینجا بشینی، به افق خیره بشی، هیچ  -

چیز رو خودت حل کنی؛ ما نمیتونیم هیچ کاری برات انجام حرفی به زبون نیاری و سعی کنی همه

دیگه فکری همو! شاید ما با همبدیم. تصاویر ذهنیت چه چیزی رو بهت نشون دادن؟ فقط بهمون بگ

 بتونیم جوابی براش پیدا کنیم.

 میدونستم که حق با کالدیاست؛ اما این مشکلِ من بود. یا حداقل اینطور حس میشد...

 به صندلیم تکیه دادم و به سقف هواپیما خیره شدم.
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 گفتم:

امتحان کردیم، کارساز  هایی کهتصاویر ذهنی که دریافت کردم، وحشتناک بودن. هیچ کدوم از راه -

نبودن. من مُردم... ما مُردیم! تو تک تک تصاویر ذهنیم، همین اتفاق رخ داد. من حداقل سی تا تصویر 

های تو ذهنم دیدم که هر کدومشون اتفاقاتی که تا دو روز آینده برامون پیش میومدن رو به شیوه

 مختلف بهم نشون دادن.

 آدریان گفت:

نه! -  

.روی من و داستین قرار داشت، نشستنبه سمت من اومدن و روی نیمکتی که روبه بعد همراه کریس  

 آدریان ادامه داد:

تو فقط به مدت یه دقیقه بیهوش بودی. تو این زمان کم، چطور ممکنه تعداد تصاویری که تو ذهنت  -

 دیدی، انقدر زیاد باشن.

میکنم هر لحظه ممکنه منفجر بشه.  فکر کنم بخاطر همینه که سرم از شدت درد نبض داره و حس -

جورایی تو اون لحظه، یه فشار جادویی سنگین بهم تحمیل شده بود.یه  

 کریس گفت:

حلی برای این وقت شاید باهم میتونستیم راهاگه تو بهمون میگفتی که چه اتفاقی رخ داده، اون -

.حلی که تو تصاویر ذهنیت امتحان نکرده باشیمشکل پیدا کنیم... راه  

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

دیگه میتونیم این قضیه رو فکری همما هر کدوممون فکر و دیدگاه خودمون رو داریم. بنابراین با هم -

 حل کنیم.
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 حق با کریس بود.

 گفتم:

من فقط نمیدونستم باید از کجا شروع کنم. -  

ده بودم رو شروع کردم؛ چه اینطور حس میشه که انگار خودم تازه هضم و بررسی چیزهایی که دی

برسه به اینکه بخوام دنبال کلماتی بگردم که بتونن تمام اتفافاتی که تو تصاویر ذهنیم رخ داده بودن 

.هام توضیح بدنرو برای دوست  

 من عمیقا حس میکردم که تو دریای سردرگمی و آشفتگی غرق شدم...

سپری شدن که حس میکردم مثل یه پرنده اتفاقاتی که تو تصاویر ذهنیم رخ دادن، به حدی سریع 

دارم از باال به اون اتفاقات نگاه میکنم؛ نه مثل کسی که واقعا داره اون شرایط و اتفافات رو تجربه 

 میکنه!

های اون تصاویر رو بررسی میکنم، بیشتر از هرچی بیشتر به این موضوع فکر میکنم و تک تک بخش

م.قبل ترس و وحشت رو تو وجودم حس میکن  

 کالدیا دستش رو از روی میز به طرفم دراز کرد تا دستم رو بگیره؛ اما من دستم رو عقب کشیدم.

ی کالدیا نگاهی به لوکاس انداخت و لوکاس در جواب جفتش، فقط به آرومی سرش رو به نشونه

 دلگرمی تکون داد.

 کالدیا خطاب به من گفت:

یدی.. بهمون بگو دقیقا چی دفقط از اولش شروع کن -  

 یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم چیزهایی که تو تصاویر ذهنیم دیده بودم رو تجسم کنم.

 گفتم:
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تو تصویر ذهنی اول، ما وقت زیادی رو تو اون مجتمع تلف کردیم. منظورم اینه که... ما از مرکز  -

کنه، کمی تو  خرید خارج شدیم؛ اما از اونجایی که منتظر سامانتا موندیم تا فورا وسایلش رو جمع

ای که به این بُعد باز فرارمون وقفه افتاد. همون یه دقیقه و نیم برای آستاروت کافی بود تا از دروازه

شده بود، عبور کنه. وقتی از مرکز خرید خارج شدیم، فکر میکردیم موفق شدیم؛ اما آستاروت تو 

 پارکینگ منتظرمون بود و...

 کمی پشت گردنم رو ماساژ دادم.

ای که آستاروت به گردنم وارد کرده بود رو حس کنم... همینطور خُرد شدن ا میتونستم ضربهتقریب

هام رو...استخوان  

 ادامه دادم:

تو تصویر ذهنی دوم، ما بالفاصله از اون مجتمع لعنتی فرار کردیم. سوار یه هواپیما شدیم. بعد تو  -

شده بود، شرکت کردیم؛ اما تو اون جلسه همه ایلبه تشکیل ی آلفا تو سنتای که با حضور بقیهجلسه

 مدام با صدای بلند باهم بحث میکردن. کامال مشخص بود که به هیچ نتیجه مطلوبی نرسیده بودیم.

ی آستاروت تو اون جلسه پیدا بشه.من نمیتونم به یاد بیارم که چه چیزی باعث شد یهو سروکله  

 گفتم:

یهو متوجه شدم که آستاروت هم اونجا حضور داره. نمیدونم بعدش چه اتفاقی رخ داد؛ اما -  

 کالدیا پرسید:

صبر کن ببینم! آستاروت کجا بود؟؟ -  

 گفتم:

ایلبه.تو اتاق کنفرانس. تو سنت -  
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 آدریان گفت:

این غیرممکنه! آستاروت نمیتونه... -  

 قصد نداشتم باهاش بحث کنم؛ پس در جوابش گفتم:

کنی هم وجود داره؟؟ تمام چیزی که من میدونم اینه که تو شرایط حاضر، واقعا چیز غیرمم -

ی آستاروت پیدا شد و ما هممون مُردیم!سروکله  

 کریس گفت:

تک این اتفاقات وحشتناک رو تو ذهنت تجربه کردی؟وقت تو تکگندش بزنن! اون -  

 

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:

لف.های مختآره! بارها و بارها... به شیوه -  

پس تعجبی نداره که انقدر داغون و عصبی به نظر میرسی. -  

کریس از روی نیمکت بلند شد و از پیشمون رفت؛ اما چند لحظه بعد با یه بسته پر از شکالت 

 برگشت.

ها رو به من داد و گفت:شکالت  

ها شاید بتونن به تسکین سردردت کمک کنن.این -  

ممنون. -  

روی سردردم ندارن؛ اما خب از هیچی بهترن.ها تاثیر چندانی این شکالت  

 بنابراین یکیشون رو امتحان کردم.
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 بعد نفس عمیقی کشیدم و خطاب به کریس تکرار کردم:

ممنونم. -  

قابلی نداشت. -  

 کالدیا با سوالی که پرسید، دوباره موضوع رو به سمت تصاویر ذهنیم کشید:

آلفاها تشکیل شده بود، پیدا شد. خب بعدش چه ای که با حضور ی آستاروت تو جلسهپس سروکله -

 اتفاقی افتاد؟

چندبار پلک زدم و سعی کردم یه بار دیگه تصاویری که تو ذهنم دریافت کرده بودم رو از هم تفکیک 

 کنم.

ها بشم، نمیتونستم آینده رو تو تصاویر ذهنیم ببینم.قبل از اینکه وارد دنیای فراطبیعی  

.قابلیت دیدن آینده رو هم به دست بیارم و میشه گفت اخیرا تونستم  

اش کنم... یه قبل از ماجرای امشب، من فقط میتونستم یه آینده احتمالی رو تو ذهنم ببینم و تجربه

ای که با تصمیم اشتباه من رقم میخورد و بعد از دیدنش، به زمان حال برمیگشتم.آینده  

بفهمونن تصمیمات اشتباهی که منجر به وقوع  تصاویر ذهنی من مثل یه اخطار عمل میکردن تا بهم

 اتفاقات وحشتناکی میشن رو کنار بذارم.

معموال هر زمان که قرار بود اخطاری دریافت کنم، فقط یه تصویر ذهنی میدیدم... فقط یه اخطار 

راحتی میتونستم از همون یه موضوعی که به اتفاقات تلخ ختم میشد، دریافت میکردم و در نتیجه به

ری کنم.دو  

سر هم و باسرعت تو ذهنم دفعه، من تصاویر ذهنی زیادی دریافت کرده بودم و همشون پشتاما این

ای!پخش شدن... بدون هیچ وقفه  
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چیز رو برامون به های خیلی زیادی وجود داره که میتونه همهاینطور حس میشه که انگار راه

ترین شکل ممکن رقم بزنه.افتضاح  

دریافت کرده بودم و سرعت پخششون تو ذهنم، به قدری زیاد بود که برای هضم و تعداد تصاویری که 

 درکشون سرم تا مرز انفجار پیش رفت و هنوزم از شدت درد، نبض داره.

 گفتم:

ی تو تصویر ذهنی بعدی، ما به قلمرو جادوگران رفتیم. درواقع قصد داشتیم چیزهایی که از خونه -

ررسی کنیم و...لوسیانا باقی مونده بود رو ب  

هام هم نفوذ کرده بود، هام رو ماساژ دادم و سعی کردم از شدت دردی که حتی به پشت چشمشقیقه

 کم کنم.

 ادامه دادم:

نمیدونم... فقط آستاروت هم یهو اونجا ظاهر شد. -  

 کالدیا پرسید:

ما اونجا طلسمی اجرا کردیم؟؟ -  

نه! -  

چیز خیلی مبهم و نامشخص رخ داده اد بیارم، آخه همهسعی کردم چیزهایی که دیده بودم رو به ی

 بود؛ اما یادم نمیاد که تو قلمرو جادوگران طلسمی اجرا کرده باشیم.

 گفتم:

. هیچی! فقط داشتیم چندتا کتاب که تقریبا نصفشون سوخته شده نه! جادو و طلسمی در کار نبود -

ی آستاروت پیدا شد. دستش رو دور روکلهبود رو بررسی میکردیم و بعدش تو یه چشم برهم زدن، س
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هام رو شنیدم! و گردنم حلقه کرد و منو از روی زمین بلند کرد... حتی صدای خُرد شدن استخوان

 بعد...

 

 آب دهنم رو قورت دادم؛ اما انگار یه سنگ بزرگ تو گلوم گیر کرده بود و داشت خفم میکرد.

 گفتم:

رم.من آب میخوام. شدیدا به آب نیاز دا -  

خواستم از روی صندلیم بلند شم؛ اما آدریان مانعم شد و قبل از اینکه بتونم واکنشی از خودم نشون 

 بدم، یه بطری آب به سمتم گرفت.

 گفتم:

ممنون. -  

 پرسید:

بعدش چه اتفاقی افتاد؟ -  

د!ی آستاروت پیدا شتو تصویر ذهنی بعدی، ما رفتیم تا با خاله رُزا حرف بزنیم. اما سروکله -  

و بعدش؟ -  

 کالفه دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم:

ما با هواپیما به ایرلند رفتیم تا با مردیت مالقات کنیم. مردیت دوستانی داشت که قرار بود با ما  -

ی این موضوع، تبدیل به فاجعه آشناشون کنه تا برای حل این مشکل ازشون کمک بگیریم. اما نتیجه

گناه زیادی کُشته شدن. خیلی زیاد!های بیشد... یه مصیبت محض! انسان  
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 لوکاس پرسید:

ما تو تصاویر ذهنیت به پرو هم رفتیم؟ -  

 خندیدم.

ترین اشتباهات ممکن بود.تو تصاویر ذهنی که دریافت کرده بودم، رفتن به پرو یکی از بزرگ  

 گفتم:

واقعی کلمه، افتضاح بود. به محض اینکه هواپیما تو پرو فرود اومد، ما هممون مُردیم! به معنای -  

 

 آدریان گفت:

چیزی که میگی باید یه جوک باشه! اگه هیچ جایی وجود نداره که بتونیم برای حفظ جونمون به  -

اونجا فرار کنیم... چطور ممکنه که آستاروت تو تمام تصاویر ذهنیت ظاهر شده باشه؟ آخه این 

ر پیدا کنه؟؟ها حضوشیطان لعنتی چطور میتونه تو تمام این مکان  

آرزو میکردم که ای کاش این قضیه فقط یه جوک مسخره باشه و از تهِ تهِ قلبم آرزو میکردم که ای 

 کاش میتونستم برای سواالت مختلفی که تو ذهنمون جوالن میدادن، جوابی داشته باشم.

ها اون مکاناینکه باید کجا بریم و چیکار کنیم... اینکه آستاروت چطور تونست خودش رو به تمام 

 برسونه... و اینکه آستاروت چطور موفق شد که تو تک تک اون تصاویر ذهنی، ما رو شکست بده.

 گفتم:

نمیدونم. و بدتر اینکه نمیدونم دیگه چه راهی برامون باقی مونده که بخوایم انجامش بدیم. من با  -

مون رو حل نمیکنه. تا جایی وجه مشکلهیچکمال میل هر پیشنهادی رو میپذیرم. چون فرار کردن به

که من تو تصاویر ذهنیم تجربه کردم، از االن به بعد، برای کمک سراغ هر کسی بریم، تهش به مرگ 
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هممون ختم میشه! تنها راهی رو که تو تصاویر ذهنیم امتحان نکردیم، این بود که مستقیما به جنگ 

ی ممکنه!دترین ایدهآستاروت بریم؛ اما خب... من فکر میکنم این راه، واقعا ب  

 کالدیا گفت:

موافقم. آستاروت خیلی قدرتمنده و اگه ما تو این ماجرا شکست بخوریم، چیزهای زیادی در معرض  -

چیز نابود میشه.خطر قرار میگیرن و در نهایت، همه  

طی بار های بلند و سریع راهروی کوچیک هواپیما رو چندینکالدیا از روی صندلیش بلند شد و با قدم

 کرد.

 گفت:

ما به این قضیه طوری فکر کردیم که باعث شد مسیر اشتباهی رو در پیش بگیریم. -  

ای داره که به مسیر اگه کالدیا فکر میکنه راهی که در پیش گرفتیم، اشتباهه؛ پس حتما یه ایده

.درست ختم میشه  

ی صندلیم نشستم.به سمت جلو خم شدم و روی لبه  

 گفتم:

ی درستی ازش میگرفتیم؟باید به این قضیه فکر میکردیم تا نتیجهبه نظرت چطور  -  

 

ای ارائه بده که حتی فقط پنجاه درصد خوب و کاربردی به نظر برسه، من حاضرم که تا اگه کالدیا ایده

ام رو همراهی کنم.تهش دخترخاله  

 گفت:

دویی هم انجام دادیم؟خب... تو فرار کردن رو تو تصاویر ذهنیت امتحان کردی. جادو چی؟ جا -  
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 مطمئن نبودم؛ اما گفتم:

گمونم چندتا طلسم رو امتحان کردیم؛ اما عمال هیچ تاثیر مثبتی نداشتن و هیچ پیشرفتی  -

ی آستاروت پیدا شد. من فکر نمیکنم تو تصاویر عایدمون نشد؛ بعدش هم طبق معمول سروکله

ونیم! چون اون شیطان لعنتی با حضورش ذهنیم حتی تونسته باشیم یه طلسم رو هم به انتها برس

چی رو نابود میکرد.همه  

خب! پس ما فرار نمیکنیم؛ بلکه دنبال یه طلسم کارآمد میگردیم.خیلی -  

 کریس پرسید:

نظرتون درمورد ایالی چیه؟ -  

 به صندلیم تکیه دادم و گفتم:

کدوم از تصاویر ذهنیم برای کمک به ما نیومد.نمیدونم. اون تو هیچ -  

 آدریان گفت:

اما ایالی گفت زمانی به کمکمون میاد که تو مسیر درست رو پیدا کرده باشی. درسته؟ -  

درسته! حق با توعه. حاال این موضوع با عقل جور درمیاد! بخاطر همین بود که تمام تصاویری که تو  -

ون تصاویری ذهنم دریافت کردم به اتفافات تلخ ختم شدن و ایالی هرگز خودش رو نشون نداد. چ

 ذهنی که من دیدم، درواقع یه لیست طوالنی از کارهایی بود که نباید انجام بدیم.

هایی که اون آرکون بیان کرده بود، سوق دادم.افکارم رو به سمت حرف  

 گفتم:

نفره دچارش شده، مُهر و موم بین ها و آشفتگی که هیئت هفتایالی گفته بود با ناپدید شدن پری -

ته شده. بنابراین قبل از اینکه آستاروت اعالم حضور کنه، ما باید راهی برای ترمیم این بُعدها شکس



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
402 

 

مُهر و موم پیدا کنیم. اینطور به نظر میرسید که انگار این موضوع به هدف ما که شکستن پیوندهامون 

ن هایی که ایالی باهامون درمیوبا آستاروت بود، ربطی نداشت؛ بخاطر همین ما هرگز روی حرف

گذاشته بود؛ تمرکز نکردیم. اما شاید نادیده گرفتن همین موضوع چیزی بوده که باعث شده راه 

 اشتباهی رو در پیش بگیریم!

 لوکاس گفت:

دقیقا همینطوره! نادیده گرفتن این موضوع باعث شده که ما مسیر اشتباهی رو در پیش بگیریم. -  

یش میاد که سکوتش رو بشکنه.ها سکوت میکنه و خیلی کم پلوکاس معموال تو بحث  

 بخاطر همین وقتی لوکاس حرفی به زبون میاره، امید تو وجود من به پرواز درمیاد.

 ادامه داد:

درمورد این موضوع فکر کن. تمام ماجرا با این قضیه شروع شد که راهی برای خالصی از شر  -

ه ما شدیدا روش تمرکز آستاروت پیدا کنیم و به نظر میرسه تو تصاویر ذهنیت هم موضوعی ک

داشتیم، همین بوده. اینکه چطور میتونیم آستاروت رو متوقف کنیم. درواقع ما برای از بین بردن 

جادو، به جادو روی آورده بودیم! اینکه چطور میتونیم آستاروت رو از این بُعد دور نگه داریم. اما 

ای که مایکل ترتیب داده، جلسههاست. چیزی که این وسط وجود داره، خیلی فراتر از این حرف

نفره صورت بگیره. اینکه چه افرادی باید جای خالی درمورد اصالحاتیه که باید تو هئیت هفت

رفته رو پر کنن؟ و... های از دستگرگینه  

 گفتم:

جورایی ی مطلوبی ختم نشد. یهها حضور داشتم؛ اما به هیچ نتیجهآره! من تو یکی از همین جلسه -

های بی سر و ته! درضمن، نحوی داشتن باهم بحث میکردن... بحثتلف کردن بود و همه به فقط وقت

 گمون نکنم نیاز به یادآوری باشه که آستاروت هم یهو تو اون جلسه ظاهر شد.



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
403 

 

 لوکاس گفت:

هایی که بین اون جلسه اهمیتی نداره؛ چیزی که مهمه اینه که بدونیم تو از بودن تو اون فضا و حرف -

فاها رد و بدل شد، چه موضوعی رو متوجه شدی؟آل  

 خدای من!

ی منطقی میرسونه.هاش داره ما رو به نتیجهلوکاس با حرف  

 گفتم:

ها به وقوع یه نفره برای پنج ماه نمیتونه ترمیم بشه. اونمتوجه شدم که پیوند اعضای هیئت هفت -

. بخاطر همین به نظر میرسید وم بیاریمگرفتگی نیاز دارن و ما نمیتونیم همچین مدت طوالنی دوماه

بست رسیده و از دست هیچکس کاری برنمیاد. ایالی گفته بود که ما باید مُهر و موم که جلسه به بن

نفره هم باید حل بشه. اما ما حتی نمیتونیم بین بُعدها رو ترمیم کنیم و مشکل اعضای هیئت هفت

ها بوده که باعث برسه به پنج ماه! درضمن، جادوی پری آستاروت رو برای چند روز دور نگه داریم؛ چه

ها نفره پیوندی شکل بگیره و هممون خیلی خوب میدونیم که پریمیشده بین اعضای هیئت هفت

 حاضر نمیشن به ما کمک کنن.

 کریس گفت:

اره، ها حتی اگه بدونن چه چیزهایی در معرض خطر قرار دها هرگز به ما کمک نمیکنن. پریآره! اون -

ها برای شدت از ما عصبانین؛ چون باعث شدیم هویت فراطبیعیها بهبازم هیچ اقدامی نمیکنن. اون

شدت لجباز هستن و ها بهها بهم بریزه. پریکُل دنیا فاش بشه و در نتیجه، روند زندگی اون

یزهایی که ها به غیر از قوانینشون و چوجه حاضر نمیشن از مسیر خودشون خارج بشن. اونهیچبه

ای حتی فکر نمیکنن!میخوان به دست بیارن، به هیچ موضوع دیگه  

 کریس دست به سینه شد و با ابروهای درهم، روی صندلیش لم داد.
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ها میشه یا فقط کوزت...!هایی که کریس االن بیان کرده، مربوط به تمام پریمن شک دارم حرف  

 لوکاس به حرف اومد:

نفره سرنخ ماست.آره؛ اما پیوند هیئت هفت -  

های امید رو حس کنم.میتونستم تو صدای لوکاس رگه  

ها پی ببرم؛ اما به لطف لوکاس، افکار هممون ذهن من به قدری آشفته بود که نتونستم به این نکته

 منسجم شده بود.

 خطاب به من ادامه داد:

ی بُعدها پیدا نکنی، سروکله تا زمانی که راهی برای حل تمام این مشکالت و ترمیم مُهر و موم بین -

 ایالی پیدا نمیشه.

 بطری آبی که تو دستم بود رو فشار دادم تا جایی که رسما مچاله شد.

 گفتم:

تر اما این کار غیرممکنه! شاید حتی از شکست دادن آستاروت تو جنگ رو در رو هم غیرممکن -

 باشه!

 تو این ماجرا هممون به فنا میریم...

 لوکاس گفت:

ای نداریم. اما باید یه اتفاقی رخ ونم. بخاطر همینه که ما برای برگزاری این جلسه با آلفاها عجلهمید -

بده. ما تا زمانی که راهی مطابق با قوانین برای حل این مشکل پیدا نکنیم، نمیتونیم آستاروت رو 

ند هستیم. بنابراین بهای خودمون پایها شدیدا به راه و روشها هم مثل پریشکست بدیم. ما گرگینه

ی افکارمون رو گسترش بدیم.باید دامنه  
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 به سمت کالدیا چرخیدم و گفتم:

گرفتگی به وقوع بپیونده؟ما میتونیم با استفاده از جادو کاری کنیم که یه ماه -  

گمون نکنم. منظورم اینه که... -  

فرو رفت.اش رو به بازی گرفته بود، به فکر شدههمونطور که انتهای موهای گیس  

 بعد ادامه داد:

من هرگز نشنیدم که همچین اتفاقی رخ بده؛ بنابراین فکر نمیکنم این کار، ممکن باشه؛ اما من  -

میتونم کمی در مورد این موضوع تحقیق کنم. ای کاش قبل از اینکه قلمرو جادوگران رو به آتیش 

های مهم بگردیم. آخه ما مثل بکشین، به تگزاس برمیگشتم تا میتونستیم دنبال یه سری از کتاب

های قلمرو ی بزرگ نداشتیم؛ اما تو هر کدوم از خونههای پرو، یه کتابخونهایلبه یا قلمرو گرگینهسنت

های خوبی درمورد جادو ایلبه، کتابی سنتجادوگران، تعدادی کتاب ذخیره شده بود. تو کتابخونه

 وجود نداره. و بدون داشتن اطالعات بهتر...

دیا از کنار لوکاس رد شد و روی صندلیش نشست.کال  

 موبایلش رو برداشت و گفت:

بذار ببینم به صورت آنالین چه مطالبی رو میتونم به دست بیارم. هرچند که بعید میدونم تو هواپیما  -

شدنی باشه.این کار، انجام  

های بلند و سریع مشغول اماز روی صندلیم بلند شدم و تو همون راهرویی که کالدیا قدم زده بود، با گ

 راه رفتن شدم.

 گفتم:
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خب... پس ما باید وضعیت آشفته فعلی رو به تعادل برسونیم. از اونجایی که پیوند اعضای خیلی -

نفره شکسته شده و...هیئت هفت  

 

 یهو با خطور کردن فکری به ذهنم، خشکم زد.

 اوه خدای من!

اره... بلکه منم یه فکری دارم.لوکاس تنها کسی نیست که یه ایده تو ذهنش د  

حلی که تو تصاویر ذهنیم هم امتحانش نکرده بودم.یه راه  

 کریس که انگار ذهنم رو خونده بود، پرسید:

تو داری به چیزی فکر میکنی که تو تصاویر ذهنیت امتحانش نکردی؟ -  

ی تایید تکون دادم.سرم رو به نشونه  

 آدریان گفت:

ی تو چیه؟م! ایدهما هممون سر تا پا گوشی -  

شاید من تو تصاویر ذهنیم شکست خوردم چون ما به جای اینکه سعی کنیم یه راه کامال متفاوت  -

رو امتحان کنیم، بیش از حد روی این موضوع تمرکز کردیم که سعی کنیم پیوندی که بین اعضای 

نفره شکسته شده رو ترمیم کنیم.هیئت هفت  

دم:به لوکاس نگاه کردم و ادامه دا  

ی فعلی نفرهی جدید ایجاد کنیم که کامال با هیئت هفتنفرهچی میشه اگه ما یه هیئت هفت -

 متفاوت باشه؟
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 لوکاس اخمی کرد و گفت:

ات حمایت کنم!من مطمئن نیستم که بتونم از ایده -  

 گفتم:

ضاش هم گذشته! درد نخور شده. درواقع از تاریخ انقها خیلی قدیمی و به ی گرگینهنفرههیئت هفت -

به جای اینکه تالش کنیم پیوندی که بین اعضای این هیئت وجود داشته رو ترمیم کنیم، چی میشه 

تر! چیزی که نفره باشه؛ اما بهتر و قویاگه یه چیز جدید ایجاد کنیم؟؟ چیزی که شبیه هیئت هفت

.گرفتگی نیاز نداشته باشیمبخاطرش به یه ماه  

من... -  

و چند لحظه به فکر فرو رفت.لوکاس سکوت کرد   

 بعد گفت:

نفره رو به طور کامل کنار بذاریم. وقت به این موضوع فکر نکرده باشم که هیئت هفتگمونم هیچ -

 من فقط...

هاش رو به هم فشار داد و گفت:لب  

آلفاها هرگز از این ایده خوششون نمیاد. اصال! -  

.ن مسئله ما رو متوقف کنهبا لوکاس موافق بودم؛ اما نباید بذاریم که ای  

 به حرف اومدم:

ها از چی خوششون میاد؟! ما داریم درمورد متوقف کردن آخه کی به این اهمیت میده که اون -

آخرالزمان حرف میزنیم. این آلفاهایی که داری ازشون حرف میزنی، اگه به اندازه کافی حواسشون 

تو همچین وضعیت داغونی گیر نیفتاده بودیم. اشون رو جدی میگرفتن؛ ما االن جمع بود و وظیفه
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نمیدونم... ولی وقتی هیچ جایگزینی وجود نداشت که فورا جای خالی فردیناند رو پر کنه، همین 

آلفاها برای چی فردیناند رو به قتل رسوندن و باعث شدن عین خر تو گِل بمونیم؟؟؟ یا تو همچین 

نفره رو ترک کنه و به ن که دوناوان هیئت هفتوضعیت بحرانی این آلفاها برای چی اجازه داد

شناسی سرشون میشد، این بالها رو هامون اضافه بشه؟ شاید اگه همین آلفاها چیزی از وظیفهمصیبت

اشون رو کنار بذارن و سرمون هوار نمیشد. در مورد این موضوع، آلفاهای گرامی باید افکار پوسیده

ل رو حل کنن.های مزخرف، این مشکخارج از چهارچوب  

ترین لحن ممکن پرسید:لوکاس با آروم  

و اگه آلفاها نتونن همچین کاری کنن؟ -  

ام گفتم:شدههای قفلباعصبانیت از بین دندون  

برن به جهنم! -  

 و واقعا هم این حرف رو کامال جدی بیان کرده بودم.

 ادامه دادم:

ها نیاز کدوم از اون، به موافقت هیچامون و متوقف کردن آخرالزمانما برای عملی کردن نقشه -

 نداریم.

آرومی خرخر کرد:لوکاس به  

ها رو نادیده بگیری، پشیمون ی آلفاها عمل کنی و اوناحتماال از اینکه میخوای خالف خواسته -

 میشی.

 

هام به اندازه کافی تند و تیز از لحنش مشخص بود که کمی عصبی شده و من میدونستم که حرف

تونن هر کسی رو کفری کنن؛ اما اصال برام اهمیتی نداشت!بودن که ب  
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 گفتم:

شاید حق با تو باشه؛ اما حداقلش اینه که زنده میمونیم! -  

 و وقتی روز به آخر برسه، تنها چیزی که واقعا مهمه، همینه! اینکه زنده بمونیم...

شونه!ی ما برای نجات دنیا مشکل دارن؛ خب... مشکل خوداگه آلفاها با شیوه   

*** 

تر میشه.چیز برامون پیچیدههرچی بیشتر میشینیم و حرف میزنیم، همه  

نفره رو سر و سامون بده اینکه سر دربیاریم چطور میتونیم طلسمی اجرا کنیم تا وضعیت هیئت هفت

 ها نیاز داشته باشیم... به نظر میرسهبدون اینکه آستاروت به این بُعد بکشونیم و بدون اینکه به پری

.که رسما غیرممکن باشه  

ای نداریم که چطور میتونیم از پس این مشکالت هواپیما بزودی فرود میاد و ما هنوز هیچ ایده

 بربیایم.

چیزی فراتر از افتضاحه.وضعیتی که دچارش شدیم، یه  

من واقعا دلم میخواد که قدم بعدیمون رو تو این ماجرا برداریم؛ اینطوری وقتی هواپیما رو زمین 

ها شروع کنیم.امون رو برای حل کردن این آشفتگیبشینه، میتونیم نقشه  

 اما تا االن که هنوز سر هیچ موضوعی باهم به توافق نرسیده بودیم.

 آقای داوسون گفت:

تو برای انجام این کار، هنوزم به یه پری نیاز داری. -  

رفتیم؛ اما تا االن تنها کاری که این تقریبا یه ساعتی میشه که از تو هواپیما با آقای داوسون تماس گ

حلی که بقیه ارائه میدادن رو با خاک یکسان کنه.ی من و هر راهمرد انجام داده، این بوده که نقشه  
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 گفتم:

اما گفتم که ما میتونیم از طریق کوزت... -  

 آقای داوسون حرفم رو قطع کرد و گفت:

تو نمیتونی روی این قضیه حساب باز کنی. -  

 

من! خدای  

چیز بدبین هستن!هایی شده بود که مدام غر میزنن و نسبت به همهآقای داوسون دقیقا مثل پیرزن  

 و انگار اصال قصد نداشت بیخیال این فاز منفی مسخره بشه.

 نگاهی به کریس انداختم که شونه باال انداخت و گفت:

رو قبال هم بهت گفتم. تو نمیتونی  من به کوزت پیام دادم؛ اما حق با آقای داوسونه. من این موضوع -

روی کوزت حساب باز کنی و توقع داشته باشی که اون از قلمروش فرار کنه تا به ما کمک کنه. 

درضمن، تو نمیتونی بخاطر این موضوع از دست کوزت عصبانی باشی و سرزنشش کنی؛ چون اون تو 

 موقعیت سختی گیر افتاده.

طور کوزت رو پیدا کنیم، کریس موبایلش رو از تو جیبش وقتی این موضوع رو مطرح کردم که چ

ها از طریق ایمیل باهم در ارتباطن.بیرون آورد و گفت که اون  

های کریس البته کریس نگفت که چندبار و... چه مدتیه که باهم ارتباط دارن؛ اما از اونجایی که گونه

ی بینشون سطحی نیست!ههای رز بهاری دراومده بودن، میشد فهمید که رابطرنگ گلبه  

ها به کریس ایمیل بزنه؛ اما قصد ندارم این من مطمئن نیستم که کوزت چطور میتونه از تو قلمرو پری

 سوال رو مطرح کنم یا درمورد اینکه چه اتفاقی بین کریس و کوزت رخ داده، فضولی کنم.
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ها پیوند بین کرار کرده؛ جادوی پریی آقای داوسون که بارها و بارها و بارها برامون تبا توجه به گفته

نفره رو تقویت میکرده، که به تبع باعث میشده این بُعد مهر و موم بشه.اعضای هیئت هفت  

بنابراین با عقل جور درمیاد که ما تو این وضعیت بحرانی، به همچین جادویی نیاز داشته باشیم؛ اما 

و... من نمیتونم خودم رو متقاعد کنم که برای  ها فکر کنیمالزمه که ما به چیزی فراتر از چهارچوب

 حل این مشکل، روی ایالی حساب باز کنم.

اش!دونهی ایالی پیدا نشد؛ حتی تو یهکدوم از تصاویر ذهنیم، سروکلهتو هیچ  

 اما با این وجود، حتی شاید مجبور بشم که به ایالی هم روی بیارم...

 گفتم:

ای های دیگهرو برای حل این قضیه نداشته باشیم؛ اما باید گزینهها شاید ما حمایت دربارهای پری -

ان؛ مگه نه؟ها واقعیهم وجود داشته باشه. نظرتون درمورد جِن چیه؟ اون  

 

صدا داد زدن:هام که تو هواپیما بودن، همراه با آقای داوسون که پشت خط بود، یکتمام دوست  

نه! -  

خوب نیست. خب اینطور که معلومه، این ایده اصال  

 گفتم:

خب! جِن رو میذاریم کنار.خییییلی -  

ای هم این وسط وجود داره که از مطرح کردنش میترسم.ی دیگهیه ایده  

ای بیفتیم.طلسم لوسیانا باعث شد که ما تو همچین مخمصه  
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 اگه لوسیانا چیزی از خودش باقی گذاشته باشه که بتونه ما رو از این مصیبت بیرون بکشه، چی؟

های آلکوئالر، خطرناک و مهلکه!ن میدونم که حتی قدم گذاشتن تو زمینم  

 من این موضوع رو به خوبی تو تصاویر ذهنی که به کمک سامانتا دریافت کرده بودم، فهمیدم.

 تو چندتا از تصاویر ذهنیم که به قلمرو جادوگران ختم میشد، من مُردم!

چین چیزی فکر میکنم؛ اما حتما جادویی اونجا وجود من حتی نمیتونم باور کنم که االن دارم به هم

 داره.

 یه جادوی قوی!

سرعت تو تصاویر ذهنیم ظاهر بشه.و همین جادو تنها راهیه که باعث میشد آستاروت بتونه به  

 بنابراین چی میشه اگه من این جادو رو پیدا کنم و ازش استفاده کنم؟

د داره.این وسط دوتا مشکل در رابطه با این کار وجو  

این جادویی که تو قلمرو جادوگران باقی مونده، هر چی که هست، احتماال جادوی سیاهه و اینکه 

 سعی کنم ازش استفاده کنم، مثل این میمونه که آستاروت رو تحریک کنم تا وارد این بُعد بشه!

نرم. ترین قسمت مغزم دفن کنم تا دیگه سراغشو این یعنی من باید این ایده رو تو تاریک  

 چون این ایده به معنای واقعی کلمه، احمقانه هست!

ی احمقانه میفتاد!اما همینطور که بین افکارم میچرخیدم، نمیدونم چرا دوباره گذرم به این ایده  

به صندلیم تکیه دادم و طوری به کمربند ایمنی خیره شدم که انگار قراره جوابی که بهش نیاز دارم رو 

کنم. از اون کمربند دریافت  

 صدای آقای داوسون از بلندگوی تلفن پخش شد:
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هر کاری که میخوای انجام بدی، باید بدونی پیوندی که بین اعضای هیئت جدید شکل میگیره، باید  -

تر باشه. من فقط نمیدونم که تو چطور میخوای به همچین های یه گروه قویاز پیوند بین گرگینه

و استفاده کنی.چیزی دست پیدا کنی، حتی اگه از جاد  

 ادامه داد:

نفره باقی مونده، به نتیجه برسه. من بعید میدونم این موضوع بدون وجود پیوندی که از هیئت هفت -

نفره شکسته شده؛ اما میشه از این پیوند برای پر کردن جای خالی جادو پیوند اعضای هیئت هفت

ترین تکیه کردن به این پیوند، هوشمندانه استفاده کرد. این پیوند میتونه ترمیم بشه. به نظر میرسه

برای انتخاب باشه؛ اما من نمیدونم ما چطور میتونیم پنج ماه با همین وضعیت دووم بیاریم. ما  گزینه

رو شدیم.ی شیاطین روبهاطراف قلمرو جادوگران، دوباره با حمله  

 کالدیا جیغ کشید:

چی؟؟؟ -  

 بعد فورا ادامه داد:

و باید باهامون درمیون میذاشتی، این بود که به من یا تسا بگی تو مدتی که از اولین چیزی که ت -

تگزاس دور بودیم، چه اتفاقاتی اونجا رخ دادن. ما االن تقریبا یه ساعته که داریم تلفنی باهات حرف 

وقت تو تازه بهمون میگی شیاطین دوباره به اون منطقه حمله کردن؟؟میزنیم، اون  

سون گفتم:خطاب به آقای داو  

واقعا؟؟ -  

 این یه افتضاح محض بود!

 آقای داوسون جواب داد:
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های تگزاس، این من کاری رو انجام دادم که فکر میکردم برای همه بهتره. به عنوان آلفای گرگینه -

ی منه!وظیفه  

 

 کالدیا گفت:

هته؛ اما من های گروتو میتونی درمورد تسا این حرف رو بیان کنی؛ چون اون عضوی از گرگینه -

ها متعلق به منه؛ حتی اگه نخوام هیچ ارتباطی باهاشون داشته باشم. بنابراین اگه نیستم! اون زمین

 مشکلی در رابطه با قلمرو جادوگران پیش بیاد، تو باید اون موضوع رو با من در میون بذاری.

که همتون حسابی جوون و حق با توعه. من متاسفم؛ اما چیزی که شما دائما فراموش میکنین، اینه  -

و سال گروهم مواظبت کنم. نه سنی منه که از افراد کمتجربه هستین؛ اما من نیستم. این وظیفهکم

ها رو به سمت خطر هُل بدم!اینکه اون  

 خرخری سر دادم.

هایی که آقای داوسون برای توجیه کردن خودش بیان میکرد رو اصال نمیتونستم این چرت و پرت

.و هر لحظه ممکن بود آمپر بچسبونم؛ اما لوکاس پادرمیونی کرد تا من از کوره در نرمدرک کنم   

 خطاب به آقای داوسون گفت:

.تر و آلفاتر هستم. بنابراین تو حداقل باید منو در جریان این اتفافات میذاشتیاما من از تو باتجربه -  

ص، تلفن رو خُرد و خاکشیر نکنم.هامو مشت کردم که جلوی خودم رو بگیرم تا از شدت حردست  

اش دیگه رسما داره منو کفری میکنه.آقای داوسون با این صالحدید مسخره  

ای هم که پیشنهاد میدیم، مدام ساز مخالف میزنه.هر نقشه  
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خطی دفعه فقط من نیستم که فکر میکنه آقای داوسون داره اعصاب همه رو خطاما خداروشکر این

هممون همچین احساسی داریم.میکنه... چون ظاهرا   

االن بحث کردن با آقای داوسون درمورد اینکه باید چه چیزهایی رو بهمون بگه و چه چیزهایی رو 

 نگه، فقط باعث میشه که وقتمون تلف شه.

 گفتم:

آستاروت برای حمله کردن به ما منتظر نمیمونه. -  

 و با این جمله، توجه همه رو به سمت مشکل اصلی سوق دادم.

 ادامه دادم:

ما حداکثر چند روز وقت داریم، حتی شایدم کمتر! اگه بخوایم دست روی دست بذاریم و منتظر  -

گرفتگی رخ بده، هممون میمیریم. همه!بمونیم تا یه ماه  

ی لجباز که تا چیزی که حاال انگار نوبت من بود که مدام حرفم رو تکرار کنم؛ درست مثل یه بچه

اره، بیخیال نمیشه!میخواد رو به دست نی  

های تکراریش قفلی زده!یا بهتره بگم درست مثل آقای داوسون که روی همین حرف  

 گفتم:

وقت...اگه ما سعی کنیم یه هیئت جدید ایجاد کنیم، اون -  

 آقای داوسون دوباره حرفم رو قطع کرد و گفت:

تالش کردیم تا پیوندی که  من نمیگم که تو نمیتونی یه هیئت جدید تشکیل بدی. ما تا حاال سخت -

نفره، شکسته شده رو ترمیم کنیم. اما اینکه بخوایم با حذف کردن این پیوند و اعضای هیئت هفت

ی خوبی نیست.کارمون رو شروع کنیم، اصال ایده  
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هاش گوش نمیدادم.آقای داوسون به حرف زدنش ادامه داد؛ اما من دیگه به حرف  

ورد این موضوع باهامون در میون گذاشته بود، ممنون بودم؛ اما من از نظری که آقای داوسون درم

 گمونم این مرد تو گذشته گیر افتاده و نمیتونه افکار قدیمیش رو کنار بذاره.

 اما من برای آینده یه چیز بهتر میخواستم.

ها رو تو هیئت جدید داشته باشیم؟!چیزی که من درک نمیکنم، اینه که چرا فقط باید گرگینه  

تر اقدام وقت شاید بتونیم بهتر و موفقه ما تعدادی جادوگر و پری به هیئت جدید اضافه کنیم، اوناگ

 کنیم؛ مگه نه؟

به نظر من اینکه از جادوی بیشتری تو هیئت جدید بهره ببریم، شرایط خیلی بهتری رو برامون رقم 

 میزنه.

ن معنیه که دیگه تامین امنیت و و این تنوعی که برای تشکیل هیئت جدید به کار میبریم؛ به ای

ی سالمت تمام ارواحی که تو این بُعد زندگی میکنن و هنوز وارد دنیای مردگان نشدن، فقط به عهده

ها نیست.گرگینه  

ها همکاری کنن.ها و جادوگرها هم مجبور میشن برای حفظ جون موجودات این بُعد، با گرگینهپری  

های آقای داوسون، ظاهرا من اشتباه میکنم.باشه؛ اما طبق گفته ی خیلی خوبیبه نظر میرسه که ایده  

 

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"بنده.ها پایی گرگینهی تو اشتباه باشه. مایکل بیش از حد به افکار پوسیدهمن فکر نمیکنم ایده" -  
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طع کنم؟ فکر . به نظرت چی میشه اگه همین االن تلفن رو قجدی؟ پس تو هم با من موافقی" -

رو راضی کنیم که بعدا به آقای داوسون بگن یهو ارتباطمون باهاش قطع شد؟ به  میکنی بتونیم بقیه

"هر حال اینکه تو هواپیما همچین اتفاقی رخ بده، طبیعیه دیگه!  

 داستین خندید و گفت:

"آره؛ احتماال." -  

 کالدیا انگشتش رو بین من و داستین تکون داد و پرسید:

دوتا دارین درمورد چی حرف میزنین؟شما  -  

هام رو تو حدقه چرخوندم و به تلفن اشاره کردم.چشم  

اش گرفته بودم.آقای داوسون هنوز داشت حرف میزد؛ اما من کامال نادیده  

 دیگه وقتشه که تلفن رو قطع کنم!

، مدام داردی خشچون آقای داوسون هیچ موضوع جدیدی برامون مطرح نمیکنه؛ بلکه مثل یه سی

اش رو تحویلمون میده.کنندههای تکراری و ناامیدحرف  

 لوکاس گفت:

نفره و فکر کنم بتونم توضیح بدم که چرا مایکل تا این حد با کنار گذاشتن هیئت هفت -

های مربوط بهش، مخالفت میکنه.چهارچوب  

 شونه باال انداختم و گفتم:

.لطفا بهمون بگو -  
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قای داوسون رو درک نمیکنم... و شاید دارم تو این قضیه اشتباه پیش های آچون من واقعا مخالفت

 میرم!

 لوکاس به حرف اومد:

های گروهم از این مزیت برخوردار شدیم که تعدادی از افرادی که گرگینه نیستن رو من و گرگینه -

ها رو به هم تو جمع خودمون داشته باشیم. درواقع ما این افراد رو تو گروهمون پذیرفتیم و اون

جورایی مثل همون کاری که من با کالدیا های گروه وجود داره، گره زدیم؛ یهپیوندی که بین گرگینه

های گروهم متصل تک گرگینهانجام دادم، یعنی با ایجاد پیوند بین خودم و کالدیا، اون رو به تک

ور نیست که لزوما مثل کردم. اما پیوندهایی که بین موجودات فراطبیعی متفاوت شکل میگیرن، اینط

گونه، قوی باشن!پیوندهای بین موجودات فراطبیعی هم  

گونه؟های بین موجودات همپیوند -  

ای برسه.ها میخواد به چه نتیجهمطمئن نبودم که لوکاس با این حرف  

 گفت:

بهت بذار اینطوری به این قضیه فکر کنیم... وجود تو سرشار از قدرتیه که بخاطر گرگینه بودن،  -

تعلق گرفته و این قدرتی که داری، توسط قدرت داستین، تقویت میشه. یعنی شما دوتا هروقت که به 

کمک احتیاج داشته باشین؛ میتونین قدرت همدیگه رو قرض بگیرین. درسته؟ به نظر من که این کار 

 رو انجام میدین.

 گفتم:

آره. میتونیم از قدرت همدیگه استفاده کنیم. -  

ها، من و داستین مدام از قدرت همدیگه استفاده میکنیم.ا و درگیریهتو مبارزه  

 لوکاس ادامه داد:
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ای هم تو وجودت داری تو یه جادوگر هم هستی... که این یعنی تو یه منبع سرشار از قدرت دیگه -

تا که از جادو لبریز شده. اما این دوتا قدرت، از هم جدا هستن. یعنی قدرت جادو و قدرت گرگت، دو 

 چیز کامال متفاوت تلقی میشن.

میخواستم دهنم رو باز کنم تا بهش بگم اینطور نیست؛ اما لوکاس اصال بهم فرصت حرف زدن نداد و 

 گفت:

هات هات از وجودت بیرون کشیده شدن... گفتی که قدرتوقتی درمورد شبی حرف زدی که قدرت -

دن، درسته؟ها دوتا بوای محدود نشدن؛ بلکه اونتو یه ظرف شیشه  

آره، درسته. -  

هام بودن، فکر کنم؛ اما خب ای که حاوی قدرتاصال دلم نمیخواست درمورد اون دوتا ظرف شیشه

ها دوتا بودن.اون  

 ادامه داد:

ای دوتا بودن؛ چون تو دو وجه داری! و هر دو وجهت، قدرتمند هستن. بخاطر هاش شیشهاون ظرف -

تو دوتا منبع غنی و سرشار از قدرت داری. همینه که آستاروت تو رو میخواد.  

 

نفره داره؟!درسته! ولی این موضوع چه ربطی به هیئت هفت -  

نفره رو به پیوند تو و هفت خوبی برات شرح بدم، پیوند اعضای هیئتمن برای اینکه این قضیه رو به -

دش هم یه گرگه! اما داستین تشبیه کردم. داستین میتونه قدرت گرگ تو رو افزایش بده؛ چون خو

 نمیتونه وجهی که به جادوگر بودنت مربوط میشه رو تقویت کنه و...

 نه! اینطور نیست.

 گفتم:
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تر شد. تدریج قویچیزی که میگی، درست نیست. از وقتی که من تبدیل به گرگینه شدم، جادوم به -

تغییر بخاطر این  این شدت تغییر کردن. فکر نمیکنیدر طی چند ماه گذشته، تصاویر ذهنی من به

باشه که من تبدیل به گرگینه شدم؟ حتما هست! بنابراین نمیشه گفت قدرت گرگ و قدرت جادوی 

 من کامال از هم جدا هستن.

توصیف نباشه؛ چون تو برگزیده  ای از قدرت برسه که قابلجادوی تو همیشه قرار بوده به درجه -

ی بلوغ و ی. این تغییر بخاطر این بوده که تو وارد دورهشدی که یه گروه از جادوگران رو رهبری کن

تر میشه.بزرگسالی شدی و هرچی که سنت بیشتر بشه، جادوت هم قوی  

هایی که لوکاس بیان کرده بود رو هضم کالفه دستی به پیشونیم کشیدم. داشتم سعی میکردم حرف

 کنم.

 گفتم:

ودم.وقت اینطوری به این قضیه فکر نکرده بگمونم هیچ -  

تبدیل شدنم به گرگینه و تغییر تصاویر ذهنیم همزمان باهم به وقوع پیوستن، بخاطر همین به نظر 

ی بزرگ بوده که تو ذهن خودم میرسید که این دوتا اتفاق به هم مرتبطن؛ اما شاید این فقط یه فرضیه

 شکل گرفته.

 وقتی دیگه حرفی به زبون نیاوردم، لوکاس پرسید:

نتون هیچ جادویی رو از جانب تو در اختیار داستین نمیذاره؛ درسته؟پیوند جفت بود -  

 داستین گفت:

ی طلسم و جادو افتضاحم.آره، همینطوره. من مثل همیشه تو زمینه -  

 

 لوکاس خطاب به من گفت:
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دیدی؟ -  

 گندش بزنن!

چی برای من منطقی به نظر میرسه.حاال همه  

 لوکاس گفت:

دلم بخواد این موضوع درست نباشه... حقیقت اینه که پیوند بین من و اهمیتی نداره که من چقدر  -

ی پیوند بین تو و داستین قوی نیست. و...کالدیا، به اندازه  

 کالدیا پرسید:

ی پیوند تسا و داستین قوی نیست؟؟پیوند جفت بودن ما به اندازه -  

وضوح میلرزید... درست مثل کسی که بغض کرده.صدای کالدیا به  

ایه که فهمیده بابا نوئل واقعی نیست!ن میتونستم تصور کنم که حالِ االن کالدیا، مثل حال بچهو م  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

لوکاس این موضوع رو خیلی باز کرده... نه؟ فهمیدن یهویی این قضیه، شوک بدی به کالدیا وارد " -

"کرده. حتی میتونم ناراحتی دخترخالم رو حس کنم.  

"دقیقا!" -  

 لوکاس خطاب به کالدیا جواب داد:

ها فرق میکنه؛ اما تره. بخاطر همین پیوند ما با اونگونه، خیلی قوینه! پیوند بین دو موجود هم -

 مشکلی نیست عزیزم.

 لوکاس دست کالدیا رو گرفت و گفت:
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ف بزنیم. اما من اگه تو بخوای تبدیل به یه گرگینه بشی، ما میتونیم در مورد این موضوع حر -

کردن پیوندمون از دستم برمیومد، انجام دادم. هرکاری که برای قوی  

 کالدیا به حرف اومد:

من فکر میکردم که... -  

کالدیا حرفش رو ادامه نداد و از اونجایی که هردوشون روی همدیگه تمرکز کرده بودن، میتونستم 

 حدس بزنم که دارن تو ذهنشون با هم حرف میزنن.

 

های کالدیا نشوند.ی نرمی روی لباز چند لحظه، لوکاس بوسه بعد  

 کالدیا نفس عمیقی کشید و به حرف اومد:

خب! اما من نمیدونم اصال دلم میخواد یه گرگینه باشم یا نه...خیلی -  

دلم میخواست کالدیا رو برای تبدیل شدن به یه گرگینه تشویق کنم؛ اما مطمئن نبودم که به کدوم 

د این کار رو انجام بدم.شیوه بای  

این انتخاب برای کالدیا، یه انتخاب موندگار و ابدی محسوب میشه؛ بنابراین تنها کسی که میتونه 

 درباره این موضوع تصمیم بگیره، خودشه!

 لوکاس گفت:

نفره فقط از من فقط سعی داشتم به تسا کمک کنم تا این موضوع رو درک کنه که چرا هیئت هفت -

تشکیل شده... وگرنه هرگز این موضوع رو پیش نمیکشیدم عزیزم. هاگرگینه  

 بعد به من نگاه کرد و ادامه داد:
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ها قبل گرفته شده و تا االن به کننده وجود داشته که این تصمیم خاص از مدتیه دلیل بزرگ و قانع -

 همون شیوه پابرجا مونده.

 گفتم:

آره، متوجه شدم که منظورت چیه. -  

اس کامال منطقی و قابل درک به نظر میرسید و واقعا از توضیحات آقای داوسون، مفیدتر های لوکحرف

 بود!

 ادامه دادم:

ها شکل گرفته چون باعث میشه نفره فقط به این دلیل بین گرگینهتو میگی که پیوند هیئت هفت -

تر و ای پر انرژیالعادهها در کنار همدیگه به طرز فوقکه قدرتشون تضمین بشه؛ درواقع قدرت اون

وقت تره. اگه این هیئت از سه تا گرگینه، سه تا جادوگر و سه تا پری تشکیل میشد، اونمستحکم

ی فعلی که از نفرهوجه با قدرت پیوند هیئت هفتهیچپیوندی که بین این نه نفر برقرار میشد، به

.تا گرگینه تشکیل شده، قابل مقایسه نبودهفت  

گفت: لوکاس لبخندی زد و  

های مختلف ایجاد ی جدید رو بین گونهنامهدقیقا! اینطور که معلومه تو قصد داری پیوند و توافق -

ی قدیمی پیش رفتیم، شاید این ایده یه های طوالنی که با این شیوهکنی و من فکر میکنم بعد از مدت

ور کامل از دید همه ها خودشون رو به طتغییر صحیح تلقی بشه؛ مخصوصا تو شرایط حاضر که پری

ها دوباره برگردن... یا حتی اگه به طور کامل ی تو باعث میشه که پریمخفی کردن. چیزی مثل ایده

اشون تو برخی نواحی پیدا میشه. اما تو باید راهی پیدا کنی تا برنگردن؛ حداقل مطمئنیم که سروکله

تر از پیوندی باشه که خیلی قویهای مختلف ایجاد بشه، پیوند جدیدی که قراره بین فراطبیعی

های گروه من با موجودات فراطبیعی دیگه برقرار کردن.گرگینه  
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ای که من پیشنهاد کرده بودم رو کامال با خاک یکسان نکرده حداقل لوکاس مثل آقای داوسون نقشه

 بود.

 گفتم:

تو فکر میکنی ما برای تشکیل یه هیئت قدرتمندتر به چه چیزی نیاز داریم؟ شاید جادویی وجود  -

 داشته باشه که با استفاده ازش بتونیم این پیوند رو تقویت کنیم؟

 آدریان به حرف اومد:

اما ما برای عملی کردن این ایده، به چیزی فراتر از تقویت پیوند جدید نیاز داریم، مگه نه؟ -  

 لوکاس گفت:

. تو به چیزی احتیاج داری که به ی تقویت برای کاری که ما قراره انجام بدیم، خیلی ضعیفهآره! واژه -

هم پیوند بدی. این همون چیزی بوده که باعث میشده هیئت  کمکش بتونی تمام این قلمرو رو به

های آلفایی هستن که در هترین گرگیننفره قویشدت قدرتمند باشه. اعضای هیئت هفتنفره بههفت

هاشون رو به هم مرتبط و محدود کنن. ها این تعهد رو قبول کردن که قدرتقید حیاتن و... اون

تر... موضوعی که تو صدر اینطوری قدرت هر گرگ تا شش برابر افزایش پیدا میکرد. و از همه مهم

ها هم بهره برده بود و از جادوی پرینفره ها قرار میگیره، اینه که پیوند اعضای هیئت هفتتمام این

 همین موضوع باعث میشد که قدرت این پیوند حتی بیشتر بشه.

 یه لحظه صبر کن ببینم!

 پرسیدم:

ها این پیوند رو ضعیف نمیکرد؟؟وجود جادوی پری -  

ها منشا این پیوند نبود؛ بلکه فقط مثل سیمانی بود که باعث میشد پیوند هیئت نه! جادوی پری -

ی این موضوع شدی؟نفره محکم و قوی باقی بمونه. متوجهتهف  
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تا حدودی... -  

تر شده بود.ای که کشیده بودم، از چیزی که میخواستم و فکرش رو میکردم، پیچیدهنقشه  

طوری که هرچی بیشتر ذهنم رو به کار میندازم و بیشتر درموردش فکر میکنم، سردرد امونم رو 

 میبُره!

 لوکاس گفت:

ه یه منبع قدرت نیاز داری تا پیوند جدید رو تقویت کنی... البته منظورم از تقویت، چیزی در تو ب -

حد سوخت اتمیه! و من هیچ پیشنهادی ندارم که تو چطور میتونی این کار رو انجام بدی. اما متوجه 

نستم.حلی پیدا کنی که من نتوشدم که اگه تو کمی بهتر این مشکل رو هضم کنی، شاید بتونی راه  

 گفتم:

ممنونم. بابت توضیحاتی که در اختیارم گذاشتی، ازت ممنونم. -  

از اینکه دوباره افکارم به سمت ایالی کشیده بشن، متنفر بودم؛ اما حتما یه دلیلی وجود داشته که 

ی ایالی تو قلمرو آلکوئالر پیدا شده بود.سروکله  

حذف کنم. تو این شرایط بحرانی، من نمیتونم ایالی رو از ذهنم  

 به هر حال ایالی هم یه گزینه محسوب میشه!

ی پیوند جدید تو ذهنش میچرخید!ی معامله با من حرف میزد؛ همین ایدهشاید وقتی اون مرد درباره  

 به حرف اومدم:

شاید ایالی بتونه بهمون کمک کنه تا این پیوند جدید رو ایجاد کنیم. اون... -  

د، جواب داد:آقای داوسون که هنوز پشت خط بو  
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ها اصال دلشون ها وجود نداره؛ اما تا جایی که من فهمیدم، اوناطالعات چندانی درمورد آرکون -

 نمیخواد که به عنوان منبع قدرت فرض بشن!

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

این ایجاد پیوند جدید، قدرت خیلی زیادی رو از وجود ایالی خارج میکنه. و حتی اگه اون مرد با  -

کار موافقت کنه، من مطمئنم که تو هرگز دلت نمیخواد بهاش رو پرداخت کنی؛ چون مسلما برات 

 گرون تموم میشه!

 فقط بخاطر اینکه قبال همچین کاری انجام نشده، نمیتونم قبول کنم که این موضوع غیرممکنه.

 اگه من به یه منبع قدرت نیاز داشته باشم، هرطوری شده باید پیداش کنم.

ز آقای داوسون پرسیدم:ا  

تو فکر میکنی برای عملی کردن این نقشه، دقیقا به چه مقدار قدرت نیاز داریم؟ -  

 جواب داد:

ی موجودات بُعد مردگان قرار نگیره؟ خب... تو برای اینکه این بُعد رو مهر و موم کنی تا موردحمله -

ی!ی جادویی نیاز داربه قدرتی معادل انفجار ده بمب ناشناخته  

 آهی کشید و ادامه داد:

گرفتگی نیاز بوده؛ ها و یه ماهنفره به جادوی پریبخاطر همینه که همیشه برای تشکیل هیئت هفت -

ترین نفره رو که از قویچون ایجاد پیوند، انرژی زیادی مصرف میکرده تا بتونه اعضای هیئت هفت

نگه داره.پارچه های در قید حیات تشکیل میشده، متحد و یکگرگینه  

 نگاهم رو به اطراف اتاقک هواپیما چرخوندم.
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هام، ناامیدی میبارید؛ اما من قصد ندارم متوقف بشم؛ مخصوصا حاال که ی تک تک دوستاز چهره

ای میرسیم.باالخره داریم به یه نتیجه  

 پرسیدم:

ل بده؛ اما برای و قدرتمندی که گفتی میتونه پیوند جدید رو تشکی خب این انفجار بمب ناشناخته -

اینکه این پیوند رو قوی نگه داریم، بازم به قدرت بیشتری نیاز پیدا میکنیم؟؟ چون من اصال دلم 

سختی راهی برای ایجاد این پیوند پیدا میکنم، با درهم شکسته شدنش مواجه بشم!نمیخواد وقتی به  

 لوکاس گفت:

شه؛ بنابراین میتونی هرطور که دلت تو باعث میشی که به این پیوند خدشه یا آسیبی وارد ن -

 میخواد، این پیوند رو ایجاد کنی.

دیگه فشار میداد... یه هم هاش رو بهاین رو گفت و چند لحظه سکوت کرد؛ اما طوری که لوکاس لب

های بیشتری برای گفتن داره.حسی بهم میگفت که حرف  

 پرسیدم:

چیزی هست که بهم بگی؟ -  

اش بخونم بخاطر حرفی که قراره بیان کنه، داره از د. میتونستم از چهرهلوکاس به کالدیا نگاه کر

 کالدیا عذرخواهی میکنه.

.خوب میدونستم که قراره چه چیزی از لوکاس بشنومو من خیلی   

 به حرف اومد:

از اینکه همچین چیزی رو بیان کنم، متنفرم؛ اما... -  

 خودم حرفش رو کامل کردم:
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دوگران برگردم و لوازمی که از لوسیانا باقی موندن رو چک کنم.من باید به قلمرو جا -  

 کالدیا از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاد و همونطور که به لوکاس نگاه میکرد، گفت:

نه! تسا نمیتونه همچین کاری انجام بده! -  

 کالدیا تنها کسی نبود که بخاطر این ایده، حسابی آمپر چسبونده بود.

سختی ستین هنوز آروم روی صندلیش نشسته بود؛ اما میتونستم حس کنم که بهحتی با اینکه دا

 جلوی خودش رو گرفته تا یه مشت تو صورت لوکاس نکوبونه... بخاطر پیشنهاد مزخرفی که داده بود.

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"آروم باش! شاید پیشنهاد لوکاس..." -  

که وقتی به قلمرو جادوگران رفتی، مُردی! چندین بار این اتفاق  تو گفتی تو تصاویر ذهنیت دیدی" -

هست؛ بلکه فقط یه دیوانه  برات تکرار شد. تو نمیتونی به اونجا برگردی. این کار نه تنها احمقانه

"میتونه به همچین چیزی روی بیاره. و من...  

.داستین همینطور تو ذهنم داشت داد و فریاد میکرد  

م از روی نیمکت بلند شده بودن و شدیدا از پیشنهاد لوکاس انتقاد میکردن.کریس و آدریان ه  

کالدیا سکوت کرده بود؛ اما طوری که به جفتش نگاه میکرد؛ مشخص بود که لوکاس از طریق 

.پیوندشون داره علت پیشنهادش رو برای کالدیا توضیح میده  

های کالدیا دود بیرون میاد!تقریبا میتونستم ببینم که از شدت عصبانیت، داره از گوش  

نفس عمیقی کشیدم و با حرفی که زدم، خودم رو به کشمکشی که بین بقیه ایجاد شده بود، وارد 

 کردم:
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سرعت میتونست خودش رو به من برسونه و... از از اونجایی که آستاروت تو تصاویر ذهنیم به -

ی پیدا میشه که بهمون حمله میکنن؛ من ی شیاطینهای آلکوئالر سروکلهاونجایی که هر شب تو زمین

ی جادویی فعال تو قلمرو جادوگران وجود داره.حدس میزنم که یه حلقه  

 

هام رو به اندازه کافی با صدای بلند بیان کرده بودم تا همه از داد و بیداد کردن دست بکشن و حرف

 سکوت کنن.

 ادامه دادم:

. و اگه چیزی ی لوسیانا نسوختهیه چیزی تو خونهمن فکر میکنم این موضوع به این معنیه که  -

وجود داشته باشه که نسوخته باشه، میتونه به این معنی باشه که شاید لوسیانا تو قلمرو جادوگران 

جادویی باقی گذاشته باشه که بتونه برای تقویت و استحکام پیوند جدید بهمون کمک کنه. کالدیا تو 

ایلبه پیدا میشن، چندان جالب و ی سنتجادو تو کتابخونههایی که درمورد خودت گفتی کتاب

کاربردی نیستن. اگه لوسیانا تو قلمرو جادوگران یه گنجینه داشته باشه چی؟ یه اتاقکی که تو اون 

ی چوبی وسط جنگل که وسایلش رو اونجا ذخیره و سوزی، نسوخته باشه؟ یا حتی یه کلبهآتیش

ود داشته باشه، ما باید پیداش کنیم.پنهون میکرده؟ اگه همچین چیزی وج  

 کالدیا گفت:

من نمیخوام از چیزی استفاده کنم که متعلق به لوسیانا بوده و باهاش کار میکرده. اون... -  

 گفتم:

لوسیانا یه شیطان بود. -  

 این یه موضوع واضحه که هیچ شکی توش نیست.

د، بحث کنم.منم قصد ندارم درمورد اینکه لوسیانا چقدر خبیث و شرور بو  
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 ادامه دادم:

اما پست بودن لوسیانا به این معنی نیست که ما نمیتونیم چیزی که متعلق به لوسیانا بوده و میتونه  -

چیز بستگی به این داره که بهمون کمک کنه رو پیدا کنیم. جادو اساسا و ذاتا خوب یا بد نیست؛ همه

.رزا بهم گفت تو چطور ازش استفاده میکنی. این چیزی بود که خاله  

 کالدیا شونه باال انداخت و گفت:

حاال هرچی! اما جادویی که اونجا وجود داره، جادوی سیاهه و... -  

من از هیچ جادوی سیاهی استفاده نمیکنم. یا حتی از جادوی خاکستری! -  

 البته شاید... احتماال!

 

 ادامه دادم:

ه باشه که بتونیم ازش استفاده کنیم چی؟ هون اما اگه تو قلمرو جادوگران منبع قدرتی وجود داشت -

چیزی که به آستاروت این اجازه رو میده تا بتونه وارد بُعد ما بشه؟ بنابراین ما باید بفهمیم چیزی که 

های آلکوئالر باقی مونده، دقیقا چیه. مخصوصا اگه بتونیم از همین منبع قدرت برای تقویت تو زمین

 پیوند جدید استفاده کنیم.

ی کشیدم.آه  

تر میکنه تا باهام مخالفت کنن.هام رو کُفریهای بعدی که قراره بیان کنم، مطمئنا دوستجمله  

 گفتم:

هایی که دربارها رو ترک اما ما به تعدادی پری هم نیاز داریم. نظرتون درمورد اون دسته از پری -

اشون فرار کردن، چیه؟کردن یا از قلمرو گونه  
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 کریس گفت:

ها بودم. امکان نداره که ما از یکی ی گذشته، من مشغول جنگیدن با همین عوضیچند هفتهدر طی  -

های سرکش و عوضی درخواست کمک کنیم.از اون پری  

 بعد موبایلش رو از تو جیبش بیرون آورد و گفت:

.من دوباره به کوزت ایمیل میزنم -  

 آقای داوسون گفت:

اه ارتباط برقرار کنه؛ اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده. دوناوان داره سعی میکنه با دربار م -

ها رو بذارید کنار؛ چون نمیشه بهشون دسترسی پیدا بنابراین با این اوصاف، فکر میکنم باید پری

 کرد.

 گفتم:

ی آلفا، چندتا جادوگر، شاید یه سری پری پس چیزهایی که برامون باقی موندن؛ تعدادی گرگینه -

اگه بتونیم پیداشون کنیم و یه آرکون محسوب میشن. ما باید هر کاری که از سرکش که البته 

 دستمون برمیاد انجام بدیم تا این نقشه جواب بده.

حداقل امیدوارم که بتونیم از پس این کار بربیایم؛ اما اگه بخوام روراست باشم، چندان مطمئن نیستم 

.که این نقشه جواب بده  

ما به اندازه کافی قدرت جادویی به دست بیاریم تا بتونیم برای تشکیل من چندان مطمئن نیستم که 

 پیوند جدید اقدام کنیم.

سوزی جون سالم به در برده و هنوز فعاله؛ من حتی با وجود چیزی که تو قلمرو جادوگران از آتیش

.بازم نمیتونم مطمئن باشم که این موضوع جواب میده  
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برای متوقف کردن آستاروت کافی باشه. ای که کشیدممن مطمئن نیستم نقشه  

 درواقع من دیگه از چیزی مطمئن نیستم. هیچ چیز...!

آمیزه! و عمال یه خودکشی محسوب میشه.وار و جنون ی من دیوونهنقشه  

 اما من باید امتحانش کنم... باید تو این راه، تمام تالشم رو به کار بگیرم.

*** 

روه تقسیم شدیم.وقتی به تگزاس برگشتیم، به دو گ  

ایلبه برگشتن تا من، داستین و کریس به سمت قلمرو جادوگران راه افتادیم؛ درحالی که بقیه به سنت

امون رو راه بندازه، شروع کنن.تحقیقاتشون رو برای پیدا کردن طلسمی که بتونه نقشه  

گه هیچوقت گذرش به های آلکوئالر بذاره و ترجیح میداد دیکالدیا نمیخواست حتی پاش رو تو زمین

شده نیفته.اون قلمرو نفرین  

 و من بخاطر تصمیمی که گرفته بود، حتی سر سوزنی سرزنشش نمیکردم.

نفع هممون بود  ها ماهرتره؛ بنابراین بهی طلسمی تحقیق و بررسی دربارهبه هر حال کالدیا تو زمینه

 تا کالدیا تو اون گروه بمونه.

ها یاد گرفتم؛ اینطور حس میشه که انگار بیست تا موضوع دیگه طلسمطبق تمام مطالبی که درمورد 

 تو این زمینه وجود داره که چیزی درموردشون نمیدونم.

ها حکم حفاظ های ماشین از خط آهنی که برای این زمینمحض عبور الستیکاز یه پیچ رد شدیم و به

ای تو فضای ماشین پخش شد.رو داشت، صدای آزاردهنده  

ا وارد قلمرو جادوگران شده بودیم.ما رسم  
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ام داره ی سنگین تو شکمم ایجاد شده و معدهاز شدت اضطراب و نگرانی، حس میکردم که یه توده

 زیر و رو میشه.

 گفتم:

وای خدا! من از اینجا متنفرم. -  

 

لمرو سر جدا از تصاویر ذهنی که دیده بودم، در طی چند روز گذشته، این دومین باری بود که از این ق

ها فراری بودم، خیلی فراتر از تحملم تلقی میشد.درمیاوردم و این دوبار، برای من که از این زمین  

آور و شدت چندشجا تابیده میشد؛ این قلمرو هنوزم بهحتی با اینکه روز بود و نور خورشید به همه

 ترسناک به نظر میرسید.

روشون ای که روبهزدههای زنگمونده بود و ماشین های سوخته باقیهایی که از خونهتماشای خرابه

رحمانه توسط رهبر شیطانیشون گناهی مینداخت که بیپارک شده بودن، منو به یاد جادوگرهای بی

 کُشته شده بودن.

 تو روشنایی روز، قلمرو جادوگران دقیقا مثل یه متروکه به نظر میرسید.

های نحس خارج بشم.ز این زمینتر او من شدیدا دلم میخواست که هرچه سریع  

 داستین تو ذهنم گفت:

"منم باهات موافقم. بیا زودتر کارمون رو انجام بدیم و از اینجا بزنیم بیرون." -  

"تر انجامش بدیم.آره! لطفا سریع" -  
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حتی با اینکه من تو این قلمرو لحظات خوبی رو هم سپری کرده بودم و بیشتر از قبل با دخترخاله و 

وقت نمیتونم بگم مدت کوتاهی که تو این قلمرو زندگی کردم، ام آشنا شده بودم؛ اما هیچلهپسرخا

بخش بوده! هرگز!برام لذت  

هام اون زمان، من برخالف میل خودم به اینجا اومده بودم؛ فقط بخاطر اینکه لوسیانا میخواست قدرت

 رو از وجودم بیرون بکشه.

خالی کنم و روی چیزی تمرکز کنم که امروز بهش نیاز دارم.سعی کردم ذهنم رو از افکار گذشته   

باید هر جادویی که هنوز تو این قلمرو فعاله رو پیدا کنم و هر چیزی که میتونم برای ایجاد یه پیوند 

های مختلف فراطبیعی استفاده کنم رو از اینجا بردارم.قدرتمند بین گونه  

اون جادوی فعال رو کشف کنم و اگه ممکنه، ازش استفاده این تنها دلیلیه که من االن اینجام... که 

 کنم.

 گفتم:

تو دوتا از تصاویر ذهنیم که به اینجا اومده بودیم، ما مشغول زیر و رو کردن لوازمی بودیم که از  -

ی آستاروت پیدا شد... که یعنی ی لوسیانا باقی مونده بود و درست همون موقع بود که سروکلهخونه

...این خرابهجایی تو یه  

 

ی لوسیانا به جا مونده بود رو نشون دادم و گفتم:با دستم بقایایی که از خونه  

ی جادویی فعال وجود داره.... یه حلقه -  

 کریس پرسید:

ی سومی که به اینجا اومده بودی، چه اتفاقی افتاد؟تو تصاویر ذهنیت، دفعه -  
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 گفتم:

ی شیاطین ما باید دلیلی وجود داشته باشه که مدام سروکلهمطمئنم که اصال دلت نمیخواد بدونی؛ ا -

ها پیدا میشه.تو این جنگل  

ها اومدیم، اتفاق بدتری ما خیلی شانس آورده بودیم زمانی که برای مالقات با ایالی به این زمین

 برامون رخ نداد؛ اما من حدس میزنم علتش این بوده که ایالی اونجا حضور داشته!

ضور اون آرکون باعث شد که با ورود به این قلمرو، بالی بدتری سرمون هوار نشه؟!یعنی واقعا ح  

های کامال سوخته که عمال خرابه محسوب میشدن، نگه داشت.روی خونهداستین ماشین رو روبه  

ی آهنی بود؛ اما از سری تیرچهها باقی مونده بودن، دودکش و یههایی که از اون خونهتنها قسمت

یزها فقط مقداری خاکستر به جا مونده بود.ی چبقیه  

.ها بخوان یه جایی رو به آتیش بکشن، چیزهای زیادی رو پشت سرشون باقی نمیذارنوقتی گرگینه  

ی لوسیانا نگاهی انداخت و گفت:وقتی داشتیم از ماشین پیاده میشدیم، کریس به خونه  

نتی، فعال مونده باشه؟؟ به غیر از ی لعی جادویی تو این خرابهآخه چطور ممکنه یه حلقه -

های آجری و چیزهایی که مربوط به زیربنا میشن؛ عمال هیچی از این خونه باقی نمونده.کفپوش  

 به محض اینکه از ماشین پیاده شدم، از شدت سرما بدنم به لرزه افتاد.

آنجلس سردتره!هوای اینجا خیلی از لس  

هام رو عوض کنم.رو داشتم که لباس خوشحالم که تو هواپیمای لوکاس این فرصت  

های پشمی تو پاهام خودنمایی میکردن؛ اما تیشرتم رو با البته هنوز همون شلوار کتان جذب و بوت

دار که طرح شطرنجی داشت و یه پولیور گرم عوض کردم.یه پیراهن دکمه  
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 با این وجود، هنوز احساس سرما میکردم.

دارم رو بردارم. بعد فورا پوشیدمش و زیپش رو تا پشمی کاله به سمت داخل ماشین خم شدم تا ژاکت

 حد ممکن باال کشیدم.

ی موردنظرمون نگاه انداختم.هام سُر دادم و به خونههام رو داخل جیبدست  

 به حرف اومدم:

من نمیگم که این موضوع با عقل جور درمیاد؛ اما ظاهرا اتفاقی که رخ داده، همینه! بنابراین من  -

جایی تو همین ی جادویی فعال تو این خرابه وجود داره. اتاق تمرین جادو یهمیزنم که یه حلقهحدس 

چیز از بین رفته؛ که این یعنی هر خونه و تقریبا سمت چپ در ورودی قرار داشت؛ اما حاال همه

.ای هم که تو اون اتاق تمرین باقی مونده بوده، باید از بین میرفتهحلقه  

چیزی باقی مونده تا گند بزنه به حال و روز ما!اما ظاهرا یه   

 ادامه دادم:

.یه چیزی تو این خونه هنوز داره کارش رو انجام میده و ما باید پیداش کنیم -  

 کریس گفت:

خب حداقل میدونیم اصال برای تو امن نیست که بخوای وارد این خونه بشی. و اگه بخوایم هوشیار  -

، من فکر میکنم که داستین هم نباید به این خونه نزدیک بشه؛ چه برسه باشیم و با احتیاط پیش بریم

 به اینکه واردش بشه.

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

من چیزی درمورد پیوندهای شیطانی نمیدونم؛ اما اگه تو با یه شیطان پیوند داری و داستین هم به  -

نیستم؛ اما امکانش وجود داره که آستاروت از عنوان جفتت با تو پیوند داره؛ با این اوصاف... مطمئن 
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طریق تو، حداقل یه اتصال ضعیفی با داستین هم داشته باشه. اما من باید بتونم بدون هیچ مشکلی 

وارد این خرابه بشم؛ چون من با هیچ شیطانی پیوند ندارم و لوسیانا هم هیچ جادویی روی من پیاده 

ی جادویی بشم... فکر نمیکنم روی اون حلقه ی وارد اون حلقه. بنابراین اگه من به طور اتفاقنکرده

 تاثیر وحشتناکی بذارم؛ اما شما این بیرون آماده باشین تا اگه الزم شد، فورا بزنیم به چاک!

 داستین گفت:

باش میمونیم.حله! ما تو حالت آماده -  

 کریس به سمت جلو قدم برداشت؛ اما من بازوش رو گرفتم و متوقفش کردم.

ی تر از همه اینکه اون نباید وارد این خونههای زیادی هست که دلم میخواست بهش بگم... مهمحرف

 نحس بشه.

 اما یه نفر از ما باید این کار رو انجام بده و کریس بهترین گزینه هست.

ه هست؛ اما دلیل نمیشه که من از این اید ی لوسیانا، هوشمندانهانتخاب کریس برای ورود به خونه

 خوشم بیاد.

 گفتم:

مواظب خودت باش! -  

 تنها چیزی که تونستم به زبون بیارم، همین بود و تنها چیزی هم که واقعا مهم بود، همین بود.

رومون قدم برداشت.ی روبهی تایید تکون داد و دوباره به سمت خرابهکریس سرش رو به نشونه  

لمرو چرخوند تا برای خروج فوری آماده باشیم.ی قداستین سوار ماشین شد و اون رو به سمت دروازه  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:
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"فقط محض احتیاط این کار رو انجام دادم." -  

ی کامال سوخته قدم گذاشت.همونجا ایستاده بودم و کریس رو تماشا میکردم که به درون اون خونه  

کنم که وضعیت االنمون با اون دو  دست لرزونمو روی شکمم گذاشتم و سعی کردم به خودم یادآوری

ای که تو تصاویر ذهنیم وارد این قلمرو شدیم، فرق میکنه.دفعه  

هام همراهم بودن. درضمن، من مسئولیت هدایت بقیه رو تو ی دوستتو تصاویر ذهنیم، همه

های آلکوئالر به عهده داشتم.زمین  

 اما االن اوضاع فرق میکنه.

ی آستاروت هم پیدا بشه.دلیل نمیشه که سروکله فقط بخاطر اینکه من اینجام،  

های سنگ شد.کریس یه لوله از روی زمین برداشت و مشغول کنار زدن خاکستر و خُرده  

 داستین ماشین رو دور زد و کنار من ایستاد. بعد تو ذهنم گفت:

"مشکلی برای کریس پیش نمیاد." -  

 

"نباید پیش بیاد." -  

ی نحس بذارم، یدا میترسیدم به عنوان اولین نفر پام رو تو اون خونهاگه فقط بخاطر اینکه من شد

 اتفاقی برای کریس بیفته؛ من هرگز خودم رو نمیبخشم.

هام رو حس کنم.انقدر به کریس زُل زده بودم که میتونستم سوزش چشم  

 اما نمیتونستم پلک بزنم یا نگاهم رو برگردونم.
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م؛ چون اصال دلم نمیخواست چیزی رو از دست بدم؛ حتی برای نهایت میترسیداز اینکه پلک بزنم، بی

 یه لحظه!

ی آستاروت پیدا بشه؛ فکر نکنم حتی یه لحظه اگه اتفاقی رخ بده، اگه اشتباه کرده باشیم و سروکله

 هم فرصت داشته باشیم که بتونیم از اینجا فرار کنیم.

.روی زمین بیفته داشته بود رو رها کرد تاای که تو دستش نگهکریس لوله  

 بعد به سمت پایین خم شد و مشغول تمیز کردن بخشی از کف خونه شد.

 پرسید:

های این قلمرو، یه زیرزمین دارن که به هم مرتبطن؟هر کدوم از خونه -  

 شونه باال انداختم و گفتم:

اشه.ی کالدیا و رافائل یه زیرزمین داشته بگمون نکنم. منظورم اینه که فکر نکنم خونه -  

ی دوقلوها خبری از زیرزمین نبود.حداقل تا جایی که من یادم میاد، تو خونه  

ی لوسیانا باقی مونده بود، راه افتادم و گفتم:ای که از خونهبه سمت خرابه  

تو چیزی پیدا کردی؟؟ -  

سفتی که اینجا دیده میشه، بخشی از زیربنا باشه. نمیدونم... اولش فکر میکردم این سیمان -  

هاش رو ببینم.کریس نگاهش رو به سمت من چرخوند و من میتونستم درخشش چشم  

گرگ کریس به سطح بدنش نزدیک شده بود و من میدونستم که حتما ترس تو بند بند وجود این پسر 

 رسوخ کرده.
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هاش به رنگ آبی روشن برق نمیزدن؛ من اصال متوجه نمیشدم که کریس تا این حد اما اگه چشم

ای وجود نداشت که ثابت کنه کریس هاش، هیچ عالمت دیگهده... درواقع به جز چشموحشت کر

 آشفته و پریشون شده.

 ادامه داد:

اما حاال متوجه شدم که اینجا یه دریچه قرار داره. -  

 کریس دقیقا وسط اتاق نشیمن ایستاده بود.

وسط اتاق نشیمن یه قالیچه پهن ی لوسیانا به یاد نمیارم؛ اما گمونم من جزئیات زیادی رو از خونه

... که ظاهرا فقط یه پوشش بوده تا این دریچه رو مخفی کنه.بوده  

 موبایلم رو برداشتم و فورا با کالدیا تماس گرفتم.

 به محض اینکه کالدیا جواب داد، پرسیدم:

تو درمورد زیرزمینی که تو قلمرو جادوگران وجود داره، چیزی میدونی؟ -  

.امون زیرزمین نداشتیمما تو خونه -  

اش یه زیرزمین داشته. کریس تو اتاق نشیمن لوسیانا یه دریچه پیدا کرده.اما لوسیانا تو خونه -  

من... -  

 کالدیا چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد:

 سن و سال بود. اما کامال با عقل جوری کمقلمرو جادوگران زمانی ساخته شد که لوسیانا فقط یه بچه -

درمیاد که تو قلمرو یه مکانی برای رهبر جادوگران در نظر گرفته باشن تا بتونه اطالعاتش رو اونجا 

ی این موضوع فکر نکردم... اما به جز ساختمون مدرسه؛ ما هیچ ذخیره کنه. من هیچوقت درباره

م باهم تمرین ی به درد بخوری تو قلمرو نداشتیم یا حتی یه مکان عمومی که هممون بتونیکتابخونه
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ها و جادوها رو باهم تمرین کنیم. فقط زمانی که از قلمرو خارج میشدیم، میتونستیم اجرای طلسم

کنیم. من فکر میکردم که همچین مکانی تو قلمرو ایجاد نشده و هیچوقت هم درموردش چیزی 

 نپرسیدم.

مده بودی. هیچکس تا حاال چرا نپرسیدی؟ البته وقتی این قلمرو ساخته میشد تو هنوز به دنیا نیو -

 نمیدونست که همچین مکانی وجود داره؛ اما مخفی شده!

 کالدیا گفت:

آره، گمونم کسی از وجود اون زیرزمین خبر نداشت. من فقط... -  

تلفن پخش شد. ادامه داد: مانندی از پشتبازدمش رو به بیرون فوت کرد و صدای هیس  

ی جادویی که تو ین لوسیانا باشه، شک ندارم عالوه بر حلقهاگه این زیرزمین در امتداد اتاق تمر -

ی دیگه هم درست زیر اتاق تمرین، تو اون زیرزمین قرار داره. اتاق تمرین وجود داشته، یه حلقه

. آستاروت شیطانی ی جادویی لعنتی هنوز فعال باشهاینطوری کامال با عقل جور درمیاد که اون حلقه

عامله میکرد و اون از لوسیانا میخواست که یه مسیر رفت و آمد به این بُعد بود که لوسیانا باهاش م

 براش ایجاد کنه.

 نزدیک بود موبایلم از دستم بیفته.

 گفتم:

گندش بزنن! -  

دقیقا! خیلی خیلی مواظب باش دخترخاله. -  

تمام تالشم رو به کار میگیرم. -  

ادم.تماس رو قطع کردم و موبایلم رو به داخل جیبم سُر د  
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 خطاب به کریس گفتم:

ای که از ی جادویی فعال احتماال زیر اتاق تمرین لوسیانا ایجاد شده. با وجود این خرابهاون حلقه -

خونه باقی مونده و دیگه از دیوارها خبری نیست، نمیتونم دقیق بگم که اتاق تمرین کجا بوده؛ اما از 

به سمت راست بوده باشه... تقریبا! اونجایی که تو ایستادی، احتماال پنج تا هفت فوت  

ای که سمت راستش تلنبار شده بودن، نگاهی ها و آجرهای شکستهکریس نگاهی به خُرده سنگ

 انداخت و گفت:

تر ی این خونه باشه؛ یا حتی بزرگاگه اتاق تمرین به این بزرگی بوده، پس شاید زیرزمین به اندازه -

ود. شرط میبندم لوسیانا هر چیز مزخرف و گوهی که به کارش از فضایی که این خونه اشغال کرده ب

 میومده رو این زیر جاسازی کرده.

دلم نمیخواست به این موضوع فکر کنم که لوسیانا چه چیزهایی تو اون زیرزمین مخفی کرده؛ 

 بنابراین فقط یه کار باقی میمونه که باید انجامش بدیم.

 گفتم:

من باید برم اون زیر... -  

و داستین همزمان باهم داد زدن:کریس   

نه! -  

ی تسلیم باال بردم و گفتم:هام رو به نشونهدست  

خب!خیلی -  

 

 اما به هر حال من باید اون زیرزمین رو بررسی کنم.
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 کریس گفت:

بذار اول من یه نگاهی به این زیرزمین بندازم. اگه اوضاع مساعد بود، بهتون اطالع میدم تا بیاین  -

؟پایین؛ باشه  

 گفتم:

گمونم فکر خوبی باشه. -  

هرچند که مطمئن نیستم اون زیرزمین برای مساعد بودن، باید چه شرایطی داشته باشه؛ اما عقل و 

های خودم ببینم لوسیانا تو مخفیگاهش چه چیزهایی ذخیره کرده.منطق حکم میکنه که من با چشم  

 کریس به سمت پایین خم شد و گفت:

خب هر چی شد، شد! -  

.زده رو که حسابی صدا میداد، باز کردی فلزی زنگد دریچهبع  

 به محض باز شدن دریچه، کریس از شدت انزجار صورتش رو جمع کرد و گفت:

اوه لعنتی! بویی که از این زیرزمین میاد به حدی افتضاحه که انگار یه چیزی اون پایین مُرده! -  

هامون محو شد.چشم این رو گفت و به سمت پایین پرید و رسما از جلوی  

ی لوسیانا قدم برداشتم؛ اما داستین متوقفم کرد و گفت:ناخودآگاه به سمت خونه  

فقط صبر کن عزیزم. ما میتونیم به کریس اعتماد کنیم. -  

من با تمام وجودم به کریس اعتماد داشتم؛ اما از این ایده که کریس تنهایی بره اون پایین، اصال 

وزنی!خوشم نمیومد. حتی سر س  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:
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"سرش میرم تو اون زیرزمین.منم همینطور. اگه کریس زود برنگرده، منم پشت" -  

مطمئن نیستم کاری که داستین میخواد انجام بده، درست باشه... یعنی من اجازه نمیدم که داستین 

ای که به زیرزمین ختم میشه، ناپدید بشه.بدون من تو اون چاله  

ها سپری شده بود، باالخره کریس از اون عد از گذشت یک یا دو دقیقه که انگار برای من ساعتب

 دریچه بیرون پرید.

 دست داستین رو گرفتم و از طریق پیوندمون گفتم:

"خداروشکر! شاید کریس چیزی پیدا کرده باشه." -  

که کریس هیچ چیزی همراه اما همون لحظه که این حرف رو تو ذهن داستین بیان کردم، متوجه شدم 

 خودش نیاورده.

 کریس به سمت ما میومد و تنها چیزی که ازش حس میشد، یه بوی افتضاح و منزجرکننده بود.

تر میشد، اون بوی گند و تعفنی که به مشامم میرسید، شدیدتر میشد.کریس هر چی به ما نزدیک  

 گفت:

ینه هم کف زیرزمین قرار گرفته که تصویر ی جادویی اونجاست، روی سقف زیرزمین! و یه آحلقه -

ی جادویی رو نشون میده. نمیدونم این موضوع چه معنی داره؛ اما مطمئنا چیز خوبی نمیتونه حلقه

 پشت این قضیه باشه. و فضای پایین پر از لوازم مختلف و...

 کریس از شدت کالفگی دستی به ریشش کشید و به آسمون باالی سرش خیره شد.

.زور جلوی خودش رو گرفته بود تا باال نیارهش کمی به سبزی میزد؛ طوری که انگار بهرنگ صورت  

 باالخره به سکوتش خاتمه داد و گفت:
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من اصال دلم نمیخواد تو بری اون پایین؛ اما خب من نمیدونم چه چیزهایی رو باید از اون زیرزمین  -

ن وسط هست که...بردارم و چه چیزهایی رو همونجا رها کنم. یه مشکلی ای  

 آب دهنش رو قورت داد و بعد از مکث کوتاهی، ادامه داد:

قضیه اینه که حق با من بود! بعد از باز کردن اون دریچه، بهتون گفتم از بوی گند فضای زیرزمین  -

اینطور حس میشه که انگار چیزی اونجا مُرده... و خب این حرف دقیقا درست بود. کنار یکی از 

ها روی هم تلنبار شدن. از اونجایی که ای از اجساد انسانشدههای بریدهزمین، تیکهدیوارهای زیر

شده دریافت نشده تا ما دنبالشون بگردیم، پس وقت از این ناحیه، گزارشی مبنی بر افراد گمقبال هیچ

 ها تو همین قلمرو زندگی کردن. و حداقل طبقمطمئنا اون اجساد متعلق به جادوگرانیه که سال

چیزهایی که من شنیدم و نگاه سریعی که به اون اجساد انداختم، متوجه شدم که ظاهرا بالیی که سر 

جورایی همون اتفاقی بوده که برای موراکو رخ داده! یعنی اینطور به نظر میرسه که اون افراد اومده، یه

زمین چه کاری انجام ی موراکو به قتل رسیدن. من نمیدونم لوسیانا تو اون زیرها هم به شیوهاون

ها کار آستاروت بوده یا هرچی! اما اتفاقی که اون پایین رخ داده... میداده و نمیدونم قتل اون جادوگر

 واقعا بده.

 

ی عوضی!زنیکه -  

هام رو بستم و تو دلم برای تمام اون افرادی که تو زیرزمین به قتل رسیدن، دعا خوندم.چشم  

میکردم هم بدتره! این قضیه حتی از چیزی که تصور  

 گفتم:

ی جادویی رو بشکنم یا نه.من باید برم اون پایین تا ببینم میتونم حلقه -  

 موجی از ترس داستین از طریق پیوندمون به درونم رسوخ کرد.



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
446 

 

 گفت:

به نظر میرسه که این ایده، افتضاح باشه عزیزم! -  

نمیاد این حقیقته که آستاروت هر زمان  منم از این ایده خوشم نمیاد؛ اما از چیزی که بیشتر خوشم -

 که بخواد میتونه اینجا ظاهر بشه.

 داستین به زبون فرانسوی چیزی زیر لب زمزمه کرد.

 میدونستم نگران منه؛ اما خودش خوب میدونه که تو این مورد، حق با منه.

 گفت:

خب! همه باهم میریم.خیلی -  

 کریس گفت:

ای که در اردوهای جنگلی، کوهنوردی ید یه تارپ )سایبان پارچهاول بذارین من برم. فقط قبلش با -

زن کاری بهمو... استفاده میشود( از تو ماشین بردارم. من نمیتونم برای از بین بردن این بوی حال

 انجام بدم؛ اما حداقل میتونم با تارپ اون اجساد رو بپوشونم تا چشمت بهشون نیفته.

دادم و گفتم: ی تایید تکونسرم رو به نشونه  

ممنونم. -  

تیکه شده رو ببینم. و واقعا هم ازش ممنون بودم؛ چون اصال دلم نمیخواست که اون اجساد تیکه  

و مشغول زیر و رو کردن کیف لوازم  کمی از ماشین فاصله گرفتم تا داستین صندوق عقب رو باز کنه

ازی شده.بلندهای مدرسه جاسها بشه که تو تمام شاسیموردنیاز گرگینه  

 خطاب به داستین گفتم:
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پشتی یا ساک ورزشی برداری تا بتونیم چیزهایی که الزم احیانا حواست هست که چندتا کوله -

 داریم رو از اون زیرزمین جمع کنیم؟

اش نگاهی به من انداخت و گفت:داستین از روی شونه  

معلومه که حواسم هست عزیزم. -  

 این رو گفت و چشمکی نثارم کرد.

ها چطور میتونن تمام این وسایل مختلف ن همیشه تحت تاثیر این موضوع قرار میگرفتم که گرگینهم

هاشون جاسازی کنن.رو تو صندوق عقب ماشین  

اولیه.های ی کمکهای مغزدار گرفته تا جعبههای اضافه و شکالتاز لباس  

ای ی پارچهبه همراه سه تا کیسه و حاال دارم میبینم که داستین دوتا تارپ که کامال تا شده بودن؛

 چندبارمصرف که مخصوص خرید بودن، از صندوق عقب ماشین بیرون کشید.

 یا عیسی مسیح!

ها به اندازه کافی بزرگ نیستن تا تمام لوازمی که نیاز داریم رو تو خودشون جا بدن.این کیسه  

 خطاب به کریس و داستین گفتم:

العاده و نامحدود که وسایل زیادی ای خارقهای پارچهسهمیشه بدونم دقیقا چه کسی این کی -

های داخلشون جا میشه رو بهتون انداخته؟؟ چون فکر میکنم منم حتما به یکی از این کیسه

العاده نیاز پیدا میکنم!فوق  

ی کامال جدی به خودش گرفت و گفت:کریس چهره  

خب معلومه! به پیشنهاد  - JK Rowling ی فانتزی ی مجموعهریدیم. )نویسندهها رو خکیسه این 

 هری پاتر(
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از اونجایی که ذهنم به شدت آشفته بود، یه لحظه زمان برد تا بتونم حرف کریس رو هضم کنم و وقتی 

ی شوخیش شدم، با صدای بلند شروع کردم به خندیدن.متوجه  

 تا حدی که حس کردم نفسم بند اومده و به سمت پایین خم شدم.

که به شماره افتاده بودن، به ریتم عادی خودشون برگشتن، گفتم:هام وقتی نفس  

اوه، لعنتی! این اصال اون جوابی نبود که انتظار داشتم تحویل بگیرم. -  

 

 کریس لبخند زد؛ اما یه لبخند کامل نبود.

 گفت:

استرس . تو خیلی بیشتر از من تحت فشار و متوجه شدم که تو این اوضاع واقعا به خنده نیاز داری -

هستی و احساس خستگی و پوچی میکنی. بخاطر همین فکر کردم شاید یه شوخی کمی حالت رو 

 بهتر کنه.

 صاف روی پاهام ایستادم و بازدمم رو به بیرون فوت کردم.

 گفتم:

ای بود کریس؛ ممنون. اما من اونقدراهم خسته نیستم. یعنی اصال زمانی برای خسته شوخی بامزه -

ترسی که تو وجودم جریان داره، باعث میشه کالفگی، کرختی و ناامیدیم رو کنار شدن ندارم و حس 

 بذارم.

اگه بتونیم از این موضوع جون سالم به در ببریم، حتما یه خواب طوالنی و عمیق رو به خودم هدیه 

 میدم.

 اصال شاید تا چند روز از تخت بیرون نیام!
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 کریس گفت:

یلی جادار هستن و وسایل زیادی رو تو خودشون ذخیره ها خپشتیهای ورزشی و کولهساک -

هاست که ازشون استفاده میکنیم. درواقع کازادورها خیلی خوب میدونن میکنن. و بخاطر همین سال

ای اخیرا به لوازم صندوق های پارچهها به چه چیزهایی احتیاج پیدا میکنن؛ اما این کیسهکه گرگینه

ها استفاده میشن. های چندبارمصرف بیشتر تو خواروبار فروشیکیسهها اضافه شده. این عقب ماشین

ای دارن، اینه که تا حد ممکن میتونن تا بشن؛ حتی های پارچهاما یه ویژگی خوبی که این کیسه

کوچیکتر از کیف پول من! درضمن میتونن تا پنجاه پوند وزن رو تحمل کنن. بنابراین اونقدراهم که تو 

رف نیستن.مصفکر میکنی، بی  

 داستین گفت:

ای دارم.های پارچهمن اینجا چهارتا از این کیسه -  

بندی شده بودن رو به سمت من گرفت و گفت:ها که بستهبعد دوتا از همون کیسه  

.امیدوارم که کافی باشن -  

منم امیدوارم همینطور باشه. -  

 

ها رو از داستین گرفت و خطاب به من پرسید:کریس تارپ  

ای؟هآماد -  

ای سر دادم و گفتم:دوباره خنده  

نه! -  

ام ناامیدی و درموندگی موج میزد.دفعه تو خندهاما این  
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 ادامه دادم:

اما به هر حال... بیاین انجامش بدیم. -  

هایی که از این خرابه باقی مونده سنگها و خُردههمونطور که به سمت دریچه قدم برمیداشتیم، خاک

ش خش صدا میکردن.بودن، زیر پاهامون خ  

تر میشدیم، بوی گندی که فضای اونجا رو پر کرده بود، شدیدتر میشد و هرچی به اون دریچه نزدیک

 من فورا دماغم رو زیر لباسم پنهون کردم.

ای نداشت و اون بوی تعفن همچنان به مشامم میرسید؛ اما پوشوندن هرچند که این کار اصال فایده

ه انگار تا حدودی تاثیرگذار بوده.دماغم باعث میشد حس کنم ک  

 

ای که به زیرزمین ختم میشد، نگاهی انداختم.به درون چاله  

تر بود.زیرزمین ارتفاع چندانی نداشت؛ اما خب بازم نسبت به کف خونه، شش فوت پایین  

 پرسیدم:

لوسیانا چطور به این زیرزمین رفت و آمد داشته؟ -  

راحتی و بدون هیچ کمکی به درون این چاله بپرم؛ ستم، میتونم بهاالن از اونجایی که من یه گرگینه ه

 اما اگه یه گرگینه نبودم، اصال از پس این کار برنمیومدم! و حتما یه جایی از بدنم آسیب میدید.

 کریس شونه باال انداخت و گفت:

ورود و خروج به اش مخفی کرده بود تا برای مطمئنا لوسیانا یه نردبون یا یه همچین چیزی تو خونه -

سوزی سوخته و خاکستر شده.. و احتماال اون نردبون تو آتیشاین زیرزمین ازش استفاده کنه  
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 بعد نگاهی به پایین انداخت و گفت:

یه لحظه به من زمان بدین تا اون اجساد رو بپوشونم. -  

ی باز شده به سمت پایین پرید.این رو گفت و از دریچه  

مکن، روی کف زیرزمین فرود اومد؛ به هر حال ظرافت و مالیمت، یکی از کریس با کمترین صدای م

ها بود.های خاص گرگینهویژگی  

خش که از پایین به گوش میرسید، کریس خطاب به ما با صدای بلند گفت:بعد از کمی صدای خش  

چی ردیفه!همه -  

پایین پریدم. قلب بگیرم و بعد به سمتنگاهی به داستین انداختم تا کمی امید و قوت  

کف زیرزمین از سیمان بود؛ اما من به دالیلی توقع داشتم کف این زیرزمین با خاک پوشیده شده 

.باشه  

سختی نگاهم رو به اطراف میچرخوندم تا چیزی پیدا کنم.فضای زیرزمین حسابی تاریک بود و من به  

طاب به کریس پرسیدم:وقتی داستین هم به سمت پایین پرید و دقیقا کنار من فرود اومد، خ  

اینجا المپ نداره؟؟ -  

 کریس جواب داد:

هاشون رو روشن کنم؛ اما هیچکدومشون کار نمیکنن. میتونیم یکی از من سعی کردم بعضی -

های اینجا رو روشن کنیم...شمع  

نه! -  

.داری میکرده رو روشن کنمهایی که لوسیانا تو این زیرزمین نگهامکان نداره من یکی از شمع  
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بخش کوچیکی از نور خورشید از طریق دریچه به درون زیرزمین میتابید و... به کمک پرتوهای نور و 

هایی که ایجاد شده بودن، میتونستم بخشی از فضای زیرزمین که نزدیک ما قرار داشت رو سایه

 ببینم.

ها قسمت های زیرزمین مثل قیر، سیاه بودن و عمال هیچ دیدی نسبت به اونی قسمتاما بقیه

 نداشتم.

 گفتم:

تا حدودی میتونم ببینم... -  

هایی رو که نمیتونستم ببینم... خب میتونم ازشون دوری کنم!و اون بخش  

ای بود که تو اتاق کار لوسیانا ی جادویی که روی سقف زیرزمین قرار داشت، درواقع همون حلقهحلقه

 ایجاد شده بود.

شکل بزرگ ایی دایرهزمین رسم شده بود که درواقع یه آیینهی جادویی دیگه روی کف زیرو یه حلقه

 بود!

شده باشه، با خطوط درشت و نامنظم یه رنگ که گمونم خون خشکایبا گچ سفید و یه چیز قهوه

 طلسم روی زمین نوشته شده بود.

راسِ  ی پنجی جادویی رد میشدن که درواقع یه ستارهرنگی هم از داخل حلقهخطوط متقاطع و سیاه

 برعکس رو ایجاد میکردن.

روی هر پنج راس این ستاره، یه شمع قرار داشت که مشخص بود خیلی وقت پیش ازشون استفاده 

 شده.

چون فقط یه مقدار پارافین مشکی ازشون باقی مونده بود... اما این موضوع به این معنی نبود که این 

 طلسم هم از کار افتاده.
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طلسم روی پوستم ایجاد میکرد رو حس کنم. من میتونستم سوزشی که این  

ی پنج راس، یه محراب کوچیک قرار داشت؛ طوری که فقط شش اینچ داخل زمین وسط اون ستاره

 فرو رفته بود.

 طول محراب هم حدودا به سه فوت میرسید.

ای از یه مرغ سیاه و یه بز سیاه به چشم میخوردن.داخل سنگ محراب، اجساد گندیده  

شه گفت که از بین رفته بودن...تقریبا می  

های کوچیکی هم که از گوشت بدنشون باقی مونده بود، مورد هجوم حشرات قرار گرفته بودن.و تیکه  

 حداقل چیزی که مربوط به جسد انسان باشه، تو اون محراب دیده نمیشد.

ها باعث اد اونزن بود؛ اما حداقل دیدن اجسبهمشده هم حالهرچند که دیدن اون مرغ و بز کُشته

 نمیشه که مدام کابوس ببینم.

ی منو به خودشون جلب کردن.ی جادویی قرار داشتن که توجهچندتا وسیله تو حلقه  

 یه جام.

 یه خنجر.

ترین ای حدودا یک لیتری که چندتا شئ مختلف داخلش دیده میشد و گمونم بزرگیه ظرف شیشه

 شئ، یه پر بود!

هام رو به سمت وسایلی که یکردم؛ انگار نیروی مبهمی داشت دستهام حس مسوزشی رو تو انگشت

ی جادویی قرار داشتن، میکشید.تو حلقه  
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ی اما اصال امکان نداره فقط بخاطر اینکه یه حسی منو به سمت اون وسایل میکشونه، از این حلقه

 جادویی رد بشم.

که ما اینجاییم. ی آستاروت پیدا نشده؛ بنابراین اون هنوز نمیدونههنوز سروکله  

اما اگه من از این حلقه عبور کنم؟؟ شک ندارم که آستاروت تو کمتر از چند دقیقه خودش رو به اینجا 

 میرسونه.

 اما آخه چرا من به سمت اون وسایل کشیده میشم؟

ی فضای خودم رو وادار کردم از وسایلی که تو حلقه جادویی قرار داشتن، چشم بردارم و بقیه

بررسی کنم. زیرزمین رو  

ی بزرگی که کنارم تلنبار شده بود و بلندیش تا کمرم تمام تالشم رو به کار گرفته بودم تا به توده

ها پوشونده بود، شده رو با تارپاجساد تیکه میرسید، نگاه نکنم؛ اما حتی با وجود اینکه کریس اون

هام ناخواسته به اون سمت کشیده میشدن.بازم چشم  

 گفتم:

ید برای این اجساد یه کاری کنیم.ما با -  

 داستین گفت:

ها رو به اینجا به محض اینکه تو لوازم موردنیازت رو از این زیرزمین برداری، ما یه گروه از گرگینه -

چیز رو به آتیش بکشن. این بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.میفرستیم تا همه  

ی تایید تکون دادم.سرم رو به نشونه  

تره ها رو بسوزونیم خیلی امنهر کدوم از این اجساد، ربطی به آستاروت داشته باشن؛ اینکه اوناگه 

 تا اینکه بخوایم دفنشون کنیم.
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به هر حال اون جادوگرها از قبل کُشته شده بودن؛ بنابراین دیگه براشون فرقی نداره که االن چه 

 بالیی سر اجسادشون میاد.

ی اونجا عادت کرد، متوجه شدم که اون زیرزمین کمی از خونه هام به فضای تاریکوقتی چشم

تره.لوسیانا بزرگ  

های کمکی هم دیده میشدن و با فضای وسیعی که این زیرزمین اشغال کرده چندتا ستون و تیرچه

 بود، واقعا هم بهشون نیاز بود.

رفته این زیرزمین مثل یه اتاق بزرگ بود.همروی  

ر پشتی اونجا رو ببینم؛ آخه اون قسمت از زیرزمین خیلی تاریک بود؛ اما به من هنوز نمیتونستم دیوا

 دوتا دیواری که بهم نزدیک بودن، کامال دید داشتم.

های کتاب نصب شده بودن.به هر دو دیوار، قفسه  

های های مختلف پر شده بود که من واقعا مطمئن نبودم چطور اون قفسهو هر قفسه به حدی از کتاب

ا حاال دووم آوردن و نشکستن!چوبی ت  

ای با ظرافتِ تمام روش حکاکی شده بود، وسط یکی از دیوارها های پیچیدهیه کمد مشکی که طرح

 دیده میشد.

 و ندای قلبم بهم میگفت که وسایل مهمی تو اون کمد جاسازی شده.

 به سمت پسرها چرخیدم و گفتم:

ها و هایی که درمورد دزدیدن قدرتمثال کتاب هر کتابی که به جادو مربوط میشه رو بردارین. -

احضار شیاطین باشن. هر کتابی که تو عنوان یا فهرست مطالبش به آستاروت اشاره کرده باشه یا به 

نظر برسه برای ایجاد طلسمی که بهش نیاز داریم یا برای از بین بردن جادویی که لوسیانا انجام 

ها استفاده ی ترکیباتی که برای اجرای طلسمرین. به عالوهمیداده، میتونه بهمون کمک کنه رو بردا
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میشن. درواقع هر کتاب یا لوازم یا ترکیباتی که ناشناخته و مبهم به نظر میرسن رو جمع کنین، حتی 

اگه شیطانی بودن! به هر حال ما بعدا میتونیم بسوزونیمشون. اما این خونه قبل از اینکه در اختیار 

، مال یه نفر دیگه بوده. بنابراین ممکنه تمام لوازمی که اینجا قرار دارن، شیطانی لوسیانا قرار بگیره

نباشن و مربوط به زمانی باشن که لوسیانا هنوز اینجا رو به گند نکشیده بود! پس ما هر چیزی رو که 

ن خارج ی بعد از این زیرزمیبتونیم، از این زیرزمین برمیداریم. درضمن، من میخوام که تا پنج دقیقه

 شده باشم. پس عجله کنید!

من فقط یه دقیقه هست که وارد این زیرزمین شدم؛ اما حس میکنم یه نیرویی داره روی پوستم 

 میخزه.

 کریس گفت:

پس بیاین انجامش بدیم. -  

 با حرف کریس، هممون مشغول به کار شدیم.

ها تا بررسیشون کنم.اول رفتم سراغ کتاب  

ی شیطان داشت، بالفاصله تو کیفم جا میگرفت.هاش کلمهسرفصلهر کتابی که تو عنوان یا   

ها بیشتر شد.بعد از اینکه هشتمین کتاب رو برداشتم، سرعتم تو جمع کردن کتاب  

ها، شامل کلماتی بودن که واقعا منو میترسوندن.ها و فصلتقریبا تمام عنوان  

 جادوی سیاه برای جادوگران خبره!

بر اساس نظرسنجی! احضار شیاطین: یه مقاله  

هایی از خون و خاکستر!طلسم  

ها دیگه چه کوفتین...خدای من! این  
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 خطاب به پسرها گفتم:

های آخرم رو اصالح کنم. هر چیزی که تو این زیرزمین وجود داره رو بردارید! فکر کنم الزمه حرف -

 چون ظاهرا همشون به شیاطین، جادوی سیاه و... ربط دارن.

 کریس گفت:

ا به چندتا جعبه نیاز داریم.م -  

 از داستین پرسیدم:

امکانش هست که احیانا چندتا جعبه تو صندوق عقب ماشینت داشته باشی؟ -  

 داستین یه ابروش رو باال برد و گفت:

خودت چی فکر میکنی؟ -  

داری؟ -  

 داستین به سمت دریچه قدم برداشت و به سمت باال پرید.

بزرگ به زیرزمین برگشت. یچند لحظه بعد، با چندتا جعبه  

 گفت:

ها داشتم.من فقط سه تا از این جعبه -  

 

ها شد و ادامه داد:بعد مشغول پر کردن یکی از جعبه  

ها و لوازمی که ها کافی باشن و کارمون رو راه بندازن. من و کریس کتابگمونم برای االن، این جعبه -

ی جادویی داری؟مورد حلقهاینجا جاسازی شدن رو جمع میکنیم. تو چه فکری در  
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امیدوار بودم که اصال الزم نباشه درموردش فکر کنم. -  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

ی فعال تو خطر از بین ببریم، پس باید انجامش بدیم. با وجود این حلقهاگه بتونیم این حلقه رو بی" -

"وابیم.این زیرزمین، من فکر نمیکنم امشب هیچ کدوم از ما بتونیم بخ  

 حق با داستین بود.

من میدونستم که جفتم داره درست میگه؛ اما خب این موضوع به این معنی نیست که من دلم بخواد 

 به اون حلقه نزدیک شم و برای از بین بردنش کاری انجام بدم.

 پرسیدم:

هیچ شانسی وجود داره که احیانا تو ماشینت نمک یا... -  

فی تکون داد و گفت:ی منداستین سرش رو به نشونه  

تنها چیزی که من تو ماشینم دارم، همون کیف بزرگیه که کازادورها معموال ازش استفاده میکنن و  -

های اولیه، غذاهای کمک های اضافه، جعبهبلندهای مدرسه جاسازی شده. لباستو تمام شاسی

و مخفی کنیم...ها رمصرفی و لوازمی که باهاشون میتونیم اتفاقات مربوط به فراطبیعی  

 شونه باال انداخت و گفت:

قبل از اینکه این مشکالت لعنتی با لوسیانا شروع بشه، اگه یه اتفاقی رخ میداد که مربوط به جادو  -

. اومده رو حل کنهمیشد، تنها کاری که انجام میدادیم، خبر دادن به یه جادوگر بود تا ماجرای پیش

ربوط به جادو یا طلسم بودن، استفاده نمیکردیم. اما گمونم الزمه بخاطر همین معموال از لوازمی که م

هامون یه سری تغییرات ایجاد کنیم.که تو محتویات کیف  

حتما باید این کار رو انجام بدین؛ اما در حال حاضر، این موضوع بهمون کمکی نمیکنه. -  
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 یهو کریس به حرف اومد:

لی هم هست.گپیداش کردم! اینجاست. درضمن، گیاه مریم -  

 

شده رو به سمتم گرفت.گلی خشکای به همراه یه بسته از مریمبعد یه ظرف شیشه  

ای رو از کریس گرفتم و به برچسبش نگاهی انداختم.ظرف شیشه  

 گفتم:

...روی برچسبش نوشته نمک؛ اما -  

 درپوش ظرف رو چرخوندم و انقدر صدای جیر جیر ازش بلند شد تا باالخره باز شد.

یات داخل ظرف رو عمیقا بو کشیدم و... بویی که ازش حس کردم، مثل بوی نمک بود.محتو  

هام مقداری از نمک داخل ظرف رو برداشتم تا طعمش رو بچشم.با دوتا از انگشت  

 گفتم:

به نظر میرسه که نمک معمولی باشه. من چیز جادویی ازش حس نمیکنم. -  

سازی کنم یا نه... مخصوصا با وجود اجساد این فضا پاک مطمئن نبودم که واقعا میتونستم چیزی رو تو

ی زیرزمین دیده میشدن.ای که گوشهتلنبارشده  

 اما حداقل میتونم برای شکستن این حلقه تالش کنم.

 داستین درست میگفت.

ها بخوابم.ی جادویی تو این قلمرو وجود داره، مطمئنا نمیتونم شببا دونستن اینکه یه حلقه  
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هاش نمک پاشیدم. در حین انجام این کار، دعای ربانی ی جادویی راه رفتم و به تمام قسمتدور حلقه

ترین دعا در مسیحیت(رو زیر لب زمزمه میکردم. )معروف  

فکر میکردم یه دور چرخیدن اطراف حلقه، برای شکستنش کافی باشه؛ اما هنوز نیرویی از اون حلقه 

داخت.حس میشد که پوست بدنم رو به سوزش مین  

 بنابراین یه بار دیگه این روند رو تکرار کردم.

 و دوباره...

 گفتم:

این کار جواب نمیده. -  

 

گلی رو امتحان نکرده بودم.اما من هنوز گیاه مریم  

ی جادویی، یه کبریت پیدا کردم و فورا اون رو به کف سیمانی زیرزمین کشیدم تا اطراف حلقه

 روشنش کنم.

ریت فضای زیرزمین رو پر کرد و باعث شد از بوی تعفنی که هوا رو مسموم برای چند لحظه، بوی کب

کرده بود، کاسته بشه؛ اما وقتی کبریت خاموش شد، دوباره بوی افتضاحِ اجساد گندیده فضا رو در 

 برگرفت.

زور جلوی خودم رو گرفته بودم که باال نیارم.به  

اهی انداختم و گفتم:گلی که درحال سوختن بودن، نگهای گیاه مریمبه برگ  

امیدوارم این بهمون کمک کنه. -  
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سازی گلی سعی کردم حلقه رو پاکی جادویی راه رفتم و با استفاده از گیاه مریمدوباره دور حلقه

 کنم.

های کتاب و...های اتاق، قفسهی زیرزمین ادامه دادم. گوشههای دیگهبعد مسیرم رو به سمت بخش  

ای که رو به کار گرفته بودم تا اون زیرزمین رو از جَو شیطانی و پوسیده تمام عزم، اراده و نیتم

 مسمومش کرده بود، خالص کنم.

درضمن، مدام برای افرادی که تو این زیرزمین کُشته شده بودن؛ چه انسان و چه غیر انسان، دعا 

 میکردم که ارواح سرگردانشون به آرامش برسن و فضای شیطانی اونجا رو ترک کنن.

 وقتی کارم تموم شد، دلم میخواست حس بهتری از فضای زیرزمین دریافت کنم؛ اما اینطور نبود!

ام کنن.تر میشن تا خفهجاش احساس میکردم که انگار دیوارهای زیرزمین دارن بهم نزدیکبه  

 گفتم:

گمونم بااطمینان میتونم بگم که این روش جواب نمیده. من نمیتونم این حلقه رو بشکنم. -  

 کریس که مشغول پر کردن آخرین جعبه بود، مکث کرد و گفت:

ولی این روش باید جواب میداد. وِردی که تو حین انجام این کار بیان کردی، درست بود. شاید  -

هایی که اینجاست یا بخاطر جَو سنگین و کثیفی که این زیرزمین داره، حس بخاطر آت و آشغال

 میکنی این کار جواب نداده؛ هوم؟

 

 شونه باال انداختم و به داستین نگاه کردم.

 از طریق پیوندمون پرسیدم:

"تو چی فکر میکنی؟" -  
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ام. این من نمیتونم جادو رو اونطور که تو حس میکنی، احساس کنم. من یه مبارز و یه گرگینه" -

ام دادی، زیرزمین پر از حس بد و اشتباهه؛ اما من نمیدونم کاری که تو برای شکستن این حلقه انج

. درواقع باید جواب میداد؛ اما ما هردومون خوب میدونیم همیشه اینطور نیست که جواب داده یا نه

"چیز، به اون نحوی که باید، عمل کنن.همه  

 نگاهی به حلقه انداختم.

رنگ درونش رو پوشونده بود.های حلقه و خطوط سیاهنمک سفید تقریبا تمام قسمت  

و رو خنثی کنه؛ اما من مطمئن نیستم که دقیقا چه مقدار ازش الزمه...نمک معموال میتونه جاد  

 حسی که از این حلقه دریافت میکردم، هنوزم شیطانی بود. شدیدا شیطانی!

 تو ذهن داستین گفتم:

ای که به کار گرفتیم، جواب داده یا نه؛ اینه که از این حلقه رد تنها راهی که میشه فهمید شیوه" -

"فکر نمیکنم جرات این کار رو داشته باشم. بشیم. اما من  

 از حلقه رو برگردوندم و به سمت پسرها چرخیدم.

 پرسیدم:

امکانش هست که کازادورها تو کیف تجهیزاتشون، چندتا نارنجک هم داشته باشن؟ -  

ای سر داد و گفت:کریس از شدت تعجب خنده  

یست وسایلشون بود.نه! اما االن آرزو میکردم که ای کاش نارنجک هم تو ل -  

 خطاب به داستین پرسیدم:

تو ماشینت دیگه چه چیزهایی داری که بتونه بهمون... -  
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 موجی از جادو روی پوستم به حرکت دراومد و باعث شد که موهای پشت گردنم سیخ بشن.

هام منقبض بشن.حس سوزشی که بهم القا شده بود، به حدی شدید بود که باعث شد شونه  

رم میکرد که نگاهم رو به سمت حلقه بچرخونم... و میل به انجام این کار لحظه به لحظه یه حسی وادا

تر میشد.قوی  

چنان به سمت پسرها ایستاده بودم.اما من این حس رو نادیده گرفتم و هم  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"این خیلی بده!" -  

"چی شده؟" -  

 داستین یه قدم به سمت من برداشت.

تر میشه.ن رسما میتونستم حس کنم که آستاروت داره به حلقه نزدیکم  

تو مال منی! -  

ی اتاق پریدم. انگار صدای آستاروت رو دقیقا کنار گوشم میشنیدم و... از شدت ترس، به سمت دیگه

راست رفتم تو دیوار!طوری که یه  

های چوبی شکستن و قفسهچنان محکم به دیوار برخورد کرده بودم که از شدت ضربه، دوتا از 

ها پخش زمین شدن.ها و قوطیکتاب  

 اما این موضوع اصال برام مهم نبود.

حتی با وجود اینکه عرق از پیشونیم به سمت پایین جاری شده بود؛ اما من شدیدا احساس سرما 

 میکردم و بدنم یخ زده بود!
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ی جادویی نگاه کنم.نمیتونستم و جراتش رو نداشتم که به حلقه  

 داستین از طریق پیوندمون با لحن نگرانی گفت:

"عزیزم!" -  

شاید صدای آستاروت رو تو تصوراتم شنیدم؛ اما این موضوع به قدری مهم بود که اصال نباید ریسک 

 میکردم.

 نه بعد از چیزهایی که تو تصاویر ذهنیم دیده بودم.

ای رو از داستین گرفتم و گفتم:های پارچهفورا یکی از کیسه  

باید اینجا رو ترک کنیم. شما فقط چند ثانیه زمان دارین تا هرچی که تو این زیرزمین وجود داره رو  -

 بردارین. بعدش باید فورا از اینجا خارج بشیم.

 داستین تو ذهنم پرسید:

"مگه چه اتفاقی افتاده؟؟" -  

 

آستاروت داره میاد! -  

.ی جادویی نگاهی بندازمخودم رو وادار کردم به حلقه  

 هیچ چیز تغییر نکرده بود؛ اما من نمیتونستم صدایی که شنیده بودم رو نادیده بگیرم.

 به سمت کمد دوییدم و فورا درهاش رو باز کردم.

 این کمد، شانس بزرگ ما تلقی میشد!
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یه نگاه کُلی به لوازم داخل کمد انداختم؛ چندتا چاقوی مختلف که هر کدوم مربوط به یکی از 

ی پالستیکی مات که درونشون از موادی پر شده بود و من بی بودن، چندتا کیسههای مذهمراسم

.تر بررسیشون کنم و بیشتر از ده تا کتاباصال دلم نمیخواست که دقیق  

ی جادویی که روی زمین رسم شده بود، شروع کرد به درخشیدن!حلقه  

ی لعنتی، اصال کارساز ن حلقهگلی برای شکستن ایو این موضوع ثابت میکرد که نمک و گیاه مریم

 نبودن. حتی یه ذره!

یه بار دیگه مشغول بررسی زیرزمین شدم تا مطمئن بشم چیزی رو فراموش نکرده باشم؛ اما دوباره 

ی جادویی قرار داشتن؛ توجه منو به خودشون جلب کردن.وسایلی که وسط حلقه  

دیده میشد. ای کوچیک که داخلش یه پریه جام. یه خنجر و یه ظرف شیشه  

ی جادویی حسابی روشن شده بود و نور قرمزرنگی فضای تاریک زیرزمین رو در برگرفته بود.حلقه  

 آستاروت تقریبا اینجا بود!

داستین مشغول جمع کردن چندتا کتاب بود؛ اما دیگه وقتش رسیده بود که از اینجا خارج بشیم. 

 حتی دیر هم شده بود!

 از طریق پیوندمون جیغ کشیدم:

"دیگه بسه داستین! عجله کن! ما باید از اینجا بریم." -  

"تو چی میبینی؟؟" -  

"ی جادویی رو نمیبینی؟؟ داره میدرخشه!مگه حلقه" -  

"نه! من چیزی نمیبینم." -  
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 گندش بزنن!

ی جادویی چرخوندم.یه بار دیگه نگاهم رو به سمت حلقه  

ن، منو صدا میزدن تا به سمتشون برم.ای که وسط حلقه قرار داشتانگار اون سه تا وسیله  

 این موضوع میتونه یه تله باشه!

 من شدیدا دلم میخواست که اون وسایل رو بردارم؛ اما نمیدونستم چرا...

سامانتا بهم گفته بود که حسابی حواسم رو جمع کنم و... من برای بریدن این پیوند شیطانی به چیزی 

شته باشه.نیاز دارم که تو هر دو بُعد وجود دا  

 و یه حسی بهم میگفت که اون خنجر...

 به جهنم!

به هر حال آستاروت داره میاد و اگه یکی از اون سه وسیله بتونه منو از شر آستاروت نجات بده؛ پس 

 من باید بگیرمشون!

 بیشتر فکر کردن در مورد این قضیه، فقط وقت تلف کردن محسوب میشه.

ی جادویی پریدم.به درون حلقه  

ی تیره و نازکی از جادو که مثل لجنِ چسبناک بود، پوستم رو در برگرفت.هالی  

های داستین و کریس رو نسبت به تصمیم ناگهانی خودم، نادیده گرفتم و وسایلی که بهشون فحش

 نیاز داشتم رو برداشتم.

ها رو به داخل کیفم سُر دادم و خطاب به پسرها گفتم:بعد فورا اون  

بدویین! -  
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های ی جادویی رو برگردوندم، متوجه شدم که کریس زودتر از همه همراه با جعبهحلقه وقتی از

ها و لوازم مختلف پر شده بودن، از دریچه به بیرون پرید.بزرگی که حاال با کتاب  

 منم فورا به سمت دریچه دوییدم.

هاشو دو طرف کمرم گذاشت و گفت:داستین دست  

اول تو! -  

لند کرد و به سمت باال پرتاب کرد تا از اون دریچه رد بشم.بعد منو از روی زمین ب  

 روی پاهام فرود اومدم و بدون اینکه به عقب نگاه کنم، فورا به سمت ماشین دوییدم.

میتونستم حس کنم که داستین هم بالفاصله از دریچه به بیرون پریده؛ چون صدای برخورد پاهاش به 

سرم میاد.لوسیانا رو شنیدم و مطمئن بودم که داره پشتی مونده از خونههای باقیسنگخُرده  

وقت به این سرعت ندوییده بودم!تا حاال تو زندگیم هیچ  

ی کریس اولین کسی بود که از زیرزمین خارج شد؛ بنابراین فورا رو صندلی راننده نشست و آماده

 حرکت شد.

طریق صندوق عقب پریدیم تو ماشین. از اونجایی که درِ صندوق عقب باز بود، من و داستین فورا از  

 دستم رو به سمت باال سوق دادم تا در صندوق رو ببندم.

 بعد جیغ کشیدم:

برو! ما باید هرچه زودتر از اینجا بریم. همین االن! -  

کریس فورا پدال گاز رو فشار داد و قبل از اینکه بتونم در صندوق رو کامال ببندم، باسرعت ماشین رو 

ی قلمرو جادوگران قرار داشت، روند.ی باریکی که بیرون دروازهبه سمت جاده  
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 اصال دلم نمیخواست پشت سرم رو نگاه کنم؛ اما نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم.

ی زیرزمین به سمت بیرون به پرواز دراومد!یه موجود باسرعت از دریچه  

دیگه! هاش رو ببینم؛ اما حتما باید بال داشته باشهمن نمیتونستم بال  

من قبال هرگز همچین چیزی ندیده بودم که اینطوری حرکت کنه... برای یه لحظه تو هوا معلق بود و 

 بعد به سمت زمین شیرجه زد!

تر از ماشین، روی زمین فرود همون پسر کوچولویی که تو اون رستوران دیده بودم، ده فوت عقب

 اومد.

.به لرزه افتاد شدت این ضربه به حدی شدید و عمیق بود که زمین  

های ماشین برخورد کردن.گرد و خاکی که بلند شده بود، با شدت به پنجره  

 و بعد با دیدن آستاروت که به سمت ما میومد، خشکم زد.

 کریس خیلی سریع رانندگی میکرد؛ اما این سرعت، کافی نبود.

 صدای آستاروت رو از طریق پیوندی که باهاش داشتم، شنیدم:

"ی!تو مال من" -  

 

ی آستاروت از ما بیشتر شده بود.با سرعت گرفتن ماشین، فاصله  

تر هم دیده میشد؛ اما من میتونستم درواقع لحظه به لحظه از ما دورتر میشد و در نتیجه کوچک

 صداش رو طوری بشنوم که انگار کنار من نشسته!

پوشوندم. هامهام رو با دستعرق سرد روی پوست صورتم نشسته بود و من فورا گوش  
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 دلم نمیخواست صدای آستاروت رو بشنوم.

 دلم نمیخواست که دوباره اون شیطان رو تا این حد نزدیک به خودم حس کنم.

های ماشین خراشی تو فضا پخش شد؛ طوری که فکر میکردم حتما شیشهی بلند و گوشیهو نعره

 پودر میشن!

جادوگران دیده بودیم، به سمتمون پرتاب شد  زده و داغونی که تو قلمروهای زنگبعد یکی از ماشین

رومون فرود اومد.و دقیقا روبه  

سر گذاشت.سختی اون مانع رو پشتکریس فورا تغییر جهت داد و به  

 گفت:

لعنتی! حاال باید چیکار کنیم؟؟ -  

 گفتم:

تر برو!سریع -  

 بعد به سمت جلو رفتم تا روی صندلی کنار راننده بشینم.

 ادامه دادم:

ی جادویی بیشتر فاصله بگیریم، آستاروت هم قدرتش رو از سامانتا گفته بود هرچی که ما از حلقه -

دست میده. درضمن، االن روزه! و تو روشنایی روز، شانس آستاروت برای پیشروی محدود میشه. 

 بنابراین اون لعنتی مجبور میشه که برگرده.

دفعه درست گفته باشه.امیدوارم که سامانتا این  

ی جادویی زیرزمین فرق میکرد...یه چیزی درمورد حلقه  
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 گفتم:

فقط سعی کن تا جایی که میتونی بین خودمون و آستاروت فاصله ایجاد کنی. -  

 

تر هم داریم؟؟! لعنت بهش...گندش بزنن! واقعا گندش بزنن! مگه از این گوه -  

مت چپ ماشین از روی زمین بلند های سکریس باسرعت خیلی باال یه پیچ رو دور زد؛ طوری که چرخ

 شدن!

 صدای آستاروت رو دوباره شنیدم:

"تو میتونی فرار کنی؛ اما هنوزم مال منی!" -  

هام رو بستم و زمزمه کردم:چشم  

شما هم اون صدا رو شنیدین؟ -  

 کریس جواب داد:

نه! -  

 بعد از چند لحظه، داستین به حرف اومد:

من شنیدم. -  

تش رو ببینم.به سمتش چرخیدم تا صور  

هاش حسابی گِرد شده بودن و از اونجایی که گرگش به سطح بدنش نزدیک شده بود، چشم

هاش برق میزدن.چشم  
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های عرق تمام پوست طبیعی داستین که برنزه بود، حاال مثل روح، سفید به نظر میرسید و قطره

 پیشونیش رو در برگرفته بودن.

 گفتم:

تو شنیدی. -  

اش ببینم که اوضاع از چه قراره.راحتی میتونستم از تو چهرهسوال نبود؛ چون بهچیزی که گفتم، یه   

 میتونستم از طریق ترسی که از داستین حس میکردم، جواب سوالم رو پیدا کنم.

 به حرف اومد:

از طریق پیوندت با آستاروت، صداش رو شنیدم. -  

 تو ذهنم ادامه داد:

"این خیلی بده عزیزم!" -  

 

مثل اسید تا عمق وجودم رو میسوزوند. ترس داستین  

برابر بشه.زده شده بود، فقط باعث میشد که ترس من چندیناینکه داستین تا این حد وحشت  

زده بشیم.ما نمیتونیم و نباید هردومون اینطور وحشت  

سر بذارم...وگرنه من اصال نمیتونم این قضیه رو پشت  

داستین خرخر عصبی سر داد و متوقفم کرد. تصمیم گرفتم پیوند بینمون رو ببندم؛ اما  

 گفتم:
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من تو این وضعیت واقعا نمیتونم هم ترس خودم و هم ترس تو رو تحمل کنم. سعی کن خونسردیت  -

. لطفا!رو حفظ کنی عزیزم  

قلب و اطمینان رو به جفتم منتقل کنم؛ مثل خودش دلم میخواست میتونستم از طریق پیوندمون قوت

ها این کار رو برام انجام داد تا آروم بشم؛ اما هر چقدر که تو وجودم میگشتم، هیچ حس که بارها و بار

 خوبی پیدا نمیکردم!

زده شده بود.مخصوصا وقتی داستین تا این حد وحشت  

گاه محکمی که داشتم، اینطور داره با خاک یکسان میشه؛ باعث های خودم ببینم تکیهاینکه با چشم

تحمیل بشه... و داستین نمیتونه همچین کاری باهام بکنه. میشد یه آسیب جدی بهم  

.گاه محکم من باقی بمونهواقعا نیاز دارم که داستین، تکیه  

 داستین تو ذهنم گفت:

ها کابوس میبینی. فکر کنم حاال دارم سعیم رو میکنم. من فقط... فکر کنم حاال بدونم که چرا شب -

زده و آشفته به نظر میرسیدی. حاال ون تصاویر ذهنی، وحشتبتونم درک کنم که چرا بعد از دیدن ا

میتونم بفهمم که چه فشار روحی سنگینی رو تحمل میکردی... تسا! لطفا بهم بگو که ما میتونیم از 

"این ماجرا جون سالم به در ببریم.  

 کریس پرسید:

ایلبه بشه؟های سنتآستاروت میتونه وارد زمین -  

تم:شونه باال انداختم و گف  

ایلبه رسم نکرده؛ اما های سنتی جادویی تو زمینتا جایی که من میدونم، لوسیانا هیچ حلقه -

جادوی اون زن هنوز تو قلمرو جادوگران وجود داره. بنابراین گمونم به خاطر همین بوده که آستاروت 

ایلبه ظاهر میشده!تو بعضی از تصاویر ذهنیم، تو سنت  
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.ج کم شد تا درنهایت به ریتم عادیش برگردهتدریسرعت ضربان قلبم به  

 ادامه دادم:

امیدوارم که فعال آستاروت تو همون قلمرو جادوگران گیر بیفته و نتونه بیشتر از این، پیشروی کنه. -  

 کریس گفت:

وجه قصد ندارم سرعت ماشین رو کم کنم.منم امیدوارم! اما به هیچ -  

جراتش رو نداری که سرعتت رو کم کنی. ایلبه نرسیم،نه! مطمئنم تا به سنت -  

آور ترس، فضای ماشین رو پر کرده بود و من میدونستم فقط من و داستین نیستیم بوی گند و چندش

زده شدیم.که حسابی وحشت  

 کریس هم ترسیده بود...

 ترسی که از جانب آستاروت بهمون تحمیل شده بود، یه ترس حقیقی و ملموس بود.

ارد شده بود؛ اما همونطور که باسرعت به سمت مدرسه برمیگشتیم، متوجه شدم فشار شدیدی بهم و

 که باید ترسم رو سرکوب کنم.

 این موضوع هیچ کمکی بهم نمیکنه، حتی یه ذره!

وقت نمیتونه بهمون کمک کنه...ترس هیچ  

ن، فکر زده بشم تا نتونم درست و منطقی به اتفاقاتی که رخ دادآستاروت میخواد من حسابی وحشت

اش برسه.کنم و من نباید اجازه بدم که اون شیطان لعنتی به خواسته  

 آستاروت قبال موفق شده بود که تسلط منو به دست بگیره... اون شیطان خیلی قدرتمند بود.
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 سعی کردم ترسم رو تو عمق وجودم خفه کنم و یه دیوار اطرافش بکشم.

 گفتم:

ر رفتیم.دفعه خیلی نزدیک بود؛ اما قسر داین -  

 مثبت فکر کردن باعث میشد که بتونم از اون حال و هوای مزخرف خارج بشم.

 کریس گفت:

ی راست نریم تو لونهای داره که چطور میتونیم جلوی خودمون رو بگیریم تا دوباره یهکسی ایده -

 شیطان؟! چون من اصال دلم نمیخواد دوباره همچین وحشتی رو تجربه کنم.

 

ای کاش جواب خوبی برای کریس داشتم. آرزو میکردم که  

 حقیقت اینه که ما احتماال مجبوریم حداقل یه بار دیگه آستاروت رو مالقات کنیم!

 گفتم:

من نمیدونم... تو همین چند دقیقه به حدی بهم فشار وارد شد که ذهنم االن کامال خالیه! اما  -

اش ایجاد کرده، هنوز فعال و بازه. تو خونهی جادویی که لوسیانا حداقل حاال دیگه مطمئن شدیم حلقه

من نمیدونم چطور همچین چیزی ممکنه؛ اما راستش این حقیقت که علت این موضوع رو نمیدونم؛ 

کار محسوب میشم...چندان جای تعجب نداره. به هر حال من یه تازه  

 کریس به حرف اومد:

یگیری. تو واقعا باهوشی و میتونی تو شرایط چیز رو یاد مکار نیستی تسا. تو خیلی زود همهتو تازه -

 بحرانی، تصمیم درستی بگیری. ندای قلبت بهت چی میگه؟

شاید کالدیا اطالعات بیشتری داشته باشه... -  
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 بازدمم رو به بیرون فوت کردم و ادامه دادم:

زِ کمی نیست.اما به هر حال ما موفق شدیم یه سری لوازم از مخفیگاه لوسیانا برداریم و خب این چی -  

ها و وسایلی که با خودمون آورده بودیم، مطمئنا زمان زیادی ازمون میگیره و بررسی تک تک کتاب

 خب ما تو این اوضاع، همچین زمانی نداریم.

بنابراین من روی کالدیا حساب باز میکنم تا بهم کمک کنه سر دربیارم تو این شرایط بحرانی، چه 

اربردی باشه.چیزی میتونه برامون مفید و ک  

 گفتم:

ما آستاروت رو متوقف میکنیم. -  

 این جمله رو با صدای بلند بیان کردم تا بیشتر حس کنم که واقعیت داره!

 ادامه دادم:

من کاری میکنم تا این اتفاق رخ بده. -  

 کریس گفت:

خوبه! -  

 

ود.هاش دور فرمون ماشین، شُل شدن؛ انگار خیالش تا حدودی راحت شده بی دستحلقه  

 ادامه داد:

هایی رو بشنوم.خوبه! ممنون. واقعا نیاز داشتم که همچین حرف -  

منم همینطور. -  
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 نگاهی به داستین انداختم.

بخش نیاز داشت.های اطمینانمطمئنم که اون هم مثل ما به شنیدن این جمله  

هاش رو دو طرف سرش نگه داشته بود و به سمت زانوهاش خم شده بود.دست  

حسابی متالطم و آشفته شده بودن و میتونستم حس کنم که داره سعی میکنه با چیزی که از افکارش 

 طریق پیوندم با آستاروت شنیده بود، کنار بیاد.

خراش...اون صدای وحشتناک و گوش  

اونطور که آستاروت میتونست زمین رو به لرزه بندازه؛ مثل این بود که انگار زمین داشت از وسط 

 نصف میشد!

ن حقیقت که آستاروت میتونه ما رو همراه خودش به اعماق جهنم بکشونه...ای  

آور بودن.تمام این چیزها به معنی واقعی کلمه، وهم  

اینکه من بخوام درمورد آستاروت با داستین حرف بزنم یا اینکه فرار از دست یه شیطان وحشی تو 

اینکه داستین خودش صدای آستاروت رو تو ها یه چیزه؛ اما ی این... همهآنجلس رو تجربه کنیملس

 وجودش بشنوه، یه چیز دیگه هست.

 این موضوع به حدی وحشتناکه که هیچ چیزی باهاش قابل مقایسه نیست.

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"من یه راهی برای این مشکل پیدا میکنم." -  

زده بود و من کامال درکش میکردم.اما داستین هنوز وحشت  
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زده شده بودم و نمیتونستم حتی شب قبل، بعد از دیدن اون تصاویر ذهنی، منم تا حد مرگ وحشت

ای به زبون بیارم؛ بنابراین االن به داستین حق میدادم که آشفته شده باشه.کلمه  

 اما من باید طبق یه نقشه پیش برم.

بودیم رو بررسی کنیم.اول از همه باید به مدرسه برگردیم تا وسایلی که با خودمون آورده   

 و بعد من باید یه راهی برای ارتباط برقرار کردن با ایالی پیدا کنم.

وقت شاید واقعا هممون به فنا بریم!چون اگه من نتونم با ایالی معامله کنم، اون  

 داستین دستم رو فشار داد و تو ذهنم گفت:

"سر میذاریم، مگه نه؟ما این ماجرا رو هم پشت" -  

"همینطور میشه عزیزم!حتما " -  

 فقط تو دلم دعا میکردم که دروغ نگفته باشم.

*** 

به محض اینکه پامون رو تو ساختمون هیئت رئیسه گذاشتیم، میتونستم صدای جر و بحثی که تو 

 تمام فضای ساختمون پخش شده بود رو بشنوم.

یص بدم که هر کدومشون بعضی از صداها از بقیه بلندتر بودن و بخاطر همین نمیتونستم کامال تشخ

 دارن چی میگن یا اصال موضوع این بحث و جدلی که بینشون ایجاد شده، چیه.

 رد سروصدایی که تا انتهای سالن به گوش میرسید رو دنبال کردم تا به کتابخونه برسم.

سر من میومدن.داستین و کریس هم پشت  
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تر بودم و میتونستم میکردم، خب سبکای رو حمل های پارچهاز اونجایی که من فقط یکی از کیسه

تر حرکت کنم.سریع  

ی لوازمی که از مخفیگاه لوسیانا برداشته بودیم رو پسرها با خودشون میاوردن.بقیه  

از اینکه معلوم نبود چه مدت زمان داریم تا بتونیم خودمون رو از مرگ نجات بدیم، مدام احساسات 

 منفی و تاریک ذهنم رو پر میکردن.

هام داشتن باهم دعوا میکردن، حالم رو بدتر میکرد و باعث میشد نسبت به حقیقت که دوست و این

 وضعیتی که گرفتارش شده بودیم، بیشتر احساس ناامیدی کنم.

ی محکمی در رو باز کردم؛ طوری که باشدت به دیوار کنارش وقتی به کتابخونه رسیدم، با ضربه

 برخورد کرد.

ایستاده بودم. هام اطراف میزتمام دوست  

روش قرار داشتن.آدریان ساکت بود و یه سری کاغذ و چندتا کتاب روبه  

 درواقع میشه گفت تو این اتاق، آدریان تنها کسی بود که فعاالنه مشغول بررسی و تحقیق بود.

.ی طالیی به آدریان تعلق میگیرهبنابراین ستاره  

هام...ی دوستاما بقیه  

ی ترکیدنه، روی یکی از قرمز شده بود و مثل بمبی که هر لحظه آمادهصورت لوکاس از شدت خشم 

ها نشسته بود و جنجالی که به پا شده بود رو تماشا میکرد.صندلی  

 جنجال و آشوبی که در کمال تعجب، عامل اصلیش کالدیا بود!

میشد،  هاش قرمزداشتنی و باادب من که هروقت من فحش میدادم، از خجالت لپی دوستدخترخاله

 االن اونجا ایستاده و داره سر آقای داوسون هوار میکشه!
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 و رافائل... اون حتی بدتر از خواهرش عربده میکشید.

 از اینکه میدیدم رافائل برگشته، خوشحال بودم؛ اما آخه این چه وضعیه!

 این هیاهو و آشفتگی برای چیه؟!

حل برای مصیبت بزرگی که دچارش اهها قراره به من کمک کنن تا چندتا رمن فکر میکردم اون

 شدیم، پیدا کنیم؛ نه اینکه دور هم جمع بشن و اینطوری باهم دعوا کنن.

ای به پا کنن؟!شنگهچی باعث شده که دخترخاله و پسرخالم وارد این دعوا بشن و همچین الم  

ی از خودش کیف پر از کتابی که تو دستم بود رو محکم روی زمین انداختم، طوری که صدای بلند

 ایجاد کنه و باعث بشه بقیه به خودشون بیان.

 اما این بحث و دعوا هنوز ادامه داشت!

 پرسیدم:

چی شده؟؟ قضیه چیه؟ -  

 وقتی دیدم کسی حرف زدنش رو قطع نمیکنه، نگاهی به داستین و کریس انداختم.

ها درست مثل من، سردرگم بودن و نمیدونستن اوضاع از چه قراره.هردوی اون  

ها دارن هاش رو باال انداخت؛ اما من میدونستم که جفتم میتونه سردربیاره که اونداستین شونه

 درمورد چی حرف میزنن.

 آخه داستین تو تشخیص صداهایی که همزمان باهم مشغول حرف زدن باشن، مهارت باالیی داره.

 تو ذهنم گفت:
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مال جادوگران رو برای تمام اتفاقاتی که من مطمئن نیستم؛ اما گمونم مایکل چیزی گفته که... ع" -

"این اواخر رخ داده، مقصر دونسته.  

 اوه!

 گفتم:

"آخه چطور بحثشون به همچین چیزی کشیده شده؟" -  

"نمیدونم." -  

 در حال حاضر با شرایطی که داریم، دعوا کردن هیچ کمکی بهمون نمیکنه.

 گفتم:

یزی نمونده بود که گیر آستاروت بیفتیم، برای این بحث باید تموم شه! تقریبا یه ساعت پیش، چ -

شانس ی سوم انقدر خوشسختی تونستیم از دستش فرار کنیم. من فکر نمیکنم دفعهبار! و بهدومین

 باشیم که بتونیم جون سالم به در ببریم.

هاش نگه داشته بود، روی زمین گذاشت و زمزمه کرد:ی بزرگی رو که تو دستکریس دوتا جعبه  

ی سومی در کار نباشه.ترجیح میدم که اصال دفعه من -  

دقیقا! بخاطر همین الزمه که به بحث بینشون خاتمه بدیم تا یه راهی برای خالصی از شر آستاروت  -

 پیدا کنیم.

 دیگه وقتش بود که پادرمیونی کنم؛ به اندازه کافی هم دیر شده بود.

هام گفتم:با صدای بلند خطاب به دوست  

ا!ههی بچه -  
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ای نداشت؛ چون هنوز داشتن داد و هوار میکشیدن!انگار فایده  

هام رو به همدیگه کوبیدم و دوباره گفتم:دست  

هی! با شماهام! -  

 بازم هیچی.

هامو ببرم تو دهنم و سوت بکشم.نمیتونستم صدام رو باالتر ببرم و عمال جیغ بکشم، یا اینکه انگشت  

نستم میتونه کارساز باشه، روی آوردم.ای که میدوبنابراین به تنها گزینه  

ی موردنظرم ممکنه کمی گستاخانه باشه...حتی با اینکه گزینه  

تری به ذهنم نمیرسه؛ بنابراین مجبورم انجامش اما در حال حاضر برای ساکت کردن همه، راه سریع

 بدم.

 خطاب به همه گفتم:

بحث کردن رو تمومش کنید! همین االن! -  

هام گذاشتم تا تو فضای اتاق پخش بشه.ادی از قدرتم رو پشت حرفو همزمان حجم زی  

فرما شد.بالفاصله سکوت تو کتابخونه حکم  

 راستش اصال توقع نداشتم این کار انقدر خوب جواب بده، مخصوصا روی لوکاس و آقای داوسون!

 گفتم:

ممنون! حاال میشه یه نفر به من توضیح بده شما چه چیزی پیدا کردین؟ -  

.ی سکوت باال آوردمو همه همزمان باهم شروع کردن به حرف زدن و من دوباره دستم رو به نشونهیه  
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هام رو از نظر گذروندم و نگاه لوکاس توجه منو به خودش جلب کرد.ی تک تک دوستچهره  

تقریبا میتونستم حس کنم لوکاس داره قدرتی که من بهشون تحمیل کرده بودم رو پس میزنه و 

نه منتظره تا جواب سوال منو بده.صبرابی  

 گفتم:

لوکاس! لطفا تو بهم بگو که اینجا چه خبره. -  

ی بعد، قدرت کمتری بهمون خیلی خوشحال میشم که برات توضیح بدم؛ اما توصیه میکنم که دفعه -

 تحمیل کنی.

حتما! -  

 البته تا زمانی که همه دوباره باهم بحث و دعوا نکنن!

 گفتم:

این تنشی که بینتون ایجاد شده، من حدس میزنم چیزی که شما پیدا کردین، بد باشه.برای توجیه  -  

 

 لوکاس به حرف اومد:

مشکل اینه که ما هیچ چیزی پیدا نکردیم و من فکر میکنم همین موضوع حسابی همه رو مضطرب  -

وقت کنن، اونهای نامربوط مایکل رو از ذهنشون خارج و آشفته کرده. اگه همه موافقت کنن که حرف

 هممون میتونیم برگردیم سر کارمون.

 کالدیا با لحن تند و تیزی گفت:

های نامربوط؟؟حرف -  
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 تو صداش کینه و نفرت موج میزد.

هاش رو تنگ کرد و یه قدم دیگه به سمت آقای داوسون برداشت.چشم  

شم!من فکر نمیکنم تا حاال هیچوقت کالدیا رو تا این حد دیوونه و عصبی دیده با  

جورایی ترسناک شده بود.ام یهواقعا باید اعتراف کنم که دخترخاله  

 در حالی که با انگشتش آقای داوسون رو نشونه گرفته بود، با خشم ادامه داد:

این آقا بارها تو مسائلی دخالت کرده که اصال به خودش و جایگاهش ربطی نداشته. درضمن، هنوزم  -

وقت حاال... حاال برگشته ی شیاطین، یه عذرخواهی بهم بدهکاره. اونبخاطر مطلع نکردن من از حمله

میگه این اتفاقات تقصیر منه! بهم  

 لوکاس جلو اومد تا کالدیا رو از آقای داوسون دور کنه.

کالدیا نگاه تندی به جفتش انداخت؛ اما لوکاس کالدیا رو به سمت خودش کشید و روی پاهاش 

.نشوند  

لحظه سکوت کردن و کامال مشخص بود که دارن تو ذهنشون باهم حرف میزنن.اون دوتا برای چند   

 کالدیا آهی کشید و گفت:

حق با توعه لوکاس! ما بعدا این موضوع رو حل و فصل میکنیم. -  

 آقای داوسون گفت:

خوبه! -  

 هرچند که من کامال مطمئن بودم از نظر آقای داوسون، این وضعیت اصال خوب نیست.

 ادامه داد:
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ای دارم که باید بهشون رسیدگی کنم. بعدا برمیگردم.من کارهای دیگه -  

 

سرش بست.این رو گفت، باعصبانیت به سمت خروجی راه افتاد و در رو محکم پشت  

 اتاق برای چند لحظه تو سکوت فرو رفت.

 کالدیا دوباره آهی کشید و خطاب به من پرسید:

چیزی پیدا کردین؟ -  

چیزهای زیادی با خودمون آوردیم. زیرزمین لوسیانا واقعا بزرگ بود. شاید کمی مطمئن نیستم؛ اما  -

اش!تر از خونهبزرگ  

 رنگ از صورت کالدیا پرید و گفت:

نه! چطور اون زیرزمین میتونه انقدر بزرگ باشه؟ من از این موضوع مطمئن نیستم؛ اما واقعا فکر  -

زمین اطالعی نداشت.میکنم کسی تو قلمرو جادوگران از وجود اون زیر  

 به برادرش نگاه کرد و گفت:

مگه نه؟ -  

 رافائل سرش رو تکون داد و گفت:

باره که درمورد این زیرزمین میشنوم.اولین -  

 گفتم:

من مطمئن نبودم چه چیزهایی رو باید برمیداشتم؛ اما... -  

انداختم و گفتم: ای که پسرها روی زمین گذاشته بودن،های تلنبارشدهنگاهم رو به سمت جعبه  
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الی این وسایل، از چیزی سر دربیاریم که از مطالبی که شما پیدا کردین، مفیدتر باشه.امیدوارم البه -  

 آدریان کتابی رو که مشغول خوندنش بود، روی میز پرت کرد و گفت:

ی بزرگ از هیچیه!چیزی که ما پیدا کردیم، یه توده -  

 گفتم:

رده باشیم.خب، شاید االن چیزی پیدا ک -  

 به سمت کیفم که اون رو نزدیک به در کتابخونه، روی زمین انداخته بودم، قدم برداشتم.

 وقتی کیف رو برداشتم، به سمت یکی از میزها راه افتادم و گفتم:

شدت افتضاح!خب یه خبر خوب دارم، یه خبر بد و یه خبر به -  

 

زیرزمین برداشته بودم رو از داخل کیف بیرون  ی جادوییبعد وسایلی که تو آخرین دقیقه از تو حلقه

 آوردم.

دیگه فشار داد و پرسید:هاش رو به همکالدیا وقتی چشمش به خنجر افتاد، دندون  

خبر بد چیه؟ -  

های مُرده تلنبار شده بودن. مطمئن نیستم بالیی که سر تو زیرزمین لوسیانا اجساد زیادی از انسان -

بوده یا آستاروت... ها اومده، کار لوسیانااون  

 داستین وسط حرفم پرید و گفت:

وقته که مُرده؛ اما مشخص بود که بعضی از من حدس میزنم که کار آستاروت باشه. لوسیانا خیلی -

 اون اجساد به تازگی کُشته شدن.
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 از طریق پیوندمون ازش پرسیدم:

"ل رسیدن؟تو چطور متوجه شدی که اون اجسادِ تیکه پاره شده، اخیرا به قت" -  

"ام تسا.من یه کازادور باتجربه" -  

"درسته!" -  

اما من تصور میکردم قبل از اینکه من و داستین همدیگه رو مالقات کنیم، اون تمام وقتش رو اطراف 

ها هنرهای رزمی آموزش میداده.ی گرگینهایلبه پرسه میزده و به بقیهسنت  

ه من هنور ازشون اطالعی ندارم.ظاهرا چیزهای زیادی درمورد جفتم وجود داره ک  

 لوکاس پرسید:

وقت خبر خوب چیه؟اون -  

ما تونستیم از دست آستاروت فرار کنیم و خودمون رو زنده به اینجا برسونیم. -  

.العاده محسوب میشدالبته از نظر من، این یه خبر فوق  

 گفتم:

باید دست بجنبونیم تا دیر نشده! -  

ری که صندلیش واژگون شد و محکم به زمین برخورد کرد.یهو آدریان از جا پرید، طو  

زده گفت:وحشت  

شدت افتضاح، همینه؟؟آستاروت داره میاد اینجا؟؟ اون خبر به -  

اش پیدا نمیشه. اما احتماال و باالخره میاد!نه! حداقل آستاروت االن سروکله -  
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 هرچند که من سعی میکردم به این موضوع فکر نکنم.

ی ی جادویی برداشته بودم، روی میز گذاشتم و بدون اینکه به چهرهرو که از تو حلقهتمام وسایلی 

ای خالی شده بودم.ی پارچههام نگاه کنم، مشغول تا کردن کیسههیچکدوم از دوست  

 گفتم:

ی جادویی باز و ترین موضوعی که باید بهش اشاره کنم اینه که تو زیرزمین لوسیانا، یه حلقهاما مهم -

ال وجود داره که آستاروت هر زمان که بخواد، میتونه ازش عبور کنه و وارد این بُعد بشه. درضمن، فع

 من نتونستم اون حلقه رو بشکنم.

مانندی از خودش ایجاد کرد؛ اما من حرف زدنم رو ادامه دادم:کالدیا صدای زمزمه  

بودن. البته من زمان زیادی گلی، نه نمک و نه دعا خوندن... هیچکدوم کارساز ننه گیاه مریم -

ی آستاروت پیدا شده بود؛ بنابراین شاید هنوز این امکان وجود داشته باشه که نداشتم؛ چون سروکله

به نحوی بشه اون حلقه رو از بین برد. اما من به اون قلمرو برنمیگردم و مطمئن نیستم کار درستی 

تنها دلیلی که باعث شده ما تا االن زنده  .باشه که یکی از ماها خودش رو درگیر این موضوع کنه

ی جادویی محدوده؛ اما اگه به اندازه کافی قدرت به دست بمونیم، اینه که آستاروت هنوز به اون حلقه

وقت قطعا هممون به فنا میریم.بیاره، میتونه بدون هیچ محدودیتی از اون حلقه وارد بُعد ما بشه. اون  

 رافائل پرسید:

ن چیکار کنین؟شما قصد داری -  

وضوح مشخص بود که رافائل حسابی متزلزل و آشفته شده و من بخاطر این موضوع، سرزنشش به

 نمیکردم.

 اون هنوز با آستاروت پیوند داره؛ درست مثل من!
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ی آخر و پایان کار آستاروت محسوب میشم؛ احتماال نفر بعدی که قراره و از اونجایی که من مهره

فائله!هدف آستاروت بشه، را  

 آهی کشیدم و گفت:

ما قصد داریم یه پیوند جدید ایجاد کنیم تا بتونه این بُعد رو مهر و موم کنه. -  

 

 کالدیا گفت:

ما باید هر چه زودتر این کار رو انجام بدیم؛ اما... امشب این کار غیرممکنه! ما تا شب به اندازه کافی  -

نیم، جادوی موردنظرمون رو پیدا کنیم و یه طلسم ها رو بررسی کزمان نداریم تا بتونیم این کتاب

 ایجاد کنیم. اما حداکثر تا فردا یا فرداشب مهلت داریم.

 مکث کرد و میز رو دور زد تا خودش رو به من برسونه.

 گفت:

خواهش میکنم دخترخاله! بهم بگو تو اون زیرزمین چیز به درد بخوری پیدا کردی تا تمام  -

.مشکالتمون رو حل کنه  

های کالدیا حسابی گِرد شده بودن و اینطور به نظر میرسید که انگار منتظر یه جرقه هست تا چشم

 بزنه زیر گریه!

ام حسابی آور ترس رو از کالدیا حس کنم و میدونستم که دخترخالهمیتونستم بوی تند و تهوع

.زده شدهوحشت  

غیرمنطقی و دشواره. منم ترسیده بودم؛ اما درخواستی که کالدیا ازم داره، خیلی  

.ای براش نداشتمکنندهو من هیچ جواب خوب و قانع  
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 خطاب به کالدیا گفتم:

من نمیدونم. ما وسایل زیادی با خودمون آوردیم؛ اما به زمان نیاز داریم تا سر دربیاریم چه  -

یله رو از چیزهایی برامون مفید هستن. اما به دالیلی، یه حسی منو وادار میکرد که این سه تا وس

 زیرزمین لوسیانا بردارم. تو نظری درمورد این وسایل داری؟

به سینه شد و گفت: کالدیا دست  

غیر اینکه گفته بودم دلم نمیخواد به لوازمی که لوسیانا ازشون استفاده میکرده، دست بزنم؟ -  

 انزجار پررنگی تو صداش موج میزد.

 گفتم:

ری داری؟آره، گفته بودی! اما غیر این، چه نظ -  

کدوم از وسایلی که من از زیرزمین لوسیانا آورده بودم، خوشش من میدونستم که کالدیا از هیچ

نمیاد؛ چون این موضوع رو کامال واضح بهم گفته بود؛ اما من اونقدراهم نسبت به این موضوع بیزار و 

نداره اگه ازش استفاده نگران نبودم؛ چون به نظرم اگه چیزی بتونه جونمون رو نجات بده، هیچ عیبی 

 کنیم.

 الزمه که کالدیا یکم از تعصب بیش از حدش کم کنه و با فکر باز به این موضوع نگاه کنه.

 کالدیا آهی کشید و به سمت پایین خم شد تا از نزدیک نگاهی به اون وسایل بندازه.

 گفت:

این خنجر یه حس شیطانی به من منتقل میکنه. -  

شد و بعد نفسش بند اومد! بادقت به اون خنجر خیره  
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فورا چند قدم از میز فاصله گرفت؛ انقدر سریع و پریشون که نزدیک بود سکندری بخوره و پخش 

 زمین بشه.

 گفت:

ها بخشی از ساختار این هایی که روی خنجر حک شده...! من فکر میکردم اون برآمدگیاون عالمت -

ها، تصویر مردم م، متوجه شدم که اون عالمتخنجر محسوب میشه؛ اما حاال که بادقت نگاهش کرد

های آتیش!هستن... و شعله  

هاشو روی بازوهاش کشید و گفت:کف دست  

من... من فکر نمیکنم ما بتونیم از این خنجر برای اهداف خوب و روشن استفاده کنیم. -  

ی خنجر به سه یا چهار اینچ میرسید.بلندی تیغه  

های هایی حک شده؛ آخه تو اون لحظهی این خنجر، عالمتمن قبال متوجه نشده بودم که رو

 اضطراری به حدی عجله داشتم و دستپاچه شده بودم که فرصت نکردم این خنجر رو بررسی کنم.

ی خنجر های آتیشی که روی تیغهاما حاال که کالدیا به این موضوع اشاره کرده بود، میتونستم شعله

.زبونه میکشیدن رو ببینم  

خنجر بلند بود و رو بخش انتهاییش، تصاویری حک شده بودن.ی دسته  

سری برآمدگی و ناهمواری داره؛ اش یهوقتی این خنجر رو از زیرزمین برداشتم، حس کردم که دسته

 اما انقدر عجله داشتم که اصال چک نکردم تا ببینم علتش چیه.

 اما حاال میتونستم بادقت بررسیش کنم.

های آتیش حکاکی شده بودن که به سمت باال زبونه میکشیدن.ی دسته، شعلهتقریبا یک چهارم ابتدا  
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ای رو به تصویر کشیده بود که روی هم افتاده بودن و مدام دست و قسمت باالیی دسته، مردم برهنه

 پا میزدن.

های آتیش نجات هاشون وحشت موج میزد و داشتن سعی میکردن خودشون رو از شعلهتو چهره

 بدن.

تر بودن، از شدت درد فریاد میکشیدن.ی از مردم که نسبت به بقیه، به آتیش نزدیکاعده  

هامو روی شلوار جینم کشیدم و گفتم:کف دست  

لعنتی! -  

 حتی از اینکه اون خنجر رو لمس کرده بودم، پشیمون بودم.

 ادامه دادم:

ردن بهشون، احساس این تصاویر به قدری با ظرافت و جزئیات حکاکی شدن که فقط با نگاه ک -

میکنی میتونی مردمی رو ببینی که دارن برای نجات جونشون تقال میکنن، فریاد میکشن و سعی 

های آتیش فرار کنن. اما آخه این تصاویر خیلی کوچیکن و این خنجر تماما از فلز میکنن از شعله

درک کنیم... گندش  ساخته شده؛ پس چطور ممکنه که ما بتونیم انقدر دقیق مفهوم این تصاویر رو

بزنن! این خنجر طوری ساخته شده که باعث خطای دید میشه؛ بخاطر همین همچین توهمات 

 وحشتناکی به ذهنمون خطور میکنن، مگه نه؟

 کالدیا اخمی روی پیشونیش نشوند و گفت:

باورم نمیشه که تو به همچین چیزی دست زدی! -  

 دوبار!

 من دوبار این خنجر رو لمس کرده بودم.
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بار دیگه وقتی داشتم اون رو از داخل کیفم ی جادویی برمیداشتم و یه یه بار وقتی اون رو از تو حلقه

 بیرون میاوردم تا روی میز بذارم.

 گفتم:

منم باورم نمیشه که به همچین چیزی دست زدم. -  

دیگه هم سر  یای در مورد این موضوع مطرح کنم؛ اما باید از دوتا وسیلهدلم نمیخواست سوال دیگه

 درمیاوردم تا بفهمم با چه چیزی سر و کار داریم.

پرسیدم:   

ای چی؟اون ظرف شیشه -  

 کالدیا سرش رو تکون داد و گفت:

این یه طلسم یا چشم نظر یا یه همچین چیزیه. نمیدونم! درواقع این ظرف میتونه هر چیزی باشه! و  -

نداره چیز خوبی باشه! ی جادویی قرار داشته، امکاناگه این ظرف تو حلقه  

 چقدر عالی!

 از این بهتر نمیشه...!

 حتی دلم نمیخواست که دیگه به اون ظرف نگاه کنم.

 پرسیدم:

و اون جام چطور؟ -  

نمیدونم. به نظر عادی میاد؛ اما نمیتونم با اطمینان این حرف رو بزنم. مخصوصا وقتی این وسیله رو  -

 از زیرزمین لوسیانا پیدا کرده باشی.
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 کریس به حرف اومد:

ی جادویی برداشت؛ دقیقا نزدیک به جایی که یه محراب ایجاد تسا این سه تا وسیله رو از تو حلقه -

 شده بود و حیوانات مُرده داخلش تلنبار شده بودن.

هام هم شروع کردن به فحش دادن!ی دوستکالدیا با اوقات تلخی به من خیره شد و بقیه  

های رنگارنگ ن از کاری که انجام داده بودم رو با به زبون آوردن فحشدرواقع نارضایتی خودشو

 نشون دادن!

 رافائل خطاب به من پرسید:

چرا همچین کاری کردی؟! -  

 شونه باال انداختم و گفتم:

ی آستاروت تو زیرزمین پیدا بشه و منم فقط هر چیزی که نمیدونم. چیزی نمونده بود که سروکله -

ده بود، برداشتم. اصال فرصتی نداشتم که بخوام درمورد چیزهایی که از اونجا ام رو جلب کرتوجه

 برمیداشتم، فکر کنم.

 رافائل با لحن تند و تیزی گفت:

بله، واضحه که از عقلت استفاده نکردی! -  

 

 داستین فورا به حرف اومد:

مواظب حرف زدنت باش! -  

و صداش مشخص بود.تهدید تو لحن داستین موج میزد. حتی خرخر گرگش هم ت  
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 ادامه داد:

ما هممون داریم تالشمون رو به کار میگیریم تا این مشکل رو حل کنیم و در حال حاضر هم  -

راحتی کنار بذاریم! نمیدونیم چه چیزی میتونه بهمون کمک کنه. در نتیجه نمیتونیم هر چیزی رو به

شه که دنبالشیم.حلی باچون ممکنه چیزی که اصال فکرش رو نمیکنیم، همون راه  

 کالدیا گفت:

ی تره که این سه تا وسیله رو کنار بذاریم؛ چون هیچ نتیجهمن فکر میکنم برای هممون بهتر و امن -

 خوبی نمیشه ازشون دریافت کرد.

ای که تو کتابخونه قرار داشت، اشاره کرد و گفت:بعد به میز دیگه  

ای که با خودتون آوردین رو بررسی کنیم.هها و وسایل دیگبیاین اینجا! ما میتونیم کتاب -  

ی جادویی، احساس میکردم تا حدودی یه احمقم!بخاطر برداشتن اون سه تا وسیله از تو حلقه  

تر این موضوع رو هضم میکنم، متوجه شدم که حتی نباید به عبور کردن از حاال که دارم دقیق

چیزی از داخلش بردارم!ی جادویی فکر میکردم؛ چه برسه به اینکه بخوام حلقه  

هام برم، حس میکردم یه اما با این وجود، حتی وقتی داشتم از میز فاصله میگرفتم تا به سمت دوست

ی منو به خودش جلب میکنه.چیز خاصی درمورد اون خنجر وجود داره که مدام توجه  

ای نمیدادم.زهمیل شدیدی داشتم که اون خنجر رو از روی میز بردارم؛ اما به خودم همچین اجا  

ای که همه دورش جمع شده بودن، قدم هام رو به داخل جیبم سُر دادم و به سمت میز دیگهدست

 برداشتم.

 داستین تو ذهنم پرسید:

"تو حالت خوبه؟" -  
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"فقط یکم مضطرب و نگرانم." -  

 

ام حلقه کرد و گفت:دستش رو دور شونه  

"منم همینطور!" -  

هم بگو؛ تو فکر میکنی راهی که برای حل این مشکل در پیش گرفتیم، یه چیزی رو رکُ و راست ب" -

"جواب میده؟  

"آره؛ چون ما کاری میکنیم که این راه جواب بده." -  

حل مطمئنی برای این مشکل پیدا باید به این جمله ایمان داشته باشم؛ حتی با اینکه هنوز هیچ راه

 نکرده بودم!

ای ذخیره کرده بودیم رو بیرون ریخت تا های پارچهو کیسهها کریس تمام چیزهایی که تو جعبه

 بتونیم همشون رو بررسی کنیم.

 گفتم:

 ها و یه سری خرت و پرت دیگه داریم. شاید ایناینجا تعداد زیادی کتاب؛ ترکیبات مخصوص طلسم -

ی میشه تا سر وسایل چیزی نباشن که بهشون نیاز داریم؛ اما به هر حال این کار برای ما یه شروع تلق

. باید فکر کردن درمورد اینکه چه چیزی دربیاریم برای حل مشکلمون چه کاری میتونیم انجام بدیم

ریخته و بحرانی شده یا احتمال حل و فصل کردن این مشکل چقدر اشتباهه یا اوضاع چقدر بهم

 میتونه غیرممکن باشه رو بذاریم کنار!

ها رو به خودم هم تاکید کنم.ه این حرفهام، واقعا نیاز بود کعالوه بر دوست  

 ادامه دادم:
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ما هممون قوی هستیم! هر کدوم از ما جادو یا قدرتی داریم که با استفاده ازشون میتونیم این  -

چیز حسابی آشفته و نفره درهم شکسته باشه و همهماجرا رو ختم به خیر کنیم. شاید هیئت هفت

العاده انجام بدیم. ما قصد ون یه فرصت میده تا یه کار فوقداغون شده باشه؛ اما این موضوع بهم

تر!تر، بهتر و قویداریم یه پیوند جدید ایجاد کنیم. یه هیئت بزرگ  

ای به ذهنم خطور کرد که کامال باهاش موافق بودم؛ بنابراین مطرحش کردم:ایده  

تا جادوگر، سه تا پری، سه تا موجوداتی که ما برای تشکیل این هیئت بهشون نیاز داریم، شامل سه  -

 گرگینه و یه...

 کریس حرفم رو قطع کرد و گفت:

های جادوییِ و یه چی؟ لطفا نگو یه جن! چون من اصال دلم نمیخواد وقتم رو برای پیدا کردن چراغ -

بازن.ها خیلی حُقهکوفتی صرف کنم تا یه جن ازشون بیرون بیاد! درضمن، اون عوضی  

 

 گفتم:

م جن نبود! هرچند حاال که اسمشون رو آوردی، واقعا درموردشون کنجکاو شدم.نه، منظور -  

 گندش بزنن!

 باورم نمیشه که حتی دارم رو این موجودات مکار هم حساب باز میکنم.

 حرفم رو درمورد اعضای هیئت جدید ادامه دادم:

دونم باید خودم و و شامل یه من! چون من یه جادوگر، یه گرگینه و یه انسانم! هرچند که نمی -

 موجوداتی که مثل من هستن رو چی خطاب کنم!

 کالدیا به حرف اومد:



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
497 

 

دیگه پیوند اما آخه ما چطور میتونیم همچین موجودات فراطبیعی که کامال متفاوت هستن رو به هم -

نفره قوی باشه؟ی هیئت هفتبدیم و هیئتی رو ایجاد کنیم که به اندازه  

:کمی مکث کرد و بعد پرسید  

ای نرسیدیم.تو راهی برای این قضیه پیدا کردی؟ چون ما که به نتیجه -  

 من واقعا از اینکه کالدیا مدام ساز مخالف میزد، کالفه شده بودم.

ام رو بیان کنم؛ بلکه فورا با خاک یکسانش میکنه.کالدیا حتی فرصت نمیده تا ایده  

 گفتم:

ه بتونم این وسایل رو بررسی کنم؛ اما ما به هر حال من تو زیرزمین به اندازه کافی وقت نداشتم ک -

.حل این مشکل رو پیدا میکنیمراه  

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم کمی اعتماد به نفس به دست بیارم.

 تمام افرادی که تو این کتابخونه حضور دارن، درست مثل من نگران و مضطربن.

 گفتم:

مون کمک کنه. کریس؟ خبری از کوزت شد؟الی همین وسایل، قراره بهیه چیزی البه -  

 کریس موبایلش رو از جیبش بیرون آورد. بعد سوت آرومی کشید و گفت:

آره! -  

 

ای سر داد و شروع هاش نقش بست؛ بعد خندهوقتی مشغول خوندن پیام کوزت شد، لبخندی روی لب

 کرد به تایپ کردن.
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یس گفت:آدریان که از این معطلی کُفری شده بود، خطاب به کر  

انقدر ما رو بالتکلیف نذار پلشت! بگو قضیه چیه؟ -  

های کریس کمی برق میزدن.چشم  

 به حرف اومد:

. البته هنوز از این قضیه مطمئن نیستم؛ اما کوزت داره سعی میکنه خودش رو به اینجا برسونه -

 کوزت هیچوقت حرفی رو به زبون نمیاره که بعدش نتونه عملیش کنه.

ار بودم که کریس درست گفته باشه.واقعا امیدو  

 گفتم:

به کوزت بگو ما برای ایجاد طلسم، عالوه بر خودش به چندتا پری دیگه هم نیاز داریم. من انتخاب  -

ها باید قدرتمند باشن. ی خود کوزت میذارم؛ اما بهش تاکید کن که اون پریها رو به عهدهاون پری

سرن، اهمیت نمیدم؛ چیزی که مهمه اینه که ما برای حل ها سرکش و خودمن به این موضوع که اون

ها نیاز داریم.مشکلمون به اون  

 کریس گفت:

حله! به کوزت اطالع میدم. -  

خوبه! ممنون. -  

 این موضوع یه قدم بزرگ به جلو محسوب میشه.

وقت شاید نهایی که برای هیئت جدید نیاز داریم رو پیدا کنیم؛ اوها، جادوگرها و گرگینهاگه ما پری

 واقعا بتونیم این مشکل رو حل کنیم.
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قلب بدم و بعد به آرومی بازدمم رو بیرون فرستادم. ای کشیدم تا به خودم قوتنفس عمیق دیگه  

حل این مشکل رو پیدا میکنیم و تمام تالشمون رو به کار میگیریم تا عملیش کنیم.ما راه  

 باید این کار رو انجام بدیم!

 به حرف اومدم:

هایی که تو این کتابخونه درمورد جادو هستن رو بررسی کنیم. هر کتابی که مربوط بیاین تمام کتاب -

ها بیرون بیارین. کالدیا و ها... هرچی! همشون رو از قفسهها میشه یا جادوگرها یا فرشتهبه پری

میتونیم ازش  لوکاس! میشه شما مسئولیت این کار رو به عهده بگیرین؟ هر کتابی که فکر میکنین

های کتابخونه پیدا کنین. و ما باید بین ده عضو جدید هیئتمون یه پیوند استفاده کنیم رو از قفسه

ایجاد کنیم. شما هر ایده یا پیشنهادی داشته باشین؛ من با کمال میل میپذیرم؛ اما حتما این رو در 

به محض اینکه پیوند جدید رو نظر بگیرین که پیوند جدید باید بتونه قدرت اعضا رو تقویت کنه. 

ایجاد کنیم، آستاروت حسابی کُفری و عمال خلع سالح میشه. اما پیوند من با آستاروت هنوز 

ی پیچیده شده؛ بنابراین کامال واضحه که دیر یا زود سروکلهسرجاشه! این پیوند با جادوی من درهم 

 آستاروت پیدا میشه.

 کالدیا گفت:

دا کنم؛ هرچند که توقع ندارم چیز زیادی عایدم بشه.خب ببینم چی میتونم پی -  

.ترین کتابی که روی میز بود رو برداشتمنگری کالدیا رو نادیده گرفتم و نزدیکمنفی  

 گفتم:

های بین دو بُعد پیدا میکنیم یا ها رو هم بررسی کنیم تا ببینیم مطلبی درمورد دروازهباید این کتاب -

ای که تو قلمرو ؛ مخصوصا اون دروازهو موم بین بُعدها دوباره محکم بشه نه. ما نیاز داریم که مهر

ی جادویی معمولی بود، باید با جادوگران وجود داره! اگه چیزی که تو زیرزمین دیدیم، یه حلقه
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استفاده از نمک از بین میرفت؛ اما اینطور نشد! بنابراین اون چیزی که باهاش مواجه شدیم، یه 

وجه نمیخوام که شیاطین بیشتری هیچنبوده؛ بلکه به نظر من یه دروازه هست. من به ی جادوییحلقه

ها رو بررسی کنین؟ و اگه مطلبی از اون دروازه عبور کنن. رافائل و آدریان! ممکنه شما این کتاب

 امون رودرمورد شکستن پیوند شیطانی پیدا کردین، حتما منو در جریان بذارین. قبل از اینکه نقشه

 به طور کامل عملی کنیم، باید از شر این پیوند شیطانی لعنتی خالص بشیم.

 کریس پرسید:

دیگه به چه چیزهایی نیاز داری؟ -  

ها تحقیق کنی؟ اگه ما سر ها درمورد جادوی پریالی این کتابنمیدونم. کریس! میشه تو البه -

وقت شاید بتونیم ستفاده کردن؛ اوننفره از چه چیزی اها برای پیوند هیئت هفتدربیاریم که پری

بندی و دوباره همچین پیوندی رو ایجاد کنیم. من و داستین هم مواردی که باقی میمونن رو دسته

هامون رو سر و سامون برد یا همچین چیزی نیاز داریم تا بتونیم ایدهمرتب میکنیم. ما به چندتا وایت

 بدیم...

 داستین گفت:

حله عزیزم! -  

 

های کتاب قدم برداشت.مت قفسهبعد به س  

 خطاب به بقیه گفتم:

خب! بیاین کارمون رو شروع کنیم.خیلی -  

 نگرانی و اضطراب باعث میشد که درونم به لرزه بیفته؛ اما ما باید این کار رو انجام بدیم.

ردیم.حلی برای مشکالتمون پیدا کما قبال هم بارها تو شرایط سخت قرار گرفتیم؛ اما همیشه یه راه  
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اندیش بمونم.بین و مثبتمن باید خوش  

زور به اعماق جایی بکشونه که دلم نمیخواد برم یا حقم نیست که اونجا هیچکس قرار نیست منو به

 باشم. هیچکس؛ حتی آستاروت!

*** 

بعد از گذشت حدود سه ساعت که برای من انگار ده ساعت سپری شده بود، باالخره چیزی پیدا کردم 

میتونست جواب بده و کارمون رو راه بندازه.که واقعا   

هاش توسط سه تا میخ فلزی کتابی که پیدا کرده بودم، بیشتر شبیه یه دفترچه خاطرات بود که برگه

 به هم متصل شده بودن.

هایی دیده میشد که های هر برگه هم یادداشتمتن این دفترچه با دست نوشته شده بود و تو حاشیه

ته شده بودن.با خط ناخوانا نوش  

هاشون فرق میکرد و عمال هیچ تطابقی با چندتا کاغذ بیشتر هم به دفترچه اضافه شده بود که رنگ

 این دفترچه نداشتن.

های اضافی رو درک نمیکردم.حتی دلیل وجود این برگه  

ظاهر این دفترچه به حدی درب و داغون بود که تو نگاه اول میخواستم بذارمش کنار؛ چون قطعا 

ی مدرسه های سادهی حاضر نمیشه از همچین چیزی که اصال معتبر نیست، حتی برای تحقیقکس

 استفاده کنه؛ چه برسه به چیزی که ما دنبالش بودیم!

بدخط بودن متن دفترچه، خوندنش رو کمی دشوار میکرد؛ اما وقتی به این خط عادت کردم، دیگه 

 میتونستم کلمات رو روون بخونم.

تر و مفیدتر از چیزیه که فکرش رو میکردم.شدم که این دفترچه، منطقی تدریج متوجهبه  

رنگ بود که با رنگ سفید روش نوشته شده بود: جلد دفترچه درواقع یه کارت سیاه M la F 
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مطمئن نبودم که این نوشته چه معنی میده؛ اما وقتی یه بخش از متن دفترچه رو خوندم، موهای 

 بازوهام سیخ شدن:

ها، هدفی نیست که بشه به راحتی بدستش آورد؛ اما من اد پیوندهای قدرتمند بین فراطبیعی... ایج"

میدونم که یه راهی وجود داره. بیبِن یه ایده داره که ما باید صبح امتحانش کنیم؛ اما ما نیاز داریم 

"که...  

 سرما تو بدنم رسوخ کرد.

های بعدی دفترچه رو ورق زدم و گفتم:فورا صفحه  

ن میتونه همون چیزی باشه که میخوایم!ای -  

های بعدی بودم، اتاق تو سکوت فرو رفت و توجه همه به من جلب همونطور که مشغول بررسی صفحه

 شد.

 گفتم:

خاطرات خصوصیه؛ و  ها، این خودشه! من فکر میکردم چیزی که تو دستمه فقط یه دفترچهبچه -

ه شده، خیلی فراتر از یه خاطره هست! لوسیانا خب همینطورم هست؛ اما مطالبی که داخلش نوشت

شدیدا تو فکر به دست آوردن قدرت بیشتر بود و من فکر میکنم اون از مطالب همین دفترچه 

 استفاده میکرده تا...

 کالدیا وسط حرفم پرید و گفت:

مکان نه! قطعا نه! ما نمیتونیم از طلسمی استفاده کنیم که لوسیانا روش حساب میکرده. اصال ا -

 نداره...

 کالفه آهی کشیدم.
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از وقتی که درگیر این مشکل شدیم، کالدیا مدام همین رفتار رو از خودش نشون میده و نمیذاره 

امون رو پیش ببریم.نقشه  

کدوم از وسایل لوسیانا استفاده کنه و شدیدا روی این حرفش پافشاری و کالدیا نمیخواد از هیچ

 لجبازی میکنه.

حدی داره منو کُفری میکنه که دلم میخواد موهام رو از سرم بیرون بکشم یا خود این رفتارش به 

 کالدیا رو خفه کنم!

ها رو انتخاب کنم؛ اما به هر حال اگه کالدیا مطمئن نیستم ترغیب بشم که کدوم یک از این گزینه

 دیدگاهش رو عوض نکنه، حتما یه بالیی سر خودم و خودش میارم!

 گفتم:

ظه به من گوش بدی؟ لطفا ارتباط این دفترچه به لوسیانا رو فراموش کن. برای یه بارم میشه یه لح -

ای که لوسیانا مرتکب شده، پاک کن.شده ذهنت رو از کارهای شرورانه  

 کالدیا به آرومی روی صندلیش نشست و گفت:

انجامش نمیدم.وجه هیچخب! اما اگه مطالب این دفترچه به جادوی سیاه مربوط بشه، من بهخیلی -  

به من اعتماد کن! اگه اینطور باشه، منم انجامش نمیدم. -  

قبال هم یه حسی به من میگفت با استفاده از وسایل لوسیانا، میتونیم قدم بزرگی به سمت جلو 

 برداریم.

 ادامه دادم:

ها مربوط میشه.اما کامال مشخصه تو این دفترچه چیزهایی نوشته شده که احتماال به پری -  

لوکاس به حرف اومد:   
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چی؟! -  

 بعد دستش رو به سمت دفترچه دراز کرد و گفت:

میتونم یه نگاهی بهش بندازم؟ -  

 گفتم:

یه لحظه صبر کن لوکاس! من میخوام متن این بخش رو برات بخونم تا ببینی میشه این روش رو به  -

 کار گرفت یا نه.

ی تایید تکون داد.لوکاس سرش رو به نشونه  

 گفتم:

ها حرف زده؛ اما من نمیدونم این مطالب مهم هستن یا نه. تو تو این قسمت یکم درمورد ماه و ستاره -

خودت میتونی این قسمت رو بخونی و اگه چیز مهمی درموردش وجود داره، منو در جریان بذاری. اما 

قصد داریم انجام قسمتی که میخوام برات بخونم؛ اینطور حس میشه که انگار دقیقا همون کاریه که ما 

 بدیم. برات میخونم:

ها و جادوگرها اونطور که بیبِن تا حدودی درمورد این قضیه درست گفته بود. ایجاد پیوند بین پری"

امید داشتیم، پیش نرفت. وجود پیوند خونی ضروری بود؛ همینطور نیت جادویی! فعال و در حال 

ی پیوندی که من با خواهرهای وجه به اندازههیچبه حاضر، این پیوند برامون کافیه؛ اما خب این پیوند

جادوگرم داشتم، قدرتمند نبود. همونطور که انتظار داشتیم، اضافه کردن خاکستر کسانی که قبل از 

هایی که قبال دیده ما وجود داشتن، این پیوند رو تقویت و مستحکم کرده بود. فعال این پیوند از اون

یخوایم جلوی روزهای تاریکی که در پیش داریم رو بگیریم، به قدرت بودم، بهتره. اما اگه ما م

بیشتری نیاز داریم. ما دیشب شکست خوردیم؛ اما هنوز امیدی وجود داره. من از این کار دست 

ترین راهه؛ اما عواقبی که یه نمیکشم. روی آوردن به یه مسیر تاریک برای رسیدن به هدفمون، آسون
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دنبال داره، بهمون میفهمونه که این کار اصال هوشمندانه نیست. ما به روش مسیر تاریک برامون به 

ای نیاز داریم تا این پیوند رو ایجاد کنیم. من باور دارم میتونیم تو مسیر روشن باقی بمونیم و دیگه

ها پذیر کنیم. ما باید سعی کنیم تو ماه کامل، یه گرگ پیدا کنیم. گروه گرگینهاین هدف رو امکان

ی ما ها ثابت کردن که حتی از گونهعموال نزدیک به همین نواحی دوی همگانی ترتیب میدن. گرگینهم

ها رو ترن؛ اما من باید یه راهی پیدا کنم تا حداقل موافقت یکی از اون گرگتر و سرکشهم چموش

متقاعدش کنیم  برای کمک به دست بیارم. فردا ما باید تالش کنیم با یه فرشته ارتباط برقرار کنیم و

"تا بهمون کمک کنه. البته اگه هنوز وجود داشته باشن!  

 نگاهم رو از روی دفترچه برداشتم و پرسیدم:

خب درمورد متنی که خوندم، چه فکری میکنین؟ -  

 مکث کردم و بعد ادامه دادم:

بوده، داشتن  گمونم اینطور به نظر میرسه که انگار این زن جادوگر و دوستش بیبِن که ظاهرا یه پری -

ها به یه گرگینه نیاز تالش میکردن تا با یه اتفاق بد مبارزه کنن و از وقوعش جلوگیری کنن. اون

تر کنن. شاید ندای قلب من درست گفته باشه. درواقع ترکیبی از داشتن تا پیوند بینشون رو قوی

مورد یه فرشته گفت. من ها الزمه تا این موضوع ممکن بشه. و بعد این زن چیزی درتمام فراطبیعی

ها دسترسی داشت؛ اما یه آرکون شباهت زیادی به یه فرشته نمیدونم چطور میشه به یکی از اون

 داره؛ مگه نه؟

 لوکاس گفت:

نه دقیقا! اما ایالی موجود قدرتمندیه. -  

:کالدیا که اون طرف میز نشسته بود، دستش رو به سمتم دراز کرد تا دفترچه رو بگیره. بعد گفت  

ای که به کار گرفتن، جواب هم داده؟حاال این شیوه -  
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 دفترچه رو به کالدیا دادم.

سر کالدیا ایستاده بود، سرش رو به سمت پایین متمایل کرد تا نگاهی به لوکاس همونطور که پشت

 دفترچه بندازه.

 لوکاس گفت:

ها و ی شمعدرباره ی کار نوشته نشده. نویسنده یه سری جزئیاتاینجا چیزی درمورد نتیجه -

ها آخرین مطالبی هستن که تو این دفترچه وِردهایی که برای طلسم به کار برده رو نوشته. و همین

.ثبت شده  

 و همین موضوع باعث شد که نگران بشم؛ چون حاال امکانش وجود داره که این شیوه جواب نده.

آخرالزمان باشه؛ خب تا حاال که  اما اگه روزهای تاریکی که این زن درموردش حرف میزده، همون

 آخرالزمانی رخ نداده!

ها جواب داده باشه.ی اونپس احتمالش زیاده که شیوه  

اش نگاهی به آدریان انداختم تا ببینم اون درمورد این موضوع چه فکری میکنه؛ اما آدریان فقط شونه

 رو باال انداخت و گفت:

و تایید میکنه. خون و خاکستر نیاکان چیزهایی نیستن ی تو ربه نظر میرسه که این دفترچه نقشه -

ی خودمون، سخت نیست. که به دست آوردنشون سخت باشه. حداقل پیدا کردن خاکستر اجداد گونه

ها اصال میتونن بمیرن که بشه خاکسترشون رو تهیه کرد؟ها چی؟ منظورم اینه که پریاما پری  

 لوکاس گفت:

ها هم مثل ما میتونن مرگ رو تجربه کنن؛ اما باور دارن که این کار یمعلومه که میتونن بمیرن! پر -

 غیرممکنه. درواقع به نظر میرسه که این باور باعث میشه قدرتمندتر بشن.
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هاش رو از صفحات وار بیان کرد و تو تمام این مدت، حتی یه لحظه هم چشمی آخرش رو زمزمهجمله

 دفترچه برنداشت.

وندن مطالب دفترچه بود، خطاب به من گفت:کالدیا هم که مشغول خ  

ها نوشته شده رو دیدی؟ی ورقههایی که تو حاشیهاین یادداشت -  

 این رو گفت و به کاغذ دفترچه اشاره کرد.

 گفتم:

های دفترچه گفته شده؟ها رو نخوندم. چیز خاصی تو حاشیهآره دیدم. اما اون یادداشت -  

 

خطش رو ها دیده میشه رو لوسیانا نوشته؛ من دستی ورقههایی که تو حاشیهاین یادداشت -

میشناسم. لوسیانا تو این فکر بوده که یه پیوند با یه گرگینه و یه پری ایجاد کنه؛ اما برای مستحکم 

. درواقع لوسیانا این قسمت رو به نفع خودش تغییر داده؛ کردن این پیوند، به آستاروت روی آورده

تن از یه فرشته، به یه شیطان متوسل شده! درواقع به جای اینکه قدرت رو یعنی به جای کمک گرف

 بین افرادی که باهاشون پیوند برقرار میکرده، تقسیم کنه؛ تمامِ این انرژی رو برای خودش نگه داشته.

 گفتم:

حداقلش اینه که لوسیانا هم این طلسم رو کارآمد میدونسته و مصمم بوده که عملیش کنه. -  

ی تایید تکون داد و گفت:سرش رو به نشونهکالدیا   

میدونم! گمونم بخاطر همین بوده که لوسیانا موافقت کرده بود کوزت تو قلمرو جادوگران، کنار ما  -

 بمونه. اون مطمئنا میدونسته که...

.موبایل کریس شروع کرد به لرزیدن و کریس فورا به سمت میز شیرجه زد تا برش داره  
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های سریع از کتابخونه خارج میشد، خطاب به ما گفت:با قدمبعد همونطور که   

زود برمیگردم! -  

 همونطور که بسته شدن در توسط کریس رو تماشا میکردم، از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"تو چه فکری میکنی؟" -  

میشده،  ایلبه تدریسای که تو سنتنمیدونم تس. اطالعات من درمورد جادو فقط به اصول اولیه" -

محدود میشه. اما تو به طور ذاتی همیشه جادو رو تو وجودت داشتی و تو این زمینه خیلی از من 

"تری.باهوش  

من تو این مسائل خبره و باتجربه نیستم؛ اما تمام زندگی تو حول همین مسائل چرخیده و در " -

"نتیجه بهتر از من میتونی درمورد این قضیه نظر بدی.  

"اون چیزی که فکر میکنی، میدونی. تو بیشتر از" -  

نه! من فقط دارم خودم رو گول میزنم و سخت تالش میکنم که خودم رو نبازم. امیدوار بودم که " -

فکری همدیگه بتونیم به نتایج خوبی برسیم. اینکه باالخره مطمئن بشم جواب این هممون با هم

"معمای پیچیده چیه و...  

 

 کالدیا به حرف اومد:

ایه که اینجا نوشته شده. فقط باید یه سری تغییرات حل این مشکل، همین شیوهکر میکنم راهمن ف -

 ی دیگهایجاد کنیم تا بهتر جواب بده. البته مگه اینکه وقتی کوزت خودش رو به اینجا رسوند، یه ایده

 برای حل این مخمصه داشته باشه.

 به دفترچه اشاره کرد و گفت:
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ت که این خیلی آسونه! آخه تقریبا میشه گف -  

 جواب دادم:

اما این طلسمی که تو دفترچه نوشته شده، به نظر من اصال آسون نیست. به دست آوردن ترکیبات  -

ی موردنیاز برای اجرای این طلسم، به اندازه کافی کار رو برامون سخت میکنه؛ چه برسه به بقیه

هاش...قسمت  

حل این موضوع رو خیلی راحت به ارم بگه اینه که ما راهنه! منظورم این نبود. چیزی که قصد د -

الی وسایلش پیداش کردی. به نظرت دست آوردیم! لوسیانا این دفترچه رو داشته و تو هم از البه

 عجیب نیست که انقدر راحت به دستش آوردیم؟!

تحلیل کنیم. به منظورت رو میفهمم؛ اما ما زمان زیادی نداریم که بخوایم این موضوع رو تجزیه و  -

 هر حال این احتمال هم وجود داره که شاید این طلسم، راه نجاتمون باشه.

 کالدیا و لوکاس نگاهی به همدیگه انداختن.

 بعد کالدیا سرش رو تکون داد و خطاب به من گفت:

خب! من این دفترچه رو راه نجاتمون در نظر میگیرم؛ چون ظاهرا این طلسم برای امتحان خیلی -

دن، زیادی خوبه. بنابراین حیفه که انجامش ندیم.نکر  

 گفتم:

ما به خاکستر نیاکانمون نیاز داریم. یعنی با توجه به چیزی که اینجا نوشته شده، بی چون و چرا به  -

ای که قراره تو تشکیل این پیوند نقش داشته باشه، نیاز خاکستر اجداد چند نسل پیش هر گونه

اریم؟داریم. خب همچین چیزی رو د  

هایی که تو محدوده دیگه بدترین حالتی که میتونم در نظر بگیرم اینه که چندتا از اجساد گرگینه

 مدرسه دفن شدن رو از خاک بیرون بکشیم و بسوزونیمشون تا تبدیل به خاکستر بشن.
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 لوکاس به حرف اومد:

ستر بعضی از بزرگان ما برای فراهم کردن خاکستر گرگینه، مشکلی نداریم. درواقع میتونیم خاک -

ها پیوند داشتن رو جور کنیم. خب خاکستر جادوگر چی؟ی گرگینهامون که با همهی گونهسالخورده  

ها و کالدیا سرش رو به عالمت منفی تکون داد؛ اما آدریان شروع کرد به زیر و رو کردن یکی از جعبه

 زیر لب گفت:

من یه چیزی دیده بودم... -  

ای به های شیشهادامه داد. میتونستم صدای تلق تلوقی که با برخورد ظرفو همچنان به گشتنش 

 همدیگه ایجاد میشد رو بشنوم و یهو آدریان گفت:

پیداش کردم! -  

ای رو به سمت کالدیا گرفت.های شیشهبعد یکی از اون ظرف  

 کالدیا وقتی برچسب روی ظرف رو خوند، اخم غلیظی روی پیشونیش نشوند و گفت:

خاکستر مادربزرگِ مادربزرگمونه! مطمئنا لوسیانا بدنش رو از خاک بیرون آورده و...این  -  

داشته بود رو با عصبانیت روی میز گذاشت؛ طوری که صدای برخورد ظرف با  ظرفی که تو دستش نگه

 میز تو فضای کتابخونه پخش شد.

 گفت:

!متنفرم از اینکه فهمیدم لوسیانا این کار رو هم انجام داده -  

 واقعا دلم نمیخواست کالدیا رو ناراحت کنم؛ اما ما باید از اون خاکستر استفاده کنیم.

 پرسیدم:
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ممکنه این خاکستر بخاطر کارهایی که لوسیانا انجام میداده، آلوده شده باشه؟ -  

اش چنگ زد و اون رو درآورد.شدهکالدیا به کِش انتهای موهای گیس  

هاش رو به وضوح ببینم.ردن موهاش شد، میتونستم لرزش دستوقتی سریعا دوباره مشغول گیس ک  

 باالخره به حرف اومد:

. فقط میدونم که اصال از این وضع خوشم نمیاد.نمیدونم -  

 آدریان گفت:

. ما هممون میتونیم از خون خودمون برای این ی ترکیباتی که الزمه رو بررسی کنیمخب بهتره بقیه -

راین تو این مورد مشکلی نیست. لِپیدیوم مییِنی )جینسینگ پرویی( همون طلسم استفاده کنیم؛ بناب

ی ماکاست که احتماال همچین چیزی رو داریم و پیدا کردنش سخت نیست. سلِستیت بلورین ریشه

ی ترکیبات هم که همون استرانسیم سولفاته و حتما تو آزمایشگاه مدرسه پیدا میشه. اما درمورد بقیه

سا تو گفته بودی یه سری لوازم از اتاق کار لوسیانا برداشتی، درسته؟اطالعی ندارم. ت  

 کالدیا فورا به حرف اومد:

من نمیخوام از چیزی استفاده کنم که لوسیانا استفاده میکرده! حتی ممکنه وقتی داشته ترکیبات  -

ها رو آلوده کرده باشه.این طلسم رو آماده میکرده، با جادوی سیاهش اون  

 گفتم:

.ای برای انتخاب کردن نداریم؛ مخصوصا درمورد خاکسترهای دیگهما ما گزینها -  

اگه مجبور بشم بین استفاده کردن از وسایلی که لوسیانا یه زمانی بهشون دست زده یا انجام ندادن 

ی اول رو امتحان کنم!این طلسم، یکی رو انتخاب کنم؛ قطعا سعی میکنم گزینه  

 خطاب به کالدیا گفتم:
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سازی کنیم؛ هوم؟شاید ما بتونیم این لوازم رو پاک -  

اینطوری جواب نمیده! -  

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم.

اگه کالدیا از موضعش کوتاه نیاد و باهامون همکاری نکنه؛ من واقعا مطمئن نیستم که دیگه چی باید 

 بهش بگم!

 گفتم:

گاهی به این وسایل بندازیم تا ببینیم چه پس حداقل بیا قبل از اینکه تصمیمی بگیریم، اول یه ن -

.چیزهایی داریم  

 دیگه وقتش رسیده بود که ببینیم از اتاق کار لوسیانا چه وسایلی با خودمون آوردیم.

ای که تمام لوازم مخفیگاه لوسیانا رو تو خودش جا داده بود، از روی داستین دست به کار شد و جعبه

 زمین برداشت.

الی به تمام وسایلی که از زیرزمین لوسیانا برداشته بودیم، فورا تصمیم گرفتیم که بعد از یه نگاه اجم

ها رو بررسی کنیم.اول کتاب  

ی قطعی ها تلنبار کردیم تا زمانی که باالخره به یه نقشهی لوازم رو دوباره تو جعبهدر نتیجه بقیه

 برسیم.

 آدریان گفت:

م که از چربی بدن یه پری تهیه شده باشه.اینجا گفته شده ما به یه شمع نیاز داری -  

 از شدت انزجار صورتش درهم شد و ادامه داد:
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من که تا حاال حتی یه پری که به اندازه کافی چربی داشته باشه، ندیدم؛ چه برسه به اینکه چربی  -

تا با اضافه داشته باشه! درضمن کامال مطمئنم هیچ جایی رو نمیشناسم که بتونیم یه پری پیدا کنیم 

 میل خودش راضی بشه چربی بدنش رو در اختیارمون بذاره. عمرا!

 کالفه بازدمم رو به بیرون فوت کردم.

زن به نظر میرسه؛ بلکه انگار غیرممکن هم هست.بهماین قضیه نه تنها حال  

 گفتم:

ز دیگه تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که ابتکار به خرج بدیم و این مورد رو با یه چی -

 جایگزین کنیم.

 کالدیا به حرف اومد:

تو تا همین حاال هم به اندازه کافی ابتکار به خرج دادی! -  

 لحن تند و تیز کالدیا و ناامیدی که تو صداش موج میزد، دیگه رسما داشت با اعصاب من بازی میکرد.

شناختم، نداره.روی من نشسته، هیچ شباهتی به کالدیایی که قبال میاین کالدیایی که روبه  

 جواب دادم:

وقت میشه بدونم پیشنهاد جنابعالی چیه؟اوه، جدی؟! اون -  

لوکاس نگاه خشمگینش رو نثارم کرد؛ طوری که انگار داشت بهم اخطار میداد خیلی خوشحال میشه 

اش گرفتم.که زنده زنده پوستم رو بکنه؛ اما من نادیده  

باهم همکاری کنیم. اگه میخوایم این قضیه جواب بده، همه باید  

.بنابراین کالدیا باید به این رفتارهاش خاتمه بده  
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اگه من یه چیز درمورد جادوگری یاد گرفته باشم، اینه که بخش بزرگی از جادو به نیت و قدرت 

ی ما بستگی داره.اراده  

، مهم نیستن.ی افکار و اهدافی که تو ذهنمونهوِردهایی که برای اجرای طلسم خونده میشن، به اندازه  

و قدرتی که در اختیارت قرار میگیره، به این بستگی داره که تا چه اندازه به نیت درونت باور داشته 

 باشی.

ی راسخ، شجاعت و ثابت قدم بودن چیزهایی هستن که در کنار هم میتونن هدفی که دنبالشی اراده

 رو برات رقم بزنن.

تونه طلسم موردنظرت رو به چنان مصیبت بزرگی تبدیل اما فقط یه تردید کوچیک یا یه فکر منفی می

.چیز رو به نابودی بکشونهکنه که همه  

هام نگاه کرد و گفت:کالدیا باالخره به چشم  

من فقط عصبانیم! -  

از من؟ -  

 حتما داره شوخی میکنه! چون واقعا مسخره هست.

 ادامه دادم:

من چیکار کردم که بخوای ازم عصبانی باشی؟ -  

رد و گفت:اخم ک  

هیچی! تو هیچ کار اشتباهی انجام ندادی جز اینکه تو اون فرد بدشانسی هستی که داری سعی  -

های احمقانه صحبت حلمیکنی این مشکل رو حل کنی. تو کسی هستی که داری درمورد تمام این راه

 میکنی و موضوع اینه که... من دلم نمیخواد هیچ کدوم از این کارها رو انجام بدم.
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منظورت طلسمیه که تو این دفترچه نوشته شده؟ تو از این طلسم خوشت نمیاد؟ اما من فکر  -

 میکنم این طلسم میتونه راه نجاتمون باشه.

من از هیچکدوم از موضوعاتی که درموردشون حرف میزنیم، خوشم نمیاد. من خوشم نمیاد از  -

م نمیاد حتی به این دفترچه که وسایلی که از لوسیانا باقی مونده، استفاده کنم. من خوش

های لوسیانا داخلش نوشته شده، نگاه کنم؛ چه برسه به اینکه مطالب این دفترچه رو جدی یادداشت

ای که تو این دفترچه نوشته شده...بگیرم و عملیش کنم! ایده  

ورتش هاش جاری شدن؛ اما کالدیا فورا چندبار پلک زد و دستشو روی صهای کالدیا روی گونهاشک

هاش رو پاک کنه.کشید تا اشک  

 ادامه داد:

. فکر میکردم از شر تمام کارهای کثیفی که لوسیانا ها تموم شدنمن فکر میکردم تمام این بدبختی -

هام رو نجات بدم؛ اما مرتکب شده بود، جون سالم به در بردم و موفق شدم برادرم و چندتا از دوست

. تمام افرادی که میشناختم و دوستشون داشتم، الر به قتل رسیدنی جادوگران آلکوئمتاسفانه بقیه

کُشته شدن. اما به دالیلی ما موفق شدیم زنده بمونیم. من باالخره با لوکاس آشنا شدم و تونستم 

اش و جادوی سیاهش خالص ی لوسیانا رو برای همیشه ببندم و از شر پیمان خونی احمقانهپرونده

چیز عالی بود؛ اما ونطور که دلم میخواست زندگی کنم و خوشحال باشم. همهبشم. باالخره تونستم ا

ها هنوز تموم نشدن و من اصال مطمئن نیستم که یه زمانی تموم دووم نداشت... چون این بدبختی

 بشن!

هاش رو دو طرف سرش گذشت.کالدیا روی صندلیش به سمت جلو خم شد و دست  

اشون کنه، میتونستم بفهمم که داره گریه ه سعی داشت خفههای آرومی کهقاز لرزش بدنش و هق

 میکنه.

 از اینکه میدیدم اتفاقات اخیر تا این حد روی کالدیا تاثیر منفی گذاشته بودن، بیزار بودم.
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حتی با اینکه میدونیم حقیقتا اینطور نیست که لوسیانا از قبر بیرون اومده باشه تا دوباره برامون 

ها از گور لوسیانا بلند بزنه؛ اما واقعا حس میشه که آتیش تمام این بدبختی های جدید رقممصیبت

 میشه.

تمام این اتفافات تلخ و مزخرف بخاطر لوسیانا شروع شد و ما هنوز داریم با عواقب کارهای کثیف 

 لوسیانا سروکله میزنیم.

 گفتم:

من درکت میکنم. -  

 و واقعا هم درکش میکردم.

 ادامه دادم:

چی خراب شد! در طی چند روز چیز تغییر کرد... یا بهتره بگم همهعسل بودم که یهو همهماهمن تو  -

گذشته، من تقریبا چندبار مُردم! اما تو باید این احساسات منفی و آزاردهنده رو از خودت دور کنی؛ 

 وگرنه دیگه امیدی برامون باقی نمیمونه تا این مشکل رو حل کنیم.

م همین کار رو انجام بدم.میدونم. منم میخوا -  

هاش جاری شده بودن رو پاک کرد.هایی که روی گونههاش رو محکم روی هم فشار داد و اشکپلک  

 ادامه داد:

ام. از اینکه لوسیانا مُرده؛ اما هنوز داره به من از اینکه همچین اتفاقی رخ داده، عصبی و کُفری -

های لوسیانا رو نوشتهو اطراف خودم ببینم... اینکه دستزندگیم گند میزنه. و اینکه لوازم لوسیانا ر

جورایی باعث میشن حالم بدتر بشه.ها یهبخونم... این  

 میز رو دور زدم تا خودم رو به کالدیا برسونم.
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 روی صندلیش نشسته بود و بغض تو نگاهش موج میزد.

 به سمت پایین خم شدم و کالدیا رو در آغوش گرفتم.

تم:آرومی بهش گفبه  

ها رو یه میلیون بار تو ذهنت تکرار ما این مشکل رو حل میکنیم. این ماجرا تموم میشه. این جمله -

ای شک و تردید به درون ذهنت نفوذ کنه تا وجه اجازه نده ذرههیچی ذهنت بشن؛ اما بهکن تا ملکه

 افکارت رو مسموم کنه.

فتم و مجبورش کردم به من نگاه کنه.های کالدیا رو گرکمی خودم رو عقب کشیدم؛ اما شونه  

:نیاز داشتم حرفی که االن میخوام بیان کنم رو خیلی خوب بشنوه  

وقت من حل باور نداشته باشی... اگه باور نداشته باشی که جواب میده؛ اوناگه تو عمیقا به این راه -

 نمیتونم برای اجرای این طلسم روی تو حساب کنم.

. من فقط...م جواب میدهمن باور دارم این طلس -  

هاش رو پاک کنه. بعد ادامه داد:هاش کشید تا اشکدوباره دستش رو زیر چشم  

من فقط احساس ناامیدی و درموندگی میکنم. و این حال خراب و خشم درونم رو سر تو خالی  -

 کردم. معذرت میخوام دخترخاله.

عیبی نداره. دیگه بهش فکر نکن! -  

تحمیل شده؛ اما ما این روزهای تلخ رو پشت سر میذاریم. لحظات سختی به هممون  

 ما یه راهی برای خالصی از این مشکل پیدا میکنیم.
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نه بخاطر اینکه میدونیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم یا بخاطر اینکه از تمام این ماجرا سر 

 درآوردیم... نه!

حلمون رو به نتیجه برسونیم.م تا راهبلکه بخاطر اینکه تمام تالشمون رو به کار میگیری  

 وقتی کریس وارد کتابخونه شد، صاف ایستادم و بهش گفتم:

لطفا بهم بگو که خبری از کوزت داری. -  

 

 گفت:

یه چیز بهتر! -  

 بعد از جلوی در کنار رفت و... کوزت تو چهارچوب در نمایان شد.

رو ابرها پرواز میکنم. هام نقش بست و اون لحظه حس میکردم دارملبخندی روی لب  

به سمت کوزت دوییدم و چنان محکم بدنش رو در آغوش گرفتم که چیزی نمونده بود هردومون 

 پخش زمین بشیم.

کوزت چندان از بغل کردن خوشش نمیومد و راستش منم با بغل کردن، میونه خوبی نداشتم؛ اما تو 

عملی بشه و این موضوع منو حسابی  امچیز داره جور میشه تا نقشهاون لحظه، حس میکردم همه

زده کرده بود.هیجان  

 حضور کوزت اینجا پیش ما، برای من خیلی باارزشه و مطمئنا کمک بزرگی تلقی میشه.

 االن یه فرصت واقعی در اختیارم قرار گرفته و این موضوع تنها چیزیه که برام اهمیت داره.

ه...!حل واقعا قراره عملی بشباورم نمیشه که این راه  

*** 
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های ضروری امون، یه سری یادداشتکمی بعد از اومدن کوزت، ما برای سر و سامون دادن به برنامه

اشون کنیم و ای از قلم افتادن و الزمه که تهیهآماده کردیم؛ درمورد اینکه چه ترکیبات دیگه

ی محکم و یکپارچه درمورد اینکه باید چه کاری انجام بدیم.همینطور یه ایده  

چیز داره جور میشه تا من فقط یه دقیقه فرصت داشتم تا بتونم از این حقیقت خوشحال باشم که همه

ی افتضاح من باالخره عملی بشه و رسما بتونیم برای حل این مشکل، امتحانش کنیم.نقشه  

الی در کتابخونه رد کرد و خطاب به من گفت:آقای داوسون سرش رو از البه  

دیگه وقتشه! -  

یه لحظه نگرانی و ترس تمام وجودم رو پر کرد و فکر کردم که آستاروت خودش رو به اینجا برای 

ی آقای داوسون کامال خونسرد و آروم بود.رسونده؛ اما چهره  

 پرسیدم:

وقت چی؟! -  

 

جلسه! آلفاها منتظر حضور تو هستن. -  

رم خالی کرده بودن.احساسی که اون لحظه داشتم، مثل این بود که انگار یه سطل آب یخ رو س  

ی احمقانه رو فراموش کرده بودم، چنان شوکی بهم وارد ی این جلسهاین حقیقت که من کامال قضیه

 کرد که حس میکردم تا عمق وجودم یخ زده!

ای غیر از همین کاری که تا االن بهش مشغول بودم، فکر کنم؛ در حال حاضر من نمیتونم به کار دیگه

ام انجامش بدم.چه برسه به اینکه بخو  
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تنها کاری که االن میخوام انجام بدم اینه که مطمئن بشم تمام وسایلی که برای شکست دادن 

 آستاروت نیاز داریم رو تهیه کرده باشیم.

ی آلفاها مطمئنا از اینکه من قصد دارم کل سیستم مدیریت و قوانینشون رو نفره و بقیههیئت هفت

.منهدم کنم، خوششون نمیاد  

ها رو ها نه تنها باعث میشه که وقتم تلف شه، بلکه قطعا بحث و جدلگفتن این موضوع به اون االن

رو بشیم.تری روبهبیشتر میکنه و در نهایت باعث میشه با مشکالت بزرگ  

درضمن، اگه تمام این موارد رو هم کنار بذاریم، نمیتونم این حقیقت رو نادیده بگیرم که تو تصاویر 

ی آستاروت پیدا شد.همین جلسه سروکله ذهنیم، در طی  

ای ندارم که تو این جلسه حضور پیدا کنم؛ مطمئنا یه اینکه بخوام بگم من هیچ میل و انگیزه

 سوتفاهم بزرگ ایجاد میکنه!

 و تو شرایط فعلی، این سوتفاهم آخرین چیزیه که بخوام خودم رو باهاش درگیر کنم...

 بنابراین گفتم:

جلسه رو به یه زمان دیگه موکول کنیم؟ ما میتونیم این -  

 آقای داوسون گفت:

نه! دیگه نمیشه این جلسه رو عقب انداخت. -  

داری شوخی میکنی! -  

های وقتی آقای داوسون سرش رو به عالمت منفی تکون داد، خودکارم که باهاش تمام یادداشت

 موردنیازمون رو نوشته بودم، روی میز گذاشتم و گفتم:
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ها من فقط یه ها و در مقابل اونها مهم باشه؟؟ از دید اونحضور من تو این جلسه برای اون چرا باید -

ی بچه محسوب میشم. اگه واقعا به این موضوع فکر کنی، خودت هم متوجه میشی که من یه گرگینه

اضر نشم. ها اصال اهمیتی نداره که من بخوام این جلسه رو بپیچونم و حکارم. بنابراین برای اونتازه

ام رو تا یک یا دو روز آینده نفره بحث کنن. من نقشهها دور هم بشینن و درمورد هیئت هفتبذار اون

پیچه فایده محسوب میشه. بهشون بگو که من دلعملی میکنم؛ بنابراین این جلسه عمال بی

 وحشتناکی دارم و نمیتونم تو جلسه شرکت کنم... یا یه همچین چیزی!

راست باشم، واقعا برام اهمیتی نداشت که آقای داوسون برای توجیه غیبت من، چه اگه بخوام رو

ای جور میکنه.بهونه  

 رفتن به این جلسه، اصال تو اولویت قرار نداره.

 آقای داوسون کامال وارد کتابخونه شد و به سمت من قدم برداشت.

 گفت:

تو قبال نشون دادی که یه آلفای وارد محسوب بشی؛ اما تو شاید تو زندگی جدیدت، یه تازه -

وضوح قدرتمندی؛ مخصوصا این موضوع رو برای گروهی که امروز تو این جلسه دور هم جمع شدن، به

ها هم محسوب میشی. اگه من ها، تو سخنران غیررسمی گرگینهثابت کردی. و با توجه به رسانه

جلسه معافت کنم، باور کن که این کار رو  پیچه داری، از نیومدن به اینمیتونستم با گفتن اینکه تو دل

میکردم؛ اما تو باید به من اعتماد کنی... وقتی دارم تاکید میکنم که تو باید تو این جلسه حاضر بشی، 

 یعنی الزمه که این کار رو انجام بدی.

نگه اعتماد کردن به آقای داوسون؟ بعد از اینکه فهمیدم تمام اخبار بحرانی این مدت رو ازم مخفی 

 داشته بود؟

 داستین تو ذهنم گفت:
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اش رو انجام بده. درواقع داره سعی . اون فقط داره سعی میکنه وظیفهمایکل منظور بدی نداره" -

"میکنه مثل یه آلفا رفتار کنه.  

ی بزرگی که در شرف وقوعه؟؟ اگه آقای داوسون دو هفته پیش خبر نگه داشتن ما از فاجعهبا بی" -

وقت ما زمان بیشتری برای حل این مشکل تا ما رو از این قضیه مطلع کنه؛ اون میومد سراغمون

"داشتیم.  

میدونم؛ اما مایکل این کار رو نکرد. بنابراین الزمه که این موضوع رو کنار بذاری و با چیزی که " -

"رومون قرار داره، دست و پنجه نرم کنی.روبه  

"نم انجام بدم؛ اما حاال مجبورم که با آلفاها حرف بزنم!این دقیقا همون کاریه که دارم سعی میک" -  

 

ی این موضوع تصمیم هام فقط منتظر بودن تا من دربارهنگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم؛ اما دوست

 بگیرم.

 همه به جز کوزت!

 کوزت خطاب به من گفت:

اگه تو بخوای بری، منم همراهت میام. -  

ممنون! -  

بودم؛ اما اصال دلم نمیخواست که به این جلسه برم. من واقعا از کوزت قدردان  

 آقای داوسون پرسید:

ها رو باهم متحد کنی؛ درسته؟هدف نهایی تو اینه که تمام گرگینه -  

 مطمئن نبودم که اهداف من تا این حد بزرگ و واال باشن.
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 گفتم:

من فقط میخوام زنده بمونم و زندگی کنم. -  

و فراتر از این؟ -  

انداختم و گفتم: شونه باال  

اگه بخوام روراست باشم، از وقتی که گاز گرفته شدم، روزهای خیلی کمی وجود داشتن که واقعا  -

چی وفق بدم و حل و فصلشون کنم.زندگی کردم! من فقط دارم سعی میکنم خودم رو با همه  

مدام از یه مصیبت  این موضوع واقعا برام عجیب بود که چطور تونستم به این وضع عادت کنم... اینکه

 وارد یه مصیبت دیگه بشم!

 آقای داوسون گفت:

ها صلح و آرامش برقرار کنی.خب، من دوست دارم اینطور فکر کنم که تو میخوای بین گرگینه -  

 چیزی که میگفت، هدف بدی به نظر نمیرسید.

 گفتم:

آره، حتما! -  

 

خونی نداره. شاید من بتونم حرف االنت هماما تو داری این جلسه رو میپیچونی و این کار اصال با  -

آلفاها رو راضی کنم که بدون حضور تو و داستین، این جلسه رو برگزار کنن؛ اما وقتی تو طلسمت رو 

وقت چی؟ آلفاها از اینکه تا این حد اجرا کردی و تمام سیستم مدیریت ما رو بازسازی کردی؛ اون

درواقع تو با این کار باعث میشی دشمنان قدرتمندی علیه ها رو نادیده گرفتی، تو رو نمیبخشن. اون

 تو و زندگیت صف بکشن!
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های صندلی روی زمین رو از پشت سرم شنیدم.صدای کشیده شدن پایه  

 لوکاس از روی صندلیش بلند شد و گفت:

با اینکه متنفرم همچین چیزی رو اقرار کنم؛ ولی باید بگم که حق با مایکله. -  

ا رو گرفت و از روی صندلیش بلند کرد.لوکاس دست کالدی  

 بعد خطاب به من ادامه داد:

من و کالدیا به این جلسه میریم. من نمیخوام بهت بگم که چیکار کنی تسا؛ اما به نظر من این  -

ای که در حال احمقانه هست که حتی حاضر نشی تو این جلسه شرکت کنی و به آلفاها درمورد فاجعه

 وقوعه، اخطار بدی.

وزت هم همراه لوکاس و کالدیا به سمت در اتاق راه افتاد.ک  

 زیر لب خطاب به خودم نق زدم:

اینطور به نظر میرسه که قراره وقت زیادی تو این جلسه تلف بشه. -  

 اما ظاهرا فقط من بودم که اینطور فکر میکردم.

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"گمونم ما هم باید بریم!" -  

ن و رافائل میتونن به بررسی وسایل و ترکیبات موردنیازمون ادامه بدن. ما هر زمان که آدریا" -

بخوایم، میتونیم جلسه رو ترک کنیم؛ اما من فکر میکنم ما حداقل باید به آلفاها درمورد اتفاقات اخیر 

ال، خواسته یا امون رو عملی نکنیم؛ اما به هر حها نمیتونن مانع ما بشن تا نقشهیه اخطار بدیم. اون

"ها در رابطه با این موضوع سروکله بزنیم.ناخواسته ما باالخره باید با انجمن گرگینه  
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 خطاب به آقای داوسون گفتم:

خب! بریم.خیلی -  

 آقای داوسون با شنیدن حرف من، کمی خیالش راحت شد.

 به سمت پسرها چرخیدم و گفتم:

جا بمونین و روی این طلسم کار کنین؟آدریان و رافائل؟ مشکلی نداره اگه شما این -  

 آدریان جواب داد:

آره، حتما! مشکلی نیست. -  

 کریس پرسید:

تو از منم میخوای که اینجا بمونم و بهشون کمک کنم؟ -  

نه! تو همراه ما بیا. -  

ی کوزت پیدا بشه و... این موضوع بهم میفهمونه که کریس همون سرنخی بود که باعث شد سروکله

گاه خودش رو تو این جلسه به دست آورده!کریس جای  

 کریس ابروهاش رو باال برد و گفت:

خب! باشه.خیلی -  

قبل از اینکه از کتابخونه خارج بشم، به سمت وسایلی که دور انداخته بودیم، راه افتادم و یکی از 

ها رو برداشتم.اون  

 همون خنجر!

.دم داشته باشمنمیدونم چرا؛ اما نیاز داشتم که اون خنجر رو با خو  
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اش بگیرم، کار اشتباهی مرتکب شدم.حس میکردم اگه این خنجر رو کنار بذارم و نادیده  

 مخصوصا اگه این خنجر همون چیزی باشه که سامانتا بهش اشاره کرده بود.

اگه من با استفاده از این خنجر بتونم پیوندی که بین من و آستاروت برقراره رو از بین ببرم؛ پس حتما 

 الزمه که پیش خودم نگهش داشته باشم.

ی این کارم وقتی داشتم خنجر رو به داخل جیب سوییشرتم سُر میدادم، فقط رافائل و داستین متوجه

 شدن.

رافائل خطاب به من سرش رو به عالمت منفی تکون داد؛ اما من فورا ازش رو برگردوندم تا مجبور 

 نشم باهاش چشم تو چشم بشم.

گفت: داستین تو ذهنم  

"ی خوبیه؟تو مطمئنی که برداشتن این خنجر، ایده" -  

"نه!" -  

 

ی جادویی برداشتم! ی افتضاحی بوده که این خنجر رو از داخل حلقهحتی شاید از همون اول، ایده

آور بود... اما ممکنه به دردمون بخوره.شدت شیطانی و چندشخنجری که به  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

ام اعتماد کنم؛ حتی اگه به تصاویر ذهنیم دسترسی نداشته باشم تا بتونم از کارم من باید به غریزه" -

"مطمئن بشم. مثل االن!  

اما حتی با اینکه این حرف رو بیان کرده بودم، میتونستم حس کنم که درونم غوغا به پا شده؛ طوری 

!که انگار تمام اعضای داخلی بدنم در هم پیچیده شده بودن  
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های خیلی زیادی وجود داره که با استفاده ازشون میشه به جنگیدن با آستاروت خاتمه داد؛ اما راه

ها بد و تاریک محسوب میشن.اغلب این راه  

چیز رو کنار بذارم و سروکله زدن با آلفاها رو تو اولویت وقت تو همچین شرایطی، من باید همهاون

 قرار بدم؟

ت که تو این جلسه شرکت کنم. حتی یه ذره!نه! من واقعا دلم نمیخواس  

آنجلس دریافت کردم، من قبال هم دقیقا با همین گروه از آلفاها جدا از تصاویر ذهنی که دیشب تو لس

جورایی قضیه به این ختم شد که من به نمایندگی از تو اتاق کنفرانس وقت گذرونده بودم و یه

ها برای مردم سخنرانی کنم!گرگینه  

دارم میرم بهشون بگم که من قصد دارم کل سیستم قدرتشون رو تغییر بدم و تشکیالتشون و حاال 

 رو بازسازی کنم.

های زیادی با خودش به همراه داره.این قضیه مطمئنا جر و بحث  

 فاجعه خیلی وقته که شروع شده و حاال قراره بدتر بشه.

.ه پوستم به سوزش بیفتهامواج قدرتی که از انتهای راهرو حس میکردم، باعث میشد ک  

هام راه رفتنشون رو متوقف کردن و کنار در ایستادن تا اول من و داستین وارد اتاق ی دوستهمه

 کنفرانس بشیم.

هاش رو محکم به نگاهی به کریس انداختم. از شدت نیرویی که بهش تحمیل شده بود، دندون

 همدیگه فشار میداد.

میکنم، تونسته روی من تاثیر بذاره و... باعث شده کمی به مشکل اگه قدرتی که از جانب آلفاها حس 

تره.بربخورم، پس مطمئنا تحمل این وضع برای کریس خیلی سخت  
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اتاق کنفرانس نزدیک به کتابخونه قرار داشت و به اندازه کافی جادار بود که بشه یه میز بزرگ که 

های رسمی دیده میشد رو داخلش جا داد.معموال تو ضیافت  

 میز اتاق کنفرانس برای بیست و چهار نفر مناسب بود.

رنگ پوشیده شده بودن و هر دو طرف میز ده تا صندلی چرخدار چیده شده بود که با چرم مشکی

 روی هم رفته جای بیست نفر رو تامین میکردن.

 سر و ته میز هم در مجموع چهارتا صندلی قرار داشت.

رنگ روشنی داشت. میز درواقع از چوب ساخته شده بود و  

 درضمن سطح میز به حدی براق و صاف بود که من حتی میتونستم انعکاس خودمو روی میز ببینم.

 برای چند لحظه تو چهارچوب در ایستادم و نگاهی به درون اتاق انداختم.

 در امتداد یکی از دیوارهای اتاق، یه میز کوچیک قرار داشت که بیشتر شبیه سلف سرویس بود.

های آب و چیزهایی از های فسفری، بطریروی این میز رو با چندتا دفترچه و خودکار، ماژیک معموال

.کدوم از اون وسایل خبری نبوداین قبیل پر میکردن؛ اما امروز از هیچ  

های متنوع روی میز چیده بودن تا جاش به اندازه کافی شیرینی، کلوچه، پیراشکی و ساندویچبه

ذیرایی کنن.ها پبتونن از مهمون  

ای بود که میتونست یه لشکر رو تغذیه کنه!شده به اندازهغذاهای تهیه  

تا گرگینه راحتی توسط پنجهای قدرتمنده و احتماال این مقدار غذا بهاما خب... این اتاق پر از گرگینه

 خورده میشه؛ شایدم کمتر!

قار و قور بیفته و صداش به قدری ای که از غذاها به مشامم میرسید، باعث شد که شکمم به رایحه

آور بود!بلند بود که واقعا خجالت  
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سرم راه افتاد.به درون اتاق قدم برداشتم و داستین هم پشت  

قبل از اینکه کاری انجام بدم، اول رفتم سراغ همون میزی که پر از غذاهای رنگارنگ بود و دوتا 

 ساندویچ همبرگر و یه پیراشکی پنیری برداشتم.

کاری که باید انجام میدادم، آروم کردن گرگم بود؛ چون االن اصال وقتش نیست که کنترل گرگم  اولین

 رو از دست بدم و یه گند جدید به بار بیارم.

گازی به ساندویچم زدم و همون لحظه به تلویزیون بزرگ و مسطحی که از دیوار آویزون شده بود، 

 نگاهی انداختم.

ن تلویزیون مشغول گفت و گو با افراد داخل اتاق بودن.دوناوان و مردیت از طریق همو  

آرومی زمزمه کردم:وقتی مردیت دستش رو برام تکون داد، همونطور که دهنم پر از غذا بود، به  

هِی! سالم! -  

شب باشه؛ اما سر و وضع دوناوان و مردیت از من خیلی بهتر بود؛ هردوشون االن تو ایرلند باید نصفه

ی پوشیده بودن و حسابی هم سرحال بودن.های مناسبلباس  

ای و کامال شلخته باالی سرم بسته بودم.من موهای بلندم رو پیچونده بودم و به صورت گوجه  

هایی که پوشیدم، خیلی وقته تو تنم هستن و مدام باهاشون این طرف و اون طرف درضمن، این لباس

 میرم.

رو بشنوم که با کوزت مشغول حرف زدن بود. های کریسپچبیرون از اتاق میتونستم صدای پچ  

ها قبل از ورود به اتاق، به چند لحظه زمان احتیاج دارن.و من میدونستم که اون  

 افرادی که تو این جلسه حضور دارن، مطمئنا با دیدن کوزت حسابی شوکه میشن.
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هن پشمیم رو باال های پیراسوییشرتم رو از تنم درآوردم و کمی لباسم رو مرتب کردم. بعد آستین

 زدم.

های های پشمیم رو با شلوار جین و بوتمن باید قبل از اومدن به اینجا، شلوار کشیِ جذبم و بوت

 معمولی عوض میکردم.

ها های من، وسط این دغدغهاما االن دیگه برای انجام این کار خیلی دیر شده؛ درضمن موضوع لباس

 اصال اهمیتی نداره.

تر با بپوشم، هیچ تاثیری روی این جلسه نداره و نمیتونه کمکم کنه که راحت چون هر لباسی که من

 آلفاها سروکله بزنم.

روی تلویزیون قرار داشت، راه افتادم.به سمت صندلی که سر میز و دقیقا روبه  

این صندلی رو بخاطر اینکه فکر میکردم باید جایگاه من باشه، انتخاب نکردم؛ بلکه دلیلش این بود 

ی همه رو ببینم.از اینجا میتونستم چهرهکه   

با وجود افراد قدرتمندی که تو این اتاق حضور دارن، واقعا جای تعجب داره که این صندلی از قبل پر 

 نشده!

ی میز نشسته و به من نگاه میکنه.وقتی روی صندلی نشستم، متوجه شدم که لیزابتا سمت دیگه  

ی جلوی خودم رو گرفتم که صورتم درهم نشه و از شدت سختهمون لحظه که چشمم بهش افتاد، به

ای سر ندم.درموندگی، ناله  

نشینی محسوب میشد؛ اما از اینکه دقیقا جورایی عقباینکه االن بخوام صندلیم رو تغییر بدم، یه

روی این زن نشسته بودم، بیزار بودم.روبه  

ام رو اگه بخوام لیست افراد موردعالقهدیده بودم،  نفرهاز بین کسایی که تا حاال از هیئت هفت

 بنویسم، مطمئنا لیزابتا از آخر اول میشه!
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ی قبلی، این زن چقدر دهن منو سرویس کرد.هنوز یادم نرفته تو جلسه  

یه سری چیزها درمورد این زن وجود داشت که حسابی اعصاب منو بهم میریخت؛ مثال اینکه بیش از 

یا اینکه بخاطر قدرتی که در اختیار داشت، به طرز وحشتناکی  حد پاستوریزه و مبادی آداب بود؛

...ای بودمغرور و افاده  

ی این زن، حسابی کُفری بشم؛ چه برسه به و تمام این چیزها باعث میشد که فقط با دیدن چهره

کالم بشم!اینکه باهاش هم  

هاش داد.وقتی صاف روی صندلیم نشستم، متوجه شدم که لیزابتا پیچ و تابی به لب  

اش میبارید.میلی و بیزاری از چهرهبی  

.ظاهرا این احساسی که ما نسبت به همدیگه داریم، متقابله  

سلیقه بودنش رو فریاد میزد.ی شیک پوشیده بود که خوشلیزابتا یه کت و شلوار زنونه  

اش اضافه هرهرنگش رو کامال مرتب و زیبا باالی سرش جمع کرده بود که به جذابیت چموهای طالیی

 میکرد.

حتی بخش کوچیکی از موهاش به سمت پایین سُر نخورده بودن تا مدلی که روی سرش پیاده کرده 

نقص بودن دربیاد!بود از حالت بی  

ی گردنبند مرواریدش، زیباییش رو تکمیل کرده رنگی که پوشیده بود، به عالوهبلوز ابریشمی و کِرِم

 بودن.

لباس به نظر میرسید.ه و خوشو دقیقا مثل یه زن آراست  

اما واقعا برای من سوال پیش اومده بود که چطور انقدر برای تیپش وقت گذاشته تا عالی دیده بشه؛ 

ی بینمون به دعوا کشیده بشه، قطعا با تغییرشکل آخه با شناختی که من از این زن دارم، اگه مکالمه
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و مرواریدهای گردنبندِ زیباش هم احتماال  آشغال میکنههاش رو راهی سطلدادن به گرگش، لباس

 پخش زمین میشن.

 و من حاضرم شرط ببندم که همین فکرها درمورد سر و وضع من، تو ذهن لیزابتا میچرخن.

ی دوتا صندلی از لیزابتا نشسته بود، چه فکری بکنم.مطمئن نبودم باید درمورد جکسون که با فاصله  

.بود و من حدس میزنم که گرگش هم به همین رنگ باشهپوست جکسون مثل شب، سیاه و تاریک   

العاده محسوب میشه.که اگه اینطور باشه، من مطمئنم که این مرد یه شکارچی فوق  

آخرین باری که جکسون رو تو همین اتاق دیدم، به نظر میرسید که با من مشکلی نداره؛ اما به محض 

چیز عوض بشه!ارم چه کاری انجام بدم، ممکنه همهاینکه من به تمام افراد این جلسه بگم که قصد د  

اما فعال این مرد خونسرد و ریلکس روی صندلیش نشسته؛ البته تقریبا کالفه و خسته به نظر میاد؛ اما 

 من میدونم که تمام حواسش روی این جلسه متمرکز شده.

 یعنی باید اینطور باشه!

ای بندازه؛ ش با مردی که کنارش نشسته بود، وقفهارهبر کازادورها، کینِی، بدون اینکه تو مکالمه

آرومی برام تکون داد.سرش رو به  

 مردی که کنار کینی نشسته بود رو نمیشناختم.

پرتی دستشو روی سرش های اون مرد بود، با حواسکینی همونطور که مشغول گوش دادن به حرف

 که عمال هیچ مویی روش دیده نمیشد، میکشید.

ای سرش رو تا ته میتراشید.کینی همیشه موه  

هاش کامال مشکی بودن؛ یعنی تیشرت و شلوار مشکی!ی کازادورها لباسطبق معمول، مثل همه  
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رنگی که روی تیشرتش پوشیده بود، باعث شده بود که از ورژن اما ژاکت چرمِ براق و مشکی

ی که تمام کازادورها رو تر به نظر برسه؛ درضمن به عنوان کستر و باجذبههمیشگی کازادورها، شیک

 مدیریت میکنه، واقعا برازنده و موفق بود!

 این موضوع به اندازه کافی تو ذهن من جا افتاده بود.

 از طریق پیوندمون از داستین پرسیدم:

"اون مردی که کینی داره باهاش حرف میزنه، کیه؟" -  

"بِلِیز." -  

 اوه!

من تا حاال ندیده بودمش. نفره هست کهاین مرد یه عضو دیگه از هیئت هفت  

 بنابراین چند لحظه زمان گذاشتم تا بتونم سر و وضع این مرد رو به خوبی بررسی کنم.

.بلیز پوست گندمی داشت و من مطمئن نبودم که اهل کجاست  

ی نافذ، ابروهای پرپشت و های تیرهتراش، هیکل عضالنی، موهای مشکی براق، چشماما صورت خوش

های مد داشت، باعث میشد اینطور به نظر برسه که انگار این مرد از روی جلد مجلههای پری که لب

 بیرون پریده!

ترین مردیه که تو این اتاق حضور داره و واقعا هم تو این زمینه، عالی به نظر قیافهاحتماال بلیز خوش

 میرسه.

 داستین تو ذهنم خرخر کرد:

"هی! تس!" -  
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"نیستی عزیزم!قیافه من که نگفتم تو خوش" -  

"تره، نه؟قیافهفقط گفتی اون از همه خوش" -  

هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:چشم  

بس کن عشقم! به هر حال این مرد واقعا جذاب به نظر میرسه؛ اما خودت میدونی که تو یه چیز " -

"ای.دیگه  

هاش محو نمیشد.بلیز همونطور که با کینی حرف میزد، لبخند از روی لب  

ها داشتن درمورد کاری که آخرین بار باهم انجام داده بودن، صحبت میکردن.ناو  

های صمیمی همدیگه هستن. کسی چه میدونه؟ظاهرا کینی و بلیز دوست  

 آلفاهای کانادا، فرانسه و اروپای شرقی هم اطراف میز نشسته بودن.

 آلفای کانادا، آلبرِت، از من متنفر بود؛ چون من قدرتمند بودم.

ها انتخاب شدم تا با خبرنگارها صحبت کنم، آلبرت اصال تی من به عنوان سخنران گرگینهوق

خوشحال نشد و من کامال مطمئنم وقتی موضوع طلسم جدیدم رو مطرح کنم، کسی که بیشتر از همه 

 آمپر میچسبونه، آلبرته!

ایی رو ازش بگیرم.نمی قدرت و شهرته و من قصد دارم برای دومین بار، فرصت قدرتآلبرت شیفته  

 بنابراین سر این قضیه، قطعا واکنش خوبی از خودش نشون نمیده.

 صدای داستین رو از طریق پیوندمون شنیدم:

العمل آلبرت فکر نمیکنم. مطمئنا ای که نگران واکنش لیزابتا هستم، به عکسنه! من به اون اندازه" -

"کسی که حسابی کُفری میشه، لیزابتاست.  
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"فکر میکنی؟؟اینطور " -  

آره! تو ذاتا یه گرگینه نبودی؛ بلکه توسط من گاز گرفته شدی و درنهایت تبدیل شدی. بنابراین از " -

تری؛ چه برسه به اینکه تو رو در حد و شان ارزشی معمولی هم کمدید لیزابتا، تو حتی از یه گرگینه

"د باشی.خودش ببینه! برای این زن اهمیتی هم نداره که تو چقدر قدرتمن  

هام از شدت تعجب گِرد شدن؛ طوری که حس میکردم دارن از های داستین، چشمبا شنیدن حرف

 حدقه درمیان!

 نگاهی به جفتم انداختم و تو ذهنش گفتم:

"حتما داری شوخی میکنی!" -  

 متاسفانه نه! ما باید محتاطانه با لیزابتا برخورد کنیم؛ چون این زن ممکنه تالفی بدی سرمون" -

"دراره.  

"اوه! چه عالی، بهتر از این نمیشه." -  

وقت این زن فقط بخاطر اینکه آخه تمام چیزی که من میخواستم، این بود که دنیا رو نجات بدم؛ اون

شده هستم، میخواد باهام مخالفت کنه؟ مسخره هست!ی گاز گرفتهمن یه گرگینه  

 و واضحه که لیزابتا قراره سد راهمون بشه.

آرومی دستش رو برام تکون داد.هسباستین ب  

آوری داشته هایی که سباستین داره، این مرد احتماال باید شخصیت ترسناک و دلهرهبا وجود قدرت

العاده هست.باشه؛ اما وقتی شناختمش، متوجه شدم که سباستین یه مرد فوق  

ا چه اتفاقی رخ داده، وقتی داستین منو گاز گرفت، کسانی که به دیدنمون اومدن تا بررسی کنن دقیق

 سباستین و دوناوان بودن.
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ها بخاطر اتفاقی که موقع نسبت به این دو مرد احساس ترس میکردم و نگران بودم که ممکنه اوناون

ها تبدیل شدن به بین من و داستین رخ داده بود، منو تنبیه کنن؛ اما برعکس، اتفاقا هردوی اون

های صمیمی و وفادار من!دوست  

هام و افرادی که قعا خوشحالم که سباستین اینجاست. تو این شرایط، من به حمایت تمام دوستمن وا

.میتونن طرف منو بگیرن، نیاز دارم  

های خالی اطراف میز، سر من وارد اتاق شده بودن و روی دوتا از صندلیکالدیا و لوکاس پشت

 نشستن.

الخره وارد اتاق شدن، اینطور به نظر میرسید های کوزت و کریس تموم شد و اون دوتا باوقتی صحبت

 که انگار تو یه لحظه، نفس همه بند اومده بود.

.اتاق تو سکوت مطلق فرو رفت  

 کوزت انگشتش رو تکون داد و خطاب به جمعیت داخل اتاق، گفت:

سالم! -  

از هاش و بخش کوچیکی مردیت به سمت جلو خم شد و انقدر به دوربین نزدیک شد که فقط چشم

ی تلویزیون رو پر کرده بودن.هاش، تمام صفحهگونه  

 خطاب به کوزت گفت:

ها میتونی از قلمروتون بیای بیرون؛ اما نمیتونی به دیدن من بیای؟؟ی گرگینهتو بخاطر جلسه -  

 کوزت شونه باال انداخت و گفت:

در حقم بکنه. این یه مورد ضروری بود؛ بخاطر همین مادرم راضی شد تا این لطف کوچیک رو -  

 مردیت زیر لب نق زد:
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البد خرید کردن هم یه مورد ضروری محسوب میشد که یه ماه پیش تونستی از قلمروتون جیم  -

 بشی و تو مرکز خرید به دیدنم بیای! تازه بماند که برای مراسم ماه کامل من هم نیومدی خانم!

 دوناوان سعی کرد مردیت رو از دوربین دور کنه و بعد گفت:

خب گمونم هممون تو جلسه حاضر شدیم. وقتش نیست که شروع کنیم؟ -  

 آقای داوسون تو چهارچوب در ایستاده بود و منتظر بود تا کریس و کوزت به سمت میز قدم بردارن.

های اطراف میز جا گرفتن، آقای داوسون در اتاق رو بست و گفت:وقتی همه روی صندلی  

ما تو دردسر بزرگی افتادیم. -  

 

 به سمت من راه افتاد و ادامه داد:

تسا؟ میخوای تو برای بقیه توضیح بدی که قضیه چیه؟ -  

 اوه، چه عالی!

ها...ی گرگآقای داوسون منو انداخته بود وسط معرکه  

 گفتم:

حتما، چرا که نه! -  

نی بعد از روی صندلیم بلند شدم؛ چون احساس میکردم که تو اون شرایط، الزمه که ایستاده سخنرا

 کنم.

هام رو با مرگ موراکو و دردی که در طی این قتل به من تحمیل شد، شروع کردم.حرف  
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بعد تا جایی که میتونستم سعی کردم به طور خالصه درمورد تصاویر ذهنیم، چیزهایی که درمورد 

آنجلس برامون رخ داده بود، توضیح بدم.آستاروت میدونستم و اتفاقاتی که در طی سفرمون به لس  

هام خاتمه دادم.در نهایت با تعریف اتفافاتی که تو قلمرو جادوگران پیش اومده بود، به حرف  

ام رو به طور مفصل برای آلفاها شرح بدم؛ یهو همه یه نفس عمیق کشیدم و همین که خواستم نقشه

 همزمان باهم شروع کردن به حرف زدن!

خراش و رسما کرکننده بود.سروصدای داخل اتاق، گوش  

هام نپوشونم.هام رو با دستسختی جلوی خودم رو گرفته بودم تا گوشمن به و  

 داستین به صندلیش تکیه داد و تو ذهنم گفت:

"اوضاع چقدر داره خوب پیش میره!" -  

.ام بگیرهنزدیک بود خنده  

 گفتم:

رد چی حرف ها اصال دارن درمواین وضع تقریبا همون چیزی بود که انتظارش رو داشتم. حاال اون" -

"میزنن؟  

 

الی خب، فقط دارن تقصیر رو گردن همدیگه میندازن و به هم اتهام میزنن. چیز مفیدی البه" -

".هاشون پیدا نمیشهحرف  

 آهی کشیدم و گفتم:

"مطمئنا از موضوعی که قراره مطرح کنم، متنفر میشن." -  
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 داستین دستم رو گرفت و گفت:

"ترین گزینه هست.ی تو بهقوی بمون عزیزم! نقشه" -  

"ایه که ما در اختیار داریم.ی من تنها گزینهخب... نقشه" -  

 داستین چشمکی تحویلم داد و گفت:

"آره، اینم هست." -  

ی قبل که تو کتابخونه این کار رو نمیخواستم از قدرتم برای ساکت کردن بقیه استفاده کنم؛ دفعه

؛ اما مطمئنم که اگه کارم رو تکرار کنم، هیچکس تو این انجام دادم، لوکاس کامال مودبانه برخورد کرد

العمل مناسبی از خودش نشون نمیده.اتاق عکس  

.ای که به ذهنم خطور کرد رو عملی کردمبنابراین اولین ایده  

 با یه حرکت سریع، روی میز پریدم و به سمت وسط قدم برداشتم.

 بعد خطاب به بقیه گفتم:

وقت من این جلسه رو ترک باهم به این داد و فریادهاتون ادامه بدین، اوناگه شما بخواین همزمان  -

ای که سپری میشه، برای ما باارزشه و آستاروت هم هر لحظه دنبال فرصته تا بیاد میکنم. هر لحظه

های شما گوش بدم، از سراغ ما! بنابراین من ترجیح میدم به جای اینکه اینجا بشینم و به جر و بحث

برم بیرون و کارهای بهتری انجام بدم. این اتاق  

کم داشت دوباره اوج میگرفت؛ اما من فورا های چند نفر رو بشنوم که کمپچمیتونستم صدای پچ

 حرفم رو ادامه دادم تا از هیاهو جلوگیری کنم:

نفره شکسته شده. تاریخ انقضای این هیئت فرا رسیده!پیوند بین اعضای هیئت هفت -  
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اد و فریاد بقیه بلند شد و مدام انگشت اتهام رو به سمت همدیگه نشونه میگرفتن؛ اما دوباره صدای د

آرومی پامو روی میز کوبیدم و گفتم:من به  

سرزنش کردن همدیگه، فقط وقت تلف کردن محسوب میشه. از همون زمانی که فردیناند به قتل  -

که برای این هیئت به کار گرفته شده  شکسته شد! ما نمیتونیم پیوندی نفره درهمرسید، هیئت هفت

گرفتگی و همچنین حمایت بود رو بازسازی کنیم؛ چون اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم، به یه ماه

ها نیاز داریم. به هردوشون! اما ما هیچکدومشون رو نداریم.پری  

 این حرفم باعث شد که دهن همه بسته بشه.

 ادامه دادم:

ه راه جدید رو در پیش بگیریم. من میدونم که فقط برای یه مدت کوتاه وارد دنیای بنابراین ما باید ی -

چیز به طرز غیر قابل وصفی آشفته و ها شدم؛ اما از دید من اینطور به نظر میرسه که انگار همهگرگینه

ها نیستن که اینطور درهم شکسته شدن و مدام بین خودشون . و فقط گرگینهاز هم گسسته شده

یری دارن.درگ  

 نگاه معناداری نثار لیزابتا و آلفای کانادا کردم و ادامه دادم:

ها همشون رفتن! تک تک دربارها یه سوراخ کوچیکی تو زمین پیدا کردن و رسما از دید عموم پری -

 محو شدن.

 کوزت گفت:

ما به جایی که داخلش مستقر هستیم نمیگیم سوراخ کوچیک! -  

شد. ها بلندی بعضیصدای خنده  

 گفتم:
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حاال هرچی! چیزی که مهمه اینه که شما خودتون رو از دید همه مخفی کردین. و همونطور که  -

.خودت گفتی، این وضع نمیتونه مدت زیادی دووم بیاره  

ی تایید تکون داد.کوزت سرش رو به نشونه  

 نفس عمیقی کشیدم و دوباره موضوع اصلی رو از سر گرفتم:

نحوی هممون ریخته. عواقب کاری که لوسیانا انجام داده بود، بهحسابی بهموضعیت جادوگران هم  -

رو تحت تاثیر قرار داده. و من هرچی بیشتر این موضوع رو بررسی میکنم، بیشتر به این نتیجه 

.میرسم که ما هممون بازیچه شدیم  

ه زمانی شروع شده؟؟ از آستاروت یه راهی پیدا کرده تا به ما آسیب برسونه و میدونین این بازی از چ

وقتی که آستاروت تونست کنترل لوسیانا رو به دست بگیره و ازش یه زن شیطانی بسازه! از وقتی که 

اش زده شده؛ اما وقته که جرقهفردیناند تبدیل شد به یه گرگ سرکش و بدذات! این بازی خیلی

این اتفاق بشین. و اینطور به ی این موضوع نشد. هیچکدوم از شماها نتونستین مانع هیچکس متوجه

چیز محروم کردن.ها هم خودشون رو از همهنظر میرسه که انگار پری  

 مکث کردم تا یه نفس عمیق بکشم.

های من گوش میدادن و این نشون میداد که تا این جای کار، تو کنار اومدن با همه در سکوت به حرف

بودم. جمعیتی که دور این میز نشسته بودن، خوب پیش رفته  

 ادامه دادم:

حقیقت اینه که مُهر و مومی که بُعد ما رو از بُعد مردگان جدا میکرد، از بین رفته. این قضیه به این  -

چیز از کنترل معنیه که در عرض چند روز، شیاطین به این دنیا تسلط پیدا میکنن و در نتیجه همه

شتار، قادر به انجام هیچ کاری نیستیم. خارج میشه. همه کُشته میشن و ما برای متوقف کردن این کُ

نحوی آستاروت رو به مگه اینکه بتونیم مهر و موم بین بُعدها رو احیا کنیم. حتی اگه ما بتونیم به
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ای شکست بدیم، از اونجایی که مهر و مومی وجود نداره، همیشه این فرصت برای یه ی دیگهشیوه

امون دردسر درست کنه. بنابراین همیشه این امکان موجود خبیث و شیطانی دیگه وجود داره تا بر

وجود داره که ما در معرض حمله قرار بگیریم. و موجودات بدذاتی که تو بُعد مردگان وجود دارن؟ خب 

ها بازه تا بیان سراغمون و نابودمون کنن! هممون رو! بنابراین وقتش رسیده تا یه تغییر راه برای اون

ی جدید و پایدار به کار بگیرم. هیچ شکی ندارم که ن قصد دارم یه شیوهتو این وضع ایجاد کنیم. م

ی من حسابی آمپر میچسبونن. چون راهی که من در پیش ای تو همین اتاق از شنیدن نقشهعده

. من...چیز رو تغییر میدهگرفتم، همه  

خیلی ببخشید! -  

امو محکم به همدیگه فشار بدم.هصدای لیزابتا باعث شد که از شدت کالفگی و درموندگی دندون  

 ادامه داد:

هات در پیش مالحظه هستی که این شیوه رو برای بیان حرفتو خیلی جسور یا بهتره بگم بی -

تر از قبل های تو داره منو به سمت این موضوع سوق میده که بیشتر و عمیقگرفتی. اما تمام حرف

کنیم.نفره رو بازسازی ایمان بیارم ما باید هیئت هفت  

ی افکار همه رو پاره کنه، لیزابتاست.هام و رشتهاصال شک نداشتم کسی که قراره بپره وسط حرف  

 ادامه داد:

گرفتگی نفره به همون اندازه که به یه ماهطبق چیزی که من فهمیدم، تو برای بازسازی هیئت هفت -

ری. حرفی که االن زدم، درسته؟ها رو الزم دانیاز داری، به همون اندازه هم حمایت دربارهای پری  

بله، حرفت درسته؛ اما... -  

 

 لیزابتا با لحنی که طعنه و تمسخر توش موج میزد، ادامه داد:
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ها رو های پرینحوی ملکهگرفتگی غلبه کنی و بهو احیانا تو یه راهی پیدا کردی که به مشکل ماه -

 راضی کنی تا بخاطر ما از مخفیگاهشون بیان بیرون؟!

ای سختی جلوی خودش رو گرفته تا خندههای لیزابتا ایجاد شدن که معلوم بود بهطی اطراف لبخطو

 سر نده.

ی تاسف تکون داد و گفت:بعد به آرومی سرش رو به نشونه  

... بهتره که نه! تو نمیتونی. هیچکس نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین این قضیه تمومه و -

نفره رو همین االن بذاریم کنار. حرفم واضح بود؟زی هیئت هفتی بازساهممون ایده  

های خودم رو بشنوم!اتاق به حدی تو سکوت فرو رفته بود که فقط میتونستم صدای نفس کشیدن  

 گفتم:

حل جدید و کامال متفاوت حرف بزنم، امیدوارم که خوبه! بنابراین حاال که من میخوام درمورد یه راه -

ه توضیحات لیزابتا درک کرده باشین که چرا مجبوریم این کار رو انجام بدیم.همتون با توجه ب  

هایی که اطراف میز نشسته بودن، نگاه زدن روی میز و سعی کردم به گرگینه شروع کردم به قدم

 نکنم.

 ادامه دادم:

که هر روز ما نمیتونیم بیشتر از این به هیئتی متوسل بشیم که درهم شکسته شده و امیدوار باشیم  -

یه معجزه رخ بده تا در امان بمونیم. همچین چیزی ممکن نیست. ما داریم روزهای جدیدی رو تو 

ی جدید رو امتحان کنیم تا چیزی زندگیمون تجربه میکنیم و این یعنی ما باید یه شانس و شیوه

هتون میگفتم.ای بود که باید بها، توضیحات اولیهحرف ایجاد بشه که برامون دائمی باشه. این  

ام... درمورد اینکه ما قصد داریم یه پیوند جدید ایجاد کنیم که بعد شروع کردم به توضیح دادن نقشه

ها، جادوگرها و خودم میشه؛ اما به محض اینکه به این قضیه اشاره کردم که ها، پریشامل گرگینه
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به جر و بحث کردن در مورد  فقط سه آلفا باید تو انجمن جدید حضور داشته باشن؛ همه شروع کردن

 اینکه چه کسانی باید برای این سه جایگاه انتخاب بشن.

روی صندلیم نشستم و اجازه دادم که آلفاها حسابی باهم جر و بحث کنن؛ چون وقتی زمانش فرا 

 برسه، من حرف آخرم رو بیان میکنم و اتفاقا خودم چندتا ایده برای اعضای هیئت جدید دارم.

فری که باید برای اجرای طلسم انتخاب بشن، یکیشون مطمئنا خودم هستم.از بین ده ن  

ها چندان پری ای که بتونه همراه خودش بیاره. من درمورد گزینشسه تا پری: کوزت و هر پری دیگه

گیری به خرج نمیدم.سخت  

 سه تا جادوگر: کالدیا که مطمئنا باید عضو هیئت جدید باشه؛ اما رافائل نمیتونه!

ن رافائل دیگه اصال از مسائل مربوط به جادوگری خوشش نمیاد و قطعا اگه اون رو درگیر این چو

 طلسم کنیم، اوضاعش بدتر میشه.

 درضمن، من کامال مطمئنم وقتی این نقشه تماما اجرا بشه، رافائل حاضر نیست که اینجا موندنی بشه.

من بدون داستین، اصال حاضر نیستم این  سه تا گرگینه: داستین حتما باید تو این هیئت باشه؛ چون

 کار رو انجام بدم!

لوکاس هم باید یکی از اعضای هیئت جدید باشه؛ چون من کامال مطمئنم که کالدیا هم مثل من فکر 

 میکنه و حضور جفتش تو این هیئت براش یه مورد الزامی محسوب میشه.

 منم دقیقا همین حس رو نسبت به جفت خودم دارم.

ها باقی میمونه و به دالیلی من واقعا فکر میکنم که کریس باید فقط یه جایگاه از گرگینه در نتیجه

 عضوی از این هیئت باشه.
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هایی که تو این ی گرگینهکریس آلفای خیلی قدرتمندی نیست و با وجود اینکه از نظر قدرت با بقیه

ها داره رو نادیده بگیرم.یس با پریاتاق حضور دارن، برابری نمیکنه؛ اما من نمیتونم ارتباطی که کر  

ی کوزت من از جزئیات دقیق این ارتباط مطلع نیستم؛ اما به هر حال کریس باعث شد که سروکله

 پیدا بشه.

ای قادر به انجامش نبود.کس دیگهدرواقع کریس موفق شده بود کاری رو انجام بده که هیچ  

ی آلفاهایی که تو این اتاق خاب کنم، مطمئنا بقیهی سوم انتاما اگه من کریس رو به عنوان گرگینه

 حضور دارن؛ از شدت عصبانیت منفجر میشن!

نفره رو برای اجرای این طلسم انتخاب نکردم چون من عمال هیچکدوم از آلفاها و اعضای هیئت هفت

ها رو کُفری میکنه.و قطعا این موضوع اون  

های زیادی سر راهم قرار داره که باید پُرشون فحتی با وجود دونستن تمام این مسائل، هنوز شکا

 کنم.

ی کوزت پیدا شده؛ اما این دختر تنها اومده.سروکله  

ی من موافقت کنن؟احمقانهی فوقِ اصال کوزت میتونه دوتا پری دیگه رو قانع کنه تا با نقشه  

دیگه از خفا بیرون بیان؟ ها اجازه میدن که دوتا پریو اگه کوزت بتونه این کار رو انجام بده، ملکه  

ها رو میشناسیم و بهشون اعتماد داریم؟ای وجود دارن که ما اونچه جادوگرهای دیگه  

 میتونم شین رو متقاعد کنم تا به اینجا برگرده؟

 ممکنه این موضوع که آدریان رو برای هیئت جدید انتخاب نکردم، باعث دلخوریش بشه؟

سازی باشه، اصال احساسات آدریان اهمیتی م و سرنوشتوقتی موضوع بحثمون همچین موضوع مه

 داره؟!
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 هوف!

ای که این وسط وجود داره، اینه که تقریبا تمام افرادی که من میخوام تو اجرای این طلسم نکته

های فراطبیعی دیگه هم مربوط میشن و اینطوری میتونن حامی نحوی به گونهشرکت داشته باشن، به

ها باشن.یعیخوبی برای تمام فراطب  

 مثال کالدیا یه جادوگره؛ اما با یه گرگینه جفت شده.

ام و از طرفی داستین جفت من محسوب میشه.من یه جادوگر و یه گرگینه  

بار با کوزت مالقات کردم، اون با جادوگرها زندگی میکرد.زمانی که من برای اولین  

ها هم مرتبط میشه.نحوی به گرگینههای دربار ماهه که این یعنی به درضمن کوزت یکی از پری  

ها یه ارتباطی داره؛ حتی با اینکه من چیزی درمورد این ارتباط بنابراین این حقیقت که کریس با پری

 نمیدونم؛ به هر حال موضوع بزرگی تلقی میشه.

 کریس باید عضوی از هیئت جدید باشه.

ه تصمیمم درسته.من هرچی بیشتر به این موضوع فکر میکنم، بیشتر حس میکنم ک  

تر های این اتاق با حرفی که من قراره بیان کنم، قطعا از اینی که هست، عصبیو این یعنی گرگینه

 میشن!

 

 از طریق پیوندمون از داستین پرسیدم:

"های آخرم رو براشون فاش کنم؟چه زمانی باید حرف" -  
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د نداره که بخوای بیشتر از این صبر اگه از قبل افراد موردنظرت رو انتخاب کردی، هیچ دلیلی وجو" -

کنی. و من فکر میکنم که تو تصمیمت رو گرفتی. بنابراین گمونم بهتر باشه که این قضیه رو تمومش 

"کنی.  

 این چیزی نبود که دلم میخواست بشنوم.

 گفتم:

رو پشت  شایدم نه! اما دیگه وقتی برامون نمونده که مدام بخوایم امروز و فردا کنیم و این موضوع" -

"ی مرگ و زندگیه!گوش بندازیم. مسئله  

آلبرت صراحتا و مکررا به آلفاهای این اتاق گفت که باید تو هیئت جدیدی که تشکیل میشه، حضور 

 داشته باشه و سباستین به عالمت منفی سرش رو تکون داد.

جدید باشه.  وجه نمیخواستم آلبرت عضوی از هیئتهیچمن صددرصد با سباستین موافق بودم و به

 امکان نداره!

های زیادی به دست نیاورده باشم؛ اما حتی منم میدونم من شاید سن کمی داشته باشم و تجربه

ی قدرت باشه، شدیدا یه موجود خطرناک محسوب میشه.ای که تشنهگرگینه  

 داستین تو ذهنم گفت:

"یه چیزی بهشون بگو!" -  

 به سمت جفتم چرخیدم و گفتم:

"ها همشون دارن باهم دعوا میکنن.االن؟ اون" -  

ما زمان زیادی نداریم. خورشید داره غروب میکنه. باید این جلسه رو به نتیجه برسونیم و بعد " -

"برای هر چیزی که تو راهه، آماده باشیم.  
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های داستین، زمان رو چک کردم و رسما نفسم بند اومد!با شنیدن حرف  

 گفتم:

کنفرانس لعنتی چه زمان وحشتناکی ازمون گرفت. مثل یه پرش زمانی یا عیسی مسیح! این اتاق " -

"میمونه!  

 

 اصال نمیتونستم درک کنم که چطور زمان انقدر سریع سپری شده بود و... چطور انقدر دیر شده بود!

فقط دونستن این موضوع که دوباره شب از راه رسیده، باعث میشد ضربان قلبم شدت بگیره؛ اما من 

اون کسی باشم که این جلسه رو متوقف میکنه.نمیخواستم   

هایی رو بیان میکنه که قطعا باب میل بقیه درضمن اصال دلم نمیخواست اون کسی باشم که حرف

ها رو بشنون!نیست و مطمئنا خوششون نمیاد که حتی این حرف  

 داستین تو ذهنم گفت:

تا بتونی از تمام افراد گروهت محافظت  ترین کارها رو انجام بدیآلفا بودن همینه تسا! باید سخت" -

"کنی.  

 آهی کشیدم و گفتم:

خب! ولی اگه اوضاع حسابی به گند کشیده شده، من بهشون میگم که تو بهم گفتی این کار خیلی" -

"رو انجام بدم!  

هاش نمایان شدن.گونهداستین لبخند زد و چال  

 گفت:

"حله عزیزم!" -  
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اها گفتم:گلوم رو صاف کردم و خطاب به آلف  

اینطوری نمیتونیم به نتیجه برسیم... -  

ها همچنان مشغول جر و بحث بودن.هیچکس حرف زدنش رو قطع نکرد. اون  

 به سمت داستین چرخیدم و تو ذهنش گفتم:

دوباره مجبورم برم روی میز؟ آخه من امیدوار بودم که دیگه الزم نباشه این حرکت رو تکرار " -

"کنم.  

"تو این وضع، مودب بودن رو بذار کنار. گستاخ باش تس!" -  

 یه ابروم رو باال بردم و گفتم:

ی قبل که از قدرتم استفاده کردم و سر بقیه داد کشیدم، لوکاس اصال از جدی میگی؟ آخه دفعه" -

"این کارم خوشش نیومد.  

 همینطور که داشتم به لوکاس فکر میکردم، نگاهم رو به سمتش چرخوندم.

وجه شده بود که من قصد دارم توجه همه رو به خودم جلب کنم تا دهنشون رو ظاهرا لوکاس مت

هام گوش بدن؛ چون اون هم داشت منو تماشا میکرد.ببندن و به حرف  

صدا خطاب به لوکاس گفتم:شونه باال انداختم و بی  

من میخوام دوباره اون کار رو تکرار کنم. -  

.یدونستم که اون به خوبی حرفم رو شنیدهتوجه لوکاس روی من متمرکز شده بود و من م  

صدا گفت:لوکاس دقیقا مثل خودم، بی  

منم فکر میکنم که تو باید این کار رو انجام بدی. -  
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های لوکاس رو بادقت تماشا کردم؛ بنابراین میتونم مطمئن باشم که حرفش رو من حرکت لب

درستی شنیدم.به  

 ادامه داد:

ستی!بهشون نشون بده که تو کی ه -  

 حرفی که االن بیان کرده بود، کمی برام سنگین بود.

 بهشون نشون بدم کی هستم؟

 خب من واقعا کی هستم؟! آخه هنوز خودمم مطمئن نیستم.

سن و سالم.ها، هنوز خیلی کممن برای پیدا کردن جواب تمام سوال  

پیدا نکرده بودم.البته اگه بخوام روراست باشم، تا حاال جواب هیچ سوالی رو به صورت قطعی   

 اما تمام این افکار رو کنار زدم و اجازه دادم که گرگم به سطح بدنم نزدیک بشه.

 پوستم به سوزش افتاده بود و میتونستم انرژی گرگم رو حس کنم.

 وقتی امواج قدرت تمام وجودم رو در برگرفت، حس میکردم هر لحظه ممکنه منفجر بشم.

:با صدای بلند خطاب به بقیه گفتم  

بس کنین! -  

هایی که اتاق رو پر کرده بود، غلبه کنه و هام گذاشتم تا صدای من به تمام بحثقدرتم رو پشت حرف

:به گوش همه برسه  

همتون ساکت شین! -  
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 اتاق در عرض یه لحظه، تو سکوت فرو رفت.

بور بود زیرچشمی نگاهی به آلبرت انداختم؛ کسی که صورتش از شدت خشم، قرمز شده بود؛ اما مج

 که ساکت بمونه.

 کوزت به حرف اومد:

کم دارم به این فکر میکنم که اصال برای چی این ی لعنتی چقدر وقتم رو تلف کرد! کماین جلسه -

 همه راه رو تا اینجا اومدم.

 بِلیز خطاب به من گفت:

این دیگه چه کوفتی بود؟! -  

کنم، اصال لذت نمیبردم!داشتنی بود و من از اینکه عصبیش بلیز واقعا مرد دوست  

ترین لحنی که از خودم سراغ داشتم، گفتم:بنابراین سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم و با آروم  

ما امشب به اندازه کافی زمان از دست دادیم. من نمیدونم ما چه اتفاقی در پیش داریم؛ اما مطمئنم  -

ی روشن، آستاروت از حلقه که آستاروت خیلی بهمون نزدیک شده. چند ساعت پیش، تو روز

ی لوسیانا باقی مونده، عبور کرد و من میدونم اگه اون شیطان بتونه، امشب جادویی فعالی که تو خونه

هم حتما از اون حلقه عبور میکنه! لوسیانا تو اون زیرزمین جادو انجام میداد و من مطمئن نیستم 

 که...

بال بیان کرده بودم، شرح بدم؛ چون عمال باعث میشد الزم نبود که این قضیه رو بیشتر از چیزی که ق

 وقت بیشتری تلف بشه.

 ادامه دادم:
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االن دیگه وقتی نداریم که بخوایم طلسم رو اجرا کنیم و پیوند جدید رو تشکیل بدیم. من حتی  -

االن باید نمیدونم که ما تمام ترکیبات الزم برای این طلسم رو در اختیار داریم یا نه... که این یعنی از 

ای، بزنیم به ترین نشونهباش رو حفظ کنیم و با کوچیکهر دقیقه یا بهتره بگم هر لحظه حالت آماده

 چاک!

البته تو دلم دعا میکردم ای کاش حرفی که زده بودم، فقط یه اغراق وحشتناک باشه و به وقوع 

 نپیونده!

 آلبرت به حرف اومد:

برامون تعیین تکلیف کنی؟ وقت کی گفته که تو رئیسی و بایداون -  

 

آمیزش رو نادیده بگیرم.شونه باال انداختم و سعی کردم لحن توهین  

 گفتم:

خاطر بشی!پس حضور من باعث شده که آزرده -  

 به آلبرت خیره شدم و ادامه دادم:

نی ها بشم؛ بنابراین تو میتوداستین چند ماه پیش منو گاز گرفت و باعث شد که وارد دنیای گرگینه -

داستین رو بخاطر این موضوع سرزنش کنی؟ یا تو میتونی مادربزرگم رو مقصر بدونی بخاطر اینکه منو 

ها مرتبط کرد؟ یا به عنوان رهبر جادوگران تگزاس انتخاب کرد و اینطوری منو به دنیای فراطبیعی

رام رقم زد؟میتونی پات رو از گلیمت درازتر کنی و خدا رو مقصر بدونی که همچین تقدیری رو ب  

سختی جلوی خودم رو گرفته بودم تا پوزخندی نثار آلبرت نکنم.کوزت خندید و من به  

 ادامه دادم:
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ی به محض اینکه از تمام چیزهایی که برای پیوند جدید الزم داریم، سر در بیاریم، من فورا یه حلقه -

ه این کار رو به نتیجه جادویی ایجاد میکنم تا طلسم موردنظرم رو اجرا کنم. من هر طوری شد

ها رو به هم وصل کنم. وقتی من میرسونم. این اتفاق باید رخ بده؛ چون من قصد دارم تمام فراطبیعی

ی آستاروت پیدا میشه. اون شیطان حسابی عصبی میشه و میاد این کار رو انجام بدم، سروکله

ی ماها مشغول ایجاد ی که بقیهسراغمون تا متوقفمون کنه. من به کمک شماها نیاز دارم تا تو مدت

 پیوند هستیم، با آستاروت بجنگین.

 بلیز گفت:

چه کسایی قراره بجنگن و چه کسایی قراره پیوند جدید رو ایجاد کنن؟ لطفا واضح صحبت کن! -  

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم و گفتم:

سه تا گرگینه، سه تا جادوگر و  ی فراطبیعی، ما به سه نفر نیاز داریم. یعنی سه تا پری،از هر گونه -

ها هستم. من فکر میکنم که...من! چون من ترکیبی از فراطبیعی  

 بلیز حرفم رو قطع کرد و گفت:

من میتونم یه پیشنهادی ارائه بدم؟ -  

 

حتما! -  

 من با کمال میل پذیرای پیشنهاداتی هستم که یه دلیل منطقی پشتشون باشه.

 گفت:

تا میشه؛ چهار نفر انتخاب بشن؟ اینطوری تعداد اعضای هیئت جدید دوازدهنظرت چیه از هر گونه،  -

رفته میشه سیزده نفر!همی تو، رویالبته به عالوه  
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 پرسیدم:

نفر، شانسمون رو برای موفقیت کاهش نمیده؟احیانا انتخاب سیزده  -  

ف داشته باشن. این های مختلها و فرهنگسیزده نفر میتونن اطالعات خیلی زیادی درمورد مذهب -

موضوع هم میتونه شانسمون رو افزایش بده و هم ممکنه کاهش بده؛ درواقع به هدفمون بستگی داره. 

توجهی فراهم کنن، موافقن. با توجه به اما تقریبا همه با این فکر که سیزده نفر میتونن قدرت قابل

نابراین ارزش ریسک کردن رو هدفی که داری، قدرت بیشتر میتونه کمک بزرگی برات تلقی بشه. ب

 داره!

من تا االن به اندازه کافی ریسک کرده بودم و واقعا مطمئن نیستم که بخوام یه ریسک دیگه رو به 

 جون بخرم.

ی این کار، قدرت بیشتر باشه چی؟اما اگه نتیجه  

راحتی ازش گذشت.این پیشنهاد انقدر خوبه که نمیشه به  

 گفتم:

غییرات ایجاد میکنه. برای جادوگران من روی کالدیا و شین حساب خب این موضوع یه سری ت -

میکنم؛ البته اگه بتونم شین رو متقاعد کنم. و درمورد دوتا جادوگر دیگه مطمئن نیستم. کوزت؟ تو 

 میتونی سه پری دیگه همراه خودت بیاری؟

 کوزت آهی کشید و گفت:

میکنم. برای یه نفر دیگه هم یه سری ایده من عالوه بر خودم، حضور یه پری دیگه رو هم تضمین  -

 دارم؛ اما به هر حال تمام تالشم رو به کار میگیرم.

 مردیت گفت:
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ها با این قضیه مشکلی ندارن؟ها چی؟ اونو ملکه -  

اش مثل یه موسیقی دلنواز بود.کوزت خندید و صدای خنده  

 گفت:

وافقت کرد. سه پری دیگه؟ اصال امکان نداره! مادرم نمیخواست که من به اینجا بیام؛ اما به اجبار م -

اما با توجه به قدرت نفوذی که من دارم میتونم از اهرم فشار خودم برای متقاعد کردنشون استفاده 

کنم. وقتی ناپدید شدن ما به همچین مصیبتی کمک کرده تا باعث مرگ و نابودی بشه، دیگه بیشتر از 

خودمون ادامه بدیم. هایها و سیاستاین نمیتونیم به شیوه  

 دوباره آهی کشید و بعد ادامه داد:

اگه من بتونم مادرم رو به اندازه کافی متقاعد کنم، اون باهام موافقت میکنه. -  

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم.

البته چیزی که کوزت گفته بود، جواب محکمی محسوب نمیشد که بهم تضمین بده این موضوع حتما 

خب حداقل بهش نزدیک بود و این یعنی میتونم امیدوار باشم.عملی میشه؛ اما   

ی تلویزیون رو به خودش اختصاص دوناوان به سمت دوربین خم شد؛ طوری که تقریبا تمام صفحه

 داد.

 خطاب به من گفت:

ها باید تو ایجاد پیوند جدید نقش داشته باشن؟خب فکر میکنی کدوم گرگینه -  

دن، لبخندی زد و ادامه داد:هاش برق میزهمونطور که چشم  
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من که از این گردونه خارجم؛ چون به اندازه کافی تو ایرلند مشغله دارم که نخوام درگیر وظایف  -

ها رو برای هیئت جدید بشم. اما من کنجکاوم بدونم وقتی به افراد این اتاق بگی که کدوم گرگینه

میدن.ها چه واکنشی از خودشون نشون جدید انتخاب کردی، اون  

 پرسیدم:

هایی که انتخاب کردم رو معرفی کنم، همه حسابی عصبانی میشن؟تو از کجا میدونی اگه گرگینه -  

البته حرف دوناوان درست بود و قطعا آلفاها از تصمیم من کُفری میشن؛ اما آخه دوناوان از کجا 

 میدونست که همچین اتفاقی رخ میده؟

 گفت:

میمی همدیگه هستین. شما خیلی خوب همدیگه رو میشناسین؛ های صچون تو و جفت من، دوست -

 درضمن، خیلی هم به هم شباهت دارین. و من میدونم که مردیت چه کسایی رو انتخاب کرده.

 

ها روی کف زمین، تو اتاق سباستین کمی صندلیش رو به عقب سوق داد که صدای کشیده شدن پایه

 پخش شد.

داد و پرسید:بعد کامال ریلکس به صندلیش تکیه   

خب مردیت بهمون بگو تو چه کسایی رو برای هیئت جدید انتخاب کردی؟ -  

با شناختی که من از دوناوان و سباستین داشتم، میدونستم که هردوشون از نمایشی که راه انداخته 

 بودن، لذت میبردن!

ب میشد.اینکه مردیت تو این اتاق نبود و حسابی از تگزاس دور بود، یه مزیت براش محسو  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
557 

 

چون میتونست هر فکری که تو سرش میچرخید رو بیان کنه؛ بدون اینکه مجبور باشه جَو سنگین و 

 خشم آلفاها رو تحمل کنه.

میمالید و این  هاشو از شدت استرس به هممردیت همونطور که مشغول فکر کردن بود، مدام دست

.ام بگیرهحرکتش باعث میشد که تقریبا خنده  

رف اومد:باالخره به ح  

داستین حتما باید تو هیئت جدید باشه؛ چون بدون داستین، شما نمیتونین تسا رو قانع کنین تا  -

تر هستن.مسائل جادویی مربوط به پیوند جدید رو انجام بده. تسا و داستین در کنار هم، قوی  

 دقیقا همینطوره!

 ادامه داد:

مون دلیلی که برای تسا و داستین گفتم. کریس هم لوکاس هم باید باشه؛ بخاطر کالدیا و دقیقا به ه -

 باید انتخاب بشه؛ چون میتونه بین بقیه تعادل ایجاد کنه. و درنهایت فقط یه جایگاه باقی میمونه.

 دوناوان گفت:

تو دوست داری این جایگاه به چه کسی تعلق بگیره؟ -  

ان کرد، معلوم بود که این قضیه رو کامال غلیظ بی "ت"ی ایرلندیش حرف طوری که دوناوان با لهجه

کننده هست.براش سرگرم  

مونده، ده بیست سی چهل میکرد و باالخره گفت:مردیت انگار داشت بین افراد باقی  

بلیز! -  

 

 بلیز سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت:
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ی اعضای نه! اگه این یه هیئت جدیده، پس منم باید از عضویت محروم بشم؛ چون منم مثل بقیه -

نفره، تو اتفاقات اخیر مقصر محسوب میشم.هیئت هفت  

 مردیت گفت:

ها، چندبار با تو مالقات این دقیقا همون دلیلیه که تسا باید تو رو انتخاب کنه. من در طی این سال -

ها در کنار اخالق، سخاوتمند و قدرتمندی! این ویژگیکردم و باید اعتراف کنم که تو یه آلفای خوش

نفره انگاری هیئت هفت. درضمن، تو االن قبول کردی که سهلیه ترکیب خیلی خوب ایجاد میکنه هم،

که خودت هم جزوشون هستی، باعث بروز اتفاقات اخیر شده. اینکه یه نفر جرات پذیرش اشتباهش 

رو داشته باشه، یه امتیاز بزرگ محسوب میشه. همیشه تجربه و عبرت میتونه باعث بروز تغییرات 

 مثبت بشه.

های آلفا بلیز از خجالت سرخ شده بودن.اگه اشتباه نکرده باشم، ظاهرا گونه  

 گفت:

این لطف و محبت تو رو میرسونه که همچین دید مثبتی نسبت به من داری. -  

 مردیت دست به سینه شد، به صندلیش تکیه داد و گفت:

ها هم فقط مختص بلیزه!نفسیها و شکستاین تعارف -  

ی افرادی که تو اتاق حضور داشتن، به سمت من چرخیدن.ن خندید؛ اما بقیهدوناوا  

 سباستین پرسید:

های تو درست حدس زده؟مردیت تا چه حد درمورد انتخاب -  

اش دقیقا درسته!اگه قسمت مربوط به بلیز رو کنار بذاریم، بقیه -  

 لیزابتا پرسید:
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جدید بگیره؟و تو دوست داری چه کسی جای بلیز رو تو هیئت  -  

 شونه باال انداختم و گفتم:

مطمئن نیستم. من جایگاه نفر آخر رو خالی گذاشتم؛ چون از اونجایی که میدونستم سر این  -

.ی خودتون بذارمی چهارم رو به عهدهموضوع دعوا میشه، تصمیم گرفتم انتخاب گرگینه  

 

 سباستین گفت:

اوه، درسته! متوجه شدم. -  

ق در عرض یه ثانیه منفجر بشه؛ اما همچین اتفاقی نیفتاد.منتظر بودم که اتا  

 مطمئن نبودم علتش چیه؛ تا اینکه کوزت از روی صندلیش بلند شد و گفت:

ها هم قابل قبول و خوشاینده.انتخاب بلیز از جانب پری -  

های احتمالی خاتمه داد.و با این حرف، به طرز موثری به جر و بحث  

 بعد گفت:

ها برای اجرای طلسم برمیگردم.ی پریا بقیهمن بزودی ب -  

 کوزت داره اینجا رو ترک میکنه؟

 نه! اون نمیتونه بره. االن نه!

 اون تازه خودش رو به اینجا رسونده، نباید انقدر زود بره.

های بلند به سمت در اتاق راه افتاد، با صدای بلند خطاب بهش گفتم:وقتی کوزت با قدم  

رمیگردی؟؟چه زمانی دوباره ب -  
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 امیدوار بودم که صدام بیش از حد ناامید و درمونده به نظر نرسه.

 جواب داد:

زود! -  

هامون باهم تالقی کرد، گفت:اش نگاهی به من انداخت و وقتی چشماز روی شونه  

من تو رو تنها و بالتکلیف نمیذارم. -  

صد داره چه کسایی رو با سر کوزت بسته شد؛ اما من میخواستم ازش بپرسم اون قدر اتاق پشت

 خودش بیاره و اینکه گفته زود برمیگرده، دقیقا چه معنی میده.

های بلند دنبال کوزت راه افتادم؛ اما وقتی به درون راهرو قدم گذاشتم، کوزت از اونجا رفته با قدم

 بود.

ود.به پاهام سرعت دادم و به سمت در ورودی ساختمون راه افتادم؛ اما کوزت اونجا هم نب  

ایلبه سایه انداخته بود؛ اما تا جایی که من میتونستم ببینم، شب فرا رسیده بود و تاریکی روی سنت

 هیچکس اون بیرون نبود.

االرض کنه؛ اما من که اصال وَن رو اینجا ندیده من میدونستم که کوزت بدون کمک وَن نمیتونه طی

 بودم.

کنه؟ پس کوزت چطور تونسته انقدر سریع اینجا رو ترک  

 وقتی داشتم به اتاق کنفرانس برمیگشتم، صداهای عصبانی که به گوشم میرسید، بلندتر میشدن.

العملی که توقع داشتم آلفاها از خودش بروز بدن، حاال به وقوع پیوسته بود.اون عکس  

 فقط زمان رخ دادنش یکم عقب افتاده بود، همین!
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 گندش بزنن!

انس برگردم.دلم نمیخواست دوباره به اتاق کنفر  

 خورشید دیگه غروب کرده بود و این یعنی ما زمان زیادی رو از دست داده بودیم.

های آستاروت رو ای که از دست میدادیم، میتونستم انگشتای که تلف میشد، هر دقیقههر لحظه

 بیشتر از قبل دور گردنم حس کنم.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"د به این جلسه خاتمه بدیم و بعد اینجا رو ترک کنیم.برگرد اینجا تسا! ما بای" -  

 پرسیدم:

"تو هم احساس وحشتناکی که تو وجودم پخش شده رو حس میکنی؟" -  

نه! اما اگه تو احساس بدی داری، یعنی خبرهای بدی تو راهه. و از ظهر تا حاال، با اتفاقی که تو " -

با چیزی بجنگم که میدونم از پس شکست دادنش  قلمرو جادوگران برامون رخ داد... تسا من نمیخوام

"برنمیام.  

"خب پس ما چیکار کنیم؟" -  

"ما باید امشب از این منطقه خارج بشیم." -  

"یعنی فرار کنیم؟" -  

این همون کاریه که منم فکر میکنم باید انجام بدیم؛ اما احیانا فرار کردن باعث نمیشه آستاروت از 

 کارمون برداشت اشتباهی کنه؟

 داستین گفت:
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آستاروت از قبل میدونست که ما ترسیدیم و هنوز برای رویارویی با اون آماده نیستیم. اما ما " -

باالخره هر چیزی که الزم باشه رو مهیا میکنیم. یکی از وظایف رهبر گروه اینه که بدونه چه زمانی 

"نشینی کنه.باید عقب  

 تو ذهن داستین جواب دادم:

"مدرسه رو تخلیه کنیم. نباید کسی تو این منطقه باقی بمونه. پس ما باید کُل" -  

سرم رها کنم.وجه حاضر نیستم که خودم بزنم به چاک و بقیه رو پشتهیچمن به  

 حتی یکی از کارکنان آشپزخونه هم نباید باقی بمونه.

تر، هیچکس رو نباید جا بندازیم.های پایینترین آلفا تا ردهاز قوی  

راه سختی در پیش دارم...و میدونم که   

چون حاال عالوه بر اینکه باید بقیه رو قانع کنم تا با طلسم جدید من که قراره قدرت رو از چنگشون 

دراره، کنار بیان و قبولش کنن؛ باید همه رو به توافق برسونم تا راضی بشن مثل گوسفندهای ترسو 

 فرار کنن!

از چهارچوب در عبور کردم.دوباره به سمت اتاق کنفرانس قدم برداشتم و   

 اوضاع اتاق دقیقا مثل این بود که یه جنگ به وقوع پیوسته و چندتا بمب اینجا منفجر شده!

هایی که بین آلفاها رد و بدل میشد، عمال هیچی سر درنمیاوردم؛ آخه همه به طرز وحشتناکی از حرف

ری که حتی نمیتونستم صدای سر همدیگه عربده میکشیدن؛ طو های دیگهبا صدای بلند به زبان

 افکار خودم رو بشنوم.

 لیزابتا روی میز به سمت جلو خم شده بود و به زبان فرانسوی سر بلیز هوار میکشید.
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اما در کمال تعجب، بلیز کامال ریلکس و خونسرد روی صندلیش نشسته بود. یه آرامشی تو نگاهش 

ی هیچکس ندیده بودم.بود که تا حاال تو چهره  

های تندی که لیزابتا نثارش میکرد، حتی سر سوزنی براش اهمیت نداشت؛ تمام خشم و حرف انگار

 بخاطر همین از تکنیک بیخیالی استفاده کرده بود و لیزابتا رو نادیده میگرفت.

آلبرت هم به لیزابتا ملحق شد و شروع کرد به داد و بیداد کردن! کامال واضحه که مثل لیزابتا، کُفری و 

.عصبانیه  

 سباستین و جکسون به زبان آلمانی باهم بحث میکردن.

هاشون تکیه داده بودن و به نظر میرسید خیلی خوشحالن از اینکه االن دوناوان و مردیت به صندلی

 تو ایرلند هستن و مجبور نیستن تنش شدیدی که این اتاق رو فرا گرفته، تحمل کنن.

ای غوغایی بودن که بین آلفاها ایجاد شده بود.های من در سکوت و آرامش مشغول تماشاما دوست  

 حداقل ماها منطقی و معقول رفتار میکردیم.

تر بشه.گمونم همون چندباری که بینمون دعوا شد، باعث شد که گروهمون مستحکم  

 ما به همدیگه اعتماد داشتیم.

ل بر خورده بودن و نفره بودن، به مشکتر که شامل آلفاها و اعضای هیئت هفتهای قدیمیظاهرا نسل

 نمیتونستن با شرایط جدید کنار بیان.

کریس چشمکی تحویلم داد و من با به یاد آوردن این موضوع که از کریس نپرسیده بودم اصال خودش 

 میخواد تو هیئت جدید حضور داشته باشه یا نه، احساس بدی پیدا کردم.

 آروم خطاب به کریس زمرمه کردم:

تی؟تو از دستم عصبانی هس -  
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 محض اطمینان دستم رو براش تکون دادم تا متوجه بشه دارم با خودش حرف میزنم.

های کریس از تعجب گِرد شدن و در جوابم زمزمه کرد:چشم  

نه! اتفاقا باعث افتخارمه. -  

 یه نفس راحت کشیدم و به صندلیم تکیه دادم.

بتونم حرف بزنم؛ اما این اتفاق  منتظر موندم تا آلفاها برای یه لحظه هم که شده، مکث کنن تا من

 نیفتاد.

 دیگه داشتم کُفری میشدم.

 ظاهرا باید دوباره سرشون داد بکشم و ساکتشون کنم.

کم داره...کم این وضع دیگه  

"تو مال منی!" -  

 یهو صدای آستاروت رو تو ذهنم شنیدم و پوست بدنم یخ بست!

 ما خیلی دیر کرده بودیم. آستاروت اینجا بود!

داستین رو گرفتم و محکم فشارش دادم.دست   

 تو ذهنش گفتم:

"ما باید فرار کنیم!" -  

آرومی از روی صندلیش بلند شد.نگاهم به سمت کالدیا کشیده شد که به  

ی ورود رافائل هام، کسی متوجهرافائل باعجله و هراسون وارد اتاق کنفرانس شد؛ اما به جز دوست

 نشد.
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باهم بحث میکردن! ترهای اتاق هنوز داشتنبزرگ  

.هام حس کردم و تازه متوجه شدم که چند لحظه هست اصال نفس نمیکشمسوزش شدیدی رو تو ریه  

هام کنم و بیرون بفرستم؛ اما به قدری ترسیده بودم که خیلی سعی کردم دوباره هوا رو وارد ریه

 سریع نفس میکشیدم و هیچ کنترلی روی خودم نداشتم.

کن زمزمه کردم:ترین لحن ممبا آروم  

اون اینجاست! -  

ها به سمت من بچرخن.اما همین دو کلمه کافی بود تا اتاق تو سکوت فرو بره و تمام چشم  

دفعه با صدای بلند گفتم:این  

ما باید فرار کنیم! همین حاال! -  

ه دیگه به خودم زحمت ندادم با چک کردن اینکه چه کسایی دنبالم میان، وقت رو تلف کنم و باعجل

 به سمت در اتاق دوییدم.

 افرادی که به من اعتماد داشته باشن، همراهم میان.

 بقیه میتونن بمونن و خودشون رو به فنا بدن! چون من دیگه منتظر نمیمونم.

 حتی یک هزارم ثانیه!

*** 

 زمین زیر پاهام میلرزید.

 صدای شکستن چیزی رو از فضای کتابخونه شنیدم و رسما خشکم زد.

شتباهه!نه نه! ا  
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 مسیر اشتباهی رو انتخاب کردم.

ترین دری که اون اطراف دیدم رو باز کردم.زده نزدیکفورا چرخیدم و شتاب  

 همون دری که به دفتر کار آقای داوسون ختم میشد.

 وقتی دستگیره در رو چرخوندم، چنان فشاری بهش وارد کردم که دستگیره کال از جا در اومد!

د!اما اصال برام مهم نبو  

 تنها چیزی که االن مهمه، اینه که بتونیم بزنیم به چاک و جونمون رو نجات بدیم.

روی میز قرار داشت رو هایی که روبهی اتاق انداختم و یکی از صندلیی در رو گوشهبنابراین دستگیره

 برداشتم.

 بعد با تمام قدرت، صندلی رو به سمت پنجره پرتاب کردم.

ی آستاروت رو به این سمت جلب میکنه؛ اما اصال اهمیتی مئنا توجهمط صدای شکسته شدن شیشه

 نداره.

های بدنم به لرزه رو شدن با اون شیطان، باعث میشه که استخوانآستاروت اینجاست و ترس از روبه

؛ اما به حرکت ادامه دادم.بیفتن  

ای نداریم!چون آستاروت اینجاست... اون شیطان لعنتی اینجاست و ما تا نابودی فاصله  

هاش رو تو بدنم فرو کرده بود و از ستون ترس مثل خوره به جونم افتاده بود... انگار وحشت چنگال

 فقراتم به سمت باال حرکت میکرد.

ها عبور کردم و از پنجره به سمت پایین پریدم.شیشهاز روی خُرده  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:
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"ارج کنیم.ما باید همه رو از اینجا خ" -  

 روی زمین فرود اومدم و شروع کردم به دوییدن.

سرم صدای برخورد آروم پاهای بقیه رو به زمین شنیدم و میدونستم که همه هشدارم رو جدی پشت

 گرفتن و دارن دنبالم میان.

 خداروشکر!

انداز شد.یهو صدای آژیر مدرسه تو دل شب طنین  

ه بود؛ اما امیدوارم که این صدا باعث بشه همه بیشتر از نمیدونستم چه کسی آژیر خطر رو فعال کرد

 قبل، برای فرار ترغیب بشن.

 هر کسی که تو مدرسه باقی مونده، باید فورا از این منطقه خارج بشه. همین االن!

 فرار کردن تنها انتخاب ماست!

"هیچ راه فراری نداری!" -  

و... ترس، تردید و ناامیدی تو بند بند وجودم کلماتی که آستاروت بیان کرده بود رو تو ذهنم شنیدم 

 رسوخ کرد، طوری که حتی روحم متزلزل شده بود.

 چیزی نمونده بود سکندری بخورم و پخش زمین بشم؛ اما داستین فورا منو گرفت.

بدون اینکه دوییدنش رو متوقف کنه یا تعادلش رو از دست بده، از روی زمین بلندم کرد و منو در 

 آغوش گرفت.

 تو ذهنم گفت:

"تو حالت خوبه؟" -  
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"آره. میتونی منو بذاری زمین!" -  

"مطمئنی؟" -  

"آره!" -  

 مطمئن بودم.

آستاروت میتونه کاری کنه که احساسات وحشتناکی رو تجربه کنم؛ اما فقط در صورتی که من این 

 اجازه رو بهش بدم!

 و من دیگه هرگز قصد ندارم همچین فرصتی رو در اختیارش بذارم.

 نمیتونم بهش اجازه بدم که منو گیر بندازه و تسلطم رو به دست بگیره.

 مخصوصا که هنوز از زمانی که خون سامانتا وارد بدنم شده، بیست و چهار ساعت سپری نشده!

بنابراین اگه آستاروت دوباره گیرم بندازه، دیگه راه فراری وجود نخواهد داشت و من تا ابد تو جهنم 

 اسیر میشم!

ری که سامانتا درموردش تاکید کرده بود، تو ذهنم پررنگ شد... و همین موضوع باعث شد که اخطا

تر بشه!ترسم قوی  

همونطور که داشتم باعجله به سمت پارکینگ مدرسه میدوییدم، تصور کردم که یه دیوار آجری 

بود. ی آستاروتاطراف ذهنم ایجاد کردم؛ اما تمام چیزی که میتونستم بشنوم، صدای خنده  

ای رو بشنوم.خراش و کرکننده بود که عمال نمیتونستم صدای دیگهاین خنده به حدی گوش  

 این صدا از درون ذهنم شنیده میشد.

 از درون روحم!
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 اما هیچکس نمیتونه مالک روحم باشه؛ هیچکس جز خودم!

نبازم. ی ذهنم بشه... تا خودم روباید انقدر این جمله رو با خودم تکرار کنم تا ملکه  

ی آستاروت قطع شد.تر کردم و صدای خندهدیوار اطراف ذهنم رو ضخیم  

نشینی کرده تا بیخودی مطمئن نیستم حصار ذهنی من واقعا کار کرده یا خود آستاروت کمی عقب

 منو خاطرجمع کنه!

 به هر حال هیچکدومشون اهمیتی ندارن.

یتونه ما رو گیر بندازه.ما داریم اینجا رو ترک میکنیم و اون شیطان لعنتی نم  

انداز بود؛ اما به غیر از افرادی که همراه من تو جلسه حضور صدای آژیر خطر هنوز تو فضا طنین

 داشتن، بقیه کاری که باید رو انجام نمیدادن!

ها داشتن سعی میکردن بررسی کنن که چه ی کازادورها پیدا شده بود؛ اما به جای فرار، اونسروکله

ده.اتفاقی افتا  

ها ایستادن تا خطری که مدرسه رو تهدید کرده بود، خودش های ساختمونکازادورها جلوی ورودی

 رو نشون بده.

العملشون کامال اشتباهه!این عکس  

 جیغ زدم:

همه از این منطقه خارج بشین! -  

ن و هر ها دستور منو شنیده باشایلبه پخش کردم و امیدوار بودم که گرگینهقدرتم رو تو فضای سنت

 چه زودتر، بزنن به چاک تا با آستاروت درگیر نشن.
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 حتی اگه همه باهم باشیم، بازم نمیتونیم با آستاروت بجنگیم و پیروز بشیم.

درد بخور داشته باشیم تا بتونن ازمون حفاظت کنن.نه تا وقتی که یه سری نیروی کمکی جادویی و به  

توقف کردم. درست ابتدای مسیری که به پارکینگ ختم میشد،  

روی من ایستاد؛ طوری که انگار میتونست جلوی داستین هم دوییدنش رو متوقف کرد و دقیقا روبه

.آستاروت رو بگیره تا به من دسترسی پیدا نکنه  

 داستین تو ذهنم گفت:

"حداقل میتونم سرعتش رو کم کنم تا تو بتونی از اینجا دور بشی." -  

"نه! آستاروت تو رو میکُشه!" -  

 دستش رو گرفتم و جفتم رو به سمت خودم کشیدم تا کنارم وایسته.

 از طریق پیوندمون گفتم:

"ما کنار هم میمونیم." -  

هام خیره شد.داستین دستم رو فشار داد و به چشم  

 گفت:

"همیشه! هر اتفاقی هم بیفته، مهم نیست." -  

گرگش برای رهایی التماس  های داستین به رنگ طالیی میدرخشیدن و میتونستم حس کنم کهچشم

 میکنه.

سر من متوقف شدن.ی آلفاها که تو جلسه حضور داشتن، پشتبقیه  

 لوکاس همونطور که کالدیا رو روی کولش سوار کرده بود، به سمت ما میومد.



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
571 

 

های کالدیا از شدت ترس، حسابی گِرد شده بودن و خودش محکم به جفتش چسبیده بود.چشم  

شد؛ اما توقف نکرد، بلکه به دوییدنش به سمت پارکینگ ادامه داد. رافائل از کنار ما رد  

چند لحظه بعد، صدای کشیده شدن الستیک ماشین به کف آسفالت رو شنیدم و... رافائل باسرعت از 

تر از اینجا خارج میشد. مدرسه دور شد؛ که اتفاق خوبی بود؛ چون با وضعی که رافائل داره، باید سریع

 خیلی سریع!

ی داوسون تو شکل گرگش کنارم ایستاد و یه سری زوزه سر داد؛ دو تا کوتاه، یه بلند، سه تا کوتاه، آقا

 یه بلند.

ها به ها مثل مور و ملخ از ساختموناش تو شب شنیده میشد که گرگینههنوز صدای آخرین زوزه

 بیرون سرازیر شدن.

ابی خلوت به نظر میرسید؛ اما انگار عسلمون برگشته بودیم، مدرسه حسوقتی من و داستین از ماه

هایی که قبال اصال ندیده بودمشون!یهو پر شده بود از گرگینه  

های سرتاسر سیاه پوشیده بودن، بلکه انگار یه ارتش اینجا مستقر شده نه فقط کازادورهایی که لباس

 بود!

 داستین تو ذهنم گفت:

ا اینجا موندن. اما از اونجایی که کازادورها به هوقتی مدرسه بسته شد، فقط تعداد کمی از گرگینه" -

افرادی نیاز داشتن تا براشون غذا تهیه کنن و وظایف مربوط به تمیزکاری و خدماتی از این قبیل رو به 

"عهده بگیرن، یه سری خدمتکار تو مدرسه موندگار شدن.  

"درسته! منطقی به نظر میرسه." -  

همه گرگینه اینجا مستقر نبودن.هرچند که من آرزو میکردم ای کاش این   

 اینکه بخوایم همشون رو از این منطقه خارج کنیم، وقت زیادی ازمون میگیره.
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 من واقعا درک نمیکنم که چه اتفاقی رخ داده.

ی جادویی و حتی زمان ورود به این بُعد، قواعد خاصی رو شامل میشه ی عبور آستاروت از حلقهنحوه

جاست؛ اصال با عقل جور درنمیاد!و اینکه آستاروت االن این  

هام داشته باشه.ام جوابی برای سوالبه سمت کالدیا چرخیدم و امیدوار بودم حداقل دخترخاله  

 گفتم:

ی جادویی که تو قلمرو جادوگران آستاروت چطور خودش رو به اینجا رسونده؟ اون هنوز به حلقه -

ی جادویی دیگه اینجا وجود ممکنه یه حلقه ایجاد شده، وابسته هست؛ پس چطور تا اینجا اومده؟

داشته باشه؟ درضمن، هوا هنوز کامال تاریک نشده. خورشید همین نیم ساعت پیش غروب کرد. 

ها وارد بُعد ما بشه؟چطور ممکنه آستاروت به اندازه کافی قدرتمند شده باشه که بتونه تو این ساعت  

ی جادویی ایجاد نکرده؛ اما خب انا تو این منطقه حلقهمن نمیدونم. تا جایی که من خبر دارم، لوسی -

 جادوی اون زن اینجا حس میشه!

های لوکاس آویزون شده بود، برای یه لحظه صورتش رو مچاله کرد. بعد کالدیا همونطور که از شونه

 سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت:

محدودیتی که اون حلقه براش ایجاد یه چیزی این وسط درست نیست. حتی اگه آستاروت بتونه  -

میکرده رو خنثی کنه؛ بازم باید صبر میکرد تا ساعت جادوگری فرا برسه. فقط تو این ساعت خاص، 

ترین حد خودش میرسه و آستاروت میتونه ازش عبور کنه. من سر ی بین دو بُعد به نازکپرده

 درنمیارم که چطور اون شیطان االن اینجاست!

 

ود که امیدوار بودم از کالدیا بشنوم.این جوابی نب  
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اگه آستاروت االن تونسته خودش رو به اینجا برسونه، پس ما چطور میخوایم متوقفش کنیم تا 

دنبالمون نیاد؟؟ اگه آستاروت دیگه به اون حلقه وابسته نیست، پس چرا وقتی ما داشتیم از قلمرو 

دنبالمون اومد و بعد غیبش زد؟جادوگران فرار میکردیم، اون لعنتی فقط تا یه جایی   

ی مطلوبی برامون به همراه نداره.من باید از این قضیه سر دربیارم؛ وگرنه فرار کردن هیچ نتیجه  

 گندش بزنن!

 من دلم میخواست فرار کنم؛ اما برای خارج کردن همه از این منطقه، زمان زیادی الزمه.

 ماشین من دقیقا همونجاست.

ین که برق میزدن، نگاه کردم و تو ذهنش گفتم:های طالیی داستبه چشم  

متاسفم. با وجود آستاروت تو مدرسه، تا زمانی که همه اینجا رو ترک نکرده باشن، من نمیتونم از " -

"مدرسه خارج بشم.  

های گروه حفاظت میکنیم. این همون کاریه که آلفاها انجام میدن و بخاطر همینه که ما از گرگینه" -

"و، همینجا موندن و فرار نکردن.ها مثل تاون  

 این رو گفت و به آلفاها اشاره کرد که همشون کنار ما ایستاده بودن.

ها از طرفی، کازادورها هم مسیرهای ایمن ایجاد کرده بودن تا کارکنان مدرسه بتونن از ساختمون

ها کرده بودن.خارج بشن؛ درواقع کازادورها خودشون رو سپر اون  

اختمون هیئت رئیسه از لوال کنده شد و رسما به سمت حیاط پرتاب شد.یهو در ورودی س  

العمل سریعشون، فورا جاخالی دادن تا در بهشون برخورد نکنه.ها بخاطر عکسگرگینه  

های آروم به سمت درگاه قدم برداشت... خیلی آروم حرکت میکرد؛ هر قدمش به یه موجود با قدم

ای کُند بود.طرز آزاردهنده  
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روت!آستا  

رنگ میدان دیدم رو پر کرده بودن و من تازه متوجه شدم که از شدت ترس، های خاکسترینقطه

 نفسم رو حبس کرده بودم.

 من تنها نیستم.

ی آلفاها هم حاضرن در کنار من با این شیطان بجنگن.بقیه  

 خطاب به آلفاها زمزمه کردم:

ممنون که موندین! -  

 بلیز جواب داد:

دیگه میمونیم.هممون کنار هم تو این ماجرا، -  

کننده بود.لحن بلیز مالیم و دلگرم  

من بلیز رو چندان خوب نمیشناسم؛ اما االن یهو حس میکنم که واقعا باید تحسینش کنم؛ چون 

 برعکس من که از شدت ترس چیزی نمونده روح از بدنم جدا بشه، بلیز کامال خونسرد و آروم بود.

 ادامه داد:

ها رو تحمل ها و جنگآلفاهاست و اهمیتی هم نداره که چقدر مجبور بشن سختی یاین وظیفه -

 کنن...

 بعد نگاه معناداری به لیزابتا و آلبرت انداخت و گفت:

های . آلفاها باالخره و همیشه کدورتما هممون چیزی رو میخوایم که برای همه بهترین باشه -

.ها حمایت کننگرگینه مسخره رو کنار میذارن و سرِ عقل میان تا از  
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 داستین تو ذهنم گفت:

اش رو ببینی تا بفهمی منظورم از ی مبارزهالعاده هست؛ تو حتما باید نحوهبلیز یه جنگجوی فوق" -

های قدرتمند، بلیز اصال اهل خودنمایی نیست. اون به طرز العاده چیه! برخالف خیلی از گرگینهفوق

"غیرقابل وصفی فروتن و مهربونه.  

العاده واقعا از شنیدن این موضوع خوشحال بودم و اینکه تو همچین موقعیتی، یه جنگجوی فوق

 همراهمون داشته باشیم، خیلی به دردمون میخوره.

 با اضطراب نزدیک شدن آستاروت رو تماشا میکردم.

فکر با هر قدمی که به سمت ما برمیداشت، قلبم به حدی دیوونه میشد و ضربانش شدت میگرفت که 

ام پاره بشه!سینهمیکردم چیزی نمونده تا قفسه  

 آستاروت هنوز تو شکل همون پسربچه بود؛ اما حاال یه چیزی رو تو دستش نگه داشته بود.

آرومی باال آورد تا به من نشونش بده، یه لبخند عریض و ترسناک شبیه کدوهای وقتی اون شئ رو به

 جشن هالووین روی صورتش نقش بست.

ای که از تو محراب زیرزمین برداشته بودم!ف شیشههمون ظر  

 زمزمه کردم:

اوه، لعنتی! -  

های از حدقه دراومده به سمت کالدیا چرخیدم و گفتم:با چشم  

ایلبه رسونده. من حتی نمیدونم که تقصیر منه که اون شیطان به این سرعت خودش رو به سنت -

دویی برداشتم!ی جااصال برای چی اون وسایل رو از داخل حلقه  

 من خیلی احمق بودم!
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 من نباید چیزی رو که هیچی درموردش نمیدونستم، لمس میکردم.

اگه حضور آستاروت بخاطر اون ظرف کوفتیه؛ وقتی از قلمرو جادوگران خارج میشدیم و من این ظرف 

نیومد؟؟ موقع تا مدرسه دنبالمونرو تو ماشین همراه خودم نگه داشته بودم؛ پس چرا آستاروت اون  

شاید اون شیطان نیاز داشت که خورشید غروب کنه و هوا تاریک بشه یا باید یه طلسمی رو اجرا 

 میکرد تا این ظرف کار کنه و اون لعنتی بتونه خودش رو به اینجا برسونه.

. اینکه فهمیدیم آستاروت چطور به اینجا اومده...اما همین موضوع یه سرنخ محسوب میشه  

 کالدیا گفت:

احتماال تو زیرزمین لوسیانا، حسابی تحت فشار بودی و نمیتونستی در برابر تمایلت برای برداشتن  -

 اون وسایل مقاومت کنی. پس انقدر به خودت سخت نگیر!

 من نمیدونستم ممکنه همچین اتفاقی رخ بده.

 بخاطر خریت خودم دلم میخواست گریه کنم؛ اما نمیتونستم.

 من باید بجنگم.

نم اصال میتونم خودم رو بخاطر احمق بودنم ببخشم یا نه!اما نمیدو  

رو به کُشتن میده... حماقت من داره همه  

ها متوقف شد و ما رو تماشا کرد.آستاروت انتهای پله  

هایی که تو ذهنم گیر افتاده بودم برام تداعی ام حسابی تنگ شده بود؛ انگار اون لحظهسینهقفسه

ام میکرد.ی که آستاروت داشت خفههایشده بودن... اون لحظه  

 مطمئن نبودم آستاروت دقیقا منتظر چیه که بهمون حمله نمیکنه.
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خوبی انجام داده زده بشم، باید اعتراف کنم که کارش رو بهاما اگه اون میخواد من حسابی وحشت

 بود... حتی ده برابر بهتر!

میشدن، درها رو محکم میبستن و  هاهایی که فورا سوار ماشینهنوز میتونستم صدای گرگینه

 موتورها رو روشن میکردن تا از مدرسه خارج بشن رو بشنوم.

ی باارزش دیگه الزمه تا همه بتونن مدرسه رو ترک کنن.چند دقیقه  

 کالدیا پرسید:

اون شیطان داره چیکار میکنه؟ -  

نمیدونم! -  

ام رو به شلوار جذبم کشیدم.کردههای عرقکف دست  

اق همزمان باهم رخ داده بود.دو تا اتف  

هاش رو تو هوا باال برد و درست همون ای رو نگه داشته بود، دستآستاروت همونطور که ظرف شیشه

 لحظه، زمین شروع کرد به لرزیدن!

 آستاروت داشت یه دریچه باز میکرد!

 زمزمه کردم:

اوه خدای من! -  

چیز داره بدتر میشه... خیلی بدتر!همه  

های در حال فرار، داد شروع کرد به چرخیدن دور خودش، داستین خطاب به گرگینه وقتی آستاروت

 زد:
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عجله کنین! -  

هام گفتم:منم خطاب به آلفاها و دوست  

آماده باشین! -  

 داستین گفت:

ما قبال هم با این شیطان درگیر شدیم، زمانی که تسلط لوسیانا رو کامال به دست گرفته بود! حاال  -

کار رو انجام میدیم و از پسش برمیایم!دوباره این   

 امیدوار بودم که داستین درست گفته باشه.

 کریس گفت:

ی اول اون کار رو انجام بدم. ماجرای اون کلیسای آره؛ منتهی من حتی دلم نمیخواست برای دفعه -

 مخروبه تو سنتافه برای من کافی بود!

 گفتم:

سه که دوست داریم این کار رو انجام بدیم یا نه! بلکه باهات موافقم! ولی االن کسی ازمون نمیپر -

 مجبوریم انجامش بدیم.

 من هیچ طلسمی آماده نکرده بودم که بتونم ازش استفاده کنم.

هیچ سالحی هم نداشتم؛ به جز یه خنجر کوچیک که تو جیبم بود و اصال دلم نمیخواست که ازش 

 استفاده کنم!

نجر لعنتی رو تو جیبم نگه دارم یا نه؛ اما دیگه برای فکر کردن من حتی مطمئن نیستم که باید این خ

 به این موضوع خیلی دیر شده بود.
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 گرگم التماس میکرد که بهش اجازه بدم بیاد بیرون تا بتونه حمله کنه.

 میدونستم که گرگم برای جنگیدن آماده هست.

میکردم تا گرگم رو سرکوب کنم.سختی تالش موهای گرگم در امتداد پوستم بیرون اومدن؛ اما من به  

 االن وقتش نیست. هنوز نه!

 خطاب به کازادورها گفتم:

دفاع رو به سمت پارکینگ هدایت کنین.های بیما اینجا میمونیم و میجنگیم. زودتر گرگینه -  

ی قرمزرنگ دور بوی تند گوگرد دماغم رو میسوزوند و همون لحظه بود که متوجه شدم یه حلقه

جاد شده.آستاروت ای  

 آستاروت چند قدم عقب رفت و زمین جلوی پاهاش، شروع کرد به درخشیدن!

شفاف که میتونست نور رو از خودش انگار کف زمین تو اون دایره تبدیل شده بود به یه سطح نیمه

 عبور بده.

 و... اولین شیطان از اعماق اون دریچه به سمت باال پرید.

ر ماه برق میزد.اش زیر نوپوست خاکستری و چروکیده  

روم میدیدم، آخرین من تو کلیسای سنتافه شیاطین گوناگونی دیده بودم؛ اما این شیطانی که روبه

 موردیه که دلم بخواد باهاش درگیر بشم!

زده میکرد.تماشای خزیدن اون شیطان روی سطح زمین واقعا منو وحشت  

های زیادی که داشتن، پاهاش بخاطر مفصلها و شیطان به طرز مبهمی شبیه انسان بود؛ اما دست اون

 میتونستن تو هر جهتی حرکت کنن!
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ی لعنتی بیرون شیاطین میتونن روی پاهاشون وایستن؛ اما این شیاطینی که داشتن از اون دریچه

راحتی از دیوارها میومدن، رسما روی همدیگه میخزیدن و به نظر میرسید مثل مارمولک میتونن به

ها حرکت کنن.سقفباال برن یا روی   

هاشون مثل دو گوی مشکی بود که انگار دریایی از مرگ و ناامیدی درونشون جریان داشت!چشم  

روم بود؛ اما حاال تعدادشون بیشتر شده بود... خدای من!چند لحظه پیش فقط یه شیطان روبه  

بیرون اومده باشه؛ اما هنوز امیدوار بودم که اشتباه دیده باشم و فقط یه شیطان از اعماق اون دریچه 

 متاسفانه اشتباه ندیده بودم.

 یه لحظه بعد، ده تا شیطان دیگه کنار اون شیطان اول صف کشیدن! با پاها و کمرهای خمیده!

...و بعد ده تای دیگه  

!تو یه چشم برهم زدن، تعدادشون به حدی زیاد شد که اصال قابل شمارش نبودن... احمقانه هست  

بودم.من واقعا احمق   

 امروز من مرتکب دوتا اشتباه شده بودم.

ای لعنتی رو از زیرزمین لوسیانا برداشتم.اولیش این بود که اون ظرف شیشه  

 و دومیش این بود که وقتی فرصتی برای فرار داشتم، این کار رو نکردم!

 گندش بزنن!

های من و م که با دوستآستاروت یه لشکر داشت؛ درحالی که ما احتماال فقط بیست تا کازادور داری

که هنوز موفق نشده بودن از  ی چندتا گرگینهآلفاها تعدادمون به سی و پنج تا میرسه؛ البته به عالوه

ها عمال کاری از دستشون برنمیومد.پارکینگ خارج بشن؛ هرچند که اون  
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 با اینکه االن خیلی دلم میخواست فرار کنم؛ اما دیگه خیلی دیر شده بود.

 

ها آسیب برسونن و مطمئنا تونیم اجازه بدیم که این شیاطین آزادانه تو شهر بچرخن و به انسانما نمی

سرمون رها کنیم و بزنیم به چاک!ی باز به جهنم رو پشتنمیتونیم یه دریچه  

 به سمت پارکینگ چرخیدم.

ها میشدن.و کارکنان مدرسه داشتن باعجله سوار ماشین آخرین گروه از خدمه  

هشون جیغ زدم:خطاب ب  

تر!عجله کنین! سریع -  

تعداد شیاطینی که از دریچه بیرون اومده بودن به حدی زیاد شده بود که دیگه نمیتونستم آستاروت 

 رو ببینم.

اشون بار از خونههایی که برای اولینرو در برگرفته بودن و مثل بچه عنکبوت شیاطین تماما اون حلقه

قابل وصفی از روی بدن همدیگه باال میرفتن تا خودشون رو به سطح ی غیرخارج میشن، با انگیزه

 زمین برسونن.

نباید دیگه نگران این موضوع باشم که نمیتونم آستاروت رو ببینم؛ چون یه لحظه بعد، شیاطین 

هامون نمایان شد.متفرق شدن و آستاروت جلوی چشم  

مانندی مثل مار، اسمم رو زمزمه کرد:با صدای هیس  

سسسا!ترس -  

شنیدن اسمم از زبون اون شیطان لعنتی، باعث میشد ترس مثل خوره به جونم بیفته و تو تمام بدنم 

 پخش بشه.
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 جیغ زدم:

دست از سرم بردار! -  

 من مال آستاروت نبودم.

های من، از جادوی شیطانی استفاده کرده اهمیتی نداره که لوسیانا قبال برای بیرون کشیدن قدرت

.من متعلق به اون شیطان لعنتی نیستم بود؛ در هرصورت  

 آستاروت زمرمه کرد:

تو مال منی! -  

 اشتباه میکرد!

 گفتم:

هرگز! -  

های بدنم فریاد میکشیدن که باید فورا از این جهنمی که به راه افتاده با وجود اینکه تک تک سلول

پروا به نظر میرسید.بود، فرار کنم؛ اما صدام کامال خونسرد و بی  

ای رو پس بگیرم.ید اون ظرف شیشهمن با  

 اون ظرف لعنتی سرنخ این قضیه هست.

اگه آستاروت با استفاده از اون ظرف تونسته خودش رو به اینجا برسونه، پس اگه من اون ظرف رو 

 نابود کنم، آستاروت مجبور میشه که برگرده.

جام بدم.البته این فقط یه فرضیه بود و همینطور بهترین کاری که میتونستم ان  
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ای که اطرافم و تو ذهنم پخش من فقط روی همین موضوع تمرکز میکنم و تمام سروصداهایی دیگه

هایی که آستاروت بیان میکنه!میشن رو نادیده میگیرم. مخصوصا اون حرف  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"ی خوبیه! انجامش بده.من فکر میکنم نقشه" -  

بتونم با کالدیا مشورت کنم.دیگه فرصتی وجود نداشت که   

تر میشد و چنان به اطراف نور ساطع میکرد که من دیگه به لحظه درخشان اون حلقه لحظه

 نمیتونستم مستقیما بهش نگاه کنم.

 و بعد اون نور از بین رفت!

هام بتونن به اون فضا عادت کنن.جا یهو تاریک شده بود و... یه لحظه زمان الزم داشتم تا چشمهمه  

ها رو زیر پاهای اون شیاطین بشنوم؛ میتونستم ها و علفاما من میتونستم صدای خش خش برگ

 حس کنم که زمین زیر پاهاشون میلرزه.

 و حتی بوی گوگرد هم شدیدتر شده بود.

های مختلف و وسایل موردنیاز برای جنگ با شیاطین باشه، همراه خودم من یه کیف که پر از معجون

 نداشتم.

چ طلسم یا وِردی نداشتم که بتونن تو مبارزه با شیاطین بهم کمک کنن.حتی هی  

 بنابراین از تنها سالحی که برام باقی مونده بود، استفاده کردم.

های پشمیم رو از پاهام درآوردم و ژاکتمو روی زمین انداختم؛ اون خنجر هنوز تو جیب ژاکتم بوت

 بود.
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شد، فورا تیشرتم رو از سرم رد کردم تا درش بیارم.وقتی گرگم خرخرکنان به سطح بدنم نزدیک   

ی بعد، من از شکل انسان به شکل گرگم تغییر کردم.بین یه لحظه و لحظه  

تر میشد.تو شکل گرگم، حواسم خیلی قوی  

 میتونستم صداهای بیشتری بشنوم.

 میتونستم بوهای بیشتری استشمام کنم.

 میتونستم بهتر از قبل ببینم.

شتر از خودم جسور و بااعتماد به نفس بود.گرگم خیلی بی  

.اون میخواست به آستاروت حمله کنه  

رو میشم!اگه قراره تو مدرسه یه جنگ صورت بگیره، پس من باهاش روبه  

.بنابراین به گرگم اجازه دادم تماما کنترل اوضاع رو به دست بگیره و به سمت جلو جوالن بده  

ین فرو کردم و پاش رو محکم گاز گرفتم.هام رو تو بدن یکی از شیاطدندون  

ای هُل دادم تا از سر راهم بعد با یه حرکت سریع، پاش رو از بدنش جدا کردم و اون رو به سمت دیگه

.کنار بره  

 خون سیاه اون شیطان دهن گرگم رو میسوزوند؛ اما من به حرکت ادامه میدادم.

اطین استفاده میکردم.هام برای آسیب رسوندن به شیها و دندوناز چنگال  

های رزمی منو هم تو شکل انسان و هم تو شکل گرگ، تقویت عسلمون، مهارتداستین در طی ماه

هایی که من انجام میدادم، االن نسبت به قبل خیلی بهتر شده بودم. خیلی خیلی بهتر!و با تمرین کرد  
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گردنشون جدا میکردم و  به سمت شیاطینی که وسط راهم سبز میشدن، میپریدم؛ سرشون رو از

اشون فرو میکردم.های تیزم رو تو بدن چروکیدهچنگال  

تر میشدم.قدم به قدم به هدف موردنظرم نزدیک  

 میخواستم هر طوری شده راهم رو به سمت اون حلقه باز کنم. به سمت آستاروت!

گاز گرفت.ی شیاطین رو نابود کنم؛ اما یه شیطان دیگه پهلوم رو تو هوا پریدم تا بقیه  

ی بلندی سر دادم و پخش زمین شدم؛ اما درست همون لحظه، درد تو تمام بدنم پخش شد؛ زوزه

 هجوم امواج انرژی رو به درونم حس کردم.

 داستین داشت قدرتش رو به من منتقل میکرد!

 فورا قدرتش رو پس زدم و از طریق پیوندمون گفتم:

"نه! تمومش کن!" -  

اش به سمت من جلب شده؛ بود؛ اما حاال که تمرکزش بهم ریخته و توجه داستین فعال صدمه ندیده

 ممکنه آسیب ببینه.

.میدونستم که داستین نگران منه  

 تو ذهنش گفتم:

"روی جنگی که به راه افتاده، تمرکز کن." -  

 داستین درخواست منو نادیده گرفت و قدرت بیشتری به من منتقل کرد.

 تو ذهنم گفت:

"ای رو پس بگیر.ستفاده کن. اون ظرف شیشهاز قدرتم ا" -  
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خب!خیلی  

ای جز انجامش ندارم.از این کار متنفرم؛ اما چاره  

 بنابراین قدرت داستین رو دریافت کردم.

درد سوزانی که تو بدنم پخش شده بود، به کمک انرژی داستین به اندازه کافی فروکش کرده بود تا 

.برام قابل تحمل بشه  

ای رو پس بگیرم؛ بعدا به زخمم رسیدگی میکنم.ظرف شیشه فعال باید اون  

 باید به حرکت ادامه بدم.

 به سمت یه شیطان دیگه پریدم و پوست بدنش رو تیکه پاره کردم.

 و یه شیطان دیگه.

 و یکی دیگه...

یه الی هیایویی که به راه افتاده بود، نمیتونستم آستاروت رو ببینم؛ اما میدونستم اون لعنتی البه

.جایی تو همین آشفتگی مخفی شده  

تر میشدم. میتونستم درخشش قرمزرنگ حلقه رو ببینم.لحظه به لحظه داشتم به اون حلقه نزدیک  

 سوزشی که تو پهلوم حس میکردم رو نادیده گرفتم و به پاهای گرگم سرعت بخشیدم.

.تر به سمت حلقه میدوییدمتر و سریعسریع  

انداز شده بود و من میدونستم زمان زیادی ها تو دل شب طنینرگینههای دردناک گصدای زوزه

 برامون باقی نمونده!

 اگه موفق نشم، همه تو این جنگ نابود میشیم!
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 فقط یه قدم دیگه باقی مونده بود و بعد من میتونستم...

 دستی دور گردنم حلقه شد و منو از روی زمین بلند کرد.

رازتر میشد!آستاروت بود که داشت هر لحظه د  

ی تاریک، شرور و ترسناکش رو زیر کاله ژاکتش ببینم.میتونستم چهره  

هاش دقیقا مثل دو گوی قرمزرنگ بودن.چشم  

 به حرف اومد:

مال منی! -  

هام رو به لرزه مینداخت و لبخند ترسناکش به حدی عریض بود قدرتی که تو صداش بود، استخوان

بشن! هاش پارهکه هر لحظه منتظر بودم لب  

 بعد شدیدا منو که تو هوا معلق بودم، تکون داد و یهو من به شکل انسانم برگشتم!

های بدنم در معرض دید آستاروت و بقیه قرار گرفته بود.لخت بودم! و تمام قسمت  

 به حرف اومد:

اینطوری بهتره! -  

 نه! اصال بهتر نیست.

 افتضاحه!

هر بالیی که آستاروت سرم آورده بود، باعث شده بود سعی کردم دوباره به گرگم تغییرشکل بدم؛ اما 

 که نتونم با گرگم ارتباط بگیرم.

های بلندم رو نداشتم تا بتونم برای جنگیدن ازشون استفاده کنم.های تیز و چنگالدیگه دندون  
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هاش رو از دور گردنم باز کنم؛ اما اون شیطان عوضی دست آستاروت رو گرفتم و سعی کردم انگشت

ی بلندی سر داد.واب تقالهای من، فقط خندهدر ج  

قدرت تاریکش مثل لجن سیاه و لزج روی بدنم به حرکت در اومد و انگار از منافذ پوستم به درون 

 بدنم نفوذ میکرد... میدونستم هدف آستاروت، روحمه!

 اگه موفق بشه روحم رو کثیف کنه، دیگه هرگز نمیتونم وجودم رو پاک کنم. هرگز!

:جیغ زدم  

داستین! -  

شدت خفه به نظر میرسید و بیشتر شبیه صدای قورباغه بود تا صدای انسان؛ اما میدونستم صدام به

.که داستین میتونه صدام رو بشنوه  

.هرچند که مطمئن نبودم میخواستم داستین دقیقا چه کاری برام انجام بده  

نداره؛ اما اگه من هرچه زودتر از االن تلف کردن قدرتش برای من، اصال عواقب خوبی برای خودش 

 این وضع خالص نشم، قطعا میمیرم!

ی چشمم درخشش چیزی توجهم رو به خودش جلب کرد و من نگاهم رو به سمت پایین از گوشه

 سوق دادم.

ی آستاروت آویزون شده بود.ای بود که آزادانه از دست دیگههمون ظرف شیشه  

 طلسمی که درون ظرف بود، میدرخشید.

ط یه ضربه کافیه تا اون ظرف رو بشکنم و به این فاجعه خاتمه بدم.فق  

 سعی کردم به ظرف لگد بزنم؛ اما آستاروت دوباره شروع کرد به تکون دادن من.
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اش باعث میشد که تمام موهای بدنم سیخ بشن.صدای خنده  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

"اون ظرف لعنتی رو بگیر!" -  

دم که داستین بتونه اون ظرف رو از آستاروت بگیره.و امیدوار بو  

 این تنها شانس ماست!

تر میشد!تر کرد و... بدنش هرلحظه داشت بزرگهاش دور گردنم رو تنگی انگشتآستاروت حلقه  

هام برسونم؛ اما سختی تالش میکردم تا کمی اکسیژن به ریهپاهام تو هوا آویزون شده بودن و من به

شت.ای ندافایده  

 وحشت از اتفاقی که در انتظارم بود، منو تو خودش غرق کرده بود.

هام جاری شدن و من دوباره شروع کردم به دست و پا زدن؛ اما هرچقدرم های داغم روی گونهاشک

ای نداشت.که تالش میکردم، فایده  

.هیچ کاری جواب نمیداد  

 آستاروت تو ذهنم تکرار کرد:

"تو مال منی!" -  

ی محکمی نثار سرم میکنه؛ بنابراین به تنها چیزی که به که آستاروت خیلی زود ضربه میدونستم

 ذهنم خطور کرده بود و میتونستم انجامش بدم، فکر کردم.

هام رو بستم و تو دلم دعا کردم:چشم  

"ای نیستم؛ اما...العادهی فوقخدایا لطفا کمکم کن! من میدونم که بنده"-  
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هق ها رو با هقباقی مونده بود و احساس خفگی نمیکردم، مطمئنم که این حرف هاماگه هوایی تو ریه

.خوبی نفس بکشمبیان میکردم؛ اما با شرایطی که االن دارم؛ نمیتونم حتی به  

 ادامه دادم:

اگه زمان مرگ من فرا رسیده، من قبولش میکنم. اما لطفا... من نمیخوام همراه آستاروت به اعماق " -

"لطفا روحم رو نجات بده! جهنم برم.  

مانندی از خودش سر داد و منو رها کرد.یهو آستاروت صدای هیس  

هام رو باز کردم تا ببینم چه اتفاقی رخ داده.محکم به زمین برخورد کردم و فورا چشم  

هام، اولین چیزی که دیدم یه نور درخشان بود که مستقیما به سمت من به محض باز کردن پلک

 میومد.

یی رو شنیدم:صدا  

تو منو فرا خوندی! -  

 باتعجب زمزمه کردم:

خدا؟! -  

 صدام بیشتر شبیه قار قار کالغ شنیده میشد!

 روم ایستاده بود و هیکلی شبیه به یه انسانسر هم پلک زدم تا بتونم فردی که روبهچندبار پشت

 داشت رو ببینم.

دلچسبی رو زیر پوستم حس کنم.ی بم و باشکوهی سر داد که باعث شد سوزش اون فرد خنده  

 من این صدا رو میشناختم.
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 اون خدا نبود... بلکه ایالی بود.

 گفتم:

اما تو گفته بودی که یه فرشته نیستی! -  

نحوی روی سطح زمین، شناور بود.ولی واقعا شبیه یه فرشته بود که تو تاریکی شب میدرخشید و به  

رو پوشیده بود.همون شلوار جین یخی و تیشرت سفید یقه هفت   

 به حرف اومد:

نه نیستم! اما خب گفته بودم که یه شیطان هم نیستم. -  

ترسسسسسا! -  

ای تو سرم جون گرفت.صدای آستاروت تو ذهنم پخش شد و درد تپنده  

هام رو پوشوندم.هام گوشبدنم رو مثل یه توپ مچاله کردم و با دست  

نگار سرم از وسط نصف شده بود!دردی که حس میکردم، به حدی وحشتناک بود که ا  

 اما با وجود این درد، سعی کردم نگاهی به اطرافم بندازم.

هام رو میچرخوندم، بازم میخواستم بدونم آستاروت داره میاد سراغم یا نه؛ اما هرچقدر چشم

 نمیتونستم آستاروت رو ببینم.

ای نمیتونستم ببینم.دیگه به غیر از نور درخشانی که از ایالی به اطراف ساطع میشد، هیچ چیز  

زمین دوباره شروع کرد به لرزیدن و بوی گوگردی که فضا رو پر کرده بود، لحظه به لحظه شدیدتر 

 میشد.

 ایالی کنارم زانو زد و پرسید:
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آستاروت چطور اینجاست؟؟ آخه هنوز زمانش فرا نرسیده بود! -  

که شیاطین به ما نزدیک بشن؛ اما خب اون نوری که اطراف ایالی رو در برگرفته بود، اجازه نمیداد 

ها میجنگیدن!ها هنوز اونجا بودن و با گرگینهلعنتی  

 درضمن تعدادشون هم هر لحظه بیشتر میشد.

 ما باید این وضع رو درست کنیم.

 گفتم:

ای!یه طلسم. داخل اون ظرف شیشه -  

 وقتی حرف میزدم، حس میکردم گلوم روی آتیشه و داره میسوزه.

وت وقتی منو رها کرد، اون ظرف هم از دستش افتاد؛ اما متاسفانه اون ظرف روی زمین چرخید آستار

 و دوباره به درون اون حلقه برگشت.

ی بین من و اون ظرف اون حلقه تقریبا ده یا پونزده فوت دورتر از من قرار داره؛ اما خب فاصله

عالمه شیطان پر کرده!ای رو یه شیشه  

 گفتم:

ای داخل حلقه هست؛ اما یه عالمه شیطان اونجاست...شیشهاون ظرف  -  

.حل آسون وجود دارهیه راه -  

امواج قدرت اطراف ایالی رو فرا گرفتن و باعث شدن که این مرد بیشتر از قبل بدرخشه! تا حدی که 

 حس میکردم این نور داره کورم میکنه.

ظه تو همون وضع باقی موند.هاش رو دو طرف بدنش باز کرد و برای چند لحایالی دست  
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دیگه کوبید.همهاش رو محکم بههاش رو همزمان باهم تکون داد و در آخر، کف دستبعد دست  

سرش، امواج قدرت به اطراف صدایی که ایجاد شده بود، انگار تو کل دنیا پخش شده بود و پشت

 پرتاب شدن.

ر خورشید نشستم؛ اما اونقدراهم گرم و یه لحظه حس کردم انگار تو یه روز گرم تابستونی، زیر نو

 سوزان نبود... چون کمی بعد از اون حرارت، وزش یه باد سرد رو حس کردم.

شیاطینی که اطرافمون رو پر کرده بودن، شروع کردن به فریاد کشیدن و در نهایت، همشون به 

 خاکستر تبدیل شدن.

 از شدت شوکی که بهم وارد شده بود، فکم پخش زمین شد!

عیسی مسیح! یا  

اگه کُشتن تمام این شیاطین برای ایالی تا این حد آسون بوده، چرا انقدر صبر کرد و زودتر وارد عمل 

 نشد؟؟

و این مرد شش هفته پیش کدوم گوری بود وقتی که ما داشتیم تو سنتافه برای نجات زندگیمون 

 میجنگیدیم؟؟

 ایالی لبخندی زد و گفت:

ارد عمل بشم که بهم اجازه داده بشه! برخالف بعضی از شیاطین که چون من فقط زمانی میتونم و -

 کامال خودسرانه عمل میکنن، برای ما قوانینی وجود داره و من از این قوانین پیروی میکنم.

ای که ایجاد کرده بود، برگشت.آستاروت به درون حلقه  
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طوری که آستاروت کمی باالتر دیگه خبری از لبخندش نبود؛ اما اون شیطان هنوزم ترسناک بود و... 

از سطح زمین شناور شد، یه حسی کامال قاطعانه به من میگفت که شیطان به طرز وحشتناکی 

 خشمگین شده.

 آستاروت به سمت ایالی خیز برداشت و اون دوتا باهم درگیر شدن.

ها رو اونی های مهیب نور، حیاط مدرسه رو در برگرفته بودن و من دلم میخواست که مبارزهجرقه

ای رو بگیرم.تماشا کنم؛ اما اون ظرف... من باید اون ظرف شیشه  

 سعی کردم روی پاهام وایستم.

 حس میکردم پوست پهلوم داره کامال پاره میشه.

رمق شده بودم.زخمی که بخاطر گاز اون شیطان ایجاد شده بود، هنوز خونریزی داشت و من کامال بی  

م باید روی پاهام وایستم. باید به جنگیدن ادامه بدم.اما حتی با این وجود، من باز  

چند قدم به سمت حلقه برداشتم، بعد خودم رو به سمت باال پرتاب کردم و دقیقا روی اون ظرف 

ای فرود اومدم.شیشه  

خراشی سر داد و من درست همون لحظه نگاهم رو به سمت اون شیطان سوق ی گوشآستاروت نعره

 دادم.

ت من خیز برداشته بود!آستاروت به سم  

 صدای داستین رو تو ذهنم شنیدم:

"اون ظرف رو بشکن! فورا بشکن!" -  

هایی که داستین بیان کرده بود رو درک کنم.یه لحظه زمان الزم بود تا بتونم کلمه  
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.ای کنار رفتمبدنم رو چرخوندم و از روی ظرف شیشه  

.فورا ظرف رو گرفتم و اون رو محکم به زمین کوبیدم  

هام رسما پاره شده!گوش یدفعه، حس کردم که پردهی بلندی سر داد و اینآستاروت دوباره نعره  

هام جاری شدن و من چندبار پلک زدم.های خون روی گونهقطره  

هام رو باز کنم، آستاروت از اونجا رفته بود.وقتی باالخره موفق شدم دوباره چشم  

 اون شیطان ناپدید شده بود.

داروشکر!اوه، خ  

هام بریده بریده شده بودن.روی زمین سقوط کردم و نفس  

ایم!نحوی ما هنوز زندهاصال باورم نمیشد که این درگیری خاتمه پیدا کرده بود... اینکه به  

 اما دیگه خبری از آستاروت نبود؛ دیگه حضورش رو تو اون فضا حس نمیکردم.

 اون شیطان واقعا رفته بود.

ه آستاروت و لشکر شیاطینش تا همین یه لحظه پیش، اینجا بودن!انگار نه انگار ک  

 هیچ اثری ازشون نبود.

فقط بوی گوگردی که تو هوا حس میشد و دردی که بخاطر گاز اون شیطان تو پهلوم باقی مونده بود، 

 ثابت میکرد که اتفاقات چند لحظه پیش، حقیقت داشته.

 ایالی هنوز اینجا بود.

هام حسابی سنگین شدن.دن ایالی رو تماشا میکردم، حس کردم که پلکهمونطور که نزدیک ش  
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 من خیلی خسته بودم و شدیدا احساس کوفتگی میکردم.

 گمونم دیگه هیچ جونی برام باقی نمونده بود... انرژیم رسما ته کشیده بود.

 طوری که حتی نمیتونستم سرم رو بلند کنم.

ی آتیش بود.پهلوم از شدت درد تیر میکشید و انگار رو  

 مطمئن نبودم که بتونم حرکت کنم.

  سفیدش رو از تنش درآورد.هفتایالی کنارم زانو زد و تیشرت یقه

هام هنوز ترمیم نشده بودن، درنتیجه نمیتونستم ی گوشبعد خطاب به من چیزی گفت؛ اما پرده

هاش بشم.ی حرفمتوجه  

 پرسیدم:

چی؟! -  

بلند کرد تا کمکم کنه تیشرتش رو بپوشم. آرومی منو از روی زمینایالی به  

 گفتم:

ممنون! -  

 هرچند که هنوز نمیدونم ایالی در ازای لطف امروزش، چه چیزی ازم میخواد.

 سعی کردم تو همون حالتِ نشسته بمونم؛ اما این کار انرژی زیادی ازم میگرفت.

در حال حاضر نمیتونم باهاش معامله ی امروز، به ایالی بدهکارم؛ اما گمونم بابت خاتمه دادن به فاجعه

 کنم.

 به هر حال هرچی که ایالی ازم بخواد، من قبول میکنم؛ چون باید دِینی که بهش دارم رو ادا کنم.
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 اما ایالی همچنان در سکوت کنارم نشسته بود و منو تماشا میکرد... انگار منتظر چیزی بود.

باعث میشد مضطرب بشم.اش وجود داشت که های خیرهیه چیزی تو این نگاه  

هامون با هم تماس تر بود، حتما دماغایالی به سمتم خم شد؛ اونقدر نزدیک که اگه کمی قدش کوتاه

 پیدا میکردن.

آرومی تیشرتم رو باال زد تا پهلوی راستم نمایان های من خیره شده بود، بهایالی همونطور که به چشم

 بشه.

 داد زدم:

هِی! -  

م صدای خودم رو بشنوم.هرچند که نمیتونست  

همین یه کلمه که برای بیان کردنش کمی به خودم فشار آورده بودم، باعث شد انرژی اندکی که تو 

 بدنم ذخیره شده بود، هدر بره.

هام تقریبا بسته شدن... طوری که میدان دیدم نسبت به اطراف، تر شدن و چشمهام سنگینپلک

 حسابی باریک شده بود.

آرومی روی ام رو گرفت و منو بهاره دارم پخش زمین میشم؛ اما ایالی فورا شونهحس میکردم دوب

 زمین گذاشت.

هام گذاشت.هاشو روی گوشروی من زانو زد و هرکدوم از دستایالی روبه  

هام هاشو از روی گوشهام رخ داده و... وقتی ایالی دستدوباره حس کردم که انگار یه انفجار تو گوش

ونستم بشنوم! حتی شاید بهتر از قبل!برداشت، میت  

درختانی که بخاطر وزش باد، تکون میخوردن. صدای برگ  
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هایی که مشغول احیای انرژی خودشون بودن.های بریده و لرزون گرگصدای نفس  

 صدای خرخر گرگ داستین رو از کنارم شنیدم.

نشدم جفتم تا این حد بهم  من به قدری روی آستاروت و ایالی تمرکز کرده بودم که اصال متوجه

ی ایالی نقش بسته بود، چشم نزدیک شده؛ اما در حال حاضر نمیتونستم از نگاه دلواپسی که تو چهره

 بردارم.

 ایالی داره منو میترسونه.

 پرسیدم:

چی شده؟! -  

 ایالی گفت:

ون تو از قبل یکی از شیاطین تو رو گاز گرفت... تو یه زخم روی پهلوت داری که این واقعا بده؛ چ -

. درضمن، یه مشکل دیگه هم تر میکنههم با آستاروت پیوند داشتی و این زخم شرایط رو برات سخت

توی خون تو وجود داره. من نمیدونم تو در طی روز گذشته دقیقا چی کار کردی؛ اما باید بهت بگم که 

؛ البته اگه بهم اجازه بدی.. خیلی زیاد! اما من میتونم بهت کمک کنماالن اوضاع تو حسابی وخیمه  

های ایالی رو تو ذهنم تجزیه و سختی تالش میکردم تا حرفگلوم حسابی خشک شده بود و به

 تحلیل کنم.

های من جریان داره؛ بنابراین با عقل سامانتا یه نیمه شیطان محسوب میشد و خونش هنوز تو رگ

بدتر بشه.جور در میاد که خون سامانتا باعث بشه که وضع این زخم   

 ایالی تکرار کرد:

اجازه میدی کمکت کنم؟ -  
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مطمئن نبودم که میتونم کامال به این مرد اعتماد کنم یا نه؛ اما به هر حال اون زندگی ما رو نجات داده 

 بود. زندگی هممون رو!

 بنابراین تیشرتم رو باال زدم و گفتم:

خب!خیلی -  

م و باالی باسنم قرار داشت.تو شکل انسانم، جای زخم دقیقا سمت راست بدن  

 ایالی دستشو روی زخمم گذاشت و یهو حرارت سوزانی تو بدنم پخش شد.

 پوستم به حدی داغ شده بود که حس میکردم دارم زنده زنده تو آتیش میسوزم!

 فورا به حرف اومدم:

تو داری بهم صدمه میزنی! -  

ی دردناک بود.صدام بیشتر شبیه یه ناله  

 ایالی گفت:

ون نخور! وگرنه زخمت بدتر میشه.تک -  

دردی که بهم تحمیل میشد، خیلی شدید بود؛ طوری که شروع کردم به جیغ کشیدن و سعی میکردم 

 به ایالی ضربه بزنم تا ازم دور بشه؛ اما اون لعنتی دستش رو محکم روی پهلوم نگه داشته بود.

جیغ کشیدم: همونطور که تقال میکردم دست ایالی رو از روی زخمم بردارم،  

داستین! -  

ام رو به زمین میخکوب کنه.اش استفاده کرد تا شونهاما ایالی از دست دیگه  

 داستین خرخر تهدیدآمیزی سر داد؛ اما ایالی به جفتم خیره شد و گفت:
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اگه تو درک میکنی که چه چیزی برای تسا خوبه؛ پس خونسردیت رو حفظ کن و اجازه بده روی  -

 کارم تمرکز کنم.

هاش اهمیت نمیدادم... درواقع از شدت درد، دیگه نمیتونستم چیزی بفهمم!دیگه به حرف  

ای انجام نمیداد؛ اما نمیدونم چرا دست ایالی کامال ثابت روی زخمم قرار داشت و عمال هیچ کار دیگه

 من حس میکردم که انگار ایالی داره بدنم رو از درون پاره میکنه!

ت و پا میزدم.همچنان جیغ میکشیدم و دس  

با تمام توانی که برام باقی مونده بود، مشت و لگد نثار ایالی میکردم تا دست از سرم برداره؛ اما ایالی 

 حتی سر سوزنی تکون نمیخورد.

 کمرم محکم به زمین میخکوب شده بود؛ اما من نمیتونستم این درد وحشتناک رو تحمل کنم.

ش کنم؛ چون دردی که بهم تحمیل میشد به حدی من مجبور بودم با ایالی بجنگم تا متوقف

فرسا و سوزان بود که نمیتونستم نجنگم یا خواهش و التماس نکنم که کارش رو متوقف کنه.طاقت  

دارم بدتر از قبل شد و انگار از ته جیغ میکشیدم و... جیغ میکشیدم. تا حدی که صدای گرفته و خش

 چاه شنیده میشد!

هام تیره و تاریک شد و دیگه دم. تا حدی که باالخره دنیا جلوی چشماما من همچنان جیغ میکشی

 چیزی حس نمیکردم...

*** 

 تو تاریکی میدوییدم.

 میدوییدم اما انگار تو پوچی مطلق گیر افتاده بودم و جز سیاهی چیزی عایدم نمیشد.

 پاهام از شدت درد، ذُق ذُق میکردن و من همچنان میدوییدم.
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 فقط میدوییدم...

"تو مال منی!" -  

صدای آستاروت تو ذهنم پخش شد و موجی از ترس رو به بدنم منتقل کرد که باعث شد آدرنالین به 

.درون خونم هجوم بیاره  

 جیغ کشیدم:

نهههه! -  

جا رو فرا و سعی کردم با تاریکی که منو تو خودش غرق کرده بود، بجنگم؛ اما یهو روشنایی همه

 گرفت.

هام شد و باالخره تونستم نفس بکشم.هوا به سرعت وارد ریه  

هام به روشنایی عادت کنن.چندین بار پلک زدم تا چشم  

 من کجام؟

 چه اتفاقی افتاده؟

 بعد از اینکه ایالی سعی کرد زخمم رو درمان کنه، چه اتفافی افتاد؟

 چیزی به یاد نمیارم.

سفید که روی تخت تلنبار شده  هایسراسیمه و دستپاچه از جا پریدم؛ اما پاهام به کوهی از مالفه

 بودن، گیر کردن و از روی تخت پخش زمین شدم.

 از اونجایی که دستم به چراغ رومیزی برخورد کرد، اون هم همراه من روی زمین افتاد و شکست!

عزیزم! -  
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 این صدای داستین بود؛ اما مطمئن نبودم که میتونم به این صدا اعتماد کنم یا نه... اینکه اون مردی

 که تو چهارچوب در ایستاده، واقعا داستین منه یا نه؟!

 ادامه داد:

راهه. تو در امانی!چی روبههمه -  

هاش رو به سمت جلو دراز کرد.های آهسته به سمتم راه افتاد و دستبعد با قدم  

 نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم.

روی پنجره قرار داشت، ه روبهی بزرگی که سمت راست اتاق نصب شده بود و صندلی راحتی کپنجره

 خیلی برام آشنا بود.

کم شده بودن؛ چون  هاهام رو خیلی خوب میشناختم... بخش قابل توجهی از کتابی کتابقفسه

ی داستین چیده شده بودن.ی بزرگ تو کلبهام االن تو یه جعبههای موردعالقهکتاب  

که وقتی یه نفس عمیق کشیدم، تونستم بوی  های روی تخت کامال تمیز و سفید بودن؛ طوریمالفه

 ضعیف مواد شوینده رو حس کنم که کمی دماغم رو میسوزوندن.

ی خوشبوی گیاه اسطوخودوس رو استشمام کنم.درضمن میتونستم رایحه  

.ی مادرم بوداین رایحه، عطر موردعالقه  

.ی پدر و مادرمهاینجا خونه  

بخوام بگم اینجا اتاق منه، یکم اغراق محسوب میشه؛ چون  من تو اتاق خودم هستم... هرچند اینکه

ی کافی تو این اتاق نخوابیدم که بخوام نسبت بهش احساس تعلق داشته باشم یا حس من به اندازه

ی خودمم!کنم که تو خونه  

هاش به رنگ طالیی میدرخشیدن.ی بینمون رو به صفر میرسوند، چشمداستین همونطور که فاصله  
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به حرف اومد:تو ذهنم   

"تو دوباره تو اون گودال تاریک گیر نیفتادی." -  

ی نرمی نثارم کرد.ام کشید و نوازشم کرد؛ بعد ب*و*س*هآرومی روی گونه دستش رو به  

 ادامه داد:

"ی پدر و مادرت هستی.تو فقط خواب دیدی. تو همراه من، تو خونه" -  

عمیقا نفس کشیدم. پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و من عطر تنش رو  

ی نابی که فقط مختص داستین بود.. رایحهبوی کاج، جنگل و..  

روم ایستاده، داستین واقعیه. داستین خودم!من باید باور کنم مردی که روبه  

ی پدر و مادرمه.اینجا خونه  

هام رو تیز کردم.هام رو بستم و گوشچشم  

ای هم همراهیشون میکردن.و... افراد زیاد دیگهی پایین مشغول حرف زدن بودن پدر و مادرم طبقه  

 بعضی از صداها واقعا برام ناآشنا بود و نمیتونستم صاحبشون رو تشخیص بدم.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"ها جدید هستن و تازه از راه رسیدن.های خودمون هستن؛ اما یه سری از اوناغلبشون دوست" -  

دم دوباره تو اون گودال تاریک اسیر شدم، داستین از طریق چند لحظه پیش، وقتی حس میکر

برابر نشه؛ چون با حالی که من داشتم، شنیدن پیوندمون با من حرف نزد تا وحشتم چندین

تر بشم.ترین صدایی تو ذهنم، باعث میشد آشفتهکوچیک  
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و دوباره روی تخت  هایی که دور پاهام پیچیده شده بودن رو برداشتماز روی زمین بلند شدم، مالفه

 نشستم.

 پرسیدم:

چه اتفاقی رخ داد؟ -  

 داستین روی تخت، کنار من نشست و گفت:

ایالی زخمت رو درمان کرد و بعد ما هممون فورا از اون منطقه خارج شدیم. شیاطین از بین رفتن؛  -

ای باشه.ی احمقانهایلبه، ایدهاما به نظر میرسه موندن تو سنت  

ها کجان؟ی گرگینهبقیه -  

ایلبه سکونت داشتن.آخه تعداد زیادی از کارکنان مدرسه و کازادورها تو سنت  

 گفت:

ها مستقر شدن... به هر حال این اطراف پراکنده شدن. اما هاشون یا تو هتلبرگشتن به خونه -

تونن ای به راه افتاد، بکازادورها توافق کردن که نزدیک ما بمونن؛ محض احتیاط که اگه جنگ دیگه

 کمک کنن. تمام آلفاها هم همینجا موندگار شدن.

 خب این چیزهایی که داستین گفته، خبرهای خوبی محسوب میشن.

 گفتم:

ی دیشب جون سالم به در بردن؟پس همه از فاجعه -  

آره! به لطف تو و ایالی. -  
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بردن شیاطین  ایالی درمورد پرداخت دِینی که بهش دارم، چیزی نگفت؟ بخاطر کمکش برای از بین -

 یا درمان من؟

نه! شاید این دفعه مجانی بهمون کمک کرده؟ -  

آمیز به نظر میرسه؛ آخه با کار بزرگی که ایالی انجام داده چیزی که داستین میگه، گمونم یکم اغراق

 بود، بعید میدونم که در ازاش چیزی ازمون نخواد!

ین هم غیرممکن نیست و شاید احتمالش اما خب نمیشه این موضوع رو نادیده گرفت که حرف داست

...وجود داشته باشه که ایالی در ازای کمکش، چیزی ازمون نخواد  

 به هر حال من از ایالی نخواستم که از ناکجاآباد پیداش بشه و بهمون کمک کنه.

 من فقط دعا کردم و از خدا کمک خواستم؛ نه از ایالی!

ته باشه که ماجرای پرداخت دِین من به ایالی، خوب پیش اما به هر حال ممکنه این احتمال وجود داش

 بره و درنهایت، ختم به خیر بشه.

 گفتم:

.وقتی زمانش فرا برسه، این موضوع رو حل میکنیم. فعال خوشحالم که همه حالشون خوبه -  

ده درسته! با بالیی که از سر گذروندیم، االن دیگه باید مثبت فکر کنیم. شرایط کمی امیدوارکنن -

 شده.

 لبخند زد و ادامه داد:

. الزمه که سر دربیاریم ی پایین هستن؛ به همراه یه سری افراد دیگهات طبقهدخترخاله و پسرخاله -

برای ایجاد پیوند جدید دقیقا باید چه کاری انجام بدیم تا هرچه زودتر این بُعد مهر و موم بشه و 
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اصال دلم نمیخواد اون شیطان دوباره از این بُعد سر . من آستاروت دیگه نتونه وارد دنیای ما بشه

 دربیاره.

منم همینطور! -  

 اما وقتی که ما طلسم مربوط به پیوند جدید رو اجرا کنیم، اون شیطان لعنتی حتما میاد.

 پرسیدم:

کوزت برگشته؟ -  

نه هنوز... -  

زنن.های شک و تردید دارن تو ذهن داستین جوونه میمیتونستم حس کنم که دونه  

ی این شک رو از بین ببرم.باید فورا ریشه  

 گفتم:

اجازه نده شک و تردید تو ذهنت رسوخ کنه. -  

 من حتی نمیخوام به این موضوع فکر کنم که ممکنه کوزت دیگه هرگز خودش رو به ما نشون نده.

 ادامه دادم:

.کوزت میدونه که چه چیزهایی در معرض خطر قرار دارن؛ پس حتما برمیگرده -  

وقته که این جنگ رو هام اعتماد کنم تا هوام رو داشته باشن، پس ما خیلیاگه من نتونم به دوست

 باختیم!

ی تخت سُر خوردم.های روی تخت رو کنار زدم و به سمت لبهمالفه  
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تیشرتی که پوشیده بودم، بوی داستین رو میداد؛ بنابراین واضحه که جفتم تمام دیشب کنارم بوده تا 

حالم بدتر نشه. وقتیه  

 نگاهم رو سمت داستین چرخوندم و گفتم:

ممنون... -  

کاری نکردم عزیزم! فقط لطفا حواست باشه که دیگه شیاطین زیردست آستاروت گازت نگیرن.  -

وجه نباید آسیب ببینی.هیچحداقل تا بیست و چهار ساعت دیگه به  

آره، حق با توعه. -  

از بدن من، چهل و هشت ساعت زمان الزمه.سامانتا گفته بود برای خروج خونش   

 به ساعتی که روی میزِ کنار تخت قرار داشت، نگاهی انداختم.

 ساعت کمی از ده صبح رد شده بود.

 گفتم:

تا االن فقط هجده ساعت سپری شده. -  

 گمونم سامانتا درمورد اینکه خونش چه مدت تو بدنم باقی میمونه، درست گفته بود.

ون داد و گفت:داستین سرش رو تک  

باید تمام جوانب رو درنظر بگیریم. اگه مدت زمان موندگاری خون سامانتا تو بدنت بیشتر از چهل و  -

هشت ساعت باشه چی؟ به هر حال سامانتا مطمئن نبود که بدنت چه مدت زمان الزم داره تا از این 

 خون خالص شه.

درسته! -  
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ی محو شدن این خون از بدنم، حتی کمتر از زمانی باشه اما من هنوز امیدوارم که مدت زمان الزم برا

 که سامانتا حدس زده بود.

 گفتم:

من میرم دوش بگیرم؛ پس یکم دیگه طبقه پایین میبینمتون. -  

ی تایید تکون داد و گفت:داستین سرش رو به نشونه  

شون کمک وقفه مشغول آشپزی هستن و منم داشتم بهتو به غذا نیاز داری. پدر و مادرت بی -

 میکردم. پس من دوباره میرم پایین... برات پنکیک درست کنم؟

عالیه، ممنون! -  

ی لباسش رو چنگ زدم و جفتم رو به سمت ی کوتاهی نثارم کرد؛ اما من یقهداستین ب*و*س*ه

 خودم کشیدم تا این ب*و*س*ه رو ادامه بدم.

ا*چ کوتاه و ساده قسر در بره؛ نه بعد از ام؛ بنابراین به داستین اجازه نمیدم که با یه م*من زنده

 مصیبتی که دیشب پشت سر گذاشتیم.

 بنابراین باید از هر لحظه به نحو احسن استفاده کرد.

اش نقش بست.وقتی داستین سرش رو عقب برد، لبخند بزرگی تو چهره  

هاش بیشتر از همیشه روی صورتش خودنمایی میکردن.گونهو چال  

به داستین چی بگم... اینکه عاشقشم، بهش نیاز دارم، بدون اون نمیتونستم این  مطمئن نبودم که باید

تک این سر بذارم... واقعا نمیدونستم باید چه چیزی به زبون بیارم؛ چون تکمشکالت رو پشت

ای نمیتونه احساساتم به ها رو با بند بند وجودم حس میکردم و حتی تصور میکنم که هیج جملهجمله

خوبی توصیف کنه.به داستین رو  
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ها رو به زبون بیارم؛ چون پیوند جفت بودنمون، هر حسی اما به هر حال اصال نیازی نبود که این حرف

 که درونمون جریان داشت رو فاش میکرد.

خوبی از احساساتم های داستین نشون میداد که ذهنم رو خونده و بهگونهفرورفتگی بیش از حد چال

شده.نسبت به خودش باخبر   

 داستین دوباره منو ب*و*س*ید و گفت:

برو دوش بگیر. -  

میلی از داستین فاصله گرفتم و به سمت حموم قدم برداشتم تا دوش بگیرم.با بی  

تا اون لحظه متوجه چیزی نشده بودم؛ اما وقتی تیشرتم رو باال زدم، متوجه شدم که جای اون زخم 

.وم باقی موندهزن روی پوست پهلبهمکرده و حالقرمز، ورم  

 زمزمه کردم:

گندش بزنن! -  

این زخم حتما خیلی جدی بوده که هنوز روی بدنم باقی مونده و حتی قدرت درمان سریع گرگم هم 

نتونسته ترمیمش کنه... که این یعنی احتماال من بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، به ایالی 

 مدیونم.

کمک بزرگش چیزی ازم درخواست نمیکنه، پوچ تلقی میشه.بنابراین این تصور که ایالی در ازای   

ام!اما به هر حال من زنده  

 و امروز دوباره با موانعی که سر راهم قرار میگیرن، مبارزه میکنم.

و باید اعتراف کنم اگه بخاطر ایالی نبود، من االن برای رویارویی با یه مصیبت دیگه؛ آماده نبودم... 

 حتی شاید زنده نبودم!
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اش وسط اون هیاهو پیدا شد و کمکم کرد.نابراین من از ایالی قدردانم که که سروکلهب  

 امشب ما با آستاروت میجنگیم.

ی مسائل رسیدگی میکنم؛ از جمله و بعد از ماجرای امشب، هر اتفاقی هم که بیفته، من به بقیه

 پرداخت کردن دِینی که به ایالی دارم!

ازم چی میخواد.باید صبر کنم تا ببینم ایالی   

الی افکارم با خودم تکرار کردم وقتی به زیر دوش آب گرم قدم برداشتم، بارها و بارها تو ذهنم و البه

 که من میتونم از پس این کار بربیام... من میتونم آستاروت رو شکست بدم.

میکردم تا حتی وقتی داشتم لباس میپوشیدم، همچنان محکم و قاطعانه این جمله رو با خودم تکرار 

ی ذهنم بشه و درنهایت به واقعیت تبدیلش کنم.ملکه  

 شلوار کِشی جذب، یه تیشرت راحتی و یه سوییشرت گرم و تمیز!

ام رو بپوشم؛ یه چیزی که روی میز کنار تختم های پشمی موردعالقهوقتی روی تخت نشستم تا بوت

ام رو جلب کرد.بود، توجه  

وسیانا بود.همون خنجر شیطانی که متعلق به ل  

ی خنجر حکاکی شده ای که در امتداد دستههای زجرکشیدهآرومی روی بدنوقتی نوک انگشتم رو به

 بودن، کشیدم؛ تو یه لحظه تمام موهای بازوهام سیخ شدن.

دیشب وقتی داشتم تغییرشکل میدادم، این خنجر تو جیب ژاکتم بود و من کامال فراموشش کرده 

 بودم.

ی کوچیک م رو بیشتر درگیر اون خنجر کنم، به سمت حموم راه افتادم و یه حولهقبل از اینکه فکر

 برداشتم.
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هام بعد باعجله به سمت میز برگشتم، حوله رو دور خنجر پیچیدم و فورا اون رو درون یکی از بوت

 جاسازی کردم.

ی ز درون حلقهای هم همین حس رو داشتم و ناچارا اون رو امن میدونم که نسبت به اون ظرف شیشه

 جادویی زیرزمین لوسیانا برداشتم... و عواقبش رو هم دیدم!

من میدونم که این خنجر، شیطانیه... میدونم! اما ندای قلبم بهم میگه که اگه این خنجر رو دور 

 بندازم، میمیرم!

 دیشب این خنجر هیچ کمکی بهم نکرد؛ اما امشب ممکنه اوضاع فرق کنه.

ی که به این خنجر دارم، دست بکشم... ممکنه این خنجر دقیقا همون چیزی من قصد ندارم از امید

 باشه که من برای از بین بردن پیوندم با آستاروت بهش نیاز دارم!

 دوباره به حموم برگشتم و چند بار به صورتم آب پاشیدم.

تر شدن.هام کمی روشنی خودم تو آینه خیره شدم، حس کردم که چشموقتی به چهره  

تصویرم تو آینه گفتم: به  

تو از پسش برمیای تسا! تو این کار رو انجام میدی. -  

 کمی اونجا موندم و انقدر این جمله رو تکرار کردم تا تبدیل به باورم بشه.

ای شک و تردید تو ذهنم داشته باشم، شکست میخورم.اگه ذره  

 و من نمیتونم عواقب سنگین این شکست رو تحمل کنم.

*** 

ی بلندی سر ی پایین رسیدم، شکمم از شدت گرسنگی و ضعف، چنان نعرهینکه به طبقهبه محض ا

 داد که حتی خودمم شوکه شدم.
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 مادرم خندید و گفت:

حاال نوبت توعه که به شکمت برسی. -  

 بعد به سمت من اومد تا ب*غ*لم کنه.

 گفتم:

ممنون که دوباره همه رو اینجا دور هم جمع کردی مامان. -  

های شلوغ باعث میشه آشپزیم تو مقیاس بزرگ، بهتر اصال مشکلی نداره. اتفاقا این دورهمی اوه! -

ها هیچ زحمتی نداره.. درضمن آماده کردن این پنکیکبشه  

ی صافِ فلزی که مخصوص پخت کلوچه و شیرینی بود، اشاره کرد.این رو گفت و به صفحه  

های بزرگ اجاق رو به خودش اختصاص داده بود.ی این صفحه طوری بود که دوتا از شعلهاندازه  

ی فلزی قرار داشتن و کمی حباب روی ی متوسطی داشتن، روی اون صفحهشش تا پنکیک که اندازه

ها دیده میشد که نشون میداد دارن حسابی میپزن.اون  

خوبی پخته بشه.ها برعکس بشن تا هر دو طرفشون بهدیگه تقریبا وقتشه که پنکیک  

گفت:مامان   

ها رو تو فِر گذاشتم؛ اگه تو میخوای...من یه عالمه از این پنکیک -  

 یهو شکمم قار و قور کرد و... صداش به حدی بلند بود که حرف مامان رو قطع کرد.

 گفتم:

تو هر چی درست کنی، من میخورم. -  

پس حسابی از خودت پذیرایی کن. -  
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فرنگی و موز!های خُرد شده قرار داشت. توتیوهی وسط آشپزخونه، دوتا کاسه پر از مروی جزیره  

های گوشت خوشمزه! که متاسفانه سه چهارم بشقاب خالی شده به عالوه یه بشقاب بزرگ پر از کتلت

 بود.

های گوشت پر کردم. بعد به سمت مامان چرخیدم.یه ظرف برداشتم و اون رو با کتلت  

داخلشون چیده بود، به سمتم گرفت و من ده تا شده رو های پختهمامان یه سینی بزرگ که پنکیک

 پنکیک برای خودم برداشتم.

های مامان حسابی از تعجب گِرد شده بودن و به حرف اومد:چشم  

فکر نکنم هیچوقت بتونم به غذا خوردن االنت عادت کنم. از وقتی تبدیل به گرگینه شدی، اشتهات  -

پیش بود که باید بهت التماس میکردم غذای به طرز عجیبی زیاد شده. انگار همین چند هفته 

 بیشتری بخوری و فقط به خوردن یه بیسکوییت شکالتی مغزدار اکتفا نکنی.

ها رو غذاها جا داشته باشه، هنوزم دلم میخواد که اون بیسکوییت اگه شکمم بعد از خوردن این -

برای گرگم کافی باشه.بخورم؛ اما دیگه یه دونه جواب نمیده، حداقل باید ده تا بخورم تا   

 پوفی کشیدم و ادامه دادم:

اما خب... اینکه مدام غذاهای خوشمزه رو تو حجم زیاد مصرف کنی؛ رسما حالت رو بهم میزنه! -  

 زبونم رو بیرون آوردم و تظاهر کردم که دارم باال میارم.

 بعد از مامان فاصله گرفتم و به سمت جزیره آشپزخونه قدم برداشتم.

ظی که مامان آماده کرده بود رو از روی میز برداشتم و روی کوه پنکیکی که تو ظرفم شربت غلی

 درست کرده بودم، ریختم.

 خب تمومه!
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ی مامان تکیه دادم و گفتم:برای یه لحظه سرم رو به شونه  

ممنون مامان. -  

قابلی نداشت عزیزم. -  

 از کنار مامان رد شدم تا وارد اتاق ناهارخوری بشم.

هام هر ما قبال ازش استفاده میکردیم، کوچیک بود؛ اما از وقتی که من به همراه دوست میزی که

ام یه میز جدید رو جایگزین میز ی پدر و مادرم میومدیم، خانوادهیکشنبه برای صرف ناهار به خونه

 قبلی کردن.

چیده شده  دستهاش، چندتا صندلی بییه طرف این میز جدید، یه نیمکت قرار داشت و طرف دیگه

زور چندنفر دیگه رو هم بین خودمون جا کنیم.بود؛ اینطوری اگه تعدادمون بیشتر بشه، میتونیم به  

 البته دو تا صندلی که سر و ته میز قرار داشتن و متعلق به پدر و مادرم بودن، دسته داشتن.

دار رو ترجیح میداد.های دستهآخه پدرم صندلی  

ه به در پشتی خونه نزدیکه، نشسته.ها کاالنم روی یکی از صندلی  

تر شده.گندمیدر طی این چند ماه، موهای پدرم نسبت به قبل، جو  

ایلبه رو قبول کرده بود، حقیقتا انتظار نداشت که قراره با گمونم وقتی پدرم پیشنهاد کار برای سنت

رو بشیم.ای روبههمچین اتفاقات غیرمنتظره  

میکرد، واقعا عالی بود و همین موضوع باعث شد که ما برای ترک حقوقی که بابت این کار دریافت 

ریزی کنیم.آنجلس برنامهلس  

ی ایلبه دنبال کسی میگشته که تو زمینهموقع نمیدونستم؛ اما حاال درک میکنم که چرا سنتاون

 روابط عمومی، کاردان باشه و از قانون هم سر رشته داشته باشه.
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پدرم تو مسائل حقوقی نیاز داشتن.ها واقعا به مردی مثل اون  

 پدر پرسید:

میخوای پیش ما بشینی؟ -  

 پدر درست میگفت، بدنم هنوز ضعیفه، پس بهتره که بشینم.

در جواب پدر لبخندی زدم و همونطور که نگاهش میکردم، میز رو دور زدم تا روی نیمکت، کنار 

 داستین بشینم.

چیز عالی به نظر میرسید.همه  

لیوان بزرگ، آب پرتقال ریخت و اون رو به من داد. داستین تو یه  

 نگاهی به اطراف اتاق انداختم.

 رافائل اونجا بود، ظاهرا دیشب بعد از اینکه از مدرسه خارج شد، خودش رو به اینجا رسوند.

 کالدیا و لوکاس هم اونجا بودن؛ همینطور آقای داوسون، کریس و آدریان.

های پر از غذا هنوز روی میز قرار داشتن، مشغول خوردن بود؛ اما ظرفها فقط لوکاس هنوز از بین اون

 محض احتیاط که اگه کسی تصمیم گرفت غذای بیشتری بخوره، بتونه ازشون استفاده کنه.

 آقای داوسون مشغول سروکله زدن با موبایلش بود.

 داستین تو ذهنم گفت:

ی که دیشب به راه انداختیم، حسابی مایکل تمام صبح مشغول همین کار بوده. گمونم بلوای" -

"سروصدا کرده.  

"گمونم همینطوره!" -  
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 اما من هنوز از دست آقای داوسون عصبی بودم.

 داستین تو ذهنم گفت:

"من قول میدم که آقای داوسون اشتباهش رو جبران میکنه. مطمئن باش!" -  

 چشمم به شین افتاد که کنار آدریان نشسته بود!

هایی که تو وجودم تلنبار شده بودن، تو همون لحظه از بدنم ده درصد از نگرانی با دیدن شین انگار

 خارج شدن.

شین همراه ما تو شهر سنتافه با شیاطین جنگید و عالوه بر کالدیا، شین تنها جادوگریه که من با تمام 

 وجودم بهش اطمینان دارم.

 خطاب به شین گفتم:

تو اینجایی! -  

توهای رنگارنگ روی بازوهاش رو به نمایش گذاشت.شین دست به سینه شد و ت  

 گفت:

آدریان باهام تماس گرفت و اتفاقاتی که این اواخر رخ دادن رو برام تعریف کرد. من متوجه شدم که  -

 تو ممکنه اینجا به کمکم احتیاج داشته باشی.

قطعا همینطوره! -  

آرومی سرش رو به ارم؛ اما آدریان بهنگاهم رو به سمت آدریان سوق دادم، خواستم چیزی به زبون بی

 عالمت منفی برام تکون داد.
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بعد از این ماجرا، من واقعا دلم میخواد که آدریان و شین تا همیشه کنار هم خوشحال باشن؛ اما خب 

 این موضوع به من ربطی نداره که بخوام فضولی کنم یا بهشون پند و اندرز بدم.

فی در این باره نزنم. البته فعال!بنابراین زیپ دهنم رو کشیدم تا حر  

 عالوه بر شین، یه نفر دیگه هم تو اتاق حضور داشت که با دیدنش حسابی شوکه شدم.

 بِلیز!

 بلیز به حرف اومد:

امیدوارم حضور من اینجا مشکلی نداشته باشه. -  

.ام متعجب شدنم رو فریاد زده که بلیز همچین چیزی رو بهم گفتهظاهرا چهره  

ب دادم:فورا جوا  

نه! -  

 بیشتر مثل این بود که انگار جیغ کشیده بودم.

تری ادامه دادم:بنابراین با تُن صدای مالیم  

نه، اصال اینطور نیست. من فقط توقع نداشتم که تو رو اینجا ببینم. نه اینکه از حضورت استقبال  -

 نکنم؛ نه! من فقط...

:داستین دستشو روی پام گذاشت و خطاب به بلیز گفت  

تسا خوشحاله که تو رو اینجا میبینه. -  

هاش نشوند که باعث شد جذابیتش دوبرابر بشه و من مطمئن نبودم که بلیز لبخند دلنشینی روی لب

ام آویزون شده یا نه...از شدت ذوق، آب از لب و لوچه  
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 یا خدا!

دادم که البته سعی ی آرومی سر داستین به پام چنگ زد تا به خودم بیام و من از این کارش، خنده

اش کنم.کردم تو گلوم خفه  

 میدونستم که حرص جفتم دراومده.

 داستین تو ذهنم گفت:

"واقعا همچین برخوردی طبیعیه؟؟" -  

"قیافه هست.متاسفم عزیزم. آخه این مرد واقعا خوش" -  

"پس من چی هستم؟؟" -  

ذهنش گفتم:هام کشوندم. بعد تو به داستین تکیه دادم و عطر تنش رو به ریه  

"تو مال منی!" -  

 هیچ شک و تردید یا اشتباهی تو این جمله وجود نداشت.

ی من بود.ی گمشدهداستین نیمه  

 من از عمق وجود و روحم عاشقشم.

 و وقتی به جفتم نگاه میکنم، به تمام چیزی که میتونم فکر کنم، اینه که این مرد مال منه.

و تیپ یه نفر دیگه رو تحسین کنم؛ اگه واقعا تعریفی باشه! اما به هر حال من هنوز میتونم چهره  

ی جذابی داره و...اینطور به نظر میرسه که انگار بلیز اصال خودش خبر نداره که چه قیافه  

ی افکارم رو پاره کرد و تو ذهنم گفت:داستین رشته  
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قیافه نه که چقدر خوشها سن داره! اون خیلی خوب میدواوه تسا لطفا! این مرد بیشتر از فسیل" -

"هست و خیلی خوب هم بلده که تو این زمینه برتریش رو به رخ بکشه.  

"اما فکر کنم تو گفته بودی که این مرد خیلی متواضعه!" -  

"اش دلبری کنه!بلیز متواضع هست؛ اما احمق نیست که ندونه چطور میتونه با قیافه" -  

"داره؟؟ جدی گفتی؟؟ ها سنتو االن گفتی بلیز بیشتر از فسیل" -  

 نگاهی به بلیز انداختم.

ترین چین و چروکی تو صورتش دیده نمیشد. موهاش مثل شب تاریک، مشکی و براق حتی کوچیک

 بودن و حتی یه تار موی سفید بینشون دیده نمیشد.

الی موهاش داره.اما حتی آقای داوسون هم چندتار موی سفید البه  

سختی هاش ایجاد شده؛ البته انقدر کوچیکن که بهکی اطراف چشمهای خیلی کوچیو دوناوان چین

های جزئی رو هم تو صورتش نداره.میشه تشخیصشون داد؛ اما به هر حال بلیز حتی این چین  

ی سی سالگی زندگیشون رو سپری از ظاهر آقای داوسون و دوناوان اینطور برداشت میشه که دهه

سن بیست و دو میخوره!ی بلیز حداکثر به میکنن؛ اما چهره  

 از بلیز پرسیدم:

سن لوکاس از تو بیشتره؛ درسته؟ -  

 لوکاس خرخری سر داد و گفت:

سن و سال نکشونین! منو وسط بحث -  

ای سر داد و گفت:بلیز خنده  
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نه، سن لوکاس از من بیشتر نیست. -  

 کالدیا نگاهی به لوکاس انداخت و بعد به بلیز خیره شد.

 پرسید:

الته؟؟تو چن س -  

 بلیز لبخندی زد و گفت:

خیلی زیاد! -  

 اینطور به نظر میرسه که انگار بلیز خیلی از سنش راضی و خوشحاله!

هاش رو تو حدقه چرخوند و گفت:کالدیا چشم  

ای از ابهام محو کنی.تو هم دقیقا مثل لوکاس دوست داری سنت رو تو هاله -  

 بلیز به حرف اومد:

مهمی نیست. دانش، بصیرت و تجربه چیزهایی هستن که ارزشمندن.  من متوجه شدم که سن چیز -

 همینطور قدرت ذاتی که وقتی متولد میشیم، اون رو همراه خودمون داریم...

 لوکاس حرف بلیز رو قطع کرد و گفت:

میشه این قدرت رو به دست آورد. -  

که چطور قدرت درونیت رو جال نه! تو با چیزی که به طور غریزی تو وجودت داری، به دنیا میای. این -

تدریج درون یه فرد به میدی، خیلی مهمه و باعث میشه رشد کنی؛ اما توانایی و مهارت چیزیه که به

وجود میاد. مگه اینکه این استعداد و توانایی از راه شر به دست بیاد و در نتیجه، تو تمام قدرتی که از 
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به کار بگیری... که این خودش یه داستان  ورانههمون ابتدا تو وجودت داشتی رو برای اهداف شر

 جداست.

ی تایید تکون داد و گفت:لوکاس سرش رو به نشونه  

درسته؛ با این حرفت موافقم. -  

 بلیز به من نگاه کرد و گفت:

قدرت تو نیاز به تصفیه شدن داره تا حسابی کارآمد بشه. -  

 نگاهش رو به سمت داستین چرخوند و ادامه داد:

های واقعی یه دوی شما باید قدرت درونیتون رو جال بدین تا حسابی سروسامون بگیره. جفتهر  -

ای هردو مورد رو پوشش العادههای قدرتمند یه چیز دیگه! و شما دوتا به طرز فوقچیزه و جفت

 میدین. و هردوی شما به آموزش و تمرین نیاز دارین تا...

یز حرفش رو قطع کنه:لحن تدافعی آقای داوسون باعث شد که بل  

من از وقتی داستین یه بچه بود، بهش تعلیم دادم. -  

های بیشتری نیاز داره. خیلی بیشتر!اما داستین به آموزش -  

 آقای داوسون زیر لب چیزهای نامفهومی غرغر کرد و دوباره با موبایلش مشغول تایپ کردن شد.

 لوکاس چنگالش رو پایین گذاشت و گفت:

بتی در کار نیست! ما هممون قدرتمند هستیم.این وسط رقا -  

 بلیز گفت:

ای که این زوج میتونن قدرتمند باشن!اما نه به اندازه -  
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 سرم رو تکون دادم و گفتم:

االن این موضوع اهمیتی نداره که من و داستین بعدها باید چقدر آموزش ببینیم. اگه ما هر چه  -

ی ما که تو راهه و آلفاهای گرامی حلش رو به عهدهای زودتر یه راهی برای خنثی کردن فاجعه

 گذاشتن، پیدا نکنیم؛ هممون قطعا میمیریم!

ی تایید تکون داد و گفت:بلیز سرش رو به نشونه  

. میشه موضوعی که من مطرحش کردم رو به یه زمان دیگه موکول کرد. و بخاطر اینکه حق با توعه -

یش کشیدم، متاسفم.تو همچین موقعیتی، یه موضوع دیگه رو پ  

 آقای داوسون همونطور که موبایلش رو پایین میاورد، گفت:

منم همینطور! -  

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

نگری دارم؛ البته نه به اون شکلی که تو تصاویر ذهنی دریافت میکنی؛ اما تا من کمی مهارت آینده -

ت به آگهی تبلیغاتی ما جواب بده، من حدودی میتونم آینده رو ببینم. حتی قبل از اینکه پدر

میدونستم که تو قراره به تگزاس بیای. حتی قبل از اینکه داستین به دنیا بیاد، من میدونستم قراره 

چه اتفاقی بین شما دوتا رخ بده. وقتی بدونی چه تغییراتی تو راه هستن، احمقانه به نظر میرسه که 

دخالت کنی. بخوای تو سرنوشت  

داوسون نگاهش رو به سمت من سوق داد، تقریبا میتونستم درد و تاسفش رو حس کنم.وقتی آقای   

 ادامه داد:

من نمیدونستم عواقب مرگ فردیناند قراره ما رو تو همچین دردسر بزرگی بندازه. من نتونستم  -

تاروت ی آسبینی کنم که قراره سروکلهببینم لوسیانا قصد داره چه کاری انجام بده یا نتونستم پیش

 پیدا بشه. اگه این چیزها رو میدونستم، من...
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 گفتم:

عیبی نداره! -  

 ما بارها و بارها این موضوع رو تکرار کردیم.

 الزمه که آقای داوسون این عذاب وجدانی که مثل خوره به جونش افتاده رو کنار بذاره.

 اگه بخوام روراست باشم، ما هممون باید این موضوع رو کنار بذاریم.

مونده، از افرادی که تو این اتاق تری در پیش داریم و من نمیخوام تو این روزهای باقیجنگ بزرگ ما

 حضور دارن، عصبی یا ناراحت باشم.

 آقای داوسون گفت:

اینطور نیست... -  

تنشی که تو فضای اتاق ایجاد شده بود، به اندازه کافی سنگین بود که حتی بتونم بوی تندش رو 

 استشمام کنم.

نحوی معذب بودن و جو حسابی سنگین شده بود.همه به  

شده بود و به بوی ناراحتی و احساس گناهی که از آقای داوسون حس میشد، مثل بوی شیر ترش

اش بگیرم.حدی شدید بود که نمیتونستم نادیده  

ودم داستین به زبان فرانسوی چیزی گفت که من متوجه نشدم؛ اما از اونجایی که من جفت داستین ب

و میتونستم بفهمم که چه چیزی تو ذهنش میگذره؛ میدونستم که درواقع داره به آقای داوسون 

 دلداری میده... اینکه انقدر به خودش سخت نگیره.

 میدونستم که داستین دیگه از دست آقای داوسون عصبی یا دلخور نیست.
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 خطاب به آقای داوسون گفتم:

هرچی که داستین گفته، درسته. -  

ین به سمتم چرخید و من میتونستم تعجبش رو حس کنم.داست  

 پرسید:

از کی تا حاال تو فرانسوی یاد گرفتی؟؟ -  

خوبی درک میکنم.من معنی کلماتی که به کار بردی رو نمیدونم؛ اما احساساتت رو به -  

ی آرومی به پیشونیم زدم و گفتم:ضربه  

ی تو هستم و میتونم ذهنت رو بخونم.ی گمشدهاز مزایای جفت بودنمونه، اینکه من نیمه -  

ام زد و گفت:ی آرومی به شونهاش ضربهداستین با شونه  

غذات رو بخور عزیزم. -  

ای سر بدم.گازی به پنکیک زدم و... انقدر طعمش خوب بود که دلم میخواست از لذتِ خوردنش، ناله  

ای داشت.العادهی فوقرایحهی این پنکیک دارچین اضافه کرده بود که مامان به ترکیب اولیه  

 مامان تو آشپزی معرکه بود!

هایی که باهم حضور داشتن، مشغول حرف زدن شدن.لوکاس و بلیز درمورد یه سری از جنگ  

ها به یه میلیون سال پیش مربوط میشه!ظاهرا این جنگ  

 خدای من! همچین چیزی ممکنه؟!

مو روی شین متمرکز کردم.اهمونطور که مشغول غذا خوردن بودم، دوباره توجه  
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 تو جنگ سنتافه، شین توسط یکی از شیاطین آسیب دید.

بعد از اون جنگ، ما ایالت نیومکزیکو رو ترک کردیم؛ اما از اونجایی که شین تو بیمارستان بستری 

 بود، آدریان همونجا موند و همراهمون به تگزاس برنگشت.

ی خوبی رسیدن؛ اما شین بعد از مرخص شدن، دیگه یجهاشون به نتمن فکر میکردم این دوتا تو رابطه

 به تگزاس برنگشت؛ بلکه انگار برای همیشه رفت!

من هیچوقت نفهمیدم که چرا اینطور شده و آدریان هم هیچوقت خودش داوطلب نشد که دلیل این 

.موضوع رو باهامون درمیون بذاره  

د.آدریان بخاطر رفتن شین، از لحاظ روحی خیلی صدمه دی  

اما حاال شین اینجاست و اگه قراره که در کنار ما تو نبردی که پیش رو داریم، بجنگه؛ من باید بدونم 

.که برای این کار پایه هست یا نه  

 بنابراین از شین پرسیدم:

تو با موندن تو تگزاس مشکلی نداری؟ -  

ن... و من از اینکه های شین مثل شیشه، شفاف و کمی نمناک شدبرای یه لحظه، حس کردم که چشم

 شین رو تو همچین موقعیتی گذاشته بودم، فورا پشیمون شدم.

 بعد از کمی مکث، شین جواب داد:

من حالم بهتر شده. -  

متنفرم از اینکه همچین سوالی رو ازت بپرسم؛ اما میخوام بدونم تو بخاطر آسیبی که اون شیطان  -

راهه؟ی؟ وضعیت جسمیت روبهتو سنتافه بهت وارد کرد، از ما و تگزاس دور شد  
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من حالم خوبه. اتفاقی که برای رافائل رخ داد، با بالیی که سر من اومد، فرق میکنه. زخم من درواقع  -

عفونت کرده بود. من یه جادوگرم؛ بنابراین اون زخم برای من فقط عوارض انسانی داشت و هیچ خطر 

ی این قضیه کمی برام ترسناک بود. و...فراطبیعی سالمتی منو تهدید نمیکرد؛ اما خب تا مدت  

هاش روی بلیز متوقف شدن. کمی بعد، دوباره نگاهش رو شین نگاهش رو اطراف اتاق چرخوند و چشم

 به سمت لوکاس سوق داد.

فکر میکردم شین قصد نداره دیگه حرفش رو ادامه بده؛ اما بعد از چند لحظه، آه بلندی کشید، طوری 

سنگینی میکرد. که انگار حسابی رو دلش  

 و باالخره ادامه داد:

ی من بود. بعد از نابودی قلمرو جادوگران آلکوئالر، من مثل خوشبختانه یا متاسفانه آلکوئالر خونه -

بِث شکسته و داغون نشدم؛ اما کارهایی که لوسیانا انجام داده بود، حسابی منو به فکر فرو برد و 

بگیرن. چیزی که منو بیشتر از هر چیزی میترسوند، این باعث شد که سواالت زیادی تو ذهنم شکل 

بود که ممکنه تو یه گروه متفاوت از جادوگران، یه لوسیانای دیگه مخفیانه مشغول انجام کارهای 

هاش رو عملی کنه.شیطانی باشه و فقط منتظر یه فرصت مناسبه تا نقشه  

ای برای سروکله زدن کالت زیاد دیگهاین فکر قبال به ذهن منم خطور کرده بود؛ اما من انقدر مش

ی جادوگران ارتباط های دیگهباهاشون داشتم که حتی به این موضوع فکر نکردم که بخوام با گروه

 برقرار کنم و سر دربیارم کدومشون خوب و کدومشون شیطانی هستن.

 پرسیدم:

ی جادوگران؟ای دیگههپس تو تمام مدتی که نبودی، درواقع مشغول این کار بودی؟ بررسی گروه -  
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آره! من میخواستم مطمئن بشم که یه گروه دیگه از جادوگران اون بیرون وجود نداشته باشن که  -

مثل ما، بخاطر گناه و اشتباه رهبرشون آسیب ببینن. اگه من بتونم مانع وقوع مجدد این اتفاق بشم، 

شن.وقت شاید تمام جادوگران یه گروه بخاطر هیچ و پوچ کُشته ناون  

 رافائل پرسید:

و تو این مدت چی به دست آوردی؟ -  

 شین جواب داد:

کالم بشن؛ آخه جادوگران آلکوئالر دیگه های دیگه، حاضر نبودن با من هماغلب جادوگران گروه -

ها هیچ فرصتی به من ندادن تا حتی درمورد اتفاقاتی که رخ جزو لیست سیاه محسوب میشن. اون

توضیحی بهشون بدم. داده بودن، کوچیکترین  

 کریس گفت:

ها اینطوری نیستن.های مختلف گرگینهگندش بزنن! چه وضع افتضاحی! اما گروه -  

ای به پنکیک زدم.های بقیه گوش میدادم، گاز دیگههمونطور که مات و مبهوت به حرف  

ی جادوگران ندارم.های دیگهای از معاشرت با گروهمن هیچ تجربه  

ی جادوگران چطور زندگی میکنن یا دقیقا چیکار موضوع برام سوال شده که بقیه و االن واقعا این

 میکنن.

 شین ادامه داد:

من با هر گروهی از جادوگران که مالقات میکردم، یه گزارش ازشون تهیه میکردم. درمورد  -

ها چیزهایی که از گروهشون میفهمیدم، یا اینکه چه افرادی اونجا زندگی میکنن، اینکه اون

هاشون با من صادق؛ رُک و صریح هستن. جادوگران خوبی به نظر میرسن یا نه و اینکه چقدر تو حرف
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های مختلف، یه پایگاه اطالعات وجود داره و های گروهآدریان به من گفته بود که برای تمام گرگینه

ازی کنم.سمن قصد داشتم که اگه از دستم برمیاد، همچین چیزی رو برای جادوگران هم شبیه  

 آقای داوسون گفت:

ها دچار یه سری ها رو زیر نظر داریم و اگه یه گروه از گرگینهدقت تمام گرگینهآره، درسته! ما به -

نفره زحمت بازدید و نظارت از اون گروه رو به عهده تغییرات عمده بشن، یکی از اعضای هیئت هفت

 میگیره.

ها نمیدونستم.رگینههای مختلف گمن این موضوع رو درمورد گروه  

های مختلف هر سال باهم مالقات میکنن؛ اما به غیر از این موضوع؛ من میدونستم که آلفاهای گروه

های دیگه دوری ها سرشون تو الک خودشونه و از ارتباط با گروهمن تصور میکردم که تمام گروه

 میکنن.

 کالدیا به حرف اومد:

یئت برای نظارت روی عملکردشون ندارن. ما جادوگرها جادوگران چیزی شبیه به انجمن یا ه -

های مختلف جادوگران، رقابت تنگاتنگی وجود داره. نشین هستیم و بین گروهشدت منزوی و گوشهبه

هاشون رو با وجه نمیخوان که اسرار جادوهاشون یا چگونگی اجرای طلسمهیچکدومشون بههیچ

های دیگه در میون بذارن.جادوگران گروه  

ها تو ذهنم اتفافا تو مدتی که تو قلمرو جادوگران مستقر شده بودم، اولین تصوری که درمورد اون

 نقش بست، همین بود.

 خطاب به کالدیا گفتم:

ها رو به من دادی تا مطالعه کنم، رافائل به حدی کُفری شد که انگار یادمه وقتی که تو کتاب سایه -

.یر مشت و لگد بگیره! تا اون کتاب رو برای خودش نگه دارهدلش میخواست تو رو بکُشه و من رو ز  
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های رافائل از خجالت کمی سرخ شدن و گفت:گونه  

اینطور نبود که من دلم نمیخواست تو جادوهای ما رو یاد بگیری؛ اما خب اون کتاب متعلق به گروه  -

رو در اختیار داشته باشی؛ آلکوئالر بود و من اون زمان تصور میکردم که تو هنوز نباید اون کتاب 

 چون برای موندن بین جادوگران حسابی تردید داشتی.

 شین رسما عربده کشید:

این موضوع واقعا یه مشکل بزرگ محسوب میشه. -  

های روی میز به لرزه افتادن!بعد دستش رو محکم روی میز کوبوند، طوری که ظرف  

 با همون صدای بلند ادامه داد:

کار هستیم. اینکه مجبور شدیم با این همه دردسر سروکله از حد مرموز و پنهونما جادوگرها بیش  -

هاست که باعث میشه یه سری از جادوگرهای شیطانی بدون کاریبزنیم، فقط بخاطر همین مخفی

ای، اهداف پلیدشون رو عملی کنن. و چرا وقتی لوسیانا به نیومکزیکو رفت، کوچیکترین جلب توجه

ای به شیطانی بودن لوسیانا شک نکردن! خبر بودن که حتی ذرهتا این حد احمق و بیجادوگران اونجا 

گناه همشون تو اون کلیسا کُشته شدن؛ درحالی که حقشون نبود. اگه اون زن اون جادوگرهای بی

های ما رو باور میکرد یا حداقل چند ثانیه بیشتر بهمون مهلت میداد تا قضیه جادوگر تو سنتافه حرف

وقت شاید...براش توضیح بدیم، اونرو   

 شین یهو سکوت کرد؛ انگار تازه متوجه شده بود که داره فریاد میکشه.

تری گفت:بعد از چند لحظه، شین گلوش رو صاف کرد و با لحن مالیم  

های مختلف نیاز دارن که باهم من از تگزاس رفتم تا این وضع رو تغییر بدم. جادوگران گروه -

ان و تبادل فکر داشته باشن.مذاکره، گفتم  

 کالدیا گفت:
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ما این کار رو انجام میدیم. -  

 بعد دستش رو از روی میز به سمت شین دراز کرد.

ی تشکر، فشار آرومی به دستش وارد کرد.شین دست کالدیا رو گرفت و به نشونه  

 کالدیا پرسید:

تو به نیویورک هم رفته بودی؟ -  

که نامزد سابق کالدیا قبل از مرگش، اونجا زندگی میکرده. نیویورک؟ این ایالت همون جاییه  

 شین جواب داد:

آره! -  

 فقط همین! و دیگه چیزی نگفت.

 فقط دوباره دست کالدیا رو فشار داد و بعد دستش رو رها کرد.

 پرسیدم:

خب بعدش؟! -  

و اشتباهات و امیدوار بودم که با مرگ مَت، جادوگران نیویورک راه درست رو در پیش گرفته باشن 

اشون رو جبران کرده باشن.گناهان گذشته  

 شین به حرف اومد:

اگه حواسمون رو جمع نکنیم، رهبر جادوگران نیویورک میتونه تبدیل به یه لوسیانای جدید بشه! -  

 گفتم:



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
631 

 

فاک! -  

 مامان حرفم رو قطع کرد و گفت:

مودب باش تسا! -  

 فورا دهنم رو با دستم پوشوندم و گفتم:

شید مامان!ببخ -  

 بعد زیر لب زمزمه کردم:

فاک، فاک، فاک! -  

ی آرومی سر داد و... صورت من از خجالت سرخ شد.بلیز خنده  

راهه؛ اما حاال چک کردن خبری خودم غرق شده بودم و دلم خوش بود که اوضاع روبهمن شدیدا تو بی

کارهایی که موظفم انجامشون  ی جادوگران از جمله مواردیه که باید به لیست بلندهای دیگهگروه

 بدم، اضافه کنم.

 البته بعد از اینکه ماجرای سروکله زدنم با آستاروت ختم به خیر شد!

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"در حال حاضر، کاری از دستمون برنمیاد که برای گروه جادوگران نیویورک انجام بدیم." -  

عا رواعصابه. میدونی، واقعا الزمه که این مردم خودشون رو گمونم حق با توعه؛ اما این موضوع واق" -

"جمع و جور کنن و از شیطان بودن دست بکشن!  

هاش نمایان بشن.گونهداستین لبخندی تحویلم داد که باعث شد چال  

ی آروم به ظرف غذام زد تا بهم یادآوری کنه که باید غذا بخورم.بعد چند ضربه  
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و تو ذهنش جواب دادم: هام رو تو حدقه چرخوندمچشم  

"خب، میخورم.خیلی" -  

 همونطور که یه گاز دیگه از پنکیک رو میخوردم، نگاهی به کریس انداختم.

ریخته و آشفته بود که این یعنی اون حسابی مضطربه.موهای کریس حسابی بهم  

 اما به هر حال با وجود هر ترس و نگرانی، کریس اینجا پیش ما بود.

بعد از جنگ دیشب، کریس دوباره به کوزت ایمیل زده یا نه.مطمئن نیستم که   

 من واقعا امیدوارم که کوزت خیلی زود برگرده؛ به همراه سه پری دیگه!

موقع میرسونه.من به کوزت اعتماد دارم. میدونم که اون خودش رو به  

 امیدوارم!

ی جادوگرهایی که برای ایجاد یه سوال فوری دیگه که برام پیش اومده، اینه که ما چطور قراره بقیه

 پیوند جدید نیاز داریم رو پیدا کنیم؟

های جادوگران، ما رو تو لیست سیاه قرار دادن.مخصوصا با وضعیت فعلی که اغلب گروه  

 گفتم:

ما برای اجرای طلسم به دوتا جادوگر دیگه هم نیاز داریم. این جادوگرها رو باید از کجا پیدا کنیم؟  -

این موضوع بحث کنیم.بهتره در مورد   

ی دیگه از پنکیک رو تو دهنم گذاشتم.این رو گفتم و یه تیکه  

 شین گفت:
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های جادوگرانی که من یه دوستی دارم که قراره برای کمک بیاد. اینطور نبوده که همیشه گروه -

دم که فکر پیدا کرباهاشون مالقات میکردم، ازم استقبال کنن؛ اما من یه گروه از جادوگران روشن

تمام تالششون رو به کار گرفته بودن تا همیشه تو راه خیر و روشنایی باقی بمونن. من اونجا با پسری 

 آشنا شدم که...

 آدریان چنگالش رو تو بشقابش انداخت و حرف شین رو قطع کرد:

ببخشید! -  

 بعد صندلیش رو به عقب هل داد تا از پشت میز بلند شه.

 شین به حرف اومد:

ونطور که فکر میکنی، نیست. اون فقط یه دوسته!قضیه ا -  

 آدریان دست به سینه شد و من تقریبا میتونستم ببینم که تو وجود این پسر یه جنگ به پا شده.

شین به آدریان نگاه کرد و منتظر موند تا آدریان چیزی بگه یا کاری انجام بده؛ اما وقتی متوجه شد 

هاش روی میز مچاله شدن و گفت:بهش خیره شده؛ شونه العملی، فقطکه آدریان بدون هیچ عکس  

به هر حال من واقعا قصد داشتم که به اینجا برگردم. دوستم، ریوِر، منو متقاعد کرد که فرار کردن  -

ی مثبتی در پی نداره. اون گفت که من باید دوباره با کالدیا و دوستانی که اینجا دارم، هیچ نتیجه

 ارتباط برقرار کنم.

مکث کرد و برای چند لحظه، نگاهش رو به سمت میز سوق داد. کمی  

 بعد ادامه داد:
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های آستین )مرکز تگزاس( مستقر شده بودم و وقتی آدریان باهام تماس گرفت، من تو یکی از هتل -

داشتم تالش میکردم روی احساساتم تسلط پیدا کنم تا خونسردی کافی برای برگشت به اینجا رو به 

 دست بیارم.

هام من نشست.این حرف شین، حسابی توجه آدریان رو جلب کرد و لبخندی روی لب  

 شاید از دل تمام این اتفاقات پر تنش، چیزهای خوبی هم بیرون بیاد!

 آدریان با لحن مالیمی پرسید:

تو واقعا میخواستی برگردی؟ -  

آره! -  

تقه به در خونه زده شد. بعد هر دوشون چند لحظه تو سکوت به همدیگه خیره شدن که یهو چند  

 شین گفت:

این باید دوستم باشه. -  

 فورا از روی صندلیش بلند شد و به سمت در راه افتاد.

آدریان از وقتی که شنید شین حتی قبل از اتفاقات اخیر به تگراس برگشته بود، به نظر میرسید که 

تر شده.آروم  

اش رو با ده که میخواسته دوباره رابطهنمیخواستم خیالبافی کنم که برگشت شین بخاطر این بو

اش با آدریان آدریان محکم کنه؛ اما من مطمئنم که حداقل بخش کوچیکی از تصمیم شین، به رابطه

 مربوط میشه.

 حداقل من امیدوارم که اینطور باشه!
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سرش حرکت میکرد، به اتاق ناهارخوری برگشت.کمی بعد، شین به همراه پسری که پشت  

سرش جمع کرده بود.ها رو با یه کِش، کامال آشفته پشتای بلندی داشت که اوناون پسر موه  

هاش سُر داد و ها رو پشت گوشهایی از موهاش دو طرف صورتش رها شده بودن که اونالبته بخش

 تک تک افرادی که تو اتاق حضور داشتن رو از نظر گذروند.

تر از من بود و به نظرم، یکم زیادی الغر بود.اون پسر قد کوتاهی داشت، شاید فقط چند اینچ بلند  

این پسر دقیقا برعکس داستین بود؛ هرچقدر که اون الغر و استخوانی بود، داستین هیکل عضالنی و 

ای داشت.خوردهتراش  

 داستین تو ذهنم پرسید:

"و به نظر تو این خوبه یا بد؟" -  

"نت رو دیدی؟ معرکه هست!های بدالعاده هست! تا حاال ماهیچهمعلومه که فوق" -  

داستین با ابروهای باالرفته، سرش رو برام تکون داد و من دوباره نگاهم رو به سمت اون پسر جادوگر 

 سوق دادم تا حسابی براندازش کنم.

های ریز دیده اش یه سری سوراخای به رنگ خاکستری پوشیده بود که در امتداد یقهتیشرت ساده

که پوشیده بود، تو قسمت زانوها کمی پارگی داشت؛ اما اینطور به نظر میشد و شلوار جینی هم 

 میرسید که شلوارش آسیب دیده و پاره شده؛ نه اینکه مدلش بوده باشه.

اش باشه... اما راستش چیز خاصی درمورد این پسر شاید بخاطر قد کوتاه و بدن نحیف و بدون عضله

شمار شیاطینش آمادگی داره.دوک بزرگ جهنم و ارتش بی وجود نداره که بهم بفهمونه برای مقابله با  

 یه ژاکت مشکی پوشیده بود که کمی از رنگ و رو افتاده بود.
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هاش باال زد که چشمم به نوارهای باریک های ژاکتش رو تا آرنجهمونطور که ما رو نگاه میکرد، آستین

شده بودن.هاش افتاد که تعدادی کریستال ازشون آویزون چرمی دور مچ دست  

 خطاب به من پرسید:

من شنیدم که تو برای اجرای نوع خاصی از یه طلسم، به کمک یه جادوگر نیاز داری؛ درسته؟ -  

 کالدیا به حرف اومد:

ریوِر دِریم؟ -  

تر ام افتاد، لبخندش عریضاون پسر نگاهش رو اطراف اتاق چرخوند و وقتی چشمش به دخترخاله

 شد و گفت:

وس، درسته؟کالدیا دِسانت -  

ی تایید تکون داد.کالدیا سرش رو به نشونه  

 اون پسر گفت:

دیگه ریوِر دِریم خطابم نمیکنن. االن فقط با اسم ریوِر شناخته میشم. -  

های صندلی کالدیا روی زمین تو اتاق پخش شد، بعد دخترخالم از روی صدای کشیده شدن پایه

 صندلیش بلند شد و گفت:

مدت زیادی گذشته. -  

درسته! ماجرای درگیر شدن جادوگران گروهت با مسائل شیطانی... -  

 آهی کشید و ادامه داد:

البد خیلی بهت سخت گذشته، نه؟ -  
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رویی ریور رو در آغوش گرفت.کالدیا خندید و با خوش  

 گفت:

خیلی خوبه که میبینمت! -  

داد: بعد خودش رو عقب کشید؛ اما همچنان دست ریور رو نگه داشته بود. ادامه  

های جنوبی آمریکا( تا اینجا، ای؟ از آالباما )یکی از ایالتمیخوای کنارمون بشینی؟ راستی گرسنه -

 مسیر طوالنی رو طی کردی، حتما خسته شدی.

نه، من خوبم. به اندازه کافی پشت فرمون نشستم که دیگه زخم بستر گرفتم! -  

شینه، ازش پرسیدم:وقتی کالدیا میز رو دور زد تا دوباره روی صندلیش ب  

قضیه ریور دریم چی بود که گفتی؟؟ -  

 ریور به حرف اومد:

دیگه فقط ریور خطابم میکنن. -  

هایی که معموال سنگینی نگاهم رو تاب نمیارن و از نگاه من و ریور باهم تالقی کرد و برخالف گرگینه

ین وضع رو دوست داشتم.چشم تو چشم شدن با من دوری میکنن؛ ریور ازم رو برنگردوند... و من ا  

هاشون نمایش قدرت و تسلط به راه نمیندازن تا برتری ها با نگاهمن میدونم که جادوگرها مثل گرگینه

 خودشون رو به رخ بکشن.

هام نگاه کنن و باهام حرف بزنن.و من واقعا دلم تنگ شده بود برای اینکه مردم مستقیما به چشم  

ل برانداز کردن من شد.های سبز روشنش مشغوریور با چشم  

 از روی صندلیم بلند شدم و گفتم:



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
638 

 

ممنون که اومدی! من امیدوارم که تو بخاطر کمک به ما تو وضعیت بدی قرار نگیری و با جادوگران  -

 گروهت به مشکل برنخوری.

تر، های دیگه، مدرندر مورد این موضوع، جای نگرانی نیست. جادوگران گروه من، نسبت به گروه -

محوره! و ما از این بابت که تر هستن. جادوی ما دقیق، نامحسوس و طبیعتخواهتر و ترقیشرفتهپی

ها و مردمی که عضو گروهمون نیستن، در میون بذاریم، مشکلی هامون رو با غریبهاطالعات و مهارت

ی خوشحالم ی جادوگرها به هیجان و تکاپو دربیاد و من خیلنداریم. درضمن، تو باعث شدی که جامعه

کید!که با تو مالقات میکنم، ترسا مک  

 بعد دستش رو به سمتم دراز کرد.

 دستش رو گرفتم و حرفش رو اصالح کردم:

تسا هستم! تسا لوران! -  

شنیدن اسم جدیدم از زبون خودم، اسمی که با فامیلی همسرم ترکیب شده، موجی از انرژی رو به 

 درون روحم منتقل میکرد.

خشن و زمخت بود؛ اما کامال محکم و قاطع دستم رو تکون میداد و نگاهش حتی یه کف دست ریور، 

ها نشون میدادن این پسر حسابی اعتماد به نفس لحظه از روی صورتم برداشته نمیشد... که خب این

 داره یا بهتره بگم که قطعا به خودش و مهارتش باور داره.

دش جلب کرد.ی چشمم، درخشش ضعیفی توجه منو به خواز گوشه  

هایی که از مچ دست ریور آویزون شده بودن، برق میزد و نور کمی از خودش ساطع یکی از کریستال

 میکرد.

 ریور به حرف اومد:

جالبه! -  
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ها اشاره کردم و پرسیدم:به کریستال  

ها چی هستن؟اون -  

ی خودم رو وادار سختها رو لمس کنن؛ اما من بههام شدیدا مشتاق بودن که اون کریستالانگشت

 کرده بودم که دستم رو عقب نگه دارم.

ها، نحوی بخشی از جادوی ریور باشن، من اصال دلم نمیخواد که با لمس اونها بهاگه این کریستال

 بهش اهانت کنم.

 مخصوصا تو شرایطی که ما برای اجرای طلسم، نیاز داریم این پسر کنارمون بمونه.

ها مطرح عا طوالنی سپری میشن، این دومین باریه که بحث کریستالاما در طی این روزها که واق

 میشه.

این فکر مدام تو ذهنم پررنگ میشه که ممکنه چیزی در این باره وجود داشته باشه که من بهش 

 توجه نکرده باشم؟!

 ریور جواب داد:

ها باشه.بستگی داره که منظورت کدوم یک از این کریستال -  

خاکی و دارم درمورد موضوعات فرعی بحث میکنم.حس میکنم زدم جاده   

ها رو به زمانی موکول کنم که دیگه سومین شیطان جهنم که لقب بهتره سوال درمورد این کریستال

ی ماها برنامه نداشته باشه!دوک بزرگ جهنم رو داره، برای کُشتن همه  

 پرسیدم:

اومده بهت گفته؟شین چقدر درمورد مسائل پیش -  
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چیز رو تعریف کرده!اینکه چه اتفاقاتی رخ دادن؟ خب، همهدرمورد  -  

و تو برای جنگیدن با شیاطین مشکلی نداری؟ -  

ها به نظر میرسن، های عجیب میپوشن، مثل التچون من مطمئن نیستم که جادوگرهایی که لباس

طلب هم هستن یا نه؟محوره؛ صلحموهای بلندی دارن و جادوهاشون طبیعت  

میرسه که این گروه از جادوگران اهل جنگ و نبرد باشن یا خودشون رو درگیر مسائل چون به نظر ن

 خطرناک کنن.

 گفتم:

این قضیه واقعا خطرناکه و من میخوام مطمئن باشم که تو از تمام چیزهایی که ما قراره باهاشون  -

رو بشیم، خبر داری.روبه  

میدونم ممکنه به نظر نرسه؛ مخصوصا تو من برای جنگیدن با شیاطین، تا حدودی تجربه دارم.  -

هایی دارم. اتاقی که همچین افراد قدرتمندی حضور دارن؛ اما منم قدرت  

.حق با ریور بود  

؛ اما من حسابی کنجکاو شدم این اتاق پر از افراد قدرتمندیه که امواج انرژیشون فضا رو در برگرفته

 که ریور از گفتن این حرف چه منظوری داشته.

ای؟ی جنگیدن با شیاطین رو داشته؟ دقیقا چه تجربهی اون واقعا تجربهیعن  

این سوال رو با صدای بلند مطرح نکردم؛ چون متوجه شدم ریور هر زمان که آماده باشه و خودش  

 صالح بدونه، این موضوع رو باهامون در میون میذاره.

ودم رو بگیرم تا مطرحش نکنم.اما من یه سوال دیگه هم برام پیش اومده که نمیتونم جلوی خ  

 بنابراین پرسیدم:
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از چه نوع قدرتی حرف میزنی؟ -  

فکر میکنی نیازه که به صورت عملی بهت نشون بدم؟ -  

اینطور نیست که الزم باشه قدرتش رو بهم اثبات کنه؛ اما من شدیدا کنجکاو شدم که از قدرتش سر 

 دربیارم.

زا، اطالعات من درمورد جادوگری خیلی محدوده.به غیر از جادوگران آلکوئالر و خاله رُ  

 من واقعا فرصتی نداشتم تا بتونم جادوهای مختلف رو کشف و بررسی کنم.

و از اونجایی که ریور به طرز عجیبی متفاوت به نظر میرسه؛ دلم میخواد که اطالعات بیشتری در 

 موردش کسب کنم.

ی منو به خودشون جلب میکردن.م توجههاش آویزون بودن، مداهایی که از مچ دستکریستال  

 گفتم:

جورایی کنجکاو شدم.اگه از نظر تو مشکلی نداره، دوست دارم ببینم. آخه من یه -  

زده و مشتاق به نظر نرسه.تمام تالشم رو به کار گرفتم که لحنم خیلی هیجان  

 داستین تو ذهنم گفت:

شدت محتاط و سرد برخورد ها بهریبههای جادوگران با غچیزی که شین گفت، درسته. گروه" -

میکنن و تمام کارهاشون رو به صورت محرمانه انجام میدن. اما من درمورد گروه این پسر یه چیزهایی 

های قدرتمند تهیه ها جواهراتی رو که از کریستالی جادوگران فرق دارن. اونشنیدم و ظاهرا با بقیه

"میکنن، میفروشن.  

و گفتم:به سمت داستین چرخیدم   
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"ها یه وبسایت دارن که کاالهای تولیدیشون رو برای فروش میذارن؟جدی میگی؟ یعنی اون" -  

"آره! اتفاقا من تو این فکر بودم که یکی از جواهراتشون رو برای تو سفارش بدم." -  

 ریور گلوش رو صاف کرد و گفت:

راهه؟؟چیز روبههمه -  

گفتم: دوباره نگاهم رو به سمت ریور چرخوندم و  

من فقط داشتم با جفتم حرف میزدم. -  

هوممم... -  

!ریور طوری نگاهش رو بین من و داستین میچرخوند که انگار داشت به دوتا دیوونه نگاه میکرد  

صدا صحبت کردن من با داستین، احتماال برای بقیه؛ مخصوصا یه جادوگر خیلی البته حق داره. بی

 عجیب و غریبه.

 گفتم:

ها مربوط میشه. اما به هر حال اینکه توی جمع رف زدن به پیوند جفت بودن گرگینهاین مدل ح -

جورایی برامون عادت شده و ناخودآگاه ازش ازش استفاده کنیم، مودبانه نیست. متاسفم! فقط یه

 استفاده میکنیم.

نه، مشکلی نیست. پس شما دوتا تو ذهنتون باهم حرف میزنین؟ -  

وضوع رو برات خالصه کنم، اصل مطلب همین میشه.آره، اگه بخوام این م -  

آها! -  

 به نظر میرسید که ریور حسابی کنجکاو شده؛ اما بیخیال این قضیه شد و گفت:
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ای تا نشونت بدم؟خب آماده -  

آره، حتما! -  

 هرچند که خودم هم نمیدونستم باید دقیقا برای چه اتفاقی آماده باشم.

هاش کمی کجه.و من متوجه شدم که یکی از دندونهاش نشوند ریور لبخندی روی لب  

 گفت:

شمارش رو شروع میکنم. به محض اینکه عدد سه رو گفتم، منتظر هنرنمایی من باش. -  

هام رو تنگ کردم و پرسیدم:چشم  

وقتی شماره سه رو گفتی، چه اتفاقی میفته؟؟ -  

تر کرد و چیزی نگفت.ریور فقط لبخندش رو عریض  

ور شمارش رو شروع کنه، من فقط یه لحظه فرصت داشتم تا از خودم بپرسم دقیقا چه قبل از اینکه ری

های این پسر محو نمیشه!لب دار و بامزه هست که لبخند از رویچیزی خنده  

 همون لحظه به حرف اومد:

یک! -  

 بعد زیر لب به یه زبان دیگه، چیزهایی رو زمزمه کرد.

کنه؛ اما مدام حروفی رو بیان میکرد که انگار از ته گلوش نمیدونستم داره به چه زبانی صحبت می

صدای زیادی رو تو خودش گنجونده.شنیده میشدن... درضمن، ظاهرا این زبان حروف بی  

دو! -  

هایی که دور مچ دستش بسته شده بودن، شروع کرد به درخشیدن.یکی از کریستال  
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کرد. دیگه وصلاش رو به همهای اشارهبعد ریور نوک انگشت  

های شصتش!اش تکرار کرد و بعد با انگشتهای حلقهبعد همین کار رو با انگشت  

هاش حرکت میکردن رو ببینم.هایی که اطراف دستبرای یه لحظه، حس کردم میتونم جرقه  

سه! -  

هاش رو تو یه حرکت سریع، چرخوند... همون لحظه انگار یه درست تو همون لحظه، ریور مچ دست

سرم برخورد کنم.به شکمم ضربه زد که باعث شد به عقب پرتاب بشم و به دیوار پشتچیزی محکم   

 نفسم بند اومده بود، آروم به سمت پایین سُر خوردم و پخش زمین شدم.

 یهو تو اتاق هیاهو به پا شد و همه همزمان باهم شروع کردن به داد و فریاد کشیدن.

و اون رو از زمین بلند کرد؛ طوری که انگار ریور هیچ  ی ژاکت ریور رو گرفتداستین باعصبانیت یقه

 وزنی نداره!

چیز کامال نیازی نبود که تو ذهن جفتم رسوخ کنم تا بفهمم قصد داره چه بالیی سر ریور بیاره... همه

 مشخص بود!

 امواج قدرت تو وجودم جریان پیدا کردن و من این قدرت رو به تمام افراد اتاق تحمیل کردم:

ن بس کنین!همتو -  

های داخل اتاق بالفاصله خشکشون زد؛ البته به جز داستین!گرگینه  

 داستین تو ذهنم گفت:

"اون تو رو پرت کرد تو دیوار!" -  
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نه! من به ریور گفتم که خودش و مهارتش رو بهم ثابت کنه و اون بیچاره هم همین کار رو کرد. " -

"ریور خطایی نکرده.  

"پس باید عواقب کارش رو به جون بخره! اون به تو آسیب رسوند؛" -  

 با صدای بلند به حرف اومدم:

من حالم خوبه. -  

 و از طریق پیوندمون کمی آرامش به وجود جفتم منتقل کردم تا آروم بشه.

نمیتونستم به داستین اجازه بدم که این پسر رو ناراحت کنه و درنهایت فراریش بده! مخصوصا که 

ودم بهم نشون بده چه کاری از دستش برمیاد.خود من از ریور خواسته ب  

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

ها دقیقا چی ما به ریور نیاز داریم. من نمیدونم این پسر چه نوع جادوگریه یا اون کریستال" -

ای ی دیگههستن؛ اما ریور جادو داره. درضمن، وضعیت ما حسابی ناامیدکننده هست و ما چاره

"به کمک این پسر نیاز داریم. نداریم. ما  

 داستین از این بابت خوشحال نبود؛ اما باالخره ریور رو رها کرد.

هام پاک میکردم، خطاب به ریور گفتم:رو از روی لباس همونطور که خاک  

ها جادو رو تو خودشون ذخیره میکنن؟ یا به حرکات دستت یا العاده بود. اون کریستالکارت فوق -

زیر لب زمزمه میکردی، مربوط میشه؟ وِردهایی که  

آرومی ژاکتش رو مرتب کرد.ریور چند قدم از داستین فاصله گرفت و به  

 گفت:
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تری تو اولویت باشن. میتونیم یه زمان دیگه درمورد جادوی من صحبت کنیم؛ فکر کنم مسائل مهم -

نیم. میخوام جزئیاتش رو اما اول یه نفر منو در جریان بذاره که قراره چه طلسم خاصی رو اجرا ک

 بدونم. شین به من گفت که فقط تا امشب فرصت داریم.

خیال به نظر برسه؛ اما هر چی بیشتر میگذره، تصویر بهتری ازش تو ذهنم ریور شاید خیلی ساده و بی

 ثبت میشه.

.اومده رو درک کرده و فورا رفته سر اصل مطلب، واقعا خوشم اومداز اینکه شرایط بحرانی پیش  

 گفتم:

ای؟درسته! تو گرسنه -  

نه! تو راه غذا خوردم. -  

خب! پس لطفا بشین.خیلی -  

من این حرف رو خطاب به ریور گفتم؛ اما به نظر میرسه که بقیه با شنیدن این حرف، زمان رو برای 

وجود اومده تو اتاق مناسب دیدن.ریختگی بهمرتب کردن بهم  

از مامان جارو بگیره؛ اینطوری میتونست گچ و خاکی که بخاطر  بلیز به سمت آشپزخونه راه افتاد تا

.کوبیده شدن من به دیوار، روی زمین تلنبار شده بود رو جمع کنه  

از چهره پدر اینطور به نظر میرسید که انگار هنوز خیلی عصبانیه؛ احتماال عصبانیتش بیشتر بخاطر 

پرتاب شده بودم؛ اما شاید علتش بخاطر  گههاش از یه سمت اتاق به سمت دیاینه که من جلوی چشم

ی من تو دیوار ایجاد شده بود و نیاز به تعمیر داشت.این هم باشه که یه فرورفتگی بزرگ اندازه  

موبایل آقای داوسون به صدا در اومد و اون به سمت آشپزخونه قدم برداشت تا بتونه به تماسش 

 جواب بده.
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وار با شین صحبت میکرد؛ اما نگاه آدریان هنوز روی ریور کریس روی میز خم شده بود و زمزمه

 میخکوب شده بود.

البته منم حرکات ریور رو بااحتیاط زیر نظر داشتم؛ حتی وقتی به سمت پایین خم شد تا صندلی که 

.روی زمین افتاده بود رو سر جاش بذاره  

و چهره یا حرکاتش دیده راستش تا قبل از اینکه شاهکارش رو بهم نشون بده؛ هیچ چیز خاصی ت

 نمیشد که باعث بشه بفهمم اون یه مبارز خوبه!

اما چیزی که حسابی توجه منو جلب کرده بود، این بود که ریور همچنان اعتماد به نفس خودش رو 

های قدرتمنده، اصال آسون نیست.حفظ کرده بود... و قطعا این کار تو اتاقی که پر از گرگینه  

هم به خودش اطمینان داشت. این پسر از همون اول  

خوبی نشناسم؛ یا بهتره بگم هنوز اصال نمیشناسمش؛ اما حس خوبی نسبت به شاید من ریور رو به

 این پسر دارم.

 پرسیدم:

های جادوگرت رو نیاوردی؟احیانا تو همراه خودت چندتا از دوست -  

بهمون کمک کنن. ها هم میتوننهاش رو با خودش آورده باشه؛ اونچون اگه ریور دوست  

 ریور صندلی رو روی زمین گذاشت و گفت:

نه! چطور مگه؟ -  

ما به یه جادوگر دیگه هم نیاز داریم. -  

های ریور از تعجب گِرد شدن و گفت:چشم  
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کنترل کردن همچین حجم عظیمی از جادو اصال آسون نیست و عواقب خوبی هم به دنبال نداره! تو  -

جرا کنی؟؟دقیقا میخوای چه طلسمی رو ا  

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم و گفتم:

چیز رو بهت نگفته.گمونم شین همه -  

 ریور نگاه نه چندان خوشایندی تحویل شین داد و گفت:

چیز رو بهم نگفته.ظاهرا همه -  

چیز رو برای ریور توضیح بدم؛ مخصوصا که با بیان کردن تقریبا بیست دقیقه طول کشید تا بتونم همه

وعی، ریور منو با سواالت مختلف بمبارون میکرد.هر موض  

 به محض اینکه توضیح دادنم تموم شد، ریور موبایلش رو از تو جیبش بیرون آورد و از کالدیا پرسید:

تو با جادوگران واشینگتن )پایتخت ایاالت متحده آمریکا( صحبت کردی؟ -  

نه! من... من با هیچ گروهی از جادوگران ارتباط ندارم. -  

 ریور برای یه لحظه نگاهش رو به سمت کالدیا چرخوند و بعد دوباره به موبایلش خیره شد.

 زیر لب با خودش زمزمه کرد:

ی جادوگرانه.این دقیقا مشکل اساسی جامعه -  

 گفتم:

شین هم همین موضوع رو مطرح کرده بود. -  

ه.حاال متوجه شدم که مشکل منزوی بودن جادوگران، چقدر جدی و دردسرساز  

 کالدیا به حرف اومد:
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درست میگی... -  

اش ور رفت و بعد ادامه داد:شدهکمی با موهای گیس  

من قصد داشتم برای حل این مشکل کاری انجام بدم؛ اما بعد از ماجرای لوسیانا، من حس کردم که  -

 کمی به استراحت نیاز دارم.

 ریور به حرف اومد:

فکر نمیکنی استراحت دادن به خودت تو همچین شرایط  من میتونم این موضوع رو درک کنم؛ اما -

ی بدی باشه؟ اتفاقی که بخاطر لوسیانا رخ داد، به هممون نشون داد بحرانی که درگیرش هستیم، ایده

های مختلف جادوگران باید باهم مشارکت کنن؛ وگرنه مجبور میشن این ریسک رو به جون که گروه

جادوگران به سمت تاریکی و پلیدی کشیده بشن... های بیشتری ازبخرن که ممکنه گروه  

ی کالدیا نقش ببنده.های ریور باعث شد که اخم تو چهرهحرف  

 لوکاس خواست پادرمیونی کنه تا چیزی بگه؛ اما کالدیا دست جفتش رو گرفت و متوقفش کرد.

ارتباط برقرار کنم.ی جادوگران های دیگهاگه منم جای کالدیا بودم، اصال دلم نمیخواست که با گروه  

 هوف! من حتی عضو گروه جادوگران لوسیانا نبودم؛ اما بیشتر از ظرفیتم تو این مدت مصیبت کشیدم.

طوری که خیلی چیزها باید از فیلترم رد بشن تا دوباره بتونم تمام و کمال به یه گروه دیگه از 

 جادوگران اعتماد کنم.

وقت کالدیا، رافائل و شین ای جادوگرها فراری شدم؛ اونحاال من که در عرض چند ماه اینطور از دنی

ها تحقیر و بدرفتاری رو تحمل کردن، چه حالی دارن...که سال  

ی جادوگران بازدید میکنه، حسابی شوکه شدم؛ اما های دیگهاتفاقا وقتی فهمیدم شین داره از گروه

 باید اعتراف کنم که کارش واقعا هوشمندانه هست.
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 ریور گفت:

های آمریکا( تماس میگیرم. جادوگران کالیفرنیا من با جادوگران واشینگتن و اورگِن )یکی از ایالت -

های دیگه مستقر هستن؛ اما صورت پراکنده تو مکانها هم بهی گروهرو باید از لیست خط بزنیم. بقیه

های آمریکا( از ایالتخب من به اون جادوگران اعتماد ندارم. کسی میخواد با جادوگران کُلرادو )یکی 

 تماس بگیره؟

ی تایید تکون داد و گفت:شین سرش رو به نشونه  

من میتونم این کار رو انجام بدم. -  

 پرسیدم:

یه لحظه صبر کنین! کلرادو همون جایی نیست که کوزت قبال سکونت داشته؟ -  

 کالدیا گفت:

.ی ما برای شروعهاتاقی جادوگر کوزت بهترین گزینهآره، درسته! احتماال هم -  

 شین گفت:

ی کارِن رو ندارم.گندش بزنن! ولی من شماره -  

 کریس به حرف اومد:

ی کارن رو برات میفرستم.من دارم. االن شماره -  

 هممون یهو سکوت کردیم و به کریس خیره شدیم.

 پرسیدم:

اتاقی کوزت رو داری؟!ی همچرا تو شماره -  
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ل تایپ کردن بود، شونه باال انداخت و گفت:کریس همونطور که تو گوشیش مشغو  

همینطوری! -  

خب! االن دیگه واقعا کنجکاو شدم.خیلی  

 کریس کامال منو گذاشته تو خماری!

 پرسیدم:

تو و کوزت چقدر باهم صمیمی هستین؟ -  

اش سُر داد.کریس موبایلشو روی میز انداخت و دستش رو تو موهای آشفته  

 گفت:

ستیم. و این رابطه هرگز نمیتونه از چیزی که االن هست، فراتر بره. پس ما فقط باهم دوست ه -

 خواهشا بیخیال شو!

چرا نمیشه فراتر رفت؟ من... -  

چون کوزت پرنسس دربار قدرتمند ماهه! و من حتی به اندازه کافی آلفا نیستم. من حتی اگه پام رو  -

ر!ها بذارم، تبدیل به یه برده میشم! یه اسیتو قلمرو اون  

دار بود؛ اما حاال اون صدای دورگه رسما تبدیل شده بود به صدای طبیعی کریس همیشه کمی خش

.ها واقعا آزارش میدهخرخر گرگش... این یعنی گفتن این حرف  

 فکم همینطور باز مونده بود و نمیدونستم باید چه حرفی به زبون بیارم.

 نه! چیزی که کریس میگه نمیتونه درست باشه.
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دیگه ین مشکل، تمام چیزیه که بین کریس و کوزت یه سد ایجاد میکنه و مانع رسیدنشون به هماگه ا

 میشه؛ پس حتما باید یه راهی وجود داشته باشه که ما بتونیم انجامش بدیم.

ها میسازن... باید یه چیزی وجود داشته باشه نوع جادو یا طلسم یا ابزارهای عجیبی که خود پری یه

ها در امان بمونه.کریس محافظت کنه تا تو قلمرو پری که بتونه از  

 کریس یهو به حرف اومد:

نه تسا! میدونم که تو فکرت چی میگذره؛ اما لطفا تمومش کن! -  

کریس فورا از جاش بلند شد؛ طوری که صندلیش پخش زمین شد و بعد مثل طوفان از در پشتی خونه 

 خارج شد.

 با صدای بلند خطابش کردم:

!کریس -  

سرش راه افتادم.و پشت  

وقتی به ایوان پشتی رسیدیم، فقط یه پله باهاش فاصله داشتم؛ اما کریس همچنان به حرکتش ادامه 

 میداد.

 دوباره خطابش کردم:

کریس! -  

 کریس سرعتش رو بیشتر کرد و به سمت جنگل اطراف خونه راه افتاد.

 گفتم:

صبر کن! -  
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دم؛ به میزان خیلی کم که فقط ملموس باشه.و کمی از قدرتم رو به کریس تحمیل کر  

طوری که اگه خود کریس میخواست، میتونست به حرکتش ادامه بده؛ اما خب من دلم نمیخواست که 

سر شده فرار کنه. نه با وجود اتفاقات مزخرفی که پشتکریس با ناراحتی و دلخوری، از موضوع مطرح

 گذاشتیم و هنوز پیش رو داریم.

هاش به رنگ آبی روشن میدرخشیدن.و وقتی به سمتم چرخید، چشم کریس متوقف شد  

 گفت:

من نمیتونم در مورد این موضوع حرف بزنم. من باید برم؛ اما زود برمیگردم. فقط یه ساعت بهم  -

راه شم.وقت بده تا روبه  

از  تو مجبور نیستی در مورد چیزی حرف بزنی یا توضیح بدی. تو میتونی هروقت که دلت خواست -

خونه بزنی بیرون و با خودت خلوت کنی. من فقط میخواستم بهت بگم که متاسفم. من یه احمقم! 

ای که بین تو و کوزت وجود داره، به من هیچ ربطی نداره و نباید دخالت میکردم. اما من دلم قضیه

کننده و نهنمیخواد که تو اینطور داغون و پریشون اینجا رو ترک کنی. امشب قراره اتفاقات دیوو

چیز خیلی سریع به آخر خط برسه؛ بخاطر همین من نمیخوام ای رخ بدن؛ ممکنه همهغیرمنتظره

فرصت عذرخواهی کردن از تو رو از دست بدم. اگه کاری هست که من میتونم برای کمک بهت انجام 

وع رو بدم، میخوام بدونی که میتونی روی من حساب کنی. اما بهت قول میدم که دیگه این موض

 مطرح نکنم تا تو اذیت نشی.

عیبی نداره. -  

یک هستم که باعث شدم ناراحت بشی. از زمانی چرا! عیب داره. تو ناراحتی و من یه بیشعور درجه  -

بار همدیگه رو مالقات کردیم، تو همیشه هوامو داشتی و بهم کمک کردی. من بابت که ما برای اولین

میخواد که برات جبران کنم. هات بهت مدیونم و دلمتمام خوبی  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
654 

 

ی بینمون رو به صفر رسوند و منو در آغوش گرفت.کریس فاصله  

 گفت:

پذیر وجودم...! اما تو دوست منی. این چیزها ی حساس و آسیبتو فقط دست گذاشتی رو نقطه -

 پیش میاد، پس خودت رو اذیت نکن. نیازی به عذرخواهی نیست.

نجام بدم؟کاری هست که من بتونم برات ا -  

نه! به این قضیه هیچ امیدی نیست. من و کوزت هردومون میدونیم که هیچ چیزی نمیتونه به  -

امون کمک کنه تا فراتر بریم. اما اینکه سعی کنم گرگم رو قانع کنم که نمیتونه کوزت رو داشته رابطه

 باشه و این اتفاق هرگز نمیفته، یه مشکل دیگه هست.

ادامه داد: نفس عمیقی کشید و بعد  

؛ اما من همینم که هستم! شنیدی که بلیز چی گفت... اون گفت تو با قدرتی که داری، متولد شدی -

ام با کوزت کاری کنم.ای نیستم که بتونم برای رابطهمن در حد و اندازه  

اما اگه... -  

من فقط یکم زمان الزم دارم تا بتونم خودم رو آروم کنم. -  

.ش رد کرد و اونو روی زمین انداختبعد تیشرتش رو از سر  

 میدونستم که میخواد به گرگش تغییرشکل بده.

 به حرف اومد:

جوری بتونم فکر کوزت رو از ذهنم بیرون کنم و... باید اعتراف کنم ماجرای امیدوار بودم که یه -

ری پرتی بهتسای که درگیرش شدیم، حتی از چیزی که فکر میکردم هم حواآستاروت و فاجعه

محسوب میشه. من هیچوقت دلم نمیخواست که یه کازادور باشم. هیچوقت دلم نمیخواست که جفت 
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داشته باشم و خانواده تشکیل بدم. هیچوقت دلم نمیخواست که یه خونه داشته باشم. همچین زندگی 

 های زیادی نداره و اغلبشون سروساموناصال با من جور درنمیومد. اما گروه بومی من، گرگینه

گرفتن... و در طی یه ماه گذشته که به اونجا برگشته بودم، اصال برای من خوب نبود. اتفافات زیادی 

اونجا رخ دادن و من دیگه نمیتونستم خودم رو با گروهم وفق بدم. تا دیشب و قبل از اینکه تو منو 

میکنم تا به  برای هیئت جدید انتخاب کنی، من همش سردرگم و آشفته بودم. اما... من سخت تالش

 همه ثابت کنم ارزش همچین جایگاهی رو دارم.

 ارزش خودش رو ثابت کنه؟؟

.این حرفش واقعا چرت و پرتِ محض بود  

 گفتم:

شو کریس! تو خیلی باارزشی. شاید آلفاهایی که تو اتاق کنفرانس جمع شده بودن، متوجه خفه -

دارم. مردیت هم باورت داره؛ دیدی که اسم تو ارزش تو نشده باشن؛ اما من با تمام وجودم به تو باور 

ای کریس! و هر کسی که بتونه تو رو دوست العادهرو برای هیئت جدید اعالم کرد. تو یه پسر فوق

ی شاد و پرانرژی تو هستم، وقتی با بقیه شانسه! من عاشق روحیهخودش خطاب کنه، حقیقتا خوش

ک بشی. تو مهربونی و همیشه تو بدترین شرایط، با ها هم شریشوخی میکنی تا حس خوبت رو با اون

هایی که خودم هم فکرش رو نمیکردم که بتونم هات به همه امید میدی؛ حتی وقتلبخند و خنده

هایی که واقعا نیاز داشتم کمی بخندم تا حتی بخندم، تو لبخند به لبم میاوردی؛ مخصوصا تو موقعیت

رها بشم. کریس! من متنفرم از اینکه تو رو ناراحت میبینم. های بدشده برای یه لحظه، از تمام حس  

ای به لبخندهای همیشگیش شباهت نداشت.کریس لبخندی تحویلم داد؛ اما حتی ذره  

 به حرف اومد:

پیش میاد دیگه! درموردش نگران نباش. -  
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تو رو اذیت اتفاقا درمورد این موضوع نگرانم. اگه کوزت عضوی از هیئت جدید باشه... این قضیه  -

 میکنه؟ چون احتماال مجبوری بارها باهاش رو در رو بشی.

 از اینکه همچین سوالی ازش میپرسیدم، متنفر بودم؛ اما خب مجبور بودم.

 گفت:

نمیدونم. کوزت... من نمیتونم اون مردی باشم که کوزت به عنوان جفتش بهش نیاز داره؛ اما من  -

م... من نمیتونم...همیشه رفیقش باقی میمونم. من نمیتون  

روح شده بودن.هاش مثل شیشه، سرد و بیسختی بیرون فرستاد و چشمبازدمش رو به  

 به حرف اومد:

نمیدونم چطور باید این موضوع رو برات توضیح بدم؛ اما اینو بدون که گرگم انتخابش رو کرده؛  -

نمیتونم جفت کوزت باشم؛ اما بنابراین کوزت تنها دختریه که گرگم اون رو برای خودش میخواد. من 

میتونم دوست ابدیش باشم. این قضیه پیچیده و بغرنجه! اما حتی اگه کوزت عضوی از هیئت جدید 

ی ساده ندارم.نباشه، من بازم راهی جز یه ارتباط دوستانه  

شنیدن این حرف که گرگ کریس جفتش رو انتخاب کرده؛ اما این خواستن... این رابطه هیچ 

داره و این دوتا نمیتونن باهم باشن؛ باعث میشه که قلبم از درد تیر بکشه؛ طوری که انگار سرانجامی ن

ام بیرون کشیدن!قلبم رو از درون سینه  

 گفتم:

نمیتونه اینطور باشه... -  

 این وضع اصال درست نیست... اشتباهه!

کنه.هاست که بخواد مثل یه گرگ تنها زندگی لیاقت کریس خیلی بیشتر از این حرف  
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 زمزمه کرد:

اما همینطوره... -  

هاش رو از پاهاش درآورد.به زمین خیره شد و کفش  

 گفت:

من دیگه ناامید شدم و قبول کردم که به اندازه کافی قدرتمند نیستم تا بتونم همراه کوزت تو دربار  -

 ماه، حتی برای یه روز جون سالم به در ببرم!

تر و بدنش نزدیک میشه؛ چون صداش رفته رفته خشن میتونستم حس کنم که گرگش داره به سطح

.تر میشدزمخت  

 ادامه داد:

ها مثل سیلی به صورتت برخورد میکنه، هاست. وقتی یکی از این ناامیدیاما زندگی پر از ناامیدی -

. بنابراین منم تو مجبوری یاد بگیری خودت رو جمع و جور کنی تا بتونی دوباره از اول شروع کنی

ام همین کار رو انجام بدم. من مجبورم بیخیال کوزت بشم و امیدوار باشم که اون مردی رو پیدا میخو

. اما من نمیتونم کوزت رو ترک کنم... نه کامال! فقط امیدوارم که با گذشت میکنه که لیاقتش رو داره

میخواد همش تو  تر بشه؛ چون االن به حدی داغونم که دلمزمان، کنار اومدن با این درد برام راحت

 شکل گرگم باشم و بدوم!

ای چرخیدم تا ی شلوار جینش رو باز کرد تا اون رو از پاش دربیاره و من به سمت دیگهکریس دکمه

.بتونه تغییرشکل بده کریس راحت  

 وقتی سر پشمالوی گرگش با دستم تماس پیدا کرد، آروم خطابش کردم:

کریس... -  
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ریس رو نوازش کردم.به سمت پایین خم شدم و گرگ ک  

 رنگ گرگ کریس، طالیی روشن بود.

های آبی کریس خیره شده بودم، گفتم:همونطور که به چشم  

هرچقدر دلت میخواد، بدو! اما بدون که من اینجام و میتونی روم حساب کنی. هر کمکی که نیاز  -

 داشته باشی، من پشتتم!

ی پدر و بعد به سمت جنگل پشت خونه ی من مالید وکریس صورت پشمالوی گرگش رو به گونه

 مادرم دویید.

 صدای داستین رو تو ذهنم شنیدم:

"برگرد خونه عزیزم." -  

 جواب دادم:

"االن میام." -  

های درخت به زمین میخکوب شده اما همونجایی که ایستاده بودم، موندم؛ انگار پاهام مثل ریشه

ریج تو دل جنگل محو میشد، گوش میدادم.تدبودن و به صدای مالیم دوییدن گرگ کریس که به  

 تو ذهنم به داستین گفتم:

من امیدوارم که یه راهی برای کمک به کریس وجود داشته باشه. تو فکر میکنی چیزی که کریس " -

"میگه، درسته؟ درمورد اینکه اون به اندازه کافی قدرت نداره تا بتونه با کوزت باشه؟  

"احتماال!" -  

ماساژ دادم و گفتم:ام رو سینهقفسه  
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این موضوع قلب منو میشکنه. من برای کریس خیلی ناراحتم. تو فکر میکنی ما میتونیم یه مقدار " -

"قدرت به کریس بدیم؟؟  

عزیزم... تو میخوای خودمون رو درگیر همچین موضوعی کنیم؟ دستکاری و تغییر قدرت؟ این " -

"ما تو همچین دردسر بزرگی بیفتیم. همون کاریه که لوسیانا انجام داد و باعث شد که  

 لگدی به زمین زدم و گفتم:

"آخه این منصفانه نیست." -  

 داستین جواب داد:

میدونم؛ اما وظیفه ما به عنوان دوست اینه که هوای کریس رو داشته باشیم. و همین کار رو هم " -

"ی وجودش رو پیدا میکنه.ی گمشدهمیکنیم! قطعا کریس هم نیمه  

"همینطور باشه! باید" -  

"همینطور هم میشه!" -  

 داستین چند لحظه مکث کرد و بعد دوباره به حرف اومد:

ی جادوگران به مشکل برخوردیم. های دیگهبرگرد خونه تسا! ما برای ارتباط برقرار کردن با گروه" -

"های ما جواب نمیدن.هاشون اصال به تماسخیلی  

"چه عالی! از این بهتر نمیشه!" -  

"دقیقا!" -  

های آروم به سمت خونه راه افتادم؛ اما تو همون لحظه به خودم یه قولی دادم.با قدم  
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وقتی برای دومین بار جهان رو از شر شیاطین نجات دادم؛ قصد دارم دنبال راهی برای کمک به کریس 

 بگردم.

 شاید کریس تسلیم شده باشه؛ اما من نه!

سر هم رخ دادن؛ بهم یاد دادن که هیچ چیز تو زندگی پشت ای کهکنندهاتفافات مزخرف و دیوونه

 آسون نیست.

سرنوشت داستین رو وادار کرد تا منو تبدیل به یه گرگینه کنه و بعد از این اتفاق، من و داستین یه 

امون آرامش رو سر گذاشتیم تا باالخره تونستیم تو رابطهسری ماجراهای تلخ و آزاردهنده رو پشت

.برقرار کنیم  

حلی برای برطرف کردن مشکل بینشون وجود داره. فقط اگه کوزت جفت کریس باشه، حتما یه راه

حل خبر نداره.کریس هنوز از اون راه  

*** 

 وقتی وارد خونه شدم، شین با موبایلش مشغول حرف زدن با کسی بود:

میفهمم... -  

من کامال جدی گفتم شین! تو واقعا از من چه انتظاری داری؟؟ -  

وار جیغ میکشید؛ انگار شدیدا عصبی بود؛ اما نمیخواست کسی صداش نی که پشت خط بود، زمزمهز

 رو بشنوه.

 شین گفت:

میدونم؛ اما قضیه فقط ما نیستیم. لوسیانا... -  
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خوبی تو ذهن همه لوسیانا مُرده! و حاال حرف حسابت چیه؟ گندهایی که اون زن به بار آورده، به -

وقت تو اومدی سراغ من و ازم کمک میخوای؟! ها فراموش نمیشه؛ اونحک شده و حاال حاال

. من وجه! هر چیزی یا هرکسی که از گروه جادوگران شما باقی مونده، برای ما مُرده تلقی میشههیچبه

ها حتما منو از حتی نباید به تماس تو جواب میدادم. اگه کسی بفهمه من دارم با تو حرف میزنم، اون

ازن بیرون!گروه میند  

 شین گفت:

بیخیال رامونا! تو نمیتونی بخاطر کارهایی که لوسیانا انجام داده، ما رو مقصر بدونی. -  

 شین یه لحظه سکوت کرد و بعد پرسید:

رامونا؟؟ -  

 بعد نگاهی به صفحه موبایلش انداخت و گفت:

وسط حرف زدن من، گوشی رو قطع کرد! -  

 روی صندلیم نشستم و گفتم:

ی پیدا کردن یه جادوگر دیگه برای هیئت جدید داره خوب پیش طور که معلومه پروسهخب این -

 میره؛ مگه نه؟

 شین با لحن تمسخرآمیزی گفت:

یه چیزی فراتر از خوب! -  

... شاید بتونیم روی جادوگران کُلرادو حساب باز کنیم؟خب! باشهخیلی -  

 کالدیا سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت:
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. و کریس تنها کسیه که این شانس رو داره تا بتونه با هامون جواب نمیدهاتاقی کوزت به تماسهم -

 کوزت ارتباط برقرار کنه. شاید بهتره وقتی کریس برگشت، ازش بخوایم...

نه! -  

 امکان نداره من از کریس بخوام که دوباره با کوزت تماس بگیره. نه بعد از چیزهایی که فهمیده بودم.

م:گفت  

من خودم هم میتونم سعی کنم به کوزت پیام بدم؛ اما راستش کوزت خیلی واضح بهمون فهموند که  -

وقت االن ازش رسوندن خودش و سه تا پری دیگه به اینجا قبل از امشب، خیلی طول میکشه. اون

 بخوایم یه جادوگر هم همراه خودش بیاره؟ حس میکنم اینطوری خیلی بهش فشار میاریم.

ت ریور چرخیدم و گفتم:به سم  

کدوم از جادوگرهای گروهت قصد ندارن برای کمک بیان؟هیچ -  

 ریور سرش رو به عالمت منفی تکون داد و گفت:

های قدرت و نه! بهترین کاری که برای جادوگرهای گروه من اولویت داره، پیدا کردن کریستال -

که خودشون رو درگیر جنگ کنن. درضمن ها خوششون نمیاد ها به جواهراته! اونتبدیل کردن اون

هام برای جورایی مایه ننگ گروهمون تلقی میشم؛ چون بقیه فکر میکنن وقتی من از کریستالمن یه

ها توهین میکنم!حمله یا دفاع از خودم استفاده میکنم؛ درواقع دارم به این کریستال  

 خب!

بست.رسما رسیدیم به بن  

 گفتم:



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
663 

 

های مختلف سفر کردی تا بتونی اوضاع های طوالنی به مکانبلیز؟ تو مدتای ندارن؟ بقیه ایده -

های دیگه رو از نزدیک بررسی کنی. بنابراین مطمئنا تو این سفرها به صورت اتفاقی با یه سری گروه

 از جادوگرها هم مالقات کردی؛ درسته؟

نفره رو مقصر مشکالت یئت هفتآره، دقیقا! اما جادوگرهایی که من باهاشون ارتباط دارم، درواقع ه -

حلی پیدا کنیم.اخیر میدونن و معتقدن حاال وظیفه ماست که برای این مسئله راه  

 اوه!

تر میشه!!اوضاع لحظه به لحظه داره قشنگ  

 وقتی این قضیه خاتمه پیدا کنه، من باید یه صحبت جدی با جادوگرها داشته باشم.

 داستین تو ذهنم پرسید:

"کدوم جادوگرها حرف میزنی؟ داری درمورد" -  

"همشون!" -  

چون واقعا نیازه که جادوگران این تفکرات گوهشون رو کنار بذارن، باهم به توافق برسن و ارتباطشون 

های دیگه گسترش بدن.رو با گروه  

 به سمت لوکاس چرخیدم و گفتم:

درسته؟لوکاس؟ تا جایی که من شنیدم، تعدادی جادوگر تو گروه تو سکونت دارن؛  -  

کدومشون بتونن ها تصمیم بگیرن برای کمک به ما بیان، من فکر نمیکنم هیچحتی اگه بعضی از اون -

موقع خودشون رو به اینجا برسونن. مگه اینکه ما بتونیم برای اجرای طلسم تا فردا صبر کنیم؟به  

 حتی پیشنهاد منتظر موندن تا فردا باعث میشد که حسابی مضطرب و عصبی بشم.
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فتم:گ  

نه! این کار باید همین امشب انجام بشه. -  

 از روی صندلیم بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن.

ای من جادوگران زیادی رو نمیشناسم تا بتونم ازشون کمک بخوام؛ اما به هر حال باید به یه نتیجه

 برسم.

 خطاب به رافائل گفتم:

اما نظرت درمورد خودت چیه؟ رافائل؟ متنفرم از اینکه همچین چیزی ازت بخوام؛ -  

 رافائل به صندلیش تکیه داد و گفت:

درواقع من میتونم این کار رو انجام بدم؛ اما خودت در جریانی که من هنوز با آستاروت پیوند دارم. -  

خب منم با آستاروت پیوند دارم! -  

چ مهارت خاصی ندارم تر از منی و حضورت تو هیئت جدید، ضروریه. من عمال هیدرسته؛ اما تو قوی -

که براتون نفعی داشته باشه. فقط میشه گفت من جادو دارم... که البته در حال حاضر آلوده شده. قبال 

)منظورش  سازی روح من، جونش رو از دست دادیه نفر برای حل این مشکل و کمک به پاک

 موراکوعه(. من نمیخوام دوباره همچین اتفاقی رخ بده.

خب!خیلی -  

کری به ذهنم خطور کرد.یهو ف  

 نگاهم رو به سمت شین چرخوندم و گفتم:

یه نفر دیگه هم هست که ما درموردش حرف نزدیم. -  
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شین صاف روی صندلیش نشست و به من خیره شد. اون دقیقا میدونست که من دارم درمورد چه 

 کسی حرف میزنم.

 به حرف اومد:

ه.نه! ما نمیتونیم. اون دختر داغون و شکسته شد -  

 اما شاید حال بِث نسبت به قبل بهتر شده باشه.

 گفتم:

اما تو میدونی که بث کجاست؟ -  

نه! -  

.جا شد، انگار راحت نبودشین کمی روی صندلیش جابه  

 ادامه داد:

وقت جواب نداد. بخاطر همین تصمیم گرفتم بهش من قبال چندبار باهاش تماس گرفتم؛ اما اون هیچ -

شم. من قصد داشتم پیداش کنم و باهاش در تماس باشم؛ اما...زمان بدم و مزاحمش ن  

آخرین باری که باهاش حرف زدی، چه زمانی بود؟؟ -  

ایلبه مستقر بودیم. درست قبل از اینکه تگزاس رو به مقصد نیومکزیکو وقتی که ما هممون تو سنت -

 ترک کنیم تا جلوی لوسیانا رو بگیریم.

زیادی سپری شده. اوه! از اون زمان تا حاال مدت  

من حتی به این موضوع فکر نکردم که از حال بث پرس و جو کنم تا ببینم وضع روحیش چطوره و 

 چیکار میکنه.
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 راستش من بث رو به اندازه کافی نمیشناسم.

هاش بمونه یا یه همچین چیزی...من فکر میکردم که اون از پیش ما رفته تا کنار دوست  

یش اومده که واقعا چه اتفاقی برای این دختر افتاده و االن کجاست!اما االن این سوال برام پ  

 شین گفت:

من میتونم باهاش تماس بگیرم؛ اما... -  

اش رو نثارم کرد.به سینه شد و نگاه خیرهدست  

 به نظر میرسید شین حسابی از دستم عصبانیه که حتی موضوع بث رو وسط کشیدم.

 ادامه داد:

بخوایم که تو این کار بهمون کمک کنه.اما ما نمیتونیم ازش  -  

 خطاب به شین گفتم:

من یه هیوال نیستم! و قصد ندارم بث رو مجبور کنم تا طلسم موردنظرمون رو اجرا کنه؛ اما اون  -

دختر یه جادوگره و درضمن، از جادوگران گروه خودتون محسوب میشه. بنابراین تمام مشکالتی که 

ها هدف و انگیزه های دیگه در پیش داریم؛ مخصوصا اینکه اونران گروهما برای سروکله زدن با جادوگ

چیزها درمورد بث صدق نمیکنه؛ چون این دختر از گروه  ما رو زیر سوال میبرن... هیچکدوم از این

 خودمونه و ما رو میشناسه.

هات درسته؛ اما...حرف -  

 کالدیا حرف شین رو قطع کرد و گفت:
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هست. بخاطر همین بود  اش کُشته شدن؛ اما اون هنوز قوی و باارادهتمام خانوادهاون یه دختر قویه!  -

ی جادوگران تصمیم گرفتن کنار لوسیانا بمونن، بث قاطعانه از لوسیانا فاصله گرفت و که وقتی بقیه

. همراه ما قلمرو جادوگران رو ترک کرد. جد پدری و جد مادری این دختر، هردوشون جادوگر بودن

شاید برای مدتی به خودش استراحت داده باشه و از جادو فاصله گرفته باشه؛ اما جادو بخشی از  اون

وجود این دختره! اگه ما بتونیم بث رو پیدا کنیم، شاید اون با پیشنهادمون موافقت کنه. اگه اون فقط 

تفاده کنه و ذره شبیه من باشه، مطمئنم که دلش میخواد از جادوش برای انجام کارهای خیر اسیه

اش به نفع همه خب... کاری که ما میخوایم انجام بدیم، یه نیت خوب پشتش قرار گرفته که نتیجه

 هست.

 آقای داوسون دوباره به اتاق ناهارخوری برگشت و گفت:

یه لحظه صبر کنین! شما دارین درمورد بث حرف میزنین؟ -  

بایلش بود؛ اما حاال که دوباره روی آقای داوسون تقریبا تمام صبح مشغول سروکله زدن با مو

 صندلیش نشسته، موبایلش رو کنار گذاشته و ظاهرا میخواد تو بحث ما شرکت کنه.

 نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم.

کم دارن متوجه میشن که ما دقیقا درمورد چه های داخل اتاق، تازه کماینطور که معلومه گرگینه

 کسی حرف میزنیم و بث کیه.

داوسون نگاه کردم تا جواب سوالش رو بدم.به آقای   

هامون اسم بث رو بیان کرده بودیم؛ اما با این وجود برای الی حرفبار البههرچند که گمونم چندین

 اطمینان جواب دادم:

ی عالی محسوب میشه؛ اما شین مخالفه!آره! من فکر میکنم بث یه گزینه -  

 شین به حرف اومد:
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و داغون شده! دست از سرش بردارین! اون دختر حسابی شکسته -  

آرومی از لوکاس پرسید:بلیز به  

بث کیه؟؟ -  

انقدر تُن صداش پایین بود که کامال معلوم بود نمیخواست رشته کالم ما رو قطع کنه؛ اما خب شنوایی 

ها به اندازه کافی قوی هست که این صدا رو کامال واضح بشنون.گرگینه  

لیز، کمی به شین فرصت بده تا از دنده لج کوتاه بیاد و باهامون همکاری شاید جواب دادن به سوال ب

 کنه.

 قبل از اینکه بتونم جواب بلیز رو به زبون بیارم، کالدیا گفت:

عالوه بر من، رافائل و شین که از گروه جادوگران آلکوئالر زنده موندیم، یه نفر دیگه هم جون سالم  -

کاستاریکا )یک کشور در آمریکای مرکزی( وقتی مشغول درمان به در برده و اون دختر، بثه! تو 

تاشون با من پیوند ایجاد رافائل بودم، شین و بث هم اونجا کنارمون بودن. رافائل، شین و بث هر سه

موقع از شر پیمان خونی که با لوسیانا بسته بودیم، کردن و به این ترتیب ما چهار نفر موفق شدیم به

ی بث... خواهرش که اون رو بزرگ کرده بود، شوهر خواهرش و انوادهخالص شیم... اما خ

ی جادوگران، به دست هاش همشون هنوز تو قلمرو جادوگران ساکن بودن و همراه بقیهخواهرزاده

 لوسیانا به قتل رسیدن.

های کالدیا خیس شده بود و لوکاس دست جفتش رو گرفت تا آرومش کنه.چشم  

 ادامه داد:

های آمریکا( رفتیم، بث همراهمون ا برای مقابله با لوسیانا به نیومکزیکو )یکی از ایالتوقتی که م -

اش بدجوری رو قلبش سنگینی میکرد... طوری که نیومد و تو تگزاس موند. غم از دست دادن خانواده

تمام فکر و ذهن بث فقط روی همین موضوع متمرکز شده بود. وقتی ما به تگزاس برگشتیم، بث از 
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اینجا رفته بود. من سعی کردم با استفاده از گوی بلورین مکان بث رو پیدا کنم؛ اما اون یه حفاظ 

اطراف خودش ایجاد کرده بود که به کسی اجازه نمیداد ردش رو پیدا کنه. من فکر کردم که اون به 

دوباره کمی زمان نیاز داره تا با خودش خلوت کنه و هروقت که آمادگیش رو داشته باشه، خودش 

 برمیگرده پیشمون.

 آهی کشیدم و گفتم:

کس نمیدونه که بث کجاست یا وقتی ما اینجا رو ترک کردیم تا به سنتافه بریم، چه اتفاقی پس هیچ -

 برای این دختر رخ داد.

 آقای داوسون به حرف اومد:

نه اینطور نیست! حرفت کامال درست نیست؛ چون من میدونم که بث کجاست. -  

آرومی پرسید:کالدیا به  

تو میدونی؟؟ -  

 تُن صداش انقدر پایین بود که انگار فکر میکرد اشتباه شنیده؛ اما آقای داوسون قاطعانه جواب داد:

معلومه که میدونم! -  

تک جادوگرهایی که دور میز نشسته بودن، نگاه ی تکآقای داوسون به سمت جلو خم شد و به چهره

 کرد.

 بعد گفت:

من نبود که خودش تنهایی اینجا رو ترک کنه؛ بخاطر همین من سعی کردم درمورد برای بث اصال ا -

اش و کسانی که پشتیبانش محسوب میشدن این موضوع بهش مشورت بدم. بث تمام اعضای خانواده
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و کنار اومدن با این غم واقعا براش سخت بود. اما اون یه دختر قویه که برای  رو از دست داده بود

. حال بث نسبت به قبل خیلی بهتر شده و اوضاع روحیش واقعا پیشرفت کرده.گهزندگیش میجن  

 شین فورا به حرف اومد:

اون االن کجاست؟؟ -  

آمیز بود؛ انگار داشت آقای داوسون رو متهم میکرد که از قصد بث رو مخفی لحن شین تند و اتهام

 کرده!

نم که آقای داوسون بخواد همچین کاری اما آقای داوسون همچین آدمی نیست. حداقل من فکر نمیک

 انجام بده.

 آقای داوسون توضیح داد:

های روانشناسی بستری بود تا وضع داغون روحیش بث به مدت دو هفته تو یکی از بهترین کلینیک -

کمی بهتر بشه. بعد از اون دو هفته، من ازش خواستم بهم بگه که دوست داره چیکار کنه. اگه دلش 

ر بره یا اگه رفیقی داره که دلش میخواد پیش اون بمونه... اما اون دختر هیچ مکانی تو میخواد به سف

ذهنش نبود که بخواد به اونجا بره. بث نیاز داشت مدتی از جادو دور بمونه و کمی استراحت کنه؛ اما 

تر مسن و سال خودش باشه و مهبرای گذروندن این دوره از زندگیش، نیاز به یه رفیق داشت که هم

های جالبی داره و هر زمان که عصبی یا ناراحت ها رو درک کنه. بث موهبتاینکه دنیای فراطبیعی

ریزی کردم تا بث بتونه  ها کمی از کنترل خارج میشن. بنابراین من طوری برنامهمیشه، این قدرت

ی جدید بتونه خونهپیش یه نیمه اِسپِرایت تو شهر آستین )مرکز ایالت تگزاس( زندگی کنه تا این هم

ها هستند(ها و اِلفای شبیه به پریها موجوداتی افسانهکمی به بث کمک کنه. )اسپرایت  

 کالدیا خندید و گفت:

مطمئن بودم که این کار رو میکنی. -  
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ای شنیدم که برای درکش مشکل داشتم؛ اما خب فکر نکنم های آقای داوسون، یه کلمهالی حرفالبه

.عادی باشهچیز عجیب و غیر  

 باید بعدا درمورد اینکه یه اِسپرایت دقیقا چه موجودی هست، تحقیق کنم.

 آقای داوسون لبخند زد و گفت:

اسپرایت  خونه بشه. البته آپارتمان این دختر نیمهواقعا خوشحال شدم وقتی نِل قبول کرد با بث هم -

سال دوم، که بث تنها بمونه. من برای نیمچندان عالی و درجه یک نیست؛ اما به نظرم بهتر از این بود 

نام کردم. البته فقط دروس پایه، محض اطمینان که اگه ها ثبتبث رو برای شرکت تو بعضی از کالس

 بث تصمیم گرفت تو دانشکده تحصیل کنه، شرایط براش فراهم باشه.

 شین گفت:

بث واقعا حالش خوبه؟ -  

 آقای داوسون به صندلیش تکیه داد و گفت:

های شما تو قلمرو جادوگران رو به آتیش کشیدیم، اون زمان بهتون گفتم که ما بعد از اینکه خونه -

ها از تمام جادوگرانی که از گروه آلکوئالر باقی مونده باشن، حمایت و مراقبت میکنیم. من گرگینه

بخشی از وظیفمه. بهتون دروغ نگفته بودم؛ بلکه اون حرفم کامال جدی بود. من یه آلفا هستم و این 

 بخاطر همین بود که من هر هفته باهات تماس میگرفتم تا از حالت خبردار بشم شین!

جا شد و گفت:شین چند لحظه به میز خیره شد؛ بعد کمی روی صندلیش جابه  

من فکر میکردم تو فقط داری در حقمون لطف میکنی. -  

 بلیز به حرف اومد:
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ها رو زندگی کسی تاثیر منفی بذارن یا ناخواسته بهش صدمه قضیه لطف کردن نیست. اگه گرگینه -

ها طبق همین اصول های مختلف گرگینهها هممون از اون فرد حمایت میکنیم. گروهبزنن؛ ما گرگینه

 اداره میشن.

ی تایید تکون داد و گفت:آقای داوسون سرش رو به نشونه  

ن اطمینان حاصل کردم که بث هر چیزی که برای دقیقا همینطوره! و منم همین کار رو انجام دادم. م -

یه زندگی خوب و سالم نیاز داره رو در اختیار داشته باشه و من به این کار ادامه میدم تا جایی که 

. در حال حاضر بث تو یه شرایط روحی بث کامال مثل سابق بشه و بتونه روی پاهای خودش وایسته

اتاقی داره که ایلبه نزدیکه. اون االن یه هماتفاقا به سنتآپارتمان تو شهر آستین سکونت داره که 

های جدیدی پیدا کرده و حتی من شنیدم که دو سه تا قرار میتونه بهش کمک کنه. درضمن دوست

 مالقات عاشقانه رو هم تجربه کرده.

 آقای داوسون نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

ه باشه و منم بهش گفتم هر کاری که بتونم برای بث میخواست یه زندگی عادی و بدون جادو داشت -

کمک بهش انجام میدم. من به تو هم پیشنهاد دادم که هر کمکی الزم داری، فقط کافیه بهم بگی 

های منو رد کردی. من به رافائل هم پیشنهاد کمک دادم؛ اما اونم شین؛ هرچند که تو تا االن کمک

ش دیگه شک دارم لوکاس اجازه بده جفتش از کسی جز مثل تو برخورد کرد. برای کالدیا هم راست

 خودش کمک بخواد.

آرومی گفت:لوکاس به سمت جفتش خم شد و به  

کالدیا دیگه صاحب داره! -  

 از آقای داوسون پرسیدم:

تو فکر میکنی بث برای اجرای طلسم باهامون همکاری میکنه؟ -  
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بهتر از بقیه میشناسه.ظاهرا در حال حاضر، آقای داوسون تنها کسیه که بث رو   

 آقای داوسون شونه باال انداخت و گفت:

نمیدونم. تا االن که بث میخواسته خودش رو از جادو دور نگه داره. من نمیدونم این تصمیمی که  -

.. فقط بث میتونه جواب این سوال رو بهت بگهگرفته موقته یا برای همیشه هست  

خب! پس بیاین از بث بپرسیم.خیلی -  

های زیادی برای انتخاب کردن نداریم و با اینکه من واقعا بث رو خیلی خوب نمیشناسم؛ اما گزینه ما

 تصویری که از اون دختر تو ذهنم به یاد میارم، یه تصویر خوبه!

آقای داوسون موبایلش رو از تو جیبش بیرون آورد، شماره بث رو از لیست مخاطبینش پیدا کرد و به 

، تماسو روی بلندگو گذاشت.محض شنیدن صدای بوق  

 بث جواب داد:

سالم مایکل! خیلی زود تماس نگرفتی؟؟ -  

 همونطور که از آقای داوسون شنیده بودیم، بث واقعا شاد به نظر میرسید.

 آقای داوسون گفت:

راستش فقط از جانب خودم تماس نگرفتم. ما هممون این تماس رو برقرار کردیم تا ازت خواهش  -

رگی در حقمون بکنی.کنیم لطف بز  

خش پخش شد؛ بعد بث به حرف اومد:از پشت خط کمی صدای خش  

خب... من االن یه جایی پیدا کردم تا بشینم. حاال بهم بگو قضیه چیه؟خیلی -  

 شین گفت:
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هِی دختر! -  

آرومی بیرون فرستاد و گفت:بث بازدمش رو به  

سالم شین. حالت چطوره؟ -  

من خوبم. خودت چطوری؟ -  

ها تالش، باالخره وضع روحیم پیشرفت کرده.بعد از مدت -  

 کالدیا فورا به حرف اومد:

ما به کمکت نیاز داریم. -  

من مطمئن نیستم که دیگه چیزی برام باقی مونده باشه که بخوام تقدیمش کنم کالدیا. -  

 گفتم:

سالم بث! من تسام. -  

م از روی صدای من، بتونه تشخیص بده بث صدای جادوگرهای گروهش رو میشناسه؛ اما مطمئن نیست

.که من کیم، بخاطر همین خودم رو معرفی کردم  

 ادامه دادم:

ی مرگ و هامون گوش بده. باور کن اگه قضیهفقط قبل از اینکه بهمون جواب نه بگی، لطفا به حرف -

 زندگی نبود، ما مزاحمت نمیشدیم؛ اما خب مجبور شدیم باهات تماس بگیریم.

ن گوش میدم.باشه! م -  

.کالدیا تمام ماجرا رو برای بث تعریف کرد  
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به هر حال کالدیا بهتر از من بث رو میشناسه؛ بنابراین خودم رو کنار کشیدم و توضیح دادن برای بث 

.ی کالدیا گذاشتمرو به عهده  

فاقات اخیر رو ی زیادی رخ داده بودن و ما دائما داریم تمام اتکننده و غیرمنتظرهامروز مسائل ناراحت

ها رو برای کمک متقاعد کنیم.با جزئیات کامل برای افراد جدید تعریف میکنیم تا اون  

اگه بخوام روراست باشم، باید اعتراف کنم که واقعا خسته شدم؛ اما هنوز کوهی از مشکالت سر 

 راهمون قرار دارن که باید قبل از اینکه امروز به انتها برسه، فتحشون کنیم.

نوز اول راهیم و کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.و ما ه  

 پوف...

هام رو ماساژ داد تا تنشی که به جونم افتاده بود رو کمتر کنه... آخه سنگینی داستین کمی شونه

 اتفاقات این مدت، واقعا داره از تحملم خارج میشه.

 من واقعا به کمی آرامش نیاز دارم.

ذهنم گفت:داستین از طریق پیوندمون تو   

"ما از پس این مشکل هم برمیایم." -  

 امیدوارم که حرف داستین درست باشه.

های کالدیا تموم شد، بث سکوت کرد.وقتی حرف  

 نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم.

 همه به سمت جلو خم شده بودن و منتظر بودن تا جواب بث رو بشنون.

 بث باالخره به حرف اومد:
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سر گذاشتیم؛ اما ظاهرا اینطور نبوده. مگه نه؟قضیه رو پشت من فکر میکردم ما این -  

 کالدیا جواب داد:

آره! این قضیه هنوز ادامه داره. و من فکر میکنم یا بهتره بگم مطمئنم احساسمون نسبت به این  -

 ماجرا، کامال مشابه هست.

هق بود.بث خنده آرومی سر داد؛ اما صدایی که از گلوش بیرون اومد، بیشتر شبیه هق  

وقت قطع سکوت بث به حدی طوالنی شده بود که من مدام تماس رو چک میکردم تا مطمئن بشم یه

 نشده باشه.

 میدونم که بث به چند لحظه زمان نیاز داره و کامال بهش حق میدم.

 کمی انتظار کشیدن، از نظر من مشکلی نداره.

 میدونم که بث به ما جواب مثبت میده. مطمئنم!

ی قدرته یا دلش میخواد انتقام بگیره یا دلش برای جادو تنگ شده... نه!ر اینکه بث تشنهنه به خاط  

 فقط یه حسی بهم میگه که این دختر بهمون کمک میکنه.

تر میشم.تر میشه، من از این احساسی که دارم، مطمئنهرچی سکوت بث طوالنی  

اب بده و انجمن جدید خیلی بهتر از تنها دلیلی که باعث میشه طلسمی که میخوایم اجرا کنیم، جو

ها رو برای تحقق اهدافِ درست به کار نفره فعلی، کارساز باشه؛ اینه که ما تمام این تالشهیئت هفت

 گرفتیم.

 چون مجبوریم که این کار رو انجام بدیم.

ای برای انتخاب نداریم.ی دیگهچون گزینه  
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اگه شرایط انقدر بحرانی نبود، هیچکدوممون حاضر  به استثنای بلیز، من با دلیل و منطق مطمئنم که

عالمه مسئولیت به دنبال داره، نمیشدیم برای اجرای این طلسم و تشکیل یه هیئت جدید که یه

 داوطلب بشیم.

کوزت همیشه مشغول سروکله زدن با مشکالتش تو دربار ماهه و مدام سعی میکنه راهی برای دور 

ها پیدا کنه.شدن از قلمرو پری  

های سنگین بره، خوشش نمیاد؛ اما مجبور شده به خاطر کریس اصال از اینکه زیر بار مسئولیت

 وضعیت فعلی، همرنگ جماعت بشه و باهامون همکاری کنه.

حرفه؛ ولی در کنار لوکاس، انگار دل و جراتی که باید از خودش نشون بده کالدیا کمی خجالتی و کم

وقت دلش نمیخواست که رهبر یه گروه از با این وجود، کالدیا هیچرو تو وجودش پیدا کرده؛ اما حتی 

جادوگران باشه؛ چه برسه به اینکه تو همچین هیئت مهمی به نمایندگی از تمام جادوگران حضور 

 داشته باشه.

کدوممون عضویت تو هیئت ریزی کردیم، جواب میده؛ چون با اینکه هیچای که ما براش برنامهنقشه

ت نداریم؛ اما هممون دست به دست هم دادیم تا این کار عملی بشه.جدید رو دوس  

 این قضیه فقط بخاطر خودمون نیست؛ بلکه بخاطر همه هست.

ها ارتباط های متفاوت فراطبیعینحوی با گروهو این حقیقت که هر کسی که تو انجمن جدید عضوه، به

خب این نشون میده کاری که ما میخوایم  داره و هیچ تعصبی برای محدود کردن این ارتباطات نداره،

ها رو باهم متحد کنه.ی فراطبیعیجورایی قراره همهانجام بدیم، یه  

زده به صندلیم میخکوب شدم و منتظر ی خوبیه و حتی با اینکه االن مضطرب و هیجانبث گزینه

ا خوب به این جواب این دختر هستم؛ اما از طرفی خوشحالم که چند لحظه به خودش فرصت داده ت

 موضوع فکر کنه.
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 بث گفت:

خب... من نیاز دارم که... -  

 صدای بث طوری بود که انگار میخواست بزنه زیر گریه!

 ادامه داد:

من چند دقیقه زمان نیاز دارم تا بتونم درموردش فکر کنم. -  

خط پخش شد، نشون میداد که بث تماس رو قطع کرده.های مستمری که از پشتو صدای بوق  

 شین غر زد:

لعنتی! -  

العملی از خودش نشون داده بود؛ فقط انقدر شوکه شده بودم راستش ذهن منم دقیقا همچین عکس

 که چیزی بروز ندادم.

 شین ادامه داد:

من بهتون گفته بودم! ما حتی نباید... -  

 آقای داوسون موبایلش رو به سمت ما گرفت و گفت:

بث داره بهم پیام میده. -  

زنی که باالی صفحه میدیدیم، نشون میداد که بث داره مطلبی برامون ی چشمکنقطه همطمئنا س

 تایپ میکنه.

باری فرو رفته بود و همه منتظر بودیم تا بث پیامش رو ارسال کنه.اتاق تو سکوت مرگ  
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هام نبض دارن. رسما نفسم رو حبس کرده قلبم به حدی تند میتپید که حس میکردم حتی گوش

 بودم.

به حضور بث نیاز داشتیم. ما  

.واقعا و شدیدا به این دختر نیاز داشتیم  

وقت قطعا هممون به فنا میریم.اگه بث نتونه یا نخواد به ما ملحق بشه، اون  

ای که برامون باقی میمونه، رافائله.ی دیگهاگه بث بهمون جواب منفی بده، تنها گزینه  

.تو وجودش نداره و درضمن با آستاروت هم پیوند داره اما رافائل خودش گفته بود که جادوی زیادی  

مطمئن نیستم این موضوع چقدر میتونه به اجرای طلسم لطمه بزنه... آخه به هرحال منم با آستاروت 

 پیوند دارم.

...اما نمیشه که  

 آقای داوسون گفت:

بث میاد! -  

د بند وجودم رسوخ کرد و نفس به محض اینکه آقای داوسون اون کلمات رو بیان کرد، آرامش تو بن

 راحتی کشیدم.

 مطمئنم که بقیه هم مثل من، همچین حسی داشتن.

 آقای داوسون ادامه داد:

زود بث گفته که به یه دقیقه زمان احتیاج داشته تا بتونه خودش رو جمع و جور کنه؛ اما خیلی -

نه.ساکش رو جمع میکنه و تا یکی دو ساعت دیگه خودش رو به اینجا میرسو  
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 گفتم:

اوه! خداروشکر... -  

 این رو گفتم و سرمو روی میز گذاشتم.

تنش و استرسِ همین چند دقیقه به حدی روم تاثیر گذاشته بود که حتی دیگه نمیتونستم وزن سرم 

 رو تحمل کنم و باال نگهش دارم.

 خدایا شکرت!

آرومی نوازشم کرد. تو ذهنم گفت:داستین دستشو روی کمرم گذاشت و به  

"این قضیه جواب میده. باید قدم به قدم پیش بریم. ما باالخره از شر آستاروت خالص میشیم." -  

 همونطور که سرم روی میز بود، نگاهم رو به سمت داستین چرخوندم و از طریق پیوندمون گفتم:

"امیدوارم همینطور بشه." -  

من ایمان دارم که کوزت به همراه حاال که ما هر چهارتا جادوگر رو برای هیئت جدید پیدا کردیم و 

موقع خودش رو به اینجا میرسونه؛ بنابراین فقط یه چیز دیگه باقی مونده که ما بهش ها بهی پریبقیه

 نیاز داریم.

 ایالی!

های ما برای نجات دنیا، نتیجه بده.ایالی بمبی مبهم از قدرت جادوییه که باعث میشه تمام تالش  

نگاهم رو اطراف میز چرخوندم. گفتم:صاف روی صندلیم نشستم و   
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کسی چیزی درمورد معامله کردن با یه آرکون میدونه؟؟ چون مورد بعدی تو لیست کارهایی که باید  -

انجام بدم، معامله کردن با یه آرکونه و من ترجیح میدم، چیزی که از روحم باقی مونده رو دودستی به 

تر بشه!گوهفنا ندم. نمیخوام وضعیتم از اینی که هست،   

بلیز خندید، منم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و لبخند زدم؛ حتی با اینکه وجودم از دلواپسی لبریز 

 شده بود.

.مطالبی که من درمورد ایالی میدونم، خیلی محدود و مختصره  

 ایالی یه شیطان نیست. یه فرشته هم نیست.

داره.نمیشه گفت ماهیت خوبی داره؛ اما خب ماهیت بدی هم ن  

ها مهارت خاصی تو ها خیلی پیچیده و دردسرسازه؛ چون پریهمه میگن که معامله کردن با پری

 فریب دادن بقیه دارن.

 اما معامله کردن با یه آرکون چطوریه؟

هیچکس نمیدونه که این قضیه ممکنه چطور پیش بره و... این اواخر، روند زندگی من طوری پیش 

ارهایی که باید برای رسیدن به هدفم انجام بدم، میتونه هر صفتی رفته که یه حسی بهم میگه ک

 داشته باشه؛ به جز ساده و آسون!

*** 

های این مسیر جنگلی، ها و برآمدگیفکر کنم دفعه هزارمه که ماشینمون بخاطر عبور از فرورفتگی

هام مدام به هم برخورد کنن.چنان تکون میخوره که باعث میشه دندون  

یکنم فکم لق شده و مغزم تاب برداشته بس که مثل ژله تکون خوردم و لرزیدم!واقعا حس م  
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وگو کردیم و احتماالتی که ممکن بود بعد از اینکه کمی با بقیه درمورد معامله کردن با یه آرکون گفت

رخ بدن رو بررسی کردیم؛ من و داستین تصمیم گرفتیم سوار ماشینمون بشیم و مسیر رسیدن به 

زی که داستین برام خریده بود رو در پیش بگیریم.زمین سرسب  

هامون درمورد اینکه چطور با یه آرکون دست و پنجه نرم های ما و دوستالبته باید اعتراف کنم بحث

ها مواجه کدوممون قبال با آرکونی خاصی نرسید و چندان هم کارآمد نبود؛ چون هیچکنیم؛ به نتیجه

ای باید با این موجودات کنار بیایم.ه شیوهنشده بودیم و نمیدونستیم به چ  

امون رو اونجا ی سرسبز و زیبایی که بعدها قراره خونهمن و داستین قصد داریم تو همون محوطه

 بسازیم؛ ایالی رو فرا بخونیم.

 و من امیدوارم که ایالی خودش رو بهمون نشون بده.

معنی نیست که اون همیشه تو شرایط فقط بخاطر اینکه ایالی دوبار بهمون کمک کرده، به این 

 بحرانی به دادمون میرسه و جونمون رو نجات میده.

بلیز گفته بود تمام کاری که باید برای فرا خوندن ایالی انجام بدم، اینه که به یه مکان آروم برم و 

 همونجا سعی کنم تو حالت خلسه فرو برم.

ون بده.بعد باید از ایالی خواهش کنم تا خودش رو بهمون نش  

اش پیدا میشه.و اگه ایالی این مالقات رو باارزش تلقی کنه، سروکله  

فکر میکنم دلیل اینکه تو تمام تصاویر ذهنی که قبال دریافت کرده بودم، درنهایت شکست خوردم و 

ایالی برای کمک پادرمیونی نکرد، احتماال بخاطر این بود که مرگ من به این شکل برای ایالی به 

افی ارزش نداشته که بخواد خودش رو درگیر کنه.اندازه ک  

ی محکمی به گردنم، جونم رو بگیره؛ گمونم از نظر اینکه سومین شیطان بزرگ جهنم با زدن ضربه

ارزشی محسوب میشه.ایالی مرگ بی  
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 بنابراین از دید ایالی چه چیزی ارزشمنده؟

ویر ذهنیم دیده بودم، فرق داشت؟؟ آخه و چرا اتفاقی که دیشب رخ داد، کامال با چیزهایی که تو تصا

من تو هیچکدوم از تصاویر ذهنیم ندیدم که آستاروت اینطوری ظاهر بشه و همچین لشکری از 

 شیاطین رو فرا بخونه.

یعنی آستاروت دیشب چه قانونی رو شکسته بود که باعث شد ایالی این اجازه رو داشته باشه تا وارد 

؟؟عمل بشه و جونمون رو نجات بده  

های من شروع کردن به وقتی از روی یه گودال دیگه عبور کردیم، ماشین دوباره تکون خورد و دندون

 لرزیدن.

 این وضع واقعا رو اعصاب بود!

 گفتم:

ی جنگلی دفعه بعد، قبل از اینکه بخوایم با ماشین این مسیر رو طی کنیم، واقعا الزمه این جاده -

 کوفتی رو صاف کنیم.

ی باز نیستم که ماشین خودم بتونه این مسیر پر از چاله رو تا رسیدن به محوطه من حتی مطمئن

 زمینمون طی کنه و آسیبی نبینه.

یهو شاسی ماشین به زمین برخورد کرد و صدای تق تق بلندی تو فضا پخش شد... و تو همون لحظه، 

ی ماشین به شیشه بخاطر اون برآمدگی لعنتی که به کف ماشین برخورد کرده بود، سر من محکم

 کوبیده شد.

 غر زدم:

ی محکمی به ام؛ وگرنه کامال مطمئنم که بخاطر همچین ضربهگندش بزنن! خداروشکر که یه گرگینه -

 سرم، از هوش میرفتم.
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 چندبار پلک زدم تا دیدم که حسابی تار شده بود، دوباره واضح بشه.

 داستین گفت:

ده بریم؛ اما آره، حق با توعه. بعد از اینکه مشکالتمون برطرف دیگه از اینجا به بعد رو میتونیم پیا -

 شدن و اوضاع آروم شد، حتما الزمه که این جاده رو بازسازی کنیم.

ی در رو محکم گرفتم و گفتم:همونطور که داستین سرعت ماشین رو کم میکرد، دستگیره  

نسبت به قبل بدتر شده، آره؟ . انگاریادم نمیاد که این جاده تا این حد افتضاح بوده باشه -  

آره! -  

ها متوقف کرد و درنهایت موتور رو خاموش کرد.داستین ماشین رو کنار درخت  

 ادامه داد:

سر گذاشته. عسل رفته بودیم، این شهر چندتا طوفان رو پشتاحتماال تو اون مدتی که ما برای ماه -

 تو فصل پاییز، هوای اینجا حسابی بارونی میشه.

ین پیاده شدم و وقتی پاهام به زمین برخورد کردن، متوجه شدم که کف جنگل پر از لجن و گل از ماش

 و الی شده.

 گفتم:

ظاهرا درمورد باد و بارون تو این شهر شوخی نمیکنی. -  

 گندش بزنن!

ام رسما به فنا میرن.های پشمی موردعالقهبا این وضع، بوت  
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سمت زمینمون ایجاد کنیم تا هردفعه بخاطر رفت و آمد به  ی درست و حسابی بهما حتما باید یه جاده

 اینجا اذیت نشیم.

امون رو شروع کنیم و احتماال ی موردعالقهحتی با اینکه میدونم حاالحاالها نمیشه ساخت خونه

باره اقدام کنیم؛ اما من دوست دارم هر از گاهی به اینجا  ها طول میکشه تا باالخره بتونیم در اینسال

ام.بی  

 داستین گفت:

اینطور نیست که ما مجبور باشیم چندین سال صبر کنیم. هر زمان که تو بخوای، ما میتونیم ساخت  -

امون رو شروع کنیم. فقط کافیه تو بخوای!خونه  

 داستین ماشین رو دور زد و به سمت من اومد.

های داستین سُر دادم و گفتم:الی انگشتهام رو البهانگشت  

امون رو بسازیم. من م داستین! به محض اینکه از شر آستاروت خالص شدیم، بیا خونهمن میخوا -

هایی که ما اینجا کنار هم هستیم، مثل یه دیگه نمیخوام برای چیزی انتظار بکشم. تک تک لحظه

ها، نهایت لذت رو ببرم.هدیه هست و من میخوام از تمام این لحظه  

 داستین تو ذهنم پرسید:

  "ه عزیزم؟حالت خوب" -

"نه!" -  

 چطور میتونستم خوب باشم؟

در حال حاضر، چیزهای خیلی زیادی در معرض خطر هستن و فشار شدیدی که بخاطر پیدا کردن 

فرساست.حلی برای این مشکالت بهم تحمیل میشه، واقعا طاقتراه  
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 گفتم:

راه بشه تا چی روبهمهسر بذاریم. و بعدش واقعا دلم میخواد که همن فقط میخوام امشب رو پشت" -

بتونیم طعم آرامش رو بچشیم. تو فکر میکنی باالخره زمانی فرا میرسه که ما دیگه مجبور نباشیم با 

"نیروهای شیطانی که قصد دارن ما رو بکُشن، سروکله بزنیم؟  

 نامهمن نمیتونم چیزی از آینده بگم؛ اما امیدوارم که همچین روزی از راه برسه. من فکر میکنم بر" -

امون کننده بتونه بهمون کمک کنه؛ پس بیا برای خونهریختن برای یه موضوع جالب و سرگرم

ها با گچ و سیمان ساخته امون آجری باشه یا مثل اغلب خونهریزی کنیم. تو دوست داری خونهبرنامه

"ی هنری داشته باشیم که حسابی روش کار شده باشه؟بشه؟ یا اینکه میخوای یه خونه  

ی هنری چه شکلیه. گمونم الزمه بعد این ماجرا، یه سری از راستش من مطمئن نیستم که یه خونه" -

"ی خودمون ایده بگیریم.ها رو از نزدیک ببینیم تا برای خونهخونه  

تر فشار داد.داستین خندید و دست منو محکم  

 گفت:

"خب گمونم باید یه تاریخ برای این کار مشخص کنیم." -  

های جنگل رویمون نگذشته بود که تونستم زمین سرسبزمون رو پشت درختدی از پیادهمدت زیا

 ببینم.

 داستین یه قطعه زمین وسیع برای من خریده بود که یه برکه هم داشت.

زمین ما واقعا بزرگ بود و دور تا دورش با درختان جنگل محصور شده بود که گمونم دلیل اصلی 

ین بوده.داستین برای خرید اینجا، هم  
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العاده است؛ چون میتونیم چه تو شکل انسان و چه تو ها فوقیه خونه تو دل جنگل، برای ما گرگینه

هامون از اون طرف پرچین شکل گرگمون آزادانه بدوییم بدون اینکه نگران باشیم یکی از همسایه

.داره یواشکی نگاهمون میکنه  

راف این زمین اعمالشون کنم؛ اینطوری میتونیم قصد دارم یه سری طلسم حفاظتی یاد بگیرم تا اط

ها در امان نگه داریم.امون رو از شر مزاحمخونه  

هایی که لوسیانا مثل حصار اطراف قلمرو جادوگران ایجاد کرده بود و باعث البته نه از اون طلسم

تر مالیمها القا بشه؛ بلکه ترجیح میدم از یه طلسم ای به غریبهمیشد که احساس منزجرکننده

 استفاده کنم.

 از طریق پیوندمون به داستین گفتم:

ای رو اینجا شروع میکنیم. این نقطه از العادهامون رو بسازیم، زندگی فوقمطمئنم وقتی خونه" -

"هاست.جنگل، یه مکان عالی برای زندگی گرگینه  

 داستین لبخندی تحویلم داد و گفت:

. اولش وقتی اینجا رو برات میخریدم، همش نگران بودم که من خوشحالم که تو اینطور فکر میکنی -

مورد بوده.تو از این هدیه خوشت نیاد. ولی گمونم نگرانی من برای این موضوع، بی  

نگرانی چرا دیوونه! ما تو اکثر چیزها خیلی باهم تفاهم داریم. -  

یدم:تقریبا نصف مسیر رسیدن به برکه رو طی کرده بودیم که توقف کردم و پرس  

اگه این قضیه، خوب پیش نره... -  

طور کامل بیان کنم، داستین حرفم رو قطع کرد و گفت:قبل از اینکه بتونم فکرم رو به  

نه! ما همیشه و تحت هر شرایطی باهمیم. -  
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میدونستم که من و داستین همیشه تمام کارها رو باهم انجام میدیم؛ مخصوصا حاال و تو همچین 

 موقعیتی!

نحوی یه آرکون رو عصبی کنم.طمئن نیستم چه اتفاقی میفته اگه ناخواسته و بهاما من م  

البته به نظر میرسه که ایالی، شخصیت محترم و خوبی داشته باشه؛ اما من فقط دوبار با این مرد 

ی دوممون هم وسط جنگ با شیاطین بوده!صحبت کردم؛ درضمن مکالمه  

 گفتم:

من فقط... -  

نباید خودت رو بخاطر من قربانی کنی. ما جفت همدیگه هستیم. روح ما باهم بازم نه تسا! تو  -

 درآمیخته شده. تو هر جا که بری، منم همراهت میام.

آره، درسته! اما یادت باشه چیزی که االن گفتی، باید متقابل باشه. تو هم نباید خودت رو بخاطر من  -

 فدا کنی.

ه، باید هردومون باهاش رودررو بشیم. نباید غیر این باشه!همینطوره! اگه قرار باشه اتفاقی بیفت -  

ی قبل از اینکه بتونم ازش بپرسم برای فرا خوندن ایالی آماده هست یا نه؛ داستین سرش رو به نشونه

 تایید تکون داد و گفت:

ام.شروع کن عزیزم! من مثل همیشه آماده -  

های داستین رو تو عمق مان دادم تا بتونم حرفبازدمم رو به بیرون فوت کردم و یه لحظه به خودم ز

 وجودم درک کنم و اجازه بدم حضورش کمی بهم قوت قلب بده.

 اگه قرار باشه با یه آرکون معامله کنم؛ حداقل خوبه که داستین رو کنار خودم دارم و تنها نیستم.
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تر شدم و که آروم هام رو بستم و چهاربار دم و بازدم عمیق رو انجام دادم. وقتی حس کردمچشم

ام به آرامش رسیده؛ سعی کردم تو ذهنم ایالی رو فرا بخونم:وجود آشفته  

"ام تا با تو معامله کنم.ایالی! من آماده" -  

 یهو صداش رو شنیدم:

خب اونقدراهم سخت نبود؛ مگه نه؟ -  

سرم ا پشتنگاهم رو برای پیدا کردن منشا صدا به اطراف چرخوندم و متوجه شدم که ایالی دقیق

 ایستاده.

هاش هم دار به همراه شلوار جین تیره پوشیده بود. درضمن از کفشایالی یه پیراهن سفیدِ دکمه

 خبری نبود!

هاش بودن، پشت موهای طالییش رو که تقریبا سفید به نظر میرسیدن و بلندیشون تا شونه

رها شده بودن.هاش سوق داده بود؛ هرچند که چند تار موی سرکش اطراف صورتش گوش  

های آبیش از خوشحالی میدرخشیدن.چشم  

هرچند که من اصال نمیتونستم درک کنم چه چیز وضعیت فعلی که درگیرش هستیم برای ایالی 

هاش از خوشحالی برق بزنن!جالبه که باعث میشه چشم  

؛ میتونستم بگم روی من، روی زمین ایستاده بوداز اونجایی که ایالی تو هوا شناور نبود و دقیقا روبه

 که قد این مرد حداقل یه فوت از من بلندتر بود.

 و خدای من!

 اصال باورم نمیشه که تالشم برای فرا خوندن ایالی جواب داده و اون االن اینجاست.

 پرسیدم:
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ات پیدا نشد؟؟چرا تو هیچکدوم از مواقعی که به کمکت نیاز داشتم، سروکله -  

ی؟ منظورت تو تصاویر ذهنیته؟مواقعی که به کمکم نیاز داشت -  

آره! -  

ها واقعی نبودن!چون اون -  

راه  ی آرومی به دماغم زد؛ انگار من یه بچه کوچولوی تازه بهاین رو گفت و با نوک انگشتش ضربه

احمقانه ازش پرسیده بودم. افتاده بودم که یه سوال فوق  

 ادامه داد:

ط یه سری احتمال بودن. من وقتم رو بخاطر چندتا اتفافاتی که تو تصاویر ذهنیت رخ دادن، فق -

 احتمال هدر نمیدم و فقط زمانی وارد عمل میشم که تو مسیر درست رو پیدا کرده باشی.

 خب، االن که ایالی اینجاست، حداقل میدونم که باالخره مسیر درست رو پیدا کردم.

 حاال وقتشه که از ایالی درخواست کنم تا بهمون کمک کنه.

 گفتم:

من امیدوارم حرفت به این معنی باشه که... -  

من میدونم تو قصد داری چه چیزی از من درخواست کنی. جواب سوالت، بله هست! من خوشحال  -

 میشم که با قدرتم از طلسم تو حمایت کنم و این بُعد رو مهر و موم کنم...

رج شد؛ اما وقتی فهمیدم که هام خااز بین لب "خداروشکر"ی از شدت شادی و ذوق، ناخواسته کلمه

 درواقع وسط حرف ایالی پریدم، فورا دستمو رو دهنم گذاشتم.

 ایالی گفت:
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ی سنگینی داره!اما دریافت کمک من، برات هزینه -  

همیشه این وسط یه تقاصی وجود داره که باید به جون بخرم. -  

البته گمونم! هرچند که من خودم رو برای این بخش از ماجرا آماده کرده بودم...  

 ایالی به حرف اومد:

سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که تو قصد داری در ازای دریافت کمک من، چه چیزی در اختیارم  -

 بذاری؟

ی پدر و مادرم رو ترک کنیم، ما هممون به این نتیجه رسیده بودیم قبل از اینکه من و داستین خونه

اینه که بفهمیم ایالی دقیقا از من چی میخواد و کامال واضح ترین چیزی که این وسط وجود داره، مهم

.ها رو برام مشخص کنهتمام محدودیت  

.اما حاال ایالی منو تو همچین موقعیتی قرار داده  

 من چیز زیادی یا بهتره بگم هیچ چیزی درمورد اینکه ممکنه ایالی ازم چه چیزی بخواد، نمیدونم.

ه و مضحکه که بخوام چندتا مورد بهش پیشنهاد بدم... درحالی که و به نظرم این موضوع خیلی مسخر

.ی موردنظرش رو از قبل انتخاب کردهخودش قطعا خواسته  

 به حرف اومدم:

ریزی کرده باشی و ممکنه مواردی که من خصوصی رو از قبل برنامهی بهمن میترسم که تو خواسته -

تر ببره! بنابراین خودت بهم بگو که ازم چی میخوای؟بهت پیشنهاد میکنم، صراحت و توقع تو رو باال  

های پدرت رو تحویلم دادی.اوه! دقیقا گفته -  

دقیقا! -  
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هایی که به نتایج بد و اشتباهی ختم شدن، شنیدم.های زیادی درمورد مذاکرهمن از پدرم داستان  

های ساده و دن از آدمهای فاسد و مزخرف و سواستفاده کرنما از معاملههالیوود یه منشا انگشت

 احمقه!

 من احمق نیستم و االن هم قصد ندارم که مثل یه احمق رفتار کنم.

بنابراین در سکوت منتظر میمونم و سعی میکنم ذهنم رو خالی نگه دارم تا ایالی درخواستش رو 

 مطرح کنه.

 ایالی با طعنه گفت:

اومدنش، ازتون بگیرم یا هر چیز وحشتناک  ی اولتون رو بالفاصله بعد از به دنیامن قصد ندارم بچه -

 و مزخرفی مثل این! من فکر میکنم تو دیگه فهمیده باشی که من چقدر منطقی هستم.

 خب من به منطقی بودن ایالی شک دارم!

 ایالی یهو گفت:

خب شنیدن این حرف واقعا دردناکه! -  

 و وانمود کرد که شوکه شده.

یادم رفته بود که ایالی میتونه ذهنم رو بخونه. ام گرفت. واقعااز لحن بانمکش خنده  

 ایالی دست به سینه شد و همونطور که به من زُل زده بود، گفت:

های خوبی ام! ما میتونیم دوستخب ببین، بهت قول میدم که تو از من خوشت میاد. من خیلی بامزه -

 برای همدیگه باشیم.

!آمیزهی گسترده و اغراقبه نظرم دوست یه واژه  
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 گفتم:

وجه حاضر نیستم اسیر تو باشم!هیچمن به -  

این چیزیه که آستاروت میخواد و من آستاروت نیستم! -  

 دیگه تو لحنش اثری از شوخی حس نمیشد؛ بلکه کامال جدی بود.

های منو جدی بگیره.این خوبه! و چیزی هم که مهمه، همینه! چون من میخوام که ایالی حرف  

 گفتم:

منو نجات دادی و... تا حاال تو چیزی از من درخواست نکردی. تو دیشب جون -  

ای قوانین رو شکسته بود و نه! کاری که دیشب برات انجام دادم، بخاطر خودم بود. اون ظرف شیشه -

انگیز بود. نجات جون ای که آستاروت به کمک اون ظرف لعنتی ایجاد کرده بود، کثیف و نفرتدریچه

بود! چون این موضوع رو تضمین میکرد که تو امروز به اینجا میای و از من کمک  تو درواقع به نفع منم

 میخوای.

این قوانینی که ازش حرف میزنی، چی هستن؟ -  

ها ارزشی ندارن. مگه اینکه زمانی به کار بیان!فالن و بهمان! اون -  

ترین چیزیه که تا حاال شنیدم!ترین و مبهماین عجیب -  

چیزی نگفت. ایالی ساکت موند و  

و گمونم سکوتش به این معنیه که دیگه نمیخواد درمورد این موضوع صحبت کنه و اینطوری به بحث 

 بینمون خاتمه داده.

 به حرف اومدم:
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من بهت اجازه نمیدم که بدون رضایت خودم، از قدرتم استفاده کنی یا قدرتم رو از وجودم بیرون  -

من در حال حاضر ازشون اطالعی ندارم!ای که ی دیگهبکشی یا هر کار وقیحانه  

 درواقع آخر حرفم رو باز گذاشتم.

ای وجود داشته باشه؛ اما از یه موضوعی کامال مطمئنم! من نمیدونم که ممکنه چه چیزهای دیگه

وجه اجازه نمیدم ناآگاهی من درمورد این قضیه، بعدا به ضررم تموم بشه و دوباره هیچاینکه به

بکشه. زندگیم رو به گند  

 تا همین االنم به اندازه کافی دهنم سرویس شده!

 ایالی گفت:

من خودم به اندازه کافی قدرت دارم که محتاج تو نباشم! بنابراین خیلی ازت ممنونم؛ اما من قدرت  -

 تو رو نمیخوام! اصال بهش نیازی ندارم.

آرومی بیرون فرستادم.بازدمم رو به  

 تو ذهنم از داستین پرسیدم:

"یزی مونده که از قلم انداخته باشم؟ پس ایالی از من چی میخواد؟چ" -  

"نمیدونم. فقط کافیه ازش بپرسی!" -  

 حق با داستینه.

 اگه من میخوام که ایالی منظورش رو واضح بیان کنه، باید رُک و راست سوالم رو مطرح کنم.

 پرسیدم:

تو از من چی میخوای؟ -  
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ای کوچیک از خونت!یه ظرف شیشه -  

کار محسوب میشم؛ اما اونقدراهم ناشی نیستم که هرکسی بتونه ن تو مسائل مربوط به جادو، تازهم

 راحت گولم بزنه.

های مختلف و برای اهداف مختلف استفاده بشه که متاسفانه اغلب تو جادوگری، خون میتونه به شیوه

ها برای رسیدن به اهداف شوم و شر به کار میرن.این روش  

 پرسیدم:

را خون منو میخوای؟چ -  

من قصد دارم بین خودم و تو یه پیوند ایجاد کنم. -  

ای ازش وقت کار احمقانهداستین خرخر خشنی تحویل ایالی داد؛ اما من فورا جلوش رو گرفتم تا یه

.سر نزنه  

 هرچند که منم اصال از چیزی که ایالی گفته بود، خوشم نیومده بود.

 پرسیدم:

باهم پیوند داشته باشیم؟؟ چرا میخوای من و تو -  

ی مرکزی طلسمی باشی که امشب اجرا میشه... که این یعنی من به خون تو نیاز پیدا تو قراره نقطه -

 میکنم.

 حرفی که میزنه اصال با عقل جور درنمیاد.

 گفتم:
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یی اگه تو خون منو فقط برای این طلسم میخواستی، خب من حتما اون رو بهت میدادم. اما از اونجا -

که تو کامال مجزا داری همچین درخواستی مطرح میکنی؛ خب این موضوع باعث میشه فکر کنم 

 چیزی که ازم میخوای، فقط بخاطر طلسم موردنظرمون نیست. درست نمیگم؟

عالی بود! خوشم اومد! -  

 بعد طوری به من لبخند زد که انگار از اینکه منظورش رو فهمیده بودم، بهم افتخار میکرد.

مه داد:ادا  

درسته! پیوندی که من میخوام با تو برقرار کنم، خیلی فراتر از چیزهاییه که برای اجرای طلسمت  -

 احتیاج داری. این پیوند، یه پیوند ابدیه!

ی آخرش خوشم نیومد.اصال از شنیدن جمله  

گش سر های گرشدت عصبی شده بود؛ طوری که مدام به این فکر میکرد که با دوندونداستین هم به

 ایالی رو از تنش جدا کنه.

 فورا تو ذهن جفتم گفتم:

نه داستین! خودت رو کنترل کن. من مطمئنم اگه با ایالی درگیر بشی، اصال عواقب خوبی برامون " -

"نداره.  

 مطمئن نبودم که میتونم با درخواست ایالی موافقت کنم یا نه.

میخواد چه نوع پیوندی با من برقرار کنه. درواقع تصمیم من به این بستگی داره که ایالی دقیقا  

های های گروهاگه این پیوند، یه پیوند نازک و شکننده باشه مثل پیوندهایی که بین من و گرگینه

راحتی هم ترمیم میشن.راحتی میشکنن و بهدیگه برقراره؛ خب مشکلی نیست! چون این پیوندها به  
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ثل پیوند جفت بودنم با داستینه؛ خب چندان مطمئن اما اگه پیوندی که ایالی ازش حرف میزنه، م

 نیستم که تن به همچین کاری بدم!

ناپذیره.شدت قدرتمند و جداییآخه این پیوند به  

 من ایالی رو به اندازه کافی نمیشناسم که بخوام با همچین پیوندی موافقت کنم.

 پرسیدم:

میشه بهم بگی دقیقا از چه نوع پیوندی حرف میزنی؟ -  

یوندی که به من اجازه میده هر زمان که بخوام، بتونم پیدات کنم. و هر زمان که صالح بدونم، پ -

 بتونم روی تو و کارهات نظارت داشته باشم.

 روی من نظارت داشته باشه؟

 مطمئن نیستم از همچین چیزی خوشم بیاد؛ اما به اطالعات بیشتری نیاز دارم.

 گفتم:

خب دیگه چی؟ -  

تر بیان کنی؛ چون ممکنه موارد پیشنهادی من، فقط سطح توقعت منظورت رو واضح به نظرم الزمه -

 رو باال ببره!

 دقیقا حرف خودم رو بهم برگردونده بود.

وقت ممکنه تر شده؛ چون اگه تو پرسیدن سوال درست، شکست بخورم؛ اونخب حاال شرایط سخت

شم.ی افتضاح بخودم رو تو دردسر بندازم و درگیر یه معامله  
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من از تمام احتماالتی که وجود دارن، خبر ندارم... که خب وقتی قراره یه مذاکره انجام بدی، این 

ساز میشه.ناآگاهی مشکل  

 داستین تو ذهنم گفت:

"با چیزهای ساده شروع کن عزیزم!" -  

"باشه." -  

 رو به ایالی پرسیدم:

های تو جواب منفی بدم؟استهخب اگه این پیوند برقرار بشه، در آینده من میتونم به خو -  

 چون این قضیه به قدری برام مهمه که حتی جای بحث هم نداره.

 اختیار، قدرت انتخاب و آزادی عمل چیزهایی نیستن که من حاضر بشم ازشون بگذرم!

 ایالی جواب داد:

معلومه که میتونی! -  

 پرسیدم:

نحوی مجبور دی باهات موافقت کنم یا بهممکنه بخاطر این پیوند در آینده مجبور بشم که تو هر مور -

 بشم تن به هر کاری بدم؟؟

وجه نمیخوام تحت فشار قرار بگیرم.هیچچون من به  

 گفت:

نه! من تو رو تحت فشار نمیذارم؛ اما من این حق رو دارم که تو رو متقاعد کنم. -  

خونی که از من میگیری، این حق رو بهت میده؟؟ -  
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ر خیلی سختیه!چون متقاعد کردن من، کا  

 جواب داد:

ها با های عادی انجام میدن! اوننه! من میتونم تو رو با کلمات قانع کنم، درست مثل کاری که انسان -

 حرف زدن به توافق میرسن، مگه نه؟! منم با دلیل و منطق تو رو قانع میکنم.

 خب احتماال حرفش به این معنیه که میتونه آزادانه منو تهدید کنه!

تر شد.ض اینکه این فکر از ذهنم خطور کرد، لبخند ایالی عریضبه مح  

 و میتونستم از این واکنشش بفهمم که دقیقا زدم به هدف!

 منظور ایالی از متقاعد کردن، درواقع همون تهدید کردن بوده!

 این مرد واقعا یه فرشته نیست!

 پرسیدم:

ط داشته باشی و بتونی کنترلشون خون من بهت این اجازه رو میده که روی تصمیمات من تسل -

 کنی؟

نه! -  

 خب خداروشکر! خیالم راحت شد.

حداقل اگه از چیزی که ایالی پیشنهاد میده، خوشم نیاد، میتونم بگم نه و تا هر چقدر که دلم میخواد 

 باهاش بحث کنم.

 پرسیدم:
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ست با من حرف خب پس این پیوند دقیقا برای چیه؟؟ فقط یه اتصال جادویی ضعیفه؟؟ رُک و را -

 بزن! چون من کمی احساس نادونی میکنم! و از قصد و نیت تو سر درنمیارم.

؛ دیگه رسما داشتم آمپر میچسبوندم!"هیچی"وقتی ایالی در جوابم فقط گفت   

 گفتم:

انقدر بیشعور نباش! فقط علتش رو بهم بگو. چرا میخوای با من پیوند داشته باشی؟؟ -  

از دهنم خارج شد، تمایل داستین برای اینکه با ایالی درگیر بشه،  "ورشعبی"ی ای که کلمهلحظه

 بیشتر شد؛ اما ایالی فقط خندید و گفت:

و بخاطر همینه که خیلی از  بس اعالم میکنم! من از صداقت و رُک بودن لذت میبرمخب، آتشخیلی -

درمیون میذارم. تو خوشم میاد. پس منم در جواب روراست بودنت، کمی از حقایق رو باهات  

 چه عجب!

ای میرسیم.خب انگار باالخره داریم به یه نتیجه  

 ادامه داد:

ها من بدون وجود یه پیوند، نمیتونم تو کاری مداخله کنم. قوانینی وجود دارن که من نمیتونم اون -

! من نمیتونم رو زیر پا بذارم و قبل از اینکه دوباره ازم بپرسی این قوانین چی هستن، بذار بهت بگم نه

این قوانین رو برات شرح بدم. چون یکی از این قوانین همینه که نباید فاش بشن! بذار فقط بهت بگم 

کننده کنم.رو درگیر مسائل سرگرم که من خسته شدم و میخوام کمی خودم  

ای سر دادم و گفتم:تقریبا خنده  

کننده؟تو به وضعیتی که گرفتارش شدیم، میگی سرگرم -  
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های کوچیک و بزرگ! و من های بیشتری تو راهن. جنگاز یه جنگ خوب لذت میبرم. جنگمن  -

تنها این توانایی رو بهم میده که بتونم  ها نقش داشته باشم. پیوند من با تو نهدلم میخواد تو این جنگ

هم تو یه سری تو مسائلی که مد نظرمه، مداخله کنم؛ بلکه این پیوند به من اجازه میده تا بتونم تو رو 

 از نبردها که قبال رخ دادن یا قراره رخ بدن و ازشون خبر نداری، شرکت بدم.

 حاال دیگه این موضوع واقعا مسخره و مضحک شده!

 گفتم:

ایلبه از شیاطین پر شده بود و تو بدون اینکه به خودت زحمت زیادی بدی، دیشب حیاط سنت -

چه چیزی ممکنه وجود داشته باشه که تو برای انجامش  وقت تو زمینهمشون رو لت و پار کردی! اون

 به کمک من نیاز داشته باشی؟

پیوند بین ما به من اجازه میده تا بتونم کمی قوانین رو دور بزنم! اما به هر حال، این قوانین هنوز  -

این  برای من پابرجا هستن. و من میتونم بشنوم که این سوال دوباره داره به ذهنت خطور میکنه که

 قوانین چی هستن؛ بنابراین یه بار دیگه بهت میگم نه! من این قوانین رو برات شرح نمیدم.

اگه من بدونم که این قوانین چی هستن، شاید بتونم درک کنم که چرا تو همچین درخواستی از من  -

.داری  

خب کجای این موضوع جالبه که من بخوام برات توضیح بدم؟؟ -  

رک این قضیه که چه چیزهایی جالب هستن، واقعا مشکل داره.گمونم ایالی برای د  

 به حرف اومد:

های گروهت تره؛ اما از پیوندی که تو با گرگینهاین پیوند از پیوندی که تو با داستین داری، ضعیف -

تره! بذار فقط بهت بگم که این پیوند یه تضمینه. من میخوام بدونم که تو کجا هستی و داری، قوی

ای! من اینجا نیستم که به تو صدمه بزنم یا تو رو کنترل کنم. بهترین کاری که بشم که زندهمطمئن 
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ای که تو بمیری، تعادل این دوست دارم انجام بدم اینه که تو رو زنده نگه دارم. چون درست از لحظه

مش باشه. من به دنیا دوباره واژگون میشه. من از این موضوع خوشم نمیاد و میخوام که این دنیا در آرا

وقت اگه نابود بشه چی گیر من میاد؟ خب... زندگی من از ساخته شدن این دنیا کمک کردم؛ اون

تر میشه.کنندهچیزی که االن هست، کسل  

 نگاهم رو به سمت داستین چرخوندم و دوباره به ایالی خیره شدم.

ن اون قبال یه بار جون منو نجات داشتنی به نظر میرسید. درضمای بود و دوستقیافهایالی مرد خوش

 داده بود... بنابراین من دلم میخواد که بهش اعتماد کنم.

چیز بینمون واضح و روشن بیان بشه.اما من میخوام همه  

 گفتم:

اگه من این پیوند رو قبول کنم، هدف تو اینه که منو زنده نگه داری؟ -  

آره! -  

 خب من با این موضوع مشکلی ندارم.

اش زنده نگه داشتن من باشه؛ خب چیز خیلی قدرتمندی مثل ایالی داشته باشم که انگیزه اینکه فرد

 خوبیه!

 پرسیدم:

ها هم همراه من زنده میمونن؟و افرادی که من بهشون اهمیت میدم چی؟ اون -  

بینی کنم.تا حدودی! من خدا نیستم و نمیتونم آینده رو پیش -  

 مایوسانه نق زدم:
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داستین باید زنده بمونه.خب داستین چی؟  -  

تر بودن، از تعجب باال رفتن.ابروهای ایالی که کمی از موهاش تیره  

 گفت:

ای مد نظرت نیست؟؟ رسما سر این معامله داری یه کلکسیون از من ی پیشنهادی دیگهبسته -

درخواست میکنی. درضمن، چرا چیزی رو میپرسی که شدیدا واضحه؟؟ خب معلومه که داستین 

ه تو زنده میمونه؛ اصال نیازی به گفتن نداره.همرا  

خب پس تو درواقع داری از من درخواست میکنی تا با این پیوند بهت کمک کنم؟؟ یا به بیان دیگه،  -

 تو قصد داری از من محافظت کنی؟

هایی که تا حاال انجام دادم، این بهترین موردیه که دارم بهت پیشنهاد آره! از بین تمام معامله -

 میکنم. تو باید از خدات باشه که همچین چیزی رو قبول کنی.

ای جواب مثبت ای جای من بود، بی چون و چرا به همچین معاملهآره، شرط میبندم هر کس دیگه

 میداد.

این معامله منطقی به نظر میرسه و ایالی هم رفتار خوشایندی از خودش نشون میده؛ اما همش بخاطر 

ن هدف مشترکی داریم.اینه که من و ایالی اال  

بنابراین چه اتفاقی میفته اگه در آینده سر موضوعی به توافق نرسیم؟ یعنی ایالی اون موقع هم 

 همینقدر منطقی برخورد میکنه؟

 تو ذهنم از داستین پرسیدم:

"تو چی فکر میکنی؟" -  

"نمیدونم. اما تو تمام چیزهایی که الزم بود مطرح کنی رو از ایالی پرسیدی." -  
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 چند لحظه فکر کردم و بعد خطاب به ایالی گفتم:

های خوب، صدمه بزنم. من هیچ کار شیطانی انجام وقت کاری انجام نمیدم که به انسانمن هیچ -

 نمیدم. من تحت هیچ شرایطی خودم رو درگیر جادوی سیاه نمیکنم.

 ایالی شونه باال انداخت و گفت:

افقم؛ اما مورد آخر... شاید بهتر باشه به جای جادوی سیاه، من با دو مورد اولی که مطرح کردی، مو -

ها به کار ببری رو بگیم جادوی خاکستری. به هر حال من نمیخوام چیزهایی که میتونی تو جنگ

 محدود کنم. پس عیبی نداره اگه یه زمانی با جادوی خاکستری سروکار داشته باشیم.

گه صالح دونستم، درخواستی که ازم داری رو رد کنم. و باشه، درسته! اما من این حق رو دارم که ا -

ات تن بدم.تو نمیتونی منو تهدید کنی یا وادارم کنی به خواسته  

البته! من حتی به تهدید کردن یا تحت فشار قرار دادن فکر نمیکنم. من یه شیطان نیستم! -  

 تو ذهنم از جفتم پرسیدم:

"رو بده. ما مجبوریم که این معامله رو قبول کنیم؟ خب حاال نظرت چیه؟ لطفا صادقانه جوابم" -  

نمیدونم؛ اما ما تو موقعیت سختی قرار گرفتیم. ما به کمک ایالی نیاز داریم و اونم این موضوع رو " -

"میدونه. شرایطی که ما گرفتارش شدیم، تقریبا حق انتخاب رو ازمون گرفته.  

 ایالی به حرف اومد:

م که به یه موضوعی توجه نکردین! اینکه من تنها کسی هستم که این محض اطالع باید بهتون بگ -

ی الزمانی که تو راهه، بشین! این معامله واقعا معاملهقدرت رو دارم تا بهتون کمک کنم مانع وقوع آخر

 خوبیه.
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خب من این معامله رو قبول میکنم و تو قراره در آینده، هر زمان که الزم دونستی، وسط زندگی من  -

ات رو مطرح کنی؟اهر بشی و خواستهظ  

 ایالی لبخندی تحویلم داد و گفت:

دقیقا همینطوره! تو به من مدیونی، بنابراین من میتونم هر چقدر که دلم میخواد؛ ازت کمک بخوام.  -

ی خودت میتونی قبولشون کنی یا ردشون کنی.پایانی که طبق گفتههای بیدرخواست  

ن؟؟پایاهای بیچی؟؟ درخواست -  

 نه! اصال همچین چیزی امکان نداره.

 غر زد:

خب بابا!خیلی -  

آمیزی تو حدقه چرخوند و گفت:هاش رو به طرز اغراقچشم  

هایی که قراره تو آینده مطرح کنم، نرخ تعیین کنیم؟؟االن باید برای تعداد درخواست -  

دقیقا باید همین کار رو بکنیم! پنج تا درخواست خوبه. -  

عدد پیشنهادیم کامال منطقیه. به نظرم که  

 ایالی جواب داد:

پنجاه تا! -  

 قطعا داره شوخی میکنه!

 گفتم:

نه! ده تا دیگه تهشه. -  
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خب! بذار فعال پونزده تا در نظر بگیریم؛ وقتی زمانش فرا برسه، میتونیم درمورد این موضوع خیلی -

 دوباره مذاکره کنیم. حاال توافق کنیم؟

داستین پرسیدم: از طریق پیوندمون از  

هایی که ایالی قراره بعدا مطرح کنه، جواب رد بدم؛ اما تو فکر میکنی من میتونم به درخواست" -

"ای به من میده؟؟ایالی اصال همچین اجازه  

هاش رو تحمل کنه؛ اما خب خودش گفته که تو رو تهدید فکر نمیکنم جواب منفی به درخواست" -

"نمیکنه.  

موضوع فکر میکرد که ممکنه این معامله در آینده شرایطمون رو از اینی که  داستین داشت به این

هست، بدتر کنه و حسابی برامون دردسرساز بشه؛ اما از طرفی هم میدونست که ما تو موقعیتی 

 نیستیم که بتونیم بیخیال کمک ایالی بشیم.

م درخواست میکنه، جواب رد حداقل من این حق رو دارم و میتونم به چیزهایی که ایالی در آینده از

 بدم؛ اما احتماال ایالی با شنیدن جواب منفی از جانب من، زندگیم رو تبدیل به جهنم میکنه.

 اما به هر حال اینکه زندگیم مثل جهنم بشه؛ بهتر از اینه که تو جهنم واقعی اسیر بشم!

 بازدمم رو بیرون فرستادم و تو ذهنم به داستین گفتم:

"ونقدراهم بد به نظر نمیرسه؛ اما خب اینطور هم نیست که من عاشقش باشم!این معامله ا" -  

من اصال از این موضوع که قراره زندگیمون به این مرد گره بخوره، خوشم نمیاد. ما نمیدونیم در " -

ای از زندگیمون برسیم... و حتی شاید آینده ممکنه چه اتفاقاتی رخ بدن، نمیدونیم ممکنه به چه نقطه

های ایالی رو قبول کنیم. این پیوند بین تو و طمون طوری باشه که اصال دلمون نخواد درخواستشرای

"ایالی، یه پیوند ابدیه!  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
707 

 

تا زمانی که خودم رک و صریح موضوعی رو از ایالی نپرسم؛ امکان نداره که این مرد خودش 

 داوطلبانه اطالعاتی که الزم دارم رو در اختیارم بذاره.

جواب واضح و روشنی به من نمیده؛ اون خیلی مختصر و کوتاه سر و ته قضیه رو به هم  درضمن، ایالی

 میدوزه!

 فقط امیدوارم این وسط موضوع مهمی رو یادم نرفته باشه که بعدا برام گرون تموم شه!

 اگه میتونستم درمورد این موضوع از کالدیا سوال بپرسم، خیلی خوب میشد...

 ایالی به حرف اومد:

ات و نه جفتت! اما از اونجایی که داستین از قبل با تو دارم با تو معامله میکنم، نه دخترخالهمن  -

پیوند داشته، بهش اجازه میدم تا کمی اظهار نظر کنه، اما اینکه بخوای از این محدوده فراتر بری و 

قرمز منه! پای بقیه رو هم به این ماجرا بکشونی، اصال و ابدا حق همچین کاری نداری؛ چون خط  

ای وجود داره که از من بخوای؟غیر از این پیوند، چیز دیگه -  

نه! -  

 دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:

خب حاال به توافق رسیدیم؟ -  

 داستین تو ذهنم گفت:

"قبول کن!" -  

"تو مطمئنی؟" -  

".ای نداریمی دیگهنه! اما من فکر میکنم که ما چاره" -  
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"باهات موافقم!" -  

ما هنوزم نمیتونم باور کنم که دارم به همچین چیزی تن میدم.ا  

 دست ایالی رو گرفتم و گفتم:

آره! -  

.امواج قدرت به درون بدنم نفوذ کردن، طوری که حس کردم تو وجودم انفجاری صورت گرفته  

رنگ شد.های سیاهکمی به عقب پرتاب شدم... و دیدم پر از نقطه  

های مزاحم از بین برن.تا اون نقطهسعی کردم چندبار پلک بزنم   

 ایالی گفت:

ای کوچیک از خونت میگیرم و بعد میتونم پیوند بینمون رو ایجاد خوبه! من امشب یه ظرف شیشه -

 کنم. موافقی؟

 وقتی دوباره تونستم اطرافم رو واضح ببینم، جواب دادم:

آره! حتما! -  

هاش موج میتونستم شور و هیجانی که تو چشممالید و من تقریبا  هم هاش رو بهایالی کف دست

 میزد رو ببینم.

ی شادی که ازش حس میکردم، فضای اطرافمون رو پر کرده بود.حتی رایحه  

 ایالی پرسید:

ای رسیده؟ باالخره تونستی چندتا پری پیدا کنی تا با میل ها به چه مرحلهخب ارتباطت با پری -

؟خودشون تو این سرگرمی جدید شرکت کنن  
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 شونه باال انداختم و گفتم:

نه دقیقا! اما من به کوزت اعتماد دارم... -  

به یه پری اعتماد میکنی؟ تو مطمئنی که این کار عقالنیه؟! -  

اوه... آره! -  

 کوزت دوست منه و... من میدونم که اون از پس کاری که بهش سپردم، برمیاد.

 میدونم که ناامیدم نمیکنه!

به سینه شد و گفت:من خیره شده بود، دست ایالی همونطور که به   

هووووم! -  

.کم داشتم به این فکر میکردم که تو ذهن این مرد چی میگذرهو من کم  

 به حرف اومد:

چرا برای دوستت یه پیام نمیفرستی؟ بهش یادآوری کن که ما منتظرشیم. -  

های معروفش رو انداختننگاهم رو به سمت داستین چرخوندم و داستین یکی از همون شونه باال 

 تحویلم داد.

 خطاب به ایالی گفتم:

.هامون جواب نمیدهگمونم بتونم بهش ایمیل بزنم؛ اما کوزت معموال به پیام -  

دوباره بهش ایمیل بزن. بهش یادآوری کن که منم اینجا منتظرشم. تو پیامت از اسم کامل من  -

 استفاده کن. ایالیوس!

 گفتم:



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
710 

 

!خب... باشهخیلی -  

 موبایلم رو از جیبم بیرون آوردم و فورا یه پیام کوتاه برای کوزت تایپ کردم.

 بعد خطاب به ایالی گفتم:

اوقات کوزت ایمیلش رو برای مدتی چک نمیکنه؛ بخاطر همین ممکنه...خب فرستادم. اما گاهی -  

ایالی ظاهر شد.یهو نور درخشانی زمین اطرافمون رو در برگرفت و یه لحظه بعد، کوزت بین من و   

 و کوزت تنها نیومده بود!

تا جنگجو دور تا دور زمین ما صف کشیده بودن.وَن کنارش ایستاده بود و حداقل پونزده  

سرشون وَن بود! موهای بلندشون رو با ظرافتِ تمام بافته بودن و پشت های همشون شبیه لباسلباس

.رها کرده بودن  

یالی کوبید و با عصبانیت خرخر کرد:ی اسینهکوزت انگشتش رو به قفسه  

تو! -  

ی کوزت موج میزد، ایالی لبخندی تحویلش داد و گفت:عالرغم خشمی که تو چهره  

سالم عسلم! -  

ها فاصله گرفتم. اصال دلم نمیخواست تو اتفاقی که هر لحظه ممکنه بین این دوتا رخ چند قدم از اون

نم که هیچ ربطی به من نداره.بده، دخالت کنم یا خودم رو درگیر موضوعی ک  

 کوزت با خشم گفت:

خطاب کنی! من عسل تو نیستم! و نه! برای آخرین بار میگم که  "عسلم"چطور جرات میکنی منو  -

ی قبل چیزی نمونده بود که منو به کُشتن بدی!من بهت کمک نمیکنم. دفعه  
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 داستین تو ذهنم گفت:

"قیقا چه خبره؟؟ای داری که تو این جهنم داحیانا ایده" -  

"آخه از کجا باید بدونم؟!" -  

 کوزت هنوزم برای من یه معمای پیچیده محسوب میشه که رازهای زیادی رو تو خودش مخفی کرده.

 اطالعات و شناختی که من درمورد کوزت به دست آوردم، خیلی کم و پراکنده هست.

فره دلش رو برای بقیه باز کنه و تمام اما به هر حال کوزت از اون دسته افرادی نیست که حاضر بشه س

اش رو فاش کنه.گذشته  

 ولی االن درمورد ایالی یه عالمه سوال تو ذهنم میچرخه که باید از کوزت بپرسم.

 کوزت خطاب به ایالی گفت:

های کوچیک و تمام این اتفاقات زیر سر توعه؟؟ ماجرای جنگ با آستاروت یکی از همون بازی -

های مُهلک و مرگباری برای سرگرمی خودت به راه انداختی؟؟ یکی از همون بازیی توعه که مسخره

کاری میکنی تا بساط ی اتفاقاتی که قراره رخ بدن رو دستکه عاشقشونی و هر از گاهی زنجیره

 تفریح خودت رو فراهم کنی؟

 چی؟؟؟

بیرون کشیدن. هام جریان داره رو از بدنماون لحظه حس میکردم انگار تمام خونی که تو رگ  

 کوزت حتما داره شوخی میکنه!

 ایالی خندید و گفت:
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ی من بوده، خوشم اومد! هرچند که من همچین کار نه! اما از اینکه فکر کردی این موضوع نقشه -

 وحشتناکی انجام نمیدم عسلم.

 اوه، خداروشکر!

 کوزت فورا دستش رو تکون داد و یهو یه شمشیر تو دستش ظاهر شد.

 گفت:

ن چطور میتونم بعد از کاری که باهام کردی، بهت اعتماد کنم؟؟م -  

پروا و خاطرجمع به نظر بار اینطور حس میشد که انگار ایالی دیگه مثل همیشه، بیبرای اولین

 نمیرسه.

 خطاب به کوزت گفت:

دست بردار! تو نمیتونی هنوز منو بخاطر اون موضوع سرزنش کنی و ازم کینه داشته باشی. -  

ی فلزیش به رقص دراومده بودن، حسابی های آتیشی که روی بدنهر کوزت به خاطر شعلهشمشی

 درخشان شده بود.

تر رفتم.و من چند قدم عقب  

 کوزت گفت:

معلومه که میتونم! -  

کم داشتم با خودم ی ده تا پری دیگه پیدا شد که اطرافمون رو محاصره کردن و من کمیهو سروکله

ها جنگی صورت بگیره، کدومشون پیروز میشن؟!ین ایالی و پریفکر میکردم که اگه ب  
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ی بین این دوتا چیه یا اصال کوزت چطور ایالی رو میشناسه؛ من هیچ سرنخی ندارم که بفهمم قضیه

ها نیاز داریم.اما حقیقت اینه که ما برای اجرای کامل طلسم، به هردوی اون  

شه، من باید از شر آستاروت خالص بشم.این ماجرای پیش اومده، چه بازی باشه چه نبا  

ی طلسم رو ببوسیم و وقت باید رسما قضیهبنابراین اگه به این دوتا اجازه بدم که باهم بجنگن، اون

 بذاریم کنار!

 و این یعنی هممون به فنا میریم...

 به حرف اومدم:

کوزت؟ اینجا چه خبره؟ -  

سمت من چرخید و گفت:هردوشون برای یه لحظه سکوت کردن و بعد کوزت به   

من نمیدونستم ایالیوس همون آرکونیه که تو قراره باهاش معامله کنی. این موضوع برامون  -

ساز میشه!مشکل  

ها هم همراه کوزت ناپدید شدن.ی پریکوزت این رو گفت و بعد از اونجا رفت... وَن و بقیه  

 شوکه شدم و گفتم:

فاک!! -  

ام بیرون بیاد!لحظه ممکن بود از سینهقلبم به حدی تند میتپید که هر   

 به سمت ایالی چرخیدم و داد زدم:

تو چه غلطی کردی که کوزت اینطوری گذاشت رفت؟؟ -  

 ایالی به زمین خیره شد، بعد آهی کشید و دستم رو گرفت.
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 سعی کردم دستم رو عقب بکشم و ازش فاصله بگیرم.

 ایالی به حرف اومد:

ارم.نگران نباش! من یه نقشه د -  

به سمت داستین چرخیدم و سعی کردم دستم رو به سمتش دراز کنم تا کمکم کنه؛ اما نمیدونم چرا 

 انقدر کُند شده بودم!

 دنیا دور سرم میچرخید و فضای اطرافم داشت تغییر میکرد.

یه لحظه ما تو زمین سرسبز خودمون بودیم و یه لحظه بعد، من همراه ایالی تو یه راهروی بزرگ و 

د که از سنگ مرمر ساخته شده بود، ایستاده بودیم.سفی  

ی یه خونه، بزرگ بود، باالی سرمون آویزون شده بود.یه لوستر زیبا که به اندازه  

رنگ راهرو جاری کمان درخشان به سمت پایین و روی زمین سفیداز داخل اون لوستر، چندین رنگین

 میشد.

های جنگجو ای ببینم؛ چون من و ایالی توسط پرییگهاز جایی که ایستاده بودم، نمیتونستم چیز د

 محاصره شده بودیم.

هاشون هم میشد به عمق خشم درونشون پی برد.سه تا پری که حتی از چهره  

ی حصار هاشون رو به سمت ما نشونه گرفته بودن و حلقهها نوک نیزهبا توجه به این حقیقت که اون

ها فقط ین حدسی که میتونم در نظر بگیرم، اینه که اونترتر میکردن، حس میکنم ایمنرو تنگ

 عصبانی هستن و قصد ندارن واقعا بهمون آسیب بزنن.

 اخم غلیظی نثار ایالی کردم و فورا دستم رو از تو دستش بیرون کشیدم.

 حاال این آقا چطور میخواد نقشه بکشه تا منو زنده و بدون اینکه آسیبی ببینم، از اینجا خارج کنه؟؟
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خیالی باال برد و من متوجه شدم که اون اصال قصد نداره ما رو از این مهلکه ایالی ابروهاش رو با بی

 نجات بده!

 ظاهرا این قضیه رو سپرده به من تا خودم حلش کنم.

سعی کردم از طریق پیوندی که با داستین دارم، باهاش ارتباط برقرار کنم؛ اما انگار پیوندمون خاموش 

 شده بود.

اینکه از بین رفته باشه، نه! فقط ظاهرا نمیتونستیم باهم ارتباط برقرار کنیم.نه   

 میتونستم حس کنم که داستین زنده هست؛ اما فقط همین!

ای نداشتم که االن داره چیکار میکنه و چه حالی داره.هیچ ایده  

هایی که همچین اتفاقی رخ میده.متنفرم از وقت  

سر چیز رو باهم پشته میگیم هر کاری رو باهم انجام میدیم و همهدیگآخه اغلب مواقع که به هم

 میذاریم، یه اتفاقی میفته که باعث میشه من از داستین جدا بشم.

 مثل االن که حسابی ازش دور شدم...

 واقعا حس میکنم الزمه یه راهی پیدا کنم تا این وضع مزخرف دیگه تکرار نشه.

های عصبانی دست و پنجه نرم کنم.اما فعال باید با یه گروه از پری  

 به حرف اومدم:

من اومدم تا با کوزت حرف بزنم. -  

 صدام حسابی جیغ شنیده میشد، دقیقا مثل صدای یه جیرجیرک!
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چینی به صورت دادم و از اینکه صدام بخاطر ترس و عدم اعتماد به نفس، اینطوری شده بود، شدیدا 

 کُفری شدم.

 این افتضاح بود.

ام و قراره رهبر هیئت جدید باشم؛ بنابراین الزمه که خودم رو جمع و جور کنم.من یه آلف  

جوره تو کتم های جنگجو تا این حد منو شوکه کنن، اصال و هیچاینکه اجازه بدم یه گروه از پری

 نمیره.

 دوباره به حرف اومدم:

من باید با کوزت حرف بزنم. همین االن! -  

میشد. صدام کامال محکم و قاطع شنیده  

 ایول! همینه!

 به خودم افتخار میکنم که انقدر سریع تونستم به وضع داغونم مسلط بشم.

روی من ظاهر شد و طوری سرش رو برام تکون داد که انگار حسابی از من ناامید شده یهو وَن روبه

 بود!

 گفت:

از این طرف. -  

دیگه فاصله گرفتن و راه رو باز کردن.های نگهبان از همپری  

ند لحظه همونجا مکث کردم و به فکر فرو رفتم.چ  
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ما قراره کجا بریم؟ کوزت کجاست؟ و وقتی کوزت بفهمه ما اینجا هستیم، چقدر عصبی و دیوونه 

 میشه؟؟

 ایالی به حرف اومد:

خسته نشدی بس که فکر و خیال تو ذهنت تلنبار کردی؟! -  

چین واکنشی رو ازش نداشتم، رسما چند بعد منو به سمت جلو هل داد... و از اونجایی که توقع هم

 قدم در طول راهرو سکندری خوردم.

های من از شدت ای سر داد و گونهی داغونی، خندههای نگهبان با دیدن همچین صحنهیکی از پری

 خجالت قرمز شدن.

ی خوب و تاثیرگذاری از خودم تو ذهنشون حک کردم!چه تصویر اولیه  

این قضیه باور داشتم که حداقل این پسر منو به اندازه کافی میشناسه که دنبال وَن راه افتادم و به 

ها تهدیدی محسوب نمیشم.بدونه برای پری  

منظورم اینه که... خب وَن اونقدراهم منو خوب نمیشناسه؛ اما حداقل باید بدونه که من موجود 

 تهدیدآمیزی نیستم.

 ایالی به حرف اومد:

افراد حساس  ه میدن افرادی وارد قلمروشون بشن، شدیدا نسبت به اونها اجازشاید! اما وقتی پری -

 میشن و خب ما به اینجا دعوت نشده بودیم.

تر میشه!سازی کوفتی با ایالی حتی از چیزی که فکر میکردم هم داره مشکلاین معامله  

 زیر لب غر زدم:
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الف میل خودمه؟؟ تو از من چی میشد اگه منو مجبور نمیکردی تا کاری رو انجام بدم که برخ -

 نپرسیدی که میخوام همراه تو به اینجا بیام یا نه. پس خودت این وضع رو درست کن!

من دارم سعی میکنم اتحاد بین موجودات فراطبیعی رو ترمیم کنم، نه اینکه باعث وقوع یه جنگ 

 بشم!

 ایالی گفت:

لوح نباش!ساده منم قصد ندارم جنگ راه بندازم. پس خواهشا انقدر احمق و -  

ها که فحش توش موج میزد.نگاه خشنم رو نثار ایالی کردم تا دهنش رو ببنده؛ از اون نگاه  

سر وَن به راه رفتنم ادامه دادم.بعد پشت  

 ما هنوز زمان داریم.

 االن تازه اواسط بعدازظهره!

ی ما حضور غیرمنتظرهها رو متقاعد کنم تا از تنها کاری که باید انجام بدم اینه که کوزت و پری

 عصبی نشن و مجازاتمون نکنن!

 بعد باید در اسرع وقت، همراه ایالی، کوزت و سه پری دیگه به تگزاس برگردم تا طلسم رو اجرا کنیم.

 چقدرم که کار آسون و راحتیه!

 از شدت کالفگی شروع کردم به خندیدن.

 ایالی به من خیره شد و پرسید:

تو حالت خوبه؟! -  
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تر کنی؟!اقعا درک نمیکنم چطور تونستی اوضاع مزخرف ما رو از چیزی که هست، داغوننه! و -  

ای تحویلم داد و گفت:ایالی لبخند موذیانه  

چیز داره بر اساس یه چهارچوب تر شده! االن همهتر نکردم؛ اتفاقا قضیه جالبمن اوضاع رو داغون -

 عقالنی پیش میره ترسا.

 اسمم رو اصالح کردم:

ا!تس -  

های خوبی برای همدیگه شدیم تسی! میتونم تسی صدات بزنم؟میبینی؟ ما همین االنم دوست -  

نه! -  

ای سر داد و دیگه چیزی نگفت؛ اما من میدونستم که مشکل جدیدی تو راهه و قراره تو ایالی خنده

 دردسر بیفتم.

ردم.ها سر درآوی دست یه آرکون شده بودم و حاال از قلمرو پریمن بازیچه  

ها ندارم، چیز زیادی هم درمورد مذاکره همونطور که اطالعات زیادی درمورد سروکله زدن با آرکون

ها نمیدونم.کردن با پری  

ی گوه دیگه رو تحمل کنم!اگه حواسم جمع نباشه، مجبور میشم یه معامله  

 حس میکنم چیزی نمونده تا به فنا برم!

*** 

ها واقع شده.وهی کها معموال تو دامنهقلمرو پری  
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های نگهبان ما رو به سمت راهروهای پیچ در پیچ راهنمایی میکردن تا عمیقا وارد این قلمرو و پری

انگیز بشیم.شگفت  

تر و هر راهرویی که ازش عبور میکردیم، نسبت به راهروی قبلی جزئیات بیشتری داشت و ماهرانه

 زیباتر ساخته شده بود.

راهروها نقاشی شده بودن، به حدی واقعی به نظر میرسیدن که انگار اندازهایی که روی سقف چشم

شده، جون داشتن و نفس میکشیدن!تک عناصر ترسیمتک  

های نگهبانی که اطرافمون رو ها نشده بودم؛ آخه بخاطر پریی این نقاشیراستش اوایل راه، متوجه

موضوعی تمرکز کنم.محاصره کرده بودن، کمی مضطرب و دلواپس بودم و نمیتونستم رو   

اندازهای اما وقتی از یه پیچ عبور کردیم تا وارد راهروی بعدی بشیم، کامال اتفاقی چشمم به این چشم

 زیبا افتاد.

هایی رو تماشا کرد که مشغول دوییدن بودن و در امتداد سقف راهرو اندازها میشد گرگتو اون چشم

پرسه میزدن. تا رسیدن به راهروی بعدی، تو چمنزارهای سرسبز  

ماه کامل تو آسمون حسابی خودنمایی میکرد و ارتفاعش نسبت به زمین، کمتر از همیشه حس 

 میشد.

 ابرها فضای اطراف نقاشی رو در برگرفته بودن و طوری حرکت میکردن که انگار واقعی بودن!

جا نمونم، های نگهبان به سمت راهروی قبلی چرخیدم و همونطور که عقب عقب میرفتم تا از پری

اندازها بودم.همچنان مشغول تماشای چشم  

چیز به قدری ها یه آهوی کوهی پیدا کرده بودن و همگی باهم به سمتش هجوم آوردن... همهگرگ

زیبا و ملموس بود که انگار روی سقف تلویزیون نصب کرده بودن و منم مشغول تماشای انیمیشن 

 حیوانات بودم!
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:ایالی بازوم رو گرفت و گفت  

تر حرکت کن.دست از دید زدن بردار و یکم سریع -  

 

ها رو دیدی؟؟تو هم اون نقاشی -  

 

 لبخندی تحویلم داد و گفت:

آره! اما مطمئنم که تو حتی یه نگاه به کف راهرو ننداختی و اصال جلوی پاهات رو نمیبینی. -  

 

ره سکندری خوردم.وقتی داشتم به سمت جلو میچرخیدم، پاهام به همدیگه گیر کردن و دوبا  

های نگهبان میکشوند.سر پریایالی همچنان بازوم رو گرفته بود و منو دنبال خودش، پشت  

هاش بیرون بکشم؛ چون این حرکتش واقعا رومخم بود که عین سعی کردم بازوم رو از حصار انگشت

ها منو این طرف و اون طرف میکشوند.بچه  

 به حرف اومدم:

ات برداری و ... اوه! خدای من!های مسخرهمیشه دست از این کار -  

 

 همون یه نگاه به کف راهرو کافی بود تا نفسم بند بیاد.

من فکر میکردم کف اینجا هم مثل راهروی اولی که واردش شدیم، از سنگ مرمر مشکی ساخته شده 

.الش دیده میشهای البههایی به رنگ نقرهکه رگه  
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ای درخشان بود کنندهاخلش قدم میزدیم، کف زمینش به طرز خیرهاما راهرویی که ما در حال حاضر د

 و آسمون شب رو به تصویر میکشید.

ها تو آسمونِ شب پرواز میکردن و سنگها میرقصیدن. شهابهای رنگارنگ اطراف ستارهسیاره

نهایت بزرگ، منفجر میشدن و موجی از انرژی رو به اطراف پرتاب میکردن.های بیستاره  

بخش بود!ی این منظره واقعا آرامشتماشا  

العاده زیبا رو تماشا کنم.اندازهای فوقمن میتونم تا ابد تو این راهروها قدم بزنم و این چشم  

 یهو صدای ایالی رو شنیدم که گفت:

مواظب باش! -  

 بعد منو به سمت دیوار راهرو کشید.

یستاده بود، جاخالی بدم.روم اموقع سرم رو باال آوردم تا از مردی که روبهدرست به  

یه مرد تو جایگاه مشخصی، کامال صاف و بدون کوچیکترین انحنایی ایستاده بود. شمشیرش تو زمین 

ظرافتِ تمام بافته شده بودن و کنار صورتش رها شده بودن. گیر کرده بود و موهای بلندش با  

بود که من از شدت شوکی  ی اون مرد دیده میشد، به حدی خشمگین و ترسناکنگاهی که تو چهره

 که بهم وارد شده بود، دوباره سکندری خوردم.

 ایالی پرسید:

ی مسیر رو بغلت کنم؟ چون میترسم سالم به مقصد نرسی!ببینم الزمه بقیه -  

ای که تو صداش موج میزد رو حتی با اینکه با صدای بلند به من نمیخندید؛ اما من میتونستم خنده

 بشنوم.
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 گفتم:

نه! -  

اش یا بغلم کنه؛ مخصوصا جلوی این همه پری نگهبان، خب فقط ینکه ایالی منو بندازه روی شونها

 ضعفم رو به همه نشون میده.

هام ادامه بدم و دست و پا اما الزمه که خودم رو جمع و جور کنم. نمیتونستم بیشتر از این به زُل زدن

 چلفتی بودنم رو به نمایش بذارم!

دوباره توجه منو به خودشون جلب کردن.های روی سقف نقاشی  

اندازهایی از یه جشن رو نشون میدادن که در طول روز و زیر نور آفتاب برگزار دفعه درواقع چشماین

.میشد  

 ایالی تو گوشم زمزمه کرد:

میدونم داری سعی میکنی به اطراف زُل نزنی؛ اما هنوز داری همین کار رو انجام میدی! -  

.حق با ایالی بود  

ی جورایی حس میکنم شبیه کیرا نایتلی هستم که تو فیلم غرور و تعصب برای اولین بار وارد خونهیه

زده و کنجکاو شده بودم.آقای نایتلی شد تا از اونجا بازدید کنه. به همون اندازه شگفت  

در مجذوب ضوح دارم این همه شکوه و زرق و برق رو از نزدیک تماشا میکنم، حق دارم که انقوقتی به

بشم، طوری که حتی اگه فکم پخش زمین بشه، بازم نمیتونم جلوی افتادنش رو بگیرم و تظاهر کنم 

 که شوکه نشدم.

 خطاب به ایالی گفتم:

من نمیدونم که دیگه اصال به اینجا دعوت میشم یا نه. -  
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ها قلمرو پری دفعه هم ما رو دعوت نکرده بودن؛ بلکه خودمون بدون اجازه واردمخصوصا اینکه این

 شده بودیم.

 ادامه دادم:

بنابراین چه عیبی داره اگه بخوام اطرافم رو تماشا کنم؟؟ -  

 ایالی در جوابم چیزی نگفت؛ بنابراین منم دوباره مشغول بررسی فضای اطرافم شدم.

پیکر راهنمایی کردن.های نگهبان ما رو به سمت یه در دوتایی غولپری  

نهایت وسیع بود.ی دو طبقه از یه آپارتمان بود! و عرضش هم بیبلندی این در به اندازه  

ها این در رو از یه نوع سنگ گرون و سنگین ساخته بودن؛ اما این موضوع اگه اشتباه نکرده باشم، اون

 واقعا مسخره به نظر میرسه.

ی!آخه کی حاضر میشه همچین در بزرگی رو از سنگ بسازه؟؟ اونم همچین سنگ منسجم و سنگین  

رسما برای باز کردن همچین در سنگینی، کمرشون پودر میشه! چون حتی برای منی که یه گرگینه 

 هستم و قدرت بدنی زیادی دارم؛ بازم این کار غیرممکن به نظر میرسه.

های در به نظر ی طالیی ضخیم و بلند به هر دو طرف در نصب شده بودن که شبیه دستگیرهدوتا میله

 میرسیدن.

.هایی هم الزمهپیکری، همچین دستگیرهی همچین در غولآخه برا  

ی سنگی در زد.روی درگاه ایستاد و سه تقه به بدنهوَن روبه  

آرومی باز شد.یه لحظه بعد، در به  
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ها از درون اولش فکر میکردم که در خودش داره باز میشه؛ اما بعد متوجه شدم که گروهی از نگهبان

ازش کنن.دارن در رو هُل میدن تا ب  

 فضای داخل درواقع یه تاالر رقص بزرگ بود.

حداقل سی تا لوستر باشکوه از سقف آویزون شده بودن که نور زردرنگی رو به اطراف ساطع میکردن 

های متعدد پر شده بود.کمانو سالن از رنگین  

به انداز جادویی آسمون شب رو کف سالن مثل کف راهرویی که داخلش قدم زدیم، همون چشم

.نمایش گذاشته بود  

 دیوارهای سالن سفید بودن؛ اما از سنگ مرمر ساخته نشده بودن.

نمیتونستم بگم که دیوارهای اینجا رو از چه چیزی ساخته بودن؛ آخه هرکدومشون به قدری نورانی 

 بودن که مثل ماه کامل میدرخشیدن.

های نگهبانی که ته؛ اما شک دارم پریدلم میخواست اون دیوارها رو لمس کنم تا ببینم چه اتفاقی میف

ی همچین کاری رو بهم بدن.اطرافمون رو محاصره کردن، اجازه  

های نگهبانی که عمال ما رو محاصره کرده بودن، همونطور که به سمت جلو قدم برمیداشتیم، پری

سرمون حرکت کردن.ازمون فاصله گرفتن و به سمت اطراف و پشت  

های طالیی نهایت وسیع، یه سکوی بزرگ قرار داشت که دو طرفش پلهی این سالنِ بیسمت دیگه

 مارپیچ، با ظرافت و زیباییِ تمام خودنمایی میکردن.

ها درنهایت به جایی که کوزت ایستاده بود، ختم میشدن.این پله  

روی کوزت نشسته بودن و تعدادی هم اطرافش ایستاده بودن.ای روبهعده  
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اش نگاهی به سمت ما انداخت، تمام تمرکز من فقط به سمت اون جلب ونهاما وقتی کوزت از روی ش

هام فقط کوزت رو میدیدن.شد؛ طوری که انگار چشم  

تر به نظر دار قشنگش، از همیشه روشنپوست بدن کوزت تا حدودی میدرخشید و موهای موج

 میرسیدن.

ار این دختر وسط یه هاله از نور تصویری که از کوزت میدیدم، به قدری باشکوه و جذاب بود که انگ

 ایستاده بود!

ی منو به خودش جلب کرده بود؛ بلکه... این حقیقت کننده چیزی نبود که توجهاما این درخشش خیره

ی که حتی با وجود حداقل پنجاه متر فاصله، میتونستم انقدر ملموس و واضح خشمی که تو چهره

میکرد. کوزت موج میزد رو ببینم؛ واقعا منو مضطرب  

من کامال مطمئنم که عصبانیت کوزت بخاطر حضور ایالیه و اگه این موضوع برام دردسرساز بشه، من 

 هیچ مشکلی ندارم که ایالی رو بندازم زیر اتوبوس!

هامون گند خورده، تقصیر من نیست. ایالی باید اینکه اوضاع انقدر افتضاح شده و رسما به تمام برنامه

 جوابگو باشه!

به حرف اومد:ایالی   

آل من نیست.راستش بالیی که میخوای سرم بیاری، چندان ایده -  

وجه باب میل من نبوده و هیچکشوندن من به اینجا و خوندن افکاری که تو ذهنم میچرخن هم به -

 نیست!

کننده هستن.آره؛ اما هردو موردی که گفتی، برای من خیلی جالب و سرگرم -  

 اوه! عالیه!
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کننده باشم!چیزی که میخواستم این بود که برای یه آرکون سرگرمانگار تنها   

 آخه یه موجود تا چه حد میتونه رومخ باشه.

 ایالی به سمتم خم شد تا نزدیک گوشم زمزمه کنه:

فقط محض اینکه بدونی قضیه از چه قراره، برات توضیح میدم. من تو رو همراه خودم به اینجا  -

هایی که برای اجرای طلسم بشم که کوزت به همراه اون تعداد پریآوردم چون میخواستم مطمئن 

ها بهشون نیاز داریم، حتما برای امشب خودشون رو میرسونن. اگه من تنهایی به اینجا میومدم، پری

سرسختانه روی تصمیمشون برای کمک نکردن به ما، پافشاری میکردن و کوزت هم بدون مدرکی که 

ق وحشتناکی تو راهه و قضیه داره به جاهای باریک کشیده میشه که به ضرر ها ثابت کنه اتفابه پری

هممونه، عمال نمیتونست ملکه دربار ماه رو راضی کنه تا باهامون همکاری کنن. اگه من االن اینجام و 

 تو رو هم همراه خودم آوردم، فقط برای همین بوده که کارمون راه بیفته.

 اوه!

های ایالی منطقیه!نظرم تا حدودی حرفوع رو درک کنم و بهحاال بهتر میتونم این موض  

سر کوزت، روی صندلی نشسته بود، از جاش بلند شد و گفت:یه زن که پشت  

ات پیدا شده.های جدید گرگینهی یکی از دوستبه نظر میرسه سروکله -  

ی اون زن رو تشخیص بدم و گمون نکنم بشناسمش.نمیتونستم چهره  

حرف اومد: خطاب به من به  

بیا اینجا! -  

 درست همون لحظه، حس کردم نیرویی داره منو به سمت اون سکو میکشونه.
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تر از تر و شدیدتر بود! حداقل ده برابر قویاین انرژی از هر نیرویی که تا حاال تجربه کرده بودم، قوی

 قدرتی که آقای داوسون داشت.

ین دستور مخالفت میکرد.گرگم به سطح بدنم نزدیک شده بود و شدیدا با ا  

سختی تمرکز کرده بودم تا بتونم همونجایی که ایستاده بودم، بمونم و همین موضوع باعث شده بود به

.هام به شماره بیفتنکه نفس  

 حق با کریس بود.

ها بیاد.وجه نمیتونه به قلمرو پریاون به هیچ  

صرف کنم تا بتونم یه دستور ساده رو اگه من که این همه قدرت دارم، باید همچین انرژی زیادی م

 نادیده بگیرم؛ خب اصال نمیتونم تصور کنم ممکنه اینجا چه بالیی سر کریس بیاد.

 زنی که این دستور رو به من تحمیل کرده بود، جلوتر اومد و کنار کوزت ایستاد.

 موهای لخت، بلند و براقش حتی بیشتر از موهای کوزت میدرخشیدن.

طالیی روشن بود؛ طوری که به سفیدی میزد. این درخشش به رنگ  

قد بودن و نوع نگاه کردن و حتی طرز ایستادنشون هم تا حد زیادی به اما اون زن و کوزت هم

دیگه شباهت داشت.هم  

ی دربار ماه!این زن باید مادر کوزت باشه؛ ملکه  

 مادر کوزت دوباره روی دستورش پافشاری کرد:

گفتم بیا اینجا! -  

بیشتری رو پشت دستورش قرار داد.و قدرت   
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با وجود فشار شدیدی که بهم تحمیل میشد و میل شدیدی که برای برداشتن یه قدم به سمت جلو 

 داشتم؛ تمام تالشم رو به کار گرفته بودم تا بتونم در مقابل این دستور مقاومت کنم.

ال داغونم رو نادیده گرفتم و های عرق از روی پیشونیم به سمت پایین سُر میخوردن؛ اما من حقطره

 خطاب به ملکه گفتم:

من خیلی دوست دارم که بیام جلو و شما رو از نزدیک مالقات کنم؛ اما اینکه با یه دستور منو وادار  -

 به این کار کنین... خب این موضوع تو کتم نمیره.

جالبه! پس من ازت درخواست میکنم که بیای جلو. -  

قبوله! خب اینطوری برای من قابل  

های آهسته و کامال با احتیاط به سمت جلو حرکت کردم.با قدم  

العملی که اینجا از خودم نشون بدم، فورا مورد قضاوت قرار میگیرم.یه حسی بهم میگفت هر عکس  

.وقت سکندری نخورم یا پاهام سُر نخورن و پخش زمین نشمبنابراین باید حواسم رو جمع کنم تا یه  

 به حرف اومدم:

اتون شدیم. من میدونم که ما به اینجا دعوت نشده بودیم؛ من واقعا عذر میخوام که مزاحم جلسه -

 اما...

من مطمئنم که این موضوع زیر سر ایالیه! -  

بله بانو! -  

واری به گوش میرسید؛ انگار اون افراد داشتن زیر لب غر میزدن.از روی سکو سروصدای زمزمه  

شتباهی ازم سر زده که همچین واکنشی نشون میدن یا نه!و راستش نمیدونستم کار ا  
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به رنگ سفید پوشیده بود. مادر کوزت یه کت و شلوار شیک و برازنده  

مدل شلوارش، گشاد بود؛ البته نه خیلی گشاد! و کتی که پوشیده بود، خیلی خوب تو تنش نشسته 

 بود.

ی کتش رو بسته بود، یقههای زیر کتش، لباسی نپوشیده بود و از اونجایی که دکمه V شکل کتش  

 بخشی از پوست سفید و صافش رو نمایان میکرد؛ البته نه خیلی زیاد!

ای از طال بود، روی سرش قرار داشت.یه تاج ساده که شبیه حلقه  

 این زن نماد زیبایی بود و رسما هیچ نقصی نداشت.

 باشکوه، درخشان، باوقار و خونسرد!

میشه دلم میخواست که دقیقا مثل این زن باشم؛ اما متاسفانه این اتفاق تر بودم، هوقتی کوچیک

 هرگز رخ نداد.

ای شلوار کِشی جذب میپوشیدم و موهام رو به صورت گوجه آخه اغلب اوقات تو خونه بودم و همیشه

 شلخته میبستم. تیپم اغلب همین بود! چون تقریبا به جز مدرسه، اصال از خونه بیرون نمیرفتم.

های شلوارش سُر میداد، گفت:هاش رو تو جیبکه همونطور که دستمل  

های کوزت رو از نزدیک مالقات میکنم. با توجه به چیزهایی که خوشحالم که یکی از دوست -

 درموردت شنیده بودم، ظاهرا بخاطر تو جنگ و آشفتگی بزرگی به پا شد.

ی سکو قدم برداشتن و دقیقا لبه دقیقا زیر سکو متوقف شدم. کوزت و مادرش هم به سمت جلو

 ایستادن.

 نگاه هردوشون به سمت پایین و دقیقا روی من متمرکز شده بود.

 جواب دادم:
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اینطور نیست که خودم عمدا باعث بروز این مشکالت شده باشم؛ اما ظاهرا آشوب و بحران تو  -

لم هستن.زندگی من تمومی نداره؛ طوری که انگار اتفافات بد سایه به سایه دنبا  

ها همچنان ادامه داره و حتی بدتر هم شده! کوزت از و اینطور به نظر میرسه که انگار این آشفتگی -

من درخواست کرده که بهش اجازه بدم به همراه سه پری دیگه، قلمرو رو ترک کنه. من حتی نباید به 

مراه خودش ببره! اما کوزت ی خروج بدم، چه برسه به اینکه بذارم چند نفر دیگه رو هم هکوزت اجازه

کننده، بتونه منو راضی به همکاری کنه.ی دالیل قانعتو این مدت مدام مشغول توضیح دادنه تا با ارائه  

 ملکه نگاهش رو به سمت کوزت سوق داد و گفت:

هاش غیبش زد.البته بهتره بگم مشغول توضیح دادن بود تا اینکه یهو به همراه تمام محافظ -  

مت ایالی چرخید و گفت:ملکه به س  

مدت اینجا بمونی؟!اومدی که یه -  

 ایالی لبخندی تحویل ملکه داد و گفت:

ها چندان خوشت بیاد دخترخاله!فکر نمیکنم از اقامت موقت من تو قلمرو پری -  

 این رو گفت و بعد چشمکی تحویل کوزت داد.

 ملکه به حرف اومد:

ی تو نیستم!من دخترخاله -  

پس من باید چی صدات بزنم؟ به هر حال من و کوزت با هم نسبت داریم؛ پس من و تو  نه، نیستی! -

 هم خویشاوند محسوب میشیم.

 خویشاوند؟!
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باال انداخت. نگاهم رو به سمت کوزت چرخوندم و اون در جواب نگاه پرسشگرم، فقط شونه  

کرده یا تکذیب؟! مطمئن نبودم که این حرکتش چه معنی میده... اینکه حرف ایالی رو تایید  

اما وقتی چند لحظه گذشت، کنجکاوی چنان بهم فشار آورده بود که رسما میخواستم سوالم رو با 

 صدای بلند مطرح کنم.

 قبل از اینکه حرفی بزنم، ملکه در جواب ایالی گفت:

آمیزه! اما خب موفق شدی که نهایت اغراقاینکه من و کوزت رو خویشاوند خودت خطاب کنی، بی -

 زهرت رو بریزی!

اگه تا این حد به ملکه نزدیک نبودم و اینطور با دقت تماشاش نمیکردم، قطعا متوجه نمیشدم که در 

هاش رو از شدت خشم مشت کرد.کسری از ثانیه، دست  

 اما خیلی سریع، دوباره به همون حالت خونسرد خودش برگشت و خطاب به من پرسید:

این ماجرا حقیقت داره؟ -  

العملشون رو بررسی کنم مشغول چرخوندن نگاهم بین ایالی، کوزت و ملکه بودم تا عکس من انقدر

 که اصال متوجه نشدم همه منتظر من هستن تا چیزی بیان کنم.

 سردرگم پرسیدم:

چی حقیقت داره؟ -  

گان ای که بین این دنیا و دنیای مُردی خروج ندم، پردهاینکه اگه من به کوزت و سه پری دیگه اجازه -

 وجود داره و مثل مانع عمل میکنه، از بین میره!

 آها، پس منظورش این قضیه هست.
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 گفتم:

آره! این قضیه کامال درسته. -  

روی من، روی سکو به سمت پایین خم شد... که به نظر من این حرکتش چندان شبیه ملکه دقیقا روبه

االن بخوام اظهار نظر کنم! ها چی میدونم کهیه ملکه نبود؛ اما خب آخه من درمورد ملکه  

های ملکه دقیقا رو صورت من میخکوب شده بودن.حاال چشم  

 به حرف اومد:

ها باعث بروز همچین مشکلی شدن؟های هفت دربار پریو تو فکر میکنی که ملکه -  

های ملکه حس کردم؛ طوری که انگار داشت منو وادار میکرد تا موج سردی از انرژی رو پشت حرف

ه جواب بدم.صادقان  

ها با مخفی های پریاما من اصال دلم نمیخواست که تقصیرها رو گردن بقیه بندازم؛ حتی با اینکه ملکه

نحوی تو بروز این مشکل یا شاید بدتر شدنش نقش داشتن و حداقل بخشی از شدن ناگهانیشون به

ها درست باشه.ین حرفهاست؛ اما به هر حال فکر نمیکنم به زبون آوردن ااین ماجرا تقصیر اون  

یه حسی که خیلی هم قوی بود، بهم میگفت اگه بخوام از سلطنت یه ملکه جلوی مردمش ایراد بگیرم 

جورایی متهمش کنم که تو اجرای مسئولیتش کوتاهی کرده؛ خب قطعا باید عواقب افتضاحی رو یا یه

 به جون بخرم.

ها میتونن دروغ رو بو بکشن؟پری  

این یعنی مجبورم که حداقل بخشی از حقیقت رو بیان کنم.مطمئن نیستم... و   

بعد از چند ثانیه فکر کردن، باالخره یه فکری به ذهنم خطور کرد که گمونم مطرح کردنش به اندازه 

خطر باشه!کافی بی  
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 گفتم:

بحث کردن درمورد این موضوع هیچ کمکی به حل مشکالتمون نمیکنه. -  

ام رو کمی باال نگه اینکه شک و تردیدی تو نگاهم موج نزنه، چونه حرکت مونده بودم و فقط برایبی

 داشته بودم تا اعتماد به نفسم رو نشون بدم.

العملی نشون بده.های ملکه خیره شدم و منتظر موندم تا عکسبه چشم  

 های خیره ملکه و اطرافیانش بتونم عرق رو از کفهیچ راهی وجود نداشت که تو اون وضع و زیر نگاه

پاک کنم... اهمیتی نداره که چقدر از درون آشفته و مضطرب هستم، به هر حال نباید اجازه  هامدست

ام چیزی نشون بده.بدم چهره  

های ملکه نقش بست و من اون لحظه حس کردم که جواب درستی تحویلش دادم.لبخندی روی لب  

 به حرف اومد:

ای بود!جواب زیرکانه -  

اما همچنان نگاهش روی من میخکوب مونده بود. آرومی بلند شد؛بعد به  

 لبخندی تحویل ملکه دادم و گفتم:

هاش میتونن از قلمرو خارج بشن تا برای اجرای طلسم باهامون همکاری کنن؟پس کوزت و دوست -  

ان؟های کوزت انقدر بامزهتمام دوست -  

شخصیت جالب و  راستش تصور نمیکردم که بامزه باشم؛ اما خوشحالم که از نظر ملکه

ای دارم.کنندهسرگرم  

 حداقل این تصور خیلی بهتر از اینه که منو به چشم یه تهدید برای خودش و مردمش ببینه.
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 مطمئن نبودم که باید چه جوابی بهش میدادم، بنابراین فقط شونه باال انداختم.

 ملکه گفت:

اطالعات رو باهاشون درمیون  ها صحبت میکنم تا ایندرخواست تو پذیرفته شده! من با ملکه -

ها قراره به پایان برسه.ی کوتاه زندگی مخفیانه پریبذارم. اینطور که به نظر میرسه، احتماال دوره  

شباهت به تختی باشکوه نبود، چرخید؛ اما یهو این رو گفت و به سمت صندلی سلطنتیش که بی

 متوقف شد و خطاب به ایالی گفت:

و تو ایالی! -  

ن؟بله هِلِ -  

خبر اینجا پیدات نشه!دیگه هرگز سرزده و بی -  

خنده و غیررسمی!خیال به نظر میرسید، خوشایالی همیشه ریلکس و بی  

 اما تو اون لحظه، انگار نقابی که روی صورتش گذاشته بود، افتاد.

 ایالی صاف سرجاش ایستاد و شروع کرد به درخشیدن!

رنگ کوزت و مادرش نبود.بیه درخشش طالیینوری که از ایالی به اطراف ساطع میشد، ش  

ای و سفید خالص بود.بلکه درخشش ایالی ترکیبی از رنگ نقره  

سرش ظاهر های ایالی رو ببینم که پشتبعد از چند تا نفس عمیق و چندبار پلک زدن، تونستم بال

 شده بودن.

ی هر بالش، حداقل به هشت متر میرسید.گمونم اندازه  
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هاش رو پوشونده بودن، خیلی زیبا به نظر میرسیدن. البته قسمت انتهایی که بالپرهای سفیدرنگی 

هاش به رنگ خاکستری روشن دیده میشد که جذابیتشون رو دوچندان میکرد.بال  

انگیزتر و زیباتر!تر شده... هراسهای ایالی ظاهر شدن، انگار هیکلش بزرگاز وقتی بال  

و همون لحظه، ایالی حدودا یه فوت از زمین فاصله گرفت و  یه عصای کوتاه تو کف دستش ظاهر شد

 تو هوا شناور شد.

گمونم حاال دیگه متوجه شدم که چرا ایالی کفش نمیپوشه! چون ظاهرا همیشه پرواز میکنه و نیازی 

 به کفش نداره.

ها داره.ها رو به فرشتهترین شباهتایالی شاید یه فرشته نباشه؛ اما میشه گفت نزدیک  

نهایت ترسناک به نظر میرسه.ضمن این مرد با این نگاه و اقتدار، بیدر  

 ایالی خطاب به ملکه گفت:

ی دارم!اها چه جایگاهی دارن و من چه رتبهی قدرت، پریبهتره فراموش نکنی که تو سلسله -  

م میداد.ی تسلیم شدن انجاهاش رو باال آورد، طوری که انگار این کار رو به نشونهمادر کوزت دست  

 گفت:

احترامی که تو لحنم حس کردی، ببخش. من...منو بابت بی -  

هام رو ببندم.تو همون لحظه، یهو درخشش ایالی به حدی شدید شد که مجبور شدم چشم  

هام رو باز کردم، ایالی از اونجا رفته بود.و وقتی دوباره پلک  

دم:قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم، فورا زمزمه کر  
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اوه! مرتیکه عوضی! منو اینجا گذاشت و رفت! خودش منو آورده بود اینجا... آخه چقدر میتونه  -

 بیشعور باشه...

ی ملکه رو شنیدم، تازه متوجه شدم که دارم با صدای بلند فحش میدم و غر وقتی صدای خنده

 میزنم.

هام سرخ شدن و ملکه خطاب به من گفت:از خجالت گونه  

ما میتونیم تو رو به جایی که میخوای بری، برسونیم. پس نگران نباش!من مطمئنم  -  

 کوزت گلوش رو صاف کرد و گفت:

ی افراد الزم رو جمع کنم. ما آره! معلومه که میتونیم. من میرم تا اتاقم رو به تسا نشون بدم و بقیه -

 باید ظرف مدت یه ساعت از قلمرو خارج بشیم.

 ملکه گفت:

منو در جریان اتفاقاتی که رخ میدن، بذار. آره، حتما! فقط -  

آمیزی نثار مادرش کرد و گفت:کوزت لبخند عریض و اغراق  

مگه همیشه همین کار رو نمیکنم؟ -  

 لحن کوزت به قدری شیرین و ملیح شده بود که گمون نکنم تا حاال این دختر رو اینطوری دیده باشم.

 ملکه لبخندی زد و گفت:

راست باشیم، معموال این کار رو نمیکنی دختر سرکش من!نه! اگه بخوایم رو -  

 بعد هردو باهم خندیدن.

 ملکه پیشونیش رو به پیشونی کوزت چسبوند و چیزی بهش گفت که من متوجه نشدم.
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ی افرادی که روی سکو منتظر ایستاده بودن، قدم برداشت.بعد از کوزت فاصله گرفت و به سمت بقیه  

پایین پرید و همونطور که از کنارم رد میشد، خطاب به من گفت:کوزت از روی سکو به سمت   

بیا بریم! -  

هام سرعت بدم تا بتونم خودم رو به کوزت برسونم.مجبور شدم کمی به قدم  

های نگهبان ازمون فاصله گرفتن و راه رو برامون باز کردن تا از درگاه عبور کنیم.پری  

سرمون میومد، وَن بود.نیفتادن و تنها کسی که پشتها دیگه دنبالمون راه خوشبختانه نگهبان  

 حاال که از ملکه دور شده بودیم، من یه عالمه سوال برای پرسیدن داشتم.

وقتی تو اون سالن وسیع بودم، حسابی تالش کردم تا کنجکاویم رو سرکوب کنم و هیچکدوم از 

هام رو به زبون نیارم... و واقعا هم این کار رو کردم!سوال  

جواب واقعا غیرممکنه.ا االن دیگه نمیتونم این وضع رو ادامه بدم؛ چون تحمل این حجم از سوال بیام  

 همونطور که به سمت جلو قدم برمیداشتیم، خطاب به کوزت پرسیدم:

خب... پس تو و ایالی باهم نسبت دارین؟ -  

 کوزت خرخر کرد:

ن.چیز رو عجیب و غیرعادی میبینها همهنه دقیقا! آرکون -  

برانگیز هم هست. ایالی شاید عجیب و غریب باشه؛ اما قطعا تحسین  

 گفتم:

هاش رو آره، با عجیب و غیرعادی بودن ایالی موافقم؛ اما اون مرد خیلی باشکوه و جذابه! و بال -

ها یهو از کجا ظاهر شدن؟؟دیدی؟؟ آخه اون بال  
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 کوزت آهی کشید و گفت:

مجبورم نکن که شروع کنم! -  

ازوم رو گرفت و برای چند لحظه منو متوقف کرد.بعد ب  

 گفت:

وقتی میخوای با ایالی معامله کنی، خیلی مراقب باش! -  

 صورتم با شنیدن این حرف درهم شد.

خب انگار این قضیه قراره پیچیده بشه؛ مخصوصا که من قبل از اومدن به اینجا، با ایالی معامله کرده 

 بودم.

ام خوند؛ چون گفت:چهرهچیز رو از انگار کوزت همه  

تو باهاش معامله کردی، مگه نه؟ -  

آره! -  

تو حتی نمیدونی خودت رو تو چه دردسر بزرگی انداختی. -  

 حق با کوزت بود! من واقعا نمیدونستم بخاطر این معامله قراره تو چه دردسری بیفتم.

ات عجیب و وحشتناکی رو سر هم اتفاق اما راستش من از وقتی که پام رو تو تگزاس گذاشتم، پشت

 تجربه کردم که حتی از درکم خارج بودن.

ی کافی معامله با ایالی، یکی از همون اتفاقات عجیب و جدیده که متاسفانه بدون آمادگی و تجربه

 قبولش کردم.

ای نداشتم.ی دیگهمیدونم احمقانه به نظر میرسه؛ اما من چاره  
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 گفتم:

ه.راه میشچیز باالخره روبههمه -  

راه نشه!یا ممکنه روبه -  

من کاری رو انجام دادم که مجبور بودم انجام بدم. -  

 و هر عواقبی که این تصمیم به دنبال داشته باشه رو به جون میخرم.

مطمئن نیستم که این انتخاب بعدا باعث پشیمونیم میشه یا نه؛ اما در حال حاضر، من تنها راهی که 

و انجام دادم.برای حفظ جون همه الزم بود ر  

*** 

 وقتی از یه پیچ عبور کردیم، کوزت به حرف اومد:

تقریبا اونجاست! -  

کم دارم به این فکر میکنم که قلمرو دربار ماه چقدر میتونه وسیع باشه؟!کم  

گفتن اینکه دقیقا چه مسافتی رو تو این راهروهای پیچ در پیچ و طوالنی طی کردیم، سخته؛ اما قطعا 

بی وسیعه.این قلمرو حسا  

ها بود و کف هر کدوم از راهروهایی که ازشون عبور میکردیم، درواقع تصویر متحرکی از کهکشان

کدومشون انتهایی نداشتن.انگار هیچ  

تقریبا میشه گفت ما پونزده دقیقه هست که تو این راهروهای پیچ در پیچ مشغول راه رفتن هستیم؛ 

روی سریع!البته بهتره بگم پیاده  

هاش اضافه کنه، من رسما باید بدوم؛ چون حتی با ی دیگه به سرعت قدمه کوزت فقط یه ذرهچون اگ

های سریع هم نمیتونم خودم رو بهش برسونم.قدم  
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کوزت یه در دوتایی چوبی که نقش و نگارهای زیبایی روش حکاکی شده بود رو به سمت داخل هُل 

 داد تا باز بشه.

ی اون درگاهی که به سالن ملکه تر بود؛ اما درست به اندازهی بزرگاین در فقط کمی از درهای معمول

برانگیز بود.ختم میشد، باشکوه و تحسین  

های رنگارنگ روی در، یه دشت پر از درخت و گل رو نشون میداد.حکاکی  

شده بودن و فقط تماشای اون منظره کافی بود تا  شاخ و برگ درختان بخاطر وزش باد، تا حدودی خم

کنم واقعا تو اون دشت حضور دارم. حس  

های رز رو استشمام کنم.ی گلوقتی از درگاه عبور میکردم، حاضرم قسم بخورم که میتونستم رایحه  

 کوزت منو به سمت جلو هدایت کرد و گفت:

به سوئیت من خوش اومدی! -  

کمان بود.های رنگیناتاق نشیمن درواقع ترکیبی از تمام رنگ  

های مخملی و سلطنتی که به ی فر قرمزرنگ و پوست کک و مک دار روی یکی از مبلیه دختر با موها

.هاش بودرنگ آبی تیره بودن، نشسته بود و مشغول پیچ و تاب دادن به دست  

یه شلوار ابریشمی شیک پوشیده بود که رنگش مثل هلو بود، به عالوه یه تاپ سفید تنگ و یه ژاکت 

 کوتاه به رنگ خاکستری روشن!

ای مایل به سرخ پوشیده شده بود، یه دختر کنار اون دختر، روی یه صندلی راحتی که از چرم قهوه

 دیگه نشسته بود.

های پاییزی رو شامل های مختلف برگموهای اون دختر بلند و لخت بودن و انگار هر طیفی از رنگ

 میشدن.
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ی کمر، تنگ میشد، به عالوهدار به رنگ سبز جنگلی پوشیده بود که تو قسمت یه پیراهن کاله

ای و بلندی که پوشیده بود، بیرون اومده های چرم قهوههای کاموایی کِرِم رنگ که کمی از بوتجوراب

 بودن.

های بهتری سر و وضع هردوشون به قدری خوب بود که اون لحظه واقعا به خودم گفتم ای کاش لباس

 برای پوشیدن انتخاب میکردم.

م میتونم بگم که یکی از سه شیطان بزرگ جهنم دنبال منه. بنابراین تو این وضع، اما در دفاع از خود

 توجه کردن به مُد و لباس آخرین موضوعیه که میتونه تو ذهنم وجود داشته باشه.

اون دوتا دختر پری مشغول حرف زدن بودن؛ اما به محض اینکه ما وارد اتاق نشیمن شدیم، 

ادن.هاشون خاتمه دهردوشون به صحبت  

ها قرار داشت، قدم برداشت.ی مبلهایی که سمت دیگهوَن به سمت یکی از صندلی  

 روی صندلی لم داد و پاهاشو روی میز عسلی انداخت.

آرومی از روی مبل بلند شد و من بادقت تماشاش میکردم.دختر موقرمز به  

 به حرف اومد:

خب قضیه چطور پیش رفت؟؟ -  

 وَن جواب داد:

دی که میتونست پیش بره!نه به اون ب -  

های دختر موقرمز از تعجب گِرد شدن.چشم  

 برای یه لحظه نگاهش رو به سمت من چرخوند؛ اما دوباره توجهشو روی کوزت متمرکز کرد.
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 کوزت نگاه معناداری نثار وَن کرد و گفت:

های وَن گوش نده! قضیه خوب پیش رفت و ما میتونیم از قلمرو خارج بشیم.به حرف -  

ختری که روی صندلی نشسته بود، به حرف اومد:د  

وای باالخره! من به اندازه کافی تو دربار وقت گذروندم. پس بیاین زودتر از اینجا بزنیم بیرون! -  

 نگاهم رو به سمت گروهی که کوزت آماده کرده بود، چرخوندم و براندازشون کردم.

ری!کوزت و دو دختر پری دیگه، روی هم رفته میشن سه تا پ  

 پرسیدم:

پس پری چهارم کجاست؟ -  

 کوزت گفت:

وَن! -  

 با لحن متعجبی گفتم:

واقعا؟؟ -  

 وَن واقعا پسر خفنی بود؛ اما هیچوقت به نظر نمیرسید که خوشش بیاد اطراف ما باشه.

ی وَن هم پیدا شده بود تا بهمون کمک کنه؛ اما سر گذاشتیم، سروکلهبرای نبردی که تو سنتافه پشت

اینکه جنگ تموم شد، وَن ناپدید شد. به محض  

راستش نمیتونم باور کنم که وَن واقعا خودش داوطلب شده باشه که به عنوان عضوی از هیئت جدید، 

 به اجرای طلسم کمک کنه.

 خطاب به وَن پرسیدم:
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تو مطمئنی که با این موضوع مشکلی نداری؟ -  

یه که قرار بود باشه!. یا حداقل این چیزکوزت هرجایی که بره، منم میام -  

 کوزت شونه باال انداخت و گفت:

من هر از گاهی یواشکی از قلمرو خارج میشم. این موضوع چندان مهم نیست. -  

شاید برای تو مهم نباشه؛ اما برای ملکه... -  

 وَن حرفش رو قطع کرد، از روی صندلی بلند شد و خطاب به بقیه گفت:

رو رو ترک کنیم.گمونم باید وارد عمل بشیم و قلم -  

ی تایید تکون دادم و گفتم:سرم رو به نشونه  

آره، اینطوری عالیه! ما زمان زیادی نداریم. -  

 وَن گفت:

.و مطمئنم که االن... زمانی که برامون باقی مونده، کمتر هم شده -  

آور به نظر نمیرسید.لحنش اصال تهدیدآمیز یا دلهره  

 پرسیدم:

ری برامون باقی مونده؟؟منظورت چیه که زمان کمت -  

 ما به تمام زمانی که بتونیم به دست بیاریم، نیاز داریم.

ساز خواهد بود؛ طوری اینکه بگیم مقدماتی که باید برای اجرای طلسم آماده کنیم، پیچیده و مشکل

 که ممکنه از پسش برنیایم؛ خب به نظرم زیادی خودمون رو دستِ کم گرفتیم!
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اینجا طی کردیم و... تحت هر شرایطی، باید این مسیر رو به انتها برسونیم.ما این مسیر سخت رو تا   

 کوزت ازم پرسید:

یعنی تو نمیدونی؟؟ -  

ها رو اعصابم رژه میرفت. کالفه پرسیدم:کوزت رسما داشت با این حرف  

چی رو نمیدونم؟؟ -  

 وَن جواب داد:

اینکه زمان تو دربار ماه کُندتر سپری میشه. -  

 کوزت گفت:

بیرون از قلمرو، خورشید تقریبا غروب کرده. -  

خورشید غروب کرده؟؟! -  

 این یه مصیبت محضه!

ها گیر افتادم!ی آستاروت پیدا بشه؛ درحالی که من اینجا، تو قلمرو پریحاال هر لحظه ممکنه سروکله  

 به حرف اومدم:

ما باید بریم! همین االن! -  

بلند شد.دختری که روی صندلی نشسته بود، از جاش   

من اسم هیچکدوم از این دخترها رو نمیدونستم و گمونم اینطوری درست نباشه... اما من به اندازه 

 کافی زمان ندارم که بخوام باهاشون آشنا بشم.
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 معرفی و آشنایی رو میتونیم به یه زمان دیگه موکول کنیم.

 فعال باید هر چه زودتر به تگزاس برگردیم.

جلو دراز کرد. هاش رو به سمتوَن دست  

اش، دست منو گرفت.های وَن رو گرفت و با دست دیگهکوزت یکی از دست  

ی منو گرفت.دختر پری که موهای رنگارنگی داشت، دست دیگه  

هامون ایجاد کرده بودیم رو تکمیل کنه.ای که با دستدختر پری موقرمز هم به سمتمون اومد تا دایره  

 وَن خطاب به من گفت:

جه دست بقیه رو رها نکن!وهیچبه -  

چیز برای چند لحظه تاریک شد.بعد از این حرف، یهو همه  

ایلبه ایستادم.چندبار پلک زدم و متوجه شدم که تو حیاط سنت  

پاهام روی زمین بودن؛ اما سرم به طرز وحشتناکی گیج میرفت؛ طوری که انگار کل بعدازظهر سوار 

بودم.چرخ و فلک بودم و تازه ازش پیاده شده   

 پاهام تحمل وزنم رو نداشتن و من محکم با باسن پخش زمین شدم.

 گفتم:

این شیوه اصال جالب نبود... -  

هام رو بستم و تو دلم دعا کردم که چرخش دنیا دور سرم متوقف بشه.چشم  

 هرچند این سرگیجه به حدی شدید بود که حس میکردم تا ابد ادامه داره!
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هایی که خورده بودم رو باال بیارم؛ اما یکردم قراره تمام پنکیکحالت تهوع بدی داشتم و حس م

سختی جلوی خودم رو گرفته بودم تا چیزی از دهنم بیرون نیاد!به  

 یکی از دخترهای پری گفت:

بخشه!جایی نباشه؛ اما واقعا موثر و نتیجهاین روش شاید روش جالبی برای جابه -  

تا بفهمم کدوم یک از اون دخترها این حرف رو بهم گفته. هام رو باز کنمحتی دلم نمیخواست چشم  

 یهو صدای فریاد داستین رو از طریق پیوندمون شنیدم:

"تسا!" -  

 فورا جواب دادم:

من حالم خوبه! فقط چند لحظه بهم فرصت بده تا از شر این سرگیجه و احساس منگی خالص " -

"بشم.  

هام رو باز کردم، دنیای اطرافم هنوز میلرزید.سعی کردم از روی زمین بلند شم؛ اما وقتی چشم  

کننده بود؛ اونم بخاطر این بود که من یهو از سفر کردن با ایالی در بدترین حالت ممکن فقط شوکه

 جایی سر درآورده بودم که نمیدونستم کجاست.

 اما سفر با وَن به معنای واقعی کلمه افتضاح بود!

که هر لحظه ممکنه زانوهام سست بشن و پخش زمین بشم. حاال که دوباره وایستادم، حس میکنم  

ام رو به دست بیارم.چند لحظه به خودم فرصت دادم تا بتونم تعادل از دست رفته  

 بعد خاکی که روی شلوارم نشسته بود رو پاک کردم و پرسیدم:

چه مدت طول میکشه تا از شر این حس آزاردهنده خالص بشم؟؟ -  
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 کوزت گفت:

ی دیگه یا شایدم بیشتر!یه دقیقه -  

 مکث کرد و بعد ادامه داد:

بعد از یه مدت، به این وضع عادت میکنی. من این روزها انقدر به کمک وَن سفر کردم که شمارشون  -

 از دستم در رفته.

کوزت حتما عقلش رو از دست داده اگه فکر میکنه من حاضر میشم یه بار دیگه هم با وَن سفر کنم! 

نکه بخوام این کار رو انقدر تکرار کنم تا این احساس مزخرفی که ازش دریافت میکنم، چه برسه به ای

 برام عادی بشه!

 اصال امکان نداره این اتفاق دوباره تکرار بشه.

ها قدم برداشت و خطاب به من گفت:کوزت به سمت یکی از ساختمون  

تظرت میمونیم تا به ما ملحق شی.ایلبه کمی مشورت کنم و... منهام تو سنتمن میرم تا با دوست -  

 این رو گفت و همراه بقیه به آرومی از من دور شد.

 خب اینطوری خوبه.

ایلبه یه ماشین پیدا کنم، میتونم تو این فاصله من میتونم بفهمم که داستین کجاست و اگه تو سنت

دیگه به بقیه ملحق بشیم.خیلی سریع خودم رو به داستین برسونم تا با هم  

ندم با داستین رو کامال باز کردم.پیو  

تر میشه. سعی کردم از دید داستین به اطرافش نگاه میتونستم حس کنم که داستین داره بهم نزدیک

 کنم تا سر دربیارم که کجاست.
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ها رو چهارتا چهارتا طی میکرد.پله پایین میومد؛ طوری که پلهداستین داشت باعجله از یه سری راه  

 صبر کن ببینم!

ی پدر و مادرم نیست.پله رو میشناسم و میدونم که داستین تو خونهن اون راهم  

 در عرض چند لحظه، داستین خودش رو فورا به در ساختمون رسوند.

ایلبه بود؛ همون ساختمونی که های سنتساختمونی که داستین ازش بیرون اومد، یکی از ساختمون

های مدرسه اونجا برگزار میشد.کالس  

ق پیوندمون ازش پرسیدم:از طری  

"ایلبه هستی؟!تو چرا تو سنت" -  

ی پدر و مادرم پیش آخه من فکر میکردم داستین یا تو زمین خودمون مونده باشه یا رفته باشه خونه

هامون...دوست  

 جواب داد:

موقع وقتی تو غیبت زد، من حسابی ترسیدم و با کالدیا تماس گرفتم. اون گفت که تو به" -

ایلبه برگشتیم تا لوازم و مقدمات ضروری رو آماده کنیم. دی؛ بنابراین ما هممون به سنتبرمیگر

ی سازی تدارکات نیاز به فضا داشتن و کالدیا نمیخواست که آشپزخونهها برای آمادهدرضمن بچه

 ی بهتری بود. یه چیزی که سامانتاایلبه برامون گزینهمادرت رو به گند بکشه! بخاطر همین سنت

گفته بود، تو ذهن کالدیا پررنگ شد و باعث شد درمورد یه موضوعی به نتیجه برسه. ما میدونستیم 

ایلبه برگردیم؛ حداقل در طول که آستاروت رفته، بنابراین اوضاع به اندازه کافی امن بود که به سنت

"ها کردیم.روز! ما کل بعدازظهرمون رو صرف تهیه کردن معجون  

ختمون خارج شد، حتی یه لحظه هم دوییدن رو متوقف نکرد و باعجله به سمت داستین وقتی از سا

 من راه افتاد.
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 یه لحظه بعد، بازوهای داستین دور کمرم حلقه شدن و منو محکم در آغوش گرفت.

هاش کشوند و تو ذهنم گفت:با ولع عطر تنم رو به ریه  

"یهو ناپدید شدنت اصال جالب نبود." -  

"بود داستین!ی من ناین نقشه" -  

وگرنه من که ترجیح میدادم کنار داستین بمونم؛ حتی با اینکه قلمرو دربار ماه خیلی جذاب و 

کننده بود.خیره  

 داستین منو از آغوشش بیرون آورد و گفت:

"میدونم. خیلی خوشحالم که برگشتی!" -  

نامه برای بازدید از ه دعوتی کوزت خیلی باشکوه و تماشاییه. اگه بتونیم یمنم همینطور! اما خونه" -

قلمرو دربار ماه دریافت کنیم، خیلی عالی میشه. من میتونم تا ابد تو راهروهای پیچ در پیچ اونجا قدم 

"بزنم و لذت ببرم.  

ها تجربه کردی رو از زبونت بشنوم؛ اما نمیتونم صبر کنم تا بعدا تمام چیزهایی که تو قلمرو پری" -

"ی که ما تو آزمایشگاه چه چیزی آماده کردیم.گمونم تو دلت بخواد ببین  

ها...اوه درسته! آستاروت... معجون  

 گفتم:

بزن بریم! -  

 داستین دستم رو محکم گرفت، انگار میخواست مطمئن بشه که من دوباره یهویی غیبم نمیزنه.

 و هردومون باهم به سمت ساختمون موردنظرمون راه افتادیم.
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سیدیم، بوی منزجرکننده و حال بهم زنی رو حس کردم.پله ردرست وقتی که به راه  

 پرسیدم:

این بوی چیه؟! -  

 چینی به دماغش داد و گفت:

مطمئنم که دلت نمیخواد بدونی! -  

 پرسیدم:

خب... با این چیز بدبویی که درست کردین، قراره چیکار کنیم؟! -  

گمونم دلت نخواد جواب این سوال رو هم بدونی! -  

ین، حس کردم که تمام اعضای داخلی بدنم مثل کالف، درهم پیچیده شدن و دوباره با این حرف داست

 حالت تهوع اومد سراغم!

ام رو باال نیارم.فقط امیدوار بودم که این دفعه هم بتونم خودم رو کنترل کنم و محتویات معده  

 گفتم:

ما که قرار نیست این معجون حال بهم زن رو بخوریم، مگه نه؟! -  

ها و پاهامون بمالیم!این معجون افتضاح رو نمیخوریم؛ اما قراره که اون رو به صورت، دست نه، ما -  

 عوق!

ی خوردنش، ناخوشاینده.این کار تقریبا به اندازه  

 وقتی به آزمایشگاه رسیدیم، اصال دلم نمیخواست که واردش بشم.



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
752 

 

 داستین در آزمایشگاه رو باز کرد و کمی منو به داخل هُل داد.

:گفت  

به این بوی گند عادت میکنی. -  

نه! -  

 امکان نداره که بتونم تحملش کنم، حتی یه درصد!

ی گاو و اش رو که پر از دل و رودهاین بو مثل این میمونه که انگار یه قصاب سطل آشغال مغازه

 گوسفند بوده، سه روز زیر آفتاب رها کرده و همچین بوی متعفنی ازش به جا مونده!

ای که اصال دلم نمیخواد بررسیش کنم!بوی گوه سگ رو هم بهش اضافه کنم و یه بوی دیگهالبته باید   

 دستم رو جلوی دماغم نگه داشتم و به درون آزمایشگاه قدم برداشتم.

 اتاق حسابی شلوغ بود؛ اما اصال نمیتونستم بوی گندی که فضا رو پر کرده بود، نادیده بگیرم.

ه چیزهایی رو هم تو دستش نگه داشته بود.کریس به سمت من راه افتاد و ی  

دیده میشد. های دماغش فرو کرده بود، دماغش بزرگای تو سوراخی پنبهاز اونجایی که دوتا گوله  

هاش رو پوشونده بود.و یه چیز لیز هم قسمت باالیی لب  

 به حرف اومد:

اصال هیچی درمورد سر و وضعم نگو! -  

ای مالیم و نازک شده بود.های پنبهون گولهدار کریس بخاطر اصدای بم و خش  

ای سر دادم؛ اما بعدش فورا پشیمون شدم؛ چون اون بوی گند رو بیشتر از قبل استشمام خنده

 میکردم.
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 االن واقعا به کریس حسودیم میشه که دماغش رو مسدود کرده!

 گفتم:

ای نیاز دارم.های پنبهمنم به دوتا از اون گوله -  

چی برات آوردم؟! پس فکر کردی -  

ای که داخلش یه چیزی بود رو به سمتم گرفت.ای و یه ظرف شیشهی پنبهکریس دوتا گوله  

ها رو تو دماغم فرو کردم.وقت رو تلف نکردم و فورا اون پنبه  

 اما متاسفانه تقریبا هیچ کمکی بهم نکردن تا این بوی حال بهم زن رو کمتر احساس کنم.

م چرخوندم و گفتم:ای رو تو دستظرف شیشه  

این دیگه چیه؟ -  

 هیچ برچسبی روی ظرف دیده نمیشد و به نظر میرسید که داخلش چیزی شبیه به روغن وجود داره.

 کالدیا از داخل اتاق گفت:

این بهت کمک میکنه تا بوی گند رو کمتر احساس کنی. فقط یه مقدار کم از این روغن رو زیر  -

 دماغت بمال. بهم اعتماد کن!

باشه! -  

ی لیز و چسبناک درون ظرف آغشته کردم.هامو به مادهدرپوش ظرف رو چرخوندم و یکی از انگشت  

ای شبیه به بوی اسطوخودوس، اکالیپتوس و یه گیاه دیگه داشت... شاید گیاه این روغن رایحه

 رزماری!

اثیرگذاری بود.مطمئن نیستم که از ترکیب چه گیاهانی تهیه شده؛ اما به هر حال ترفند خوب و ت  
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البته هنوزم میتونستم تا حدودی بوی گند داخل اتاق رو حس کنم؛ اما این روغن بخش زیادی از این 

 بوی افتضاح رو خنثی کرده بود.

 حاال که دوباره میتونستم نفس بکشم، نگاهی به اطراف اتاق انداختم.

ی سابقم بود... همون رسهایلبه تقربیا مثل آزمایشگاه شیمی تو مدآزمایشگاه متافیزیک سنت

های عادی بود!ی عادی که برای انسانمدرسه  

میزهای بلند که سطحشون با فلز پوشیده شده بود، تمام اتاق رو پر کرده بودن و اطراف هر 

بلند قرار داشت. کدومشون، دوتا صندلی پایه  

ز وصل شده بود.های گاروی هر میز چندتا چراغ بونزن گذاشته بودن که به هرکدومشون لوله  

ها از اونجایی که فضا و تجهیزات به اندازه کافی تو این آزمایشگاه وجود داشت، هر کدوم از گرگینه

های متافیزیک یاد گرفته بودن، کار کنن.هایی که تو کالسمیتونستن روی طلسم  

ا که جادوگر هها تو اجرای طلسم و جادو شکست میخوردن... آخه اونالبته تو اغلب مواقع، گرگینه

 نبودن تا به راحتی از پس سحر و افسون بربیان.

های مختلف رو تمرین ها هنوز فکر میکنن که براشون خوبه اگه اجرای طلسماما با این حال، گرگینه

های مختلف فراطبیعی افزایش بدن.ی گونهکنن و اطالعاتشون رو درباره  

های ه با تعدادی از موجودات فراطبیعی از گونهمخصوصا بخاطر اینکه ممکنه در آینده مجبور بشن ک

 دیگه درگیر جنگ بشن!

های بونزن ایستاده بودن.آقای داوسون و بِلیز به همراه ریور اطراف یکی از چراغ  

کالدیا و شین پشت یه میز دیگه، مشغول خوندن وِرد یه طلسم بودن و همونطور که کلمات رو با 

ی کالدیا، شناور تو هوا به سمت باال حرکت شدهوهای گیسصدای آروم زیرلب زمزمه میکردن، م

 میکردن.
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روی کالدیا و ی طلسمی که آماده کرده بودن، تو هوا شناور شده بودن و دقیقا روبهحتی مواد اولیه

وار حرکت میکردن.شین، به صورت دایره  

ای که میدیدم انقدر برام جالب بود که گفتم:منظره  

واو! -  

 کریس گفت:

انگیزه.جورایی هیجانره، میدونم! کاری که انجام میدن، یهآ -  

روشون قرار داشت.لوکاس و آدریان اطراف یه میز دیگه جمع شده بودن و یه قابلمه هم روبه  

 تقریبا همه تو آزمایشگاه حضور داشتن؛ به جز...

 به حرف اومدم:

بِث کجاست؟ -  

 صدای مالیم و آرومی از پشت سرم گفت:

م!من اینجا -  

ای که از نمک پر شده بود، از انبار وقتی به سمتش چرخیدم، متوجه شدم که با یه ظرف شیشه

 آزمایشگاه که تمام لوازم موردنیاز اونجا ذخیره شده بودن، بیرون اومد.

هاش گود افتاده بود و صورتش به نظر میرسید که بث نسبت به قبل الغرتر شده؛ آخه زیر چشم

.کشیده و الغر شده بود  

و موهای طالییش که یه زمانی بلند و پریشون بودن؛ حاال حسابی کوتاه شده بودن، طوری که 

اش میرسید.بلندیشون فقط تا چونه  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
756 

 

لوسیانا گروه جادوگران آلکوئالر رو از درون نابود کرده بود و این موضوع، عواقب منفی زیادی برای 

 بث به همراه داشت.

ی خوب در نظر میگیرم.ن این لبخند رو یه نشونهاما بث به من لبخند میزد و... م  

 گفتم:

ممنون که اومدی! -  

 بث برای یه دقیقه به زمین خیره شد، بعد سرش رو بلند کرد و گفت:

من متاسفم که نتونستم تو جنگ سنتافه بهتون کمک کنم. من... -  

پلک زد تا مانع هاش دارن از اشک خیس میشن؛ اما بث فورا چندبار میتونستم حس کنم که چشم

هاش بشه.جاری شدن اشک  

 ادامه داد:

شرایط برای من خیلی سخت بود؛ اما من االن حالم خوبه. و کسی چه میدونه... -  

 شونه باال انداخت و گفت:

شاید اگه به دنیای جادو و جادوگری برگردم، برام بهتر باشه. خدا میدونه که فاصله گرفتن از جادو  -

ی نکرده.به درمان روح من کمک  

 من هیچوقت با بث صمیمی نبودم؛ اما اون لحظه به نظر میرسید که به یه آغوش نیاز داره.

 بنابراین من این آغوش گرم رو بهش دادم.

هام رو دور بث حلقه کردم و بهش گفتم:دست  

من خوشحالم که تو اینجایی! -  
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نم و مطمئن شدم که باید های کتفش رو که حسابی بیرون اومده بودن، حس کمیتونستم استخوان

تر رفتار کنم.باهاش مالیم  

 بث بیش از حد الغر شده بود؛ طوری که حس میکردم اگه کمی بهش فشار بیارم، ممکنه بشکنه!

 گفت:

منم همینطور! ممنونم. -  

نه! من ازت ممنونم. -  

فاصله گرفتم.هاش دادم. بعد ازش برای بار آخر، کمی پشتش رو نوازش کردم و فشار آرومی به شونه  

هاش رو بث فورا نگاهش رو به سمت کالدیا و شین چرخوند؛ اما من متوجه شدم که سعی داشت اشک

 پاک کنه.

 تو ذهنم به داستین گفتم:

"بث اصال حالش خوب نیست." -  

"اون حالش بهتر میشه؛ فقط به کمی زمان نیاز داره." -  

"چی با زمان فراموش نمیشه...همه" -  

و اطراف اتاق چرخوندم، متوجه شدم که یه نفر دیگه هم تو جمعمون نیست.وقتی نگاهم ر  

 پرسیدم:

رافائل کجاست؟ -  

 شین جواب داد:

اون رفت! -  
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منظورت چیه که رافائل رفته؟؟ کجا رفته؟ -  

 تو این شرایط و مخصوصا تو این زمان، من اصال دوست ندارم که رافائل خودش تنهایی جایی بره.

ینه که همه کنار هم بمونیم.ترین شیوه اامن  

من میدونم که رافائل هنوز با آستاروت پیوند داره؛ اما این موضوع به این معنی نیست که رافائل نباید 

 پیش ما باشه.

 کریس گفت:

چیز بهم میریزه، اینجا باشه. اون رافائل گفت که دلش نمیخواد وقتی اتفاق اصلی رخ میده و همه -

باری روی دوش ما محسوب میشه؛ بخاطر همین تصمیم گرفت که به دیدن فکر میکرد که احتماال 

 سامانتا بره.

 باری روی دوش ما؟

 این طرز فکر واقعا مزخرفه.

وقتی ماجرای امشب خاتمه پیدا کنه، چیزهای زیادی وجود دارن که باید درستشون کنم؛ اما قطعا 

.موضوع رافائل تو لیست کارهای من، تو اولویت قرار میگیره  

رافائل خودش رو مسئول مرگ موراکو میدونه؛ بخاطر همین اگه حواسمون جمع نباشه، ممکنه رافائل 

 رو هم از دست بدیم.

 به سمت کالدیا راه افتادم و ازش پرسیدم:

حالت خوبه؟ -  
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گمونم باید خوب باشم... من خوشحالم که رافائل به دیدن سامانتا رفته. امیدوارم طلسمی که امشب  -

میکنیم، بتونه پیوند رافائل با آستاروت رو از بین ببره؛ اما نمیتونم از بابت این قضیه مطمئن اجرا 

 باشم. فقط آرزو میکنم وقتی امشب باهاش تماس میگیرم، جوابم رو بده.

ای عالوه بر مشکالت اصلی وجود دارن که باعث میشن ذهنمون همیشه مشکالت کوچیک دیگه

 پریشون بشه.

 گفتم:

سر میذاریم و بعد سعی میکنیم با رافائل تماس بگیریم. اگه پیوندی که شب این قضیه رو پشتما ام -

وقت سامانتا این مشکل رو حل میکنه؛ رافائل رو به آستاروت متصل میکنه، از بین نرفته باشه، اون

. رافائل حالش خوب میشه.همونطور که تونست پیوند تو رو بشکنه  

دا کنه، رافائل میتونه به زندگی عادیش برگرده و شغلی که دوست داره رو وقتی این موضوع خاتمه پی

نویسی!در پیش بگیره؛ یعنی برنامه  

میدونم چیزی که رافائل واقعا میخواد، همینه... یه زندگی بدون جادو و جادوگرهای شیطانی که 

 تسخیرش کنن یا بهش آسیب برسونن.

 کالدیا چند لحظه بهم تکیه داد و گفت:

افائل هیچوقت از همچین زندگی خوشش نمیومد. جادو هرگز چیزی نبوده که اون دلش بخواد؛ اما ر -

 رافائل بخاطر من خودش رو درگیر جادو کرد و تو دنیای جادوگری گرفتار شد.

رافائل تو رو تنها نذاشت، چون دوسِت داره؛ اما این اتفاقاتی که براش رخ دادن، تقصیر تو نیست.  -

ر میکنم که حال رافائل خوب میشه.من واقعا فک  

وجدان  کالدیا نسبت به برادرش شدیدا احساس گناه میکرد و من امیدوارم که بتونه از شر این عذاب

 خالص شه.
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 رافائل یه پسر بچه نیست؛ اون دیگه برای خودش مردی شده و میتونه برای زندگیش تصمیم بگیره.

، اشاره کردم و گفتم:به موادی که داخل ظرف در حال جوشیدن بودن  

خب شما تو این مدت، اینجا چیکار میکردین؟ -  

 کریس به حرف اومد:

فقط خوشحال باش که مثل ما مجبور نشدی اجساد مُرده رو از زیر خاک بیرون بیاری و بدن  -

اشون رو کنکاش کنی!گندیده  

بهم زنه! قطعا داره درست میگه! حتی تصورشم برام حال  

 گفتم:

ن که دارم فکر میکنم، میبینم خیلی خوشحالم از اینکه تو این مدت نبودم و مجبور نشدم تو اوه! اال -

 این کار کمکتون کنم! واقعا خوبه که از دستش دادم!

هر چند که مجبور شده بودم با یه آرکون رواعصاب سروکله بزنم و یه ماجرای کوتاهی هم برای راضی 

ها از سر گذروندم...کردن پری  

 پرسیدم:

خب پس... االن کجای کاریم؟ -  

 ریور با یه چاقو تو دستش به سمتم قدم برداشت و گفت:

ی دیگه میمونه که باید انجام بدیم و بعدش میتونیم ما به خونت نیاز داریم، بعدش چندتا مرحله -

 کارمون رو شروع کنیم.

 اوه خدای من!
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 چرا همیشه تو هر موضوعی به خون نیاز داریم؟!

 گفتم:

شحالم که تونستم خودم رو به موقع به اینجا برسونم.خو -  

 از توی راهرو صدای پاهای چند نفر شنیده میشد که به این سمت میومدن.

ها باشه.ی پریهای کوزت و بقیهگمونم صدای قدم  

 حاال دیگه تمام افراد ضروری برای هیئت جدید دور هم جمع شدیم.

وزت گفتم:به سمت در اتاق با صدای بلند خطاب به ک  

ما اینجاییم! -  

 کوزت همونطور که وارد آزمایشگاه میشد، گفت:

این بوی گند و افتضاح چیه دیگه؟! -  

 کالدیا جواب داد:

واقعا میخوای بدونی؟ -  

 کوزت به سمتمون قدم برداشت و گفت:

نه! احتماال نه! -  

طاب به وَن خرخر کرد:ها وارد اتاق شد و درست همون لحظه، بِلیز خی پریوَن به همراه بقیه  

تو! -  

باری بود که تا حاال وَن رو خوشحال میدیدم.ای سر داد و من کامال مطمئنم اون لحظه اولینوَن خنده  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
762 

 

 وَن با صدای بلند خطاب به بلیز گفت:

آره! منم! -  

ی تمسخر کمی خودش رو به سمت پایین خم کرد تا به بلیز تعظیم کنه.بعد به نشونه  

بین ون و بلیز میچرخید.نگاه من مدام   

به نظر میرسید که وَن موضوعی که بین خودش و بلیز وجود داره رو به مسخره گرفته و همین 

 واکنشش باعث شده که بلیز بیشتر عصبی بشه.

 همونطور سردرگم مشغول برانداز کردن اون دوتا بودم که باالخره وَن دوباره به حرف اومد:

ا یه قرن میگذره. نمیشه که هنوزم عصبانی باشی.بیخیال پیرمرد! از اون ماجر -  

دقیقا هفتاد و هشت سال... -  

 وَن شونه باال انداخت و گفت:

آره! خب که چی؟ -  

ها آشامخب که چی؟! مثل اینکه یادت رفته منو اونجا رها کردی تا خودم تنهایی با اون خون -

 بجنگم.

ها؟آشامجنگیدن با خون  

وسط وجود داره! پس واقعا یه ماجرایی این  

 من دلم میخواد از این قضیه سردربیارم... اما نه! بهتره فضولی نکنم و فعال فقط گوش بدم.

 ون جواب داد:
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ای! بنابراین من فکر میکنم که ما میتونیم باهم به توافق برسیم و این قضیه رو ولی االن تو زنده -

 فراموش کنیم.

رفتاری، ادب و متانت چیزی ازش لیز که تا االن جز خوشهای ون محو نمیشد و بپوزخند از روی لب

ندیده بودم، به قدری عصبانی بود که انگار هر لحظه آماده بود به سمت وَن خیز برداره و گردنش رو 

 بشکنه!

تر شدم و گفتم:کمی به کوزت نزدیک  

شما دقیقا با چه موجوداتی روابط دوستانه دارین؟ -  

اتی که تو باهاشون معامله میکنی.ظاهرا همون دسته از موجود -  

 این رو گفت و چشمکی نثارم کرد.

ی دربار ماه رو نسبت به ایالی به خاطر آوردم.العمل ملکهخندیدم و عکس  

 ملکه هم درست مثل بلیز، دلش میخواست ایالی رو لت و پار کنه.

 خطاب به کوزت گفتم:

ای بود.کنندهجواب قانع -  

اش به عقب سوق داد و گفت:از روی شونهدارش رو کوزت موهای موج  

خب بذار یه معرفی مختصری انجام بدم. وَن رو که میشناسی. درمورد بقیه هم باید بگم که... -  

 دستش رو به سمت دختر موقرمز دراز کرد و ادامه داد:

دنیای های دربار خورشیده! هرچند که اونجا رو ترک کرده بود و به مدت چند سال تو کیرا از پری -

ها غیبش زده بود.انسان  
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های پاییزی بود، نشونه گرفت بعد دستش رو به سمت دختری که موهاش طیف متنوعی از رنگ برگ

 و ادامه داد:

هاست.های دربار برگو اِالوِن هم از پری -  

 خطاب به هردوشون گفتم:

العاده هست که شما االن اینجایین.خیلی فوق -  

وقت ازشون تشکر نکنم.تم که یهو فورا زبونم رو گاز گرف  

ها تشکر کنم؛ چون بعدش قطعا وجه نباید از پریهیچآخه کوزت قبال بارها بهم اخطار داده بود که به

 مجبور میشم به یه معامله مزخرف دیگه تن بدم!

 اما راستش نمیدونستم که به غیر از تشکر، در جواب این لطفشون چه چیزی میتونم بهشون بگم.

اومدم: به حرف  

خیلی دلم میخواد بیشتر باهاتون آشنا بشم؛ اما خورشید داره غروب میکنه و... -  

 کوزت گفت:

بعدا برای این چیزها به اندازه کافی وقت هست. -  

موافقم! -  

عقیده هستیم.خوشحالم که هممون باهم هم  

دیم تا این قضیه من میخوام قبل از اینکه ماه تو آسمون بدرخشه، طلسم موردنظرمون رو انجام ب

 هرچه زودتر خاتمه پیدا کنه.

 خطاب به بقیه پرسیدم:
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خب عالوه بر اینکه به مقداری از خون من نیاز داریم، دیگه چه کاری مونده که باید انجامش بدیم؟ -  

 ریور به حرف اومد:

راستش ما به یه مقدار از خون هممون نیاز داریم. -  

ادامه داد:چاقویی که تو دستش بود رو چرخوند و   

فقط چندتا قطره برای اون ظرفی که اونجاست، نیاز داریم و یه مقدار کم هم برای این فنجون! -  

 این رو گفت و به فنجونی که روی میز قرار داشت، اشاره کرد.

 پرسیدم:

باید محتویات داخل این فنجون رو بخوریم؟ لطفا بگو نه! -  

 جواب داد:

آره! باید بخوریم. -  

؛ هرچند که انگار خودشم از این بابت خوشحال نبود.این رو گفت  

 پرسیدم:

تو این فنجون چی هست؟ -  

 هرچند که مطمئن نبودم دلم میخواد بدونم یا نه؛ اما به نظرم الزم بود که بپرسم.

 ریور جواب داد:

فقط خون! -  

سختی جلوی خودم رو گرفته بودم که باال نیارم.به  
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 گفتم:

نی که بوی گوه میده رو باید روی صورتمون بمالیم و... خونی که توی این خب! پس این معجوخیلی -

 فنجون ریخته شده رو باید بخوریم.

 خدای من!

امون تجدید اگه واقعا و شدیدا دلم نمیخواست که از شر آستاروت خالص بشیم، حتما درمورد نقشه

 نظر میکردم!

ی تایید تکون داد و گفت:کالدیا سرش رو به نشونه  

بهم زنه! اما ما  آره، تقریبا درسته! و گمونم هممون باهم موافقیم که این کار خیلی چندش و حال -

 فقط یه روز مهلت داشتیم و تو این مدت کم، این روش بهترین کاری بود که میتونستیم انجام بدیم.

درسته! -  

 زیر لب چندتا فحش زمزمه کردم و بعد گفتم:

اول از همه این کار رو انجام بده؟خب کی میخواد داوطلب شه تا  -  

 بث گفت:

ماهایی که اینجا بودیم، این کار رو انجام دادیم. -  

 بعد انگشتش که روش چسب زخم قرار گرفته بود رو باال آورد تا بهم نشون بده.

 ادامه داد:

ها باقی موندین.فقط تو و پری -  

 وَن گفت:
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خب!خیلی -  

رفت تا چاقو رو ازش بگیره.بعد از کنارم رد شد و به سمت ریور   

خراشی روی انگشتش ایجاد کرد و سه تا قطره از خونش رو درون همون ظرفی که بوی افتضاحی 

.میداد، ریخت  

ی دیگه تو فنجونی که روی میز قرار داشت، ریخت.بعد سه قطره  

الوِن!وقتی کارش تموم شد، چاقو رو به کیرا داد تا همین شیوه رو تکرار کنه. و بعدش هم اِ  

 حاال فقط من باقی مونده بودم.

 چاقو رو به ریور برگردوندم و گفتم:

من نمیتونم خودم این کار رو انجام بدم. -  

با اینکه بارها به خودم گفته بودم نباید مثل یه دختر لوس و ترسو رفتار کنم؛ مخصوصا تو اتاقی که پر 

نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.از افرادیه که به طرز جادویی قدرتمند هستن؛ اما بازم   

.واقعا این جرات رو ندارم که با چاقو دست خودم رو ببرم  

 ادامه دادم:

من واقعا و به شدت از این کار متنفرم. -  

 ریور لبخندی تحویلم داد و گفت:

من این کار رو خیلی سریع برات انجام میدم. -  

ا یه خراش ایجاد کنه.ی چاقو رو روی انگشتم کشید تاین رو گفت و فورا تیغه  

 بدجنس! حتی یه لحظه هم زمان رو تلف نکرد و فورا دست به کار شد.
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 گفتم:

آی! -  

وجه ولش نمیکرد.هیچسعی کردم دستم رو عقب بکشم؛ اما ریور محکم دستم رو گرفته بود و به  

ای سر داد و خطاب به من که انگار بهم شمشیر زده بودن، گفت:ریور خنده  

نخور. االن تموم میشه. انقد تکون -  

های انگشتم رو محکم گرفته بود و دقیقا زیر خراشی که ایجاد کرده بود رو شدیدا فشار میداد تا قطره

 خون از اون شکاف باریک خارج بشن.

فشاری که به انگشتم وارد میکرد به حدی شدید بود که نوک انگشتم کبود شده بود و تقریبا به رنگ 

 آبی دراومده بود.

ی این فشاری که به انگشتم وارد میکنه، درد ی اون بریدگی که با چاقو ایجاد کرده بود، به اندازهحت

 نداشت!

دستم داره میشکنه. رسما حس میکردم استخوان  

 به حرف اومدم:

تر رفتار کنی؟؟ واقعا حس میکنم داری انگشتم رو پودر میکنی! محض اطالع میشه یکم بامالحظه -

هام رو دوست دارم و نمیخوام از دستشون بدم!من انگشت باید بهت بگم که  

 داستین خطاب به من گفت:

عزیزم! -  

 لحنش طوری بود که بهم میفهموند بهتره انقد این موضوع رو بزرگ نکنم.
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و آره! شاید واکنش من کمی تا حدودی مسخره به نظر میرسه؛ اما گندش بزنن... ریور دقیقا مثل 

م رو له میکنه.دستگاه پرس داره انگشت  

 زیر لب غر زدم:

خب درد داره. -  

 ریور جواب داد:

ها که ها فقط باعث میشی دردش بیشتر بشه. درضمن شما گرگینهها و غر زدنبا این تکون خوردن -

بازی درنیار!ای باالست؛ پس انقد کولیالعادهسرعت روند درمانتون به طرز فوق  

د تا چند قطره از خونم رو داخل فنجون بریزه.ریور فشار بیشتری به انگشتم وارد کر  

 بعد گفت:

خب تموم شد! -  

 فورا انگشتم رو تو دهنم چپوندم تا از سوزش و دردش کم کنم.

 پرسیدم:

این کار اصال بهداشتی هست؟؟ -  

آخه ما هممون با یه چاقو انگشتمون رو بریده بودیم... ممکنه میکروب یا عنصری از خون بقیه وارد 

ها...بشه و بعدا برام دردسرساز بشه؟ مخصوصا خون پریخون من   

سرم گفت:یهو یه صدایی از پشت  

نگران نباش! تو نمیتونی چیزی از خون بقیه دریافت کنی. -  

 خرخر کردم و به سمت صدا چرخیدم.
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اش مثل حرف ایالی دست به سینه با همون تیشرت سفید که یقه V سرم ایستاده بود و بود، پشت 

ند میزد.بهم لبخ  

 با حرص گفتم:

تو! -  

 و درست همزمان با من، کوزت هم گفت:

ایالی! -  

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

تو نباید هروقت که دلت خواست از ناکجاآباد ظاهر بشی یا یهو به ناکجاآباد غیبت بزنه. این کارت  -

ادبی محسوب میشه.بی  

 ایالی یه ابروش رو باال برد و گفت:

اش ها به کوزت نمیاد؟؟ آخه کسی که خودش پروندهکسی هستم که فکر میکنم این حرفمن تنها  -

 تو این زمینه سیاهه، دیگه چرا بقیه رو ارشاد میکنه!

 گفتم:

نه، درست میگی! منم باهات موافقم که کوزت هم تو این زمینه، لنگه خودته. -  

، فورا از حرفم پشیمون شدم.های غلیظش رو تحویلم داداین رو گفتم؛ اما وقتی کوزت اخم  

 خطاب به کوزت گفتم:

خب چیه؟ راست میگم دیگه... خودتم همیشه همین کار رو میکنی. -  
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اش رو از طریق هیچکس نخندید؛ به جز داستین که اونم با صدای بلند نخندید؛ بلکه من صدای خنده

 پیوندمون شنیدم.

 اوه خدای من!

دلتنگ مردیت هستم و چقدر جاش اینجا خالیه.تو اون لحظه واقعا حس کردم که چقدر   

 اگه اون اینجا بود، قطعا میخندید و همراهیم میکرد تا ضایع نشم.

 خطاب به بقیه پرسیدم:

ایم؟خب االن ما آماده -  

 بث گفت:

یه چیز دیگه مونده. -  

 بعد دستش رو به سمت کالدیا تکون داد.

های همدیگه رو گرفتن.ن دستشین و ریور هم به سمت کالدیا و بث رفتن و همشو  

بعد چندتا کلمه بیان کردن که من متوجه نشدم؛ اما به نظر میرسید به همون زبانیه که وقتی ریور با 

 جادوش منو به دیوار کوبوند، ازش استفاده کرده بود.

 برای یه لحظه ظرفی که بوی گند میداد، به سمت باال حرکت کرد و تو هوا شناور شد.

دوباره روی میز قرار گرفت. اما خیلی زود  

های همدیگه رو رها کردن.وقتی دود تو هوا پخش شد، جادوگرها دست  

 یهو پاهای بث سست شدن و چیزی نمونده بود پخش زمین بشه که فورا به میز تکیه داد.

هاش کنه.سختی سعی میکرد هوا رو وارد ریههاش به شماره افتاده بودن و بهنفس  
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اش رو با مالیمت فشار داد.ه افتاد و شونهبلیز به سمت بث را  

 پرسید:

تو حالت خوبه؟ -  

 بث سرش رو تکون داد و گفت:

. بخاطر همین کمی ضعیف آره! فقط از آخرین باری که از جادو استفاده کردم، مدت زیادی میگذره -

شکسته شدم. وپاو دست  

 بلیز جواب داد:

ات رو دوباره به دست رفتهرمیگرده. تو انرژی از دستچیز به روال سابق بحالت خوب میشه و همه -

 میاری.

 بث نگاهش رو به سمت بلیز چرخوند؛ اما خیلی سریع دوباره به میز خیره شد و گفت:

ها بزنی!نمیدونستم تو هم میتونی از این حرف -  

آرومی چیزی رو دم گوش بث زمزمه کرد که من نتونستم بفهمم.بلیز به  

سابی گِرد شدن و به دلیلی که ازش سر درنمیارم، دوباره به نفس نفس افتاد.های بث حاما چشم  

 تو ذهنم از داستین پرسیدم:

"تو فکر میکنی بلیز به بث چی گفت؟" -  

"نمیدونم. من نتونستم صدای بلیز رو بشنوم." -  

"عجیبه!" -  

 خطاب به بقیه گفتم:
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ه طلسم موردنظرمون رو کجا اجرا کنیم؟بیاین هرچه زودتر به این قضیه خاتمه بدیم. ما قرار -  

 آقای داوسون جواب داد:

حیاط مدرسه! برای اجرای طلسم به فضای زیادی احتیاج داریم و حیاط مدرسه، مکان مناسبیه. -  

 کالدیا گفت:

اما از طرفی حیاط مدرسه، نقطه ضعف ما هم محسوب میشه؛ چون اونجا آخرین جاییه که آستاروت  -

 ظاهر شده.

م:پرسید  

اش تو حیاط مدرسه پیدا بشه چی؟و اگه دوباره سروکله -  

 لوکاس جواب داد:

باش قرار میگیریم.ما تو حالت آماده -  

 دقیقا منظورش از ما کیه؟!

 خطاب به ایالی پرسیدم:

تو قراره با آستاروت بجنگی؟ -  

 جواب داد:

موقع مشغول مُهر و موم کردن پیوند هیئت جدید هستم.من اون -  

هم مشغول اجرای طلسم هستیم. پس کی قراره با آستاروت بجنگه؟! ما -  

ایلبه شدم، به نظر میرسید ی آلفاها برای کمک میان اینجا؛ اما وقتی وارد سنتمن فکر میکردم بقیه

 که مدرسه کامال خالیه.
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 بلیز جواب داد:

ها قراره بجنگن!اون -  

مه داد:این رو گفت و با انگشتش به پنجره اشاره کرد. ادا  

موقع رسیدن.درست به -  

ها گیر نکنن و وقت پاهام به صندلیمیزهای آزمایشگاه رو دور زدم؛ البته حواسم جمع بود که یه

 پخش زمین نشم.

 از پنجره به بیرون خیره شدم.

به گوش میرسید. از پارکینگ مدرسه، صدای بسته شدن درهای چندین ماشین  

تدریج وارد حیاط مدرسه شدن.ها بهو کمی بعد، موج عظیمی از گرگینه  

هاشون رو از تنشون درمیاوردن.ها، همونطور که به سمت جلو قدم برمیداشتن، لباسیه سری از اون  

 بین جمعیت، تونستم آلفاهایی که دیروز تو مدرسه حضور داشتن رو تشخیص بدم.

 خداروشکر که االن اینجان!

ایلبه نیان.و بخاطر همین، امشب به سنت آخه همش نگران بودم شاید هنوز عصبی باشن  

ها کازادور هستن.های سرتاسر سیاه پوشیده بودن... و این یعنی اونها لباسی گرگینهبقیه  

 واو! اصال فکر نمیکردم که تعداد کازادورها انقدر زیاد باشه... آخه تعدادشون به صدها نفر میرسید.

دیروز تو جنگ با آستاروت به ما کمک کردن، خیلی درواقع تعدادشون نسبت به کازادورهایی که 

 خیلی بیشتر بود.

 پرسیدم:
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ها از کجا اومدن؟این گرگینه -  

 آقای داوسون جواب داد:

وقت جواب منفی ها هیچجا! ما گرگینه هستیم. وقتی درخواست کمک مطرح بشه، گرگینهاز همه -

 نمیدن.

تر به نظر تر و سرسختردم که از همیشه قویتر شد، حس کوقتی آقای داوسون به پنجره نزدیک

 میرسه.

 از پنجره به جمعیتی که تو حیاط مدرسه جمع شده بودن، نگاه کرد و گفت:

ها محافظت کردیم و در های طوالنی از انسانی ماست. بخاطر همینه که ما برای مدتاین شیوه -

ع این کار، بخشی از وظایف یه آلفاست. آینده هم به این کار ادامه میدیم. این تو خون ماست؛ درواق

ای وجود نداشته باشه؛ اما من همیشه یه آلفا باقی میمونم. هر زمان که به نفرهشاید دیگه هیئت هفت

قدم میشم.کمک نیاز داشته باشیم، من داوطلبانه پیش  

اشا کردم.ها رو تمی سرد پنجره تکیه دادم و برای چند لحظه جمعیت گرگینهپیشونیم رو به شیشه  

 بعد نگاهم رو به سمت آقای داوسون چرخوندم و گفتم:

ازت ممنونم. -  

 آقای داوسون یه پری نیست؛ بنابراین میتونم ازش تشکر کنم.

 ادامه دادم:

بابت این کمک، واقعا ازت ممنونم. -  

 آقای داوسون سرش رو تکون داد و گفت:
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ی آلفاها باشم.من میرم بیرون تا پیش بقیه -  

آقای داوسون از آزمایشگاه خارج شد، نگاهم رو به سمت کالدیا چرخوندم و گفتم:وقتی   

چه وسایلی رو باید همراه خودمون به حیاط ببریم؟ -  

با عجله از ساختمون خارج شدیم. کالدیا به هممون یه سری وسایل داد و بعد همه  

ی زیاد، بخاطر دلشوره همونطور که یه بسته شمع رو همراه خودم حمل میکردم، حس میکردم که

 تمام اعضای داخلی بدنم مثل کالف، در هم پیچیده شدن.

جورایی اجرای این طلسم تو زمینی که آستاروت بیست و چهار ساعت پیش، همونجا ظاهر شده، یه

تر ی زنبور لگد میزنیم تا اوضاع از اینی که هست، وحشتناکمثل این میمونه که از قصد داریم به لونه

 بشه.

ای برای انتخاب نداریم.ی دیگهی افتضاحیه؛ اما ما گزینهجرای طلسم تو حیاط مدرسه، ایدها  

چیزمون رو از دست میدیم! بهتره که شدیدا روی این طلسم تمرکز کنیم تا کار کنه؛ وگرنه ما همه  

*** 

مستقر وقتی وارد حیاط شدیم، جمعیت کازادورها راه رو برامون باز کردن تا فضای کافی برای 

 شدنمون فراهم بشه.

دیگه حلقه بزنیم و من باید وسط این دایره قرار بگیرم.ما باید به شکل یه دایره دور هم  

دیگه پیوند میده، منم!ی مرکزی این طلسم محسوب میشم. کسی که همه رو به هممن نقطه  

 راستش اصال دلم نمیخواست که بار همچین مسئولیت سنگینی رو به دوش بکشم.

زو میکردم که ای کاش میتونستم این وظیفه رو از سر خودم باز کنم و به یه نفر دیگه واگذارش آر

کس نمیتونه جای منو بگیره.کنم؛ اما متاسفانه هیچ  
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طرف باشه و همزمان سه گونه رو تو وجودش داشته باشه.کس نمیتونه مثل من بیهیچ  

ب اینطوری حتی میتونستم بیشتر از حاال، به ها وجود داشت، خاگه تو نسل و اجدادم، ردی از پری

اجرای این طلسم کمک کنم؛ اما تا جایی که من اطالع دارم، من فقط انسان، جادوگر و گرگینه رو 

 شامل میشم!

 وقتی تو مرکز دایره مستقر شدم، همونجا یه محراب کوچیک ایجاد کردم.

.بودن تا سر جاشون مستقر بشنجا شدن اطراف این دایره بقیه هم هر کدومشون مشغول جابه  

 امیدوارم که این طلسم برای خاتمه دادن به این ماجرا، کافی باشه.

ی دومی نداریم.ما نقشه  

ای رو به دنیای مردگان باز میکنیم که اگه این اگه طلسم موردنظرمون کار نکنه... درواقع ما یه دروازه

!طلسم جواب نده، دیگه هیچ راهی برای بستنش نداریم  

 بنابراین ما باید تمام تالشمون رو به کار بگیریم تا این طلسم لعنتی کار کنه.

آرومی از روی زمین بلند شدم.هایی که به ذهنم رسوخ کرده بودن رو پس زدم و بهتمام شک و تردید  

 من میتونم این کار رو انجام بدم.

 من باید این کار رو انجام بدم.

ی ذهنم بشن.تو ذهنم تکرار کردم تا ملکه ها رو بارها و بارهااین جمله  

بعد اون ظرف رو که از معجون بدبو پر شده بود، تو محراب گذاشتم؛ دقیقا کنار همون فنجونی که از 

 خون هممون پر شده بود.

ها رو اطراف اون ظرف جاسازی کردم.بعد شمع  
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جادوگر... ؛ گرگینه، پری، جادوگر... گرگینه، پری،همه اطراف من ایستاده بودن  

 همه با همین ترتیب روی محیط دایره مستقر شده بودن.

ها ایستاده بود.ی یکی از درختایالی باالی سرمون، روی شاخه  

سرش اش رو ببینم؛ اما حاال که دیگه میدونستم ایالی دوتا بال پشتکنندههای خیرهنمیتونستم بال

 داره، میتونستم همیشه تصورشون کنم.

وجه نمیتونستم فراموششون کنم.هیچبه قدری باشکوه بودن که بهها اون بال  

باش قرار گرفته تا هر زمان که الزم شد، وارد عمل بشه و پیوند بینمون رو مهر و ایالی تو حالت آماده

 موم کنه.

 اما تا زمانی که این اتفاق رخ بده، ما باید برای اجرای طلسم به خودمون تکیه کنیم.

آرومی بیرون فرستادم.یدم و بازدمم رو بهیه نفس عمیق کش  

.هام عرق کرده بودن و میلرزیدندست  

هامو روی شلوارم کشیدم و سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم.کف دست  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

".تو از پسش برمیای. مطمئنم که کارت رو خوب انجام میدی" -  

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

میکنم که برای اجرای این طلسم اونقدراهم آماده نیستم. من وقت زیادی رو تو قلمرو  فقط حس" -

ها گذروندم و قبلش هم مشغول سروکله زدن با ایالی بودم. بخاطر همین اونطور که باید، خودم پری

 رو برای این طلسم آماده نکردم. حس میکنم به اندازه کافی برای این طلسم احتیاط به خرج ندادیم.
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اگه یه چیزی این وسط درست نباشه چی؟ اگه یکی از ماها مراحل اجرای طلسم رو یادمون بره چی؟ 

"اگه...  

 داستین تو ذهنم گفت:

بس کن تسا! تو نمیتونی اینطوری فکر کنی. تو نباید اجازه بدی که شک و تردید به ذهنت رسوخ " -

کنی، مهم نیستن. یادته خاله رزا چی کنه، یادت رفته؟ میدونی که کلمات و وِردهایی که بیان می

چیز به احساس و نیتی که پشت کلماتت مخفی شدن، بستگی داره و اینکه چقدر به گفت؟ همه

"خودت و کلماتی که بیان میکنی، باور داری.  

ای که تشکیل داده بودیم، قدم گذاشت و برای اینکه بهم دلگرمی بده، داستین به درون حلقه

از طریق پیوندمون گفت: هام رو گرفت وشونه  

ها تنها افرادی هستن که حاضر تو باید به تمام افرادی که تو این گروه هستن، اعتماد کنی. اون" -

ی تو به عنوان راهنما شدن بهمون کمک کنن و برای اجرای این طلسم باهامون همکاری کنن. وظیفه

. و بخشی از این همکاری، به تقسیم همینه! اینکه بتونی همه رو ترغیب کنی تا باهم همکاری کنن

ی کارها رو خودت انجام بدی. تو همیشه باید روی کمک و وظایف مربوط میشه. تو نمیتونی همه

حمایت ما حساب باز کنی. حتی االن که اینجا دور این حلقه ایستادیم، تو باید بیشتر از همیشه به 

تنهایی انجام بدی و کارهای سخت رو خودت بهبقیه تکیه کنی. این یعنی تو دیگه مجبور نیستی تمام 

جایی تر تمرکز کنی. مثال اینکه باید مطمئن بشی لوسیانای بعدی یهدر نتیجه میتونی روی مسائل مهم

"های مختلف جادوگران مخفی نشده باشه. بنابراین این همکاری و اعتماد چیز خوبیه!بین گروه  

.حق با داستین بود  

ستم.ها رو میدونمنم این  

 کالدیا به سمتم قدم برداشت و گفت:
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طلسمی که بهت دادم رو مرور کردی؟ -  

شده بیرون آوردم. این کاغذ طلسم رو خود کالدیا بهم داده بود، از تو جیبم یه کاغذ کوچیک مچاله

 تقریبا پنج دقیقه پیش!

 گفتم:

آره! حله. -  

ای؟خب! االن آمادهخیلی -  

های طالیی و درخشان جفتم خیره شدم.به چشم آب دهنم رو پرصدا قورت دادم و  

 جواب دادم:

آره! -  

 کالدیا گفت:

خب پس بیا شروع کنیم. -  

 داستین منو محکم در آغوش گرفت و تو ذهنم گفت:

هامون جواب بده. پس انجامش بده! هیچ شکی تو تنها کسی هستی که میتونی کاری کنی تا تالش" -

دت نپرس. تمام افکارت رو فقط و فقط روی خودت و جادوت به دلت راه نده. هیچ سوالی از خو

"متمرکز کن.  

ام داره میترکه.سینهوقتی داستین ازم دور شد تا سرجاش وایسته، حس کردم که قفسه  

فشار زیادی بهم تحمیل شده بود و بیشترین اضطراب و دلواپسی من درمورد خوب پیش رفتن این 

 طلسم بود.
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ی توخالی شده. نفس کشیدن تا حدودی برام سخت شده بود و یه حفره حس میکردم بدنم تبدیل به

هام ذُق ذُق میکردن.نوک انگشت  

 باید این وضع رو درست کنم.

 نمیتونم شک و تردید داشته باشم.

های خودم رو زیر سوال ببرم.نمیتونم توانایی  

اینکه اگه این طلسم کار نمیتونم اجازه بدم که کوچیکترین تردیدی به ذهنم خطور کنه... درمورد 

 نکنه، ممکنه چه بالیی سرمون بیاد...!

 من نیاز دارم که اعتماد به نفسم رو تقویت کنم.

و گمونم اولین قدمی که باید تو این مسیر بردارم، اینه که... توضیحات الزم رو به تمام افرادی که 

نذاشتن، ازشون تشکر کنم.اینجا جمع شدن، ارائه بدم و برای اینکه ما رو تو این جنگ تنها   

 به حرف اومدم:

قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم، میخوام بگم که از همتون ممنونم. شما آلفاها و کازادورها. شما  -

جنگجوها که همیشه از همه محافظت کردین، برای خیر و خوبی و برای کسایی که نمیتونستن از 

ت در ازای این لطف بزرگ، چیزی نخواستین. چیزی وقمنت جنگیدین و هیچخودشون دفاع کنن، بی

هایی ها و فراطبیعیی ماها بهش نیاز داریم و همتون به خوبی درکش میکنید، اینه که انسانکه همه

ها بتونن در صلح و امنیت زندگی کنن.امثال گرگینه  

گفتم: پوشبه جمعیتی که اطرافم رو فرا گرفته بودن، نگاه کردم و خطاب به مردان سیاه  

و شما امروز اینجا هستید. ما ازتون درخواست کردیم تا بهمون کمک کنید و شما امشب به اینجا  -

 اومدین تا حامی ما باشید. ازتون ممنونم!
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هام تو ذهنشون رسوخ کنه.چند لحظه مکث کردم تا اجازه بدم حرف  

 میخواستم همشون بدونن که دارم صادقانه و از صمیم قلبم حرف میزنم.

 ادامه دادم:

امشب برای همه شب سختی خواهد بود و احتماال بعضی از ماها صدمه میبینیم؛ اما بعدش چی  -

هامون سنگینی نمیکنه. حاال که میشه؟ بعد از امشب، مسئولیت حفظ امنیت همه، دیگه روی شونه

یم. چیزی که ها وجود داریم، دیگه وقتش رسیده که یه چیز جدید راه بندازهمه میدونن ما گرگینه

ها وجود دارن رو از بین میبریم. تر و بهتر باشه. امشب ما حصارها و اختالفاتی که بین فراطبیعیقوی

رو ای روبهتر باشیم. بنابراین وقتی در آینده با مشکالت دیگهما در کنار هم میتونیم خیلی قوی

ها تمومی نداره؛ بنابراین من یبشیم... خب میدونید که این اتفاق میفته و مشکالت دنیای فراطبیع

فقط میخوام شماها بدونید که امروز داریم برای چی میجنگیم. مشکالت آینده ممکنه حتی از 

تر باشن؛ اما ما با کاری که امشب انجام میدیم، خودمون رو برای تر و وحشتناکآستاروت هم بزرگ

منونم که االن اینجایین. حمایت شما رویارویی با مشکالت آینده آماده میکنیم. بنابراین ازتون م

 همیشه و همیشه برای همه ارزشمند باقی میمونه.

 کازادورهایی که اطرافم ایستاده بودن، در سکوت منو تماشا میکردن.

هایی که زده بودم، خوششون اومده یا نه؛ اما اگه قبل از شروع این ها از حرفمطمئن نبودم که اون

دم، اصال نمیتونستم احساس خوبی داشته باشم.طلسم، ازشون قدردانی نمیکر  

هام رو بستم و تمام شک و تردیدی که تو سرم جوالن میدادن بعد از اتمام این سخنرانی کوتاه، چشم

 رو از ذهنم بیرون انداختم.

 من باید این کار رو انجام بدم.

امو روی این کار متمرکز کنم.باید تمام توجه  
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لعنتی موفق بشم.و باید تو اجرای این طلسم   

 چون من باید تحت هر شرایطی این نقشه رو به نتیجه برسونم.

آرومی باز کردم.هام رو بهچشم  

ام رو سعی کردم به نیت و احساس پاکی که برای نجات همه تو وجودم ریشه زده بود، تکیه کنم، اراده

 به کار بگیرم و روی کاری که باید انجام بدم، تمرکز کنم.

سرش ریبا بزرگ که از نمک پر شده بود، برداشتم و به سمت داستین راه افتادم تا پشتیه قوطی تق

 وایستم.

ترین مقدارش هم نیاز داشتیم نمکی که توی قوطی تلنبار شده بود، خیلی زیاد بود؛ اما ما حتی به کم

 و نباید چیزی رو هدر میدادیم.

ید.ای که تشکیل داده بودیم، به هشت فوت میرسقطر دایره  

 درپوش قوطی رو چرخوندم و کمی به سمت پایین خم شدم.

ی منسجم از نمک ایجاد کنم.ی جادویی، باید یه دایرهبرای برپا کردن این حلقه  

اما از طرفی باید مقدار نمکی رو که برای تشکیل این حلقه مصرف میکنم، طوری تنظیم کنم که این 

ی کاملی ایجاد کنم.با همین یه قوطی، دایره ی نمک نصفه و نیمه باقی نمونه و بتونمحلقه  

البته یه قوطی اضافی دیگه هم داریم؛ اما برای اینکه عملکردمون بهتر باشه، الزمه که به صورت 

ای که ایجاد کردیم، نمک بریزم و بین این کار، وقفه ایجاد نکنم.پیوسته اطراف این دایره  

آرومی هام ایجاد کرده بودن، راه میرفتم، بهی که دوستاهای محکم اطراف دایرههمونطور که با قدم

 نمک رو از درون قوطی روی زمین میریختم.
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ها، منو به یاد صدای امواج و انقدر این کار رو با مالیمت انجام میدادم که صدای پاشیده شدن نمک

 دریا مینداخت وقتی که خودشون رو به ساحل شنی میرسوندن...

ای رو به زبون میاوردم:ام جملهدر حین انجام کار، مد  

ی جادویی ی جادویی رو با عشق خالص و برای روشنایی ایجاد میکنم. من این حلقهمن این حلقه -

ی جادویی رو با عشق خالص و برای رو با عشق خالص و برای روشنایی ایجاد میکنم. من این حلقه

 روشنایی ایجاد میکنم. من...

کی که ایجاد کرده بودم، حرکت میکردم؛ با هر قدمی که برمیداشتم، این ی نمهمونطور که داخل حلقه

 جمله رو بارها و بارها تکرار میکردم.

تر ی نمک رو از کنار داستین شروع کرده بودم و حاال هرچی که به داستین نزدیکتشکیل این حلقه

بیشتر میشه. تدریج دارهمیشم، حس میکنم فشاری که درون این حلقه بهم تحمیل میشه، به  

ی کامل از نمک روی زمین ایجاد کردم، حس کردم که انفجار و وقتی که کارم تموم شد و یه حلقه

هام صورت گرفته!کوچیکی درون گوش  

 این حلقه قدرتمند و پایدار بود. طوری که اصال بوی گند گوگرد رو حس نمیکردم.

 خوبه! تا اینجا خوب پیش رفتم.

ی آستاروت پیدا بشه، مجبوره بیرون این این معنیه که وقتی سروکلهحس نکردن بوی گوگرد به 

 حلقه بمونه و راهی برای ورود به داخل نداره.

ی بعدی که باید انجام بدم، اصال جالب نیست. اصال و ابدا!مرحله  

خنجری که درون محراب گذاشته بودم رو برداشتم و به سمت جایی که تشکیل این حلقه رو شروع 

دم، راه افتادم.کرده بو  
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 خطاب به بقیه گفتم:

آماده باشین! -  

ی جادویی و مهیا کردن مقدمات اجرای طلسم موردنظرمون، باید روی برای فعال کردن این حلقه

ی دیگه از خون خودم بسازم!ای که از نمک ایجاد کردم، یه دایرهدایره  

دست چپم کشیدم.ی خنجر رو روی مچ هامو محکم روی هم فشار دادم و تیغهپلک  

ای رو حس کردم.ی خنجر به قدری تیز بود که به محض بریدن پوستم، سوزش آزاردهندهتیغه  

خنجر رو تو زمینِ داخل حلقه فرو کردم و همونطور که خودم رو به سمت پایین خم کرده بودم، اطراف 

ی نمک شروع کردم به راه رفتن.حلقه  

و از طرفی هم باید خیلی سریع حرکت میکردم؛ چون حتی با حتی یه قطره از خونم رو هدر نمیدادم 

 اینکه مچ دستم رو خیلی عمیق بریده بودم؛ اما زخمم در عرض یک یا دو دقیقه کامال ترمیم میشه.

های خون من به نمک برخورد میکردن، بالفاصله رنگ قرمز خون با رنگ سفید نمک ادغام وقتی قطره

ر میشد.میشد و در نهایت رنگ صورتی ظاه  

 باید این روند رو تا تکمیل شدن حلقه ادامه بدم.

ی ضخیمی تشکیل نمیشه؛ اما خب چیزی که ما باهاش راستش با ریختن فقط چند قطره خون، حلقه

 سروکار داریم، جادوعه!

 جادو تو ذهن من شکل میگیره.

دت میکنم؛ اما قطعا آور تو دنیای جادوگری عاباالخره یه روزی به دیدن این چیزهای عجیب و چندش

 امروز، اون روز نیست.

ی خون بودم، تکرار میکردم:همونطور که مشغول تکمیل حلقه  
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ها جلوگیری بشه. خون من این حلقه رو خون من این حلقه رو مُهر و موم میکنه تا از ورود بیگانه -

ها جلوگیری بشه. خون من...مُهر و موم میکنه تا از ورود بیگانه  

بارها این جمله رو تکرار کردم. من بارها و  

تر طی کردم؛ آخه سعی داشتم قبل از ترمیم کامل پوستم، این کار رو چندتا قدم پایانی رو کمی سریع

 تموم کنم.

جوره این اتفاق نمیفته.اینکه تو یه شب، مجبور بشم دوبار مچ دستم رو با خنجر بِبُرم... نه! هیچ  

ی جادویی ی کامل تشکیل دادن، حلقها رو پر کردن و یه دایرهههای خونم آخرین فاصلهوقتی قطره

شدت پرانرژی بود!فعال شد و به رنگ قرمز شروع کرد به درخشیدن. رنگ قرمزی که به  

 وقتی از کنار داستین رد شدم تا درون حلقه بایستم، جفتم تو ذهنم گفت:

"کارت رو خوب انجام دادی." -  

ای تو رو برای یه لحظه لمس کردن و... همون لحظه حس سوزندههای داستین بازوهام نوک انگشت

 بدنم پخش شد؛ طوری که موهای تنم سیخ شدن.

خون من باید بتونه از ورود آستاروت به داخل حلقه جلوگیری کنه؛ اما از طرفی خون من شدیدا 

 آستاروت رو به سمتم میکشونه!

میشه و سعی میکنه تا به درون حلقه نفوذ  ی آستاروت پیدامیدونم خیلی طول نمیکشه که سروکله

 کنه.

 بنابراین باید عجله کنم!

 اون تیکه کاغذی که کالدیا بهم داده بود رو از جیب جلویی شلوارم بیرون آوردم.

های خوش خطی که با دست نوشته شده بودن هم بهتر بود!خط کالدیا حتی از کتابدست  
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وجه هیچال اهمیتی نداره که چقدر تالش کنم؛ چون بهخط من هیچوقت به این خوبی نمیشه! اصدست

خطی کالدیا باشم.نمیتونم به خوش  

 نگاهم رو به سمت کالدیا چرخوندم.

ی جادویی ایستاده بودن.ام به همراه بقیه، اطراف حلقهدخترخاله  

 کالدیا به منظور تایید کارم، سرش رو به آرومی برام تکون داد.

ی جادویی قدرتمند که از مقاومت ودم، خوب و کارآمد بود. درواقع یه حلقهای که ایجاد کرده بحلقه

 باالیی برخوردار بود.

امون انجام شد.ی اول نقشهخب مرحله  

 حاال من باید بین اعضای هیئت جدید، پیوند ایجاد کنم.

دنیای ما و دنیای هایی که بین وقتی این کار رو انجام بدم، ما سیزده نفر همه باهم میتونیم تمام دروازه

مردگان وجود داره رو ببندیم و جادوی شیطانی که لوسیانا از خودش به جا گذاشته رو برای همیشه 

 خنثی کنیم.

به سمت فنجونی که از خون هممون پر شده بود، راه افتادم؛ اما درست همون لحظه، زمین زیر پاهام 

 شروع کرد به لرزیدن!

 قرار نبود همچین اتفاقی رخ بده!

نیروهای شیطانی اطراف حلقه رو فرا گرفته بودن و باعث میشدن که موهای گرگم از بازوهام بیرون 

 بیان.

هام به شماره افتاده بود و بدنم میلرزید.نفس  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
788 

 

ام میکوبید که انگار ممکن بود هر لحظه به بیرون پرتاب سینهقلبم چنان محکم خودش رو به قفسه

 بشه!

ایجاد کرده بودم، بهم اجازه نمیداد که ببینم اون بیرون چه  طراف حلقهدیواری که به عنوان حفاظ ا

 خبره.

تو دلم دعا میکردم که اشتباه کرده باشم و این لرزش ربطی به داخل حلقه نداشته باشه؛ بلکه مربوط 

 به جنگ و آشوبی باشه که بیرون حلقه به پا شده.

فرسا تو راهه.ما هممون میدونستیم که یه جنگ طاقت  

ها و شیاطین به وقوع پیوسته؛ اما من باید این موضوع رو نادیده قطعا بیرون حلقه، جنگ بین گرگینه

 بگیرم.

 باید عجله کنم.

 نمیخوام کسی تو این ماجرا آسیب ببینه.

 اگه میتونم با عملکرد سریع خودم، جون بقیه رو نجات بدم؛ پس باید فورا دست به کار بشم.

ای که داشتم، کلماتی که ده بود، تو دستم میلرزید و با همین حال آشفتهفنجونی که از خون پر ش

 کالدیا روی کاغذ نوشته بود رو خوندم.

نفره استفاده شده بود؛ منتهی کالدیا تا این وِرد درواقع همون طلسمی بود که برای هیئت هفت

باشه.امون هماهنگ نفره حدودی تغییرش داده بود تا با ورژن جدید هیئت سیزده  

راستش کلماتی که بیان میکردم، کلماتی نبودن که از ذهن خودم نشات بگیرن؛ اما به هر حال درون 

 این کلمات، قدرت نهفته شده بود.

و انرژی مختص خودم، قدرت این کلمات رو تقویت کنم.  بنابراین من باید با اراده  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
789 

 

بگیره... اجازه دادم که اعتماد به نفس عمیقی کشیدم و اجازه دادم که قدرت تمام وجودم رو فرا 

 نفسم حسابی جون بگیره.

ی جادویی که ایجاد کرده بودم، ایستادم و لرزش شدیدی که زیر پاهام حس میکردم رو وسط حلقه

.نادیده گرفتم  

 بعد وِرد مربوط به طلسم رو بیان کردم:

برای همکاری دور هم جمع شدیم ، جادوگر و پری! ما امروز از حد و مرزها عبور میکنیم. ما گرگینه -

تا شاید امشب بتونیم با تمام چیزهایی که آزارمون میدن و دست از سرمون برنمیدارن، مقابله کنیم. 

ها و شیاطین میجنگن...ارواح خوب با بدی  

 از بیرون حلقه، صدای جیغ و فریاد شنیده میشد و همین باعث شد که خوندنم رو متوقف کنم.

هایی که اون بیرون مشغول جنگیدن هستن رو نادیده بگیرم و این طلسم اک گرگینهدردن باید فریاد

 لعنتی رو تموم کنم.

 باید روی جادو و کلماتی که میتونن ما رو از این مخمصه نجات بدن، تمرکز کنم.

 تنها راهی که داریم، همینه!

تلخی که داره بیرون حلقه رخ تا زمانی که این طلسم رو تمام و کمال اجرا نکنم، نمیتونم از اتفاق 

 میده، جلوگیری کنم.

 بنابراین ادامه دادم:

بُعدها باید از هم جدا باشن... -  

یهو صدای داستین رو شنیدم که اسمم رو فریاد میزد و درست همون لحظه، دستی رو نزدیک به 

.خودم حس کردم و... یه لحظه بعد، یه نفر مچ دستم رو گرفت  
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ام شده بود، رها های اون شیطان لعنتی که وارد حلقهستم رو از حصار انگشتچرخیدم و سعی کردم د

 کنم.

رو شدم، یه شیطان معمولی نبود.اما چیزی که باهاش روبه  

 اون آستاروت بود!

 و بازم تو شکل همون پسر بچه ظاهر شده بود!

اما اون با صدای  دوباره سعی کردم دستم رو تکون بدم تا بتونم از شر آستاروت لعنتی خالص شم؛

 بلندی خندید... و یهو دنیای اطرافم شروع کرد به لرزیدن!

 نه!

 این اتفاق نباید میفتاد!

ی جادویی من شده بود!آستاروت وارد حلقه  

ای که من ایجاد کرده بودم، عبور کنه؟؟ طوری که آخه چطور ممکنه این عوضی انقدر راحت از حلقه

ه؟!انگار هیچ مانعی براش وجود ندار  

آستاروت لبخند چندشی تحویلم داد؛ همون لبخند عریض و وحشتناکی که تقریبا تمام صورتش رو 

 در برمیگرفت!

تر میشد، کلماتی که بیان میکرد، تو ذهنم میچرخیدن:همونطور که دهنش بزرگ  

"تو مال منی!" -  

 فنجونی که از خون هممون پر شده بود، از دستم سُر خورد.

راش میکردم همراه همون خون، روی زمین ریخته شد و از بین رفت!طلسمی که داشتم اج  
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های آستاروت خیره شدم و میدونستم که قراره چه اتفاقی رخ بده.به چشم  

کس نمیتونست برای کمک به من کاری هیچ چیزی وجود نداشت که بتونم ازش استفاده کنم... و هیچ

 انجام بده.

 آستاروت دوباره تو ذهنم فریاد زد:

"مال منی!" -  

 و بعد منو پرتاب کرد.

 محکم به دیوار حلقه برخورد کردم و شروع کردم به جیغ کشیدن...

 داشتم سقوط میکردم...

 و سقوط میکردم... و سقوط میکردم...

 زمین زیر پاهام ناپدید شده بود و چیزی که االن میدیدم، یه گودال عمیق و تاریک بود.

ی خیلی دور!میشنیدم؛ اما از فاصلهصدای فریاد داستین رو تو ذهنم   

 به هر حال، داستین نمیتونست کاری انجام بده.

 دیگه خیلی دیر شده بود.

 من داشتم سقوط میکردم.

 و سقوط میکردم... و سقوط میکردم... به درون گودال عمیق و تاریکی که به جهنم ختم میشد!

*** 

بیشتری تمام وجودم رو فرا میگرفت. هرچی که بیشتر تو اون گودال عمیق فرو میرفتم، ترس  

آور ترس بود.تا حدی که تنها بویی که میتونستم حس کنم، بوی گند و چندش  
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 ترسی که متعلق به خودم بود.

آور حتی از بوی اون معجون افتضاح هم بدتر بود؛ طوری که باعث شده بود حس کنم این بوی تهوع

دلم میخواد فقط باال بیارم!تمام اعضای داخلی بدنم در هم پیچیده شدن و   

 و تنها کاری که میتونستم انجام بدم، جیغ کشیدن بود... و جیغ کشیدن...

 تا جایی که باالخره توانایی جیغ کشیدن هم ازم سلب شد.

بدنم محکم به زمین برخورد کرد و دوباره به هوا پرتاب شد؛ درست مثل توپ! این اتفاق سه بار تکرار 

صورت پخش زمین شدم.شد و در نهایت، با   

 انقدر سریع نفس میکشیدم که حس میکردم دارم خفه میشم.

هام نبض داشت.گوش  

هام تو سرم انعکاس پیدا ی عمیق و توخالی تو مغزم ایجاد شده بود و صدای نفسانگار یه حفره

 میکرد.

 واقعا حس میکردم سرم کامال خالی و سبک شده!

 نمیتونستم فکر کنم.

ر کنم؟؟حاال باید چیکا  

 چطور باید خودم رو از این برهوت تاریک نجات بدم؟؟

ام؟؟ امیدوارم که اینطور نباشه!من مُرده  

 اما به نظر نمیاد که مُرده باشم!

ام!مطمئنم که هنوز زنده  
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 باید حرکت کنم.

 باید روی پاهام وایستم.

از پسش بربیام. چند لحظه طول کشید تا بتونم از روی زمین بلند شم؛ اما باالخره تونستم  

کدوم بخاطر سقوطی که تجربه کرده بودم، تمام بدنم از شدت درد تیر میکشید؛ اما خوشبختانه هیچ

.هام نشکستناز استخوان  

روی یکی از بازوهام خون جاری شده بود؛ آخه برای اینکه بتونم وایستم، مجبور شدم دستمو روی 

ره کرده بودن.های تیز اینجا، پوستم رو پازمین بکشم و سنگ  

های بدنم ترسی که مثل خوره به جونم افتاده بود، خیلی زود از بین رفت و در عرض چند دقیقه، زخم

 ترمیم شدن.

 چندبار دور خودم چرخیدم؛ اما اینجا دقیقا مثل قبل بود!

عسل من و داستین هم همین اتفاق رخ داد و من به این گودال تاریک کشیده شدم.تو ماه  

ی قبل، تو جهنم هستم!ثل دفعهاالن هم م  

ی قبل روح من به اینجا کشیده شد؛ اما جسمم پیش دفعه یه فرقی وجود داره... دفعهفقط این

 داستین مونده بود.

 ولی حاال اینطور نیست!

 من به درون جهنم سقوط کردم.

ا اومده.هایی که روی بدنم ایجاد شده، ثابت میکنه که جسم من واقعا به اینجها و خراشزخم  

دفعه هم روحم و هم جسمم اینجا گیر افتاده!این  
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 و من واقعا تو جهنم هستم.

؛ بلکه واقعیته.این یه تصویر ذهنی نیست  

ی مثبت فکر کنم و بهترین چیزی که میتونست به ذهنم خطور کنه این بود که سعی کردم به یه نکته

یزهایی یاد گرفتم که میتونه تا حدودی به دردم ی قبل که اینجا گیر افتاده بودم، یه چحداقل از دفعه

 بخوره.

ی خوب و کارسازی نیست.اینکه سعی کنم راهی برای خروج از اینجا پیدا کنم، اصال ایده  

 چون هیچ راه فراری از اینجا وجود نداره!

 بنابراین بهتره با دوییدن و زیر و رو کردن این گودال تاریک خودم رو خسته نکنم.

خواد باهام بازی کنه.آستاروت می  

زده کنه... تا در آور استفاده میکنه تا منو وحشتاین شیطان لعنتی از صداهای ترسناک و چندش

.نهایت خودم رو بهش ببازم  

 من باید یهویی از اینجا خارج بشم؛ نه اینکه راهی برای خروج پیدا کنم.

 و این یعنی من به جادو نیاز دارم.

 یه جادوی قدرتمند!

روی من ظاهر شد و تو ذهنم گفت:آستاروت روبهیهو   

"حتی یه لحظه، فکر امتحان کردنش هم به ذهنت خطور نکنه!" -  

 آستاروت دیگه تو شکل اون پسر بچه نبود.

روم میدیدم، بلند بود و انگار از چندین سایه تشکیل شده بود.موجودی که روبه  
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ده میشد.ها دیالی سایههای نارنجی و قرمز رنگی البهرگه  

های قرمزش انگار تا عمق وجودم رو میسوزوند.چشم  

ای بچرخونم؛ اما ظاهرا خشکم زده بود!سعی کردم نگاهم رو به سمت دیگه  

 انگار تو دام نگاه این شیطان افتاده بودم.

با اون دهن ترسناک و بزرگش به من لبخند زد و من چنان زهر ترک شدم که جیغ کشیدم... اما فورا 

روی دهنم گذاشتم تا صدای جیغم رو خفه کنم.دستمو   

 به حرف اومد:

تو هرگز نمیتونی از اینجا خارج بشی. کار خوبی کردی که به دیدن سامانتا رفتی. اون از خونش به " -

"تو داد.  

 سامانتا گفته بود که آستاروت رو نمیشناسه؛ اما آستاروت اون رو میشناسه!

اینجا نجات بدم، حتما باید دوباره با سامانتا صحبت کنم. اگه معجزه بشه و بتونم خودم رو از  

هام از شدت ترس از ام میکوبید و چیزی نمونده بود چشمسینهوار خودش رو به قفسهقلبم دیوونه

 حدقه به بیرون پرتاب بشن!

هام حسابی میسوختن.از بس پلک نزده بودم، چشم  

 چهل و هشت ساعت!

و هشت ساعت مواظب باشم که به درونم جهنم کشیده نشم؛ چون  سامانتا گفته بود که برای چهل

جورایی تو این چهل و هشت ساعت، من عالوه بر زمین، تو جهنم هم حضور دارم!یه  

 درواقع بخاطر خون سامانتا، من میتونم تو هر دو بُعد وجود داشته باشم؛ اما نه برای مدت طوالنی!
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بُعد... تو جهنم اسیر میشم.اگه من اینجا بمیرم، دیگه رسما تو این   

 آستاروت به حرف اومد:

"ات نکردم! البته فقط فعال!خوشحال باش که برای به دست آوردن قدرتت، هنوز تیکه پاره" -  

 سرما و لرزشی تو بدنم رسوخ کرد.

 ادامه داد:

"من برمیگردم!" -  

ه بودم که به عقب سختی جلوی خودم رو گرفتآستاروت نوک انگشتشو روی صورتم کشید و من به

 سکندری نخورم.

زنه؛ اما حاال حتی مطمئن نیستم که برای قدرت بهمقبال فکر میکردم که جادوی لوسیانا لزج و حال

 آستاروت باید چه صفتی به کار ببرم.

ای نمیتونه چندش بودنش رو توصیف کنه.انگار هیچ کلمه  

 آب دهنم رو به سختی قورت دادم.

 آستاروت یهو رفت!

ار یهو از این گودال خارج شد... و برای یه لحظه، خیالم راحت شد که گورش رو گم کرده.انگ  

 اما یه لحظه بعد، متوجه شدم که این شیطان عوضی کجا رفته!

ی جادویی که ایجاد کرده بودم.برگشته به همون حلقه  

هام!رفته سراغ دوست  

 رفته سراغ جفتم!
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 از طریق پیوندمون داد زدم:

"!داستین" -  

اما همونطور که داستین نتونست کمکم کنه، قطعا منم نمیتونم بهش کمک کنم و درنتیجه، جفتم 

 نمیتونه صدام رو بشنوه.

 میتونم وجود پیوندمون رو حس کنم؛ اما انگار خاموش شده... انگار مُرده!

 بنابراین هیچ کاری وجود نداره که من بتونم برای کمک به داستین انجام بدم.

.باید یه کاری انجام بدم اما من   

 فکر کن تسا! اون مغز لعنتیت رو به کار بنداز!

 اجازه نده که ترس بهت غلبه کنه!

های سریع مدام این طرف و اون طرف میرفتم و سعی میکردم ذهنم رو آروم کنم تا شاید با قدم

حلی به ذهنم خطور کنه؛ اما واقعا کار سختی بود.راه  

ده هستم، واقعا سخته که بخوام مغزم رو به کار بندازم و منطقی فکر کنم.زوقتی تا این حد وحشت  

 الزمه که برای یه لحظه خودم رو جای یه نفر دیگه بذارم.

 اگه من کالدیا بودم، االن چیکار میکردم؟؟

ی جادویی ایجاد میکردم.از یه سمبل حفاظتی استفاده میکردم یا یه حلقه  

ی جادویی ایجاد کنم.ضاح بودم؛ اما میتونستم یه حلقهها افتمن تو استفاده از سمبل  

های جادویی استفاده کنم!یا بهتره بگم دیگه عادت کرده بودم که از حلقه  
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ای که ایجاد کرده بودم، عبور کرد؛ طوری که انگار هیچ مانعی سر راهش راحتی از حلقهآستاروت به

 وجود نداره.

دم تا به یاد بیارم که سامانتا درمورد پیوندی که بین من و سعی کردم ذهنم رو به سمت گذشته سوق ب

 آستاروت برقراره، چی گفته بود.

.اولین کاری که باید انجام میدادم، شکستن همین پیوند بود  

وقتی سامانتا نتونست این پیوند رو بشکنه، به این نتیجه رسیدم که وقتی طلسم موردنظرمون رو 

لعنتی میشکنه.اجرا کنم، باالخره این پیوند   

نحوی تو هر دو بُعد وجود داشته باشم.اما سامانتا بهم گفت که برای از بین بردن این پیوند، باید به  

 خب االن وضعیتم همینطوره!

ام و این یعنی هنوز با بُعد زندگان ارتباط دارم؛ اما از طرفی تو بُعد مردگان هستم.من زنده  

د وجود دارم.جورایی من تو هر دو بُعبنابراین یه  

 اما اگه قصد دارم که این پیوند لعنتی رو از بین ببرم، الزمه که اول بتونم این پیوند رو ببینم.

. تو جهنم!من تو یه گودال تاریک گیر افتادم  

.و هیچ چیزی ندارم  

ی جادویی ای که بتونم باهاش معجون درست کنم و نه نمکی که بتونم باهاش یه حلقهنه مواد اولیه

یجاد کنم.ا  

 اما هنوز یه چیزی وجود داره که من دارم!

ام! جادوم!خودم! اراده  
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به سمت پایین خم شدم تا چهار زانو روی زمین بشینم؛ اما یهو حس کردم که یه چیز تیز تو مچ پام 

.فرو رفته  

 خرخر کردم:

گندش بزنن! -  

ود، دلم میخواست از خوشحالی دستم رو به داخل بوت پشمیم سُر دادم و با لمس چیزی که اون تو ب

 گریه کنم.

 خدای من!

 اون خنجر هنوز اینجاست.

بعد از اتفاقاتی که تو سفر کوتاهم به دربار ماه پیش اومد و بعدش که همه باهم مشغول مهیا کردن 

ای که بعدش رخ داد... تو تمام این مدت، من مقدمات طلسم موردنظرمون شدیم و اتفاقات دیگه

.ودم که این خنجر رو تو بوتم پنهون کرده بودمفراموش کرده ب  

 خدایا ازت ممنونم!

 ازت ممنونم! ازت ممنونم!

ام و جادوم؛ یه چیز دیگه هم دارم!حاال عالوه بر خودم، اراده  

 یه خنجر شیطانی!

بینی کرده بود و همچین من نمیدونم که سامانتا از همون موقع فرا رسیدن همچین اتفاقی رو پیش

رو به چشم دیده بود یا نه؛ اما من خیلی بهش مدیونم! ایلحظه  

سامانتا بهم گفته بود من با چیزی میتونم پیوندم با آستاروت رو از بین ببرم که تو هر دو بُعد وجود 

 داشته باشه.
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ی جادویی لوسیانا برنمیداشتم... اگه من این خنجر رو با خودم نگه اگه من این خنجر رو از حلقه

. حتی نمیتونم به این موضوع فکر کنم!نمیداشتم..  

 من االن یه فرصت دارم. پس بهتره ازش استفاده کنم.

ی خنجر، شکاف عمیقی دفعه حتی یه لحظه هم درنگ نکردم؛ فورا روی زمین نشستم و با تیغهاین

 روی مچ دستم ایجاد کردم.

جایی که میتونستم، یه هام رو به خون خودم آغشته کردم؛ روی زانوهام بلند شدم و تا انگشت

ی بزرگ با خون خودم روی زمین رسم کردم.دایره  

ی قبل، کجای کار رو اشتباه انجام دادم.حاال دیگه متوجه شدم که دفعه  

من هر چیزی که بیرون حلقه قرار داشت رو از ورود به حلقه منع کردم؛ اما ظاهرا فراموش کرده بودم 

 که آستاروت با من پیوند داره.

و وقتی من اون حلقه رو  ی ضخیم خودش رو به روح من متصل کردهیطان لعنتی با یه رشتهاون ش

هام، اون آستاروت عوضی رو هم درون حلقه حبس مسدود کردم، درواقع عالوه بر خودم و دوست

 کردم!

 چون آستاروت عمال به من متصله!

ر این پیوند کوفتی خالص بشم.ای انجام بدم، اول باید از شقبل از اینکه بخوام هر کار دیگه  

هام تکیه شاید داستین درمورد اینکه من باید یه سری از وظایفم رو به بقیه محول کنم و به دوست

 کنم؛ درست گفته باشه؛ اما گمونم حرفش تمام و کمال درست نبوده!

ها نمیتونن برای من کاری انجام بدن.در حال حاضر اون  

گر!من یه آلفام! همینطور یه جادو  
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تنهایی انجامشون بدم.یه سری از چیزها وجود دارن که فقط باید خودم به  

تمام پیوندهایی که تو وجودم داشتم رو تصور کردم و تا حد امکان این پیوندها رو از درونم به بیرون 

ای که رسم کرده بودم، قرار گرفتن.سوق دادم... تا جایی که همشون خارج از حلقه  

ای برام حل دیگهن پیوندها توسط این حلقه از بین برن؛ خب مطمئن نیستم که راهاگه هر کدوم از ای

 باقی بمونه...!

 فقط من باید داخل این حلقه بمونم تا بتونم این پیوندها رو از همدیگه تشخیص بدم.

 به حرف اومدم:

من این حلقه رو فعال میکنم. فقط من درون این حلقه هستم. فقط من! فقط خودم! -  

مات اصال اهمیتی ندارن.کل  

طوری شده، این کار رو انجام فقط نیت و اراده هست که کار رو به نتیجه میرسونه و من میخوام هر

 بدم.

 دوباره به حرف اومدم:

من این حلقه رو فعال میکنم. فقط من درون این حلقه هستم. فقط من! فقط خودم! -  

تاروت رو شنیدم.ی آسی جادویی نورانی شد و من صدای عربدهحلقه  

زمین زیر پاهام شروع کرد به لرزیدن و من میدونستم که آستاروت تو راه اینجاست و حسابی 

 خشمگینه!

 باید جلوش رو بگیرم!

هام رو بستم و برای پیدا کردن پیوندهایی که درون روحم ریشه کرده بودن، تمرکز کردم.چشم  
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ام و این یعنی... پیوندهایی که مثل زنجیر روحم ندهحتی با اینکه من االن تو جهنم هستم؛ اما هنوز ز

 رو فرا گرفتن، هنوز سر جاشون هستن.

 فقط باید تمرکزم رو باال ببرم و با دقت بیشتری تالش کنم.

همونطور که سعی میکردم شک و تردیدها رو از ذهنم بیرون بندازم، از شدت فشاری که بهم تحمیل 

طوری که عمال نفسم رو به بیرون فوت میکردم! هام سریع شده بود؛میشد، ریتم نفس  

 این پیوندها یه جایی درون روحم نهفته شدن.

 از این موضوع مطمئنم!

 و کمی بعد، اولین پیوندم رو حس کردم.

 پیوندم با داستین! قدرتمند و طالیی!

هم دیگه متصل میکرد.پیوندمون مثل یه طناب ضخیم بود که روح هردومون رو به  

تره بگم که پیوند جفت بودنمون، روحمون رو کامل میکرد.درواقع به  

ی پیوندها گشتم و بادقت روحم رو بررسی کردم؛ اما چیزی پیدا نکردم.دنبال بقیه  

 هیچی!

روی من؛ اما بیرون از حلقه نشسته بود.هام رو باز کردم و بالفاصله آستاروت رو دیدم که روبهچشم  

 صداش رو تو ذهنم شنیدم:

یتونی پیوندمون رو پیدا کنی. این حلقه مدت زیادی نمیتونه منو ازت دور نگه داره. تو به تو نم" -

"اندازه کافی قدرتمند نیستی!  

هامو روی هم فشار دادم و آستاروت رو از ذهنم بیرون انداختم.محکم پلک  
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 اون میتونه هرچی که دلش خواست، بگه؛ اما سخت در اشتباهه.

ند هستم.من به اندازه کافی قدرتم  

 اتفاقا بخاطر همینه که این شیطان سعی داره قدرت منو به دست بیاره و دست از سرم برنمیداره.

 و اتفاقا همین قدرت باعث میشه تا من پیروز بشم.

.ای که ایجاد کرده بودم، به لرزه بیفتهخراشی تو فضا پخش شد که باعث شد حلقهصدای غرش گوش  

داره سعی میکنه حفاظ این حلقه رو بشکنه تا به من دسترسی پیدا و من میدونستم که آستاروت 

.کنه  

 اون داره سعی میکنه منو بترسونه.

ی اما حقیقت اینه که اگه فقط یه تار موهام از این حلقه رد بشه؛ خب... باعث میشه که این حلقه

ه و از بین بره!حفاظتی که ایجاد کرده بودم، مثل یه ظرف چینی شکننده و حساس، رسما پودر بش  

هام انعکاس پیدا کرد:صدای نحس آستاروت دوباره توی گوش  

راحتی خودشه! آفرین! لطفاااااا همینطور به تقال ادامه بده. تمام قدرتت رو متمرکز کن تا من به" -

"بتونم تصاحبش کنم! هرچی که بیشتر بجنگی، اوضاع رو برای من بهتر میکنی.  

و براش خیلی خیلی بهتر کنم! چون بهش اجازه نمیدم که طعنه و خب پس گمونم قراره اوضاع ر

هاش روی من اثر بذارن.کنایه  

 دوباره تمرکز کردم.

ای که پیوند آستاروت درون روحم نفوذ من باید اون مکان خاص رو تو وجودم ببینم؛ باید همون نقطه

 کرده رو پیدا کنم.
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ید ببینمش!چون برای از بین بردن این پیوند لعنتی، اول با  

 به حرف اومدم:

رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو به من نشون  پیوند شیطان -

 بده.

 دوباره و دوباره این جمله رو تکرار کردم:

پیوند شیطان رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو به من نشون  -

 بده.

وار بود و همینطور مصصم از جادوم خواهش میکردم تا پیوند آستاروت رو پیدا کنه.صدام زمزمه  

 دوباره اون کلمات رو تکرار کردم.

 بارها و بارها!

اش میگرفتم.آستاروت میخندید؛ اما من نادیده  

هام جاری شده بودن.هام روی گونهدار و دردناک شده بود و اشکگلوم خش  

ام رو خراب کنه و در نهایت خودم رو مچنان به مسخره کردن من ادامه میداد تا روحیهاما آستاروت ه

 ببازم.

ی جادوییم ضربه میزد.اون شیطان لعنتی مدام به حلقه  

تر میشه.ای که ایجاد کرده بودم، مقاوم بود؛ اما ظاهرا شرایط داره برام سختحلقه  

های عرق مدام از پیشونیم ه و خودم از پا نیفتم، قطرههمونطور که تقال میکردم تا جادوم پایدار بمون

 به سمت پایین سُر میخوردن.
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 یه لحظه صبر کن!

 چرا تحمل فشاری که بهم وارد میشه، انقدر برام سخت شده؟؟

 چرا انقدر سریع انرژی بدنم تخلیه شده؟؟

رمق شدم؟؟چرا انقدر بی  

خراش این شیطان، میتونستم یه صدای گوش آستاروت هنوزم داشت منو مسخره میکرد؛ اما عالوه بر

ای رو هم حس کنم.صدای دیگه  

 وقتی کمی تمرکز کردم، باالخره فهمیدم منشا این صدا از کجاست.

 صدای برخورد یه قطره به زمین بود!

ی بعدی...ی بعدی... و قطرهو پشت سرش قطره  

 نگاهم رو به سمت مچ دستم سوق دادم.

ا خنجر شیطانی روی مچ دستم ایجاد کرده بودم، خون به بیرون جاری هنوز از خراش عمیقی که ب

 میشد!

 زمین تاریک زیر پاهام رو لمس کردم؛ اما در کمال تعجب، زمین خیس بود!

 از خون من خیس شده بود!

 درواقع من تو استخری از خون خودم نشسته بودم!

 صدای آستاروت رو تو ذهنم شنیدم:

ای که بهت وارد . جهنم تو بُعد فراطبیعی واقع شده. اینجا هر صدمهبشی تو اینجا نمیتونی درمان" -

شه، یه جراحت فراطبیعی محسوب میشه؛ مخصوصا زخمی که با خنجر من ایجاد بشه! خنجری که از 
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های آتیش جهنم ساخته شده. این زخم تو رو میکُشه. و وقتی تو بمیری، دیگه مال من میشی. شعله

"هات رو بکُشی!اری که باید برام انجام بدی، اینه که دوستاسیر من! و اولین ک  

ام خم شده بود.سینهام به سمت قفسهچونه  

هام حسابی سنگین شده بودن؛ طوری که انگار هرکدومشون ده پوند وزن داشتن!پلک  

 و من میخواستم تسلیم بشم.

 میخواستم بخوابم...

هام از آب پر شده و دارم خفه میشم.ردم ریههام حسابی سنگین شده بود؛ طوری که حس میکنفس  

 اما من نمیتونستم تسلیم بشم.

 تسلیم شدن تو این شرایط، هیچ فرقی با مُردن نمیکنه.

 چندبار تو ذهنم تکرار کردم که باید خودم رو جمع و جور کنم.

 من میتونم از پس این کار بربیام.

 من باید از پس این کار بربیام.

 به حرف اومدم:

یوند شیطان رو به من نشون...پ -  

.رفته قطع شد و من چند بار به صورتم سیلی زدم تا خوابم نبرهصدام رفته  

 وقتشه بیدار شم!

 نباید تسلیم بشم.
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 االن نه!

 هرگز!

 دوباره گفتم:

. پیوند شیطان رو به من نشون پیوند شیطان رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو به من نشون بده -

وند شیطان رو...بده. پی  

هام رو باز کنم.چندبار پلک زدم و باالخره موفق شدم چشم  

هام، یه چیز درخشان دیدم.به محض باز شدن چشم  

هام رمق بودم که چشمکلماتی که بیان کرده بودم، از همون اول کار کرده بود؛ اما من انقدر احمق و بی

که دنبالش بودم رو ببینم. رو بسته نگه داشته بودم و بازشون نمیکردم تا چیزی  

 چیزی که میدیدم، یه طناب باریک بود که به رنگ قرمز و نارنجی میدرخشید.

 این طناب درخشان، مدام درون روحم به سمت باال و پایین و به سمت داخل و خارج تکون میخورد.

آستاروت ختم  وقتی امتداد طناب رو دنبال کردم، متوجه شدم که انتهای طناب، بیرون از حلقه و به

 میشه.

 این طناب لعنتی، پیوند من با آستاروته!

 پیداش کردم.

 واقعا پیداش کردم.

ی خنجر حسابی شُل شده بود؛ آخه انرژی زیادی از دست داده بودم.هام دور دستهحصار انگشت  

 خیلی سریع انرژی بدنم ته کشیده بود.
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م که هر لحظه ممکنه از تو دستم سُر طوری که وقتی میخواستم خنجر رو باال بیارم، حس میکرد

.بخوره و بیفته زمین  

بار، این من بودم که نیشخندی تحویلش دادم و نگاهم رو به سمت آستاروت چرخوندم و برای اولین

 مشغول بریدن پیوند بینمون شدم.

ومی آرهاش بهوقتی این طناب لعنتی رو که به درون روحم نفوذ کرده بود، پاره کردم؛ تمام قسمت

 تبدیل به خاکستر شدن و پخش زمین شدن.

 دیگه پیوندی وجود نداشت که منو به آستاروت متصل کنه.

انرژی شده بود!مصرف و بیاین پیوند شیطانی از بین رفته بود... کامال بی  

 آستاروت تو ذهنم فریاد کشید:

"نهههه!" -  

ام کرد.های محکمش رو نثار حلقهو ضربه  

های پرقدرت آستاروت منو به سمت عقب هُل م جلوی خودم رو بگیرم، نیروی ضربهقبل از اینکه بتون

 داد.

ای که داشتم سرم گیج میرفت و چیزی نمونده بود که پخش زمین بشم؛ اما خوشبختانه درست لحظه

 به بیرون حلقه پرتاب میشدم، تعادلم رو حفظ کردم و مانع افتادنم شدم.

 گندش بزنن!

 خیلی نزدیک بود!

باید فورا از اینجا خارج بشم. من  
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ی قبل، وقتی که تو این گودال تاریک گیر افتاده بودم، داستین منو وادار کرد که از خونش دفعه

تر بشه و درنهایت، بتونم به بُعد خودم برگردم.بنوشم تا پیوندمون قوی  

دفعه داستین نمیتونه این کار رو انجام بده؛ چون جسم من پیشش نیست.این  

.من میتونم خون خودمو روی پیوند جفت بودنمون بریزم اما  

تر کنه.به این امید که خون من بتونه پیوندمون رو قوی  

ی جادویی ضربه میزد.آستاروت همچنان عربده میکشید و به حلقه  

های تاریکی که آستاروت رو پوشونده بودن، شروع کردن به آتیش گرفتن!سایه  

ها نمایان شد.ه و قرمز بود، از درون اون سایهو آتیش شیطان که به رنگ سیا  

ها رو در قالب ام تمرکز کردم تا اوندیوونه شدن آستاروت رو نادیده گرفتم و روی تمام قدرت و اراده

 کلمات بگنجونم:

پیوند من و جفتم رو نشون بده. این پیوند رو واقعی جلوه بده. پیوند من و جفتم رو نشون بده. این  -

واقعی جلوه بده.پیوند رو   

 من باور داشتم که پیوند جفت بودن من و داستین، تو دستم ظاهر میشه.

و همونطور که برای بار سوم، اون کلمات رو باقدرت فریاد میزدم؛ حس کردم که یه چیز سنگین تو 

 دستم قرار گرفته.

 یه طناب طالیی که با روحم گره خورده بود.

تقریبا میشه گفت که قطرش با قطر بازوم برابر بود. این طناب مثل یه کابل، ضخیم بود و  

 پیوندمون رو با احتیاط تو دستم نگه داشتم.
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وجه نمیخوام که این قدرت رو از دست بدم.هیچاین پیوند، قدرت من و داستینه... و من به  

روی  های خون روهام رو به خونم که روی زمین ریخته شده بود، آغشته کردم و... قطرهنوک انگشت

 پیوندمون ریختم.

 به حرف اومدم:

منو برگردون پیش جفتم! -  

سختی روی زانوهام ایستادم؛ اما یهو حس کردم که دنیا کج شده.به  

 همه چیز دور سرم میچرخید.

ایلبه االرض کردن وَن به سنتای که بخاطر طیای که به جونم افتاده بود حتی از سرگیجهسرگیجه

ر بود!تجربه کرده بودم هم بدت  

 مدام میچرخیدم... انگار داشتم سقوط میکردم.

هام رو دور پاهام حلقه کردم و ام چسبوندم، دستسینههامو محکم بستم، زانوهام رو به قفسهپلک

 شروع کردم به جیغ کشیدن.

 فشار هوا موهام رو اطراف سرم به تالطم انداخته بود.

ه جیغ کشیدم.بعد پهلوم محکم به زمین برخورد کرد و من دوبار  

حس شده بود که انگار کال دستم از بدنم قطع شده بود!مچ دستم به قدری بی  

من مچ دستم رو خیلی عمیق بریده بودم و نیاز دارم که خیلی زود زخمم پانسمان بشه؛ وگرنه 

 میمیرم!

 صدای جنگ و درگیری اطرافم رو فراگرفته بود.
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کرده بود. ها و صدای فریادها فضا رو پرصدای خرخر گرگ  

ها!همینطور صدای شکستن و خُرد شدن استخوان  

 یهو صدای داستین رو تو ذهنم شنیدم:

"تسا!" -  

.هام رو باز کردمچندبار پلک زدم و باالخره چشم  

 درست همون لحظه، گرگ داستین رو کنار خودم دیدم.

عی داشت از چیزی دوتا از شیاطین ظرف معجون و فنجون خون رو واژگون کرده بودن و داستین س

هامون پوچ نشه.که باقی مونده بود، محافظت کنه تا تمام تالش  

ی جادویی چرخوندم.نگاهم رو اطراف حلقه  

هام از حلقه خارج شده بودن تا با شیاطین بجنگن.ی دوستهمه  

تر!این وضع باید هرچه زودتر تغییر کنه. هر چه سریع  

اجرا کنیم و به این قضیه خاتمه بدیم.ما باید همین االن طلسم موردنظرمون رو   

 قبل از اینکه آستاروت دوباره بتونه اینجا ظاهر بشه.

 آشفتگی و هیاهویی که تو حیاط مدرسه ایجاد شده بود، سروصدای وحشتناکی به پا کرده بود.

 خطاب به بقیه فریاد زدم:

برگردین داخل حلقه! -  

ی درخت نشسته بود، چرخوندم و داد زدم:ی شاخهنگاهم رو به سمت ایالی که هنوز باالی سرم، رو  
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میخوای همینطور اونجا بشینی و این آشوب رو تماشا کنی؟؟ یا میتونی اون باسن لعنتیت رو تکون  -

 بدی و به من کمک کنی؟؟

ایالی مثل یه سرباز، احترام نظامی گذاشت و با سرعت به سمت جنگی که حسابی گرد و خاک به پا 

کرد. کرده بود، پرواز  

یه لحظه بعد، ایالی دوباره به سمت باال پرواز کرد و ااِلون و بلیز رو که وسط این درگیری پیدا کرده 

ی جادویی انداخت.بود، داخل حلقه  

 یه لحظه بعد، وَن به همراه کیرا داخل حلقه ظاهر شدن.

 کریس و لوکاس تو شکل گرگشون به سمت حلقه دوییدن.

بود و قبل از ورود به حلقه، به سمت شیاطینی که دنبالش راه افتاده  سر لوکاسکالدیا دقیقا پشت

 بودن، چرخید تا حسابشون رو کف دستشون بذاره.

ترین ام وِردهایی زیر لب زمزمه کرد و یه لحظه بعد، یه توپ بزرگ آتشین، به نزدیکدخترخاله

 شیطان برخورد کرد و رسما اون رو به عقب شوت کرد!

الی همونطور که بث و کوزت رو محکم در آغوش گرفته بود، به سمت حلقه پرواز چند لحظه بعد، ای

 کرد.

 کوزت مدام سر ایالی جیغ میکشید؛ انگار از اینکه ایالی اون رو بغل کرده بود، شاکی بود.

 هنوز یه نفر دیگه مونده!

 ما به یه نفر دیگه هم احتیاج داریم.

دا شد که به سمت حلقه میدویید.ی ریور از دور پیدرست همون لحظه، سروکله  

 آخرین نفرمون هم اومد!
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 ظرفی که از معجون بدبو پر کرده بودیم، واژگون شده بود و محتویاتش پخش زمین شده بود.

 فورا به سمت ظرف دوییدم.

وقتی سریع حرکت میکردم، دیدم حسابی تار میشد؛ اما سعی کردم با تکون دادن سرم از شر این 

ص شم.منگی و گیجی خال  

 داستین از طریق پیوندمون کمی انرژی به وجودم تزریق کرد... و همین مقدار، برام کافی بود.

 حتی بیشتر از کافی!

 من باید و حتما این طلسم رو اجرا کنم؛ بعدش میتونم استراحت کنم.

 ظرف رو از روی زمین برداشتم و... فورا دستم رو به سمت داخل ظرف سُر دادم.

ز معجون باقی نمونده بود.مقدار زیادی ا  

 شاید فقط یک چهارم از چیزی که تهیه کرده بودیم، باقی مونده بود.

هام و قسمت باالیی زن آغشته شده بود، به پیشونیم، پشت دستبهمدستم رو که به معجون حال

 پاهام مالیدم.

 تمام چیزی که تو ظرف باقی مونده بود، صرف همین کار شد!

باقی نمونده بود که بقیه بتونن ازش استفاده کنن. و دیگه چیزی ته ظرف  

ی من از این معجون کافی نحوی با همشون ارتباط دارم، امیدوارم استفادهاما از اونجایی که من به

هام این کار رو انجام میدم و خدا کنه که جورایی فقط من به نمایندگی از دوستباشه... درواقع یه

 جواب بده!

لقه چرخوندم.نگاهم رو اطراف ح  
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 اما ما یه چیز دیگه رو فراموش کرده بودیم... خون!

 فنجونی که از خون هممون پر شده بود، کامال واژگون شده بود و چیزی ازش باقی نمونده بود.

هام سوق دادم.نگاهم رو به سمت دوست  

های خون ازش جاری میشد.در امتداد صورت بث، یه بریدگی ایجاد شده بود که قطره  

ی پشمی خیس به نظر میرسیدن... و بدنشون ها که تو شکل گرگشون بودن، مثل یه گلولهگینهگر

 اغلب با خون خیس شده بود.

 روی بازوی کالدیا زخم تقریبا عمیقی خودنمایی میکرد.

های بدنش خونریزی داره.ریور کامال پاره شده بود و معلوم بود که زخم لباس  

خاطر خونریزی، به رنگ سرخ دراومده بود.حتی یه طرفِ لباس وَن هم به   

 همه حسابی داغون و زخمی به نظر میرسیدن.

 بنابراین به اندازه کافی خون وجود داره که بتونیم برای اجرای طلسم، ازش استفاده کنیم.

ما نتونستیم خونی که داخل اون فنجون ریخته شده بود رو بخوریم؛ اما هنوز به اندازه کافی خون 

ه که بتونیم برای ایجاد پیوند بین همدیگه، ازش استفاده کنیم.وجود دار  

هام رو لمس کردم.تک دوستفورا اطراف حلقه دوییدم و زخم تک  

هام که از خون همه خیس شده بود رو به همدیگه مالیدم.بعد کف دست  

 من قبال اشتباه میکردم.

بدبو رو به بدنشون بمالن؛ اما من حتما باید از این خون بنوشن یا اون معجون  شاید نیاز نباشه که بقیه

 این کارها رو انجام بدم.
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 من کسی هستم که پیوند بینمون رو ایجاد میکنم و ایالی باید این پیوند رو مُهر و موم کنه.

ی فلزمانند خون رو تو دهنم حس کردم... خونی که درواقع هام کشیدم و مزهزبونم رو به کف دست

ک اعضای هیئت جدید بود.ترکیبی از خون تک ت  

 حالم داشت بهم میخورد؛ اما فورا محتویات داخل دهنم رو قورت دادم و کلمات رو به زبون آوردم:

تر هستیم. قدرت ما این دروازه رو برای همیشه مُهر و موم میکنه. ما باهم متحد هستیم. باهم قوی -

کنیم. و این بُعد رو از هجوم بُعد مردگان ما در کنار هم، تا زمانی که مرگمون فرا برسه، مقاومت می

 حفظ میکنیم.

پرتوی نور درخشانی از درون من که وسط حلقه ایستاده بودم، خارج شد و بعد منشعب شد تا به 

هام نفوذ کنه.تک دوستدرون تک  

این پرتوهای نور مدام شکستن و تجزیه شدن و در نهایت یک پرتوی نور تشکیل دادن که تمام 

ه درون حلقه ایستاده بودن رو به هم متصل میکرد.افرادی ک  

تک این افراد رو به منم متصل میکرد.درضمن این پرتوی نور، تک  

 به حرف اومدم:

تر هستیم. با تکیه بر قدرتی که از اجداد و نیاکانمون به ما به ما باهم متحد هستیم. ما باهم قوی -

تکمون دوازده برابر میشه. به جاد این پیوند، قدرت تکارث رسیده، از این بُعد محافظت میکنیم. با ای

 عالوه اینکه انرژی من، قدرت هممون رو تقویت میکنه.

 با صدای بلند فریاد زدم:

ایالی؟! -  
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بعد از اینکه همه رو وارد حلقه کرد، دیگه ندیدم که کجا غیبش زد؛ اما هر جا که هست، باید فورا 

 خودش رو به اینجا برسونه.

رو اطراف خودم حس کردم و نگاهم رو به سمت باال سوق دادم. وزش باد  

 ایالی شناور تو هوا، باالی سرمون ایستاده بود.

ای که از دهنش خارج شد، حس کردم که انرژی ایالی دهنش رو باز کرد تا حرف بزنه و با اولین کلمه

 زیادی داره بهم تحمیل میشه.

یوند بین اعضا رو مهر و موم کنه، به قدری شدید و جادویی که ایالی داشت به کار میبرد تا پ

هام فرو میکنن.های داغ تو گوشفرسا بود که حس میکردم دارن سیخطاقت  

 از شدت درد جیغ کشیدم و زانوهام محکم به زمین برخورد کردن.

و سختی بدنم رو چرخوندم تا بتونم نگاهم رو به سمت باال سوق بدم و ایالی رپخش زمین شدم و به

 ببینم.

ای که تا حاال شبیهش رو ندیده کنندهای میدرخشید... نور خیرهایالی با نور سفید خالص و کورکننده

 بودم!

هاش رو تا حد امکان باز کرده بود.لباس ایالی از بین رفته بود و بال  

ن نبودم میدونم ایالی گفته بود که فرشته نیست؛ اما همینطور که بهش خیره شده بودم، حقیقتا مطمئ

 که به جز فرشته، دیگه چه موجودی رو میتونم بهش نسبت بدم؟؟

های ایالی تکون هام سوت میکشیدن و نمیتونستم چیزی بشنوم؛ اما میتونستم ببینم که لبگوش

 میخوره.

همدیگه متصل میکردن، حسابی داغ شده بودن. پیوندهایی که هر سیزده نفرمون رو به  
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شدیدتر میشد. و این حرارت لحظه به لحظه  

 طوری که حس میکردم یکی داره منو زنده زنده تو آتیش میسوزونه!

 انگار روحم آتیش گرفته بود و من مثل مار مدام روی زمین پیچ و تاب میخوردم.

 مدام جیغ میکشیدم تا این وضع متوقف بشه.

نهایت شدید و کشنده بود.فشاری که بهم تحمیل میشد، بی  

م، داشت منو از درون نابود میکرد.جادویی که تحمل میکرد  

 حس میکنم دارم تبدیل به خاکستر میشم!

ای که حس میکردم دیگه نمیتونم طاقت بیارم، نسیم خنکی رو اطرافم حس درست همون لحظه

 کردم.

درست مثل مرهمی که روی روحم گذاشته بودن، تمام دردی که تو وجودم رسوخ کرده بود رو از بین 

 برد.

های خودم بود.ظه، تمام چیزی که میتونستم بشنوم، صدای نفسبرای چند لح  

ام رو پاره کنه تا رها بشه!سینهکننده بود! انگار قلبم میخواست البته ضربان قلبم هم دیوونه  

 همونجا دراز کشیده بودم و به ایالی نگاه میکردم.

زیبا بود که نمیتونستم هاش مدام به سمت جلو و عقب حرکت میکردن و این منظره، به قدری بال

 ازش چشم بردارم.

ام گذاشتم.سینهدستمو روی قفسه  

ای آروم نشده بود.ضربان قلبم حتی ذره  
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ی قلبی بهم دست میداد.اگه فشاری که بهم تحمیل شده بود، ادامه پیدا میکرد؛ قطعا حمله  

رو میشنوم!اما بعد از چند لحظه، متوجه شدم درواقع دارم صدای ضربان قلب چندین نفر   

رو بشنوم. فقط صدای ضربان قلب خودم نبود؛ بلکه میتونستم صدای ضربان قلب همه  

 هر سیزده نفرمون!

آرومی از روی زمین بلند شدم و بقیه هم همین کار رو تکرار کردن.به  

روی من ظاهر شد!فکر میکردم این قضیه تموم شده؛ اما یهو آستاروت روبه  

م به عقب سکندری خوردم و زمزمه کردم:ها چند قدگرفتهمثل برق  

چرا؟؟؟ -  

 نگاهم رو به سمت ایالی چرخوندم.

 ما طلسم موردنظرمون رو اجرا کردیم.

 ما این بُعد رو مهر و موم کردیم.

 پس چرا آستاروت هنوز اینجاست؟؟

 این شیوه باید جواب میداد.

ونیم پیروز بشیم!و من خیلی خوب میدونم که اگه دوباره جنگی به پا بشه، ما نمیت  

روی من ایستاد.ایالی فورا به سمت زمین شیرجه زد و روبه  

سختی میتونستم اطرافم نوری که از ایالی ساطع میشد، به قدری پر انرژی و درخشان بود که من به

 رو ببینم.
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کرد:ایالی خطاب به آستاروت خرخر   

تو دوباره قوانین رو شکستی! -  

روت وارد کرد و از درون بدنش، چیزی رو بیرون کشید.بعد مشت محکمی به بدن آستا  

 یه گوی درخشان که سرشار از انرژی سفید و پاک بود.

 ایالی به سمت من چرخید و اون گوی درخشان رو به سمتم پرتاب کرد.

هام باقی مونده بود، از بدنم خارج شده... و شدیدا به نفس یهو حس کردم تمام هوایی که درون ریه

دم.نفس افتا  

 اما یه لحظه بعد، وضعیت بدنم به حالت عادی برگشت.

.تر و بهتر به نظر میرسیدچیز انگار کمی روشنهمه  

ی روحم دوباره برگشته سرجاش!مثل این میمونه که انگار بخش گمشده  

 و من اصال خبر نداشتم که بخشی از روحم از وجودم جدا شده.

 چی؟؟!

 آخه چطور ممکنه؟

این موضوع نشده بودم... دقیقا چه زمانی این اتفاق رخ داد؟؟ من دقیقا چه زمانی ی من اصال متوجه

 بخشی از روحم رو از دست دادم؟

 ایالی به حرف اومد:

های تو رو از وجودت بیرون کشید؛ درواقع بخشی از قدرتت وقتی آستاروت به کمک لوسیانا قدرت -

 رو برای خودش نگه داشت.
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وارد شده بود، پخش زمین شد.فکم از شدت شوکی که بهم   

اما فرصتی وجود نداشت که بتونم این موضوع رو تو ذهنم تحلیل کنم؛ چون ایالی به حرف زدنش 

 ادامه داد:

درواقع همین قدرت بود که به آستاروت اجازه میداد تا بتونه تو این بُعد بمونه. اما حاال دیگه وقتش  -

 رسیده تا آستاروت از اینجا بره!

های ایالی ظاهر شد.تو دست یه نیزه  

 ایالی اون نیزه رو محکم به زمین کوبید و یهو یه دروازه زیر پاهای آستاروت باز شد.

 صدای آستاروت تو ذهنم منعکس شد:

"تو مال منی!" -  

همونطور که باالی دروازه شناور ایستاده بود، تک تک کلماتی که تو ذهنم بیان میکرد، ترس رو به 

ق میکردن.درون روحم تزری  

 ایالی دستش رو دور کمرم حلقه کرد.

اش، مثل شالق به هوای اطرافمون ضربه میزدن و... در نهایت هردومون از روی کنندههای خیرهبال

 زمین به سمت باال حرکت کردیم.

 و یه لحظه بعد، آستاروت به درون دروازه کشیده شد و به اعماق جهنم سقوط کرد.

ر آغوش گرفته بود، به سمت پایین پرواز کرد و دوباره اون نیزه رو به زمین ایالی همونطور که منو د

 کوبید.

 درست همون لحظه، دروازه با صدای بلندی بسته شد.
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 نگاهم رو به سمت ایالی چرخوندم.

مطمئن نیستم که ایالی قادر به انجام چه کارهایی هست یا نیست؛ اما تو اون لحظه، به نظر میرسید 

ی، قدرت مطلقه!که انگار ایال  

 پرسیدم:

کاری هست که تو نتونی انجام بدی؟؟ -  

 جواب داد:

چیزهای زیادی وجود دارن که من نمیتونم انجامشون بدم. -  

تر بود. طوری که تا حاال این مرد رو انقدر قاطع ندیده بودم.ای، جدیلحنش از هر زمان دیگه  

 ادامه داد:

سری دالیل محکم وجود داره و من هرگز این قوانین رو  برای قوانینی که من دنبال میکنم، یه -

. اما من سعی کردم این قوانین رو دور بزنم نمیشکنم. من خدا نیستم و نمیتونم از پس هر کاری بربیام

تر کنم تا بتونم مانع موجوداتی بشم که قصد دارن یا بهتره بگم سعی کردم این قوانین رو منعطف

شون هزاران سال زحمت کشیدیم رو نابود کنن. درواقع پیوند من با تو، چیزهایی که ما برای ساختن

این فرصت رو در اختیارم میذاره تا بیشتر از اون چیزی که بهم اجازه داده شده، تو مسائل پادرمیونی 

ها جلوگیری کنم.کنم و از وقوع فاجعه  

رنگی تحویلم داد و گفت:لبخند کم  

وندی که بین من و تو برقراره، مشکالت بعدی کمی برامون بذار اینطوری بهت بگم... با پی -

تر میشه.کنندهسرگرم  

کننده؟سرگرم -  
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کننده بوده؟؟!چرا این مرد فکر میکنه که تمام این اتفاقات مزخرف، سرگرم  

 مغز ایالی رسما آب و روغن قاطی کرده!

 داستین تو ذهنم گفت:

"ما باالخره انجامش دادیم!" -  

"ش دادیم؟واقعا انجام" -  

 خطاب به ایالی پرسیدم:

چی تموم شد؟ی این قضیه بسته شد؟ همهپرونده -  

 اینطور حس میشه که انگار این موضوع خیلی راحت حل شد!

 ایالی گفت:

کننده میشه.ته میکشه و اوضاع کسل میفهمم! همیشه وقتی یه جنگ خاتمه پیدا میکنه، هیجان -  

واست از ته دل بخندم یا از خوشحالی گریه کنم.مطمئن نبودم که اون لحظه دلم میخ  

 خطاب به ایالی گفتم:

تو رسما عقلت رو از دست دادی! -  

 ایالی خندید و منو رها کرد.

.رمق بودم که روی زمین سُر خوردمانقدر خسته و بی  

احت گاه من قرار داد تا بتونم با خیال رگرگ داستین فورا خودش رو به من رسوند و بدنش رو تکیه

 بهش تکیه بدم.
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چیز آروم بود.همه  

 شیاطین از بین رفته بودن.

 آستاروت از اینجا رفته بود.

 ما پیروز شدیم.

 برام مهم نیست که آستاروت قبل از رفتن بهم گفت که دوباره برمیگرده.

زده بمونم و این ترس همیشه مثل سایه همراهم باشه؛ اما من اون شیطان میخواست که من وحشت

نمیترسم؛ چون پیروز شدم! دیگه  

ی بین بُعدها مهر و موم شده و آستاروت؟ اون لعنتی تو جهنم گیر افتاده؛ همونجایی که بهش دروازه

 تعلق داره.

هام رو بستم و اجازه دادم که آرامش به بند بند وجودم رسوخ کنه.چشم  

 این ماجرا باالخره تموم شد.

وزهای عمرم بود؛ اما حاال میتونم استراحت کنم.ترین راین سه روزی که سپری شد، طوالنی  

ام برخورد کرد.یه چیز خیس به گونه  

 چندان سخت نبود که حدس بزنم گرگ داستین داره ل*ی*سم میزنه!

 گرگ داستین رو به عقب هل دادم و گفتم:

ی چندش! زبونت رو ببر تو دهنت!پسره -  

است مطمئن بشه که آسیب ندیده باشم.گرگ داستین با دماغش مشغول بوییدن بدنم شد؛ میخو  

ی گرگشو روی شکمم کشید، شروع کردم به خندیدن و سعی کردم از خودم دورش کنم.وقتی پوزه  
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 باخنده گفتم:

بس کن داستین! -  

 بعد نگاهش به سمت مچ دستم کشیده شد و فورا شروع کرد به ل*ی*س زدن زخمم.

 نق زدم:

کار اصال بهداشتی نیست. انقدر با زبونت هنرنمایی نکن! این -  

 صاف روی زمین نشستم و با صورت درهم داستین رو تهدید کردم که دیگه ل*ی*سم نزنه.

روی من زانو زد و گفت:ایالی روبه  

کارت رو خوب انجام دادی. -  

 گفتم:

ممنونم! -  

 ایالی سرش رو تکون داد و گفت:

تو دشمن قدرتمندی برای خودت ساختی! -  

:آهی کشیدم و گفتم  

شانس اینکه آستاروت همونجا تو جهنم بمونه، چقدره؟ -  

ی دومی برای رسیدن اخم مالیمی روی پیشونی ایالی نقش بست... که این یعنی آستاروت قطعا نقشه

 به هدفش داره.

 پرسیدم:
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چطور میتونم آستاروت رو بکُشم؟ -  

نمیتونی این کار رو بکنی! آستاروت مثل من، یه جاودانه هست. -  

جواب، چیزی نبود که دلم میخواست بشنوم. مخصوصا االن نه!این   

 پرسیدم:

راهی وجود داره که بشه آستاروت رو محدود کرد؟ -  

 ایالی یکی از ابروهاش رو باال برد و گفت:

مگه االن اون شیطان محدود نیست؟ -  

ه میکردم!اگه فقط یه ذره انرژی تو بدنم باقی مونده بود، قطعا یه مشت تو صورت ایالی پیاد  

 گور بابای عواقبش!

 آخه این مرد کال خوشش میاد که با اعصاب و روان مردم بازی کنه.

 گفتم:

مگه تو همین االن نگفتی که آستاروت برمیگرده؟ -  

آره، اون برمیگرده. -  

پس با این حساب، اون شیطان محدود نیست! -  

خصوصا اگه قرار باشه با کسی مثل طوالنی پایدار نمیمونن. م وقت برای مدتها هیچمحدودیت -

هاش، حسابی ابتکار به خرج آستاروت سروکله بزنی که هم قدرتمنده و هم برای رسیدن به خواسته

ای پیدا میکنه. اما نگران نباش. من این پیوند رو بین خودم و تو ایجاد کردم میده و درنهایت، یه چاره
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ازه، متوجه بشم و درنهایت، برای کمک به شما وارد تا اگه آستاروت خواست یه ماجرای دیگه راه بند

ی بعدی رو از دست بدم.کنندهعمل بشم. من اصال دوست ندارم که ماجرای سرگرم  

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم و گفتم:

آره! ما هم دوست نداریم که ماجرای بعدی رو بدون تو بگذرونیم! -  

ی آستاروت پیدا بشه، ما یه مدت زمان ینکه دوباره سروکلهاما به هر حال... هرچی که باشه، قبل از ا

 داریم.

ها، متفاوته. بنابراین شاید این موضوع تو جهنم هم صدق کوزت گفته بود که گذر زمان تو قلمرو پری

 کنه و زمان اونجا کندتر سپری بشه.

 وقتی ایالی از روی زمین بلند شد، من هنوز روی زمین نشسته بودم.

هاش، چند فوت از زمین فاصله گرفت، سرعت جریان هوای اطرافم، شدت به کمک بال وقتی ایالی

 گرفت؛ طوری که انگار باد به صورتم سیلی میزد!

 و یه لحظه بعد، ایالی ناپدید شد.

ی کافی هیچ شکی ندارم که خیلی زود، دوباره ایالی رو میبینم؛ اما فقط امیدوارم که ایالی به اندازه

ام رو احیا کنم.رفتهتا بتونم انرژی از دستبهم زمان بده   

رمق شده بود.بدنم انرژی زیادی رو از دست داده بود و حسابی کرخت و بی  

 البته میدونم که خیلی زود، دوباره سرپا میشم؛ اما فعال نه!

 گرگ داستین کنارم نشست و من صورتم رو به موهای نرم گرگش تکیه دادم.

 گفتم:
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نیاز داریم که برای یه تعطیالت دیگه، برنامه بچینیم. فکر کنم هردومون -  

مانندی از خودش درآورد... که این یعنی داره میخنده.گرگ داستین صدای سرفه  

عسل خب! شاید پیشنهادم یکم احمقانه به نظر برسه؛ آخه ما همین یکی دو روز پیش از ماهخیلی

ایمون برگشته بودیم.شش هفته  

م و دلم میخواد که استراحت کنم.ااما من حسابی خسته  

هام رو بستم و گفتم:چشم  

هروقت برای سفر بعدی آماده شدیم، منو بیدار کن! -  

ی مالیمی سر داد؛ انگار نگرانم بود.گرگ داستین ناله  

 گفتم:

هام استراحت بدم.نگران نباش! من خوبم. فقط میخوام به چشم -  

هام غلبه کنه.دهنده به روشنایی چشماجازه دادم که این تاریکی دلچسب و آرامش  

 دیگه از اون گودال تاریک خبری نبود.

 حاال میتونم با خیال راحت بخوابم و اجازه بدم که رویاهای شاد و زیبا منو درون خودشون غرق کنن!

*** 

 کریس به حرف اومد:

ما باید برای هیئت جدیدی که تشکیل دادیم، یه اسم انتخاب کنیم. -  

د و بعد ادامه داد:کمی مکث کر  
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هم همینطور! اینکه اسم  "نگهبانان"که قبال روی یه گروه دیگه گذاشته شده.  "جویانانتقام"اسم  -

جورایی اغراق محسوب میشه. پس با این حساب، اسم بذاریم هم یه "اَبَر قهرمانان"گروهمون رو 

 هیئت جدیدمون رو چی بذاریم؟؟

همونجا تو حیاط مدرسه، روی زمین دراز کشیدم تا نفسی تازه کنم؛ بعد از رفتن ایالی، یه مدت کوتاه 

امون رفتیم.اما درنهایت به کمک داستین بلند شدم و به کلبه  

 از زمانی که آستاروت به جهنم برگشته، تقریبا دو ساعت میگذره.

ریختگی حیاط مدرسه هم مرتب شد.ها رسیدگی شد. درضمن، بهمبه تمام زخمی  

بزرگ هم ایجاد کردیم تا هر چیزی که از شیاطین باقی مونده بود رو بسوزونیم.حتی یه آتیش   

هم استراحت کردن تا تجدید انرژی کنن. و درنهایت، بقیه  

هامون رو عوض کردیم و درنهایت به غذاخوری مدرسه هممون تو این مدت دوش گرفتیم، لباس

هامون بدیم.برگشتیم تا یه حالی به معده  

ایلبه نزدیک بود که ل سکونت آشپزها و کارکنان غذاخوری به اندازه کافی به سنتخوشبختانه مح

ی همیشگیشون خوشحال کنن.خودشون رو سریع به مدرسه برسونن و ما رو با غذاهای خوشمزه  

 هممون حسابی از شکممون پذیرایی کردیم و... حاال دور هم جمع شدیم تا باهم وقت بگذرونیم.

درمورد گروه جدیدمونه.موضوع اصلی بحثمون   

 حاال اسمش گروهه یا هیئت یا انجمن... فرقی نداره!

ی میز گذاشتم. به صندلیم تکیه دادم و تا حد امکان خودم رو به عقب پاهامو بلند کردم و روی لبه

های عقبی صندلیم حفظ کنم.سوق دادم تا بتونم تعادلمو روی پایه  

دیدمون یه اسم انتخاب کنیم.کریس درست میگفت. ما باید برای گروه ج  
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 گفتم:

من که چیزی به ذهنم نمیرسه. تنها حسی که االن تمام وجودم رو فرا گرفته، احساس آرامشه. من  -

واقعا خوشحالم که آستاروت رفته و از شرش خالص شدیم. در حال حاضر، این موضوع تنها چیزیه که 

 میتونم بهش فکر کنم.

 کالدیا پرسید:

واقعا رفته؟؟ یعنی آستاروت -  

 شونه باال انداختم و گفتم:

آستاروت تو جهنمه، جایی که بهش تعلق داره! البته احتماال میتونه یه راهی برای برگشت به اینجا  -

پیدا کنه؛ اما چیزی که االن مهمه، اینه که خودمون رو جمع و جور کنیم تا از این حس و حال 

م. حداقل برای یه مدت الزمه که به خودمون اهمیت سر گذاشتیم، خالص شیای که پشتآزاردهنده

 بدیم.

پیوندهایی که ما سیزده نفر رو به هم متصل میکردن، حدودا دو اینچ ضخامت داشتن... درواقع 

شده، در هم بافته شده بودن.نوارهایی از جادو بودن که مثل موهای گیس  

های گروه، به رنگ طالیی نبود.گرگینه این پیوندها مثل پیوند جفت بودنم با داستین یا پیوندم با  

های درخشان زیادی رو تو حتی مثل جادوی خالص و سفیدرنگ ایالی هم نبود... بلکه درواقع رنگ

 خودش جا داده بود.

 جادوهای مختلف اعضای هیئت جدید، باهم ترکیب شده بودن و این پیوند زیبا رو ایجاد کرده بودن.

سر گذاشتم، االن باید خسته و هایی که پشتنم داشتم و کشمکشمن بخاطر سفر کوتاهی که به جه

رمق باشم؛ اما اتفاقا سرحال بودم!بی  
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تقریبا یه ساعت طول کشید تا پیوندهای بینمون تمام و کمال شکل بگیره و پایدار بشه... و تو این یه 

ی لبریز میشه؛ تا ساعت، هر لحظه احساس میکردم که وجودم داره بیشتر و بیشتر و بیشتر از انرژ

حرکت موندنه!حدی که حس کردم تنها کاری که میتونم انجام بدم، بی  

 آخه اینطور به نظر میرسید که انگار اگه تکون بخورم، رسما منفجر میشم!

 هنوز مطمئن نیستم که این پیوند دقیقا چه سود و منفعتی برامون به ارمغان میاره...

مند بشیم؛ اما شاید این پیوند میشه هممون از قدرت بیشتری بهرهاش اینه که باعث شاید تنها فایده

ای رو با خودش همراه داشته باشه که بین اعضای گروه جدیدمون تقسیم های مختلف دیگهقدرت

 کنه!

ای برامون به همراه داره.فقط زمان میتونه بهمون بگه که این پیوند چه فواید دیگه  

 کالدیا پرسید:

سی از شماها حس میکنه که قلبش هنوز تند میتپه؟؟غیر از خودم، ک -  

 این رو گفت و به لوکاس تکیه داد.

 کریس خطاب به کالدیا گفت:

جدی؟ تو هم همین حس رو داری؟ -  

 کوزت به حرف اومد:

این ضربان باال، بخاطر جادوی پیوندیه که بینمون شکل گرفته. ما باید خیلی زود به این وضع عادت  -

م!کنیم. امیدوار  

هایی که رفیقش فکر میکردم کوزت بعد از اجرای طلسم، اینجا رو ترک میکنه؛ اما اون همراه پری

 بودن، همینجا موندگار شد.
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ها، به جمع دوستانه ما مدرسه مستقر کرد و بعد خودش بدون اون کوزت کیرا و ااِلون رو تو خوابگاه

 ملحق شد.

بنابراین گمونم طبیعی باشه که فعال از معاشرت و ها موجودات غیراجتماعی و منزوی هستن؛ پری

جورایی غریبه محسوب میشیم، اجتناب کنن.گذرونی با ماها که یهوقت  

 اما مشکلی نیست! ما به اندازه کافی زمان داریم تا بیشتر باهاشون آشنا بشیم.

 آلفاها و کازادورها تقریبا همشون رفته بودن.

هایی که آسیب دیده بودن، رفتن تا به ای مالقات گرگینهآقای داوسون و دکتر گنزالس هم بر

 وضعیتشون رسیدگی کنن.

 هنوز از رافائل خبری نیست.

ام با آستاروت از بین رفته باشه؛ اما حتی اگه این پیوند لعنتی هنوز من امیدوارم که پیوند پسرخاله

 سرجاش باشه، مطمئنم که سامانتا میتونه از پسش بربیاد.

باید بعدا با سامانتا تماس بگیرم. و درضمن، من  

 سواالت زیادی تو ذهنم میچرخن که باید ازش بپرسم.

خوبی با گروهمون جور شده بودن و مشغول صحبت بودن.بلیز و ریور به  

ها گوش میداد.ی بچهبث کنار ریور نشسته بود و در سکوت به مکالمه  

 که االن اینجاست، میتونه یه شروع برای ارتباطتر بود؛ بنابراین همین ها، معاشرتیبث نسبت به پری

تر باشه.قوی  

با اتفاقات تلخی که بث پشت سر گذاشته، کمی زمان میبره تا بتونه مثل قبل با بقیه ارتباط بگیره؛ اما 

تدریج بیشتر با ما احساس راحتی میکنه.من مطمئنم که به  
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یادی از هم نشسته بودن.ی زآدریان و شین هم اینجا حضور داشتن... و با فاصله  

ی بینشون دخالت کنم.اما راستش قصد ندارم تو رابطه  

من و داستین به اندازه کافی با مشکالت سروکله زدیم و هنوزم مسائلی هستن که باید بهشون 

 رسیدگی کنیم... بنابراین بهتره تو روابط بقیه مداخله نکنیم.

ین نوع زندگی عادت کرده بودم و هر لحظه منتظر دلم میخواست به این حقیقت بخندم که دیگه به ا

 بودم که یه اتفاق جادویی دیگه رخ بده؛ اما در کمال تعجب، با این قضیه مشکلی نداشتم!

ی تنگاتنگی داره.انگار دیگه واقعا پذیرفته بودم که زندگی من با جادو و اتفاقات غیرمنتظره رابطه  

تر بشه؛ من بازم دوستش ه از اینی که هست، عجیببه هر حال زندگی عادی من همینه و حتی اگ

 دارم.

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"ای تسا!العادهتو فوق" -  

ی آرومی سر دادم و گفتم:خنده  

"نه؛ اینطوریام که میگی، نیست. من فقط خودِ واقعیم رو پذیرفتم و باهاش کنار اومدم. من..." -  

به حدی شوکه شدم که تعادلم رو از دست دادم.یهو ایالی کنار میز ظاهر شد و من   

صندلیم از زیرم سُر خورد؛ اما درست قبل از اینکه خودم با باسن پخش زمین بشم، داستین فورا منو 

 گرفت.

 خطاب به ایالی گفتم:
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نحوی ات از ناکجاآباد پیدا بشه، لطفا قبلش بهیا عیسی مسیح! ایالی! قبل از اینکه یهو سروکله -

طالع بده که قراره بیای!بهمون ا  

 داستین کمکم کرد تا روی پاهام وایستم.

 صندلیم رو از روی زمین بلند کردم و صاف سرجاش گذاشتم.

اش نشستم؛ چون واقعا دلم نمیخواست با صندلی پرتاب شم رو زمین!دفعه روی هر چهارتا پایهاین  

ای نثارم کرد و گفت:ایالی لبخند جذاب و شرورانه  

ت با این کار، فرصت سورپرایز کردن شما رو از دست میدم. پس فکرشم نکن قبلش بهتون وقاون -

تره!اطالع بدم. حضور غیرمنتظره، باحال  

 کوزت با لحنی که از خشم و خشونت لبریز شده بود، خطاب به ایالی گفت:

چی میخوای؟؟ -  

 اون لحظه واقعا خوشحال شدم که طرف مقابل کوزت، من نیستم!

ات میکنم!پارهش جوری بود که انگار داشت به ایالی میگفت تیکهچون لحن  

خیالی جواب داد:ایالی با بی  

آروم باش دخترخاله! -  

ای به خشم و عصبانیتی که وجود کوزت رو فرا گرفته بود، نداشت.ایالی هیچ توجه  

درار رفتار نکنه.ای به خودش زحمت نمیداد که انقدر حرصدرواقع حتی ذره  

از خودم میپرسیدم که علت ریلکس بودن ایالی اینه که خیلی قدرتمنده؟ یا احمقه؟ یا دیوانه؟و من   

تندی جواب داد:کوزت به  
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ی تو نیستم.من دخترخاله -  

... که اینطور!عه جدی؟ باهم ارتباط خویشاوندی نداریم؟ هوووم -  

هردوشون میچرخوندم تا ببینم  همونطور که اون دوتا به هم خیره شده بودن، من نگاهم رو مدام بین

 قضیه به کجا ختم میشه.

نمایی جالب بود؛ اما باالخره یه نفر از ما باید این تنش سنگینی که بین ایالی و هرچند که این قدرت

 کوزت به وجود اومده رو بشکنه و سوال اصلی رو مطرح کنه.

ور یهویی ایالی رو ازش کس چیزی نمیگفت، گمونم کار خودمه که علت حضاز اونجایی که هیچ

 بپرسم.

 به حرف اومدم:

ایالی! تو چی میخوای؟ به خون من احتیاج داری؟ -  

 پرسید:

من برای اومدن به اینجا باید دلیل داشته باشم؟؟ -  

هاش شکل گرفت... از اون لبخندهایی که اصال بهش اعتماد ای روی لباین رو گفت و لبخند شرورانه

ی بدی پشتش نهفته شده.نداشتم و میدونستم خبرها  

ها ذاتا تا وقتی دلیل محکمی نداشته باشن، هرگز خودشون رو نشون نمیدن.ایالی یه آرکونه. آرکون  

 فقط دو ساعت از زمانی که ما این بُعد رو نسبت به بُعد مردگان مهر و موم کردیم، میگذره.

الی اینجاست!راه باشه؛ اما در کمال تعجب، ایچیز عالی و روبهاالن باید همه  

 و قطعا برای حضورش، یه دلیل کوفتی داره.
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 با نگرانی خطابش کردم:

ایالی! -  

ای که بیان کرده و امیدوار بودم که عمق اضطراب و وحشتی که به جونم افتاده رو با همین یه کلمه

 بودم، حس کنه.

 گفت:

کنم. اما باشه؛ دست از  هکنندخب! میخواستم یکم شوخی کنم تا قضیه رو برای خودم سرگرمخیلی -

شوخی برمیدارم و میرم سر اصل مطلب. تو امروز خیلی آسیب دیدی، بنابراین هر زمان که کامال احیا 

شدی، میتونیم درمورد پیوند بینمون صحبت کنیم. فعال من درگیر یه موضوعی شدم و دوست دارم 

 کمی کمک دریافت کنم.

هاش به رنگ طالیی میدرخشن.جه شدم که چشمنگاهم رو به سمت داستین سوق دادم و متو  

 میدونستم از حرف ایالی خوشش نیومده.

 تو ذهنش گفتم:

منم از حرفش خوشم نیومد. آخه هنوز خیلی زوده. ما حتی به اندازه کافی زمان نداشتیم که یه " -

رو وادار  نفس راحت بکشیم تا خستگی سروکله زدن با آستاروت از تنمون در بره. ایالی نمیتونه ما

"ی دیگه بشیم.کنه تا درگیر یه ماجرای احمقانه  

"شاید ایالی فقط میخواد تو رو با خودش ببره!" -  

 دستم رو به سمت داستین دراز کردم تا دستش رو بگیرم.

 از طرق پیوندمون گفتم:

"بحث نیست!نه! ما از هم جدا نمیشیم. این موضوع اصال قابل" -  
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م باید باهام بیاد.هرجا که من برم، داستین ه  

 دیگه هرگز ازش جدا نمیشم.

قبال یه بار این کار رو کردم و عواقب سنگینش رو هم به جون خریدم... همون زمان که به قلمرو 

 جادوگران آلکوئالر رفتم...

 دیگه نمیخوام این قضیه تکرار شه.

 ایالی که انگار ذهنم رو خونده بود، به حرف اومد:

دفعه فکر میکنم که کریستوفر میتونه دست باال گرفتی دختر! اما من این دیگه زیادی خودت رو -

 بهم کمک کنه.

 تمام افرادی که دور میز نشسته بودن، نگاهشون رو به سمت کریس چرخوندن.

 کریس سرجاش خشکش زده بود.

هاش حسابی گِرد شده بودن و فکش از شدت تعجب پخش زمین شده بود.چشم  

س گلوش رو صاف کرد و گفت:بعد از چند لحظه، کری  

من؟!! -  

 با انگشت به خودش اشاره کرد و ادامه داد:

تو فکر میکنی من میتونم بهت کمک کنم؟ -  

 فورا به حرف اومدم:

نه! صبر کن ببینم! این معامله به من مربوط میشه، نه تو! -  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
837 

 

شنگه دیگه ختم الم من اصال قصد ندارم کریس رو با طناب یه آرکون بفرستم تو چاهی که تهش به یه

 میشه.

 ایالی خطاب به من گفت:

تو درست میگی؛ اما من به کریس نیاز دارم. و اگه خودش با این موضوع مشکلی نداشته باشه و  -

 بخواد کمکم کنه، دیگه این قضیه بین من و اونه؛ نه تو!

 کریس چندین بار دهنش رو باز و بسته کرد؛ انگار داشت فکر میکرد که چی بگه.

 اما درنهایت سرش رو تکون داد و گفت:

ای ندارم که بخاطرش سرم شلوغ باشه. بنابراین اگه به من نیاز داری، میتونم بهت من فعال برنامه -

 کمک کنم.

 ایالی گفت:

عالیه! -  

ای زده بشه، ایالی و کریس غیبشون زد.و قبل از اینکه حرف دیگه  

ده بود رو هضم کنم... بعد یهو مثل فنر از روی صندلیم فقط یه لحظه وقت داشتم تا اتفاقی که رخ دا

 پریدم.

 به سقف غذاخوری خیره شدم و جیغ کشیدم:

هام رو با خودت ببری. این جزو قراردادمون نبود!ی عوضی! تو نمیتونی یکی از دوستایالی! مرتیکه -  

 خدای من!

 ما حتی به اندازه کافی در این مورد حرف نزدیم.
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درخواست ایالی رو پذیرفت. کریس کورکورانه  

 این اصال خوب نیست!

 نمیدونم ایالی میتونه صدام رو بشنوه یا نه؛ اما با تمام توان و انرژیم جیغ زدم:

ایالی! برگرد اینجا گور به گوری! -  

 چنان با صدای بلند جیغ کشیده بودم که گلوم از شدت درد به سوزش افتاده بود.

شنیدم: سرمیهو صدای ایالی رو از پشت  

خونسردیت رو حفظ کن! -  

 فورا به سمتش چرخیدم؛ اما قبل از اینکه حرفی بزنم، گفت:

من باالخره کریس رو برمیگردونم. البته هروقت کارم به سرانجام رسید! -  

 این رو گفت و دوباره ناپدید شد.

 داد زدم:

آخه چه مرگته!! -  

 نمیتونم فکر کنم.

هام داشت منو دیوونه میکرد.نگرانی برای یکی از بهترین دوست  

 دوباره جیغ زدم:

ایالی! -  

های منو متوقف کنه.آرومی فشار داد تا جیغ کشیدنداستین دستم رو گرفت و به  
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 بعد به کوزت نگاه کرد و پرسید:

جریان چیه؟ چقدر باید بابت این موضوع نگران باشیم؟؟ -  

د:کوزت نگاه طوالنیش رو نثار وَن کرد و بعد به حرف اوم  

نمیدونم؛ اما بهتره آروم باشیم. ایالی... -  

 آهی کشید و گفت:

خب صفات زیادی رو میشه به ایالی نسبت داد؛ اما این مرد شیطان و ظالم نیست. ایالی بعد از اون  -

همه تالشی که برای ایجاد این پیوند جدید کرد؛ قطعا کریس رو به کشتن نمیده. اما من از این وضع 

کننده هست...الی توانایی انجام کارهای زیادی رو داره و این موضوع یکم نگرانخوشم نمیاد. ای  

 کوزت دست وَن رو گرفت و گفت:

من میرم تا این قضیه رو بررسی کنم و اگه از چیزی مطلع شدم، شما رو هم در جریان میذارم. تا  -

ل کریس خوبه.اون موقع سعی کنین نگرانیتون رو سرکوب کنین. من تقریبا مطمئنم که حا  

 پرسیدم:

چقدر میشه به این حرفت مطمئن بود؟؟ -  

میخوام کوزت یه برآورد تقریبی در اختیارم بذاره تا بدونم شانس و احتمالم برای برگردوندن کریس 

 چقدره...

 میخوام بدونم باید چقدر سخت تالش کنم تا کریس رو برگردونم...

 کوزت به حرف اومد:
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امی نکنین. به محض اینکه اطالعات بیشتری دریافت کنم، برمیگردم تا من نمیدونم... هیچ اقد -

 بهتون خبر بدم.

 سرش رو به سمت وَن تکون داد و بعد هردوشون ناپدید شدن.

 کالفه روی صندلیم نشستم و غر زدم:

گوه توش! همیشه باید یه اتفاقی بیفته که گند بزنه به شادیمون. -  

 بلیز خندید و گفت:

ه. همیشه مشکالتی وجود دارن که تو مسیر زندگیت آتیش به پا میکنن و تو باید زندگی همین -

 خاموششون کنی؛ اما این موضوع به این معنی نیست که تو نباید از پیروزیت لذت ببری.

های رنگارنگ پر شده بود رو به سمتم سوق داد و گفت:بعد از روی میز یه کارتون که از بستنی  

ام دادی. پس کمی ریلکس باش و استراحت کن.تو کارت رو خوب انج -  

من... -  

.مطمئن نیستم که از پس این کار بربیام. بدون کریس ذهنم مشغول میمونه  

 آدریان گفت:

تر از چیزیه که فکر میکنه!کریس حالش خوبه. اون قوی -  

 امیدوارم... واقعا و از ته قلبم امیدوارم که همینطور باشه.

و از روی میز برداشتم و همونطور که یه قاشق هم برمیداشتم، گفتم:کارتون پر از بستنی ر  

ها رو بخورم!خب گمونم امشب نیاز دارم که تمام این بستنی -  
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ها نیاز دارم تا بتونم ذهنم رو اگه قراره که امشب پیروزیمون رو جشن بگیرم؛ پس به تمام این بستنی

 از افکار منفی خالی کنم.

و گفتم: به سمت داستین چرخیدم  

های مختلف با از خونه عالمه عکسامشب تو تخت یه قرار عاشقانه باهم داریم... درضمن میتونیم یه -

ها هم ی خودمون ازشون ایده بگیریم. این بستنیهای متنوع ببینیم و برای خونهها و مدلطراحی

 همراهیمون میکنن.

هاش نمایان شدن.های داستین نقش بست و چال گونهلبخند عمیقی روی لب  

 گفت:

آره! امشب یه قرار عاشقانه داریم. -  

 به سمت بقیه چرخیدم و گفتم:

ها.فردا صبح میبینمتون بچه -  

 داستین دستش رو دور کمرم حلقه کرد و هردومون باهم به سمت در سالن غذاخوری راه افتادیم.

 داستین تو ذهنم گفت:

گیزی انجام دادی. با پیوند جدیدی که شکل گرفته، این انبلیز درست میگه. تو کار بزرگ و شگفت" -

باری که از لوسیانا باقی مونده بود، از بین رفت. ی شیاطین نجات پیدا کرد و جادوی نکبتبُعد از حمله

کاری که تو انجام دادی، واقعا ارزشمنده. تو دنیای ما رو متحول کردی و باعث شدی اوضاع همه بهتر 

"بشه.  

مت داستین چرخوندم و گفتم:نگاهم رو به س  



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
842 

 

آمیز ازم تعریف میکنی. خب تو جفت منی؛ پس بایدم فکر کنی که من جانبه و اغراقتو داری یه" -

"!امالعادهفوق  

چی ها بندازی تا خودت همههای منو باور کنی؛ فقط کافیه یه نگاه به اوناصال مجبور نیستی حرف" -

"رو بفهمی.  

سرمون اشاره کرد.ش به پشتااین رو گفت و با چونه  

ام نگاهی به عقب انداختم.از روی شونه  

هامون دور شدن ما رو تماشا میکردن.دوست  

امون کنه.بلیز دستش رو برامون تکون داد تا بدرقه  

من مطمئن نیستم کاری که انجام دادیم، درست بوده یا نه... یا اینکه بعدها برامون عواقب منفی داره 

راهه.ای که ما به کار بردیم، جواب داده و فعال اوضاع روبههرچی که هست، شیوهیا نه... اما   

 و گمونم در حال حاضر، این تنها چیزیه که مهمه!

ایم!ما هنوز زنده  

 من میخوام امشب رو جشن بگیرم و... فردا؟؟

 فردا با آتیش جدیدی که سر راهم قد علم کرده، دست و پنجه نرم میکنم.

و این قضیه حق با داستینه.چون به نظرم ت  

 داستین از طریق پیوندمون گفت:

"فقط تو این قضیه حق با منه؟" -  

 با آرنجم بهش سقلمه زدم و گفتم:
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ساکت شو! تو خودت میدونی که منظورم چی بود؛ مگه نه؟ امشب هممون کارمون رو خوب انجام " -

".دادیم... و این واقعا خوبه  

ت:داستین منو متوقف کرد و گف  

دهنده بود؛ درست مثل یه زلزله! اصال میشه گفت یه نظیر بود. تکونخوب؟؟ نه عزیزم! کار ما بی" -

"حماسه بود! یه تحول بزرگ! و اگه بخاطر تو نبود، این اتفاق خوشایند هرگز رخ نمیداد.  

زده میکنه.آمیز کمی منو معذب و خجالتاین همه تحسین اغراق  

 گفتم:

ها نمیشدم، با وجود گیم اگه تو منو گ*ا*ز نمیگرفتی و من وارد دنیای فراطبیعییا شاید بهتره ب" -

جورایی میشه گفت تمام این اتفاقات به . پس یهراه نبودلوسیانا و آستاروت، االن اوضاع دنیا روبه

 خاطر کاری بوده که تو انجام دادی. برای همین انقدر تعریف و تمجید میبندی به ریشم؟ چون درواقع

"داری از خودت تقدیر میکنی.  

هام نقش بست.اش به درون روحم نفوذ کرد و... لبخندی روی لبداستین خندید و صدای خنده  

 گفت:

"ی این ماجراها بخاطر من بوده، من مخالفتی ندارم.خب باشه عسلم! اگه تو اینطور میگی که همه" -  

 بعد به سمتم خم شد تا منو ب*ب*و*س*ه.

هامو دو طرف های حیاط انداختم و دستکه تو دستم نگه داشته بودم، روی علفپاکت بستنی رو 

 صورت داستین گذاشتم.

 تو ذهنش گفتم:

".آره، حرف من همینه" -  
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 به سمت باال پریدم و پاهام رو دور کمر داستین حلقه کردم.

 از طریق پیوندمون تو ذهنش گفتم:

"بیا زودتر بریم خونه!" -  

"یه که ازت میشنوم!این بهترین حرف" -  

امون دویید.این رو گفت و با تمام سرعت به سمت کلبه  

اش نخندم.العمل بامزهنتونستم جلوی خودم رو بگیرم تا به عکس  

هام کشوندم.سرم رو تو گودی گردن داستین سُر دادم و با تمام وجودم، عطر تنش رو به ریه  

 بوی جنگل... کاج... و خونه!

طیالت نیاز نداشته باشم.شاید من فعال به تع  

دهنده، دلم میخواد از آرامشی که االن دارم، بعد از پشت سر گذاشتن سه روز وحشتناک و عذاب

 لذت ببرم.

ام!هام... و تو خونهکنار جفتم... کنار دوست  

 هیچ چیز نمیتونه از این بهتر باشه؛ مگه نه؟

وزت اعتماد دارم و میدونم که از این قضیه مطمئن نیستم که چه اتفاقی برای کریس افتاده؛ اما به ک

 سر درمیاره.

به کریس اعتماد دارم و میدونم اگه به کمکمون نیاز داشته باشه؛ حتما سعی میکنه تا از طریق 

 پیوندمون با ما ارتباط برقرار کنه.

هامون اعتماد دارم.من به دوست  
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 امشب قراره شب من باشه... شب من و داستین!

فردا میتونه برامون صبر کنه. چون در نهایت،  

 و عشق، تنها چیزیه که واقعا ارزشش رو داره...!

 

《پایان جلد هفتم》                    

 

 حرف مترجم: 

 جلد اول: من آلفا میشوم

 جلد دوم: گریز از آلفا

 جلد سوم: آلفای دور افتاده

 جلد چهارم: جادوگر

 جلد پنجم: آلفای آزاد

 تهجلد ششم: گروه در هم شکس

 جلد هفتم: من آلفا هستم

 جلد هشتم: به زودی ترجمه میشود و در اختیار خواننده ها قرار میگیرد.

 

 

 

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  (Being Alphaمن آلفا هستم ) رمان 

 کاربر انجمن تک رمانارین آیلین 

  
   

 
846 

 

این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. برای منتشر کردن 

 آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید.

Forums.TaakRoman.IR 

TaakRoman.IR 

https://forums.taakroman.ir/
https://taakroman.ir/

