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 خالصه داستان

 نیرا که برای مالقات با اعضای شورا و چنگ زدن به ریسمان عدالت آنها، وود را به

 جزیره کشانده بود؛ با پی بردن به حماقتهایش و از دست دادن عزیزانش به

 ای ای پیدا میکند که آتشش را درنده جنگلی برمیگردد؛ اما خود را وسط مهلکه ده

 های ها، هیزم اش از گرگینه جنگل ریخته است و کینه چند صدساله به جان خاک سرد

 .ی جهنمی است این مهلکه

 

 

 

:خالصه
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 !های عزیز سخنی با خواننده

 !سالم دوستان

 !با یاری خداوند، جلد دوم زوزه در مه رو شروع کردم

 !طبق قولی که داده بودم، به خاطر درخواست همهی همراهان رمانم استارت این جلد زده شد

 قصد همراهی کردن من رو در جلد دوم دارن، حتماً جلد اول رو مطالعه کنن تا روال داستان رو لطفاً کسانی که

 !بدونن

 .دوستان عزیز خوشحال میشم نظراتتون رو از طریق پروفایلم بفرمایین تا بتونم بهتر از جلد اول بنویسم

 و با تشکر از فادیای عزیز بابت طراحی جلدم

 «مقدمه»

 قصه آغاز میشود

 .مان نقطه که من برگشتماز ه

 و من از سردترین، دردناکترین لحظهی عمر

 .به آ*غـ*ـوش زمین برگشتم

 .چشمم تر بود

 از عزیزی که

 به کوتاهی یکلحظهی خواب،

 .جان او در کف اخالص وجودم، پیداست

 حادثه چون شب تاریک، قدم برمیداشت

 بین جوالنگه روز،

 !شب و روز هر دو بهاندازهی یکعمر بلند

 من و او

 !هر دو در جنگ غرور

 ! یا من از خاک تنش، به تیمم ببرم

 یا که او از تن من

 .خون به جان میکشد و میماند

 .دست با تقدیر است

 ! دهی که هر نفس مردم آن، به طرب میشنوم

 .حال در چنگ کسی محصور است
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 صحنهی یورش دندان

 .به تب و سرخی خون

 !لحظهها در تب عشق میشکند

 !نی یک لحظهی شومزیر سنگی

 و من هر بار به امید وصال

 !چنگ بر سختترین جنگ زمان میسایم

*** 

 .اشارهای بر فصل اول

 این بار نیرا تنها به دهجنگلی برمیگردد؛ با قلبی که جای ساها و وود و نونا در آن خالیست. خودسریهایش باعث

 ها تقسیم کند. حال نیمی از روح ساها در جان نیرا وشد، ساها جان خودش را برای زنده نگهداشتن او و وود، بین آن

 .نیم دیگرش در جسم سرد وود دمیده شده است

 جسم ساها به خاک سپردهشده ولی سردیاش هنوز در جان او جوالن میدهد و امیدهایش در گرگومیش همان

 .صبح به ناامیدی بدل شده بود

 زنده بماند. اگر وود برمیگشت گرگینهها ساکت نمیماند وحال نیرا مانده است و عشقی که بهشرط فاصله میتواند 

 .تقاص نفرت دیرینهشان را از نیرا و او میگرفتند

 نیرا برمیگردد تا زندگیاش را دوباره از نو کنار نفرات باقیماندهی خانوادهاش از سر بگیرد ؛غافل از آنکه سرنوشت

 آنهمه وحشیگری پیدا کند و عدالت را به دنیایبرگهی جدیدی را برایش رقمزده تا گرگ جوان خودش را وسط 

 .گرگینهها برگرداند. این بار درندهها خواب را بر چشمان او حرام کردهاند

 .بسماهلل الرحمن الرحیم

*** 

 فصل اول

 کالغها

 صفا و کای لنگر لنج را از شنها بیرون کشیدند و با کمک بقیه مهیای رفتن شدیم. نگاهم را از چشمان دریایی

 را گرفتم و به سمت لنج برگشتم. چوبهای کف لنج زیر پاهایم صدا میکرد و من بیتوجه به بوی ماهی و بویارو

 .وسایلی که انبارشدهبود به سمت چیتو رفتم

 نگاهش را به زمین دوخته بود و زانوهای بـ*ـغـل کردهاش را گـهگداری تکان ریزی میداد و با آرنجش

 ستم و با دست به سمت بندهای باز کفشش رفتم و سعی کردم ببندمشاناشکهایش را پاک میکرد. کنارش نش

 که پیشانی چیتو را روی شانهام حس کردم. سرش را بلند کردم و روبهروی صورتم گرفتم. درحالیکه سعی میکرد

 .سرش را پایین بیندازد و بغضش را مخفی کند، از زیر چشمهای خون بستهاش نگاهم کرد
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 حالم بدتره ! گریه رو تموم کن. ما داریم برمیگردیم دهجنگلی، اونجا دیگه میتونیم راحت چیتو، من از تو خیلی -

 .زندگی کنیم

 ! من نمیتونم بدون ساها برگردم نیرا -

 صفا که میدانست نمیتوانم دلش را خوش کنم، خودش را وسط سکوت من انداخت و دستش را محکم روی

 .شانهی چیتو کوبید

 .رو پای خودت وایسی پاشو، تو دیگه باید -

 :شانه و لـ*ـباس کهنهاش را با هم کشید و بلندش کرد

 !پاشو کمک کن یه جا درست کنیم واسه شب، اگه نمیخوای رو چوب بخوابی -

 .چیتو آخرین اشک را هم از گوشهی صورتش پاک کرد و با شانههای آویزان پشت صفا رفت

 ش لحظهای باز نشد. جعبههای روی هم چیدهشده را باکای حتی نگاهمان هم نمیکرد و اخمهای گرهخوردها

 حرص در جای دیگر میکوبید تا فضای آشفتهی لنج را مرتب کند؛ اما اندوهی که در دستهای لرزانش دیده میشد

 .نمیشد خالی چیزی هیچ با

 .شد ظاهر روبهرویم بودم زده زل کای به من که همینطور شینا

 .اگه اجازه بدی منم باهاتون میام -

 .صدایش باعث شد برگردم و چشم در چشمش به حرفش فکر کنم

 چی؟ -

 !منم باهاتون میام -

 .ما خودمون به اندازهی کافی مشکل داریم -

 نگاه مأیوسش را پایین انداخت. اگر روزی که نونا از من اجازه گرفت، قبول نمیکردم االن او زنده بود و کودکش را

 .خواستم تصمیم خودسرانه و اشتباه بگیرمدر آ*غـ*ـوش گرفته بود. دیگر نمی

 یعنی برگردم؟ -

 لحن معصومش دلم را سوزاند؛ ولی نمیتوانستم مسئولیت دختر خودسری چون شینا را به عهده بگیرم. دستم را

 :الی موهایش انداختم و از روی صورتش به پشت گوشش رساندم و چشم در چشم گفتم

 .یت کسی رو قبول کنممن بعد از نونا دیگه نمیتونم مسئول -

 ...من احتیاجی به مراقبت ندارم. من...من -

 .حرفش در دهانش قفل شده بود و سعی میکرد به زور بیانش کند

 .من یه ساحرهام -

 .اصالً باورم نمیشد دختری که وسط آنهمه گرگ زندگی میکرد یه ساحره باشد. نگاه همه به سمت شینا چرخید
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 یعنی چی؟ -

 .م! مادرم ساحره بود و پدرم یکی از سفیدا! من میتونم کمکتون کنم. بذار باهاتون بیاممنم یه دورگها -

 دهانم قفل شده بود. من هیچوقت شینا را در ظاهر گرگینهای ندیده بودم، او همیشه اطراف من بود و من زنده

 .ماندن ارورا را به او مدیون بودم

 خواهد گذاشت و او را به شدت شکنجه میکند. تصمیم گرفتممیدانستم اگر برگردد، توکو خیانتش را بیجواب ن

 .موافقت کنم

 !بمون -

 تمام صورتش از خوشحالی باز شد و لـ*ـبخند دنداننمایی تحویلم داد. موهای دور شانهاش را پشت سرش محکم

 ود راکرد و با شوری که در حرکات ناموزون بدنش دیده میشد سمت کای دوید و طنابی که در دستهای کای ب

 گرفت و نگاه شیرینی را بارش کرد. دلیل اصرار شینا را برای با ما آمدن را خوب میدانستم؛ ولی هیچ شوق و

 .عالقهای از سمت کای نسبت به او نمیدیدم

 سمت چپ لنج دریچهی شکستهای را دیدم که دستگیرهی زنگزدهاش با سیم به در وصل شده بود. دریچه را بلند

 زیر آن دیدم. ارورا را در آ*غـ*ـوشم محکم فشردم و پلهها را پایین رفتم. صدای جیک و ویا را کردم و راهپلهای را

 .میشنیدم که آرام صحبت میکردند. پاهایم را عمداً کمی محکم کوبیدم تا متوجه حضور من بشوند

 وابیده بود؛ تیا والمپ زردرنگ و بیجان انبار چشمک میزد. آخرین پله را پایین رفتم. ویا روی تشک نمداری خ

 جیک هم باالی سر او بودند. بوی روغن سوختهی ته انبار کالفهام کرده بود؛ ولی میتوانستم تحمل کنم. بدون

 .توجه به جیک کنارش رفتم و پتویی که کنار دستش بود را روی بازوهایش کشیدم

 .خوشحالم که برگشتین. تیا خیلی بیقراری میکرد -

 دستش بود، فشار ریزی داد و لـ*ـبخند کـ*ـمـرنگی تحویل من و او داد. عرق روی ویا دستهای تیا را که در

 .پیشانیاش را خیس کرده بود. درد شدیدی که در دلش میپیچید را احساس میکردم

 چند روزی که گذشت به او خیلی سخت گذشته بود و او دچار دلدرد شدیدی شده بود. کمی که نزدیک شکمش

 .لب جنینی که درون شکمش بود را شنیدم. ناخودآگاه دستم را روی شکمش گذاشتمشدم، صدای تپش ضعیف ق

 صدای نبض قویتر شد و من از نزدیک حسش میکردم. لـ*ـبخند شیرینی روی لـ*ـبهایم نشست، صدای قلب

 .دجنین ویا زندگی را پس از آنهمه سختی فریاد میزد و لـ*ـبخند خشکشده را دوباره به لـ*ـبهایمان برگردان

 : دستم هنوز روی شکمش بود که جیک پرسید

 تو هم شنیدی؟ -

 .دستم را سریع کشیدم و بدون آنکه نگاهم را از چهرهی ویا بردارم پاسخش را دادم

 .آره -

 .نیرا من مجبور بودم ترکتون کنم، بهخاطر خانوادهم مجبور بودم -
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 .دادم بپذیرم و به آتش گذشته دامن نزنممن که پشیمانی درون صدایش را به خوبی درک کرده بودم؛ ترجیح 

 .چشمم را از روی صورت خیس ویا برداشتم و به چشمهای سیاه او گره زدم

 خدا رو شکر که تو و ویا زندهاین و منتظرین گرگ کوچولوتون بهدنیا بیاد. گذشتهها گذشت، فقط دیگه هیچوقت -

 .پشت من و قبیلهت رو خالی نکن

 ابروهایش باز شد و نگاه مهربانتری به من انداخت. دستم را ستون پاهایم کردم و ازبرای اولین بار کمی گرهی 

 .کنارشان بلند شدم

 !حالش بهتر شد بیاین باال -

 تیا چشم غلیظی گفت و من بدون آنکه جوابی بدهم پلهها را باال رفتم. دستم را روی لـ*ـبهی دریچه گذاشتم تا

 به من رساند و ارورا را از من گرفت تا من خودم را باال بکشم. هنوز دردخودم را باال بکشم که شینا خودش را 

 خفیفی در قفسهی سـ*ـیـنـهام حس میکردم؛ نفسم را با زحمت بیرون دادم که تیرهشدن آسمان، نفس را در

 .گلویم خفه کرد

 پوشاندند. من بهتزدهآسمان تیره و نور خورشید با سیاهی پوشانده شد. کالغها چون چادر سیاهرنگی خورشید را 

 آسمان را نگاه میکردم. همین که کالغها نزدیک شدند، شینا را، درحالیکه ارورا در آ*غـ*ـوشش بود، به سمت

 .اتاقک زیر لنج هل دادم و مجبورش کردم برود. کای و بقیه هم که متوجه شده بودند خودشان را به من رساندند

 .د تازه طلوع کرده را، به یمن وجود کالغها باالی سرمان نمیدیدمجیک و تیا هم سراسیمه باال آمدند. خورشی

 .هجمهی سیاهرنگی که باالی لنج بود، به سمت پایین خیز برداشت و در کمتر از چند ثانیه اطرافمان پر از کالغ شد

 ردور لنج پگیج شده بودم و فقط مبهوت نگاه میکردم. نمیدانستم اتفاقات جدیدی که قرار است بیفتد چیست! دورتا

 .شده بود از کالغهایی که روی لـ*ـبهی چوبی و کف لنج جا خوش کرده بودند و لحظهبهلحظه زیادتر میشدند

 دستم را به گـ*ـردنآویزم قفل کردم و نفس را به داخل ریههایم کشیدم. صدای پای شینا به گوشم رسید. سرم را

 او تنها باال امد و بدون تعجب نسبت به صحنهای که پیشچرخاندم و با غیظ مجبورش کنم مراقب ارورا باشد؛ اما 

 رویش بود، به سمت آنها تغییر جهت داد. نگاهم را به کای انداختم، کای تختهای که دستش بود را زمین انداخت

 .و خودش را کنار من رساند

 تم؛ نمیدانستم قصدش ازکالغها تمام لنج را سیاه کرده بودند. یکی از کالغها به سمتم آمد. قدمی به عقب برداش

 :نزدیک شدن چه بود. شینا با دست اشاره کرد

 .نترس نیرا !کالغها برای دیدن تو اومدن -

 منظورش را نمیفهمیدم ؛ نگاه گیجم بین او و کالغ میچرخید. چند متر جلوتر از من، بشکهی آبیرنگ و کدری

 .گاهم کرد. سرش تکانهای ریزی میخوردبود. کالغ بعد از آنکه چرخی اطراف من زد، روی بشکه نشست و ن

 .احساس میکردم سعی دارد من را از تمام زوایا ببیند. جثهاش از کالغ بزرگتر بود و پرهایش از شب سیاهتر بود

 نمیدانم چرا حس خوبی نداشتم؛ دلشوره ته دلم را چنگ میزد. منتظر بودم حرکتی کند تا تکلیفم را بدانم. کالغ
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 و روی سرش کشید. منقارش را الی پرهایش فرو کرد و چیزی را بیرون آورد. یکی از بالهایش را تکان داد

 .پرهایش را که کنده بود، از بین بالش بیرون کشید

 از روی بشکهی آبیرنگ بلند شد و به سمت من پرواز کرد. نگاهم را به شینا انداختم. همانطور که سعی داشتم

 مانعم شد. پاهایم را سر جایشان قفل کردم. کالغ دقیقاً باالی سر منقدمی به عقب بردارم، اشارهی دست شینا 

 چرخ مجددی زد و منقارش را نزدیک سرم آورد. به خاطر ترسی که هنوز در جانم بود، سرم را جمع کردم که کالغ

 پرش را الی موهام گذاشت و رفت. دستم را که باال بردم پر سیاهش را روی موهایم حس کردم. ناخودآگاه

 لـ*ـبخند کـ*ـمـرنگی روی لـ*ـبهایم نشست و نگاهم را دنبالش کشیدم که به سمت آسمان میرفت. پشت

 سرش همهی کالغها یکبهیک پرواز کردند و من مبهوت، رفتنشان را نظاره میکردم. صدای قارقارشان در گوشم

 رهای سیاهشان زیر نور خورشیدپیچید و بادِ پرهایشان، موهای آشفتهام را مهمان صورتم کرد. چهقدر رقـ*ـص پ

 زیبا بود. هدیهای که کالغ الی موهایم گذاشته بود را با انگشتان دستم لمس میکردم که شینا چشمهایش را باز

 .کرد و به سمتم آمد

 !گفت بهت بگم دوباره میاد که ببینتت -

 !منو؟ -

 !آره نیرا، گفت این پر رو به عنوان پیشکش قبول کنی -

 رف میزنن؟مگه اینام ح -

 از سوال احمقانهای که پرسیده بودم خودم هم پشیمان شدم. شینا لـ*ـبخند مسخرهای بارم کرد و درحالیکه با آن

 چشمهای پر از شیطنت من را نگاه میکرد به سمت اتاقک زیر پله رفت. خودم را جمعوجور کردم و رو به جیک

 :پرسیدم

 دردش کمتر نشد؟ -

 !چرا بهتره -

 و سرد حرفهایش را میزد، چیزی که در کای و جیک کامالً مشترک بود. نگاهم را از جیک گرفتم وهمیشه کوتاه 

 درحالیکه مدام دستم به پر روی موهایم بود، به سمت اتاقک ناخدا رفتم. صفا پشت آن شیشهها، درحالیکه سکّان

 باز و روبهروی خودش پهنگرد و قهوهایرنگ را در دستش تکان میداد، سعی میکرد با دست دیگرش نقشه را 

 کند. تجهیزات خیلی پیچیدهای اطرافش بود که از نگاه کردن به آنها سرگیجه میگرفتم؛ ولی اتاقک ناخدا کمتر از

 بقیهی لنج کهنه به نظر میرسید. حداقل چرم سیاهرنگ روی تشک نیمکتی که روی آن مینشست، سالم به نظر

 ر اتاقک نظرم را جلب کرد. نگاهی به موهایم انداختم، پرمیآمد. آهن صیقلی لـ*ـبهی شیشهی دورتادو

 مشکیرنگ، الی موهای قهوهایرنگ آفتاب دیدهام چه خودنمایی میکرد؛ اما دلودماغ نگاه کردن به چهرهام را

 نداشتم. بعد از رفتن وود، خودم را به کلی فراموش کرده بودم. هر لحظه که میگذشت بیشتر حفرهی داخل

 .حس میکردم سـ*ـیـنـهام را
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 بدون آنکه با صفا حرفی بزنم به سمت نوک لنج رفتم. زل زده بودم به آبی دریایی که روبهرویم بود؛ همین راه را

 !موقع رفتن با وود و ساها آمده بودیم؛ ولی االن بدون آنها برمیگشتیم

 ل کردن من ندارد و اینغم نبودنشان آنچنان دلم را آزرده بود که احساس میکردم دنیا هیچچیزی برای خوشحا

 .سرمای تن، تا ابد با من خواهد ماند

 اشک گوشهی پلکم را با آستین بلند لـ*ـباسم پاک کردم و دستهایم را محکم به آ*غـ*ـوش گرفتم تا سوز سرد

 .پاییز که دستهایش را از دریا بلند میکرد و روی جسم خستهام میکشید، کمتر تنم را بلرزاند

 به دریا زل زده بودم، به دهجنگلی فکر میکردم و به روزهایی که نمیدانستم بدون ساها وتمام یک ساعتی که 

 !وود چهگونه باید سپری شوند و نوزادی که نمیدانستم چهگونه باید مراقبش باشم

 هرلحظه آرزو میکردم این دریا و بزرگیاش باالخره تمام شود و کابوس روزهایی که گذشت را به آب بسپارم و پا

 خاک جنگل بگذارم. صفا رشتهی افکارم را پاره کرد و درحالیکه دستهایش را به لـ*ـبهی لنج قفل میکرد، به

 .کنار من ایستاد

 !نیرا -

 .بله -

 بعد از اینکه رسیدیم میخوای با ارورا چیکار کنی؟ -

 :گفتم سوالش ذهن خودم را مدتی بود به خودش مشغول کرده بود. همانطور که به دریا زل زده بودم

 .نمیدونم -

 .چیتو گفت که چه بالیی سر ساها اومده -

 آنقدر بیمقدمه حرفش را زده بود که نمیدانستم جوابش را چه بدهم. نگاهم را به سمتش چرخاندم و این بار او

 :بود که با چهرهی غمزده به بیکران دریا خیره شده بود. خودم را جمعوجور کردم و ادامه دادم

 !و داشتم و اجازه نمیدادم این کار رو بکنهای کاش جونش ر -

 .کاری از تو بر نمیاومد. ساها دینش رو به تو و خانوادهت ادا کرد -

 چه دینی؟ -

 .حرفهای صفا دوپهلو بود؛ با چشمهای پرسشگرم منتظر پاسخ او بودم

 !دین به تو و خونوادهت -

 !زشش اندازهی جونش بود؟چرا؟ مگه خونوادهی من چه کاری برای ساها کرده بود که ار -

 .سوالهایم را پشت سرِهم میپرسیدم و مصممتر منتظر جوابش بودم

 .صفا دستهایش را از دیوارهی چوبی بلند کرد و پنجهای الی موهای جوگندمی کوتاهش کشید

 سالِشاید ربطی به اتفاقات این روزا نداشته باشه؛ ولی بد نیست تو هم بدونی، ساها و خونوادهش بیستوچند  -

 پیش، تو همین جنگلی که ازش فرار کردیم، زندانی درندههای شب بودن. درندهها وقتی میفهمن از نسل ساحرهها
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 !هنوز چند نفری زنده هستن، برای اینکه همین چند دشمن رو هم از بین ببرن، ساها و خانوادهش رو اسیر میکنن

 حسابی زخمی و شکنجهشده میبینه، تصمیم میگیرهساها که بعد از حملهی درندهها میرسه، وقتی خانوادهش رو 

 .تنهایی برای نجاتشون کاری نکنه. ساها یک شب تا صبح تمام جنگل رو میگرده تا گرگینهها رو پیدا میکنه

 پدربزرگت هنوز داغدار زنی بود که سرِ زا رفته بود؛ اما وقتی ساها رو گرسنه و آشفته، نزدیکای چادرشون پیدا

 ! یره کمکش کنهمیکنه تصمیم میگ

 گرگها و ساحرهها، پیوندهای خیلی عمیقی دارن و این به اولین گرگینهی تبدیلشده یا همون گرگِ مادر

 .برمیگرده

 همونموقع پدربزرگت گلهی گرگها رو، درحالیکه ساها رو روی خودش حمل میکرد به سمت اقامتگاهشون

 هش رو نجات دادن. به خاطر همین میگم ساها دینشروونه کرد و بعدش حمله سختی به درندهها کردن و خانواد

 ...رو ادا کرد. یه روز پدربزرگت خانوادهی ساها رو نجات داد و حاال هم ساها

 

 

 

 

 حرفهایش را با بغض قورتدادهای نیمه گذاشت و با خم شدن و برداشتن زنجیر قطوری که زیر پاهایمان بود،

 ما من داستانی را شنیده بودم که برایم تازگی داشت. همیشه دلیلقصد داشت چشمهای خیسش را از من بپوشاند؛ ا

 .ازدواج پدربزرگ و ساها برایم سوال بود

 من که شاید دیگر نمیتوانستم صفا را در شرایطی قرار دهم که جوابم را بدهد؛ قدمی به سمتش رفتم و دنبالش راه

 .افتادم

 !خب بعدش؟ -

 :به صورتم دوختصفا سر جایش خشکش زد و نگاه جدیاش را 

 .چند سال بعد، به دست همین شورا همهشون رو آتیش زدن -

 .خشکم زده بود؛ نمیتوانستم حرفهای صفا را هضم کنم. پس دلیل آنهمه تنفر ساها از شورا به خاطر همین بود

 دم کهدر دل لعنت محکمی بار خودم کردم که مجبورش کرده بودم وود را به شورا بسپاریم. من چهقدر احمق بو

 باعث شدم خانوادهام برای بار چندم، زخم این گرگهای وحشی و یاغی را بخورند. در دل خوشحال بودم که تاوان

 ساها و مادرم را از آلفای یاغیها و آن گرگ پیر گرفته بودم و این کمی آرامم میکرد؛ ولی به خاطر گرگهایی که

 .تکهپاره کرده بودم اندکی عذاب وجدان هم نداشتم

 از کنار من گذشت و تا غروب آفتاب حتی لحظهای هم با هم روبهرو نشدیم تا من با پیدا کردن فرصت بقیهی صفا

 .سوالهایم را بپرسم

*** 
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 هوا تاریک بود و من فقط صدای پاهای خودم را میشنیدم؛ اما ناگزیر به رفتن بودم. هرچه پیش میرفتم سیاهی

 ایی، سکوت مسیری که میرفتم را شکست. شتابی به قدمهایمغلیظتر میشد و من گنگتر میشدم. صدای جیغه

 دادم و دواندوان به سمت صدا دویدم. مسیر روبهرویم کمی روشن شد و نور آتشهای خیلی کوچک در گودال

 بزرگی، روشن بود و باعث شد آخرین قدم را که به لـ*ـبهی صخره گذاشتم را ببینم. صدای ریزش سنگها از زیر

 گودال باعث شد قدمی به عقب بردارم و جای پایم را محکم کنم. صدای ضجهها بلندتر شد و منپایم به پایین 

 مشوّش به دنبال منبع صدا میگشتم. صخره را از جایی که درست نمیدیدم و احساسم میگفت امنتر است به

 د. تقریباً بهسمت پایین رفتم. پایم روی شیب صخره کشیده میشد. هرچه پایینتر میرفتم صدا نزدیکتر میش

 پایین رسیده بودم که صدای ضجه چنان بلند شد که مسیر را پیدا کردم و به سمتش دویدم. نورهایی را میدیدم که

 تکان میخوردند، نزدیکتر که شدم پاهایم قفل شد و نتوانستم جلوتر بروم. بوی خون از آن فاصله تمام بینیام را

 د و با آهن گداخته شکنجه میشدند. نگاهم به سمت مردهایی چرخیدمیسوزاند. پنج نفر به درخت بسته شده بودن

 که مـ*ـسـتانه میخندیدند و دندان به گـ*ـردن زنهای نیمهجان میکشیدند. یکی از آنها روی سنگ بزرگی

 نشسته بود و لیوان خون گرمی را الی دستهایش بازی میداد. چهرهاش خیلی به وضوح دیده نمیشد؛ ولی

 .وجدارش خوب در ذهنم ماندموهای مشکی و م

 خون روی زمین را نمدار کرده بود و جنازههایی با گـ*ـردنهای دریده شده روی زمین تلنبار شده بودند. سرم داغ

 .شده بود و نمیدانستم وسط چه مهلکهای گیر کردهام. بیاعتنا به سوزش سرم، نگاهم را دقیقتر به آنها دوختم

 نظر میآمد، جسد خالی از جان کودکی را رها کرد و میلهی آهنی گداخته را، از پسر جوانی که یاغیتر از بقیه به

 آتش بیرون کشید. چند باری نزدیک صورت زنی که تقریباً وسط بقیه به درخت بسته شده بود برد و با خندهی

 د،مسخرهای عقب میکشید. آخرین بار میلهی آهنی را نزدیک صورتش برد و همین که روی پوست صورتش کشی

 استخوان دستش شکست و با درد عجیبی در خود پیچید؛ میله از دستش روی زمین افتاد. بقیهی خونآشامها که

 تعدادشان خیلی نبود به سمت زن میانسال رفتند و با ضربهای به پهلویش تمرکزش را بر هم زدند. نگاهم به

 ش از آن مرد برداشته شد و دردش بهچشمان زن دوخته شده بود که بعد از ضربهای که به پهلویش خورد نگاه

 یکباره فروکش کرد. دسته شکستهاش را با دست دیگرش جابهجا کرد؛ صدای استخوان خردشدهاش را من هم که

 پشت درختی حوالی آنها پنهان شده بودم، شنیدم. به سمت زن حمله کرد و دندانهای نیش بزرگش را به

 به تن زن بیچاره کامالً مشخص بود. همین که دستهایش شل گـ*ـردن زن فرو کرد. نفرت از فشار دستهایش

 شد سراغ بعدی رفت. من که دیگر طاقت ایستادن نداشتم، دستم را از روی قلبم که محکم به سـ*ـیـنـهام کوبیده

 .میشد برداشتم. پاهایم را به زمین کوبیدم و در کمتر از چند ثانیه، جسم دریدم و به سمتشان حمله کردم

 ها به سمتم حمله کردند و با اولین ضربهی یکی از درندهها به درخت کوبیده شدم. صدای زوزهیخونآشام

 گرگینهها را میشنیدم که به سمتمان میآمدند. درندهی جوانی که موهای موجدارش در ذهنم حک شده بود به

 وردم تا خودم راسمتم حمله کرد و با نعرهی وحشتناکش، دندانهایش را روی شاهرگم احساس کردم. تکان خ
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 ...نجات بدهم که دندانش را محکمتر الی گوشت گـ*ـردنم فشار داد که

 !نیرا...نیرا... پاشو -

 جیغ از ته دلی کشیدم و از خواب پریدم. نفسهایم با لرزش از سـ*ـیـنـهام بیرون میآمد. چند لحظهای را گنگ به

 م. دستی به گـ*ـردنم کشیدم و وقتی جای زخمیاطرافم نگاه میکردم تا مطمئن بشوم در آن شب کذائی نیست

 ندیدم، با کف دستم، عرق سرد روی گـ*ـردنم را پاک کردم و نفس از ته جانی کشیدم. تمام صورتم خیس شده

 بود و چانهام میلرزید، به دیوارهی چوبی لنج تکیه دادم و به نقطهی نامعلوم روبهرویم خیره شدم. صدای شینا در

 ی نمیتوانستم جوابش را بدهم. من کجا بودم؟ چیزهایی که دیده بودم عین واقعیت بود وگوشم میپیچید؛ ول

 نمیتوانستم قبول کنم که خواب است. وقتی کمی گذشت و خودم را پیدا کردم، بیاعتنا به حرفهای شینا، و

 و خانوادهاش درحالیکه فقط به صورتش زل زده بودم، تمام حرفهای صفا در سرم پیچید. من وسط خاطرات ساها

 گیر کرده بودم. من ساحرهها را دیده بودم و صدای گرگینههایی که برای نجاتشان آمده بودند را شنیده بودم. ولی

 !چرا من وسط آن مهلکه بودم؟

 کاسهی آبی که شینا دستم داد را تا ته سر کشیدم؛ جرعه آخر، داغی دهانم را خنک کرد و پایین رفت. شینا موهای

 .پیشانیام چسبیده بود را کنار زد و صورتش را نزدیک صورتم آوردخیسی که به 

 چی شد نیرا ؟ کابوس دیدی؟ -

 چند پلک پشت سرِهم زدم و نگاهم را از نقطهی نامعلومی که به آن زل زده بودم گرفتم و به چشمان نگران شینا

 .دوختم

 !خوبم -

 نیرا پرسیدم کابوس دیدی؟ -

 !آره... کابوس -

 در دهانم میچرخید و نمیتوانستم خیلی توضیح بدهم. دستم را روی دستهایش گذاشتم و از جایمزبانم سنگین 

 بلند شدم. پاهایم هنوز کرخت بود ولی تا سطل آب یاریام میکرد. چند متر آن طرفتر از فضای مسقفی که صفا و

 .بقیه روی لنج ساخته بودند، سطل آب فلزی به چشمم آمد، به سمتش رفتم

 روصورتم زدم و دستی به موهایم کشیدم. هنوز حالم جا نیامده و غرق در افکارم بودم که صدای کایآبی به س

 .باعث شد از جا بپرم و دوباره قلبم به تپش بیفتد

 !نیرا -

 .بله -

 از سر شب که خوابیدی صدای نالههات میاومد. اتفاقی افتاده؟ -

 .ردم. دستهایم را روی زانو گذاشتم و از جایم بلند شدمآب دستم را تکاندم و با پارچه نخی لـ*ـباسم خشک ک

 سعی کردم با جواب کوتاه، مسیرم را عوض کنم و به سمت محل خوابم برگردم. گرچه تشک نرم و گرمی نبود ولی
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 .از چوب سرد کف لنج بهتر بود

 .نه، کای نگران نباش -

 .نمیتونم. اگه چیزی هست میشنوم -

 وختم که کنار ارورا، زیر سقف پارچهای دراز کشیده بود و درحالیکه سرش روی دستشنگاهم را از کای به شینا د

 .گذاشته و باالی سر ارورا بود، سعی میکرد تا برگشتن من بیدار بماند

 .نه! این کابوسا تمومی نداره. من میرم بخوابم -

 .پشت سرم حس میکردمبدون آنکه منتظر بشوم حرفی بزند به سمت شینا حرکت کردم. سنگینی نگاهش را 

 روانداز نازکی که زیر پاهایم بود را تا گـ*ـردن باال کشیدم؛ سوز خفیف پاییز عجیب به جانم رخنه کرده بود. کای

 .پشت به من، رو به دریا ایستاده بود و سکوت مردانهاش را به خوبی میشنیدم

 م و کمی به حرفهایش گوش بدهم،از سر شب لحظهای نخوابیده بود. خیلی دلم میخواست کنارش بایست

 درحالیکه میدانستم تودارتر از آن است که حرفی بزند؛ اما باید در رابـ ـطه با رؤیایی که دیده بودم با کسی

 .صحبت میکردم

 صحبت را به بعد موکول کردم. نگاه شینا لحظه از کای برداشته نمیشد. وقتی متوجه من شد، نگاهش را دزدید و

 .لی آرام خوابیده بود، دوختبه ارورا که خی

 آن شب و چند شب بعد از آن گذشت و ما در تالطمهای دریا روزها را شب میکردیم و هر روز به امید کلمهای از

 سمت صفا، منتظر غروب آفتاب میشدیم. تقریباً چیزی برای خوردن نمانده بود و اندک غذایی که صفا از ساحل

 منتظر بودیم هر لحظه خشکی روی به ما نشان دهد و از این سکوت غمگین دریاتهیه کرده بود، تمام شده بود و ما 

 .خالص شویم

 لنج زوار دررفته و کهنهای که در آن بودیم، به زور تعمیرهای مداوم کای و جیک کمی یاریمان میکرد و زیر

 رده بود و هر لحظهپاهایمان خرد نمیشد. فضای لنج پر بود از بشکههایی که بوی بد ماهی در جانشان رسوخ ک

 پنجه به حس بویاییام میکشید. صدای جیرجیر چوبهای قهوهای آن، حس شکستن را هر لحظه به جانمان

 .میانداخت. باالخره ده روز گذشت و صفا همچنان در سکوت بود

 تقریباً بهصبح روز یازدهم... خورشید هنوز آسمان سیاه شب را ندریده بود که با کابوسی که دیدم از خواب پریدم. 

 کابوسهای هر شب عادت کرده بودم. هربار با صدای جیغ خفیف از خواب میپریدم و نگاه ناامیدم را به بیکران

 دریا میانداختم. امیدوار بودم صفا مثل هر بار کار بلدیاش را به رخم بکشد و من را به جنگل برگرداند. کابوس

 .با ظاهر جدیدی خواب را بر چشمانم حرام میکرد اتفاقاتی که گذشت لحظهای رهایم نمیکرد و هر بار

 از جایم بلند شدم و طبق عادت این چند روزه، کنار سطل آب رفتم و صورتم را شستم. همین که آب را به صورتم

 .ریختم، لرز به جانم افتاد و تمام تنم لرزید. دستهایم را بـ*ـغـل کردم و رو به طلوع خورشید ایستادم

 در برابر چشمهایم تکان میخورد. نگاهم را ریز کردم تا مطمئن شوم چیزی که میبینماحساس کردم چیزی 
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 درست است. پرندگانی که از روبهروی خورشید به سمتم میآمدند، لحظهبهلحظه نزدیکتر میشدند و من گیج

 .نگاهشان میکردم

 د، تا من در گرگومیشِ دمِ صبح باقدمهایم را به عقب، بلندتر کردم و امیدوارم بودم کسی از خواب بیدار شده باش

 .این موجودات تنها نباشم

 در کمتر از چند ثانیه دورتادور من پر از کالغ شد. حتی تا نزدیکی پاهایم آمده بودند و من کوچکترین تکانی هم

 .نمیتوانستم بخورم

 نگاه میکرد. امیدوار بودم همان کالغی که از بقیه بزرگتر بود، لـ*ـبهی چوبی لنج نشست و دوباره خیره به من

 .شینا از خواب بلند شود و چیزهایی که در نگاه کالغ بود را برایم ترجمه کند

 من خشکم زده بود و فقط نگاهش میکردم. باد سردی که میوزید به ترس آن لحظه اضافه شده بود و تمام تنم را

 .مور مور میکرد

 نم دور کنم که حرکات عجیب کالغ، دستم را روی موهایمدستی به صورتم کشیدم تا موهایم را از جلوی چشما

 .خشک کرد

 بالهایش را روی سرش کشید و تنش شروع به بزرگ شدن کرد. پرها بزرگ و سیاهتر میشدند و من خیره نگاه

 میکردم. بدنش پیچوتاب عجیبی میخورد، پرهای بزرگ و سیاه تمام تنش را پوشانده بود و نمیتوانستم خیلی

 رات فیزیکیاش را ببینم. خورشید هنوز کامل فضا را روشن نکرده بود تا پاهایی که از زیر بالهای مشکیدقیق تغیی

 .و بزرگش بیرون میزد را خوب ببینم

 پایش را آرام از زیر بالهایش بیرون آورد و با پنجه به کف لنج رساند. نگاهم گیج پایش بود که آن یکی را هم روی

 فی ایستاد. نگاهم را باال کشیدم تا بتوانم دقیقتر ببینمش که سرش با صدای قلنجزمین گذاشت و با لرزش خفی

 چندشآوری تکان خورد و بیرون آمد. موهای سیاهرنگش که حتی در نور نارس خورشید به چشم میآمد، از الی

 آمادهی تبدیلسیاهی پرها بیرون آمد. سرم داغ شده بود، منتظرم بودم کوچکترین حرکت اضافهای نکند. هر لحظه 

 .شدن بودم و استخوانهای سرشانهام تکان ریزی به گـ*ـردنم داد. پایم را کمی عقب کشیدم و منتظر فرصت شدم

 .نفسهایم داغ شده بود و دیگر سرما را حس نمیکردم

 یکالغ تغییراتش کامل شده بود و دیگر خبری از تکانها و صدای ساییدن استخوان نبود. پاهای سفیدش را با قدم

 به سمت من کشاند. گـ*ـردنش را تکانهای ریزی میداد و با همان تعجب قبل نگاهم میکرد. سیاهی چشمانش

 آنقدر بزرگ بود که سفیدیاش زیاد به چشم نمیآمد؛ پوستش مثل مهتاب سفید و بیروح بود. موهای لَخت، سیاه

 بود. سرش لحظه آرام نداشت و مدام و آشفتهاش، تمام پیشانیاش را پوشانده و به گوشها و گـ*ـردنش چسبیده

 به من و تکتک اعضای بدنم نگاه میکرد. حرکاتش مثل پرندهها منقطع و کوتاه بود. دستش را از الی بالهای

 سیاهی که تمام بدنش را پوشانده بود بیرون آورد. دستهای سفیدش از الی آنهمه سیاهی میدرخشید. انگشتانش

 .درست شبیه آنکه با نوک دستهایش بخواهد تمام ذرات هوا را لمس کندتکانهای نرم و اضافهای داشتند. 
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 .چیزی که الی پنجهاش تکان میداد را آرام به سمت من گرفت. چشمهای آتش گرفتهام را به کف دستش دوختم

 .انگشتهایش با حرکتهای نرم و اضافهای باز شد و یاقوت سبز از الی پنجههایش نمایان شد

 ا به سیرادو داده بودم، قید داشتنش و رهبری قبائل را زده بودم؛ اما دیدنش چنان ذوقزدهام کرد کهاز شبی که آن ر

 .فراموش کردم برای چه آن را به سیرادو سپرده بودم

 !بگیرش گرگ جوان -

 صدای آرام و لطیفش از پشت لـ*ـبهای باریک و سفیدرنگش، گارد حفاظتیام را در هم شکست. تصور آنهمه

 در کنار ظاهر مردانهاش برایم جالب بود. بر عکس نرهای نژاد من، نژاد کالغها خیلی لطیف و آرام به نظرلطافت 

 .میرسید و این از تمام حرکاتش مشخص بود

 .برای گرفتن یاقوت کمی تعلل کردم. از نزدیک شدن به او ترس ناشناختهای داشتم

 بگیرش نیرا! میخوای بدون یاقوت به خشکی برگردی؟ -

 .لمهی خشکی دلم را گرم کرد و امیدواریام در چشمهای براقم کامالً هویدا شدک

 پاهای خشک شدهام را چند قدمی تکان دادم و به سمتش رفتم. کالغها از جلوی پاهایم پر میزدند و گوشهای

 ما را ازمینشستند. هنوز یک متری تا دستهایش فاصله داشتم، دستم را دراز کردم که صدای قدمهای صفا، نگاه 

 .هم گرفت و به سمت خودش کشاند

 صفا خنجر نقرهایرنگش را بیرون کشید که با دست به او اشاره کردم همانجا بماند. کالغ چشمان سیاهش را

 .پلک محکمی زد و به سمت من برگشت و زمرد را در کف دستم که نزدیک دستش بود انداخت

 .ممنون -

 !از خودت نباشه! قلب گرگ مادر باید دست خودِ راهنما باشه فقط مواظب باش دوباره دست هیچکس غیر -

 چی؟ سیرادو پس -

 :کج من سمت به اندکی را سرش و کرد گشاد را چشمانش

 !هنوز داره دنبالش میگرده -

 شیطنت خاصی در حدقهی درشت و سیاه چشمانش موج زد. دزدیدن یاقوت از سیرادو، ممکن بود دوباره آنها را به

 :شاند. اخمهای درهم گرهخوردهام را به صورتش نزدیک کردمسمت من بک

 چرا اونو دزدیدین؟ -

 .ما ندزدیدیم. گرگ مادر وظیفهی حراست از یاقوت رو بعد از راهنما به ما سپرده. ما فقط پسش گرفتیم -

 .برش گردونین! من احتیاجی به یاقوت ندارم. شاید بقیهی گرگها داشته باشن -

 .مت پایین دادم. یاقوت را در دستم فشردم و با نارضایتی سمتش گرفتمآب دهانم را به زح

 نه نیرا! اون یاقوت رو برنگردون. اون کنار تو قدرت داره و به هیچ درد سیرادو نمیخوره. اون فقط از ظاهر اون -
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 میمات گرگها رویاقوت استفاده میکنه تا گرگها رو کنار خودش نگه داره و مثل سالهای قبل دورادور تمام تص

 بگیره! سیرادو میدونست راهنما به شورا و اون جنگل برگرده، باید دست از حکـ*ـمـرانی به گرگها برداره، پس

 این یاقوت راهنما حجتی میشه تا خودش رو در نبود تو رهبر گرگینهها معرفی کنه! تو سیرادو رو نمیشناسی،

 !ام بدی؛ ولی اون یاقوت رو برنگردوننمیخوام مجبورت کنم کاری که دوست نداری رو انج

 لحن صفا مجبورم کرد دستم را عقب بکشم و مشتم را مچاله کنم؛ ولی چند ثانیه بعد دوباره دستم را به سمت

 .کالغ کشیدم

 .ببرش! خودت مراقبش باش -

 می به دستملبخند دنداننمایش هم نتوانست چهرهی اخمدارم را باز کند. دستهایش را با تکان اضافی و به آرا

 .نزدیک کرد و یاقوت را چنگ محکمی زد. دستش را در همان لحظه گرفتم؛ مثل پوستش سفیدش سرد بود

 فقط چهجوری میتونم پسش بگیرم؟ -

 .مچ دستش را که در دستم بود فشار ریزی دادم، لـ*ـبخندش جمع شد

 !تو وقتی پر من رو داری یعنی ما همیشه کنارتیم. فقط کافیه بخوای -

 جهام که دور مچش قفل شده بود به آرامی باز شد. یاقوت را زیر پرهای سیاهرنگش پنهان کرد. خورشید طلوعپن

 .کرده بود؛ ولی هوای ابری آن صبح اجازه نمیداد خورشید، خیلی تن سرمازدهی لنج را گرم کند

 پرید. هین بلندیپرهایش را روی سرش کشید و در کمتر از پلکزدنی روی لـ*ـبهی لنج نشست و داخل آب 

 کشیدم و به سمتش دویدم که از روی آب به سمت آسمان پرواز کرد. پرندهای که روبهرویم پرواز میکرد اصالً

 .شبیه کسی نبود که با او صحبت میکردم

 .به سمت خورشید حرکت میکرد، بقیه کالغها هم تکتک به او پیوستند

 کالغها در پهنای آسمان چنان گم شدند که اثری از آنها صفا دوباره زبان به دهان گرفت و کلمهای حرف نزد.

 نماند. چشمم را از آسمان برداشتم و به سمت اتاقک ناخدا رفتم. صفا در اتاق نبود، به دنبالش لنج را از نظر گذراندم

 اره سرو پیدایش کردم. با دوربین قهوهایرنگی به انتهای دریا زل زده بود. هرچه خودم را جمعوجور کردم تا دوب

 صحبت را با او باز کنم، بیاعتناییاش قفل به دهانم میزد و مجبورم میکرد سکوت پرمعنایش را نشکنم. پیرمرد

 .روبهرویم با موهای سفید و قد نسبتاً کوتاهش، به دیوارهی لنج تکیه داده بود. باالخره زبان باز کردم

 معلوم نیست کی میرسیم ؟ -

 !چرا -

 یعنی داریم میرسیم؟ -

 چنان با تعجب پرسیدم که نگاهش را لحظهای به من انداخت و دوربین را بین دستانش جمع کرد و به سمت بقیه

 .رفت

 .آره، چند ساعت دیگه میرسیم به همونجایی که ازش اومدیم -
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 .کردم از خوشحالی زبانم بند آمده بود، دستهایم را در هم فشردم و به امید دیدن دهجنگلی لحظهشماریام را آغاز

 .فقط چند روز تا دهجنگلی فاصله داشتم و میتوانستم از همانجا هم عطر سبزیهای عمو ولی را استشمام کنم

 چهقدر دلم برای قیلوقالهایش تنگ شده بود. پاییزها لـ*ـباسهای پشمیاش را میپوشید و با آن کاله سبزرنگ

 .مبادا سهوا دستی به باغچهاش بخورد کلفتش، کنار باغچهی کوچکش رفتوآمد بچهها را کنترل میکرد تا

 .حتی دلم برای پرحرفیهای مرضیه هم تنگ شده بود. چهقدر دنیایم عوض شده است

 دلم برای بوی هیزمهایی که عموعلی هفتهای دوبار، زحمتش را میکشید تنگ شده بود،در دل آرزو کردم هرچه

 م؛ کاری که همیشه از زیر آن درمیرفتم و مامانزودتر به خانه برسم و دوباره شومینهی کهنهمان را تعمیر کن

 .ملیحهی بیچاره هر سال منت عموعلی را میکشید

 .چهقدر دلم برایشان تنگ شده بود. آه از ته دلی کشیدم و با نفسی ریههایم را پر از هوا و یکباره خالی کردم

 ذای ارورا که شیرهی خاصی بود راهمه بیدار شده بودند و هر کس گوشهای از کار را گرفته بود. حتی ویا هم غ

 آماده میکرد تا بقیه به کارهایشان برسند. بوی شیرهای که با آب رقیق میشد و به ارورا میخوراندیم، تنها بوی

 .خاطرهانگیز آن روزها بود که در البهالی بوهای عجیب و غریب لنج حسابی مـ*ـسـتم میکرد

 الزممان میشد را در چند بقچهی کوچک جمع کردند و چیتو با کای و جیک تمام وسایلی که احتماالً در جنگل

 چاقوی ریزی که در دستش بازی میداد، یادگاری زیبایی روی دیوارهی چوبی حک میکرد. من هم نگاهش

 میکردم؛ پسر نوجوانی که روزهای اول دیده بودم، حسابی استخوان ترکانده بود و بعد از آنهمه تبدیل شدنها و

 ر مردهای قبیلهام را گرفته بود. دیگر خبری از آنهمه شیطنت نبود؛ ولی غمی که در چشمانش بودجنگیدنها، ظاه

 .باعث میشد حسرت روزهایی را بخورم که پرحرفیها و رفتارهای نسنجیدهاش، لـ*ـبخند به لـ*ـبهایم مینشاند

 آن طرف را دیدم و برای خورشید به وسطهای آسمان رسیده بود و همه آمادهی رفتن بودیم. ساحل و درختهای

 پایین رفتن لحظهشماری میکردیم. فضایی که پیش چشمانم بود، خیلی غریبه بود. موقع رفتن هوا تاریک بود و

 نمیتوانستم همهجا را بشناسم. همه از لنج پایین رفتیم و من آخرین نگاه را به رفیق کهنهای که حتی در لحظههای

 .انداختم و دستی به تن خستهاش کشیدم و از آب به سمت خشکی رفتیم خروشان دریا هم کنارمان طاقت آورد،

 خستگی امانمان را بریده بود. آنقدر راه آمده بودیم که کف پاهایمان سِر شده بود و خاک و سنگهای کف زمین

 دام بهرا حس نمیکردیم. جیک و کای که ظاهر انسانیشان را دریده بودند، جلوتر از ما راه میرفتند و نگاهشان م

 اطراف میچرخید. حس کردم متوجه چیزی شدهاند، درست مثل من که از وقتی وارد جنگل شده بودم، حسی شبیه

 .به دلهره ته دلم را چنگ میزد. کای کمی جلوتر دوید و برگشت. ارورا را به شینا سپردم و به سمتشان رفتم

 تهان! جلوتر یه رودخونهست، امشبو استراحت کنیم فردااالن شبه، چند روزه که مدام داریم راه میریم و همه خس -

 .صبح ادامه میدیم

 .لحن قاطع کای، من و جیک را به سمت مسیری که میدانست کشاند. نیمساعتی راه بود تا به رودخانه رسیدیم

 عطش چنان بیقرارمان کرده بود که همگی به سمت آب رفتیم. آب خودش را به سنگها میکوبید و من به
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 ش گوش میدادم. یاد همان شبی افتادم که با وود تا صبح کنار همین رودخانه نشسته بودیم و برایم حرفصدای

 میزد. چهقدر دلم برای صدایش تنگ شده بود؛ دلتنگی چنگی به سـ*ـیـنـهام انداخت و بغضم را به صدای

 کرد. دستم را به نزدیکترینشلختهی رودخانه سپردم. دستم را به آب زدم؛ بویی که حس کردم چهرهام را جمع 

 چالهی آبی که روبهرویم بود فرو کردم و بوییدم؛ بوی خون بود. از جایم پریدم و به سمتش رفتم. مسیری که خون

 از آن به رودخانه جاری شده بود را پیدا کردم. بدون آنکه به بقیه توجه کنم، چند متری به سمت بویی که دماغم را

 !کمنوری روشن بود، به سمتش رفتم؛ درست همان مسیری که به خون ختم میشد میسوزاند کشیده شدم. چراغ

 بو آنقدر تشدید شد که من فقط کنار رودخانه تند راه میرفتم، در همین حین پایم به چیزی برخورد کرد، سکندری

 .ن خوردمخوردم و روی زمین افتادم. کف دستانم روی سطح خیس و لیزی تکان خورد و مجدداً با آرنج به زمی

 خونی که زیر دست و پایم بود، مجبورم کرد جیغ کوتاهی بکشم. وقتی صورتم را چرخاندم، جنازهی دختری درست

 مقابل صورتم نمایان شد. این بار جیغ از ته دلی کشیدم و به زور روی پاهایم ایستادم. پاهایم مدام روی خونهای

 .دلمهشده سر میخورد و مانع ایستادنم میشد

 رو به نور چرخیدم. چیزی که میدیدم نفسم را برای چند لحظهای خفه کرد. سه چادر کوچک مسافرتی به زحمت

 !کنار هم و شش جوان کشته شده

 !مسلماً کار درّندهها بود، شاهد هم سرهای جدا شدهای بود که کنار جسدها افتاده بود

 ل زده بودم. صدای دویدن آمد. چیتو وسر جایم خشکم زد و با دستهای چنگ شده به لـ*ـباسم، به جنازهها ز

 بقیه به سمت صدای من دویدند و من را پیدا کردند. صدای منزجرشدهی شینا را شنیدم که با چهرهی جمع شده

 ارورا را در آ*غـ*ـوشش فشار داد و به سمت رودخانه برگشت. من گیج و مبهوت فقط نگاه میکردم که کای

 هی بزرگش را روبهروی صورتم کشید و نگاهش مجبورم کرد چشم ازخودش را به من رساند. گرگ سفید جث

 .جنازهها بردارم. با پوزهاش به شانهام تکانی داد و مجبورم کرد به سمت رودخانه برگردم

 قدمهای عصبیام را به سمت رودخانه کشاندم. قبل از رفتن من، جیک و چیتو برای سرکشی اطراف، از ما جدا

 اهر باردارش بود و او را محکم در آ*غـ*ـوشش امان داده بود. ما با هم کنار رودخانهشدند و تیا هم مراقب خو

 رفتیم؛ نمیدانستم کای چرا مانده؛ ولی وقتی به سمت یکی از چادرها رفت فهمیدم قرار است روی دوپا کارش را

 .کرد انجام بدهد. دستهای تیارا را،پشت کـ*ـمـرم احساس کردم که من را با خودش همراه

 صدای رودخانه کمی آرامم کرد؛ ولی دوباره افکار نامعلوم به ذهنم چنگ انداخته بود و توقع دردسر جدیدی را

 نداشتم. امیدوار بودم وقتی به ده برمیگردم تمام دغدغههایم تمام شده باشد و دوباره زندگی آرامم را شروع کنم؛

 .ارادهای مثل من را نداشتولی انگار سرنوشت قصد تمام کردن بازیاش با گرگ بی

 پاهایم را تا زانو در آب فرو بردم ولی دستها و آرنج و پایین موهایم هنوز خونی بود؛ همانجا کامل در آب فرو

 رفتم. آب از الی موهایم میگذشت و گرمای داخل آب، به سرمای بیرون چیره بود. آرامش را در تک تک

 افتاده بود باعث شد نفسم تنگ شود و سر از آب بیرون بکشم و سلولهای بدنم حس کردم؛ اما فکر اتفاقی که
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 .نفس عمیقی را داخل ریههایم بدهم

 .ناامید از آب بیرون آمدم. سرما چنان جسمم را به آ*غـ*ـوش گرفته بود که نتوانستم جلوی لرزش چانهام را بگیرم

 پارچه را باز کرد و تمام سر و شانهی من راتیا پارچهی ضخیمی را از یکی از بقچهها بیرون کشید و به سمتم آمد. 

 .با آن پوشاند. پارچه را محکم الی پنجههایم فشار دادم و دوش آب گرم و کمجان خانهام را آرزو کردم

 کمی که گذشت لرزش چانهام افتاد و کمی بدنم به یمن آن پارچه خشک شد. پارچه را روی نزدیکترین درخت

 .مپهن کردم و به سمت جنازهها رفت

*** 

 یک ساعتی کنار درخت قطوری که نزدیک چادرها بود ایستاده و به جنازهها زل زده بودم. تصور آنکه وود مسبب

 مرگ آنها باشد، تمام تنم را میلرزاند. با اینکه میدانستم او به خاطر من هرگز برنمیگردد؛ ولی ناخودآگاه وقتی

 .وود لحظهای از چشمانم جدا نمیشدجسمهای دریدهشده را میدیدم، لـ*ـبهای خیس و خونی 

 کای و صفا جنازهها را داخل چالهی نیمهعمیقی که کنده بودند، انداختند. کای آخرین جنازه را از چند قدمی من به

 سمت چاله کشاند. صدای دویدن جیک و چیتو باعث شد دست دخترک را رها کند و به سمت صدا برگردد. جیک

 .نزدیک صورت کای کشاند؛ حرفهایشان را میشنیدم بدون معطلی پوزهی سیاهرنگش را

 .سریع باید از اینجا دور شد. بوشون رو حس میکنم ولی خبری ازشون نیست -

 .چیتو که چهرهی خشکشدهی من را دید به سمت من آمد

 حالت خوبه؟ -

 چه خبر بود؟ -

 .هیچی، نگران نباش -

 .و نیست، دوباره به سمت من برگشتسرش را به سمت جیک کشید و وقتی مطمئن شد حواسش به ا

 .نمیخواد نگران وود باشی، من اصالً بوی وود رو حس نکردم -

 مطمئنی؟ -

 !آره -

 جیک زوزهی بلندی کشید. چیتو سریع به سمت رودخانه رفت و با بقیه برگشت. کای گوشه لـ*ـباس کوتاه و

 :دبیتناسبی که تنش کرده بود را پایین کشید و رو به همه غری

 .همهتون آماده شید، امشب استراحت نمیکنیم. باید زودتر به جای امن برسیم -

 سپس خودش به سمت تاریکی رفت و صدای پاره شدن لـ*ـباسها و جابهجایی استخوانهایش خبر از جسم

 خودم دریدنش میداد. همه به تبعیت از کای جسم دریدند. من آخرین نفر بودم؛ بقچهها را به بازوی بقیه بستم و

 آمادهی تبدیل شدم. برایم عادی شده بود، فقط پاره شدن فکّم درد خیلی شدیدی داشت؛ ولی مجبور به رفتن بودیم

 و لج کردن با خودم هم فایدهای نداشت. با دست روی زمین افتادم و با فشاری که از داخل به رگهای داغشدهی
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 شد و پنجههایم در امتداد زانو کشیده شدند. گزگز پوست سرم آوردم، جسمم را پاره کردم، زانوهایم از زمین بلند

 بدنم را که مو از الی حفرههایش بیرون میزد را حس میکردم. با دستم پنجهای به پوزهام کشیدم تا آخرین دندان

 .هم از فک باالییام بیرون بزند

 انم رخنه کرده بود و پاهایمکشوقوسی به بدنم دادم و پنجههایم را کمی باز و بسته کردم؛ عجیب حس قدرت به ج

 .را مجبور به حرکت میکرد

 به سمت شینا رفتم؛ ارورا چشمهایش مـ*ـسـت خواب بود و به زور در تاریکی شب باز نگهشان میداشت. پوزهام

 .را نزدیک صورتش بردم. بوی شیرهای که از دهانش میآمد تنها عطر دلنشین آن روزها بود

 مت چیتو رفت. دامن بلندش را روی کـ*ـمـرش کشید و بدون ذرهای تعلل روینگاهی به شینا کردم و او به س

 کـ*ـمـر چیتو نشست. جایش را محکم کرد و من ارورا را که از پارچهاش به دندان گرفته بودم، دستش دادم و با

 .هم پشت بقیه راه افتادیم

 ن به عظمت و زیباییاش شگفتزدهامکای جلوتر از همه به تاخت، جنگل را زیر پاهایش له میکرد و نگاه کرد

 میکرد. تمام مدت حواسم به اطرافمان بود ؛ نگرانی به اعماق سـ*ـیـنـهام چنان چنگ میزد که احساس میکردم

 .هر لحظه پاهایم را میکشند و با سر به زمین میخورم

 هتابی که از الیچند روز گذشت و ما روزها استراحت کوتاهی میکردیم و تمام شب را میدویدیم. آن شب، م

 تکههای ابر به زور رخ به زمین نشان میداد؛ مسیرمان را روشن کرده بود. من کنار چیتو و پشت کای بودم. باد

 سردی که از الی موهای تن من میگذشت، چنگی به موهای افشان شینا میانداخت و او بدون لحظهای توقف به

 نگینی نگاه من را حس کرد، ارورا را در آ*غـ*ـوششگرگ سفیدی که روبهرویش میدید زل زده بود. وقتی س

 تکان ریزی داد و نگاهش را به پارچهی اطراف او دوخت. میدانستم چه غوغایی در دل دارد و همین حس او را

 کنار ما نگهداشتهبود. نگاههای بیپروای شینا کالفهام کرد و باعث شد سرعت به پاهایم بدهم و جلوتر از بقیه به

 دامه بدهم. مهتاب کامالً از الی فضای خالی درختها به چشم میآمد. نگاه کردن به ماه دلم را گرم میکردمسیر ا

 و قدرتم را چند برابر حس میکردم. سرم را به اطراف چرخاندم. بوی آشنایی به مشامم رسید. بوی دهجنگلی را از

 های ایستاد و به سمت عطری که مشامم راکیلومترها دورتر حس میکردم. آنقدر به جانم نشست که پاهایم لحظ

 آتش میزد دویدم. غـ*ـریـ*ــزهام زادگاهم را نشانم میداد. چیزی که شاید خیلی قبلتر حس کرده بودم؛ ولی نه

 !با این میل و رغبت

 خودم را نزدیک تپههای پشت چادر ساها پیدا کردم، باورم نمیشد دوباره منظرهی آتشگرفتهی سکونتگاهشان را

 !نمببی

 صدای قهقه و همهمهی مـ*ـسـتانهای مجبورم کرد بایستم و به بقیه هشدار بدهم با احتیاط نزدیک شوند. من

 دقیقاً پشت همان تپهای ایستاده بودم که اولین بار از باالیش قبیلهام را دیده بود؛ ولی این بار هنوز بوی خون و

 .چادرهای سوختهشده ریهام را میسوزاند
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 نیدم با صدای جیغهای خفیفی که در نطفه خفه میشد، ادغام شده بود. به بقیه اشارهای کردم تاصداهایی که میش

 بدون کوچکترین صدایی سرجایشان بمانند تا من سرکی به حوالی آنجا بکشم. پاهایم را سبک روی زمین گذاشتم

 بهرویم چنان سرم را داغو پشت بوتههای کنار تپه پنهان شدم. بوی خون چنگ به شامهام میکشید و صحنهی رو

 کرده بود که هر لحظه ترس از حمله به آنها، باعث میشد پنجههایم را بیشتر به خاک زیر پاهایم فرو کنم. سه

 درنده دورتادور آتش گرگرفته و بزرگی نشسته بودند و با جسمهای وحشتزدهای که زیر دست و پای قدرتمندشان

 .راه انداخته بودند تکانتکان میخوردند، بازی مسخرهای را به

 دندانهایشان را از گـ*ـردن آنها بیرون میکشیدند و با ولـ*ـع بیشتری زیر چنگهایشان نگهشان میداشتند؛

 .قطرهقطره میخوردند تا ذرهذره جان دادن انسانها را ببینند

 ه به سمت بقیهصورتهایی که از بینی به پایین غرق خون بودند، زیر هیمهی آتش چنان وحشت به جانم انداخت ک

 برگشتم. همین که قدمی به عقب برداشتم، چیزی محکم وسط کـ*ـمـرم فرود آمد و با شکم به زمین کوبیده

 شدم. فکم در آن واحد چرخش محکمی کرد و صدای قلنج استخوان گـ*ـردنم را شنیدم و گـ*ـردنم را الی

 به گـ*ـردنم وارد کرده بود که میدانستم باآرنجهایش دیدم و توان کوچکترین تکانی هم نداشتم. چنان فشاری 

 کوچکترین حرکت از سمت من، گـ*ـردنم در جا خرد خواهد شد. چشمهای سرخش را به چشمهایم دوخت و

 لـ*ـبخند مضحکی بار چشمهای خونبستهام کرد. احساس خفگی چنان بر من چیره شده بود که فقط توانستم

 م حمله شده بود. فشاری که از خفگی به رگهایم چشمم آمده بود، مانعصدای زوزهی بقیه را بشنوم که به آنها ه

 میشد متوجه چیز دیگری بشوم.دست و پاهایم را بیهدف تکان میدادم تا شاید خودم را نجات بدهم؛ ولی قدرت

 درندهای که قصد جانم را داشت مانعم میشد. احساس کردم چیزی دست و پاهایم را محکم بههم چسباند و با

 .طناب محکمی دست و پاهایم را بست. درندهها تعدادشان خیلی بیشتر از چیزی بود که فکرش را میکردم

 اطرافمان پر بود از درندههایی که سرخی چشمهایشان، تشنگی ذات پلیدشان را فریاد میزد. خودم را طرف شینا

 اشتند مانعشان شوم. یکی از درندهها که درکشاندم و درست روبهروی او لم دادم تا اگر قصد آسیب زدن به ارورا را د

 ظاهر از بقیه وحشیتر به نظر میرسید، جنازهای که دستش بود را روی زمین انداخت و به سمت ما آمد. لـ*ـباس

 سفیدرنگش از یقه به پایین غرق خون بود. موهای کوتاه روشنش در تاریکی فقط با نور آتش دیده میشد. بدن

 .ت من کشاند و زانویش را کنار من روی زمین گذاشتالغر و بلندش را به سم

 !منتظرتون بودیم؛ ولی نه به این زودی -

 با پوزهام، به سمت صورتش حمله کردم تا دهانش را از جلوی صورتم کنار بکشد. بوی خونی که از دهانش میآمد

 .حالم را بههم میزد. نگاهش را از من گرفت و به سمت شینا چرخاند

 !انسانم باهاتون باشهقرار نبود  -

 قبل از اینکه توجهش به سمت ارورا کشیده شود. تمام تالشم را کردم تا روی تنهام تکان محکمی بدهم و حواسش

 را به خودم پرت کنم. لـ*ـبهایش در یک آن خشک شد و آب دهانش را با زحمت قورت داد. پایش را از روی من
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 .بلند کرد و مثل خوابزدهها به سمت شینا رفت

 ! بوی عجیبی میدی -

 دماغش را نزدیک صورت شینا برد؛ ولی به جایی که ترسش را داشتم، رسید. بدون تعلل سرش را چرخاند و به

 .سمت بقیه برگشت

 .این نوزاد رو بگیرین،کیارش باید این رو ببینه! فک نکنم از خون این بچه بدش بیاد. بقیهشون رو هم بکشین -

 م افتاد. خودم را به شینا چسباندم و بقیه هر کدام تقال میکردند طنابشان را پاره کنند؛از جملههایش رعشه به جان

 .اما طنابها از سیمهای فلزی قطوری بافته شده بودند و هر چه تالش میکردیم فقط خودمان را زخمی میکردیم

 کشد، با قدرت چشمان شینایکی از درندهها به سمت شینا دوید و همینکه خواست ارورا را از آ*غـ*ـوشش بیرون ب

 به زمین کوبیده شد. هاجوواج نگاهش میکردم، روی زانو ایستاده بود و همچنان با چشمهای گشادشده به صورت

 مرد مهاجم زل زده بود. مرد الغر همینکه پرت شدن او را دید به سمت شینا دوید. سرعتش حیرتآور بود و

 نداخت و لگدی را حوالهی پهلوی شینا کرد؛ شینا محکم به زمیننمیشد تکان خوردنش را دید. چنگی به ارورا ا

 پرت شد و آه از ته دلی کشید. درنده دستش را به گـ*ـردن شینا انداخت و به راحتی از جایش بلندش کرد. پاهای

 کوچکش روی زمین کشیده شد و درست مقابل صورت مرد قرار گرفت. درنده دندانهای خونیش را بیرون داد و با

 خرناسهای قصد خونش را کرده بود. هنوز دندانهایش روی سفیدی گـ*ـردن شینا فرود نیامده بود که شخصی از

 روبهرو به سمتش حمله کرد. فقط صدای شالقوار حرکتش را حس کردم که به سمت آنها حرکت کرد. صدای

 د. چشمانش در حدقه باز مانده بودکوبیده شدن دستی را به سـ*ـیـنـهاش شنیدم و بعد با شدت به درخت کوبیده ش

 و به چهرهی مرد جوانی که صورت به صورتش ایستاده بود، زل زد. در چشمانش التماسی بود که از شل شدن

 دستها و ذرهای دفاع نکردنش میشد به راحتی فهمید. مرد جوانی که تازه وارد مهلکه شده بود، لـ*ـباس

 زانوهایش را پوشانده بود و و جثهی بزرگ و ورزیدهاش حتی ازپشتیکدست مشکی برتن داشت، بارانی بلندش تا 

 .پارچهی سیاهرنگ لـ*ـباسش به وضوح به چشم میآمد

 نگاهم به دستش افتاد که آن را تا مچ داخل سـ*ـیـنـهی او فرو کرده بود. چانهی تیز و زاویهدارش را به صورت او

 :نزدیک کرد و غرید

 !نه کاری رو انجام میدی دنیلاین بار اولت نیست که خودسرا -

 دستش را داخل سـ*ـیـنـهی شکسته شدهی دنیل چرخاند و بیتوجه به ضجههای او، از الی دندانهای بههم

 :ساییدهاش حرفش را ادامه داد

 …حقته همینجا  -

 .نه کیا! من فقط فک کردم شاید گرگها واسهت دردسر بشن -

 یداد و سعی میکرد قانعش کند؛ اما از ابروهای گرهخوردهای که ازصدایش را با درد و ترس از حنجرهاش بیرون م

 .نیمهی صورتش هویدا بود، نمیشد ترحمی را حس کرد
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 .کیارش! برو ببین چی اونجاست -

 .کیارش سرش را به جهت نگاه او چرخاند. پارچهی اطراف ارورا باز شده بود و دست و پا میزد

 یخزدهشان را به اربابشان دوخته بودند. هرچه تقال کردم فقط فرورفتندرندهها صامت ایستاده بودند و چهرهای 

 سیمها را در دست و پاهایم حس کردم. هرچه به ارورا نزدیکتر میشد قلبم تندتر میزد. زوزهی از ته جانی کشیدم

 ا کهو با خشم تالش به رهایی میکردم. صفا پاهایش را سمت شینا کشاند و با تقال سعی میکرد جای خنجرش ر

 .داخل پوستین دور ساق پایش بود به شینا نشان دهد. کیارش بیتوجه به زوزهها و تقالهای ما، به سمت ارورا رفت

 .با هر قدمش دستهایم را محکمتر فشار میدادم تا بندهایم را باز کنم

 نداخت و ازارورا چند قدمیِ آتش، روی زمین بود. کیارش پنجههای بزرگش را به پارچهی کرمرنگ اطراف او ا

 .جایش بلندش کرد

 طاقت دیدن آن صحنه را نداشتم. پوزهام را به زمین چسباندم و از ته دل ناله کردم. کیارش درحالیکه او را بلند

 :میکرد، پنجهای به موهای موجدارش کشید و رو به بقیه غرید

 این توله یاغی، کیه؟ -

 ورا از گرگهای یاغیست؟سرم را باال کشیدم! او از کجا فهمیده بود که ار

 صدایش باعث شد سرم را از روی زمین بردارم و به صورتش زل بزنم. چشمان میشیرنگش، پر از رگهای

 خشکشدهی خون بود و چالهی چانهاش، عجیب پایین لـ*ـبهایش خودنمایی میکرد. چهرهاش ادغام وحشتناکی

 .از جذابیت و بیرحمی بود

 :نگاهش را از روی ساقبند چرم صفا برداشت و رو به کیارش گفتشینا که تازه حالش جا آمده بود، 

 !یکی از ماست -

 .کیارش ارورا را روی زمین گذاشت و با قدمهای محکم به سمت شینا رفت

 تو باید ساها باشی؟ -

 .دستش را روبهروی شینا گرفت تا بلند شود

 .نه، من شینام -

 پس ساها کجاست؟ شنیده بودم کنار شما میجنگه؟ -

 !االن دیگه زنده نیست که بتونه بجنگه -

 نگاه مرموز کیارش، چند ثانیهای روی شینا قفل شد و با چند پلک پشت سرِهم، کرهی چشمانش را چرخاند. دست

 راستش را زیر چانهاش برد و با دست دیگرش، داخل موهایش پنجه کشید. موهای موجدارش، دل از گوشهی

 .دصورتش نمیکند و مدام پایین میآم

 :نگاهش را گذرا روی چهرههایمان انداخت و سرد پرسید

 راهنما کیه؟ -
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 .صدای مردانهاش این بار از عمق گلویش، با اوج کمتری بیرون آمد

 درندهای که لحظهای پیش، سـ*ـیـنـهاش به دست کیارش شکافته شده بود، منتظر جواب نشد و رو به کیارش

 :گفت

 !اینا یه ساحره باهاشونه -

 دنیل؟ کدوم -

 !همین -

 .دنیل دستی که روی زخم سـ*ـیـنـهاش بود را به سمت شینا نشانه رفت

 .خوبه! دستاش رو باز کنید -

 شینا بهتزده به من نگاه کرد و من نگاهم را به سمت پای صفا کشیدم تا منظورم را بفهمد. همینکه دستش چرم

 گرفت و بلندش کرد. نگاه ناکامش را به صورتم دوخت وروی پای صفا را لمس کرد، یکی از درندهها از بازویش 

 .کشانکشان دنبال او رفت

 کیارش کنار آتش ایستاده بود و دستش را روی آتش تکان میداد. انگار استرسی که همین چند لحظه پیش

 .دستهایش را به حرکت وا میداشت، به یکباره از بین رفته بود

 !گفتم دستاش رو باز کنی -

 او را تکان محکمی داد و با کمترین تقالیی طناب دستش را پاره کرد. از دیدن قدرتشان، صاف شدن درنده بازوی

 .تیرهی کـ*ـمـرم را حس کردم

 .خب شینا، قراره از این به بعد کمک زیادی بههم بکنیم -

 .من هیچ کمکی به یه درنده نمیکنم -

 .م کار عاقالنهای نبودسرکشی شینا برایم قابل تحسین بود؛ ولی وسط آنهمه خونآشا

 !مجبوری، منم قول میدم زنده بذارمت -

 .کیارش قدمی به سمت او برداشت و رخ به رخش ایستاد

 !فقط عاقل باش و دست از پا خطا نکن! اصالً دلم نمیخواد ساحرهی کوچولوم، دست آدمام بیفته -

 .چشمها را نداشت نگاهش بین اجزای صورت شینا میچرخید. حتی شینا هم توان زلزدن به آن

 .ببریدش -

 دونفر بازوهای شینا را گرفتند و از روبهروی صورت کیارش بردند. تمام حواسم به خنجر بود؛ خیلی با صورتم فاصله

 نداشت. پوزهام را چرخاندم و در کمتر از ثانیهای چرم را پاره کردم و خنجر را با دندانهایم بیرون کشیدم و

 پاره کردم. خنجر هنوز الی دندانم بود، طناب پاهایم را هم بریدم و به سمت کای مـ*ـسـتقیم بند دستهایم را

 پرتش کردم. کای خنجر را در هوا گرفت تا خودش را آزاد کند. درندهها به سمتمان آمدند. اولی را در چشم بر هم

 .زدنی با دندان تکهتکه کردم و منتظر بقیه شدم
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 بلندی کنم و با دندان به جانشان بیفتم، که دستهای قدرتمندی ازهجوم چند نفرهی درندهها باعث شد غرش 

 پشت کتفم را گرفت و فلجم کرد. به سمتش چرخیدم و با سر ضربهای به پیشانیاش کوبیدم؛ ولی درندهی دیگری

 که گـ*ـردنم را الی آرنجش گرفته بود با صورت، محکم به زمین کوباندم. عمالً بیحرکت شده بودم و کای هم

 .من زیر دست و پای درندهها گرفتار شده بود مثل

 .صدای کفزدن باعث شد سرم را مماس زمین، از کای به سمت کیارش بچرخانم

 .لبخند تحقیرآمیزی که گوشه لـ*ـبش نشانده بود، کاسهی سرم را داغ کرد. روبهروی من ایستاده بود و کف میزد

 .صدای هر ضربهی دستش هزار بار در سرم چرخید

 .تقالی خوبی بود راهنما! من این شجاعت رو فقط تو گرگای راهنما دیدم -

 .غرش ریزی کردم و دندانهایم را با تمام نفرتی که داشتم به رخش کشیدم. به سمت دنیل چرخید

 !دست و پای همهشون رو باز کن. میخوام ببینم چهقدر میتونن دووم بیارن؟ -

 و پای مرا قفل کرده بودند؛ رهایم کردند تا مقابل کیارش بایستم و او دستهای بقیه باز شد و درندههایی که دست

 شکست گرگینهها را با چشمهایش ببیند. به سمت ارورا رفتم و پارچهی اطرافش را به دندان گرفتم و کنار صفا

 ر به جنگیدنبردم. نوزاد را در دستهای تازه بازشدهاش گذاشتم و با سر به سمت دهجنگلی اشاره کردم، تا اگر مجبو

 شدیم ارورا را نجات بدهد. صفا که حرفهایم را فهمیده بود، ارورا در آ*غـ*ـوشش محکم گرفت و با پلک

 .محکمی خیالم را راحت کرد

 .نگاهی به خانوادهام کردم، میدانستم اگر عاقالنه تصمیم نگیرم همینجا قبر بزرگی برای خودم و خانوادهام کندهام

 ا حمایتم کنند و نه قدرت درندهها را داشتم. من فقط خانوادهی کوچکم را داشتم که بامن نه قبیلهای داشتم ت

 .وضعیت ویا، آنها هم خیلی دوام نمیآوردند. صدای کای ذهنم را به سمت چهرهی گرگ سفید کشاند

 .هر تصمیمی بگیری ما کنارتیم -

 بازویش را باز کردم ونگاهم را از صورتش گرفتم و به سمت تیا رفتم، بقچهی گرهخورده به 

 .به نزدیکترین چادری که کمتر سوخته بود رفتم

 .نگاه کیارش را پشت سرم احساس کردم؛ ولی امیدوار بودم او فهمیده باشد قصد جنگیدن ندارم

 .تمام بدنم کمکم سرد میشد، پاهایم کوتاه شد و زانوهایم، روی فرش خاکی و نیمهسوخته کف چادر فرود آمد

 .وی زمین گذاشتم، منتظر شدم پوزهام جایش را به چانه و دندانهای انسانیام بدهمدستهایم را ر

 تمام بدنم میلرزید؛ موهای شلختهام را با دست کمی مرتب کردم و بقچه را باز کردم. اولین لـ*ـباسی که دیدم،

 کمی پوشاندم؛ ولیتنم کردم. لـ*ـباس کتان کرمرنگی که خیلی نو به نظر نمیآمد. بازوی پارهاش را با دست 

 .فایدهای نداشت

 کمکم جسمم به این تبدیلها عادت کرده بود و جسم انسانیام کمتر تغییرات را نشان میداد. بقچه را با دست

 گرفتم تا گرهی محکمی بزنم که نگاهم به پر کالغی افتاد که آنها به من داده بودند. چیزی ته دلم روشن شد؛
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 ت باشد و آنها خودشان را به من برسانند. با میلی که در چشمان کیارش برایامیدوار بودم حرفهای کالغ راس

 کشتن گرگینهها دیده بودم امیدوار بودم حرف کالغ راست باشد. پر سیاه را از بقچه برداشتم و روی موهایم گذاشتم

 .و از چادر بیرون رفتم

 د را الی دستهایش بازی میداد. تب خون درکیارش کنار آتش نشسته بود و ظرف شیشهای را که لبالب خون بو

 چشمهای میشیرنگش چنان فریاد میکشید که توان زلزدن به صورتش را نداشتم. چشمش را از خون تازهای که

 .در لیوان جلوه میکرد گرفت و به من دوخت

 فکر نمیکردم انقدر زود پاپسبکشی؟ -

 .کردم و مسـتقیم به سمتش رفتمحرفش چون پتک کاسهی سرم را شکاند. قدمهایم را محکمتر 

 .گرگها فقط زمانی که الزم باشه میجنگن -

 صدایم را با خشم به سمتش رها کردم و ابروهای گرهخوردهام لحظهای باز نشد. جام خونی که میان دستش بود را

 :کنار آتش گذاشت و رو به من غرید

 !بهتره بجنگی تا شاید زنده بمونی راهنما ولی من اجازه نمیدم هیچ گرگی تو قلمروی من زنده بمونه! پس -

*** 

 کیارش

 چشمهای گیرایش درست شبیه نسل مادریاش بُرّا بود. شجاعتی که در هالل صورتش فریاد میکشید، راهنمای

 قبل از خودش را برایم تداعی میکرد. اگر با دستهای بسته روبهرویم میایستاد، لـ*ـذت جنگیدن با او را از دست

 .جسم انسانیاش نشان از نجنگیدن داشت، اما هیچ گرگی در قلمروی من، حق نفس کشیدن نداشت میدادم؛ اما

 .زخمی که هنوز روی گـ*ـردنم زُقزُق میکرد، اجازه نمیداد داغ آن روزها در دلم سرد شود

 منتظر جوابش بودم و منتظر کوچکترین گستاخیاش، تا همینجا را برای گرگینههای وحشیاش، به قبرستان

 تبدیل کنم. نگاهم از روی نیرا به گرگی که پشت سرش ایستاده بود چرخید. تن سفید و پوزهی کشیدهاش، چنان

 خنجر به سـ*ـیـنـهام کشید، که داغیاش را حس کردم. نفس داغشدهام را از الی پرههای بینیام با سوزش بیرون

 .دادم و برای جنگیدن و کشتن گرگینهها لحظهشماری کردم

 .ما رشتهی افکارم را پاره کرد و نگاهم را از گرگ سفید گرفتصدای راهن

 !قلمروی تو؟! چرا فکر کردی اجازه میدم تو دهجنگلی بمونی؟ هنوز خیلی از کشتن کاترین و پسراش نگذشته -

 !مطمئن باش اگه قرار باشه بجنگم، همونقدر که کشته بدم، میکشم

 

 

 

 

 کیارش را هم نشنیده که اینطور، برای چند گرگ روبهروی منپوزخند ریزی زدم. دخترک بینوا! هنوز اسم 
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 .سـ*ـیـنـه سپر کرده است

 !بدم نمیاد جنگیدنِت روببینم -

 دندانهایم را بیرون کشیدم و به سمتش حمله کردم. خونی که در رگهایش داشت وسوسهام میکرد، قدرت

 .ا لحظهای زیر دندانهایم حس کردمعجیبی به پنجههایم میداد. سرعتم آنقدر زیاد بود که گـ*ـردنش ر

 در لحظه به یاد اولین باری که دندانهای درندهای، گلویم را درید، افتادم. چه مشتاقانه ایستاده بودم و منتظر بودم

 تا زهر او را در تمام رگهای بدنم حس کنم. انتقام عجب قدرتی به فرمانده لَشکَرِ ایران داده بود، که ابدیت و روح

 بپذیرد، تا فقط انتقامش را از گرگینهها بگیرد. دندانهایش را در گوشت گـ*ـردنم احساس کردم و صدایشیطان را 

 پاره شدن شاهرگم را شنیدم؛ اما کینه، حتی اجازهی خمکردن ابروهایم را هم نمیداد. هر لحظه که از خون

 را از کنار گـ*ـردنم بیرون رگهایم مکیده میشد، داغی زهر را در رگهایم بیشتر حس میکردم. وقتی صورتش

 ...کشید، در جا گـ*ـردنش را شکاندم و به سمت اولین نبض خونی که اطرافم بود حمله کردم و

 خونی که از شاهرگ به جانم تزریق شده بود، چشمهایم را گرم کرد و روانه شدن خون درقرنیهی چشمم و

 !شتم تا فقط تقاص بگیرمسرخیاش را احساس کردم. من به خواستهی خودم انسانیتم را ک

 کوبیدهشدن چیزی به صورتم، راهنما را از من جدا کرد و دندانهایم را از بین گلو و صورتش گذراند. چشمانم در

 تاریکی شب هم سفیدیاش را میدید. گرگ سفیدی که جثهاش از بقیه بزرگتر بود، روبهروی من ایستاده بود و

 گرگی که خاطراتم را زنده کرده بود را، نادیده بگیرم. چرخی زدم و با خرناسه میکشید. نمیتوانستم لـ*ـذت کشتن

 تمام قدرت روی سرش فرود آمدم. دندانهایش را روی شانهام انداخت و بدنم را محکم به زمین کوبید. قدرتش

 !برایم جذاب بود، درست شبیه فرماندهان زمان خدمتم میجنگید. نترس و سرکش

 .با مشت ضربهی محکمی به پوزهاش کوبیدم. صدای شکستن فکش در گوشم پیچیدروی دوپا از جایم پریدم و 

 درندهها که تازه شجاعت جنگیدن پیدا کرده بودند، به سمت گرگینهها حمله کردند. گرگ سفید، سرش را مقابل من

 پنجهاشچند باری تکان داد. نگاهم از روی راهنما گذشت؛ دستش را روی موهایش کشید، سیاهی پر را از زیر 

 نگاهم هنوز روی نیرا بود که، داغ شدن چانهام را حس !دیدم. مطمئن نبودم چیزی که میبینم درست هست یا نه

 .کردم و با پنجهی محکمی به گـ*ـردنش، از روی خود جدایش کردم

 هنوز نگاهم روی قطرههای خونی بود که روی موهای سفید کای خودنمایی میکرد و او نفسزنان همچنان

 روی من ایستاده بود. صدای عجیبی گوشهایم را به سمت خودش کشاند؛ صدای بالزدنهای متوالیروبه

 .گوشهایم را کر و به مغزم رسوخ کرد. مطمئن شدم چیزی که روی موهای راهنما دیدم، یک پر تزئینی نبوده

 

 

 

 

 رکت یکدست و هجومیشان زلکالغها تمام فضای بین ما را پر کردند و بر سر درندهها فرود آمدند. مبهوت به ح
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 .زده بودم. اصالً فکرش را نمیکردم افسانهی کالغها واقعیت داشته باشد

 کالغها چنگ به چشم و صورت درندهها میکشیدند. تعدادی از آنها، میان پنجههای درندهها تکهتکه میشدند. به

 .خود که امدم، وجودم را وسط جهنم گرگها و کالغها دیدم

 ید را شنیدم؛ ولی دستی مانع حملهاش شد. نیرا روبهروی من ایستاده بود و مانع جنگیدنمانصدای حرکت گرگ سف

 .شد

 :رخ در رخم ایستاد و چشمان قهوهایرنگش را به چشمهایم دوخت و غرید

 میخوای همینطور ادامه بدیم تا همهمون کشته بشیم؟ -

 رم کرد عقبنشینی را بپذیرم؛ تا ضربهی بعدیمن برای احیای قلمروام آمده بودم و رکب بزرگی که خوردم مجبو

 .را محکمتر به گرگینهها بزنم

 دندانهایم را در دهانم جمع کردم. خون پاشیدهشدهی روی صورتم را با آستین پاره شدهی بارانیام پاک کردم و رو

 .به همه فریاد زدم

 .تمومش کنید -

 فتند و گرگهایی که زیر دست و پای درندهها زخمیکالغها تا صدای آتشبس من را شنیدند از درندهها فاصله گر

 .شده بودند، خودشان را بیرون کشیدند

 نگاهم به سمت راهنما چرخید که به نقطهای زل زده بود. سرم را برگرداندم. افسانهای که همیشه آرزوی دیدنش را

 های مشکی بزرگی که دورتادورداشتم، درست روبهرویم ایستاده بود. کالغ بزرگ، پاهای سفیدش را، از البهالی پر

 .بدنش را پوشانده بود، هویدا ساخت. قدمهایش را با لطافت روی خاک سرد جنگل میگذاشت و به سمت ما میآمد

 درست شبیه عکسی بود که در یکی از غارهای متروکه دیده بودم. حدود دویست سال گذشته بود؛ ولی به خوبی در

 اولین گرگ او را نقاشی کرده بود. از کنار جنازهی کالغها میگذشت و کنار ذهنم زنده بود. درست همانطور بود که

 هر کدام لحظهای میایستاد و پنجهاش را از الی پرهای سیاهرنگ بیرون میآورد و روی جنازهها میکشید. بغضی

 .که در چشمهایش بود را دیدم

 رت یخزده و سفیدرنگش بودم کهپاهای برهنه و سفیدش را روی زمین پر از شاخ و برگ میگذاشت. محو صو

 .اندوه زیادی را فریاد میزد

 

 

 

 

 به سمت راهنما رفت و با سر در برابرش تعظیم کوتاهی کرد. هنوز صورتش به سمت من کامل نچرخیده بود، که

 جنازهی کالغی درست چند متر جلوتر از من، توجهش را به خود جلب کرد. کالغی که هنوز تکان میخورد را از

 مین بلند کرد و میان پرهای سیاهرنگش برد، سرش را به داخل کشاند و بعد از چند لحظه صدای قارقار کالغروی ز
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 از الی بازوهای بستهشدهاش آمد. کالغ بیرون آمد و در عین ناباوری، روی شانهی کالغ بزرگ نشست؛ قدمهای او

 .به سمت من جهت گرفت

 تو باید کیارش باشی؟ -

 را نشانه رفته بود. سرش را تکانهای عجیبی میداد و تمام ظاهرم را از حدقه سیاه انگشت خمشدهاش صورتم

 .چشمانش گذراند

 !فکر نمیکردم من رو بشناسی -

 ما در اختیار راهنماها هستیم، هنوز خاطرهی روزی که با راهنمای قبلی جنگیدی، بین کالغها سـ*ـیـنـه به -

 !سـ*ـیـنـه میچرخه

 .دوباره در گوشم پیچید« دفو»نگ محکمی زد. صدای فخر به سـ*ـیـنـهام چ

 !آوای کالغها رشتهی افکارم را پاره کرد و به زمان حال برگشتم، درست روبهروی راهنما و کالغ بزرگ

 :نگاهم را به نیرا دوختم و خطاب به کالغ بزرگ ادامه دادم

 !بفهمه سرشاخ شدن با من یعنی چی؟ خوبه! پس واسه راهنما هم بگید، چه بالیی سر راهنمای قبل اومد تا -

 :نیرا اجازهی حرف زدن به کسی را نداد و مقابل من غرید

 ...از دهجنگلی برو تا قبل از اینکه -

 !شیش -

 حکم سکوتی که کالغ وسط خطونشان کشیدن ما داده بود، نگاه من و او را به سمت خودش کشاند. با نوک بالش،

 !ا کشید؛ درست شبیه مرزی بین من و اوخطی نامرئی و صاف مابین من و نیر

 !یکیتون باید از اینجا برید -

 صدای لطیفش حکم حرف آخر بین من و راهنما را داشت. من سالها پیش در همین خاک بهدنیا آمده بودم و هر

 نما بوداولین راه« دفو»چند سال، برمیگشتم تا دوباره بوی انسانیتم را از البهالی ذرات هوای اینجا نفس بکشم. 

 که تقاص ظلمی که به من کرده بود را داد و خیلی نتوانست دوام بیاورد. من سالها بعد از او در دهجنگلی پایگاه

 .خونآشامها را زیر سلطهی خودم داشتم و گرگهایی را که مانعم بودند با کمترین ترحمی از بین میبردم

 

 

 

 

 یکرد استثناء قائل شوم، رودررو جنگیدن را کنار بگذارم و دراما اینبار چیزی در چشمهای راهنما بود که مجبورم م

 بهترین فرصت، ضربهام را به خانوادهی نصفهنیمهاش بزنم. وجود گرگها چنان نمکی به زخم دویست سالهام

 .میپاشید که نگاه کردن به آنها هم تشنگی خونم را هزار برابر میکرد

 :و دستم را داخل جیبهای شلوارم فرو کردم دستی به موهایم کشیدم، بارانیام را کنار زدم
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 !گرگها حق بودن تو دهجنگلی رو ندارن -

 :نیرا ساکت نماند

 .این تویی که به اینجا تعلق نداری -

 !من وقتی هنوز این درختا نبودن، تمرین جنگ میکردم، درست همینجایی که وایسادی -

 منظور نگاهش را خوب فهمیده بودم. لـ*ـبخندنگاهش را به آسمان دوخت. گرگومیش صبح نزدیک بود و من 

 : ریزی گوشهی لـ*ـبهایش نشست و رو به من گفت

 !ولی فقط تا طلوع خورشید -

 .جملهاش دلم را لرزاند

 :دندان قروچهای کردم و با نفرت گفتم

 بهتره خب، بعد از غروب آفتاب معلوم نیست چه بالیی سر اون آدمایی میاد که تو دهجنگلی دوسشون داری! -

 .عاقالنه رفتار کنی و برگردی به همونجایی که ازش اومدی

 با حرص تمام، حرفها را از میان نیشهای خونیام بیرون دادم که یقیناً اگر مرزی بینمان نبود، تضمینی وجود

 !نداشت که به ندای غـ*ـریـ*ــزهام گوش ندهم و نیرا را به نزد دفو نفرستم

 .ن دوباره واسطهی بین من و او شدصدای کوبیده شدن چیزی به زمی

 گرگ سفید چنان به زمین کوبیده شد که راهنما بدون لحظهای درنگ به سمتش پرید و سرِ خونی و زخمیاش را

 .روی زانوهای پایش امان داد و با بغض رو به من فریاد کشید

 !لعنتی تو دیگه از کجا پیدات شد؟ -

 ما زمزمه کرد. راهنما سرش را روی پوزهی گرگ سفید کشید تا ازکالغ به سمت آنها رفت و چیزی در گوش راهن

 نفس کشیدنش مطمئن شود. با دستی که میلرزید، موهایی که روی صورت خودش و گرگ سفید ریخته بود را

 .پشت گوشش داد و نگاه درندهاش را به صورتم خونی من دوخت

 !فقط به یه شرط میذارم تو دهجنگلی بمونی -

 

 

 

 

 فته بود؛ او برای من شرط میگذاشت، درحالیکه در موضع ضعف بود و من میتوانستم تا طلوع آفتابخندهام گر

 قبرستانی بزرگ برایشان تدارک ببینم؛ اما وجود کالغها کمی نگرانم کرده بود و نمیدانستم واکنششان در حمایت

 !از راهنما چیست

 ه چشمهای قهوهایرنگش خیره شدم تا دقیقبه سمتش رفتم. خم شدم و صورتم را نزدیک صورتش بردم و ب

 !خوی وحشی و نفرتم از گرگینه را در آتش چشمانم ببیند
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 !هیچکس برای من شرطی نمیذاره راهنما -

 سرم را بلند کردم و چرخیدم که کالغ بزرگ را درست روبهرویم دیدم، درحالیکه تمام کالغها باالی سرش

 بود درست روی سر من باشد. درندهها از صحنهی پیش رویشان، میچرخیدند و هر لحظه نقطهی فرودشان ممکن

 ترسیده بودند. صدای قارقار کالغها کالفهام کرده بود و عرق سردی را روی تیرهی کـ*ـمـرم نشاند... و از یک

 طرف، طلوع خورشید هر لحظه امکان بود برسد. لـ*ـبهای خشکشدهام را تر کردم و با لحظهای مکث به سمت

 .شتمنیرا برگ

 .گوش میدم؛ ولی معلوم نیست قبول کنم -

 .بغضش را پایین داد و نگاهش به هیزمهای گرگرفته بود و بعد از لحظهای مکث دهان باز کرد

 فقط به یک شرط میتونیم صلح کنیم و تو میتونی اینجا بمونی! فقط به شرط اینکه حتی یه قطره خون از -

 !نشهاهالی دهجنگلی توسط تو و افرادت ریخته 

 :بالفور در مقابل گفتم

 !تو و هیچ گرگ دیگهای حق پا گذاشتن تو جنگل رو ندارین! هیچ کدومتون -

 .شرط در مقابل شرط؛ این قانون من بود! اینگونه میتوانستم از جنگل و چشم خودم دور نگهشان دارم

 .کالغ سکوتش را پاره کرد

 .ما علیهش متحد میشیم پس یه عهدنامه بسته میشه و هرکس شرطها رو شکوند، -

 صوری قبول کردنم را با دراز کردن دستم به سمتش نشان دادم. نیرا به آرامی سر کای را روی زمین گذاشت و

 .مسـتقیماً روبهروی من ایستاد و دستش را دراز کرد

 !متکیارش، اگه فقط یه قطره، فقط یه قطره خون از دماغ اهالی دهجنگلی بیاد، مطمئن باش خودم میکش -

 لحنش سبب متورم گشتن رگهای سرم و لغزش دندانهایم روی هم شد. صدایم را از الی دندانهای بههم

 :ساییده شدهام بیرون دادم و درحالیکه دندانهای نیشم را نشانش میدادم گفتم

 ! اگر فقط یکی از تولههات رو تو جنگل ببینم، تیکهتیکههاش رو واسهت میفرستم -

 

 

 

 

 رنگی را بیرون کشید و مستقیماً روی کف دست من فرود آورد. داغی نوک زوبین پوست دستم راکالغ زوبین سیاه

 پاره کرد و باریکهی خونی از دستم روی زمین ریخت. دست راهنما را هم زخمی کرد تا خون جفتمان ضامن

 !عهدنامه باشد

 یزی را زیر لـ*ـب زمزمهسپس خم شد و دستی روی قطرات خون روی زمین کشید و با چشمهای بسته شده چ

 .کرد. منتظر نشدم سرش را باال بیاورد. طلوع خورشید مجبور به رفتنم میکرد
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 شتابی به پاهایم دادم و به سمت درختهای انبوه جنگل خیز برداشتم، که صدای راهنما مجبورم کرد بایستم و

 .سرم را سمتش بچرخانم

 پس شینا چی؟ -

 :وزخندزنان پاسخ دادمبدون اینکه به صورتش نگاه کنم، پ

 !اون دیگه متعلق به منه -

 :همزمان با اتمام حرفم، صدای جیغ شینا به گوش رسید

 !کمکم کن نیرا -

 پوزخند روی لـ*ـبم غلیظتر شد. چرخیدن ناگهانی سرها به سمت منبع صدا، برایم جذاب بود. دنیل با دستش

 وحشیاش، به جدال بچگانهی شینا برای رهایی، با چشمان« آلبین»جلوی دهان شینا را محکم گرفته بود. 

 تحقیرآمیز نگاه میکرد. با تحسین به قدرتنمایی بصریِ آلبین نظری انداختم. تنها فردی از زیر دستانم بود، که از

 گزند نیروهای ساحرهها آسیب نمیدید. آلبین با ناخن بلند و ِ مشکی انگشت اشارهاش، رگ گـ*ـردن شینا را خفیف

 زخم کوچکی را به پوست سفید شینا هدیه داد. شینا جیغ خفهای کشید. تقالهایش متوقف شد و مثل خراشید و

 جسد در آ*غـ*ـوش دنیل آرام گرفت. لحظهای بعد، نه خبری از آلبین و دنیل بود، و نه خبری از شینا. به سبب

 پلک زد. به وضوح مشخص بود که دیدن صحنهی دقایقی پیش،رنگ از چهرهی نیرا پریده بود و چند بار با ناباوری

 .حتی کالغ بزرگ هم، از این پیشامد جا خورده است.در دل به وضعیتشان قهقهه زدم

 منتظر واکنش راهنما نماندم و با سرعت از محل دور شدم. صدای شتابگرفتن درندهها را از کنارم میشنیدم. همه

 .بزرگ بود، رهسپار شدیمبه سمت تاریکترین نقطهی جنگل که درست پشت تپه و یک غار 

 .در دل نیشخندی به حال نیرا زدم. منتظر بمان گرگ کوچک! برایت نقشهها دارم

*** 

 نیرا

 نگاهم همچنان به گم شدن درندهها در گرگومیش آن صبح بود. به دندانهای به هم ساییده شدهام، با

 ! لـ*ـبهای بههم فشرده، آخرین زورم را زدم

 

 

 

 

 باعث شد دوباره به سمتش برگردم؛ جثهی بزرگش روی زمین افتاده بود و شکمش خیلی آرام زوزههای نالهوار کای

 باال و پایین میرفت. کنارش روی زمین زانو زدم و نوازشش کردم. دستم را آرام روی زخم نفرینشدهای انداختم که

 کاسهی چشمم حلقه زد. صفا کیارش به جانش زده بود. نالهی خفیفی از گرگ سفید، بغضم را قلقلک داد و اشک در

 و جیک و بقیه، همگی دور کای جمع شده بودند، من فقط به زخم روی گـ*ـردنش زل زده بودم که سفیدی تنش
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 .را به سرخی بدل کرده بود

 کالغ بال سیاهرنگ بزرگش را روی تن کای کشید؛ اما ناگهان به عقب پرت شد. حدقهی بزرگ سیاهرنگ چشمش

 .ه سمت من چرخاندرا از کای دزدید و ب

 !زخمش خیلی عمیقه! ببریدش، باید استراحت کنه. تو هم کنارش بمون -

 دستم را زیر کتف کای انداختم که صفا و جیک مانعم شدند و تن زخمی کای را روی تن جیک انداختیم. دستم را از

 .روی تن کای پایین آوردم و به سمت کالغ برگشتم

 .و با آرامش تکتک آنها را زیر بالهایش جمع میکرد او سراغ جنازهی کالغها رفته بود

 درست شبیه مادری زخمخورده، جوجه کالغهایش را از روی زمین، زیر بالهایش کشید. به سمتش رفتم و آخرین

 کالغی که به من نزدیکتر بود را با احترام و با دو دست به سمتش بردم. دستهای سفیدش به سمت من باال آمد؛

 رو به زمین بود. انگشتهایش را تکانی داد و کالغی که سرش از روی دست من آویزان بود را ولی صورتش هنوز

 گرفت. سرش را که باال آورد حدقهی خیس چشمانش، کینهام را نسبت که کیارش بیشتر کرد. دستش را روی هوا

 .چنگ زدم؛ سرد و لرزان بود

 !ممنونم که اومدی -

 ! ماما وظیفهمونر و انجام دادیم راهن -

 .به خاطر کشته شدن کالغا واقعاً متاسفم -

 تأسف الزم نیست، مراقب عهدنامه باش و کیارش رو دست کم نگیر. اون قبالً تقاصش رو از راهنمای قبلی -

 !گرفته

 دستش را از الی دست من بیرون کشید و پاهایش را کمی خم کردم و پرید. عالوه بر بالهایی که بدنش و کالغها

 بود، بالهای بزرگی از استخوان پشت کـ*ـمـرش با صدای منزجرکنندهای بیرون آمد و تن بیروح را پوشانده

 کالغ بزرگ را از روی زمین بلند کرد. خورشید کامالً طلوع کرده بود و پرهای سیاه او در سپیدی صبح به وضوح

 یر کرده بود را با دست آزاد کردم ودیده میشد. بادِ پرهای او، الی موهایم افتاد. دستهای که به گوشهی لـ*ـبم گ

 به سمت گرگها برگشتم. همه درحال رفتن بودند و جیک سرش هنوز به سمت من، و منتظرم بود. قدمهایم را به

 .سمتش شدت دادم و خودم را به آنها رساندم

 

 

 

 

 ام مسیر دستم رامسیر کوتاه بود و ما خیلی بیرمق مسیر را طی میکردیم. کای نالههای خفیفی میکرد و من تم

 روی قلبش گذاشته بودم تا تپشش خیالم را آسوده کند که او زنده است. هربار که چشمهایم را میبستم چهرهی

 کیارش درست روبهرویم تصویر میشد و فکم را قفل میکرد. تصویری با دهان خونی و لـ*ـبهای خونبسته که
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 نت به مصلحتی که مجبورم کرد خودم با او نجنگم وهر بار غرّش چشمان میشیرنگش دلم را چنگ میانداخت. لع

 !ننگ این عهدنامه را بپذیرم

 نمیدانستم اوضاع دهجنگلی چه خواهد شد و گرگها چه خواهند کرد؛ ولی مطمئن بودم اگر دست از پا خطا کند

 .تقاص کالغها و کای را از او خواهم گرفت

 دا شد؛ چهقدر دلم برای خانهام تنگ شده بود. دلمکمکم درختها کمتر شدند و جادهی روبهروی خانهام هوی

 میخواست تکتکِ در و دیوارهایش را ببوسم و بوی مامان ملیحه را از البهالی تمام لـ*ـباسهای او استشمام

 کنم. قدمهایم را کمی تندتر کردم و جاده را گذراندم. نگاهم به بالکن اتاقم افتاد، تمام گلها خشک شده بودند و

 یی چند ماه پیشش را نداشت. درختچههای اطراف خانه که پاییز، رنگشان کرده بود، برگهایشان را فرشخانه زیبا

 .راهم کرده بودند، تا صدای خشخششان در آن صبح نورس پاییزی، دلم را با خود به صبحهای مدرسهام ببرد

 ردم. بوی عطر گلِ محمدیدستی روی دستگیره کشیدم، قفل بود. کمی شیطنت کردم و دستگیره را از جا درآو

 مامان ملیحه تا اعماق جانم رسوخ کرد. همان عطر شیرینی که وقتی سرم را روی سـ*ـیـنـهاش میگذاشتم تا

 .صدای تپش قلبش را بشنوم، در تمام سرم میپیچید و مـ*ـسـتم میکرد

 ه شکل صبحی بودند که ازنفس عمیق و از ته جانی کشیدم. تمام خانه تاریک بود و پردههای کشیده شده، هنوز ب

 خانه بیرون زده بودم. پاهای برهنهام را روی فرش دستبافت گرم خانهام گذاشتم و با دست در را نگه داشتم تا بقیه

 وارد شوند. گرگها یک به یک وارد شدند و جیک، کای را روی کاناپهی روبهروی شومینه امان داد. به سمتش

 ا به آتش کشیده بود. به سمت پلهها و اتاقم دویدم. همانطور نا مرتب ورفتم، پوزهاش میلرزید و تب، جانش ر

 .شلوغ بود. با لـ*ـبخند ریزی به تخت زواردررفتهام نگاه کردم؛ چهقدر دلم برای صدای جیرجیرش تنگ شده بود

 وشاندم و بادل از اتاقم کندم و لحاف گرمم را از روی تخت کشیدم و به سمت اتاق نشیمن رفتم. تمام تن کای را پ

 دست نگهش داشتم. لرزشش زیاد شده بود و همه نگران بودند و امیدوار بودند قدرت من بتواند او را هم مثل وود

 شفا بدهد. کمکم بدنش از حالت گرگینهاش خارج شد؛ بدن شل و کوچکشدهاش زیر لحاف آرام گرفت. موهای

 میکرد. نگاهم مدام بین صورت خیس و لـَـخت و مشکیاش روی پارچهی نخودی رنگ کاناپه خودنمایی

 .عرقکردهاش میچرخید. نفسهای داغی که از دهانش بیرون میآمد تب شدیدش را نشان میداد

 .زخم روی گـ*ـردنش هنوز تازه بود و خون سرخرنگ روی زخمش دلمه شده بود

 :رو به صفا غرّیدم

 

 

 

 

 .یه دستمال تمیز از کشوی اول کابینت بده -

 هم میکرد؛ دانستم حرفم را نفهمیده. از کنار کاناپه بلند شدم و از داخل کابینت آشپزخانه دستمالصفا متعجب نگا
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 سفید تمیزی را بیرون آوردم و به سمت کای برگشتم. کمی که لحاف را پایین دادم تا زخمش را ببندم، دوباره آن را

 اش گذاشتم و کمی به پایین هل دادم تاروی سرشانهاش کشید. خندهام گرفته بود؛ دستم را روی شانهی جمعشده

 زخم روی گـ*ـردنش را کامل ببینم و راحتتر ببندم. صورتم در چند سانتی صورتش بود و در حال وارسی

 زخمهایش بودم که نگاه تبزدهاش نگاهم را به سمت او کشاند. با چشمهای نیمهباز و اشکآلودش به صورتم زل

 قب کشیدم. در نگاهش چیزی بود که تا آن زمان از او ندیده بودم. کوه یخیزده بود. خودم را جمع کردم و کمی ع

 که روبهرویم در تب میسوخت، بزرگترین حامیام بود و تصور نبودنش آزارم میداد. با گوشهی تمیز پارچه، صورت

 .خیسشدهاش را خشک کردم و لحاف را تا انتها روی گوشهایش کشیدم

 .مراقبش باش تا من برگردم -

 .سری به معنای تایید تکان داد و من به سمت پلهها دویدم صفا

 لباسهایم هنوز روی تخت بود. مانتو شلوارم را برداشتم و لـ*ـباس کهنهای که تنم بود را گوشهای انداختم. نگاهی

 زرددر آینه به خودم انداختم. چهقدر بزرگ شده بودم. دیگر خبری از جثهی ریزنقش و صورت گلگونم نبود. چهرهام 

 شده بود و رنگ چشمهایم برق عجیبی میزد. موهای خاکی و نامرتبم را با یکی از کشهایم که روی میز کنار

 .تخت بود، بستم و باالی سرم جمع کردم

 روسریام را از کنار آینه کشیدم و روی سرم انداختم و گرهی محکمی را حوالهاش کردم و به سمت در خروجی

 .دویدم

 ا به امید مینیبـ*ـوس زواردررفتهی همیشگی تند راه رفتم. نمیتوانستم خیلی معطّل کنم؛مسیر خانه تا جاده ر

 نمیدانستم اگر یکی از همسایهها من را ببینید چه جوابی باید به او بدهم. چند قدمی را کنار جاده راه رفتم تا اینکه

 .م و سوار شدمبوی روغنسوختهی موتور و صدای بوقهایش را شنیدم. بیمعطلی دست تکان داد

 وسط شهر پیاده شدم؛ نگاه بقیه را روی خودم احساس میکردم. شهر کوچکی داشتیم و همه همدیگر را

 میشناختند؛ ولی خدا را شکر در آن صبح به آن زودی، فقط چند مغازه و چند بساطی بیشتر نبودند و من با گامهای

 .یدیدم و سراغ گیشا را از او میگرفتمسریع و پشت سرِهم به سمت کتابخانه رفتم. باید ملک را م

 وقتی قفل پایین در را سر جایش ندیدم نفس محکمی کشیدم و بیمعطلی وارد شدم. صدای آویز باالی در، نگاه

 .آقای ملک را به سمت من کشاند. کتابهایی که درون دستش بود را کنار پلههای زیرزمین رها کرد و به سمتم آمد

 رده بود و هنوز هم همان شلوار سیاهرنگ کتان و لـ*ـباس چهارخانهی طوسیصورت چاقش هیچ تغییری نک

 .رنگش تنش بود. خندهی کمرنگی روی لـ*ـبهایش نشسته بود و قدمهایش را به سمت من شدت داد

 

 

 

 

 .نیرا! باورم نمیشه سالمی -
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 وز اخم در چهرهاش بوددستش را روی شانهام گذاشت و با دستمال جیبیاش عرق روی پیشانیاش را پاک کرد. هن

 .و لحظهای باز نمیشد

 !آره هنوز زندهام -

 پوزخند تلخی روی لـ*ـبهایم نشست. با همان دستی که روی شانهام بود، مرا به سمت صندلی روبهروی میزش

 .هدایت کرد

 بشین دخترم. یکم از خودت بگو، کجا بودی؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ خانوادهت کجان؟ -

 یکجا پرسیده بود و دلم میخواست سیمین کنارمان بود تا با جملهای، ملک از خیر جواب تمام سوالهایش را

 .گرفتن از من میگذشت. نفس نیمهای را بیرون دادم و آمادهی صحبت شدم که صدای آویز باالی در دلم را لرزاند

 ظهای میخکوب شد؛بوی آشنایی به دماغم خورد، سرم را که چرخاندم، چهرهی سبزه و نمکیاش روی صورتم لح

 .ولی بیتوجه به من به سمت آویز کنار در رفت و من همچنان به مانتوی مشکی رنگ و قد بلندش نگاه میکردم

 شوکه شده بودم؛ گیشا اصال به من توجهی نکرد و کیفش را آویزان کرد. به سمت میز آمد. من همچنان به

 .مثل من گنگ نگاهمان میکردصورتش زل زده بودم. ملک نمیدانست چه اتفاقی افتاده و 

 گیشا نوار چسب و خودکار را از میز ملک برداشت و با لـ*ـبخندی که چال لپ زیبایش را به رخ میکشید به سمت

 .قفسهها رفت. دیگر نمیتوانستم تحمل کنم؛ رفتارش دیوانهام کرده بود

 :پشت سرش راه افتادم و دستم را روی شانهاش گذاشتم

 ...سالم بی -

 ا از روی شانهاش پرت کرد و به سمت قفسههای پشتی رفت. نفسم تنگ شده بود، او حق داشت از دستمدستم ر

 دلخور باشد. بعد از چند سال رفاقت و بدتر از آن بعد از فوت مادرش، رهایش کرده بودم و خودم را الیق این رفتار

 .میدیدم

 ! دوباره به سمتش رفتم و این بار رودررو

 .میدونم از دستم ناراحتی منو ببخش گیشا! -

 .با چانهای که میلرزید، صاف در چشمهایم زل زد و دوباره دستم را که روی شانهاش گذاشته بودم پرت کرد

 .نمیبخشمت! دیگه هم دور و ور خودم نبینمت -

 هکلماتش در سرم میچرخید. دختر شوخطبع و شیطانی که جسارتش در شیطنت، زبانزد بود، چنان سرد و شکسته ب

 .نظر میآمد که اصالً باور نمیکردم این همان گیشا، رفیق چند سالهام است

 

 

 

 

 دستم را عصبی روی لـ*ـبهایم کشیدم و تصمیم گرفتم تا شب به او فرصت بدهم. ملک که شنوندهی مشاجرهی
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 ختر شاد وکوتاه من و گیشا بود با دست، اشاره به سکوت کرد. گمانم او میدانست در این چند ماه چه به سر د

 .سرزندهای چون گیشا آمده است. نگاهی به او کردم، با اینکه پشتش به من بود لرزش ریز شانههایش را میدیدم

 دستی روی شانهاش کشیدم و به سمت در کتابخانه رفتم. با دست خداحافظی بدون کالمی کردم و صحبت راجعبه

 .اتفاقات را به زمان دیگر موکول کردم

 .رفتار گیشا چنان من را بههمریخته بود که حفرهی داخل سـ*ـیـنـهام را دوباره حس کرده بودمدلم گرفته بود و 

 .دستهایم را داخل جیب بزرگ مانتوام فشردم و با بغضی که هر بار در گلویم کهنهتر میشد، میجنگیدم

 مجبور بودم برای خانه کنار مغازهی کوچکی که نرسیده به خانهام بود، ایستادم. دلم نمیخواست وارد بشوم؛ ولی

 کمی خرید کنم. درب آهنی و سبزرنگ را باز کردم و وارد مغازهی دو سه متری شدم. دستم روی قسمت زنگزدهی

 در کشیده شد؛ ولی بیتوجه به سوزش آن، به اقالم محدود مغازه نگاهی انداختم. پیرزنی که خاله صدایش

 .یدن من کمی جا خوردمیکردیم از پشت ترازوی کو چکش بیرون آمد و با د

 نیراجان، کجا بودی دختر؟ -

 دلم برای لهجهی شیرین اهالی دِه تنگ شده بود. چند تخم مرغ و چند نان و کمی وسایل را جلویش گذاشتم و با

 :لـ*ـبخند گفتم

 !تهران بودم خاله -

 .خوش باشی دختر -

 اک کرد و تک تک اقالم را حساب کرد. ازدستهای خیسش را از ظرف پنیر بیرون کشید و با جلیقهی بافتنیاش پ

 :آنجایی که پولی همراهم نبود رو به خاله گفتم

 .خاله اشکال نداره بعداً واسهت بیارم -

 .نه خاله، نوشِجانت، هر وقت داشتی بیار -

 .ه بودپاکت وسایل را برداشتم و از مغازه بیرون زدم. انگار تحمل بوهایی که استشمام میکردم برایم راحتتر شد

 .دیگر مثل روزهای اول مجرای تنفسیام نمیسوخت و راحتتر نفس میکشیدم. نگرانی کای کالفهام کرده بود

 .قدمهایم را بلند کردم تا زودتر جویای احوالش بشوم

 درب خانه که قفلش را شکسته بودم، باز بود. سریع وارد شدم. کای هنوز روی کاناپه خوابیده بود. وسایل را کنار در

 ذاشتم و به سمتش رفتم. دستم ناخودآگاه پیشانیاش را لمس کرد؛ تبش پایین آمده بود. تا دستان من را حسگ

 .کرد، چشمهایش را به زور باز و نگاهم کرد

 !بهتری؟ -
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 .زخمم میسوزه -

 د و خوندستمال سفید دور گـ*ـردنش قرمز شده بود. کمی تکانش دادم تا جای زخم را ببینم. زخم هنوز تازه بو

 تازه روی زخم برق میزد. دستی روی صورتم کشیدم و ناامید فقط به چهرهی بیجان کای زل زده بودم. چیتو

 :صدایم زد

 نیرا آتیش رو کجا درست کنم؟ -

 به سمتش برگشتم. لـ*ـباسهای گشاد بزرگی که از چادرهای میان راه برداشته بودیم به تنش زار میزد. لـ*ـباس

 اهرنگی که هر کدام حداقل چند سایزی برایش بزرگ بودند. خندهام را جمع کردم و از الیطوسی و شلوار سی

 :لـ*ـبهای جمع شده گفتم

 .اینجا آتیش نمیخواد؛ اجاق گاز هست که با کپسول گاز کار میکنه -

 خیلیتیا پاکتها را از چیتو گرفت و به سمت آشپزخانه رفت. لـ*ـباسهای مامان ملیحه هم برای تیا و ویا 

 .مضحک بود؛ از هر لـ*ـباس مامان ملیحه، میشد دو دست لـ*ـباس برایشان دوخت

 .من خودم یه کاریش میکنم -

 این را تیا گفت. بعید نبود دختری که تابهحال اجاق گاز ندیده بود، آشپزخانه را آتش بزند. ترجیح دادم خودم چیزی

 .آماده کنم

 .نه تیا، خودم یه چیزی درست میکنم -

 ا تمام مدت کنارم بود و طرز استفاده از تمام اقالم آشپزخانه را موبهمو میپرسید و من هم با آرامش جوابش راتی

 .میدادم. سوپ سادهای از برنج و عدس برای کای آماده کردم و غذای سادهی محلی برای بقیه پختم

 از زانوهایش را زیر آرنجش گذاشتهتمام مدت حواسم به صفا بود که گوشهی خانه کز کرده بود و درحالیکه یکی 

 بود با خنجرش بازی میکرد. نمیتوانستم افکارش را بخوانم؛ ولی میتوانستم بفهمم اوهم مثل من نگران شیناست

 .و تا غروب آفتاب نمیتوانست کاری بکند

 . بدنش هنوزظرف سوپ رقیقی که برای کای آماده کرده بودم را با سینی به سمت کاناپه بردم و کنارش زانو زدم

 .تب داشت؛ ولی لرزش افتاده بود، زخم روی گـ*ـردنش کمی خشک شده بود و مثل قبل خونریزی نداشت

 لبهای باریکش به خاطر ترکهایی که خورده بود سرخ و متورم شده بود. با قاشق سوپ را کنار لـ*ـبش بردم و

 . ابروهایش در هم کشیده شد و چشمهایآرام نزدیک دهانش بردم که داغی فلزی قاشق لـ*ـبهایش را سوزاند

 .بستهاش باز نشد

 نگران شده بودم. دستم را روی شانهاش گذاشتم و تکانش دادم؛ ولی خیلی عکسالعمل نشان نداد. با دست آرام

 .روی صورتش ضربه زدم و صدایش کردم
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 .کای... کای... بیدار شو -

 .و داغی نفسهایش به صورتم خوردصدایم را که شنید، چشمهایش را به سختی باز کرد 

 اومدی؟ -

 خیلی وقته! حالت بهتره؟ -

 .نیرا... دستت رو بذار روی زخمم، دردش رو کم میکنه -

 صدای نالهوار و کلمههای کوتاه و منقطعش حال نزارش را فریاد میکشید. در دل لعنتی به زخم نفرینشده دادم و

 گـ*ـردن کای را پوشانده بود. کای دست خودش را روی دست دستم را کامالً روی زخم گذاشتم. دستم نیمهی

 دیگرم که لـ*ـبهی کاناپه بود گذاشت. دلم ریخت و نوک انگشتهایم یخ کرد؛ اما با هر دو دست به کای متصل

 .بودم

 .صدای کای را با چشم و دهان بستهاش در سرم شنیدم

 .«فقط روی زخمم تمرکز کن» -

 به سمت گلویش کشاندم. احساس کردم کف دستم داغ شد؛ سعی کردم دستم را نگاهم را از روی صورت براقش

 .بردارم، با دستش که روی انگشتانم قفل شده بود، فشار ریزی آورد

 چشمهایم را بستم و داغی زخم و جریان خون را کف دستم احساس کردم. چیزی شبیه به نیروی از تمام وجودم، به

 حت رفت. چیزی شبیه به این را هیچوقت احساس نکرده بودم؛ حتی آنسمت دستم حرکت کرد و به سمت جرا

 موقعی که به گفتهی ساها و بقیه، وود را شفا دادم؛ ولی این بار یک گرگ کامل را نجات میدادم و قدرتی که از

 و وجودم به او منتقل شد را به خوبی حس میکردم؛ یک جریان گرم و با قدرت، از تمام رگوپی بدنم گذر میکرد

 .به سمت کای سرازیر میشد. تا اینکه دستم دوباره خنک شد و به حالت قبل برگشت

 دستم روی گـ*ـردنش تکان ریزی خورد و چشمهایش کمی باز شد. دستش را از روی دستم کشید و لحاف را

 .روی سـ*ـیـنـه و شانهاش کشاند

 آرامشی که به پلکهای ناآرامش هدیه لحاف را از انگشتان بیجانش گرفتم و کامل روی تن تبزدهاش کشیدم.

 شده بود، مثل الالیی، خواب را به اجبار به تن خستهاش داد. مطمئن بودم بهتر خواهد شد و سوپی را که میدانستم

 .میلی به خوردنش ندارد را به آشپزخانه برگرداندم

 ارورا را که آرام درساعت قهوهای رنگ کنار پنجره، عصر را نشان میداد و هوا رو به تاریکی میرفت. 

 آ*غـ*ـوشم خوابیده بود را به تیا سپردم و از خانه بیرون زدم. تا خانهی گیشا که نرسیده به جاده بود، مسیر طوالنی
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 نبود. پلههای امارتشان از پشت درب آهنی بزرگ مشخص بود. ویالیشان یکی از چند خانه مجلل دهجنگلی بود و

 برگ درختان، خیلی به چشم میآمد. حیاط کوچکی داشت که با پلههای بلند و نمای سفیدش بین آنهمه سبزی و

 زیاد به خانه ختم میشد. حوض کوچک و تمیز روبهروی پله، نشان میداد گیشا و پدرش به اینجا برگشتهاند و با

 دانشگاه دیدنش در کتابفروشی مطمئن شدم قصد ماندن دارد؛ ولی گیشا قبل از مرگ مادرش تصمیم گرفته بود به

 .برود و ماندن او در این فصل تحصیلی در دهجنگلی عجیب بود

 .روی اولین پله نشستم و با حاشیهیِ راهراه دورتادور پله بازی کردم

 دو ساعتی گذشت و من قصد در زدن نداشتم. مطمئن بودم به محض غروب آفتاب، ملک گیشا را به خانه

 م و سرگرم کندن گِلهای زیر کفشم شدم که صدای باز شدن دربمیفرستد. گوشهی آویزان مانتوام را جمع کرد

 آهنی باعث شد سرم را به سمت باال بچرخانم. نور المپ باالی در اجازه نمیداد چهرهی گیشا را ببینم. به سمت

 .گیشا رفتم، درحالیکه پشت خاکی مانتو را میتکاندم

 درش را دید که متوجه آمدنش شده، مسیرش رامن را که دید نگاهش به سمت درب اصلی خانه چرخید. وقتی پ

 .عوض کرد و به سمت بیرون رفت. قدمهایم را شتاب دادم و به سمتش رفتم

 !وایسا گیشا، کارت دارم وایسا -

 .بیاعتنا به صدای من به سمت نامعلومی قدم برمیداشت. صدایم را بلندتر کردم و فریاد زدم

 .دِ وایسا لعنتی... مگه با تو نیستم -

 .قدمهایش کند شد و به سمت من چرخید

 مگه نگفتم دور و برم نبینمت؟ -

 نگاهش مثل یخ سرد بود. به چشمهایش زل زدم. چهقدر دلم برای صورت ریزنقش و دوستداشتنیاش تنگ شده

 .بود. دستهایم را دورش انداختم و او را در آ*غـ*ـوش کشیدم

 .چهقدر دلم واسهت تنگ شده بود دیوونه -

 .و بیروحش را از من جدا کرد و قدمی به عقب رفتتن سرد 

 !برو نیرا... برو همونجا که بودی! پیش خانوادهت بودی، نه؟ -

 جملهی آخرش را طعنهوار گفت و دوباره پشت به من راه افتاد. پشتش دویدم و هر بار که سعی میکردم با دست

 .به سمت خودم برگردانمش دستم را پس میزد

 .م حرف بزنیم، همه چیو بهت توضیح میدمگیشا وایسا با ه -

 نگاهم به انتهای مسیرش افتاد، جنگلی که روبهرویم بود؛ منطقهی ممنوعه بود و اگر گیشا واردش میشد من

 .نمیتوانستم کاری بکنم
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 .صدایم به خاطر قدمهای تندم میلرزید

 .گیشا جان وایسا واسهت توضیح بدم -

 .احتیاجی به توضیح نیست -

 .شا نرو یه دیقه... وایساگی -

 .بیتوجه به من تند راه میرفت. به سمتش دویدم و روبهرویش درآمدم

 .گفتم وایسا همه چیو بهت توضیح میدم -

 .چشمان نمزدهاش را با حدقهی لرزان به چشمهایم دوخت

 .ولم کن... ولم کن برو! ببین به چه بالیی سرم اومده؟! دستام رو ببین -

 دانستم فوت مادرش اینچنین دیوانهاش کرده. دستهایش را چنگ زدم و در دستهایم دستهایش میلرزید.

 .فشار دادم

 .ببخش، مجبور شدم برم -

 ! االنم برو بذار راحت باشم... راحتم بذار -

 با دست محکم روی قفسهی سـ*ـیـنـهام کوبید. درست همانجایی که هر بار با کوچکترین فشاری درد عجیبی

 م مینشست. یادگار کاترین لعنتی هنوز هم آزارم میداد. نفسم در سـ*ـیـنـه شکست؛ با صدایی کهدر سـ*ـیـنـها

 .نصفه بیرون میآمد، فریاد زدم

 .وایسا... نرو تو اون خرابشده! گیشا نرو تو جنگل -

 کرد وانگار اصرارهای من او را برای رفتن به جنگل و خالص شدن از دست من ترغیب میکرد. قدمهایش را تند 

 درحالیکه تالشم برای نفس کشیدن به نفس سـ*ـیـنـهسوزی ختم شد،گیشا وارد جنگل شد و نتوانستم جلویش را

 .بگیرم. درد قفسهی سـ*ـیـنـهام به مغزم کشید و درست مرز بین آسفالت جاده و شروع خاکی جنگل متوقف شدم

 بود. صدای پدر گیشا از چند متری من را بهگیشا بیوقفه میدوید و وحشت من از درندهها دلم را آشوب کرده 

 .سمت خودش کشاند

 .نیرا جان گیشا حالش خوب نیست. یک ساعت دیگه برمیگرده -

 در دل پوزخندی به سادهلوحیاش زدم. او هرگز نمیدانست چه چیزی در انتظار گیشاست. امیدوار بودم کیارش و

 یش نیفتد. بیتوجه به پدرش به سمت خانه دویدم. صفا، فقطدارودستهاش روی عهدنامه پایبند بمانند و اتفاقی برا

 .صفا میتوانست به منطقهی ممنوعهی جنگل برود و گیشا را برگرداند

 به خودم قول دادم اگر گیشا سالم برگشت، تمام ماجرا را برایش تعریف کنم. در دلم غوغا بود، میدانستم حتی اگر

 با من برنخواهد گشت؛ ولی صفا به یمن انسان بودن میتوانست واردعهدنامه را بشکنم و وارد جنگل بشوم گیشا 
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 جنگل بشود که جان او هم برایم ارزش زیادی داشت.در عهدنامه فقط گرگینهها نمیتوانستند به حریم آن درندهی

 .لعنتی بروند و صفا میتوانست

 .ته بود و لـ*ـباسهایش را تنش میکرددرب خانه را با شدت باز کردم و با چشم دنبال صفا گشتم. کنار کای نشس

 .با دیدن چهرهی رنگپریده و مشوّش من، از کنار کای بلند شد و به سمت من دوید

 چی شده؟ -

 !گیشا... گیشا رفته تو جنگل -

 .صفا نگاهش در چشمانم خشک شد

 گیشا کیه؟ گرگینهس؟ -

 .هدنامه رو بشکنمنه دوستمه! فقط تو میتونی وارد جنگل بشی، من نمیخوام فعالً ع -

 .استرس در لرزش صدایم هویدا بود

 پارچهای که میان دستش بود را پرت کرد و با هم از خانه خارج شدیم. صدای کوبیدهشدن پاهایمان در تاریکی آن

 .شب، روی آسفالتهای کف جاده، در فضای تاریک خیابان میپیچید

 چه شکلیه؟ -

 .یه مانتو بلند تنشه با یه روسری تیره -

 .تو و بقیه گرگا به هیچ عنوان وارد جنگل نشید -

 :درحالیکه انگشتان دستم را تاب میدادم، تاکید کردم

 .مراقب خودت باش. اگه نیومد مجبورش کن بیاد -

 صفا نگاهش را از چشمانم گرفت و جادهی آسفالت را دوید و وارد جنگل شد. من روبهروی جنگل ایستاده بودم و

 که روبهرویم بود؛ زل زده بودم. دستم را روی سرم قالب کردم و نگاهم به چراغ جنگلبانی به هزارتوی سیاهرنگی

 بود که از دور سوسو میزد. دلهره سـ*ـیـنـهام را میفشرد و ریسهی موئی که میان دستهایم بود، بیاختیار الی

 صداهایی که از جنگلپنجههایم کشیده میشد. بیهدف راه میرفتم و با چشمهای بسته تمام تمرکزم را روی 

 میآمد، جمع کردم. صدایش را نمیشنیدم؛ دلم را به صفا خوش کرده بود و منتظر بودم هر لحظه با گیشا از آن

 .خانهی شیاطین بیرون بیایند. صدای پای بقیه را پشت سرم شنیدم. چیتو جلوتر از همه به سمتم دوید

 گیشا چی شده؟ -

 !رفته جنگل -
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 ـیـنـهام چنگ میزد اجازه نمیداد تمام اتفاق افتاده را بگویم. نگاهم لحظهای از درختاناسترسی که به سـ*

 جنگل جدا نمیشد که صدای خرناسه کشیدن و خرد شدن استخوان، نگاهم را از آن سیاهی به سمت خودش

 ا به زمین کوبیدمکشاند. چیتو جسم دریده بود و با قدمهای بلندش از کنار من به سمت جنگ خیز برداشت. پاهایم ر

 و به سمتش پریدم، پوزهام روی گـ*ـردنش فرود آمد و به سمت جاده پرتش کردم. به خودم که آمدم روی چهار

 دست و پا، روبهروی چیتو ایستاده بودم. چیتو نالهی ریزی کرد و سریع روی پاهایش ایستاد. نفسهای منقطع و

 در وجودم بود، این بار در کمتر از چند ثانیه، جسمم را بدونداغم از ریههایم بیرون میزد و استرس و خشمی که 

 ذرهای درد دریده بود و خوی حیوانیام را به جان چیتو انداخته بود. چند لحظه نگذشت که متوجه رفتارم شدم و

 .قدمهایم را به سمت چیتو کشیدم. سرش را پایین انداخته بود و با پوزهاش خراش روی پای چپش را تمیز میکرد

 .وارد ذهنش شدم، امیدوار بودم دلیل کارم را بفهمد

 .ما نباید وارد جنگل بشیم -

 .سرش را باال آورد. گرگ بالغ طوسیرنگ و بزرگی که روبهرویم بود، چشمان براقش را به چشمانم دوخت

 .ولی گیشا اونجاست -

 .اگر قرار به رفتن بود خودم زودتر از تو واسه نجاتش رفته بودم -

 فاقی واسهش بیفته چی؟اگه ات -

 !دلم رو اول به صفا خوش کردم، بعدش به وفاداری اونا به عهدنامه -

 !وفاداری؟ درندهها؟ خیلی زودباوری نیرا -

 سرش را چرخاند و پشت به من به حصار جنگل نزدیک شد. جیک آنطرف جاده ایستاده بود و شاهد بیقراریهای

 تاد. رفتارش و جملهی آخری که گفته بود، در سرم میچرخید و نگرانیاممن و چیتو بود. چیتو لحظهای آرام نمیایس

 .بابت گیشا اجازه نمیداد جوابش را بدهم و قانعش کنم که جان گیشا برایم باارزشتر از عهدنامه است

*** 

 گیشا

 . صدایریسهی سیاهرنگ مویی که از زیر ِ گره روسریام بیرون زده بود را با دستهایی که میلرزید مرتب کردم

 نیرا را هنوز میشنیدم که التماسگونه مجبورم میکرد تا وارد جنگل نشوم. شاید مسیرم را اشتباه آمده بودم؛ ولی

 اگر جدالمان به خانه و پدرم کشیده میشد مجبور میشدم نیرا را بپذیرم. بخشیدن او برایم خیلی سخت بود و

 بودم، یکباره در سختترین روزهایم، چنان رهایم کرد ندیدنش را ترجیح میدادم. تنها رفیقی که سالها کنارش

 .که کمکم به نبودنش عادت کرده بودم و خاطرهی شیطنتهایمان به سایهای کمرنگ تبدیل شده بود
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 کفشهای پاشنهدارم در خاک و برگها فرو میرفت و سنگِ ریزی که زیر پنجهی کفشم شیطنت کرد، باعث شد

 زمین بخورم. بغضی که نیرا به جانم انداخته بود، با سوزش خراش بزرگی که رویسکندری ریزی بخورم و بیهوا، 

 قوزک پایم افتاده بود، به یکباره ترکید و نتوانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. از یک طرف دلم برایش تنگ شده

 در آ*غـ*ـوش بود و هـ*ـو*س شیطنتهایمان دلم را قلقلک میداد و از طرف دیگر، از روز خاکسپاری که من را

 !پدرم امان داد و رهایم کرد، نمیتوانستم او را ببخشم

 .همانجا روی زمین نشستم و کفشهایم را از پاهایم درآوردم و سرم را الی دستهایم امان دادم

 منتظر بودم کمی بگذرد و به خانه برگردم. اما تعجب کردم چرا نیرا دنبالم نیامد! هر لحظه منتظر بودم از پشت

 سر برسد و دلیل رفتنش را برایم بگوید و من از روزهایی بگویم که سردی خاک هم نتوانست داغش را سرد درختی

 .کند. از شبهایی که بعد از رفتن مادرم پر از قرصهای آرامبخش و خواب با چشمهای اشکآلود بود، بگویم

 !شتاما او تنهایم گذاشته بود و بخشیدن او برایم به سختی روزهایی بود که گذ

 اشکی که از گوشهی چشمهایم روی سراشیبی دماغم سر خورده بود را پشت پنجهام پاک کردم و گره روسریام را

 .محکم کردم

 تازه متوجه خوف جنگل شده بودم... و رعشهی دستهایم شدت گرفته بود. سرمای پاییز از البهالی درختان دور

 شهایم را چنگ محکمی زدم و نگاهم را از شکل مخوفتنم پیچید. دستهایم را زیر بـ*ـغـلم امان دادم. کف

 درختان قطور، به سمت مسیری که آمده بودم دوختم تا زودتر به جاده برگردم و به خانه برسم. برگهای چسبیده به

 لـ*ـباسم را تکاندم و پاهایم را روی تن سرد جنگل گذاشتم. قدمهای تندم را به سمت جاده کشاندم که صدای

 پاهایم را درجا خشک کرد. قلبم در یک لحظه لگد محکمی به سـ*ـیـنـهام کوبید و دستهایم یخ جیغ زنانهای

 کرد. سرم به اطراف میچرخید و دنبال منبع صدا میگشتم که جیغ بعدی کنار گوشم کشیده شد و بادِ حرکتی

 م گذاشتم. چنان شوکهجسمی از کنارم، موهایم را از کنار روسری به روی صورتم کشاند. دستهایم را روی گوش

 شده بودم که پاهایم سست شده بود و پنجهی پاهایم را حس نمیکردم. بااینحال دستی به ِ گره روسریام انداختم

 و به سمت مسیری که میرفتم دویدم. صدای جیغ به قهقهه تبدیل شد و هر لحظه رعشه عجیبی به جانم

 خاندم، دستی از پشتِ گـ*ـردنم، موها و یقهی لـ*ـباسممیانداخت. آخرین باری که سرم را با وحشت به عقب چر

 را کشید و محکم روی زمین پرتم کرد. با کـ*ـمـر روی سنگها و ریشههای بیرونزده از خاک افتادم و درد تا

 انتهای شکم و گـ*ـردنم کشیده شد. نفسم یک لحظه از درد قطع شد و هر چه تالش کردم که با کمک

 مان نمیداد و آه از نهادم بلند میشد. نفسهای داغی که با لرزش از مجرای تنفسیامدستهایم برگردم، درد ا

 بیرون میآمد با وحشت مجبورم کرد روی چهار دست و پا، با زحمت بایستم. سنگینیام را روی تنهی قطعشده

 شدهامانداختم و ایستادم که احساس کردم دستی روی موهایم کشیده شد. آب تلخشدهی دهانم از گلوی خشک
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 پایین نرفته بود که دست سردی را روی گلویم حس کردم، درست روی شاهرگم کشیده میشد و جسمم در حصار

 دست پرقدرتی اسیر شده بود. از وحشت جیغ کشیدم. تقال میکردم؛ اما هر لحظه محکمتر، محصور میشدم. درد

 میتوانستم آنهمه قدرتی که در آن محصورستون فقراتم فلجم کرده بود و وحشت سـ*ـیـنـهام را آتش میزد. ن

 بودم را درک کنم. دست آزادی که روی شاهرگم با آرامش تکان میخورد، موهای بازشده و سیاهم را از روی

 گـ*ـردنم به طرف دیگر ریخت و صورتش را مماس با صورتم قرار داد. نفسهایش اللهی گوشم را یخ کرد، برای

 از گوشهی چشمم پایین آمد و کاسهی داغ شدهی چشمم هر لحظه ممکن لحظهای بیحرکت ماندم. اشک داغی

 بود زیر بار فشار وحشتی که به جانم افتاده بود، رگ پاره کند و داغی خون، چشمم را پر کند. گلویم میسوخت و

 هدیگر یارای جیغ زدن نداشتم. چیزی که از گوشه چشم میدیدم، مغزم را آتش زد. این چشمهای قرمز و خونبست

 را قبالً هم دیده بودم؛ ولی نمیدانستم کجا؟! دندانهای بلند بیرونزدهای که کنار صورتم رخ نشان میداد را قبالً

 روی رگ گـ*ـردنم حس کرده بودم؛ ولی هرچه به مغزم فشار میآوردم بیشتر در سیاهی غرق میشدم؛ اما مطمئن

 . چشمهایم را بستم، نمیدانستم از کجا؛ ولی مطمئنبودم مرگ مرا محکم در آ*غـ*ـوش گرفته و راه فراری ندارم

 بودم این دندانها شاهرگم را خواهد درید. حتی احساس میکردم قبالً این درد را کشیدهام و مکیده شدن خون بدنم

 .را حس کرده بودم

*** 

 کیارش

 میکرد، عـ*ـطشـم جام کریستالی که در دستم بود را، مقابل چشمهایم آوردم؛ خون غلیظی که درونش خودنمایی

 را تـ*ـحـر*یـک کرده بود. جرعهای اندک سر کشیدم. داغیاش راه گلوی خشکشدهام را باز کرد و در تمام

 وجودم جریان پیدا کرد. مدتها بود طعم خون ساحره را نچشیده بودم، بهطوری که گویا، مزهی شورش را از یاد

 *ـذت مزهمزه میکردم، بیمیل پایین دادم. جریان خون داخلبـرده بودم. آخرین جرعه را درحالیکه در دهان با لـ

 رگهایم، به گـ*ـردن و سر و در آخر، به چشمهایم کشیده شد و گرمایش وجودم را از کالبد سردی که در آن

 زندانی بود، بیرون کشید. بقایای خون را از روی لـ*ـبم پاک کردم و از پس جامِ خالی، به سمت صدایی که از

 .آمد خیره شدم. فضای تاریک روبهرویم فقط با آتش کمجانی که روشن شده بود قابل دیدن بودروبهرو می

 چادرهای سوخته و نیمکتهایی که قبالً محل زندگی گرگها بود، االن تحت مالکیت من قرار داشت. افرادم را

 قصد داشتیم تا قبل از طلوع برای شکار به مناطق دیگر فرستاده بودم. من و آلبین و دنیل در جنگل مانده بودیم و

 آفتاب به مخفیگاهمان برگردیم. دنیل ساعتی پیش رفته بود و آلبین به خاطر مقاومتی که به سِحر داشت میتوانست

 شینا را برای حمایت از من مجبور کند. لـ*ـذت شکنجهی شینا و سلطه بر جنگل، لحظهبهلحظه کامم را به خون
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 .به آرزویم تبدیل شده بود راهنما تشنهتر میکرد و نابودیاش

 

 

 

 

 پاهایم را کمی عقب کشیدم و صافتر نشستم. جام هنوز درون دستم بازی میکرد. به ساحرهای زل زده بودم که

 .دیر یا زود مجبور میشد زیر شکنجههای آلبین، خدمت کردن به من را بپذیرد

 از رگ دست راستش هنوز قطرهقطره خوندست و پاهایش، بهصورت ایستاده به درخت روبهرویم بسته شده بود و 

 تراوش میکرد. جام را کنار دستم روی زمین گذاشتم و قدمهایم را سمتش شدت دادم. آلبین ناخنهای سیاهش را

 آرام روی صورت شینا میکشید و دردی را به جانش میانداخت که از چشمهای جمعشدهاش هویدا بود. به سمت

 .حشیاش را کنار کشید و قدمی به عقب رفتمن چرخید و به محض دیدن من صورت و

 چهرهی رنگپریده و نبض سریع گـ*ـردن ساحره، با نزدیک شدن من شدت گرفت. دستم را از کنار صورتش روی

 درخت رساندم و به چشمهایش زل زدم. حلقهی قرمز دور چشمهایش و بوی خونی که از رگ دست راستش

 ـ*ـبهایم را هم چسبانده بود. نگاهم را از شاهرگش برداشتم و دوبارهمیآمد، دوباره گلویم را خشک کرده بود و ل

 : به تیلهی سیاهرنگ چشمهایش خیره شدم

 انتخاب با خودته! یا کنار من جنگیدن و حفاظت از افرادم، یا خالی شدن خون بدنت تا آخرین قطره و سوختنت تو -

 !همین آتیش

 .میاش روی هم دیگر میلرزیدهمچنان به چشمهایم زل زده بود و لـ*ـبهای زخ

 !نیرا نمیذاره تو هر غلطی دلت خواست بکنی -

 لحن بُرّایی که از الی دندانهای بههم فشردهاش بیرون میآمد، کاسهی سرم را سوزاند. این تولهگرگ مگر چه

 کرده بود که این ساحره او را مقابل من میدید؟

 !نم، اما به وقتشاون تولهگرگم مثل راهنمای قبلی همینجا آتیش میز -

 غرق در چنگ و دندان نشان دادن به ساحرهام بودم که نسیم مالیمی از کنار صورتم گذشت. عطری که با وزش

 باد، بینیام را پر کرده بود سرم را آتش زد. نگاهم را به دستان شینا انداختم، امیدوار بودم بوی خون او باشد که

 ین بو از باریکهی خونی که از سر انگشتانش جاری بود، به مشاممچنان جانم را دچار تشویش کردهاست؛ اما ا

 نمیرسید. دستم شل شد و از روی تنه درخت پایین آمد. جهت وزش نسیم را پیدا کردم و هر بار با نفس عمیقی که

 بوی از بینیام میکشیدم، وجودم میلرزید. چشمهای خمـارگونهام، نیمهباز بودند و دیوانهوار به دنبال منشاء آن

 خون میگشتم. شینا را به کلی فراموش کرده بودم. گزگز مجرای تنفسیام از بینی به چشمها و کاسهی سرم رسیده

 بود. صدای کمک خواستن زنی از چندمتر دورتر، باعث شد سرعت عجیبی به پاهایم بدهم. با هر قدم که به سمت

 نفسی که میکشیدم خاطرات سیاه و کمرنگی صدا میرفتم بوی خون ملموستر میشد و مـ*ـسـتم میکرد. با هر
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 .از جلوی چشمهایم میگذشت و من فقط به سمت منشاء این تنش، مـ*ـسـتانه میدویدم

 

 

 

 

 حجم سیاهرنگ بزرگی را از پشت دیدم که در حال شکار بود. موهای طالییرنگ و بدن الغر اندامش کامالً

 اید عهدنامه را نقض میکردیم، حداقل االن وقتش نبود. دنیلدورتادور دخترک پیچیده شده بود. به سمتش رفتم، نب

 .با اینکه وفاداریاش به من ثابت شده بود؛ ولی کارهای خودسرانه و بیفکریهایش همیشه عذابم میداد

 دندانهای نیش بزرگش بین هوا و گـ*ـردن دختر بود که به سمتش حمله کردم. گـ*ـردنش را در جا شکاندم و

 ال حاالها مجبور نباشم التماسهایش را بشنوم و بیدارشدنش کمی طول بکشد، تا بعداً به حسابشامیدوار بودم حا

 برسم. دستهایش از دور جسم نیمهجان و وحشتکردهی دخترک باز شد و روی زمین افتاد. درست رو بهرویش

 شانهاش را بودم که سرش روی شانهام افتاد. صدای ضعیف تپش قلبش را میشنیدم؛ ولی اگر با دستهایم

 نمیگرفتم، ضعف شدیدی که به جانش افتاده بود او را به زمین میکوبید. بوی خون مرا به سمت زخم پایش

 کشاند. ناخودآگاه دستم را زیر پاهایش انداختم و بلندش کردم. موهای سیاهرنگ و ابریشمیاش از روی دستم پایین

 که نیمههوشیار در آ*غـ*ـوشم میلرزید، نمیدانست ریخته بود و عطر گرم خونش، جگرم را آتش میزد. دخترکی

 .در آ*غـ*ـوش چه موجودی امان گرفته؟! هرچه تالش کردم نفس نکشم نتوانستم بوی خونش را از جانم جدا کنم

 انگار در تکتک سلولهای مغزم رسوخ کرده بود و خاطرات آن شب لعنتی را برایم زنده میکرد. پاهایم قفل شده

 .به چهرهی سبزهاش نمیتوانستم کارِ دیگری بکنم بود و جز زل زدن

 در آ*غـ*ـوشم تکان ریزی خورد و بینی یخکرده و چانهی لرزانش را به سـ*ـیـنـهام فشرد. نفسهای منقطعش

 .جانم را آتش میکشید

 ایلبهای بههم چسبیدهام را لرزان باز کردم و بیاختیار نام پریسیما بر لـ*ـبهایم جاری شد. نگاهم بین اجز

 موزون صورتش چرخید که دوباره عطر خونش جنون را به جانم انداخت. محکم به سـ*ـیـنـهام چسباندم. صدای

 هر بازدمش دلم را میلرزاند. مسیر برایم نامعلوم بود؛ ولی خونی که از روی زخم کوچک پایش جلوه میکرد، تمام

 ریاش سـ*ـیـنـهام میشکست و بغض را به جانخاطراتم را به یکباره زنده کرد. خاطراتی که هر بار با یادآو

 .گلوی همیشه تشنهام میانداخت

 .مستقیم به روبهرویم زل زده بودم و او را بین دستهایم محکم چسبیده بودم. درختها را یکبهیک میگذراندم

 دی کشیدهصدای نالههای لرزانش در سرم تبدیل به جیغهای جانانم میشد. هر بار که ناله میکرد در سرم جیغ بلن

 .میشد و در هر لحظه صدبار در سرم میچرخید

 پری سیما با سـ*ـیـنـهی شکافتهشده، درست روبهروی من به خاک افتاده بود و من با صورت به زمین کوبیده»

 شده بودم. کنار جسم بیجانش روی زمین خزیدم و بدن خونینم را کنار جسمش کشاندم. از مهلکهای که چند
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 !یر بودم، فقط آتش نیمهجان و بزم تمامشدهای مانده بود و جسم بیجان جانانمساعت پیش در آن اس

 

 

 

 

 تمام صورتم یکپارچه اشک بود که زخمهای صورتم را میشست. سوزِ صدای هقهقهایم، باالی سر زیباییرویی

 تهایی کهکه شیفتهاش بودم، جان درختان جنگل را آتش میزد و آنها هم پابهپای من ناله سر میدادند. با دس

 میلرزید، سرش را روی زانوهایم گذاشتم. انگشتانم میان موهای طالیی و کوتاهِ نامنظمش، میرقصید. جانم آتش

 گرفت و لـ*ـب گزیدم از دو گیسبافت بلند و زرین، که با قساوت و دندانهای بُرَندهی چاقو، از سر خورشید

 ا شده بود. صدای ناله خفیفش، کورسویی از امید را درزندگیام، بریده شده و مثل وصلهای ناجور، در گوشهای ره

 :دل چاکچاکم روشن کرد

 ...کیـ...کیارَ-

 هجوم خون را به قلبم حس کردم. به صورت زخمی و ماهگونهاش زل زدم و از نا کجای سـ*ـیـنـهام با خوشحالی

 :و اشک توام گفتم

 !جانم! جانم پری من -

 های باز کرد و صورت تَکیده و زارم را کاوید و لحظهای بعد، دمایچشمهای بیفروغ دریاییاش را برای لحظ

 بدنش به طور ناگهانی افت کرد! با بهت و حیرت به صورت بیرنگش نگاه کردم و با عجز صدایش زدم. تنش که

 ن،در آ*غـ*ـوشم بود را تکانی دادم و نامش را فریاد زدم؛ ولی خورشید زندگیام، غروب کرده بود و با البههای م

 .باز نمیگشت

 دستهای بریدهشدهام را روی دستهای سفید و ظریف جانانم میکشیدم تا سرمایش جانم را سرد کند و من هم

 کنار او بمیرم. دستی که از کنار جسمش روی زمین افتاده بود را باال آوردم تا بـ*ـوسـهای به آن حریر سفید که هر

 ش مانعم شد. دستمال زینتیاش، غرق در خون الی پنجهاشبار نوازشگرم بود بزنم، که انگشتهای مشتشدها

 مچاله شده بود. دستمال را بیرون کشیدم و از ته دل به صورتم چسباندم و دیوانهوار نامش را فریاد میزدم. صدایم

 .«گلویم را خراش میداد و نالههای آخرم فقط گلویم را میسوزاند

 ا یکباره بلعید و اشک جمعشده در چشمهایم به یکبارهدستی که از پهلو روی کـ*ـمـرم نشست خاطراتم ر

 .خشک شد. بوی خون این دختر تبزده، حتی ذرهای با عطر خون جانانم تفاوت نداشت

 کمی به هوش آمده بود و خودش را با تمام وجود به جسم سردم چسبانده بود. تقالیم برای فرار از عطری که جانم

 .را آتش کشیده بود، بیفایده بود

 یدوار بودم زودتر به جاده برسم. صدای زوزهای که از بیرون جنگل شنیدم حباب احساسم را ترکاند و دوباره باام

 دنیای وحشیام روبهرو شدم. به سمت صدا حرکت کردم. جنگل سیاهرنگ فقط با نور کمرنگ ستارهها روشن شده
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 میکشید. در دل حسرت آن لحظهای را بود. نگاهم را به زحمت به صورتش انداختم. او هنوز زنده بود و نفس

 خوردم که پریسیمایم بیجان و سرد در آ*غـ*ـوشم بود و نتوانستم کاری بکنم. بیاراده لـ*ـبهای لرزانم به

 

 

 

 

 سمت پیشانیاش کشیده شد و پیشانی خیسش را لحظهای زیر لـ*ـبهایم حس کردم. به یاد جانان بیجانم

 . صدای زوزههای ممتد، من را به خودم آورد و عهدنامهای که فعالً دست وبـ*ـوسهای به این یادگار غریبه زدم

 .پایم را بسته بود

 شاید پس دادن این دختر میتوانست اعتماد گرگها را جلب کند، تا زمانی که خودم تصمیم به شکستن عهدنامه

 انتقام جانانم، داده بودم و بگیرم. من صاحب بدون شرط جنگل و شهری بودم که تمام انسانیتم را در آن، به ازای

 ! هیچ گرگی حق گرفتنش را نداشت

 پاهایم را شتاب دادم و به سمت صدا حرکت کردم. نزدیک جاده رسیده بودم که قدمهایم شل و نگاهم دوباره به

 .غریبه دوخته شد. آخرین نفس را با تمام جان کشیدم و پایم را در جاده گذاشتم

 ولههایش ایستاده بودند و تعجب در چشمهایشان هویدا بود. گرگ طوسی به سمتدرست روبهروی من، راهنما و ت

 هجوم آورد که نیرا مانعش شد و غرش دنداننمایی را حوالهاش کرد. گرگ قهوهای محتاطانه به من نزدیک میشد،

 زمزمه اجازه ندادم خیلی نزدیک شود، با سرعت همیشگیام گیشا را روبهرویش روی زمین گذاشتم و کنار گوشش

 :کردم

 !دفعهی دیگه زنده نمیبینیش -

 فقط نسیمی که از حرکت سریعم به موهایش خورد را حس کرد. همچنان نگاهش را که دنبالم بود را حس کردم و

 .وارد سیاهی جنگل شدم

*** 

 نیرا

 یا به آن دوسریعتر از چیزی که فکر میکردم گیشا را روبهرویم روی زمین گذاشت. نمیدانستم به گیشا نگاه کنم 

 .تیلهی میشیرنگ، که رنگ خون خشکشدهاش در شب هم میدرخشید

 .نسیمی که از رفتنش به جانم افتاد، باعث شد نفس راحتی بکشم و به سمت گیشا خیز بردارم

 پوزهام را به صورتش نزدیک کردم، دم ضعیفش جان تازهای به من داد. چیتو و جیک گیشا را که روی کـ*ـمـر من

 به سمت خانه رفتم. مطمئن بودم اگر هرلحظه کامالً به هوش بیاید و گرگی به این بزرگی را ببیند، از خواباندند

 ترس سکته میکند. تنش را روی پشتم تکانی داد و وقتی شروع به حرکت کردم، پنجهاش را الی موهای تنم

 .کشیده میشد کشید. هر لحظه که تکانها شدت میگرفت، موهای تنم را میکشید و چهرهام در هم
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 پلههای چوبی خانه، زیر پاهایم ناله میکرد. گیشا را روی تخت زواردررفته و آهنیام رها کردم و برای اولین بار

 روبهروی آینهی موجدار اتاقم، جسم سرد کردم و به حالت انسانیام برگشتم. چشم دوخته بودم به تن بزرگی که

 

 

 

 

 به سفیدی روزی که متولد شده بود، تبدیل میشد. موهایم خیلی لحظه به لحظه آب میشد و پوست قهوهایرنگش

 سریع تمام کـ*ـمـرم را پوشاند و دندانهایم از روی لـ*ـبهایم به داخل لثههایم فرو رفت. لـ*ـباسی که نیمهاش

 از روی تخت آویزان بود را روی سرم کشیدم و به سمتش رفتم. چهرهی رنگپریده و دستان یخکردهاش باعث شد

 ارش دراز بکشم و چند دقیقهای را به آن هالل گندمگون زل بزنم. چهقدر دلم برایش تنگ شده بود؛ اماکن

 .رفتارهایش باعث شده بود به ماندنش امیدوار نباشم

 .دستم را روی پیشانیاش گذاشتم که داغی کف دستانم، چشمانش را نیمه باز کرد

 ! نیرا -

 میآمد. سرش را به سمت من برگرداند و دستی به چشمش کشید صدای وحشتزدهاش، بیجان از گلویش بیرون

 .که قطرهی اشک گوشهی چشمش را پا ک کند

 !گیشا... گیشا -

 .آرام صدایش زدم، گوشهی لـ*ـباسش را پایین داد و پشتش را به من کرد؛ دانستم هنوز هم از من دلخور است

 .ارم که اگه بشنوی بهم حق میدیگیشا میدونم هنوزم ازم ناراحتی؛ ولی کلی حرف واسهت د -

 او همچنان سکوت کرد و من نتوانستم از جنگل بپرسم. نگرانی و فکر و خیال اتفاقاتی که در جنگل افتاده بود مثل

 .خوره جانم را میخورد. از کنارش بلند شدم تا به سمت در بروم که صدایش مانعم شد

 نیرا تو اون خرابشده چه خبره؟ اونا کیاَن؟ -

 .مغمومش دلم را گرم کرد. از لحنش معلوم بود دنبال انکار کردن نیستلحن 

 .لـ*ـباست رو مرتب کن بیا پایین همه چی رو واسهت توضیح میدم -

 .لبخند شیرینی را بار آن صورت تبزده کردم و از پلهها پایین رفتم

 گذاشته بود. با آمدن من سرشچیتو با همان ظاهر طوسی و بزرگش جلوی در نشسته بود و پوزهاش را روی زمین 

 .را بلند و نگاهش از پشت من به دنبال گیشا بود

 .چیتو فعالً جلو چشماش نباش تا وقتی بهت گفتم بیا! نمیخوام وحشت کنه -

 .هنوز روی پلهها بودم که صدای جیک من را به سمت خودش کشاند

 مگه میخوای بهش همه چی رو بگی؟ -

 !آره -



www.taakroman.ir  

 

  

 
51 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 همیشه گرهخوردهاش دادم و منتظر بودم با کوچکترین حرفی عقدههای این چند روز را جواب قاطعی به اخمهای

 .سر او خالی کنم

 !ولی تو این حق رو نداری -

 

 

 

 

 صدای مردانهاش در سرم پیچید. دستم را روی نردبان چوبی چنان فشردم که صدای نالهی چوب از زیر پنجههایم

 .به گوش همه رسید

 ین میکنم. یادتون نره من هنوز راهنمام... شاید به خاطر تو و ویا و بقیهی خانوادهم مجبوراینجا من حق رو تعی -

 .شدم به کیارش باج بدم؛ ولی من هنوز نیرام

 حرفهایم از الی دندانهای بههم فشردهام بیرون میآمد. نگاههای جیک و حرفهایش، زهری داشت که تا اعماق

 .پاهایم به سمت آشپزخانه رفتم سرم را آتش میزد. پلهها را با کوبیدن

 هنوز لیوان آب درون دستهایم بود که صدای کوبیده شدن در و رفتن جیک فضای خانه را سبکتر کرد. جرعهی

 خنک آب در آن هوای پاییز و سرد باز هم دل داغشدهام را خنک کرد. به سمت پذیرایی رفتم، نگاهم در کل اتاق

 کرده بودند و به دیوارهای خانهام که حکم قفس برایشان داشت، زل زده گشتی زد. تمام خانوادهام گوشهای کز

 بودند. طبیعت گرگها آزاد بود و خانه و دیوارهایش نفسشان را تنگ میکرد. گرگها زادهی جنگل بودند و شهر و

 لم برایآدمهایش برایشان غریبه بود. از وقتی برگشته بودیم همه به اجبار در خانهام مانده بودند.خودم هم د

 روزهایی که در جنگل کنار ساها و قبیلهام بودم تنگ شده بود. چادرهای کرمرنگ و بزرگشان به دیوارهای تاریک

 .خانهام تبدیل شده بود و زیاد نمیتوانستند تحمل کنند؛ این را از نگاههایشان به راحتی میشد خواند

 ودند. صدای بوقهای ممتد تلفن در گوشم پیچیدساعت از نیمههای شب گذشته بود و صفا و جیک هنوز برنگشته ب

 و تلفن را که در دستم سنگینی میکرد سر جایش گذاشتم. از دروغی که به پدر گیشا گفته بودم خودم هم خندهام

 گرفته بود. پدرش از دوستی و رفع شدن مشکل ما خوشحال بود و پیشنهاد شام فردا شب را برای مهمانی سه نفره

 .تالشم را کردم تا مشغله را بهانه کنم اما بیفایده بود داد؛ اما من تمام

 نفس حبسشدهام را بیرون دادم که صدای جیرجیر پلهها را شنیدم. گیشا روسری من را سرش کرده بود و مانتوی

 بلند و تیرهاش هنوز خاکی بود. لـ*ـبخند شیرینی روی لـ*ـبهایم نشست، منتظر بودم هر لحظه شیطنتهایش را

 .الفهام کند؛ ولی نگاهش آنقدر سرد بود که صورت بیروحش هم کمکی به خوشحال کردنم نمیکردشروع و ک

 .پلهها را بدون توجه به من پایین آمد و روی کاناپهی مامان ملیحه نشست

 !گفتی میخوای یه چیزایی رو بگی؛ ولی قبلش باید به سوالم جواب بدی -

 ز لـ*ـبخند روی لـ*ـبهایم بود و به چهرهی درهم و مشوّش اوبه سمتش رفتم و مقابلش روی زمین نشستم. هنو
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 .زل زده بودم

 .بپرس -

 تو جنگل چه خبره؟ -

 ! اول تو بگو چی دیدی -

 

 

 

 

 .از روی کاناپه پایین آمد و درحالیکه نگاهش بین خانوادهام میچرخید، درست زانو به زانوی من نشست

 .گار قبالً دیده بودمش، دندونای وحشتناکش رو نزدیک شاهرگم کردنیرا تو جنگل یه چیزی بهم حمله کرد که ان -

 .نمیتونستم تکون بخورم، انگار الی دستاش قفل شده بود

 .مکث کوتاهی کرد. تمام تنم گزگز میکرد و با لـ*ـبخند جمعشده به صورت مضطربش نگاه میکردم

 .خب... گیشا حرف بزن -

 ود. انگار یه بارِ دیگه دندوناش رو توی شاهرگم حس کرده بودم. نیرا اونا چیاَن؟نیرا انگار قبالً برام اتفاق افتاده ب -

 بهت میگم، فقط قبلش بهم بگو که بالیی سرت نیاوردن؟ -

 نه... یعنی نتونست. من دیگه رمق تقال کردن نداشتم که احساس کردم یکی نجاتم داد. بعدش رو خیلی یادم -

 ه حیوون انداخته شدم. نیرا اینجا چه خبره؟نیست، به جز اینکه انگار روی تن ی

 چیزهایی که شنیده بودم، باورم نمیشد؛ یعنی کیارش گیشا را نجات داده بود؟! مبهوت و غرق در افکارم بودم که تیا

 :خودش را به ما رساند و گفت

 .نشونش بده -

 چهجوری؟ -

 .تهایش را در دستم فشردمتیا دستهای ما را به هم قفل کرد و من با تمام جانی که داشتم دس

 .حاال مثل همون وقتی که ساها همه چی رو بهت نشون داد بهش نشون بده -

 دوباره سراغ غـ*ـریـ*ــزهام رفتم و وارد تاریکترین نقطهی ذهنم شدم و درست وسط چادرهای قبیلهام متوقف

 .د و با هم به سمت چادرش رفتیمشدم. من درحال برداشتن کولهپشتیام بودم که ساها از بین جمعیت به سمتم آم

 گیشا چشمهایش را بسته بود و وقتی ابروهایش درهم گره خورد، متوجه شدم او هم همان چیزی که من میبینم را

 .میبیند و کارم را درست انجام دادهام. کمکم تجربهی تواناییهایم، حس قدرت را برایم شیرین جلوه میداد

 م، تا تب خون را خیلی بیعکسالعمل نگاه میکرد؛ به همان شب رسیدیم که گیشااز اولین دیدارم با ساها و قبیلها

 زخمی شد و من برای اولین بار جسم دریدم. صورتش در لحظه تغییر کرد و خیس عرق شد. دستهایم را در

 .دستهایش چنان میفشرد که هر لحظه ممکن بود رهایشان کنم
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 من جدا کرد و به عقب پرت شد. تیلهی سیاهرنگ چشمهایشمن جسم دریدم و گیشا با وحشت دستهایش را از 

 را درحالیکه اشک حلقه بستهای محاصرهاش کرده بود را به من دوخته بود. دوباره دستهایش را گرفتم و آرام

 :زمزمه کردم

 .شیش... اگه میخوای جواب سواالت رو بگیری فقط نگاه کن -

 

 

 

 

 ه در چشمانش، از گوشهی چشمش سر خورد و به سمتچشمهایش را بست، درحالیکه قطرهی محصور شد

 .چانهاش سرازیر شد. دستهای لرزان و خیسش را چنگ زدم

 من در جنگل میدویدم درحالیکه گیشا روی پشتم بود و به سمت قبیلهام میرفتم. ساها دارویی به او خوراند و به»

 .«سمت خانه برگشتیم

*** 

 د تا جشن سالمتیاش و حملهی درندهها به قبیلهام! با اینکه اصالً دلمگیشا تمام اتفاقات را دید. از مریضی وو

 .نمیخواست اتفاقات تلخ را هم ببیند؛ ولی مجبور بودم دلیل رفتنم را به او بفهمانم

 به آن شب لعنتی رسیدم که وود با خون بهادر به درنده تبدیل شد، بغض به گلویم چنگ انداخت. لحظه ای چشم از

 .نمی داشتمروی چهرهاش بر

 ناگهان ذهنم به لحظهای رفت که سرم را روی سـ*ـیـنـهاش امان داده بودم و دستهایش از روی کـ*ـمـرم شل

 شد و او رفت. دستهایم بیحس شد؛ اما این بار گیشا دستهایم را محکم نگه داشت، انگار او هم تشنهی دیدن

 .کنار من تمام خاطراتم را مرور کردم بود. دوباره به آن روزها برگشتم. گیشا همه چیز را دید و

 هوا به گرگومیش صبح رسیده بود. صدای باز شدن در مرا از مرور اتفاقات این چند وقت بیرون کشید. جیک و

 صفا با هم وارد خانه شدند. من که دوباره سرم داغ شده بود، آخرین لحظه از رفتن کیارش و آن عهدنامهی لعنتی را

 .را جدا کردم نشانش دادم و دستهایم

 نگاهم به زمین دوخته شده بود و نمیتوانستم به چشمانش زل بزنم. نمیدانستم داستان عجیب زندگیام را

 .میپذیرد یا اینکه میرود و خیال میکند که تمام اینها خواب بوده و دوباره رهایم میکند

 رگ طوسیرنگی که از پشتم منگیشا بدون کلمهای حرف بلند شد و نگاه من به دنبالش چرخید. او به سمت گ

 میآمد، رفت. چیتو روبهروی گیشا ایستاده بود و او هم فقط به گرگی که روبهرویش بود زل زده بود. بر عکس

 تصورات من، اصالً نترسیده بود. سعی کرد دستش را نزدیک صورت چیتو ببرد که چیتو پیشدستی کرد و پوزهاش را

 .ش از حالت خشکی بیرون آمد و گوشهای چیتو را نوازش کردزیر دستهای گیشا رساند. کمکم دستهای

 .لـ*ـبخند از ته دلی روی لـ*ـبهایم نقش بسته بود، رفتار گیشا امیدوارم کرده بود
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 :گیشا هنوز دستهایش الی موهای سر چیتو بود که رو به من برگشت

 همهتون همین شکلی هستین؟ -

 !آره تقریباً -

 :ستهایش دورم گره خورده بود، در گوشم زمزمه کردبه سمت من آمد و درحالیکه د

 !ببخش نیرا! ای کاش همون موقع که اون اتفاق برام افتاده بود بهم میگفتی -

 

 

 

 

 نمیشد، اینبارم نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته. فقط دیگه تو جنگل نرو... حداقل تا وقتی که کیارش و -

 .دارودستهش اونجا هستن

 .و نجات دادولی کیارش من ر -

 .خودش را از آ*غـ*ـوش من بیرون کشید، نگاهش بین حدقههای چشمم میچرخید

 نه گیشا! درندهها از روی لطف از خون کسی نمیگذرن، کیارش که از همهشون وحشیتره! درسته نمیدونم چرا -

 وقتی نفهمم چی تو اینکارو کرده؛ ولی ته دلم یه چیزایی میگه که اصالً دلم نمیخواد بهش فکر کنم؛حداقل تا

 .کلهش میگذره

 :جیک رشتهی حرفهایم را پاره کرد و رو به گیشا گفت

 فقط هرچیزی رو که دیدی فراموش کن و راجعبهش حرفی با کسی نزن. وقتی راهنما تصمیم گرفت همه چی -

 .رو بهت بگه از عواقبش خبری نداشت

 .وت به سمت ویا رفتنگاهش را از روی گیشا به صورت من انداخت و بعد هم بیتفا

 .من خودم میتونم مراقبش باشم -

 سرم را به سمت آنها چرخانده بودم و منتظر بودم جیک نگاهش را از همسرش بگیرد و به من نگاه کند تا باز هم

 .جدال همیشگی من و جیک بیسرانجام نماند؛ ولی دخالت صفا مانع شد

 !نیرا اوضاع یکم عجیبه -

 چرا؟ -

 .از من جدا شده بود، به سمت جیک رفتگیشا که کامالً 

 :باز پرسیدم

 چی شده صفا؟ -

 امشب خیلی تالش کردم بیسروصدا وارد جنگل بشم، نمیخواستم متوجه من بشن. وقتی به گیشا رسیدم تو -

 بـ*ـغـل کیارش نیمههوشیار بود. چون مطمئن شدم قصد کشتنش رو نداره با خیال راحت همون اطراف پنهان
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 .ر شدم برگردهشدم و منتظ

 قدمهایش را به سمت من کشید. همچنان نگاهم در چشمانش بود و مشتاقانه منتظر بودم بقیهی حرفهایش را

 .بشنوم. او نگاهش را بین همه چرخاند و صورتش را نزدیک آورد

 .اونا شینا رو شکنجه میدادن -

 .برق از کاسهی سرم عبور کرد و صورتم را به عقب پرت کرد

 ا رفتار کیارش باهاش بد نبود! مطمئنی شکنجه بود؟ولی اونج -

 

 

 

 

 آره خودم دیدم. جز کیارش و دو نفر دیگه، کس دیگهای تو جنگل نبود. هرچی سعی کردم بیشتر نزدیک شم تا -

 بتونم دقیق متوجه بشم، ترس مانعم شد. ترسیدم بوم رو حس کنن! ولی خوشبختانه شینا مقاومت کرده بود؛ حداقل

 !که تو جنگل بودن تا زمانی

 نفهمیدی ازش چی میخواستن؟ -

 .نه...گوشام خیلی یاری نمیکرد ولی دهن قفلشدهی شینا رو خوب میدیدم -

 .باید هر طور شده شینا رو از اون خرابشده بیرون بکشیم -

 تون کردمسرم تاب عجیبی خورد و کلمات آخر با بیجانی بر زبانم جاری شد. دستم را روی کاناپهی مامانملیحه س

 .تا سرگیجهام و خوابآلودگی که چند ساعتی بود پلکهایم را به خارش انداخته بود، به زمینم نزند

 :گیشا که لحن بیرقم دوباره او را به سمت من کشانده بود، دستهایم را گرفت و با نگرانی پرسید

 چی شد نیرا؟ -

 :صفا به جای من جوابش را داد

 .ه. ببرش یکم استراحت کنهخیلی خستهس، چند شب نخوابید -

 تیا از کنار خواهرش بلند شد تا به من کمک کند که با دست اشاره کردم، نیازی نیست. پلهها را باال رفتم و کنار

 :درب حمام ایستادم

 .برو، صدای ملک در میاد. منم حالم خوبه، یه دوش میگیرم و میخوابم -

 مطمئنی؟ -

 .آره فقط یه کار مهم با ملک دارم -

 .درحالیکه انگشتهایم را روی پلکهایم فشار میدادم، سعی کردم کلمات آخر را به زور هم شده به گیشا بفهمانم

 بهش بگو نیرا گفت مراقب باشن کسی وارد جنگل نشه. خودش با جنگلبانی صحبت کنه! فکر کنم خودشون تا -

 .االن متوجه شدن اتفاقاتی افتاده
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 .باشه بهش میگم -

 یگه؟گیشا خوبی د -

 !آره -

 .لبخند تلخی روی لـ*ـبهایش نقش بست و من را داخل حمام هل داد

 !برو یه آبی به سروکلهت بزن، نمیدونی چه بوی گرفتی -

 ناخودآگاه خندهی ریزی روی لـ*ـبهایم نشست. گیشا هیچوقت دست از شیطنتهایش بر نمیداشت. دستهایش

 .ا را شنیدمرا فشردم و وارد حمام شدم. صدای رفتنش از پلهه

 

 

 

 

 بیاختیار شیر آب را باز کردم. صدای قرقر لولهها در حمام سیمانی اتاقم پیچید. آب گرمی از الی موهایم به سمت

 صورتم آمد و بعد هم تمام گردن و لـ*ـباسم را خیس کرد. دلم برای داغی سوزانش که پوستم را به خارش

 رمی که تنم را نوازش میکرد، آرام گرفت. لـ*ـباسهایمیانداخت تنگ شده بود. تمام جانم زیر دوش آب گ

 .خیسم را همانجا انداختم، خوابی که چشمانم را آتش زده بود مانعم میشد یک ساعتی را زیر آب گرم بمانم

 سرمای ضعیف آن صبح نرسیده، لرزه به جان خیسم انداخت. دمِدستترین لـ*ـباس را با عجله تنم کردم تا سرما

 به تنم بکشد. موهای سنگین و خیسم را با حوله جمع کردم و خودم را روی تخت انداختم. آفتابکمتر دستش را 

 کمکم رخ به آسمان نشان میداد و از الی پردههای کنار کشیده شدهی اتاقم چشمهایم را نشانه رفته بود. رواندازم

 .مرا روی چشمهایم کشیدم و در کمتر از چند ثانیه در تاریکترین نقطه غرق شد

*** 

 موهایم در چنگهایش بود و روی زمین کشیده میشدم. سنگها زیر بدنم تکان میخوردند و خون جاری شدهی

 روی زمین تمام تنم را خیس کرده بود. هر لحظه که مقاومت میکردم، دستهایش را محکمتر میکشید و جیغ

 ای کف سرم را بشنوم که ناگهانبلندتری میکشیدم. دستهایم را به مچش قالب کردم تا کمتر صدای قرچقروچه

 رهایم کرد و کف سرم در یک آن داغ شد و موهایم از کنار صورتم، روی چالهی خون کوچکی که روبهرویم بود

 .ریخت

 سرم را که باال آوردم همان ساحرههایی که در لنج خوابشان را دیده بودم، به ستونها بسته شده بودند و چشمها و

 گیج نگاهشان میکردم، جهت نگاهم به سمت مردی که از بین جمعیت بیرون آمددستهایشان هم بسته بود. 

 .چرخید

 صورت مرد جوان را به خوبی نمیدیدم، همین که سر چرخاند تا از آتش کوچک کنارش هیزم آتشگرفتهای بردارد

 مئن شومصورتش را کامل دیدم. هین کوتاهی کشیدم و نگاهم را بدون لحظهای مکث به چهرهاش دوختم تا مط



www.taakroman.ir  

 

  

 
57 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 همان سیرادو است. موهای سفیدش کامالً سیاه بود؛ ولی همان چشمهای مکار را داشت. چوب نیمهسوختهای را

 :بلند کرد و درحالیکه شعلهی ضعیف چوب، صورتش را سرخ نشان میداد به سمت جمعیت برگشت فریاد کشید

 .امشب ساحرهها پاسخ خیانتشون به گرگها رو میگیرن -

 .ریاد میکشیدند و صدای زوزهها البهالی فریادها شنیده میشدگرگهای احمق ف

 ...و تو ساها -

 .شعلهاش را به سمت من گرفت. گیج نگاهش میکردم

 

 

 

 

 تو به خاطر شهادت آلفای محافظین و اینکه در جریان سقف شب کمکی بهشون نکردی با خانوادهت کشته... -

 نمیشی! فقط بگو اون بچه رو کجا بردی ؟

 .یچی نمیدونممن ه -

 .چند قدمی به سمت من آمد و روی زانوی جلوییاش خم شد

 .فقط به خاطر آلفای محافظینه که زندهت میذارم -

 دندان بههم ساییدهشدهاش را از صورتم بیرون کشید و به سمت ساحرهها رفت. شعلهی ضعیف چوب چنان آتشی

 یکردم تا خودم را به آنها برسانم و کمکی به آنهابه جان کاهها زد که هیمهاش صورتم را سوزاند. هرچه تقال م

 بکنم بیفایده بود. گرگها دستهایم را گرفته بودند و مانعم میشدند. آخرین تقالیم باعث شد آرنج یکی از آنها

 محکم به سـ*ـیـنـهام بخورد و آخرین فریادی که زدم، از درد قفسهی سـ*ـیـنـهام بیرون میآمد و چنان بلند بود

 .اس کردم گوشها و سرم را یکجا سوزاندکه احس

 دستم محکم به لـ*ـبهی آهنی تخت برخورد کرد و با ناله از خواب پریدم. قلبم به سـ*ـیـنـهام میکوبید. دستم را

 روی قلبم گذاشتم، لـ*ـباس خیسشدهام به تنم چسبیده بود. تکان کوچکی خوردم تا به باالی تخت تکیه بزنم و از

 .رون بیایم که احساس کردم چیزی از لـ*ـبهی در به سمت بیرون رفتاین حالت رخوت بی

 .بیا تو، بیدار شدم -

 صدای خشدارم از درد سـ*ـیـنـهام بیرون میآمد و بینی کیپشدهام یاریام نمیکرد. موهای صورتم را کنار زدم،

 .هنوز در شوک خوابی که دیده بودم به آینهی قدی زلزده بودم

 هویدا شد. مثل همیشه سرش پایین بود. وارد اتاقم شد. از اینکه سرحال میدیدمش خیلی چهرهی کای از الی در

 .خوشحال بودم؛ ولی نگرانی خوابی که دیده بودم مجال خوشحالی نمیداد

 !صدای نالههات رو شنیدم، اومدم ببینم حالت خوبه -

 !نمیدونم کای -



www.taakroman.ir  

 

  

 
58 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 !دانستم میتوانم به کای حرفی بزنم یا نهچشمهای پرشدهام را به ملحفهی سفید رنگ انداختم و نمی

 چی شده نیرا؟ -

 قدمهایش را کنار تخت من کشاند و روی دو زانو کنار تخت من نشست. آفتاب گرم آن ظهر، روی صورت کای

 افتاد و چشمهای سیاهرنگ و کشیدهاش را جمعتر کرد. همین که نزدیک شد، خودم را جمع کردم و به حالت

 .کیه دادمنیمهنشسته به تخت ت

 من تو خاطرات ساها گیر کردم. اون شب تو لنج، خواب لحظهای رو دیدم که درندهها خانوادهش رو اسیر کرده -

 .بودند؛ ولی امروز صبح تمام خانوادهش رو سیرادو تو آتیش سوزوند

 

 

 

 

 .ابروهای کای به هم نزدیکتر شد و چشمان پرسشگرش مجبورم میکرد بیشتر توضیح بدهم

 ز خــ ـیانـت ساحرهها میزد. میگفت ساها رو هم به خاطر حمایت پدر بزرگم و دخیل نبودش توحرف ا -

 .جریان...سقـ...سقف ش...شب. یا یه همچین چیزی، زنده گذاشته

 سقف شب؟ -

 آره فک میکنم، بعد همه رو سوزوند. تو چیزی میدونی؟ اصالً میدونی چرا خاطرات ساها رو میبینم؟ -

 !ه اون اسم رو میشنوم؛ ولی فک کنم صفا در ر*ابـ*ـطـه با خوابهات حرفایی داشته باشهنه، اولینبار -

 .ناامیدی را در چشمهایم دید. و از لحنش معلوم بود قصد دارد حرفی که در دهانش میچرخید را بزند

 نیرا، اون لحظهای که به هم متصل شدیم رو یادته؟ -

 .آره -

 .و هم ناخواسته به من منتقل کردیتو عالوه بر شفا، چیز دیگهای ر -

 چی؟ -

 .چیز خاصی نبود، فقط برای دفعهی بعد، موقع متصل شدن مراقب افکارت باش -

 .در جا یخ کردم و دستهایم در تشکم فرو رفت

 من در آن لحظه به خیلی چیزها فکر کرده بودم و نمیدانستم دقیقاً کدام بخشش را کای فهمیده؛ ولی اصالً فکر

 .او بپرسم هم صورتم را سرخ میکردآنکه از 

 .زودتر بیا پایین، باید راجعبه خوابت صحبت کنیم؛ شاید بقیه چیزی راجع به سقف شب شنیده باشن -

 به در نرسیده بود و من همانطور گیج و خجالتزده، در حال مرتب کردن موهایم و کنار کشیدنشان از پیشانی

 .هاش به گوشم چنگ انداختخیسم بودم که برگشت و دوباره صدای مردان
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 .راستی ممنون بابت نجات دادنم -

 .هر آلفایی جای من بود همین کار رو میکرد -

 لبخند کمرنگی روی لـ*ـبهایش نشاند و از اتاق خارج شد. نفس محکمی کشیدم و در دل لعنت آبداری را بار

 .خودم کردم که دفعهی بعد، از این شیرینکاریهای گرگینهای نکنم

*** 

 کیارش

 .دستاشو باز کن -

 دنیل پنجهای به موهای طالییاش کشید و روبهروی شینا، زانویش را به کف سنگی غار رساند و دستهای

 خونبستهی شینا را باز کرد. نگاه شینا به سمت دنیل چرخید، زهری که در آن دو کاسهی خونبسته بود، هر آن

 

 

 

 

 احره، من را یاد جوانی ساها میانداخت. آلبین پنجههایش را دوبارهممکن بود دنیل را خاکستر کند. نگاههای آن س

 روی سر شینا کشید و از کنار او گذشت تا به او یادآوری کند کوچکترین حرکتش میتواند جانش را به خطر بیندازد

 بودند و شبو دندان آلبین هر لحظه ممکن است شاهرگش را بدرد. تمام دارودستهام در گوشهای از غار بیتوته کرده 

 را انتظار میکشیدند. چشمهای تبزدهشان نگرانم کرده بود. نگاهم را از تأللو خورشیدی که لـ*ـبهی ورودی غار

 .را روشن کرده بود گرفتم و به سمت ساحرهام برگشتم

 .شینا تو مجبوری که هر کاری که ازت میخوام رو انجام بدی. حاال هر چی مقاومت کنی بیشتر آسیب میبینی -

 !کیارش دست از سرِ نیرا و جنگل بردار، اون هیچ آسیبی به تو نمیزنه -

 .جمالتش را با صدای لرزان پشت سرِهم ادا میکرد و من بیتوجه به حرفهایش با نور خورشید بازی میکردم

 .مدستم را لحظهای عمداً زیر نور خورشید گرفتم و در کمتر از پلکزدنی شروع به سوختن کرد. سریع کنار کشید

 .درحالیکه انگشتهایم را روی هم میمالیدم، سرخی چشمهایم را حوالهی کاسهی خونی که روبهرویم بود کردم

 .امشب آخرین باریه که میبرمت جنگل، یا انجامش میدی یا دهجنگلی رو تو یه شب تا صبح قبرستون میکنم -

 .بکشیمم دست به خاک اون جنگل نمیزنم -

 یمالید و صدای لرزانش به غرش تبدیل شده بود. گامهای سبکم را به سمتشمچ دستش را الی دست دیگرش م

 کشاندم. پنجهام را روی گلویش انداختم و به همان دیوار سنگی که تکیه داده بود، کوباندم. کمرش روی سنگ

 ردهدیوار کشیده شد و پاهایش بین زمین و هوا معلق بود. بوی خونی که از زخمهایش میامد چنان مـ*ـسـتم ک

 بود که حرکت خون در شاهرگ گلویش را میدیدم. بیتوجه به آتشی که گلویم را خشک و سوزان کرده بود،
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 پنجهام را روی گردنش فشار دادم و نفس داغی که از الی پرههای بینیام میآمد را حوالهی موهای گوشهی

 .باریکش تنگتر کردمصورتش کردم. دندانهایم را روی هم فشار دادم و حصار انگشتم را دور گردن 

 !آفتاب که غروب کنه، تو میمونی و من و کاری که قراره انجام بدی -

 .گستاخیاش کالفهام میکرد؛ ولی مجبور بودم فعالً زنده نگهش دارم تا کار نیمهتمام چند سالِ پیش را تمام کنم

 شینا روی دستهای من مدامدنیل که کامالً توجیه بود، برخواست و درست روبهروی صورت من ایستاد. دستهای 

 ضربه میزد تا شاید دستهایم را شل کنم و نفسی که صورتش را به سیاهی رسانده بود، رهایش کند. دنیل

 .نگاهش را از شینا به صورت سفید و یخبستهام دوخت

 !کیا آروم باش، شینا قبول میکنه! یعنی مجبوره قبول کنه. کیا -

 روی مچ دستم فشار داد تا من کوتاه بیایم و دست از کشتن تنها ساحرهامبار دومی که نامم را برد، دستش را 

 .بردارم. او هم میدانست کشتن او یعنی خراب شدن تمام نقشههایی که برای زادگاهم داشتم

 

 

 

 

 نگاهم را از صورت شینا گرفتم و به دنیل زل زدم. هنوز دلخوری در صورتش هویدا بود؛ ولی تالشش برای کمک

 دریغ بود. پادرمیانی دنیل را بهانه کردم و جسم کبودشدهی شینا را رها کردم تا صدای افتادنش رویبه من بی

 .سنگ سرد غار در گوش تمام درندههایی که اطرافم بود بپیچد

 دستهایم را عصبی الی موهای موجدار کوتاهم کشیدم. هر لحظه منتظر بودم آفتاب لعنتی غروب کند و آغاز

 امیدوار بودم نیرا و تولهگرگهایش امشب مزاحم نشوند تا جنازهی شینا را بعد از اتمام کارهایم پادشاهی من برسد.

 .با او، برایش بفرستم. شکستن عهدنامه برایم معنایی نداشت وقتی میتوانستم سقف شب را داشته باشم

 .ال آورددنیل مثل همیشه با لیوان لبالب خون به سمتم آمد و دستش را مقابل سـ*ـیـنـهام با

 !بیا بخور -

 کاری که قرار بود بکنی رو انجام دادی؟ -

 .بوی خون شفاف داخل لیوان چشمهایم را میزد؛ دستم را به سمت خودش کشاند

 .آره، قرار شده به محض غروب آفتاب همون جای همیشگی باشن -

 مت بقیه کشاند تا مجبور نباشددلخوری اجازه نمیداد به چشمهایم نگاه کند. تن الغر و بلندش را کنار من به س

 .بیشتر با من هم کالم شود

 !دنیل -

 !بله -

 دیشب مجبور شدم گردنت رو بشکنم، وگرنه تو اون دختره رو میکشتی و نمیخواستم فعالً عهدنامه رو من -
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 !بشکنم

 !ولی میتونستی کمکم کنی که فقط چند قطره از خونش رو بخوریم و بعد ولش کنیم بره -

 سنگ سرد بود و کامالً معلوم بود توجیه من قانعش نکرده است؛ اما من بارها خودسریهای دنیل لحنش مثل

 !کالفهام کرده بود و دنبال فرصتی بودم که به او بفهمانم او هم مثل بقیه فقط فرمانبردارست و بس

 !اینجا من تصمیم میگیرم! تواَم دفعهی بعد بدون من هیچ کاری نمیکنی، حتی شکار -

 !له آقاب -

 .سرش را پایین انداخت و از کنار من رفت. لحن سرد و زنندهاش اصالً شبیه اولین روزهایی که کنارم بود، نبود

 روزی که او را از سیاهچال زندان زندیه نجات دادم قسم خورد تا آخرین روزی که زنده است به فرماندهی

 مان رقم زده بود، من او را نجات بدهم و با او تا ابدبینامونشان زندیه خدمت کند؛ ولی سرنوشت بازی عجیبی برای

 

 

 

 

 اسیر طعم داغ و اغـ*ـواکنندهی مایع سرخرنگ داخل لیوانم باشیم. لیوان را انتها سرکشیدم و دلجویی از او را به بعد

 .موکول کردم. صدای مشاجرهای از بین درندهها، صورتم را از زل زدن به آفتاب، به سمت صداها چرخاند

 چه خبره؟ -

 .چنان غریدم که خونی که هنوز کامالً از دهانم شسته نشده بود، الی دندانهایم هویدا شد و لـ*ـبم را تر کرد

 یکی از درندهها که همیشه به واسطهی دنیل از کشتنش صرفِنظر کرده بودم، دوباره به بهانهای به جان کس

 رسید و دندانهای قفلشدهی مهاجم را از سرشانه درندهیدیگری افتاده بود. دنیل دوباره زودتر از من به آنها 

 دیگر جدا کرد و به دیوار پشتش کوبید. چهرهی یاغی و تشنهاش در صورت دنیل میغرید و دندانهای نیش

 بیرونزدهاش هر لحظه ممکن بود صورت دنیل را تکه پاره کند. او بدون کوچکترین واکنشی درنده را به دیوار

 .یادهای او اعتنایی نمیکردفشار میداد و به فر

 ولم کن. ولم کن لعنتی. چرا نمیذارید از این خراب شده بیرون بریم؟ وقتی هم که بیرون میریم حق شکار -

 .نداریم

 :دنیل درحالیکه قفسهی سـ*ـیـنـهاش را فشار میداد گفت

 واسه اینکه هنوز زوده، باید یکم صبر کنی. میفهمی؟ -

 ارش به ما قول دادین اینجا هر قدری که دلمون بخواد میتونیم شکار کنیم، کو پس؟نه نمیفهمم. تو و اون کی -

 کجان ؟

 ...وقتی گرگینهها برن -

 :وسط حرف دنیل پرید و دوباره غرید
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 چرا خودت و ما رو گول میزنی؟ دیدی که با تو هم چیکار کرد... از کجا معلوم بعد از تموم شدن کارش با ما، -

 ها؟ تک تکمون رو نکشه!

 حرفهایش زمزمهای را بین بقیهی درندهها انداخت. وقتش بود به همه نشان میدادم مجبورند تا روزی که

 دهجنگلی کامالً در اختیار من قرار بگیرد سکوت کنند. وقتی به طمع شکار آزاد با من همسفر شدند باید سختی این

 .چند نفرهی درندهها گرفتم و به سمت او و دنیل رفتمروزها را هم بپذیرند و کنار من بجنگند. نگاهم را از جمعیت 

 .ولش کن دنیل -

 .نه کیارش خودم توجیهش میکنم -

 .گفتم ولش کن -

 چشمهایم صورت سفیدرنگ دنیل را درید و او هم که انگار حرفهای چند دقیقه پیش من در سرش چرخیده بود،

 .را آتش زده بود پشتش را به من کرددستش را از سـ*ـیـنـه درنده برداشت و با غیظی که صورتش 

 

 

 

 

 دستم را به یقهی درندهی یاغی انداختم و کشانکشان به سمت ورودی غار بردم. درست چند سانتی نور خورشید

 که به کف سیاه غار تابیده بود، کوباندمش زمین. زانویم را کنار صورتش روی زمین گذاشتم و درحالیکه پنجهام را

 :ادم. صورت به صورتش غریدمبه خرخرهاش فشار مید

 ...روزی که مـ*ـسـت خون بودی یادته؟ اون شبی که نجاتت دادم تا شکارچیا تیکهتیکهت نکن رو یادته؟ ها -

 !اون موقع هیچ قولی بهت ندادم و خودت التماس کردی با ما بیای

 ...غلط کردم کیارشخان -

 رِچشمی از افرادم بگیرم تا دوباره مجبور نباشم شاهدصدایش با خرخر از گلویش بیرون میآمد؛ ولی وقتش بود زه

 این حرفها باشم. درست در زمانی که حکمرانیام به دهجنگلی در حال به حقیقت پیوستن بود، خــ ـیانـت اینها

 میتوانست ضربهی بدی به من بزند. اما ترس از من میتوانست حداقل تا کشتن گرگینهها، درندهها را مجبور به

 .تبعیت کند

 !تو تاوان سرکشی کردنت رو میدی -

 جملهام تمام نشده بود که از خرخرهی خونیاش بلندش کردم و مستقیماً زیر نور خورشید گرفتمش. رو به

 درندههای وحشتزده ایستاده بودم. دنیل که دست به دهان ایستاده بود و به اعمال من زل زده بود، فقط با

 دای نعرههایش و بوی گوشت سوختهشدهی صورتش تمام غار را پرچشمهای روشن گشادشده نگاهم میکرد. ص

 :کرده بود، رو به همه غریدم

 دفعهی بعد اگه کسی نافرمانی کرد خودتون به حسابش برسید، وگرنه من جواب بدی به سرکشی و خــ ـیانـت -
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 .میدم

 جرئت نزدیک شدن بهجنازهی لرزان و نیمهسوختهاش را رها کردم و از بین درندههای وحشتزده که حتی 

 .جنازهاش را هم نداشتند، عبور کردم و به راه باریک پشت غار رفتم

*** 

 شینا

 گرگومیش غروب بود. بعد از آن زهرچشمی که کیارش از من و دارودستهاش گرفته بود، کسی جرئت حرف زدن

 .ی در نشنیدن داشتندهم نداشت. گاهی زمزمههایی از گوشههای غار شنیده میشد؛ ولی همه با بیاعتنایی سع

 خونی که روی زخم دستم خشک شده بود را با درد خفیفی که داشت، کندم و قطرهی خون تازهای که از زیرش

 جاری شد را با انگشتم پاک کردم. سرم را که باال آوردم چشمهای خونبسته و لـ*ـبهای خشکشدهای را دیدم

 

 

 

 

 حشت به جانم افتاده بود، پاهایم را داخل سـ*ـیـنـهام جمعکه بوی خون ساحره عطششان را بیدار کرده بود. و

 .کردم. با ورود دنیل کمی آرام گرفتم. مطمئن بودم با وجود او کسی هـ*ـوس آسیب رساندن را به من نمیکند

 .دستم را محکم روی زخم کوچک روی شاهرگ دست راستم فشار دادم تا کوچکترین تراوشی هم نداشته باشد

 و گرسنگی شکمم را به سروصدا انداخته بود. پاهای جمعشدهام را محکمتر به سـ*ـیـنـهام گلویم خشک بود

 فشردم تا سرمای غار کمتر چنگ به تنم بکشد. دیوار سردی که به آن تکیه داده بودم ستون فقراتم را خشک کرده

 اهرنگش خاکی و نامرتب بهبود. نگاهم به دنبال دنیل به سمت ورودی غار کشیده شد. لـ*ـباس سفید و شلوار سی

 نظر میآمد. موهای طالیی آشفته و چهرهی درهمکشیدهاش از شب گذشته هنوز به حالت اول برنگشته بود. وقتی

 متوجه نگاه خیرهی من شد سرش را به سمت من چرخاند، من که هول شده بودم سریع نگاهم را به دستم انداخت؛

 .ده بودولی مطمئن بودم او متوجه نگاه خیرهی من ش

 موهای ریختهشدهی جلوی چشمم را کنار دادم و بینی کیپشده از سرمایم را با دستم مالیدم تا گرم شود؛ ولی

 .فایدهای نداشت

 دنیل خیلی مشوّش بود و این را میشد از قدمهای بلند و بیمقصدش فهمید. پنجهای به سرش کشید، درحالیکه

 که کیارش در آن بود. سرش را به سمت من خم کرد، چشمانبه سمتم میآمد نگاهش را به راهرویی انداخت 

 .سرخرنگی که سبزیاش خیلی به چشم نمیآمد سیاهی نگاه من را نشانه رفته بود

 آمادهای؟ -

 میتونم نباشم؟ -

 !پاشو -
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 دستش را زیر دستم انداخت و بلندم کرد. دلم میخواست گردنش را بشکنم؛ ولی نمیتوانستم حریف همهی

 وم. به سختی روی پاهای کرختشدهام ایستادم. نگاهم به جنازهی سوختهای که روبهرویم بود افتاد. دردرندهها بش

 دل آرزوی روزی را کردم که کیارش و دارودستهاش مثل جنازهی روبهرویم بسوزند. دندانقروچهای کردم و کتفم را

 ؛ با وحشیگریهایی که از او دیده بودم،از زیر دستان دنیل بیرون کشیدم. صدای قدمهای کیارش ته دلم را لرزاند

 نمیدانستم چه خوابی برایم دیده است. همانجایی که بودم پاهایم به زمین قفل شده بود. او بیاعتنا به من از کنار

 .دنیل رد شد و بدون آنکه نگاهی به ما بکند از کنارمان به سمت ورودی غار رفت

 !بیارینش -

 ـیـنـهام انداخت. دستم را روی لـ*ـباس بلندی که تنم بود کشیدم و ازصدای مردانه و رسایش چنگ به سـ*

 پشت به درندهی وحشی که روبهرویم قدم میزد، نگاه میکردم. لـ*ـباس یک دست مشکی و اورکت بلندش تا

 

 

 

 

 یاد روی زانوهایش را پوشانده بود و یقهی بلندش تمام گردنش را احاطه کرده بود. قدمهای بلند و محکمش من را

 !گرگهای نگهبان قبیله میانداخت، سرد و بدون روح

 آفتاب کامالً غروب کرده بود و من درحالیکه آلبین شانهبهشانهام راه میرفت، از نگاه مشمئزکنندهاش دوری

 میکردم. او تنها کسی بود که سحر روی آن اثری نداشت و این نگرانیام را هزاربرابر کرده بود. اگر کوچکترین

 .میکردم آلبین در کشتنم کوچکترین تعللی نمیکرداشتباهی 

 منتظر بودم کیارش آخرین تالشش را برای مجبور کردن من بکند و تمام توانش را بگذارد و وقتی شرایط را

 مناسب دیدم فرار کنم. بنابراین تمام مسیر فقط به دنبالشان راه افتادم. کمکم صخرهها را رد کردیم و خاک سرد

 م نشست. برگهای خیس و سرد، کف پایم را قلقلک میداد. صدای زوزهی گرگی دلم را لرزاند وجنگل زیر پاهای

 قدمهایم را شل کرد. اولین باری که کنار نیرا دیدمش دانستم کای همان کسی است که همیشه بین نرهای قبیلهام

 اس میکردم حضور نیرادنبالش میگشتم؛ اما همیشه نگاههای سردش پاسخ سردی به محبتهایم بود. اوایل احس

 هیچوقت اجازه نمیدهد من جایی در دل کای پیدا کنم؛ ولی عشق نیرا و وود باعث شد اندکی به محبت کای به

 خودم امیدوار باشم و در این دو روزی که اسیر کیارش بودم، منتظر بودم کای و بقیه برای نجات من هم شده

 ...عهدنامه را بشکنند و به جنگل بزنند؛ ولی

 وف محکمی کردم و نفس داغی که در سـ*ـیـنـهام بود را با حسرت بیرون دادم، شاید فراموشم کرده و ساحرهیپ

 .غریبهای مثل من را به حال خودش رها کرده بودند

 نگاهم را به پاهای گلیام انداختم و بعد هم به صف طولودراز و چشمهای درندگانی که در هر لحظه هزاران بار

 یکرد. همه مراقب اطرافشان بودند و صدای زوزهی گرگها گیجشان کرده بود. همه میدانستیماطراف را رصد م
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 .صدای ضعیفی که از روبهرویمان میآید از بیرونِ جنگل است؛ ولی باز هم محتاطانه به مسیر ادامه میدادیم

 رنگی که یا دربه همان جای دیشب رسیدیم، درست وسط چادرهای سوخته و ستونهای آتشگرفته با ریسههای 

 .گل فرو رفته بودند یا خونی و تکه پاره روی زمین افتاده بودند

 نمیدانستم کجاست و چه اتفاقی در اینجا افتاده است؛ ولی نالهی زمینِ آنجا دلم را میلرزاند. صداهایی که از

 کشیدم؛ قبالً همخاک آنجا میشنیدم، دل هر ساحرهای را آتش میزد. ناخودآگاه خم شدم و دستی به خاک آنجا 

 همین حس را در جزیره داشتم؛ ولی اتفاقاتی که زمین اینجا به خودش دیده بود خیلی دردناکتر بود. دست

 چنگشدهام را از خاک بیرون کشیدم و منتظر بودم هر لحظه به دستور کیارش من را به همان درخت ببندد. مشت

 .ردمخاکی که از زمین برداشته بودم را الی دستهایم چنگ ک

 کیارش بدون آنکه نگاهی بکند با دست اشارهای کرد و من توسط نزدیکترین درنده، به سمت نزدیکترین درخت

 .پرت شدم. بازویم به تنهی قهوهایرنگ و قطور درختی که کنارم بود کشیده شد و داغ شدن پوستم را حس کردم

 

 

 

 

 دستهایم خیالش آسوده شد، با چشمهای درندهای که دستهایم را به درخت بست، بعد از آنکه از محکمی

 .مـ*ـسـتشدهای کنار خراش دستم ایستاد و نفسهای داغش به پوست بازویم میخورد

 آب دهانش را قورت داد و نگاهش را به کیارش دوخت. ترس از او و مجازاتی که ممکن بود او را بسوزاند، مانع

 .چشیدن خون من میشد

 درنده کوبید و از کنار من دورش کرد. در جا نفس لرزانی کشیدم و دستهایی آلبین از پشت پنجهاش را به شانهی

 که در هم قفل شده بود را کمی از هم فاصله دادم. لعنتی آنقدر محکم بسته بود که کوچکترین تکان هم،

 .طنابها را روی زخم دستم میکشید و دردش دلم را پاره میکرد

 .صدای کیارش نگاه ما را به سمت خودش کشید

 !بهشون بگو بیارنشون -

 گوشهی اورکتش را باال داد و روی نیمکتی چوبی که روبهرویم بود نشست؛ نگاهش جانم را میلرزاند. سرم را پایین

 .انداختم، بیشتر از آن توان زل زدن در چشمهای خونبستهاش را نداشتم

 یل هنوز دلخور بود و تمام تالشش رادنیل با اشارهای به درندهها، آنها را دنبال خواستهی کیارش فرستاد. دن

 میکرد که از چشمهای کیارش دور باشد، به همین خاطر گوشهای تاریک و به دور از ما نشست و درحالیکه یکی

 از زانوهایش حالت نیمهباز بود، با پوست ریشهای که از خاک بیرون زده بود بازی میکرد. سکوتی که برقرار بود

 اک جنگل را بیشتر بشنوم. چشمهایم را روی هم فشار دادم. دلم میخواست زمینباعث میشد صدای فریادهای خ

 !آنجا را در آ*غـ*ـوش بکشم و الالیی زمین را برایش بخوانم؛ ولی معلوم نبود زنده میمانم یا نه
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 کیارش که متوجه رفتار دنیل شده بود، به سمتش رفت و کنارش روی زمین نشست. قدمهایش کند بود؛ ولی

 ه به دنیل توجه میکرد خودش جای تعجب داشت. با اینکه اصالً دلم نمیخواست ولی مجبور بودم بههمینک

 .حرفهایشان گوش بدهم

 .دنیل -

 !چیز مهمی نیست کیارشخان -

 .طعنهای که در لحنش بود را من هم احساس کردم

 !م و این جنگلدنیل میدونم هنوزم ازم دلخوری؛ ولی وقتی سقف شب ساخته بشه من و تو میمونی -

 ! اونوقت چهجوری قراره از دست من خالص بشی؟ قراره قلبم رو دربیاری یا گردنم رو بشکنی؟ -

 .نگاه گستاخش به صورتش کیارش دوخته شد و دندانهای نیشش را پشت لـ*ـبش پهن کرد

 ...رو میکردی کهتو مجبور نیستی بمونی دنیل! اون شبی که قسم خوردی تا ابد کنارم باشی باید فکر روزی  -

 !خسته بشی

 

 

 

 

 ببین کیا، درسته من به تو و پریسیما مدیونم به خاطر آزاد کردنم؛ ولی عطش عجیب تو واسه قدرت کالفهم -

 کرده. میفهمی کیارش! تو خودت رو هنوز تو روزی غرق کردی که همینجا پریسیما رو کشتن. کیارش دویست

 ...به یه نتیجههای دیگهای رسیدم سال کینه و انتقام بس نیست؟ تو این مدت

 جملهی آخرش را با صدای آرامتری ادا کرد و دوباره چشمهایش را به زمین دوخت. کیارش که فقط به صورت دنیل

 .زل زده بود دهان باز کرد

 به چه نتیجهای رسیدی؟ -

 ا اجازهی حکومتکه دلیل این کارای تو کینهی پریسیما نیست. تو قدرت تشنهت کرده! فک کردی گرگینهه -

 بهت میدن؟

 حرفهایشان به پچپچ تبدیل شده بود و صورت به صورت هم میغریدند. هر چه تالش کردم حرفهای نامعلومی

 .شنیدم؛ ولی جملهی آخر چنان کیارش را جریح کرد که از جایش پرید و رو به سیاهی جنگل نعره کشید

 چی شد؟ کجایید پس؟ -

 رختها به گوش میرسید. هرکدام از راه رسیدن، درحالیکه جسم انسانی را باصدای حرکت شالقوارشان از الی د

 خودشان آورده بودند و هر کدام آنها را درست روبهروی من روی زمین میانداختند. نگاه گرگرفتهی کیارش و

 بیاعتنایی دنیل به درندهها، لحظهی وحشتناکی را خلق کرده بود. نمیدانستم قصد کیارش از آوردن این

 ! انسانهایی که بیهوش بودند چه بود؛ ولی منتظر ماندم
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 .کیارش با نوک کفشش دستی که روبهروی پایش افتاده بود را کنار زد و با آرامش به سمت من آمد

 ...خب ساحره کوچولو وقتشه نشون بدی چیا بلدی -

 ! من سقف شب رو نمیسازم -

 وی زمین بلند کرد و شاهرگش را درست مقابل صورت مننگاهش را به چشمم دوخت و نزدیکترین قربانی را از ر

 .و دندانهایش گرفت

 .کارت رو انجام میدی یا از همین شروع کنم -

 ...من نمی -

 دندانهایش را بیرون داد و سرش را باالتر برد تا دندانهای نیش بیرونزدهاش را مـ*ـسـتقیم روی شاهرگش فرود

 .بیاورد

 ی کیارش میلرزید تمام بدنم را یخ کرد. نگاهم را از روی چشمهای نیمهباز وجسم نیمههوشیاری که الی دستها

 .تن رعشهدارش جدا کردم و جیغ بلندی کشیدم

 ! باشه کیارش، باشه -

 

 

 

 

 هنوز دندانهایش پوست گردن شکارش را لمس نکرده بود که با لـ*ـبخند کجی که روی لـ*ـبهایش نشست

 .دندانهایش بیرون بودند و پوست لـ*ـب باالیش را برجسته کرده بودسرش را به سمت من بلند کرد. هنوز 

 !شروع کن -

 .صدای تبزده و خشدارشدهاش تشنگیاش را فریاد میزد

 .دستام رو باز کنید -

 .بازش کنید -

 جسم الجان و بینوا را روی زمین رها کرد و به سمت من آمد. چشمهای خونبستهاش را به چشمهایم دوخت و

 : دستش را به درخت پشت سرم تکیه داده بود، از الی لـ*ـبهای گوشتیاش غریددرحالیکه 

 فقط حواست باشه، کوچکترین اشتباهت باعث میشه کاری رو باهات بکنم که چند سالِ پیش گرگا با خانوادهت -

 ! کردن! ولی راه دیگهای هم داری. کارت رو درست انجام میدی و تا ابد حمایت من رو میخری

 ستهایم از بین رفت و طنابی که روی زخم دستم بود، با درد از روی دستم جدا شد. سوزشش چهرهام راسوزش د

 .جمع کرد. دستهای آزادشدهام را روی هم مالیدم و چشم در چشمش غریدم

 .توی لعنتی باعث شدی اون بال سر خانوادهم بیاد -

 نستم شهامت گفتن این حرفها آن هم مقابل کیارشکینهای که سالها در دلم بود به یکباره سر باز کرد و نمیدا
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 .از کجا به جانم رسوخ کرده بود

 :دستش را از روی درخت برداشت و درحالیکه چنگ به موهای موجدارش میکشید، صورت به صورت من غرید

 خانوادهت خودشون مقصر بودن، اگه ساها گرگها رو خبر نمیکرد همون شب سقف شب ساخته میشد و -

 ت کنار من در امان میموندن. خودتون خواستین اون گرگهای وحشی واسهتون تصمیم بگیرن و باز همخانواده

 مثل همیشه، یه مشت گرگ متعصب به جرم کمک به درندههای شب تمام خانوادهت رو آتیش زدن. تواَم اگه عاقل

 ! باشی حمایت من رو رها نمیکنی و خودت رو دست اون گرگای وحشی نمیدی

 .رش را از الی دندانهای بههم چسبیده و به فاصلهی چند سانتی با صورتم فریاد میزد. حق با او بودجمالت آخ

 گرگها به بهانهی خــ ـیانـت ساحرهها، تکتکشان را سوزاندن تا فقط ساحرهای نباشد که بتواند سقف شب لعنتی

 که آلفای محافظین به او داشت، در را بسازد. آنطور که توکو تعریف میکرد، آن سالها ساها به خاطر عالقهای

 امان بود و من هم که نوزاد بودم را او نجات داده بود وگرنه همان شب سوزانده میشدم. صدای جیغ و نالههای

 .خفیف، من را از فکر گذشتهای که گرگها برایم رقم زده بودند بیرون آورد. با وحشت به سمت صداها برگشتم

 رها ایستاده بودند و هر کدام با عمل مشمئزکنندهای سعی در تـ*ـحـریـک مندرندههای تشنه، باالی سر شکا

 

 

 

 

 داشتند. نزدیک شدن یکی از آنها به شاهرگ دختر جوانی که گردن سفیدش از زیر روسریاش بیرون زده بود،

 .جانم را به یکباره آتش زد

 :صدای کیارش در گوشم پیچید

 دن؟شروع میکنی یا بگم کارشون رو انجام ب -

 .لحن حرف زدنش دلشورهام را هزاربرابر میکرد و هر جملهاش چنگ محکمی به سـ*ـیـنـهام میکوبید

 .پس عهدنامه چی میشه! تو نمیتونی اونا رو بکشی -

 ! میخوای امتحان کنیم -

 نزدیکترین شکار را بلند کرد و گردنش را الی دو دستش گرفت و همینکه گردنش را چرخاند، صدای اولین

 .خوان را شنیدم و با ناله فریاد زدماست

 .باشه، باشه. ولش کن -

 ناتوانی به جانم رخنه کرد و هر آن ممکن بود از ناچاری درست مثل دخترهای بهانهگیر شروع به گریه کنم. صدای

 کوبیده شدن شکار روی زمین، من را از زل زدن به خاک پر از برگ جنگل به سمت کیارش کشاند. صدای

 ـ*ـسـتانهی درندهها چنان در فضای سرد آن شب، خودش را نشان میداد که هر لحظه ممکن بودقهقههای م

 ! «خفه شید»فریاد بزنم 



www.taakroman.ir  

 

  

 
69 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 نفسهایم داغ شده بود و با سوزش از بینیام بیرون میآمد. اگر سقف شب به دست من ساخته میشد، معلوم نبود

 ه او، اگر محافظین، یاغیها و گرگهای سفیدگرگها چه بالیی سر من میآوردند. جدای از کای و عالقهام ب

 .متوجه خــ ـیانـت من میشدند زنده ماندنم آرزوی خندهداری بود

 مشت خاکی که در دستم چنگ شده بود را داخل جیب بزرگ دامنم ریختم و نگاهم را از روی انسانهای بیگناهی

 .که ممکن بود هر آن همینجا دریده بشوند، برداشتم

 از الی درخت روبهرویم به زمین تابیده شده بود. قدمهایم را درحالیکه مچ دستم را میمالیدم بهنور کمجان ماه 

 سمت نور کشاندم. کیارش با نگاهش تعقیبم میکرد و من فکر کاری بودم که با دیدن نور ماه به سرم خطور کرده

 .بود

 تم. صدای خندهها و جیغهایدرست زیر نور کمجانی که به زمین وصل شده بود نشستم و چشمهایم را بس

 .مـ*ـسـتانهی درندهها به یکباره قطع شد و همه دور من جمع شدند

 هالهی سرمایی که از وجود آنها دورم حلقه زده بود، لرز به جانم انداخت. من وسط آنها گیر کرده بودم و مجبور

 این کار بزنم. دستهایم بودم به خاطر انسانهایی که کیارش در کشتنشان لحظهای تعلل نمیکرد، دست به

 .بیاراده به سمت آسمان بلند شد و صورتم رو به آسمان قرار گرفت

 

 

 

 

 چیزی که در ساحرهها غـ*ـریـزی بود و احتیاجی به تعلیم نداشت، وردها بود. هر ساحرهای بدون یاد گرفتن چیزی،

 د،جدای از اینکه هر لحن ومیتوانست به نسبت سحری که قصد استفاده از آن را داشت وردش را تعریف کن

 غـ*ـریـزهای قدرت خودش را داشت، گاهی بعضی لحنها، پرقدرتتر بودند و بعضی وردها با تمرین به هدف

 .دلخواه میرسیدند

 در دل فقط به سقف شب فکر کردم و به روش خودم قصد ساخت آن را داشتم. صدای وزش باد از الی درختها

 .نفسم را در سـ*ـیـنـه حبس کرد

 باد شروع به وزیدن گرفت و خاک و برگهای کف جنگل را حوالهی آسمان میکرد. زوزهای که باد از الی شاخ و

 .برگها میکشید، وحشت به جان همه انداخته بود. هر لحظه وزش باد شدت میگرفت و تمرکزم را بر هم میزد

 دیل شد و هر آن ممکن بود از زمین بلندمدستهایم را پایین آوردم تا دوباره امتحان کنم که وزش باد به طوفان تب

 کند. دستهایم را داخل خاک چنگ زدم؛ اما خاک هم زیر دستهایم راخالی کرد و من مثل پرِ کاهی به دست باد

 سپرده شدم. چند لحظه بین زمین و آسمان معلق ماندم و محکم به تکه سنگی کوبیده شدم. لـ*ـبهی تیز سنگ

 داغی و سوزشش زخمی که به وجود آورده بود، آه از نهادم بلند کرد. تکان کوچکیدرست وسط کمرم نشسته بود و 

 خوردم تا بلند شوم که دوباره طوفان جسم نزارم را پیدا کرد و گویی قصد کشتنم را داشت؛ درست زیر کمرم زد و
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 ست باد سپردم شایدبلندم کرد. پاهایم را حس نمیکردم و دستهایم عمالً کاری ازشان بر نمیآمد. خودم را به د

 آن زودتر از گرگها یا درندهها مجازاتم میکرد تا مجبور نباشم سقف شب لعنتی را بسازم. از پشت تا شده بودم و

 کمرم باالتر از بقیه اجزای بدنم بود. چند متری از زمین فاصله نگرفته بودم که دستهایی را اطراف بدنم حس

 زمین از الی آن همه زوزهی باد به گوشم رسید و تیزی استخوان کردم. صدای کوبیده شدن پاهای کیارش روی

 زانویش کمرم را امان داد. من الی بازوهای کیارش قفل شده بودم و هر لحظه که باد نفرین شده قدرتش را بیشتر

 میکرد این حصار تنگتر میشد. درندهها دورتادورمان حلقه زده بودند تا فشار روی من را کمتر کنند؛ ولی هر

 لحظه یکی از آنها به درخت کوبیده میشد و صدای ناله و فریادشان الی آنهمه صدا گم میشد. چشمهایم جز

 خاک و برگ چیزی نمیدید. درختها چنان بیتاب تکان میخوردند که هر آن ممکن بود از ریشه جدا شوند. سرم

 کرد. سرم را داخلتر، به سمترا فرو بردم، بوی خون کهنهای که روی یقهی لـ*ـباسش بود حالم را بد می

 .سـ*ـیـنـهاش کشاندم و قطع شدن طوفان را انتظار میکشیدم. چند دقیقهای گذشت و وزش باد کمی آرام گرفت

 دستهای کیارش کمکم شل شد و من خودم را از آ*غـ*ـوشش بیرون کشیدم و روی زمین پرت کردم. دردی که

 گرفته بود. باد هم چنان میوزید و موهای من آشفته در باد به جانم چنگ میزد، قدرت باز کردن چشمهایم را

 تکان میخوردند. دستهای که روی صورتم را گرفته بود کنار زدم و تالش کردم خاکی که به چشمهایم افتاده بود را

 .تمیز کنم

 

 

 

 

 ش زانویشدستهای لرزانم روی اجزای صورتم میچرخید و من بهتزده به آسمان و درختها نگاه میکردم. کیار

 .را درست روبهروی من به زمین گذاشت و روبهروی من نشست

 بالیی که سرت نیومده؟ -

 نمیتوانستم به چشمهایش نگاه کنم و حقیقتی که از طوفان ناگهانی فهمیده بودم را برایش بگویم. باد کامالً رفته

 .از صورتم جدایش کرد بود و هشدارش را به خوبی فهمیده بودم. سردی دستهایش روی دستهایم نشست و

 پرسیدم خوبی؟ -

 .آره -

 صدایم میلرزید و با هر نفسی که میکشیدم تیرهی پشت کمرم تیر میکشید و نفسم را بند میآورد. نگاه کیارش

 .به سمت بدنم چرخید

 ! تو خونریزی داری! زخمی شدی -

 :اش کرده بود، فریاد کشیدچشمانش سرخ شده بود و لـ*ـبهایش در جا خشک شدند. بوی خونم عجیب دیوانه

 .بلندش کنین -
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 .صدای دورگهشدهاش در سرم پیچید، در کمتر از پلکزدنی، درندها با چشمهای آتشگرفته اطرافم ظاهر شدند

 نفسم میلرزید و صدای حرکتهای شالقوارشان بدنم را به رعشه میانداخت. دنیل درندههای تشنه را کنار زد و

 دندانهای نیشش را با غرش عجیبی به سمت بقیه نشانه رفت و از روی زمین بلندم دستش را زیر بازویم انداخت.

 کرد. بقیه از اطرافمان متواری شدند؛ ولی موها وظاهر آشفتهشان با آن صدایی که از گلویشان خارج میشد، دلم را

 .ین میکشیدممیلرزاند. با پنجههایم به بازوی الغر دنیل چنگ زده بودم و پاهایم را با زحمت روی زم

 .من میبرمش -

 کیارش که سعی میکرد موهای آشفتهشدهاش را مرتب کند، با همان ظاهر اخمدار همیشگیاش سری به معنای

 .تایید تکان داد و نگاهش را از ما گرفت

 دنیل من را در آ*غـ*ـوش گرفت و از آنجا دور شدیم. سرعت درندهها عجیب بود، گـهگداری شاخهای، چیزی به

 .یر میکرد ولی به خاطر سرعت زیاد توان دیدن جزئیات فضا را نداشتمبدنم گ

 کامالً دور شده بودیم که کنار رودخانهای متوقف شدیم. دنیل من را آرام روی زمین گذاشت؛ ولی سرمای زمین

 .لرزم را بیشتر کرد

 .پاشو شینا، زخمت رو باید بشوری -

 

 

 

 

 دم را سمت رودخانه کشاندم. صدای خوردن آب به سنگها من رادستم را به سختی روی زمین ستون کردم و خو

 یاد جزیره میانداخت. بهشتی که دوباره دیدنش برایم آرزو شده بود. پاهایم را به نزدیکترین چاله آب کشاندم. گرم

 .بود و خستگی پاهایم را گرفت

 ک کرد که نگاه عصبیام را بهدنیل خودش را کمی به سمت من کشاند تا کمکم کند، دستش را به بازویم نزدی

 دستانش دوختم و چنان دستش را پیچاندم که صدای شکستن استخوانش در جنگل پیچید. چهرهی بور و سفیدش

 در هم پیچید، صدایش را خفه کرد؛ و لی دندانهای بیرونزدهاش هر آن ممکن بود گلویم را بدرد. ترس از

 .شکستهاش بردارم چشمهای خونبستهاش باعث شد قدرتم را از روی دست

 دستش را که رها کردم، نفس شدت داری را بیرون داد. پرههای دماغش باز شده بود و هر لحظه میتوانست

 .همانجا دخلم را بیاورد

 از جایش بلند شد؛ وحشت از او تنم را از جا پراند و او درحالیکه دست شکستهاش را مالش میداد و لـ*ـبهایش

 من رفت. نفس راحتی کشیدم. این اولین باری بود که ازقدرتم اینگونه استفادهرا روی هم میفشرد از کنار 

 .میکردم

 دستهایی که میلرزید را داخل آب گرم رودخانه کردم و با تریاش زخم روی کمرم را لمس کردم. وقتی به زخم
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 فش را تمیز کردم. زخمرسیدم نالهی کوتاهی کردم و با انگشتانم که با زحمت به زخمم رسیده بود خون دور و اطرا

 کوچکی بود؛ ولی درد من از درد این زخم بزرگتر بود. من به خاطر کای و خانوادهاش به تمام این اتفاقات تن داده

 .بودم؛ ولی نه او و نه حتی نیرا برای نجات من کوچکترین تالشی نکرده بودند

 مت کنم و اشکهایم را از روی گونهام به چانهامفکر اتفاقات افتاده، بغضی را به گلویم انداخت که نتوانستم مقاو

 رساند، در جا پاکشان کردم. بغضم را قورت دادم و به فکر چارهای افتادم. در شرایطی که منفور طبیعت شده بودم و

 طوفانی که نمیدانستم منشاء آن چیست و کجاست، قصد جانم را داشت، باید کاری میکردم. باید نیرا را میدیدم و

 .اتفاقات افتاده با او صحبت میکردمراجعبه 

 پایین دامنم را با کوچکترین فشار پاره کردم و محکم روی زخم کمرم بستم تا خونریزی نکند. در حال بستن

 کمرم بودم که صدای پای دنیل را از پشت سرم شنیدم. سریع لـ*ـباسم را پایین انداختم و با زحمت روی پاهایم

 بود؛ ولی سرما حسابی به جانم چنگ انداخته بود و چانهام را میلرزاند. بدون آنکه به ایستادم. درد کمرم کمتر شده

 .صورتش نگاهی کنم به سمت مسیری که آمده بودیم قدم برداشتم

 بوی خون نمیاد! زخمت رو بستی؟ -

 

 

 

 

 .خانددلم نمیخواست حتی کالمی جوابش را بدهم؛ ولی لطفی که در حقم کرده بود زبانم را در دهان چر

 .آره -

 جواب کیارش رو چی میخوای بدی؟ -

 .در صدایش اندکی تعلل نبود و منتظر پاسخ ایستاده بود

 .نمیدونم. من خودم از هیچی خبر نداشتم -

 .امیدوارم اونم حرفت رو باور کنه -

 م تا رسیدنجملهی آخرش ته دلم را لرزاند. بینی گرفته و سرخم را الی انگشتهایم فشار ریزی دادم و سعی کرد

 پیش کیارش کلمهای با این درندهی سر سپرده صحبت نکنم. آستین لـ*ـباسم را روی دستم کشیدم و دماغ و

 صورتم را الی پنجه گرفتم تا شاید کمی گرم شوم؛ ولی فایده نداشت؛ ترس بیشتر تنم را میلرزاند تا سرمای جنگل

 ...در پاییز

 یکوبید و من چند متری عقبتر از او راه میرفتم؛ تمام تالشم رادنیل قدمهای بلندش را جلو جلو بر زمین م

 .میکردم که خیلی عقب نیفتم

 .نیم ساعتی را من پشت سر او راه رفتم تا اینکه به باالی تپه رسیدیم و آتش کوچک پایین تپه چشمم را گرم کرد

 .به سمت چادرهای سوخته رفتم با اینکه درد کمرم هنوز کامالً خوب نشده بود؛ ولی به قدمهایم شدت دادم و
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 .درختان همچنان در باد ضعیف آن شب تکان میخوردند و دلشوره دلم را چنگ میزد

 کیارش که صدای پای ما را شنیده بود به سمتمان چرخید. لیوان خونی که در دستش بود را تا انتها سرکشید و

 .ببینم؛ ولی حس کردن تشنگیاش کار سختی نبودلیوانش را به سمت دنیل باال برد. نتوانستم عکسالعمل دنیل را 

 مسیرم را به سمت آتش تغییر دادم و بیاعنتا به کیارش کنار آتش ایستادم. شرارههای سرخ آتش روی پوستم را به

 .گزگز انداخته بود و تمام جانم را گرم کرد

 میکرد زخم روی مچش را صدای نالهای از پشت آتش نگاهم را سمت خودش چرخاند. پسر جوانی درحالیکه ناله

 با دست نگه داشته بود. نگاه من را که دید ترسید و خودش را کشانکشان از من دور کرد. گرمای آتش را رها کردم

 و به سمتش رفتم. چشمهای مشکی و ترسیدهاش گشاد شده بود و صورت رنگپریدهاش من را یاد جنازهها

 .میانداخت

 .آروم باش آروم باش... من کاری باهات ندارم! -

 او که لحن من کمی آرامش کرده بود، نگاهش را به سمت کیارش دوخته بود و با وحشت خودش را از من دور

 میکرد. به قدمهایم شدت دادم و خودم را به او رساندم و با جفت زانوهایم روبهرویش نشستم. شانههایش را در

 .چرخاندمدستم گرفتم و صورتش سردش را از سمت کیارش به صورت خودم 

 

 

 

 

 ! آروم باش... من اینجام! نمیذارم بالیی سرت بیارن. شیش -

 ساله را به راحتی میشد شنید. سرش را به-۶نفسنفس میزد و صدای تپش قلب آن پسربچهی 

 سـ*ـیـنـهام چسباندم و موهایش را نوازش میکردم. نفسزدنهایش کالفهام کرده بود. صورتم را با غیظ به سمت

 .دمکیارش چرخان

 .تو که گفتی کاری باهاشون نداری -

 همانطور که ایستاده بود و یک دستش درون جیبش بود، لیوانی که در دست دیگرش بود را تکانی داد و با

 :خونسردی وحشتناکی گفت

 .تو هم قرار بود سقف شب رو بسازی -

 !نشد، دیدی که -

 میخوای باور کنم کار تو نبود؟ -

 .نبود -

 ا به سمت من کشاند و درحالیکه صورت به صورتم خم شده بود. چشمهای وحشیاش کهکیارش قدمهایش ر

 :هنوز مـ*ـسـت خون بود را به چشمهایم دوخت و غرید
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 .من کیارشم شینا! کیارش ! من اون گرگای احمق نیستم که بتونی فریبم بدی -

 .نشده بود تنم را لرزاندچشمهای خمارش و لـ*ـبهای خون بستهای که هنوز خون روی آن کامالً شسته 

 .باور کن من نمیدونم چرا اینطوری شد -

 !دوباره امتحان کن... اگه الزم باشه مجبوری هزار بار امتحان کنی -

 .من نمیتونم تنها این کار رو بکنم، یعنی باید یکی کمکم کنه -

 یعنی چی؟ منظورت کیه؟ -

 .لی فعالً تنها راهحلی بود که ذهنم رسیده بودنمیدانستم حرفی که قرار بود بزنم درست است یا نه؛ و

 !نیرا -

 پوزخند مسخرهای زد و کمکم به خندهی مزخرفی تبدیل شد. همه در سکوت به رفتارهای هیستریکش زل زده

 بودند. صدایش آنقدر کالفهام کرد که پسرک که کمی آرام گرفته بود را با لـ*ـبخند تلخی به صورتش، رها کردم

 .ش چرخیدمو به سمت کیار

 .نیمی از وجود ساها تو جسم نیراس -

 .خندههایش در جا خشک شد و نگاهش را به من دوخت

 چهجوری میخوای بیاریش؟ -

 

 

 

 

 .نمیدونم... باید برم ببینمش -

 اگه نتونستی بیاریش چی؟ -

 .میارمش -

 داشت. کیارش دستیمکث کوتاهی کردم و چشمدرچشم به صورت درندهای زل زدم که چارهای جز قبول کردن ن

 : به صورت رنگپریدهاش کشید و درحالیکه انگشتش روی چالهی چانهاش توقف کرده بود غرید

 !اگه تا نیمه شب نیاریش، همهشون رو دونه به دونه میکشم و اول از همه اینو -

 رسیده ونگاهش را از صورت من به صورت ترسیدهی پسر جوان انداخت. هقهقهای آن بینوا به نفسهای منقطع 

 چشمهای خونبستهی کیارش تمام بدنش را به لرزه انداخته بود. به سمتش رفتم و صورتش را الی دستهایم

 .گرفتم و با صدایی که از قعر حنجرهام بیرون میآمد، زمزمه کردم

 .نترس، برمیگردم -

 ت درختهای انبوه و سیاهبا دردی که در کمرم پیچید، روی پاهایم ایستادم و بدون توجه به کیارش و دنیل به سم

 رفتم. تنههای قطور درخت درست دو طرفمان سر به آسمان رسانده بودند و صدای وزش باد از الی شاخها دلم را
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 به لرزه میانداخت. بوتههای اطرافمان را رد کردم و به سیاهی مطلق جنگل رسیدم. من هیچ جای این جنگل

 یگر صدای زمین را هم نمیشنیدم. دستهایم را داخل جیب بزرگ ولعنتی را نمیشناختم و از بعد از طوفان هم د

 عمیق لـ*ـباسم فرو کردم و پوف محکمی کردم. از اینکه دانههای خاک را در جیبم و الی انگشتهایم حس

 .میکردم خوشحال شدم

 انستم روح زمیندوباره چنگی به آن زدم و از جیبم بیرون آوردم. عادت همیشگیام اینبار به کار آمده بود و میتو

 .را در آن حس کنم

 آن مکانی که خاک را از آن برداشته بودم صدایی شبیه به الالیی داشت. کنار گوشم بردم، هنوز الالییاش را

 سوزناک ناله میکرد. دلیل این صداها را نمیدانستم؛ ولی همیشه گوش دادن به آنها از لـ*ـذتبخشترین

 نم برد و ورد مسیریابی را زمزمه کردم. خواستن مکانی که نیرا در آن بودتفریحهایم بود. مشت خاک را جلوی دها

 .کار سختی نبود درحالیکه نیرا بارها و بارها روی زمین اینجا راه رفته بود

 خاک و سنگهای ریز کف دستم شروع به تکان خوردن کردند و صاف کنار هم قرار گرفتند و مسیر روبهرویم را

 گ کردم و قدمهایم را به سمت مسیری که نشانم داده بودند سرعت دادم. هر چه زودترنشان دادند. دستم را چن

 میرسیدم، میتوانستم زمان بیشتری را کنار آنها باشم و وقت بیشتری برای تصمیمگیری داشتیم. از یک طرف

 

 

 

 

 ت عبوس و خشکشهم دیدن کای جانی به پاهایم داده بود که درد کمرم را فراموش کرده بودم. دلم برای صور

 تنگ شده بود. ابروهای همیشه گرهخورده و پیشانی بلندش سنخیت زیبایی با هم داشتند. همیشه دلم میخواست

 زمانی که کار میکند ساعتها به حرکات مردانهاش زل بزنم. پوف! لعنت به دلی که بدون ذرهای محبت دیدن باز

 .هم برایش تنگ میشد

 هی به مسیریاب طبیعتم انداختم. اینبار مسیر مایل به چپ را نشان میداد. شوقدوباره مشتم را باز کردم و نگا

 .دیدن کای دلم را چنگ میزد و مطمئن بودم اینبار شاید بتوانم لـ*ـبخند کمرنگی را روی لـ*ـبهایش بنشانم

 .ادم بـرده بودلـ*ـبخندی که از مرور خاطرات روی لـ*ـبهایم نشسته بود، سرما و تاریکی جنگل را به کلی از ی

 یک ساعتی را بیوقفه راه رفتم تا اینکه چراغ خانهها، خیلی ضعیف از الی درختها رخ نشان داد. صدای

 خشخشی از باالی درختها به گوشم رسید. نگاه سرسری به اطراف انداختم؛ ولی شوق دیدن کای و نیرا مجبورم

 رخت به جاده مانده بود. مشتم را باز کردم و سنگها مسیرکرد اعتنایی نکنم و به مسیرم ادامه بدهم. کمتر از چند د

 .روبهرویم را نشان دادند. همینکه سرم را باال آوردم صدای آشنایی گوشم را پر کرد

 ...وایسا نیرا -

 صدای کای تپش قلبم را چند برابر کرد و پاهایم در جا خشک شد. دستهایم میلرزید و به کای و نیرا که در چند
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 ست وسط جاده ایستاده بودند، زل زده بودم. نیرا درست روبهروی درختها ایستاده بود و با دست بهمتری من در

 .صورتش میکشید، قدمهای مشوشش را میشمردم؛ ولی وجود کای مانعم میشد تا قدمی به سمتش بردارم

 زن به جان تمامناخودآگاه پشت نزدیکترین درخت امان گرفتم و به آنها زل زدم. چیزی در دلم شبیه به سو

 اعضای بدنم افتاده بود و نگران رفتار کای بودم. خیلی بیاراده به نیرا نزدیک شده بود. نفسهایم تکهتکه شده بود

 ...و در دل دعا میکردم از نیرا دور شود؛ ولی

 .نیرا پشت به کای ایستاده بود و متوجه نگاه خریدارانهی کای نبود

 ...اید وارد جنگل بشی. مننیرا اون فقط یه طوفان بود. نب -

 برای اولین بار بود که صدای کای را اینچنین مشوش میشنیدم. حرف نیمخوردهاش نیرا را هم ترغیب به شنیدن

 .کرده بود

 میدونم نمیتونم وارد اونجا بشم؛ ولی با شنیدن جریان سقف شب و اسیر شدن شینا و طوفان امشب، نمیتونم -

 .دست رو دست بذارم

 .م میریمپس با ه -

 دستهای کای روی شونههای نیرا نشسته بود و غرق در صورتش بود که احساس کردم چیزی به سـ*ـیـنـهام

 .چنگ انداخت

 

 

 

 

 نه، نمیتونم کای! من تنها میرم، یه صداهایی از جنگل میشنوم که نمیتونم جون تو رو هم به خطر بندازم. تو -

 ! مراقب چیتو و صفا و تیا باش

 !ر لجبازی میکنی؟ یا با هم میریم یا نمیذارم تنها بریچرا انقد -

 چرا؟ -

 .مـ...ن! نیرا نمیتونم تو رو دست اونا بدم -

 فاصلهشان نزدیک شده بود و نگاههایی که به هم وصل شده بود نفسم را قطع میکرد. نمیدانستم چرا ایستادهام و

 ید امیدوارم بودم که دستهای کای از رویطنّازی محبوبم برای کس دیگری را تماشا میکنم. نمیدانم شا

 شانههای نیرا پایین بیاید و مثل همیشه خیلی سرد از کنار او بگذرد، که دستهای گره خوردهی کای درست پشت

 نیرا شیشه نازک دلم را شکاند. دستهایم ناخودآگاه باز شد و خاک روی زمین ریخت و دیگر نتوانستم جلوی

 ینه چنان به دلم چنگ انداخته بود که داغی کاسهی چشمم را بیشتر از اشک احساساشکهایم را بگیرم. بغض و ک

 کردم. سر نیرا درست روی سـ*ـیـنـهی کای نشسته بود و دستهای خالی من کرخت کنار بدنم افتاده بود. شاید

 که به باید از اول منتظر این لحظه میبودم؛ ولی فکرش هم دیوانهام میکرد. نمیدانستم آخرین حرفهایی
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 آ*غـ*ـوش کای ختم شد چه بود؛ ولی حسادت به نیرا آتشی به جانم انداخته بود که نجات ندادنم از دست کیارش

 را توجیه میکرد. دستم را جلوی دهانم گذاشتم تا جلوی هقهق کردنم را بگیرم؛ ولی بیفایده بود. با حرص

 کند. سوزشش داغ دلم را تازه کرد که دوبارهپارچهی روی آستینم را روی صورتم کشیدم تا اشکهایم را پاک 

 صدای خشخشی از پشت سرم، سرم را سمت خودش چرخاند. کینه و حسادت چنان وحشیام کرده بود که ممکن

 .نبود کسی که قصد نزدیک شدن داشت را تعقیب نکنم. چیزی از باال روی سرم فرود آمد و دهانم را از پشت گرفت

 را که دیدم در جا خشکم زد. چشمهای او هم دو کاسهی خون خیس بود و موهای سرم را که چرخاندم و چهرهاش

 ژولیدهاش روی پیشانی و صورت خیسش را پوشانده بود. وقتی چشمهای خیس و تبزدهمان به هم گره خورد

 مدستهایش را شل کرد. دستهای او هم یخ کرده بود و میلرزید. سرم را به امید جدا شدن آنها چرخاندم؛ ولی ه

 چنان نیرا خودش را به محبوبم سپرده بود. حدقهی لرزان چشمان وود هم به نیرا دوخته شده بود و لحظهای

 برداشته نمیشد. نفس عصبیام را درحالیکه لـ*ـبهایم را روی هم فشار میدادم بیرون دادم و دستم را به سمت

 مام کینهام از نیرا ادا کردم و صدای شکستنگردن وود بردم و وردش را از الی دندانهای بههم فشردهشدهام، با ت

 گردنش را به وضوح شنیدم. چیزی که دیده بودم چنان آتشی به جانم انداخته بود که نمیتوانستم به چیزی فکر

 کنم و فقط به ر*ابـ*ـطهی آنها فکر میکردم. وود با گردن شکسته شده و چشمهای باز خیس روی زمین افتاده

 .بود

 

 

 

 

 دستهایش گرفتم و به زحمت روی زمین میکشیدم. سنگینیاش درست روی تیرهی کمرم نشست؛دستم را زیر 

 ولی دردش از دردی که به جانم افتاده بود بیشتر نبود. تمام راه تصویر نیرا و کای از پیش چشمانم کنار نمیرفت و

 که گرگها برای نجاتم هربار چنگ محکمتری به گلویم میزد. تا چند ساعت پیش هر لحظه به این فکر میکردم

 میآیند؛ ولی انگار افکار سادهلوحانهام، اینبار هم دلم را به امید واهی خوش کرده بود؛ من برای آنها ذرهای هم

 ارزش نداشتم و نباید منتظرشان میماندم. باید همان اول سقف شب را میساختم و خودم را زیر سایهی کیارش، در

 .ت خانوادهام را تکرار میکردم و کمک به گرگها بزرگترین اشتباه بودامان نگه میداشتم. من نباید حماق

 جسم وود را به سمت مسیری که آمده بودم به زحمت میکشیدم و اشکهای بیاختیاری که از چشمم روانه میشد

 .را پاک کردم. وردی را زیر لـ*ـب زمزمه کردم و مسیر تا چادرها را دنبال کردم

*** 

 کیارش

 .نفرتم را بیشتر میکرد. دندانهایم چنان بههم قفل شده بود، که نمیتوانستم با او مخالفت کنمشنیدن اسمش هم 

 به طرز احمقانهای اجازه دادم شینا پیش نیرا برگردد و عواقبش را به جان خریدم. یا شینا به همراه نیرای مغلوبشده
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 .یشکست و من دخلش را میآوردمبرمیگشت و سقف شب ساخته میشد؛ یا با قبیلهاش میآمد، عهدنامه را م

 .امیدوار بودم چیزی که در چشمان شینا دیدم، درست باشد و از کردهی خود پشیمان نشوم

 دستم بیاختیار به سمت سرم کشیده شد و موهای ژولیدهام را کمی مرتب کردم. بوی خونی که از زخم آن پسر،

 .بینیام را آتش زده بود و چون چوب خشکی گلویم را میسایید

 ناخودآگاه به سمتش رفتم، نگاهم به رگی بود که الی انگشتهای کوچک و ظریفی حفاظت میشد. دستی که

 .روی شانهام نشست نگاهم را از تن ترسیده و لرزان پسرک گرفت

 :دنیل بود

 !کیا-

 که با نمیدانستم اینبار چه دلیلی برای اینکارش داشت! به سمتش چرخیدم و نگاهم را به چشمان سبزی دوختم،

 .هالهای از خون رنگآمیزی شده بود

 چی شده؟ -

 .قرار شد کاری نکنی تا اون برگرده -

 نگاه سردش هنوز هم از من دلخور بود. دستم را روی شانهاش گذاشتم و با تکان ریزی او را کنار زدم و به سمت

 صدای حرکت شالقوار یکیدرندهها برگشتم. چشمهای تشنهشان را نمیشد نادیده گرفت. به سمت آتش رفتم که 

 .از درندهها نگاه همهمان رابه سمت خودش کشاند

 

 

 

 

 .امیدوار بودم خبری از شینا آورده باشد. مشتاقانه منتظر بودم چیزی بگوید

 !یه غریبه تو جنگله -

 بود ترسی که در صدایش بود، مانع میشد به چشمهایم زل بزند. کلماتش سرم را داغ کرده بود؛ نمیدانستم همانی

 که منتظرش بودم یا نه؟

 دیدیش؟ -

 .واضح نه... ولی بوی خون میداد. گمونم درنده باشه -

 گیج نگاهش میکردم. چیزی در دلم شروع به جوشیدن کرده بود و نمیتوانستم روی پاهایم بایستم. اصالً انتظارش

 ری رفتم که دویست سال، بارها ورا نداشتم در چنین موقعیتی پیدایش کنم. قدمهایم را شدت دادم و به سمت مسی

 بارها رفته بودم. چنان شتابزده میدویدم که پاهایم را روی زمین حس نمیکردم و حسی شبیه به پرواز داشتم. این

 اولین شبی نبود که برای دیدن آن غریبه به سمت آرامگاه محبوبم میرفتم. جایی در قعر جنگل، درست کنار

 پل چوبی و پوسیدهای به آن طرف رودخانه وصل شده بود. طناب قهوهای و رودخانهی خشکیدهای که به وسیله
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 پوسیدهاش را چنگی زدم و به امید دیدنش به سمت آرامگاه پریسیما دویدم. نفسهایم منقطع و سرد بیرون میآمد

 و هوای سرد آن شب انگشت دستهایم را به آ*غـ*ـوش گرفته بود. مثل شبهای گذشته من بودم و قبر و شاخ

 گلی که همیشه آنجا بود. نفس کالفهای کشیدم. افسوسی که به جانم افتاده بود را نمیتوانستم فریاد بزنم. با زانو

 کنار آرامگاه محبوبم به خاک وصل شدم. درست وسط دو بوتهی گل سرخ که همیشه در عین ناباوری گل میدادند؛

 دامن حریر آبیرنگش به شاخهای از این بوتهها گیرپریسیمایم آرام گرفته بود. درست همانجایی که اولین بار 

 کرده بود و من حیران نگاهش میکردم. چشمهای درشت و روشنش مدام الی بوتهها میچرخید و نگران پاره

 شدن لـ*ـباس زیبایش بود. من که غرق حرکت موجگونهی موهایش شده بودم؛ اسبم را رها کردم و خودم را به

 .ندم. درحالی که دامنش را از شر خارها آزاد میکردم، خود را اسیر آن زیبارو میدیدمپارچهی حریر لـ*ـباسش رسا

 ولی االن به جای لـ*ـبهای سرخی که از گلهای سرخ هم آتشینتر بود؛ سنگ نوشتهی کوچک روی مزارش

 امجانم را به آتش میکشید. هر بار که نوشتهی حکاکیشده روی سنگ را میخواندم، چیزی درون سـ*ـیـنـه

 چنگ میزد. چیزی که مرا به دهجنگلی وصل میکرد، این نوشته بود و شاخ گلی که همیشه روی سنگ قبرش

 .گذاشته میشد. سال هر شب که به محبوبم سر میزدم، جای خالی آن غریبه را احساس میکردم

 .برای هزارمین بار متن سنگ نوشته را زیر لـ*ـب زمزمه کردم

 !دوستت دارم زادهی مهر -

 شته حک شده روی سنگ، با زبان و خط فارسی کهن به نگارش درآمده بود و کسی در این زمان، نمیتوانستنو

 آن را بخواند. وقتی درست بیست سال بعد از مرگ پریسیما، این نوشته را روی قبرش دیدم، تمام شب را به امید

 

 

 

 

 وع خورشید مانعم میشد و مجبورم میکرد دلدیدن کسی که این را نوشته، تا طلوع آفتاب منتظر میماندم ولی طل

 از محبوبم بِکَنم و از طلوع آفتاب فرار کنم. و امشب هم مثل تمام شبها ناکام و غمزده کنار آرامگاهش زانو زدم؛

 ولی این بار نمیتوانستم منتظر طلوع آفتاب بمانم. دستم را نوازشوار روی خاک کشیدم و بـ*ـوسهای بر سنگ

 .باالی قبرش زدم

 قدمهای شل شدهام را تا پشت چادرها کشیدم و نرسیده به آنها از مرور خاطراتم بیرون آمدم. چشمهای خشک

 شدهام را چند پلک پشت سر هم تر کردم. بوی خون ساحرهام را حس میکردم؛ ولی او را نمیدیدم. دنیل که مرا

 را در جیبش چپانده بود، با پاهایشدیده بود، نگاه پرسشگرش را از روی من برداشت و درحالی که دستهایش 

 .هیزم آتش را جابهجا میکرد

 تقریباً به چادرها رسیده بودم که وجود شینا را درست روبهرویم احساس کردم. جسمی را کشانکشان با خود به

 سمت ما میآورد. یورش درندهها به سمتش باعث شد مردی که با خودش آورده بود را رها کند. گردن اولین
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 ی که نزدیکش شد را، با حرکت دورانی انگشتانش شکاند و به سمت من آمد. همه خشکشان زده بود ودرندها

 .بقیهی درندهها با حرکت دست من از او فاصله گرفتند. آلبین که گیج نگاهش میکرد، با اشارهی من پا پس کشید

 پیوستن به من داشت. اخمم چشمان سرخشدهی شینا و خشمی که صورتش را آتش زده بود، بهترین حال را برای

 .باز شده بود و پوزخندی به چهرهی ساحرهام زدم

 زود برگشتی؟ -

 آمادهای؟ -

 .چشمهای مصممش نشان میداد راهحلّی بهتر از نیرا پیدا کرده است

 من همیشه آمادهام ولی این کیه؟ -

 .فقط کنارم باش و نذار اتصالم با وود قطع بشه -

 مم چه اتفاقی افتاده که شینا خودش راضی به ساخت سقف شده و این درندهیخیلی کنجکاو شده بودم بفه

 غریبهای که با اوست کیست! ولی صورت گرگرفتهی شینا مانع سوال کردنم میشد. شینا با نگاهش جایی را روی

 !زمین انتخاب کرد که با نور ضعیف ماه روشن شده بود؛ درست نقطهی اتصال نور ماه با زمین

 ست و سلطهگرانه اشاره کرد تا وود را کنارش برسانند. نفرتی که در وجودش بود را تحسین میکردم وهمان جا نش

 غرق در حرکات بینقص و ماهرانهاش بودم. درندهی جوان درست روبهروی شینا خوابانده شد و من هم روبهروی

 .حرکت تسخیر شده بودآنها نشستم. وود درست بین من و شینا بود و سـ*ـیـنـهاش زیر دستهای شینا بی

 

 

 

 

 همینکه چشمهایش بسته شد و ورد را آرامآرام شروع به زمزمه کرد، باد دوباره شروع به وزیدن کرد. شینا بدون

 اندکی تعلل ورد را ادامه داد. باد شدت گرفته بود، درندهها اطرافم را پر کردند. نگاهم را لحظهای از روی او

 .باهی انجام داد شاهرگش را با دندانهایم از خون خالی کنمبرنمیداشتم تا اگر کوچکترین اشت

 صدای زوزهی باد در گوشهایم میپیچید و صدای شکستن شاخهها به شکستن درختها ختم شد. صدای سقوط

 تنهی درختی درست کنار گوشم نگاهم را مشوش کرده بود. دستهای شینا روی سـ*ـیـنـهی وود چنگ شده بود

 برقرار بود. برای لحظهای وود تکان محکمی خورد و سـ*ـیـنـهاش از روی زمین کنده شد و اتصال قوی بین آنها

 و دوباره به زمین برگشت. خاک و برگها تمام فضا را پوشانده بودند و به سختی میتوانستم جایی را ببینم. موهای

 مین بلند کند. دستم را که رویشینا بیقرار با وزش باد تکان میخوردند و هر لحظه امکان داشت شینا را از روی ز

 دستهایش گذاشتم، طوفان شدت گرفت و درندهها را از روی زمین به هوا کوبید. دنیل تمام تالشش را میکرد تا

 شکارها را در امان نگه دارد. صدای شکستن درختها جانم را لرزاند و نگاهم را سمت خودش کشاند. صدای

 صدای طوفان گم شده بود. این شینایی که روبهرویم به زمین قفل شده فریادگونهی شینا و وردی که میخواند در



www.taakroman.ir  

 

  

 
81 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 !بود اصالً شبیه شینایی نبود که طوفان قصد جانش را کرده بود و او را به آسمان و زمین میکوبید

 آخرین فریاد شینا از عمیقترین نقطهی حنجرهاش به بیرون پرتاب شد و دستهایش از روی سـ*ـیـنـهی وود شل

 .دش هم کنار او روی زمین افتادشد و خو

 طوفان به یکباره قطع شد و درختها شروع به تکان خوردن کردند. شاخ و برگها در هم تنیده میشد و ریسههای

 سیاهرنگی باالی همهی درختها را به هم وصل میکرد. درست شبیه به نامش چیزی شبیه به سقفی از جنس شاخ

 شاند. صدای نفس از ته دل وود نگاهم را از سقف شب گرفت و به سمتو برگ درختان، تمام آسمان جنگل را پو

 .خود کشاند. دستم را زیر سرش گرفتم تا نفسی که کشید بود را بیرون بدهد

 متعجب نگاهش میکردم! این درنده که بود و چهگونه توانست به شینا کمک کند! وقتی چشمهایش را باز کرد

 ظهای را گیج به اطراف زل زد. بوی خون داغی که از جراحت انسانهاسریع از روی زمین بلند شد و چند لح

 بینیاش را پر کرده بود را با لـ*ـذت به جان ریههایش داد. لـ*ـبهای خشکشدهاش را با زبان تر کرد و بیاختیار

 هایش رابه سمت یکی از انسانها که کنار درخت افتاده بود دوید. من که عطشش را دیده بودم قبل از آنکه دندان

 .به جان شاهرگ یکی از آنها بیندازد؛ دستم را به سـ*ـیـنـهاش کوبیدم و به نزدیکترین درخت کوباندمش

 ...آروم باش -

 دستش دور مچم گره بود و سعی میکرد با نشان دادن دندانهای نیش و چشمهای آتشگرفتهاش، مجبورم کند

 هاش میفشردم. در چشمهای درشت و خونبستهاش زلرهایش کنم و من هربار محکمتر پنجهام را به سـ*ـیـنـ

 :زده بودم و نفسهای کوتاه شدهاش را میشمردم. بار دوم محکمتر کوبیدمش و بلند فریاد زدم

 

 

 

 

 !آروم -

 فشار به جایی رسید که صدای ترک برداشتن استخوان سـ*ـیـنـهاش را شنیدم و خودم را جمعوجور کردم. چهرهی

 .اش را رها کردم و او بیجان از روی تنهی درخت به سمت زمین خزیدکبودشده و دستهایشلشده

 دست نزدیکترین شکاری که کنارم بود را بلند کردم و با دندان رگ اصلی روی مچ را سوراخ کردم. طعم شور و

 .داغ خون به جان دهانم نشست و لـ*ـذت مزهمزه کردنش را از دست ندادم

 نار دهانش بردم. بوی خونی که از روی پوست سفید مچ به زمین چکیدهنفس مرددم را بیرون دادم و مچ را ک

 میشد چشمهایش را باز کرد؛ ولی چیزی در حدقهی چشمانش تغییر کرده بود، عطش چند لحظه پیش فروکش

 .کرده بود. نگاهش لحظهای از روی خون روان برداشته نمیشد و درد در صورت عرقکردهاش موج میزد

 انش در چند سانتیمتری خون تازه بود که آب دهانش را با درد فراوان پایین داد و دستلـ*ـبهای خشک و لرز

 من را پس زد و با سرعت از روبهرویم دور شد. صدای شالقوار حرکتش و نسیمی که از رفتنش وزیده بود را حس



www.taakroman.ir  

 

  

 
82 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 کردم و دستم را رویکردم. گیج و مبهوت به خونی زل زده بودم که او از خوردنش سر باز زده بود. پوف محکمی 

 زانویم گذاشتم و ایستادم. دنیل و بقیه به من زل زده بودند و درندهها جرئت ذرهای اعتراض نداشتند. دست را رها

 کردم و مبهوت به اطرافم زل زده بودم. هنوز رفتار آن پسر جوان برایم معما بود و باید دلیل این پرهیز از خون را

 .میفهمیدم

 ا را میشنیدم و منتظر بودم هر لحظه بهوش بیاید. دنیل شکارها را وارسی میکرد که درصدای نبض ضعیف شین

 جریان طوفان زنده مانده باشند، کاری که در تمام طول طوفان انجام داده بود. نگاه سپاسگزارم را به سمتش

 .چرخاندم و دوباره به شعلهی سرخرنگ آتش زل زدم

 تا طلوع آفتاب مانده بود. چیزی دلم را چنگ میانداخت و اضطرابم راگرگومیش صبح بود و کمتر از یک ساعت 

 چند برابر میکرد. نگاهم را مدام به شاخ و برگ گرهخوردهی درختان میانداختم؛ به سقف شبی که سالها برای

 هساختنش، دهجنگلی و جنگل را به خون کشیده بودم؛ ولی اینبار توانسته بودم و تمام جنگل را حتی در روز ب

 سلطهی خود در آورم. از طلوع آفتاب، من مالک تمام جنگل بودم و میتوانستم غریبهای که سال منتظرش

 بودم را پیدا کنم. باید نسل گرگها را از دهجنگلی پاک کنم و تقاص خانوادهی کوچکم را از آنها و تمام نسل

 .گرگها بگیرم

 .پنجهی پاهایم افکارم را به زمین میکوبیددستهایم در هم مچاله شده بود و مدام تکان میخوردند و 

 صدای نالهی شینا از چند متر آنطرفتر رشتهی افکارم را پاره کرد. به سمتش دویدم و خودم را به او رساندم. دنیل

 .زودتر از من به او رسید و دستش را زیر کتفش انداخت و کمکش کرد بنشیند

 :شینا صدای گرفته و خشدارش را بیرون داد

 

 

 

 

 آفتاب زده؟ -

 ! هنوز نه -

 .صدای دنیل از گلوی خشک شدهاش با زحمت بیرون میآمد

 اونا زندهان؟ -

 ! آره -

 .بذار برن -

 .بهوش که بیان تو خونههاشونن...خیالت راحت -

 چشمهای شینا نیمهباز بود و مجبور بود به دنیل اعتماد کند. چشمهایش را بست و سرش را روی شانهی دنیل رها
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 .کرد

 :رو به دنیل گفتم

 .ببرش بذار استراحت کنه! حاال حاالها باهاش کار دارم -

 .دنیل دستش را پشت شینا انداخت و از الی خرناسههای درندهها او را به چادر نیمهسوخته و تقریباً سرپایی برد

 بم به سـ*ـیـنـهاممن هنوز گیج رفتار آن درنده بودم که روشنایی روز کمکم رخ نشان داد. صدای کوبیده شدن قل

 را به راحتی میشنیدم. هر لحظه که هوا روشنتر میشد نفسهایم محکمتر از ریهام خارج میشدند. دویست سال

 تمام روز را پنهان شده بودم؛ ولی االن با خورشید هم مقابله میکردم. رو به طلوع آفتاب ایستادم و با اینکه

 .میدادند؛ اما گرمایش وجودم را آتش میکشیدبرگهای تنیده شدهی درختان اجازهی دیدنش را ن

 هوا روشن میشد و من با چشمهای بسته شده و نفسهای رهاشده روبهروی خورشید قد علم کرده بودم. وقتی

 چشمهایم را باز کردم، قدرت تمام جانم را دربرگرفته بود. من درست وسط روشنایی روز ایستاده بودم و نور خورشید

 ا نداشت. درست شبیه به روزهای ابری که گرما و روشنایی خورشید هست ولی خودشتوان دسترسی به من ر

 نیست و پشت ابرها پنهان است؛ ولی اینبار پشت سقف شب پنهان شده بود و نمیتوانست با پنجهاش به خاکستر

 وبهرویم زلتبدیلم کند. نفس آخر را از ته دل بیرون دادم و با پوزخند کمرنگ گوشهی لـ*ـبم به جنگل روشن ر

 .زدم

*** 

 

 

 

 

 در را بستم و به سمت اتاق برگشتم. همه سرِپا ایستاده و منتظر تصمیم من بودند. نمیدانستم باید به جنگل

 برگردم و عهدنامه را بشکنم و شر کیارش را کم کنم؛ یا فعالً صبر کنم تا مطمئن بشوم و جان خانوادهام را الکی به

 .ستخطر نیندازم. چیتو سکوت را شک

 صفا کجا رفت؟ -

 ! نمیدونم، فک کنم جنگل -

 !براش اتفاقی نیفته -

 !تیای همیشه نگران اینبار حرف دلم را میزد. صفا یک انسان بود و در مقابل خوی وحشی درندهها بیدفاع

 .امیدوارم که نیفته و زودتر برگرده -

 :گیشا هم سکوت نکرد

 خب چرا نمیرید دنبالش؟ -
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 .د و به من رسیدنگاهش بین همه چرخی

 .به خاطر عهدنامه! هیچ گرگینهای حق ورود به جنگل رو نداره، حداقل تا زمانی که بالیی سرِ کسی نیومده -

 : گیشا کاسهی آبیرنگ و بزرگ سفالین، که سوپ در آن بود را روی سفره گذاشت و با شهامت مسخرهای گفت

 میخواین من برم دنبالش؟ -

 بلندی گفت و به سمتش غرید. درحالیکه با غیظ به چیتو نگاه« نه»تمام شود.  چیتو اجازه نداد حرف گیشا

 .میکردم، گیشا را مخاطب خودم قرار دادم

 .نه، الزم نیست! دیگه هم حرفی از جنگل رفتن نزن -

 چرا؟ -

 هسد بجسارتش همیشه برایم تحسینبرانگیز بود؛ ولی نمیتوانستم اجازه بدهم لحظهای به جنگل فکر کند؛ چه بر

 .اینکه او را تک و تنها به جنگل بفرستم

 چرا؟! گیشا مثل اینکه یادت رفته چه موجوداتی توی اون خرابشده، واسه یه قطره خون لَه لَه میزنن، نه؟ -

 .لحنم کمی تند شده بود؛ ولی انگار گیشا هم دست بردار نبود

 .ولی من قبالً اونجا بودم نیرا -

 لیکه دستهایش را روی شانهام گذاشته بود؛ صورت سبزهی نمکیاش با لـ*ـبخندخودش را به من رساند و درحا

 :ظریفی جلوی چشمهایم خودنمایی میکرد. ادامه داد

 .ولی اون نجاتم داد! میگم شاید بتونم واسهتون خبری بیارم. بذار کمکتون کنم نیرا -

 :را فریاد میزد غریدمدستش را از روی شانهام پایین انداختم و با اخم گرهخورده که خشمم 

 

 

 

 

 نه الزم نیست. اون کیارشم از سرِ دلسوزی نجاتت نداده؛ فقط به خاطر عهدنامه و ترس از گرگا یا چه میدونم -

 هر غلطی که میخواسته بکنه، بوده. وگرنه اون وحشیای که من دیدم یک لحظه هم بهت امون نمیداد و گردنت

 .رو تیکه پاره میکرد

 حدقهی سیاهرنگ چشمان گیشا تکان میخورد و لـ*ـبخند جمعشدهی گیشا، منصرف شدنش راچشمهایم بین دو 

 فریاد میزد. امیدوار بودم کنجکاویاش برای دوباره دیدن کیارش نباشد. از من دور شد و به سمت کیف جین

 را با سرمهایرنگش رفت. ِ گره روسریاش را محکم کرد و تار مویی که از کنار روسریاش بیرون زده بود

 دستشهایش زیر روسری سادهی سرمهای رنگش هل داد. چنگی به دستهی آویزان شده از کاناپه زد و روی

 .شانهاش انداخت

 کجا؟ -
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 .هوا تاریکه دیگه، بابامم فک کنم رسیده خونه، تنهاست اونم. فردا میبینمتون -

 فظی کرد؛ ولی از بـ*ـوســیدن ارورابا دست و لـ*ـبخند تصنعی که روی لـ*ـبهایش نشانده بود با همه خداحا

 منصرف نشد، به سمت ویا رفت و بـ*ـو*سهای به دستهایش که روی هوا تکان میخورد، زد و دوباره به سمت

 .من برگشت

 ! فعالً -

 .باهات تا خونه میام -

*** 

 ظهای کوتاه زمین را ترهوا تاریک و گرفته بود، نم بارانِ زیبایی روی آسفالت کف جاده نشسته بود، انگار برای لح

 کرد و رفت. نمیدانستم از دستم ناراحت است یا نگرانی من را درک کرده. به گرهِ روسریام چنگی زدم و صدای

 .نفس عمیقی که با بینیام کشیدم نظرش را جلـ*ـب کرد

 چی شد؟ -

 .بوی سبزی پلو میاد -

 کو؟ -

 .خودش را جمع کرد شروع کرد به بو کشیدن؛ نگاه مسخرهکنندهی من را که دید

 .یادم نبود تو گرگی. تا عادت کنم یکم طول میکشه -

 .صورت جدی شدهاش، باعث شد نتوانم جلوی خندهام را بگیرم

 !وا...چرا میخندی؟ خو یادم نبود تو حسات از من قویتره؟ -

 قویتر؟ -

 

 

 

 

 نم و با خندهای که هنوز اندکی ازدوباره خندهام شدت گرفت؛ ولی نگاه مظلوم گیشا باعث شد خودم را جمعوجور ک

 :آن روی صورتم جا مانده بود گفتم

 باورت نمیشه؛ ولی حسهای قبل از بلوغم با االن تفاوتش خیلیه گیشا! خیلی... مثالً میخوای بهت بگم بابات -

 شام چی درست کرده؟

 ! آخه فاصله تا اونجا خیلیه! یعنی واقعاً میتونی تا اون فاصله رو هم حس کنی -

 ! آره حتی بیشتر -

 بابام چی درست کرده؟ -

 !خوراک! گوشتشم تازهس -
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 وای... خیلی باحاله! ببینم حس شنواییت چهطوره؟ -

 .تمام حواس پنجگانهام اینطوریه؛ ولی بویاییم یکم قویتره -

 هیجان در صدایش موج میزد. روبهروی من پرید، درحالیکه برعکس راه میرفت با دست به خانهی کاهگلی

 .کوچکِ عمو ولی اشاره کرد

 چه خبره؟ چی میگن؟ -

 .بس کن دختر! کار درستی نیست -

 جون من بگو چه خبره؟ -

 نگاه هیجانزدهاش را خیلی وقت بود ندیده بودم. یادِ همان روزهای دبیرستان افتادم و فکر کردم با یکم شیطنت به

 وشم فرستادم. صدای خشخش رادیو پردهی گوشمجایی برنمیخورد. گوشهایم را تیز کردم و روسریام را پشت گ

 .را خراش داد

 .رادیوش مثل همیشه خرابه و داره سعی میکنه یه موجی رو پیدا کنه که کمتر خشخش کنه -

 .صدای خندهی گیشا بلند شد و محکم دستش را روی دهانش گذاشت

 خب، اونجا چی؟ چه چراغ رمانتیکی هم روشنه، اونجا چه خبره؟ -

 ! یشابس کن گ -

 ...جان من -

 دوباره گول ظاهر هیجانزدهاش را خوردم و به سمت خانهی نونواری که تازگیها تعمیر شده بود و ظاهر

 .سفیدشدهاش بین خانههای ده میدرخشید، گوشهایم را تیز کردم

 خب مهمون دارن گیشا خانوم. نکنه میخوای حرفاشون هم بهت بگم؟ -

 ...آره، آره ! ببین -

 

 

 

 

 به سمت دهنش اشاره کردم. صدایش باعث میشد چیزهایی که شنیدم را درست متوجه نشدم. باورم با دست

 !نمیشد اسم درنده را درست شنیده بودم یا نه

 .لـ*ـبخند از روی صورتم جمع شده بود و سکوت اجباریاش او را هم نگران کرده بود

 چی شده نیرا؟ -

 !شیش -

 .و سکوت مطلق باعث شد حرفهایشان را بشنوم دستم همچنان روی لـ*ـبهای گیشا بود

 چن نفر دقیقاً گم شدن؟ -
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 ! تا االن پنج نفر -

 مطمئنید درندهها بودن؟ -

 .آره... اونایی که دیدن میگفتن یهویی انگار مثل پرِ کاه از روی زمین بلند شدن -

 ط سوال میکرد و دونفری کهصدای سه نفر را به خوبی میشنیدم. مردی که صدایش از بقیه مسنتر مینمود، فق

 صدای جوانتری داشتند، سعی میکردند بدون ترس جواب بدهند؛ ولی لرزش صدایشان را میشنیدم. دستم را روی

 سرشانهی گیشا انداختم و از مانتویش گرفتم و به سمت خانه کشیدم. پشت دیوار کناری خانه ایستادم و دستم را

 .روی دهان گیشا گذاشتم

 !هیچی نگو -

 ایشان قطع شد و صدای قدمهایشان که به در نزدیک میشد، باعث شد دستم را روی سـ*ـیـنـهی گیشا فشارصد

 .بدهم و کمی عقب بنشینیم

 دو مرد جوانی که از در بیرون آمدند، از پشت تیزی دیوار به خوبی دیده نمیشدند. قدمی به جلو برداشتم و دوباره به

 :سمت گیشا برگشتم

 .میام تو برو خونه من -

 آرام روبهروی صورتش زمزمه کردم. سرش را به معنی تایید تکان داد و همینکه قدمی به سمت آنها برداشتم، او

 هم پشت سرم آمد. با تعجب نگاهش کردم؛ ولی لـ*ـبخند دنداننمایی که روی صورتش بود اجازه نمیداد مخالفت

 ه مصمم بودنش را به من نشان بدهد. قدمهایکنم. کیفش را طوری زیر بـ*ـغـلش زده بود و خم شده بود ک

 سبکم را پشت آنها برداشتم که صدای بوق تلفن پاهایم را خشک کرد. مرد سومی که در خانه بود، مکالمهی

 :تلفنی را با شخصی برقرار کرده بود که صدایش برایم آشنا بود. بعد از سه بوق، صدای ملک را از پشت تلفن شنیدم

 خودشون بودن؟ -

 .رهآ -

 

 

 

 

 نگفتن نشونی پیدا کردن یا نه؟ -

 .نه، اونام وارد جنگل نمیشن -

 .باشه. تا صبح بیدارم، خبری شد به منم اطالع بده -

 .حتماً -

 صدای کوبیده شدن تلفن سرِ جایش در گوشم زنگ زد. دست گیشا را کشیدم و درحالیکه با دست اشاره میکردم

 .محرفی نزد، پشت آن دو جوان راه افتادی
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 آنها به سمت جاده میرفتند؛ درست به سمت خانهی گیشا و بعد هم جادهی اصلی! نمیدانستم مسیرشان کجاست

 و تا کجا باید دنبالشان کنم؛ ولی چیزی من را به سمت آنها میکشید. کمکم به سر جاده رسیدیم و هیبت درشت

 تاریکی وحشتناک جاده میرسید. آستین آنها از زیر نور نارنجیرنگ المپهای تیر چراغ برق خارج میشد و به

 لـ*ـباس گیشا را در چنگ میفشردم و او را دنبال خودم میکشیدم. کفشهای پاشنهدار و صدادارش را که همانجا

 .کنار خانه درآورده بود، مثل کیفش زیر بـ*ـغـل زده بود و بیصدا دنبال من راه میآمد

 دم میزدند. اورهای بزرگ و بلندشان ظاهر شلختهای داشت وآنها بدون کلمهای حرف زدن و در امتداد جاده ق

 پوتینهای سنگینشان روی زمین آسفالت جاده صدا میداد. نیم ساعتی بدون وقفه دنبالشان راه رفتیم، نگاههای

 مشکوک گیشا با آن حدقهی سیاهرنگ بزرگ شده، خنده را روی لـ*ـبهایم مینشاند و حواسم را از آنها پرت

 .میکرد

 عجیبی به مشامم رسید. من قبالً اینجا بودهام. بوی چوبهای سوختهشده و غذایی که ته گرفته و بویبوی 

 تنباکویی که تا اعماق سرم را میسوزاند. چشمهایم را تیز کردم و قهوهخانهای چوبی که از زیر المپ کوچک سر

 ق عـ*ـیـاشـیهای بهادر بود. همانجاییدرش، کامالً به چشمم آشنا بود را دیدم. کنار کلبهی اصلی قهوهخانه، اتا

 که قبل از رفتنم برای پیدا کردن ساها و بقیهی گرگها آمده بودم. نفس محکمی کشیدم، اصالً دلم نمیخواست

 !دوباره چهرهی کریه بهادر را ببینم؛ ولی چرا آنها به سمت کلبهی بهادر رفتند؟

 آنها به اتاق بهادر، مطمئن شدم خبری هست و من باید سوالهایم مثل خوره جانم را میخورد. بعد از وارد شدن

 مطلع میشدم. دست گیشا را کشیدم و پشت نزدیکترین درخت به خانه ایستادم. درب شکستهی چوبی اتاقک

 بسته شد و بعد از چند لحظه بدون حتی کالمی حرف، از کلبه خارج شدند. دستهایشان خالی بود و چیزی از آنجا

 .حتماً چیزی آنجا بود که به جنگل و درندهها مربوط میشد ندزیده بودند؛ ولی

 نگاهم پشتشان بود تا فاصلهی قابل قبولی از کلبه گرفتند. دوتایی به سمت اتاقک دویدیم. همینکه وارد اتاق شدم،

 بوی الـ*کـل مزخرفی که همیشه استفاده میکرد تمام بینی و سرم را سوزاند. فضای کمنور اتاق فقط با المپ

 .وچک بیرون پنجره روشن شده بود. خودش هم گوشهی اتاق لم داده بود و تا من را دید دستوپایش را جمع کردک

 

 

 

 

 منقل و ظرف روحی غذایش را با پا هل داد و با وحشت روی زانوهایش نشست. صورت عرقکردهاش سفید شد و

 .حدقهی لرزان چشمهایش از روی من برداشته نمیشد

 تو کی اومدی؟ -

 ی خرناسه مانندش، چون ناخن تیزی روی رگهای عصبی مغزم کشیده شد. هر لحظه که نگاهش میکردمصدا

 چشمهای مظلوم وود را به یاد میآوردم که به خاطر این کثافت، پر از خون شده بود. قدمهایم را به سمتش شدت
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 .دادم، تصمیم داشتم همانجا تکه و پارهاش کنم

 دستهایم که ناخنهای بیرونزدهاش میتوانست در کمتر از چند ثانیه گلویش رابا پا زیر منقل سرخش کوبیدم و 

 .پاره کند را باال بردم که صدایش التماسوار بلند شد

 .وایسا نیرا...عجله نکن! باور کن اونطوری که فک میکنی نیست -

 این دفعه واسه اونا چیکار کردی؟ ها لعنتی؟ -

 بیرون میآمد. زُقزُق سرم شروع شد. گیشا دستم را گرفته بود و با التماسحرفهایم از الی دندانهایم با خرناسه 

 مانعم میشد که لحظهای احساس کردم دستهایش از روی دستم کنده شد. نگاهم را که برگرداندم؛ چیزی محکم

 لمس به صورتم خورد و به زمین کوبیده شدم. دستم را روی دهان پر از خونم گذاشتم. فکم را حس نمیکردم و با

 کردنش متوجه خرد شدن استخوان صورتم شدم. نگاهم به سمت گیشا چرخید که همزمان با من او هم به دیوار

 اتاقک کوبیده شده بود. صدای تپش قلبش را که شنیدم نفس راحتی بیرون دادم و بلند شدم. دستم را روی فکم

 ندم؛ ولی استخوان خردشدهی چانهام راگذاشتم و با درد فجیعی که حس میکردم، با ضربهای سر جایش برگردا

 .حس میکردم. خون داغ و شور داخل دهانم را با درد بیرون ریختم و نگاهم را به فضای تاریک اتاق دوختم

 چشمهایم به خاطر ضربه به صورتم خیلی واضح نمیدید که ضربه دوم به شکمم خورد. ضربهی بعدی پایی که به

 م و پرتش کردم که لگد دیگری روی پهلویم فرود آمد. از درد صدای زوزهسمت صورتم میآمد را روی هوا گرفت

 مانندی از گلویم بیرون امد و داغی سرم به تمام بدنم منتقل شد. ناخنهای بیرونزدهام را روی زمین گذاشتم و با

 سـ*ـیـنـهی تمام جان به سمت آنها خیز برداشتم. با تمام جان و درحالیکه پاهایم جلوتر از دستهایم بود روی

 یکی از آنها فرود آمدم. باورم نمیشد، همان دو مردی که دنبالشان کردم صاحب این چشمهای طالیی و

 پنجههای گرگینهای باشند. ضربهی محکمی روی صورتش فرود آوردم و درحالیکه جابهجایی استخوان صورت و

 آمد و تیزی چنگالهایش را زیر بدنم را حس میکردم، دست مهاجم بعدی از پشت درست روی خرخرهام فرود

 پوست کشآمدهام احساس کردم. بهادر گوشه نشسته بود و از دیدن جنگیدن ما لـ*ـذت میبرد. استخوان پاهایم در

 .حال شکستن و تغییر بود، دردش را به جان خریده بودم

 

 

 

 

 کوبیده شد و من را ازسبک شدن خرخرهام را احساس کردم؛ گرگینهای که روی پشتم سنگینی میکرد به دیوار 

 .روی گرگینهای که قصد دریدن صورتش را داشتم جدا شدم

 .صورت رنگپریدهی کای درحالیکه صورتم را با نگاهش وارسی میکرد، نفس داغشدهام را سرد کرد

 حملهی گرگینههایی که هنوز جسم ندریده بودند تمامی نداشت. گرگینهای که از پشت به کای حمله کرده بود، با

 .کت شالقوار کای به در شکستهی اتاقک میخکوب شد و گلویش زیر پنجههای کای فشرده میشدحر
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 : بهادر که از کشته شدن گرگهایش ترسیده بود با صدای وحشت زدهای نالید

 ! بس کنید... بسه -

 ونش زده وکای گردن گرگینهای که زیر پنجهاش کبود شده بود را رها کرد و به صورت بهادر غرید. دندانهای بیر

 چشمهای طالییرنگش، بهادر را سر جایش میخکوب کرد. او که تازه متوجه بهادر شده بود، قدمهایش را به سمت

 .او کشید

 بهادر به گوشهی اتاق خزیده بود و دستهایش روی دیوار کشیده میشد. صورت کبودشدهاش میلرزید و هیبت

 .کای، تن به آن بزرگی را به رعشه انداخته بود

 .یسا کای... وایسا شما از چیزی خبر ندارینوا -

 .صدای متشنج و خفهاش مجبورم کرد به حرفهایش گوش بدهم

 دستم را روی بازوی کای گذاشتم و مانع حملهاش به بهادر شدم. داغی بدنش دستم را سوزاند و مجبورم کرد

 ثل همیشه، درست زمانی که به اورهایش کنم. توانایی کای در کنترل کردن خوی حیوانیاش برایم ستودنی بود. م

 .احتیاج داشتم خودش را به من رساند

 .بازویش را کنار کشیدم و خودم مقابل صورت تبزدهاش روی پنجهی پا نشستم

 .خب، حرف بزن -

 .گرگها با صورت زخمی پشت من و کای ایستاده بودند و صدای خرناسههایشان در سکوت کلبه خودنمایی میکرد

 :از گرگهایش به سمت من کشاندبهادر نگاهش را 

 ملک میدونه برگشتی؟ -

 .آره، حرفت رو بزن -

 .پنج نفر سرِ شب دزدیده شدن -

 ! خب -

 .کارِ درندههاس -

 !خب -

 

 

 

 

 .ملک پیغام داده بود منم گرگا رو فرستادم که جوابش رو بدن -

 چه پیغامی؟ -

 یعنی ملک بهت نگفته؟ -

 .د و صورت به صورتش غریدمسوالش مغز گرگرفتهام را داغتر کر
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 .نه! حرف بزن بهادر -

 اونا... اون درندهها میخوان یه کارایی تو جنگل بکنن که ما نمیدونیم دقیقاً چیه! ملک و جنگلبانای بومیِ دِه، -

 .دارن دنبال چیزی ازشون میگردن

 .خب -

 .خب نداره که! نتونستیم کاری کنیم که هیچ، پنج نفرم دزدیده شدن -

 .م کایبری -

 چشمهای سرخم را از حدقهی لرزان او گرفتم و به سمت گیشا رفتم. چشمهایش نیمهباز بود و هوشیاریاش، کمکم

 .به حالت عادی برمیگشت

 دستم را زیر کمرش گذاشتم. به سختی روی پاهایش ایستاد، پاهایش کمی در هم پیچید ولی من را ستون کرد و

 گرگهای زخمی برداشت و با هم از آنجا خارج شدیم. هویت آن گرگها ایستاد. کای نگاه برندهاش را از روی

 .برایم نامعلوم بود و دلیل اینکه چرا از بهادر مراقبت میکردند را نمیفهمیدم

 باد سردی که از الی درختان میآمد به جانم نشست و شانههایم را جمع کرد. هنوز استخوان فک شکستهشدهام

 جابهجا شدنش در سرم میپیچید. دست گیشا روی گردنم بود و او را دنبال خودم کامالً ترمیم نشده بود؛ صدای

 میکشیدم. کای کنار من راه میآمد و اواسط راه گیشا را از من جدا کرد و مراقب بود زمین نخورد. مسیر تا خانهی

 .د کردگیشا خیلی طوالنی نبود. کای که چهرهی مغموم و نگران من را دید گیشارا از روی زمین بلن

 .تا تو آروم بری من سریع میام -

 اجازه نداد حرفی بزنم و با سرعت به سمت امارت قدیمی و مجلل پدری گیشا دوید. نگاهم پشت سرش خیره شد و

 ناخودآگاه لـ*ـبخند کمرنگی روی لـ*ـبهایم نشست. دستهایم را بـ*ـغـلم کردم و نفس عمیقی از هوای سرد

 .کابوسی تبدیل شده بود که هیچگاه از ذهنم پاک نمیشد آن شب کشیدم. شبها برایم به

 نفس داغم را بیرون دادم و به سمت خاکی ورودی دهجنگلی مسیرم را عوض کردم. چند قدمی را از کنار جنگل

 عبور کردم و غرق در افکار خودم بودم که دستی آرام از پشت روی شانههایم نشست. سرم را که چرخاندم

 نی بلند کای، درحالیکه نسیم مالیم پنجه به موهای لَخت و مشکی ناجیام انداخته بود،چشمهای سیاه و پیشا

 .ظاهر شد

 

 

 

 

 .چشمهایم را به منظرهی پشت سرش دوختم و نفس محکمی کشیدم

 نگرانی؟ -

 .سوالهای کوتاهش همیشه مجبورم میکرد با جوابهای کوتاه پاسخش را بدهم
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 .آره -

 میخوای چیکار کنی؟ -

 نم، از یه طرف دلم میخواد کیارش رو از جنگل بیرون کنم. از یه طرف وضعیت ویا اصالً مناسب جنگیدننمیدو -

 ! نیست و تعداد ما هم خیلی کمه

 اگه سقف شب ساخته بشه چی؟ -

 .نمیدونم... نمیدونم کای! من اصالً نمیدونم ماهیت سقف شب چی هست که بخوام باهاش مقابله کنم -

 ود و صورت متعجب کای را نمیتوانستم تحمل کنم. قدمهایم را سریع کردم و جلوتر از او، دلصدایم اوج گرفته ب

 به جاده دادم تا مجبور نباشم به سوالهایش جواب بدهم. ناخودآگاه بوی آشنایی از الی درختها بینیام را پر کرد و

 ود را به جان کشیدم. پاهایم نادرست وسط خاطراتم نشست. چشمهایم را بستم و با تمام جان عطری که وزیده ب

 .خودآگاه به سمت جنگل کشیده شد

 ...وایسا نیرا -

 .صدای کای من را از جادویی که به جانم افتاده بود خالص کرد

 ...نیرا اون فقط یه طوفان بود. نباید وارد جنگل بشی. من -

 گل او را مشوّش کرده بود و ازبه سمت برگشتم و نگاهم جملهاش را نیمه گذاشت. انگار رفتن من به سمت جن

 .الک کوه یخی که میشناختم بیرون آمده بود

 میدونم نمیتونم وارد اونجا بشم؛ ولی با شنیدن جریان سقف شب و اسیر شدن شینا و طوفان امشب نمیتونم -

 .دست رو دست بذارم

 .سعی کردم متوجه چیزی که من شده بودم نشود

 .پس با هم میریم -

 شانهام نشست و پلکهایم را گشاد کرد. دستان گرمش، تن سرمازدهام را گرم کرد. صدایم با دستهای کای روی

 :زحمت از گلویم خارج شد

 نه نمیتونم کای! من تنها میرم، یه صداهایی از جنگل میشنوم که نمیتونم جون تو رو هم به خطر بندازم. تو -

 ! مراقب چیتو و صفا و تیا باش

 !نی؟یا با هم میریم یا نمیذارم تنها بریچرا انقدر لجبازی میک -

 

 

 

 

 .نگاه جدیاش با لحن مهربانش اصالً سنخیت نداشت

 چرا؟ -
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 .دلم میخواست تمام چیزهایی که از چشمهایش خوانده بودم را از زبانش بشنوم

 .مـ...ـن! نیرا نمیتونم تو رو دست اونا بدم -

 .جیبی و آشنایی که بینیام را پر کرد؛ هواییام کرده بودچشمهای سیاهش، چشمهایم را نشانه رفته بود و بوی ع

 قلبم چون پتک محکمی به سـ*ـیـنـهام میکوبید و دلتنگیها و تنها ماندنهایم، شبیه به جاذبه من را به کای

 .نزدیک کرد و حریم او را امنترین جای دنیا دیدم

 ود تمام خاطراتم را آتش زد. خودم را ازبه خودم که آمدم بوی تن گرگی که محکم مرا به آ*غـ*ـوش گرفته ب

 .حصار دستهای قدرتمندش رها کردم

 من مانده بودم و نگاههای مهربانشدهی کای که بین تمام اجزای صورتم میچرخید. سرم را پایین انداختم تا از

 .زیر نگاههای متعجب و لـ*ـبخند عجیبی که روی لـ*ـبهایش نشسته بود فرار کنم

 زدیک چانهام کشاند، صدای چیتو هر دویمان را دستپاچه کرد. فاصلهاش با ما، و تاریکی شبهمینکه دستش را ن

 اجازه نمیداد من و کای را به خوبی ببیند؛ ولی فریادش ما را از حالتی که نمیدانستم چیست، بیرون کشید. فاصلهام

 م. تمام تالشم را میکردم تا ازرا بیشتر کردم و دستهای یخبستهام را روی موهای بیرونزده از روسریام کشید

 .نگاههای شیرین کای دوری کنم و این سختترین کار آن شب بود

 کجایید شما؟ -

 چیتو فریاد میزد. صدای خشخشی را از الی درختهای جنگل حس کردم؛ ولی عجلهی چیتو باعث شد خیلی

 من قدمهایش را به سمت خانهاماعتنا نکنم و قدمهایم را از مقابل کای به سمت چیتو بکشم. او هم پشت سر 

 .کشید. مسیر چند ده متری تا خانه به اندازهی یک عمر طول کشید

 با قدمهای شل شده وارد خانه شدم. پرحرفیهای چیتو را اصالً پاسخ ندادم و یکراست به سمت شومینهی روشن

 ال گذشته، رویایی کردهاتاق رفتم. هیزمها میسوخت و بوی چوب سوخته، فضای خانه را درست شبیه زمستان س

 !بود. من بودم و مامان ملیحه و دنیای سادهی انسانیام

 درست همان شب اولی که از جنگل به وسیلهی کای نجات داده شده بودم، هوا همینقدر سنگین بود و زخمهای

 نمیدانستم چه بدنم بزرگترین درد زندگیام بود؛ اما االن من بودم و دردهایی که درمانش را نمیدانستم و دلی که

 !میخواهد؟

 

 

 

 

 دستهایم را روبهروی آتش گرفتم و نگاهم همچنان روی رقـ*ـص شعلهها متمرکز بود. صدای کفشهای کای از

 .در خانه هم نتوانست نگاهم را از سرخی روبهرویم بگیرد

 .صدای صفا از داخل آشپزخانه نگاهم را به سمت خودش کشاند
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 اومدی نیرا؟ -

 .بود و نمیتوانستم چیزی از ظاهرش متوجه بشوم لحنش هنوز متشنج

 اونجا چه خبر بود؟ -

 از روی کاناپه بلند شدم و رو به صفا ایستادم. او هم درحالیکه دستهایش را با حولهی دستی سبزرنگ، خشک

 ش،میکرد؛ به سمت من آمد و درست کنار شومینه نشست. با دست به من اشاره کرد من هم بنشینم؛ زانو به زانوی

 .درحالیکه پشتم به کاناپه آرام گرفته بود نشستم

 ! هیچی -

 یعنی تو اون درندهها رو ندیدی؟ -

 نه نیرا؛ ولی مطمئنم دارن یه غلطایی میکنن. نمیدونم کجای اون جنگل لعنتی بودن که نتونستم پیداشون -

 .کنم

 اگه شینا نباشه اون کیارش وحشیصفا باید فردا هرطور شده شینا رو نجات بدیم و از اونا دورش کنیم.  -

 ! هیچکاری نمیتونه بکنه

 .حرفهایم را پشت سرِهم ادا میکردم و به آتش زل زده بودم

 اصالً این روانی از کجا پیداش شد؟ -

 .سوالی که از ناخودآگاهم به زبانم رسیده بود را بدون فکر کردن پرسیدم

 .تش استراحت کندصفا دستبند چرمی دور دستش را باز میکرد تا کمی دس

 کیارش خیلی وقته واسه گرگا کابوس شده. یادمه از یکی شنیدم راهنمای قبلی رو هم کیارش کشته! میگفتن -

 !حدوداً دویست ساله که کینهی گرگا رو داره

 چرا؟ -

 !من شنیدم که گرگینهها خانوادهش رو کشتن -

 واقعاً؟ -

 !ا و خانوادهش و وود و تو آوردن بعید نیستاز این گرگای بیمنطقی که اون بالها رو سر ساه -

 حرفهایش عین حقیقت بود. گرگهایی که من شناخته بودم فقط با قوانین مسخره یک عمر بر جامعهی گرگها

 .حکومت کرده بودند و جان بیگناهان زیادی را پای تعصبهای مسخرهی قبیلهای داده بودند

 

 

 

 

 گها ختم شده بود و دوباره سوالهای ذهن من مثل خوره جانم راداستان وحشیگریهای کیارش هم دوباره به گر

 .میخورد
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 چرا راهنمای قبلی رو کشت؟ -

 صفا نگاهش را از روی دکمههای فلزی دستبند برداشت و به صورت من دوخت. موهای سفیدشده و ریشهای

 .جوگندمیاش تمام صورتش را پوشانده بود و به زحمت پوست صورتش دیده میشد

 ! نمیدونم؛ ولی مثل اینکه تو جریان کشتن زنش دست داشتهدقیق  -

 پوف محکمی کردم که نفسم در سـ*ـیـنـه قطع شد. صدای وحشتناکی از بیرون از خانه، تمام شیشههای خانه را

 لرزاند. از جا پریدم و به سمت پنجره رفتم؛ طوفان چنان با شدت میکوبید که فضای خاکآلود جاده و جنگل اصالً

 دیدن نبود. صدای شکستن تنهی درختها تمام دهجنگلی را کر کرده بود. کوبیده شدن مجدد شیشهها باعثقابل 

 شد از پنجره فاصله بگیرم و چیتو را که پشت سر من ایستاده بود با خودم به سمت امنی بکشم. صدای خرد شدن

 .هم به چشم میآمدچوبها از جنگل بلند شد و تکان خوردن ظاهر درختها حتی در آن گرد و خاک 

 سراسیمه به سمت بیرون دویدیم. تمام حواسم پیش ارورایی بود که آرام خوابیده بود. به ویا اشاره کردم به خانه

 برگردد و او هم بدون اندکی تعلل به داخل خانه دوید. طوفان شدید خاک را داخل چشمهایم میکشید و

 انهها روشن شده بود؛ ولی کسی جرئت بیرون آمدننمیتوانستم درختهایی که میشکست را ببینم. چراغ خ

 نداشت. احساس سبکی کردم و پنجهی باد را درست روی سرشانههایم حس کردم. خودم را به دستگیرهی در

 .چسباندم تا زور طوفان به جسمم نچربد و از زمین بلندم نکند

 خوابید و صدای غرش عجیبی از الی شاخجیک و بقیه هر کدام به دیوار خانه چسبیده بودند که طوفان به یکباره 

 .و برگ درختان گوش دهجنگلی را پر کرد

 .خاک کمکم به زمین مینشست و بادی که همچنان پنجه الی موهایم میکشید، تنهی درختها را تکان میداد

 ثلکمکم تنهی درختان ثابت شد و برگها بههم تنیده میشدند. بهتزده به چیزی نگاه میکردم که تا به حال م

 آن را ندیده بودم. برگ درختها در هم میپیچید و صدای شکستن شاخهها به گوش میرسید. چشمم به چراغ

 .شکستهی روی تیر برق افتاد که در طوفان خرد شده بود و همان نور کمرنگ همیشگیاش را هم نداشت

 چیزی که دیده بودم را با پشت دست خاک چشمها و دهانم را گرفتم و بیاختیار به سمت سیاهی جنگل رفتم تا

 .باور کنم

 من درست زیر اولین درخت کنار جاده ایستاده بودم و به درختان نگاه میکردم. صدای پای خانوادهام درست کنار

 من ساکت شد و آنها هم مثل من به بدبختی بزرگی که همه حدس آن را زده بودیم نگاه میکردند. دستم

 

 

 

 

 بازماندهام را پوشاند. دست دیگرم، کنار جسم یخبستهام مشت شده بود و به بیاختیار روی صورتم دوید و دهان

 .فردایی فکر میکردم که کیارش خوابش را دیده بود
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 صفا دستهای عصبیای که به پیشانی میکشید را رها کرد و روبهروی من و بقیه ایستاد. نگاه مضطربش بین

 وت مرگبار آن شب را بشکند. صفا جور همه را بههمهی ما میچرخید و هرکدام منتظر بودند کس دیگری سک

 :دوش کشید و وسط طوفانی که به باد مالیم تبدیل شده بود نالید

 میخوای چیکار کنی نیرا؟ -

 گیج نگاهش کردم و دلم نمیخواست جواب سوال بیجوابش را بدهم؛ ولی زمان کمی تا طلوع آفتاب مانده بود و

 ئن نبودممن هنوز از شکسته شدن عهدنامه مطم

 .چیزی از جنگل به قلبم نوید زنده بودن آنها را میداد

 :آب دهان داغی که مزهی خاک میداد را از گلوی خشکشدهام پایین دادم و گفتم

 .فعالً فقط مراقب باشیم کسی وارد جنگل نشه -

 .کمی مکث کردم و با چهرهی بهتزده به سمت بقیه برگشتم

 !الی باشیم که کسی تو روشنایی روز هم وارد جنگل نشه! کای؟از همین االن فقط باید مراقب اه -

 نگاهش به صورتم باعث شد آخرین خاطرهام از صورتش، نفسم را تنگ کند. آب دهانم را قورت دادم و با صالبت

 :گرگینهای ادامه دادم

 .تو و چیتو ابتدای جاده مراقب باشین. من و جیک هم جادهی خودِ دهجنگلی رو مراقبیم -

 ون کلمهای حرف چنگی به لـ*ـباسش انداخت و صدای شسکتن استخوانهایش در گوشم پیچید و پنجههایشبد

 .بین زمین و هوا جسم پاره کرد. گرگ سفید به همراه چیتو به سمت ابتدای جنگل دویدند

*** 

 کیارش

 ـذت چشم بستم ونفس عمیقی کشیدم. سوزنسوزن شدن پوستم، نشان از شروع رستاخیز زندگیام میداد. با لـ*

 .در فضای نیمهروشن جنگل، هوای نمزده و عطر گیاهان را به کام کشیدم

 دستهایم را از دوطرف باز کردم و با لـ*ـبخندی بر لـ*ـب، سرم را به طرف آسمانی گرفتم، که پشت حصاری از

 آنقدر آزاردهنده نبود کهشاخههای در هم تنیده، تقریباً از دیده پنهان بود. پوست بدنم تا حدودی میسوخت؛ ولی 

 .بخواهم، مثل دنیل و سایر درندهها، از ترس در غار مخفی شوم و به حقیقت سقف شب ناامید باشم

 :مثل مجانین فریادی از شعف کشیدم

 !همینه! همینه -

 

 

 

 

 آفتاب کمکم دستش را روی پوست سفید و بیروحم کشید. پوست بدنم کمی برنزهتر شده بود و به نظر آفتاب



www.taakroman.ir  

 

  

 
97 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 سوخته میآمد. ولی چه اهمیتی داشت وقتی پای وصال من با روشنایی در میان بود، آن هم پس از دویست سال

 !تاریکی؟

 با سرعتی دیوانهوار خود را به آرامگاه جانانم رساندم. صدای حرکت شالقگونهام از الی درختها شنیده میشد و

 .به رویای دو قرن از زندگیام دست یافتم من از هیجان نفسنفس میزدم. باورش سخت بود؛ اما باالخره

 نفس عمیقی کشیدم و با اقتدار به جلو گام برداشتم. لـ*ـبخند بر لـ*ـب با قلبی پرتالطم و نفسهایی پرعطش، بر

 :خاک سرد جنگل زانو زدم. دستم را به حدفاصل دو بوته گل رز کشیدم و با مالیمت و عشق گفتم

 !سالم عزیزهای من -

 .زید و عطر رزهای آتشین، ریههای کهنسالم را سیراب کردنسیم خنکی و

 :گویا در روشنی روز، چهره دلربای جانانم را دیدم که با لـ*ـذت به خاک نگاه کردم و گفتم

 حتماً تعجب کردی چرا االن اومدم؟ -

 سال از آن صدای جانانم در گوشم زنگوار میپیچید و من را از روشنایی روز به تاریکی شبی کشاند که دویست

 .گذشته بود

 صورت ترسان پریسیما اطراف را رصد میکرد و موهای روشنش، زیر نور کمجانی از دریچهی کوچک باالی»

 سرش میتابید، تکانهای زیبایی میخورد. با دیدن پریسیما درست در ضلع شرقی زندان، مسیرم را به سمت او

 ر بنفشرنگ لـ*ـباسش با پارچهی نازک روی سرش، در آنعوض کردم و خودم را به آن دلـ*ـبر زیبا رساندم. حری

 تاریکی سیاه دیده میشد. ساغریهای قرمز نوکبرگشتهاش تنها همخوانی او با زنهای درباری بود. ساحرهای که

 از ناکجاآباد، در دل جنگل پیدایش کرده بودم؛ حاصل پیوند مقدسمان را در وجودش میپروراند. قدمهای بلندم را به

 دت دادم و نگاهم را لحظهای از چشمهای روشنش نگرفتم. چشمهای نگرانش اطراف را رصد میکرد وسمتش ش

 لـ*ـبخند همیشگیاش از روی لـ*ـبهایش جمع نمیشد. ناخواسته صورتش را بین دستهایم گرفتم و پیشانی

 تشنهی وجودمبلندش را زیر لـ*ـبهایم حس کردم. شکم برجستهاش اجازه نمیداد تمام وجودش را در حریم 

 غرق کنم. با زانو روبهرویش به خاک افتادم و درست روبهروی فرزند نارسیدهام زانو زدم. غالف نگینکاری شدهی

 شمشیرم را کنار زدم و دستهایم را روی برآمدگی شکمش کشیدم. انگشتهایم الی حریرهای لطیف لـ*ـباسش

 جایش کرد. به محض توقف دستانم، حرکتمیرقصید. دستهای ظریف جانانم روی دستم نشست و کمی جابه

 ماهیوار و نرم طفل نارسیدهام، دلم را از قفسهی سـ*ـیـنـهام کند و شعف وجودش، حس زندگی را به جانم تزریق

 کرد. صدای زیبای محبوبم که تالش میکرد آرام صحبت کند، تمرکزم را از روی فرزندم گرفت و به سمت خودش

 .کشاند
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 !کیارش؟ -

 :دایش دلم را میلرزاند. ایستادم و حریر نازکی که روی سرش بود را با دستم مرتب کردم و زمزمه کردمزنگ ص

 جانم؟ -

 کی میای خونه؟ -

 :روی پا ایستادم و بـ*ـوسهای دیگر بر پیشانیاش زدم. با لحنی آمیخته به شرم گفتم

 .زود میام -

 :کالفه دست به گریبانم کشیدم و گفتم

 خرابه. بعد از مرگ کریمخان، بین درباریان اختالف افتاده. از اون ورم که اون خواجهی گستاخ، اوضاع لشکریان -

 .میخواد به شیراز قشونکشی کنه

 چشمان دریایی و معصومش، رنگ غم به خود گرفت. چانهاش میلرزید و میتوانستم برق اشک را، از زیر نور حائل

 ارش لغزاندم و سر پایین افتادهاش را، به آرامی باال آوردم. با دستصورتش ببینم. دستم را آرام زیر چانهی رعشهد

 .دیگرم تور تیرهرنگ را از روی قرص ماه صورتش کنار زدم و پیشانیام را به پیشانی سردش چسباندم

 .متاسفم عزیزم. متاسفم که نمیتونم پیشت باشم -

 رد. آتش گرفتم از مظلومیتاشکهایش شدت بیشتری گرفت و صدای هقهقهایش، جانم را به یغما ب

 پریسیمایم. چه گناهی داشت که با وجود بارداری، باید دور از شهر و تنها زندگی میکرد! آن هم فقط به خاطر

 .وظیفهی من در سپاه زند

 سرش را روی شانهام گذاشتم و با دستم کـ*ـمر قوسدارش را نوازش کردم. دوست داشتم به خود بفشارمش تا

 د؛ ولی شکم برآمدهاش، مصداق بارز یک هشدار جدی بود. به خاطر فاصلهای که بینمان بود،دلتنگیام رفع شو

 کامل در آ*غـ*ـوشم جا نمیگرفت و من، لحظهشماری میکردم برای روزی که بتوانم بدون نگرانی، کامالً در

 .آ*غـ*ـوشش بگیرم

 خود همراه کردم. ایستادم و دستم را کاملآرامآرام به طرف درخت گام برداشتم و پریسیما را در همان حالت، با 

 دورش انداختم و او را به آرامی زیر درخت سرو و روی چمنها نشاندم. باد نسبتاً سردی میوزید و پوشش نه چندان

 ضخیم پریسیما، از بیمار شدنش بیمناکم میکرد. فوراً شنل پشمیام را از دوشم جدا کردم و دور شانههای

 یما زیر شنل طوسیرنگ در خود مچاله شد. لـ*ـبخند محوی زدم و در کنارش، بر درختپریسیما انداختم. پریس

 .قطور و مرتفع تکیه زدم

 پریسیما نفس عمیقی کشید و بخار نفسش، در هوای تاریک شبانگاهی پخش شد. دست یخکردهاش را در دست

 :گرفتم و برای عوض شدن حالش گفتم
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 دوست داری بچهمون چی باشه؟ -

 .ن لـ*ـبخند را روی لـ*ـبهای سرخش دیدم. سرش را باال گرفت و با عشق در چشمانم خیره شدشکفت

 .دستش را که در دستم بود، به طرف شکمش برد و آرام شروع به نوازش دلـ*ـبندش کرد

 !پسره! من حسش میکنم -

 .لـ*ـبخندش عمیقتر شد و چشمان پرفروغش در دل سیاهی شب برق زد

 !ست مثل تویه پسر قوی، در -

 چیزی درونم فرو ریخت. از شادی در پوست خود نمیگنجیدم. همان حسی را داشتم که وقتی خبر باردار شدن

 .پریسیما را شنیدم، تجربه کردم. به همان شدت و با همان شوق و ذوق

 :دستش را فشردم و با شیطنت گفتم

 !ولی به نظر من دختره -

 :چشمانم را ریز کردم و چشمک زدم

 !یه جفت چشم آبی و موهای طالیی، عین پری زندگی من با -

 :علیرغم انتظارم، پریسیما لـ*ـبخند خبیثی زد و با عـ*ـشـوهگری، گوشه چشمی برایم نازک کرد و گفت

 !خیلی به حدس خودت مطمئنی -

 .خندهی نسبتاً بلندی سر دادم و سرم را با شعف تکان دادم. حرف بعدی پریسیما، روحم را تازه کرد

 .حاضرم باهات شرط ببندم -

 .سرم را کامل به طرفش چرخاندم و چشمانم را ریز کردم

 .اگه پسر بود اسمش رو من میذارم و اگر دختر بود اسمش رو تو بذار -

 :لـ*ـبخند روی لـ*ـبم عریضتر شد و با بدجـ*ـنـسـی گفتم

 !ولی انتخاب اسم حق پدره نه مادر -

 :پوست دستم چنگ انداخت و حرصزده گفتپریسیما با ناخنهای بلندش به 

 !اعتراف کن که جسارت شرط بستن رو نداری -

 به حرصی شدنش خندیدم و با پشت دست دیگرم گونهاش را نوازش کردم. پریسیما اغـ*ـواگرانه نگاهش را از من

 سر در گرفت و با حالت قهرآمیزی، رو گرداند. بدنش را از روی شنل پشمی به طرف خود کشیدم. از پشت

 آ*غـ*ـوشم افتاد و با صدایی خفه جیغ کشید. خبیثانه خندیدم و با لـ*ـذت به صدای نفسهای منقطع و زیبایش

 :گوش دادم. سرش را به شانهام چسباندم. گونهاش را بـ*ـو*سـیدم و کنار گوشش زمزمه کردم

 قبوله. چه اسمی میخوای بذاری؟ -
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 .گرم شدن صورتش را حس کردم

 !تآتورپا -

 :شنل را مثل زره، بیشتر به دورش پیچیدم و زمزمهوار پرسیدم

 آتورپات، نگهبان آتش؟ چرا این اسم؟ -

 .پریسیما سرش را کمی چرخاند و لـ*ـبهایش مماس گـ*ـونـهام شد

 .چون این بچه، ثمرهی عشق آتشین ما دونفره -

 :دستم که روی شکمش بود را در دست فشرد و خـ*ـمار ادامه داد

 !همینطور نگهبان و تثبیتکنندهی این عشقو  -

 .با شنیدن فریاد رعدآسا و در عین حال درماندهای، هر دو از فضای عشقآمیزمان خارج شدیم

 صدای ضجههای مردانهای از آنسوی دیوار سنگی زندان ِ گره چشمان من و جانانم را باز کرد. پریسیما نگاهش را

 .یک لحظه گره خورد، به دیوار زل زدسمت دیوار کشاند و با ابروهایی که در 

 این صدای کیه؟ -

 لرزشی درون صدایش حس کردم. از من فاصله گرفت و من مبهوت به بلند شدنش نگاه میکردم. با اینکه صاحب

 صدا را میشناختم؛ ولی ماندمان در آنجا را صالح نمیدیدم. دستم را زیر بازوی ظریفش گرفتم و به سمت خودم

 .کشاندم

 ! ندانی... بیا باید برگردییه ز -

 .بازویش را از بین انگشتهایم جدا کرد و به سمت دیوار رفت

 .قدمهای کوتاهش را با بار سنگینی که با خود حمل میکرد به سمت دیوار کشاند و دستش را روی دیوار گذاشت

 .انی داده بودصدای فریادهای مرد قطع نمیشد و پریسیمایم با صورتی درهم، دل به صدای عذابآور زند

 کیارش این کیه؟ گناهش چی بوده؟ -

 نمیتوانستم به سوالهایش پاسخ ندهم. دستی به موهای مجعدم انداختم و خودم را به ساحرهام رساندم. هنوز حرفی

 :نزده بودم که چشمهایش را به نگاهم گره زد و نالید

 !تو صداش چیزی رو حس میکنم که میگه بیگناهه -

 .همیده بود و مرد بیگانهای که دستگیر شده بود گـ*ــناه بزرگی نکرده بودمثل همیشه درست ف

 خب... تو مرز ایران گرفتنش، مثل اینکه میخواسته با بار بازرگانها وارد ایران بشه که میگیرنش و به من -

 !تحویلش دادن تا بیارمش اینجا

 .دریچهی آهنی زل زد لـ*ـبخند کمرنگ و ضعیفی روی لـ*ـبهایش جا خوش کرد و دوباره به
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 نجاتش میدی؟ -

 تعجب کردم. این اولینباری بود که جانانم چیزی از من طلب میکرد و من همیشه منتظر این لحظه بودم. ولی به

 !چه دلیل؟

 چرا؟ -

 !دلیلشو نمیدونم کیارش! فقط میدونم بیگـناهه -

 آوردن زندانیای که خود او را تحویل داده بودم، حدقهی روشن و تر شدهاش، دلم را به درد آورد و از طرفی بیرون

 .کار سختی نبود

 کنار همان درختی که نشسته بودیم امانش دادم و تاکید کردم جایی نرود تا من برگردم. لـ*ـبخند حاصل از

 .رضایتی که صورتش را زیباتر کرده بود، دلم را گرم میکرد و قدمهایم را سمت ورودی زندان میکشید

 کشیدم و مشعل گرگرفته که ابتدای داالن بود را برداشتم و وارد آنجا شدم. گرمای شعلهاش کنارهی نفس محکمی

 صورتم را گرم کرده بود. بوی لجن و متعفن آنجا هر لحظه بیشتر سردردم را تشدید میکرد و فضای نم و خفهاش

 !نفسم را تنگ

 سریعتر کنم و لـ*ـبهی سنگی داالن را به فضایصدای خروپف نگهبان از بیرون از داالن باعث شد قدمهایم را 

 .نیمدایرهای، نرسیده به سلولها باال بیایم

 .هیکل بزرگ و نخراشیدهاش با انبوه کلیدهایی که از کمرش آویزان شده بود، روی چهارپایهی ضعیفی لم داده بود

 ته بودم که صدای نالههایلعنتی نثار بیمسئولیتیاش کردم و به سمت سلولها رفتم. هنوز چند قدمی برنداش

 .خفیفی را از آخرین سلول شنیدم

 دو مامور از داخل سلول بیرون آمدند و از کنار من به سمت بیرون خزیدند. من را که دیدند از بستن در منصرف

 را شدند و فرار را به قرار ترجیح دادند. لـ*ـبخند خبیث روی لـ*ـبهایشان، اخم صورتم را بیشتر گره داد. قدمهایم

 .سمت آخرین سلول سرعت دادم

 صدای جیرجیر موشها و نالههای بیجان آن مرد، سمفونی زنندهای را بار سیاهچالهی زندان کرده بود. پایم در

 .چالهی آب و لجنی که کف بود فرو رفت و روبهروی درب آهنی و زنگزدهی سلول متوقف شدم

 ییرنگش زیر تراوش خونِ زخم سرش، سرخ شده بود و ازمرد جوان با دست از سقف آویزان شده بود و موهای طال

 صورتش چیزی دیده نمیشد. به سمتش رفتم. به محض باز شدن دستش روی دوشم افتاد. تن نحیف و رنجورش

 میلرزید و نالههای ریزش زیر گوشم کالفهام میکرد. دست دیگرش را باز کردم و هیکل نسبتاً الغر مرد، مثل آوار

 .دستم را به پشت بردم و مثل کولهبار نگهش داشتم و به سمت بیرون سلول رفتمروی دوشم افتاد. 
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 نگهبان بیمسئولیت هنوز در خواب بود و متوجه ورود من نشده بود. با پا لگد محکمی به چهارپایهی کج شدهی

 . من را که دید بابینوا زدم و راکبش را روی زمین پهن کردم. از وحشت داد بلندی زد و با شکم روی زمین افتاد

 زحمت و شدت سرِ پا شد و کاله کجشدهاش را صاف کرد. از ترس غبغبهاش میلرزید و صورتش یکپارچه خیس

 .شده بود

 .ش...شما اینجایید -

 !فردا تکلیفت رو روشن میکنم -

 .جسم مرد جوان را روی کتفم تکانی دادم و چشمهای آتش گرفتهام را از صورت ترسیدهی نگهبان گرفتم

 سنگینی جسمی که روی دوشم بود، اجازه نمیداد همانجا نگهبان را مجازات کنم و این امر علیرغم خواستهام، به

 .بعد موکول شد

 به سمت خروج از آن سیاهی مطلق و دردآور رفتم. به محض خروج از داالن،از هوای تازه و خنک حیاط زندان

 سرد آن شب کردم. به سمت نگهبانهای درب خروجی رفتم کـ*ـام غلیظی گرفتم و بازدم داغم را حوالهی هوای

 و زیر مشعلهای بزرگی که دورتادور حیاط زندان تعبیه شده بود، اسبی با درشکهی چوبی دیدم. بیمعطلی به

 .سمتش رفتم و تن نحیف جوان را روی صفحهی چوبیاش انداختم و سوار بر درشکه، از درب زندان خارج شدم

 حرف من، درحالیکه شنل من را دورتادور بدنش را پوشانده بود، پشت دیوار نزدیک به دربپریسیما بیاعتنا به 

 پنهان شده بود. سایهی او را از زیر نور مشعل بزرگ دیدم و به سمتش رفتم. افسار اسب را روی گردنش رها کردم

 .و از اسب پیاده شدم

 ا باال کشید. دامان آویزانشدهاش را باالساحرهی عجولم به سمت درشکه دوید و به کمک دستهای من خود ر

 .دادم و با نگاهی به صورت خوشحالش به سمت اسب رفتم

 .افسار قهوهایرنگ را دور پنجهام پیچیدم و با پیچیدن صدای شالقم در هوا به سمت کلبهام در جنگل تاختم

 میچرخاندم و به حال صدای کوبیده شدن سم اسب روی زمین، سکوت جنگل را شکسته بود و من هرازگاهی سر

 .زار جوان نگاهی میانداختم. نگرانی به جانم چنگ انداخته بود و مسیر را طوالنی میکرد

 .تنها جایی که به ذهنم رسید کلبهی کوچکم در دهجنگلی بود. با تکان به افسار به سمت دهجنگلی تاختم

*** 

 اعتماد کنم؛ اما اصرار جانانم و محبت ودست و پاهایش را به میلهی آهنی تختم بستم. نمیتوانستم به او 

 .«، باعث شد تا همین امروز که باالی قبر پریسیما نشستهام به من وفادار باشد«دنیل»تیمارداریهای او از 

 بغض به جان نشسته از آن روزهایم را قورت دادم و منتظر کسی شدم که سال در روشنایی روز، شاخه گلی را
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 شمهایم لحظهای از نگاه به آن کتیبهی باستانی برداشته نمیشد و خاطراتروی قبر محبوبم میگذاشت. چ

 

 

 

 

 لحظهبهلحظه در ذهنم تداعی میشد و جسم یخبسته و فرسودهام را به کام مرگ میکشاند. مرگی که سالها بود

 .انتظارش را میکشیدم و آرامشی که سالهای پیش با جانانم به خاک سپرده بودم

*** 

 نیرا

 شن نشده بود و در گرگومیش صبح به جنگل مسقفشدهی روبهرویم خیره شده بودم. روی پاشنهی پاهوا هنوز رو

 چرخیدم و حواسم پرت صدای باز شدن چیزی شبیه به قفل شد. چند قدمی را به سمت صدا رفتم. بقالی کوچک

 . منتظر بودم هر لحظهخاله مثل همیشه قبل از طلوع آفتاب روشن شده بود. ناخودآگاه به سمت مغازه کشیده شدم

 خاله با پارچ آب همیشگیاش پلهی سیمانی جلوی مغازه را بشوید و بوی اسپند گلپردارش مثل هر روز صبح فضای

 دهجنگلی را معطر کند؛ ولی انگار خبری نبود. گرسنگی و ترشح اسید معدهام من را به سمت کلوچههای تازهی

 بقالی کوچک ده رفتم. در کمال تعجب چراغ بزرگ داخل مغازهمغازه کشاند. بیتوجه به جیک و بقیه به سمت 

 روشن بود. قدمهایم را شدت دادم و از روی پلهی سیمانی به پشت درب آهنی مغازه رسیدم. دستم را روی میلهی

 سرد و راهراه درب گذاشتم و با فشار محکمی و با زحمت بازش کردم. المپ بزرگی که باالی سرم بود،چشمم را

 با چشمهای ریز شده به ظاهر خالی مغازهی دو یا سه متری زل زده بودم سوزاند.

 خاله نیستی؟ -

 به محض بلند شدن صدایم، صدای شکسته شدن چیزی از انبار گوشهی مغازه مرا از جا پراند. درب کوچک و

 موقع صبح جای تعجب چوبی انبار باز شد و او با عجله جاروی کنار در را برداشت و داخل انبار خزید. دیدن او این

 داشت. بعد از چند دقیقه، درحالیکه با سر خم شده از در انبار بیرون میآمد، دستپاچه جارو و خاکاندازی که پر از

 شیشه و شهد آلبالو بود را گوشه گذاشت. مطمئن بودم صدا زدن ناگهانی من او را ترسانده. درحالیکه دستهایش را

 هروی من ایستاد. نگاه نگرانش و پیشانی عرقکردهاش را به سمت منمدام به لـ*ـباسهایش میکشید روب

 .چرخاند. موهای مجعد مشکیاش اصالً با چشمهای آبیرنگش سنخیت نداشت

 سالم، خاله کجاست؟ -

 .مدام نگاهش بین آ لـ*ـبالوهایی که با خرده شیشهها ادغام شده بود و صورت من میچرخید

 میگم خاله کجاست؟ -

 .د، امروز صبح نتونست بیاد،گفت من در مغازه رو باز کنمیکم مریض بو -
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 نگاهش کمی آرام گرفته بود. با استرسی که در حرکات تند و بیهدف دستش برای پاک کردن ویترین کوچک

 .داخل مغازه مشاهده میشد، خیلی اجازهی حرف زدن نمیداد

 یادم میآورد. همینکه دستم را به سمت کلوچههای تازهای که روی سینی آهنی بود عجیب گرسنگیام را به

 سینی بردم صدای باز شدن در باعث شد نگاهم را به سمت دختری که با عجله وارد شده بود بچرخانم. نگاهم از

 .صورتش به سمت لـ*ـباس گلگلی محلیاش رسید

 خاطراتصورت ناموزون و زشتش، با دندانهای کجوکوله و خندهی مکارانهی روی لـ*ـبهایش، من را به 

 کودکی و آزارهای او برد. بارها من و گیشا را آزار داده بود و به خاطر بزرگتر بودنش عمالً کاری از دستمان

 برنمیآمد. بدون اینکه حتی توجهی به سحر کنم، دوباره به سمت کلوچهها رفتم که با خاموش شدن یکبارهی

 ازه، صدای کوبیده شدن چیزی روی شیشه و بعدالمپ مغازه دستم را روی هوا ماند. به محض خاموشی مطلق مغ

 هم روی زمین، صدای خندههای دیوانهوار سحر را بلند کرد. نگاهم را از پشت دخل به هیراد انداختم که زمین

 خورده بود و صدای نفسهای تند و ترسیدهاش چون پتک محکمی روی سرم کوبیده شد. بیاختیار با دست روی

 ه دیوار پشت سرش میخکوبش کردم. با دست آزادم، محکم روی پریز برق کوبیدم تاسـ*ـیـنـهی سحر کوبیدم و ب

 از ظلمات آن صبح نرسیده بیرون بیاییم. دستم را روی گره روسریاش انداختم و با حرص به چشمهای وقزدهاش

 .زل زدم. آتش گرفتن حدقهی چشمهایم را متوجه شدم و نفسهای داغی که به صورتش میخورد

 ست چه غلطی میکنی روانی؟معلوم ه -

 خندهی پرشیطنت و مسخره از روی لـ*ـبهایش جمع شده بود و چشمهای آتشگرفتهام رنگ از صورتش بـرده

 :بود. با صدایی که از الی فشارهای من به گلویش بیرون میزد نالید

 .خاله گفت بیام ببینم هیراد مغازه رو باز کرده یا نه! گفتم یکم باهاش شوخی کنم -

 توی لعنتی میدونی این از تاریکی وحشت داره، واسه چی برق رو خاموش کردی ها؟ -

 بزاق دهانم دندانهایم را تر کرده بود و با تمام خاطراتی که از آزارهای سحر داشتم، دندانهایم را روی هم فشار

 !میدادم و دستم را بیشتر

 گاهم را از صورت کریه سحر به سمتداغ شدن سرم را احساس کردم که صدای نفسهای هیراد باعث شد ن

 قفسهها بچرخانم. خودبهخود دستم کمی شل شد و او با کمی تقال از کنار من خزید و بیرون رفت. نگاهم پشت

 .سرش چرخید و صدای بسته شدن در را شنیدم

 .دخل رساندمبدون اندکی تعلل خودم را از کنار گونی برنج و بار محدودی که کنار مغازه چیده شده بود به پشت 

 سالهای که گوشهی مغازه خزیده بود و زانوهای لرزانش را به آ*غـ*ـوش کشیده بود؛ چند سالی بود،جوان 

 

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
105 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 

 

 که کمک دست خاله بود و تمام خریدها و کارهای سنگینش را انجام میداد. شبها هم پشت همان در چوبی و

 .ریکی را میدانستند و شبها کسی او را نمیدیدکوچک، در انبار میخوابید. تقریباً همهی ده ترس او از تا

 موهای بلند و نامرتبش نیمهی صورتش را پوشانده بود و ریشهای سیاهرنگش خیلی اجازه نمیداد جزئیات

 .صورتش به خوبی دیده شود. دستم را روی زانویش زدم و بعد هم مقابل صورتش گرفتم

 .پاشو، این دخترهی روانی رفت -

 حرف بزند، لـ*ـبهای گوشتیاش را روی هم فشرد و دستش را روی قفسهی آهنی کناربدون اینکه کالمی 

 .دستش گذاشت و بلند شد

 دستم که بین زمین و هوا مانده بود را بیاختیار عقب کشیدم و به آن طرف دخل برگشتم. نگاهش لحظهای به

 .و روبهرویم گذاشتچهرهام نیفتاد و کلوچههایی که به سمتشان رفته بودم را در پاکتی چپاند 

 چیز دیگهای نمیخوای؟ -

 .صدای مردانهاش هنوز میلرزید و تالشش برای فرار از نگاه من بیاثر بود

 ! نه! فقط اگه خواستی من چنتا شیشه شهد آلبالو دارم. بیا بذارش اینجا جای اون، اگه میخوای خاله نفهمه -

 :گفت نگاهش مجدداً به شیرینکاری چند دقیقهی پیشش افتاد و

 .تا قبل از اومدنش میام -

 بدون ادامه دادن حرف از مغازه خارج شدم و به سمت نگهبانهای خانوادهام رفتم. هنوز شوکزدهی رفتار

 احمقانهی سحر بودم که دوباره همان عطر از الی درختهای جنگل جانم را درید. حس عجیبی به جنگل پیدا

 .دم قلبم شروع به تپیدن میکرد و حس عجیبی به جانم مینشستکرده بودم. وقتی از جان و دل استشمام میکر

 آفتاب کمکم طلوع میکرد و من درحالیکه یکی از کلوچهها را با ولـ*ـع قورت میدادم به سمت ابتدای جاده رفتم

 .تا سری به کای و چیتو بزنم

 .مطمئن بودم تیا و ویا صبحانهی مفصلی را برای صفا و جیک آماده میکنند

 خورشید تمام وجودم را میلرزاند. من مطمئن بودم سقف شب ساخته شده و چیزی از اعماق جنگل اتفاقاتطلوع 

 .شوم را فریاد میزند

 نمای ساختمان سفید و مجلل پدری گیشا کمکم نمایان میشد. صدای دویدن گیشا از پلهها را شنیدم. چند

 نگرانش بودم. پشت در ایستادم و چند لحظه بعد، دربلحظهای صبر کردم تا او را هم ببینم. با اوضاع دیشب او، 

 .آهنی بزرگ باز و چهرهی گیشا از الی در هویدا شد

 :هین بلندی کشید و درحالیکه مقنعهاش را مرتب میکرد، جیغ کشید
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 اینجا چیکار میکنی؟ -

 

 

 

 

 واخر پاییز، ریز شدهاز دیدن چهرهی خوابآلودش خندهام گرفت. چشمهایی پفکرده که زیر نور خورشید بیجان ا

 .بودند

 : خودش که متوجه جیغزدنش شده بود، خودش را جمعوجور کرد و خوابآلود گفت

 چرا نیومدی باال؟ -

 نه، گفتم بابات بیداره، االن ببینه شک میکنه! چهطوری؟ جاییت که درد نمیکنه؟ -

 اهش را به پشت سرش انداخت کهدرحالیکه دستم را روی شانه و سرش میکشیدم، دوباره جیغ خفیفی کشید و نگ

 .مطمئن شود پدرش رفتارهای من را ندیده و صدای او را نشنیده است

 !نه چیزیم نشده. ول کن اِ -

 .دستم را از روی سرش پایین انداخت

 .خوبم تولهگرگ. فقط یکم سرم درد میکرد نذاشت بخوابم -

 تولهگرگ؟ -

 :درحالیکه به صورت متعجم نگاه میکرد ادامه داد

 .آره دیگه! دیشب که در حال تعقیبوگریز بودیم یهو به ذهنم اومد. خدایی خیلی بهت میاد -

 ! روی من« تولهگرگ»خندهام گرفته بود از یادآوری حرکات خندهدارِ شب قبلش و حاال هم نامگذاری 

 خب ولش کن. داری میری کتابخونه؟ -

 ! آره دیگه، گفتم از بیکاری بهتره -

 .ی را پشت سرش میبست با هم، همراه شدیمدرحالیکه در آهن

 .بعد از مرگ مامان دیگه نتونستم درس بخونم -

 !قدمهای بلند و پرهیاهوی گذشتهمان به قدمهای آرام تبدیل شده بود و خندههایمان به اخمهای درهمکشیده

 .را کم کنمواقعاً نمیتوانستم دلداریاش بدهم؛ چون در آن روزها من هم کنارش نبودم تا بار غصهاش 

 ! گیشا -

 چیه؟ -

 .بازم شرمنده بابت نبودنم -

 ولش کن دیگه، االن وقت این حرفا نیست. کای کجاس؟ عجیبه تنهایی؟ -

 .نگاهش را به اطرافم چرخاند
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 تو چیکار اون داری؟ -

 !آی آی آی، بهتوچه چیکارش دارم -

 

 

 

 

 .هش زل زده بودماز رفتارش خندهام میگرفت؛ فقط به نگاه قضاوتگر چشمهای سیا

 .خب بابا، میخوام بابت دیشب ازش تشکر کنم -

 فک نکنم به تشکر احتیاج داشته باشه؛ مدلش یه جوریه که نمیشه ازش تشکر کرد. ولش کن اصالً! به سیمین -

 .گفتم یه سری لـ*ـباس واسهم آماده کنه، اگه ملک آورد کتابخونه، ازش بگیر شب برای من بیارش

 ! م حرف رو عوض کردی ولی باشهاصالً نفهمید -

 کیف جینش را روی دوشش صاف کرد و کنار جاده ایستاد. به جاده رسیده بودیم و من هم وجود کای و چیتو را

 :حس کرده بودم. کلوچهای را از پاکت درآوردم و دستش دادم

 .االن مینیبـ*ـوس میرسه. منم باید برم. شب میبینمت -

 :ه میزد. دستش را تکان داددرحالیکه گاز بزرگی به کلوچ

 !باشه، میبینمت -

 مسیر را به سمت کای و چیتو عوض کردم. چیتو ظاهر نسبتاً کوچکی نسبت به بقیه نرهای قبیله داشت. پوست

 طوسیرنگش با آن گـ*ـرد*نبند محافظین و پوزهی کوچکش من را یاد اولین باری که دیدمش انداخت. کنار کای

 .ن گیشا چند ده متر آنطرفتر و لـ*ـبه جاده از کنار من، به سمت او دویدنشسته بود و به محض دید

 گیشا که بیشتر از چیتو نگران ندیده شدن او بود؛ سری به اطراف چرخاند و وقتی مطمئن شد کسی آن وقت صبح

 .آن اطراف نیست به سمت چیتو دوید

 ازی میکرد. گیشا هم الی خندههایش ازچیتو باال و پایین میپرید و با پوزهاش با کیف و مقنعهی گیشا ب

 .شیطنتهای چیتو، گـهگداری جیغهای کوتاهی میکشید؛ ولی روی شیطنتهای چیتو تاثیری نداشت

 خندهام را از بازی کودکانه آنها به صورت کای کشیدم، که خیلی بیروح و سرد به منظرهی جنگل روبهرویش خیره

 .شده بود

 .نگاهم او را متوجه من ساخت

 هم میشنوی؟ تو -

 .لحنش از صورتش سردتر به نظر میرسید

 .آره از دیشب -

 ! ای کاش اون عهدنامهی لعنتی نبود. نیرا شر کیارش باید از سرِ دهجنگلی کم شه -
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 .میدونم! زیاد لفتش نمیدم. کوچکترین خطایی از طرف اون ببینم عهدنامه رو میشکنم -

 ری اتفاقات گذشته باعث شد سرم را پایین بیندازم و نگاهم رالحن قاطعم به چشمهای مشکیاش وصل شد. یادآو

 .از هرگونه اتصال به چشمهای گیرایش منع کنم

 

 

 

 

 اتفاقی که شب قبل افتاده بود نباید تکرار میشد و کای باید همان محافظ دلسوز من باقی میماند؛ نه اینکه

 .ن حرفها بودپرکنندهی جای کسی باشد که رفته است! کای الیق بیشتر از ای

 .صدای فریادهایی از دل جنگل، نگاه کای را از صورت یخبستهی من گرفت و هر دویمان به جنگل چشم دوختیم

 .صدای فریاد به ضجه تبدیل شده بود و از فاصلهی خیلی دور هم شنیده میشد

 . قدمهایم از زمینصدا اکووار بین درختها میپیچید و به گوشهایم چنگ میزد. ناخودآگاه به سمت جنگل دویدم

 جدا شد و کنده شدن پوست بدنم را حس کردم. استخوانهایم شروع به شکستن کرد و بین زمین و هوا پنجههایم

 با ناخنهای بیرونزده روی زمین فرود آمد. چهار دست و پا به سمت جنگل دویدم. در حال دویدن ستون فقراتم

  جسم دریده بودم و دندانهای برندهام را در دهانم حسشکست، درد کمرم باعث شد زوزهی بلندی بکشم. کامالً

 .میکردم. صدای پاهای کای پشت سرم دلم را به تنها نبودن گرم کرد و سرعت پاهایم را بیشتر

 کای خیلی زود به من رسید و کنار من میدوید. نگاهم ناخودآگاه به بزرگی و زیباییاش خیره شد. گرگ سفیدی که

 .بیه به رویای زیبایی بود که گاهی البهالی خوابهای آشفتهام دلم را کمی گرم میکردکنارم میدوید، درست ش

 باد الی موهای سفیدش میچرخید. ابهت گرگینهایاش را در هیچ کدام از گرگها ی قبیلهام ندیده بودم. او متوجه

 جیغها شدت گرفت و من نگاه خیرهی من شده بود. این چندمین باری بود که ناخواسته به او زل زده بودم. صدای

 را از رویایی که در آن غرق بودم بیرون کشید. رویایی که بارها و بارها دیده بودم؛ من و گرگ بزرگی با هم پا بر

 خاکهای سرد جنگل میکوبیدیم و نگاههای مـ*ـرد*انـهاش زن بودنم را فریاد میکشید. من البهالی تاللو

 د، از دست او فرار میکردم و دست آخر بین پنجههای مـ*ـرد*انـهاشخورشید که از الی برگهای درختان میتابی

 اسیر میشدم. او هم عاشقانه پوزهاش را به صورتم میکشید و گرمای نفسش را الی موهای گـ*ـرد*نم احساس

 ممیکردم. اما رویاپردازیهای کودکانهام به عالقهام به یک درنده تبدیل شده بود که هیچگاه نمیتوانستیم کنار ه

 حتی قدم بزنیم. درد را در سـ*ـیـنـهام احساس کردم و پلکهای محکمی با چشمهای حیوانیام زدم. در دل به

 خود نهیب محکمی زدم و از رویای مسخرهام بیرون آمدم. دنیای من جایی برای رویاپردازیهای کودکانه و

 .سادهلوحانه نداشت

 .نفس کشیدن درک کنم صدای جیغها شدت گرفت. وحشت را میتوانستم به خوبیِ

 به پاهایم قدرت دادم و هر لحظه به مکان درندهها نزدیکتر میشدم. درختها کمتر شدند و فضای خاکی و بدون
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 درخت روبهرویم قدمهایم را آرام کرد. خاکی که در اطرافم بلند شده بود اجازه نمیداد به خوبی ببینم و فقط صدای

 .ی که گذشت از دیدن اتفاقی که افتاده بود تمام جانم لرزیدحرکت شالقوار درندهها را میشنیدم. کم

*** 

 کیارش

 

 

 

 

 صدای خرد شدن شاخههای ریز را زیر پای کسی که به سمتم میآمد، حس کردم. انرژی فنرمانندی را به پاهایم

 .وددادم و روی شاخهی نزدیکترین درخت باالی قبر محبوبم پریدم. بوی برگهای کاج، بینیام را پرکرده ب

 پنجههای پایم روی شاخهی نسبتاً محکم و قهوهایرنگ درخت بیحرکت مانده بود. سوز زمستانِ نرسیده، به جان

 یخزدهام چنگ میکشید. فضای جنگل در روشنایی روز آنهم از جایی که من ایستاده بودم عجیب زیبا بود. پشت

 ر میکشیدم. پل چوبی که چندمتر آنطرفتر رویانبوه شاخههای ریز و درشت درخت، پنهان شده بودم و او را انتظا

 رودخانهی خشک شدهای میلرزید، طنابهای قطور و پوسیدهاش زیر نور آفتاب رنگپریده شده بود. بوی چوبهای

 .پوسیدهاش عابران را هشدار میداد

 عد از مرگتمام نگاهم به جهت صدایی بود که میشنیدم. سالیان سال منتظر این لحظه بودم تا حسی که سالها ب

 .پریسیما جانم را میخورد را، ار*ضـ*ـا کنم

 مردی با قد نسبتاً متوسط و لـ*ـباسهای خاکی به سمت قبر پریسیما میآمد. از روی پل گذشت و کوچکترین

 اعتنایی به صدای ترک برداشتن چوبها نکرد. کاله بزرگ لـ*ـباسش را کامالً روی سرش کشیده بود و از باال جز

 نی سبزرنگ و شلوار جین سیاهرنگش، چیزی از صورتش دیده نمیشد. گلی که در دستش جوالناورکت زمستا

 میداد را کمی مرتب کرد و درست کنار قبر محبوبم زانو زد. کفشهای چرم سیاهش، باعث شد پاهایش را کمی

 .رها کند و کنار قبر او راحت بنشیند

 ا او را داشتم. چیزی به سـ*ـیـنـهام چنگ میانداخت و ازنه میتوانستم چهرهاش را ببینم، نه جرئت رویارویی ب

 پائین آمدن منصرفم میکرد. وجود یک مرد، آنهم باالی قبر محبوبم، عشق چندصد سالهام را به تردید بدل کرده

 .بود

 ! سال، هر روز با یک شاخه گل

 نده بماند؛ ولی پرسیدن اینکه چهماهیت او برایم سوال بزرگی بود، نامیرایی که در روشنایی روز هم میتوانست ز

 .نسبتی با محبوب من دارد، پشتم را میلرزاند

 .سوالها در سرم میچرخید و اولین بار بود که از رویارویی با کسی، این چنین وحشت داشتم

 نگاهم لحظهای از روی دستهایش جدا نمیشد. وقتی دستش را روی سنگنوشته میکشید، درست شبیه به خنجر
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 قلـ*ـب پوسیدهام را خراش میداد. نفس سردم را بیرون دادم و هرچه به پاهایم فشار آوردم نتوانستمگداختهای، 

 پایین بروم و دستی که روی قبر محبوبم کشیده میشد را خرد کنم. چیزی درست روی انگشت کوچک دستش، تیر

 .خالص را به شقیقههایم کوبید

 !رگِ میانیاشانگشتر نقرهی پریسیما، با همان سنگ سیاه و بز

 

 

 

 

 سوزش و خون بسته شدن چشمهایم را حس میکردم؛ اما نمیتوانستم ذرهای به عشق پاک و معصوم پریسیما به

 خود شک کنم. کسی که برای با من ماندن، جان خودش و کودک نرسیدهام را فدا کرد، هرگز نمیتوانست عاشق

 دیگری داشته باشد. پس این غریبه که بود؟

 ایم کردم، صدای خردشدن شاخههایی که زیر دستم له میشد، سکوت بین من و غریبه رانگاهی به دسته

 شکست. نگاهی به چوبهای در دستم فرو رفته کردم و بعد هم به غریبهای که صدای ناشی از پنجههای من،

 از همخلوتش را بههم زده بود. سرش را به سمت من کشاند. سایهی کاله بزرگش و نور محصور شدهی خورشید ب

 اجازه نداد چهرهاش را ببینم. در کمتر از پلک زدن البهالی درختها دوید و حتی نتوانستم جهت رفتنش را

 تشخیص بدهم. از باالی درخت پایین پریدم و قدمهایم درست کنار بوتهی گل سرخ فرود آمد. بوی دستهایی که

 شده بودم و فقط به مسیر رفتنش زل زده روی قبر پریسیما کشیده بود، چون خون تازهای به جانم نشست. گیج

 بودم. تصور اینکه او مرا شناخته یا نه، افکارم را به سمت تاریکترین نقطهی خاطراتم میکشید. به مسیر رفتنش

 .زل زده بود و به شاخه گلی که جا مانده بود. چنگی به آن زدم و الی پنجههایم له کردم. گلویم خشک شده بود

 جانم را آتش میزد. لـ*ـبهای بههم چسبیدهام را باز کردم و نفس داغم را از دهان بیرون عطشم به خون دوباره

 .دادم

 دستهای همیشه سردم را روی لـ*ـبهای خشکم گذاشتم و به یاد خندههای شیرینش روی خاک مرطوب قبرش

 عشق زندگیام، به گذاشتم. اشک جمعشدهی پشت پلکهایم را همانجا محصور کردم و به اطمینان به نجابت تنها

 .سمت افرادم برگشتم. امشب را هم مجبور بودم تا طلوع آفتاب فردا انتظار بکشم

 میان درختها میدویدم و هر لحظه که به ر*ابـ*ـطـهی آن غریبه با پریسیما فکر میکردم پاهایم خود به خود

 .بیجان میشد و میایستادم

 سافتی تا اقامتگاهمان نمانده بود. خودم را جمعوجور کردم ودستم به تنهی خشن درختی گیر کرد و متوقف شدم. م

 یقهی کج شدهی زیر گـ*ـرد*نم را صاف کردم و با پلک محکمی که مژههای چشمم را بههم گره میداد، خیسی

 .کاسهی چشمم را گرفتم

 جنگل صدای تقالی مرد جوانی را میشنیدم. قدمهایم را سرعت دادم و خودم را به فضای خاکی مانند وسط
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 .کشاندم

 آلبین و یکی از درندهها درحالی که دستهای وود را از پشت گرفته بودند، او را به سمت من آوردند. چشمهای سرخ

 .و موهای کوتاهی که خیلی نامرتب چیده شده بود؛ باعث شد به بوی نیمهی گرگینهایاش اعتنا نکنم

 .ه رخ تاللو درخشانش میکشیدم به سمت وود رفتمدرحالیکه خورشید در آسمان جوالن میداد و من قدرتم را ب

 

 

 

 

 دستم را روی یقهی پارهی لـ*ـباسش کشیدم. هنوز دستم روی شانهاش ننشسته بود که شینا خودش را بین من و

 او قرار داد. از لحظهای که با وود برگشته بود، گره ابروهایش باز نشده بود و نگاههای سردش مدام به درخت و

 :یشد. چشمهای گشادشدهاش را درست به حدقهی آتشگرفتهام دوخت و غریدزمین خیره م

 .قرار شد با کسی کاری نداشته باشی -

 .من با کسی قراری نذاشتم -

 چنان به صورتش هجوم بردم که دندانهای نیشم مماس با صورت رنگپریدهاش قرار گرفت. کمی عقب رفت؛ ولی

 .هنوز نگاه تیزش چشمهایم را میدرید

 آخریه که اینو بهت میگم، اگه دلت نمیخواد تا آخرین قطرهی خونت رو به حلق اینا بریزم فاصلهت رو با من بار -

 .حفظ کن

 بنا داشتم که بعد از ساختن سقف شب، جسد خالی از خون شینا را برای راهنما بفرستم و عهدنامه را بشکنم؛ ولی

 .بودبرای دانستن ماهیت مردی که امروز دیدم، وجودش الزم 

 تقالهای وود با رها کردن آلبین شدت گرفت. مستقیم روبهروی من ایستاد. آلبین با اشارهی من دستهایش را دور

 گـ*ـردن شینا قفل کرد. چهرهی کبود شدهاش را با اشتیاق تمام نگاه میکردم. او هم مثل بقیه فقط باید مطیع و

 میگذشت و من به سمت درندهی تازه از راه رسیدهامفرمانبردار میبود. تقالی دست و پاهایش از کنار بدنم 

 .برگشتم. شانههای افتاده با آن ظاهر ساده و شلختهاش باعث شد چند لحظهای نگاهم از سرتاپاهایش را رصد کند

 کتفی که در اثر مجادله با افرادم دررفته بود را با درد خفیفی جا انداخت. تمام تالشش را میکرد تا دردش را از من

 .ان کند؛ ولی حدقهی چشمها و لـ*ـبهای خشکش چیز دیگری میگفتپنه

 دست شینا را که دقیقاً کنار من تکان میخورد را بین زمین و آسمان چنگ زدم و مقابل صورتم آوردم. وود نگاهش

 :بین افرادم میچرخید و گیج به من نگاه میکرد

 من رو واسه چی آوردین اینجا؟ -

 .ره کرد و به شوق مکیدن خون ساحرهام درست روی رگ اصلی مچ دستش فرود آمددندانهای نیشم لثهام را پا

 دندانم درست جای قبلی فرو رفت و طعم شور و گرم خون را در دهانم چرخاندم و پایین دادم. نگاه وود لحظهای از
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 .دروی لـ*ـبهای تر شدهی من برداشته نمیشد. طعم جادویی خون ساحره لـ*ـذت بخشترین نوع خون بو

 دستهایش را روی یقهی لـ*ـباسش کشید تا خود را از خفقان یقهی گرد لـ*ـباسش رها کند ولی فایدهای

 نداشت. آب دهانی که در گلویش پایین رفت را با چشمهایم دیدم. کنجکاوی امانم را بریده بود. اولین بار که خون

 میزد که دلیل نخوردن خون باید چیز دیگری انسان نخورد به درنده بودنش شک کردم؛ ولی چیزی در درونم فریاد

 .باشد تا ارادهی یک درنده را اینطور تـ*ـحـریـک کند

 

 

 

 

 باید دلیلش را میفهمیدم که چه چیزی یک درنده را اینگونه در برابر خون مقاوم میکند. بازی خبیثانهام را با

 .نزدیک کردن مچ شینا به صورت او و تعارف کردن آن شروع کردم

 .وربخ -

 به محض شنیدن حرف من صدای خرناسههای درندهها بلند شد. بوی خون شینا آنها را هم مـ*ـسـت کرده بود،

 .چه برسد به وود که در چند سانتی راه سرخرنگ روی مچ شینا بود

 .میدونم خیلی تشنهای، چند قطره از این، دوباره زندهت میکنه -

 .خی خون چشم برداردلحن اغـ*ـواکنندهام باعث نشد لحظهای از سر

 صداها اوج گرفت و دنیل که تمام تالشش را میکرد به اعمال من بیتوجه باشد؛ این بار را هم نتوانست. دستش

 .محکم روی بازویم نشست و صورتم را به سمت خودش کشاند

 معلومه داری چیکار میکنی؟ -

 .و کامل به سمت دنیل چرخیدمنگاهم هنوز روی بازوی فشرده شدهام بود که دست شینا را رها کردم 

 دنیل تو کی قراره بفهمی که نباید تو کارای من دخالت بکنی؟ -

 دخالت کیا؟ -

 .نگاهش را از بین درندههایی که عطش خون در چشمهایشان فریاد میزد، گذر داد و دوباره به صورت من دوخت

 .پس خودت میدونی و درندههایی که تشنه نگهشون داشتی -

 یـککنندهاش، پچپچ درندهها را به خرناسههایی تبدیل کرد که در چهرهی گرگرفتهی همهی آنهالحن تـ*ـحـر

 .به وضوح دیده میشد

 انگشت اشارهاش هنوز روی سـ*ـیـنـهام بود و نگاه درندهاش، عجیب محکومم میکرد. انگشتش را از روی

 ویش صرفِنظر کنم. نگاه و لحنش چنان آتشمسـ*ـیـنـهام پایین آوردم و تمام تالشم را کردم تا از پاره کردن گل

 .میزد که میتوانستم دویست سال وفاداریاش را در لحظه آتش بزنم

 !باشه -
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 قدمهایم را به سمت انسانهایی کشاندم که تقریباً هوشیار شده بودند و حجم عظیم آدرنالینی که در خونشان ترشح

 .شده بود را به خوبی حس میکردم

 ی سرِ آنها ایستاده بود، به محض نزدیک شدن من چند قدمی عقب کشیدند. میدانستم اگردو درندهای که باال

 بیشتر از این مانع آنها بشوم نمیتوانم مقابل طغیان آنها بایستم و مجبورم همهی آنها را به خاکستر تبدیل کنم؛

 .اما به آنها برای مقابله و از بین بردن نیرا و دارودستهاش احتیاج داشتم

 

 

 

 

 پسر جوانی که شینا قول زنده ماندن به او داده بود را از یقه بلند کردم. ترس دست و پاهایش را شل کرده بود و

 توان مقابله نداشت. شینا در آ*غـ*ـوش آلبین فریاد میزد و پنجههای گره خورده در گـ*ـرد*ن شینا، مجبورش

 ار میکرد و دستهایش را پشت کمرش محکممیکرد از ترس جانش هم که شده کاری نکند. آلبین شینا را مه

 .کرده بود. پسر جوانی را که هنوز نبض شاهرگش را حس میکردم کمی باال کشیدم و رو به درندهها غریدم

 !شروع کنین، این تازه اولشه -

 پاحملهی ناگهانی درندهها به چهار انسانی که روی زمین افتاده بودند و نسیم شالقوار حرکتشان، جهنمی را به 

 .کرده بود از صدای ضجهها و نالههایی که دل سنگهای جنگل را هم آب کرده بود

 .دنیل روبهروی من ایستاده بود و نگاه قضاوتگرش چون میخ آهنی در سرم فرو میرفت

*** 

 وود

 چشمم سیاهی میرفت و بوی اغـ*ـواکنندهی خون شینا تمام استخوان سرم را آتش میزد. مردی که وسط آن

 .جسم کرختشده پسر جوانی به سمتم میآمد؛ تشنگیام را فهمیده بودجهنم با 

 اما از شب گذشته که تنها امید زنده بودنم را در آ*غـ*ـوش کای دیدم؛ تصمیم گرفتم لـ*ـب به خون نزنم و به

 ادومحض طلوع آفتاب خودم را به پنجههای سوزان آفتاب بسپارم؛ اما آفتاب طلوع کرد و من زیر سقف عجیبی از ج

 .زنده ماندم. گیج روشنایی روز بودم که خود را اسیر این درندهها دیدم

 آب دهانم را محکم قورت دادم و به ظاهر ایستاده و موقرش زل زدم. کت بلند و سیاهرنگش با رنگ موهایش

 .سنخیت داشت؛ ولی چشمهای میشی خونبستهاش دلم را آشوب کرده بود

 د هم اینجا بودند. شاید اگر پیشنهاد همراهیشان را قبول میکردم االندر دل آرزو کردم ای کاش آنا و بلی

 .روبهروی اینها میایستادم و از خانهی سوختهام بیرونشان میکردم

 خشکم زده بود و صدای وحشتناک خندهی مـسـتـانهی درندهها و صدای وحشتکردهی شکارها، نگاهم را بین

 .آنها میچرخاند
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 همینها شنیده بودم. روبهرویم ایستاد و درحالیکه با لـ*ـبخند مسخرهای نگاهش راکیارش که نامش را از دهان 

 از مرد مو طالیی میگرفت، جسم پسرک را درست روبهروی دندانهای بیرونزدهاش گرفت. یکی از پنجههایش

 و درستالبهالی موهای شکار بینوا میچرخید و پنجهی دیگر هم روی شانهاش محکم شده بود. سرش را باال برد 

 .روی نبض شاهرگ روی گـ*ـرد*نش فرود آورد

 

 

 

 

 بزاق جمع شده در دهانم را قورت دادم و به حرکت سیبک گلویش زل زده بودم. نمیتوانسم میلم را برای نوشیدن

 .مخفی کنم. اشتیاقم برای نوشیدن ذرهای از آن خون گرم، تمام جانم را سوزنسوزن میکرد

 .انهایش را با زحمت از پوست گـ*ـرد*ن او بیرون کشید و روبهروی صورتم گرفتهنوز خیلی نخورده بود که دند

 بخور وود! تو ناخواسته کمک بزرگی به من کردی؛ دیدی که به خاطر تو به اونا اجازهی شکار دادم. من به -

 ...هرکسی لطف نمیکنم و خون سهم خودم رو تعارف نمیکنم. بخور حقته

 مواد داغ و مذاب روی چشمهایم میریخت و نمیتوانسم جلوی بیرون زدن باریکهی خون روی شاهرگش چون

 .دندانهای نیشم از لثههای سفتشدهام را بگیرم

 لحن اغـ*ـواگرش، دل زخمخوردهام را تـ*ـحـر*یـک میکرد. چیزی که در درونم شکسته بود فقط و فقط با

 ب شدهی پشت کـ*ـمر نیرا را از یادمطعم شور خون درمان میشد یا حداقل برای مدت کوتاهی دستهای قال

 .میبرد

 دستم ناخودآگاه روی گـ*ـردن سفید شدهی پسر جوان کشیده شد و انگشتهای لرزانم درست روی دو شکاف ریز

 دندانهای او لغزید. گرما و جوشیدن خون درست زیر پوست انگشتهایم، دهانم را چنان خشک کرد که در آن

 چیز دیگری فکر نمیکردم. انگشتهایی که قطرههای خون روی آن لحظه جز به طعم بیبدیل خون به

 خوشرقـ*ـصـی میکرد را نزدیک صورتم آوردم. چشمهای مشتاق کیارش بین انگشت و صورت من میچرخید و

 .گوشهی خونی شدهی لـ*ـبش را پاک میکرد

 ه بود. با تمام میل نفسدست لرزانم را نزدیک بینیام کشاندم، بوی خون تازه خیلی وقت بود به جانم ننشست

 عمیقی کشیدم و تا انتهای مغزم کشاندم. پاره شدن رگهای چشمم و خونبستهشدنش را حس کردم دستم را

 نزدیک دهانم بردم که صدای کوبیده شدن چیزی از البهالی درختها صورتم را به سمت خودش کشاند. کیارش و

 .به سمتمان میآمدند زل زده بودندبقیه هم برای چند لحظه ساکت شدند و به دو گرگی که 

 نگاه کردن به گرگ قهوهای که درست از کنار ما وارد قسمت خاکی شده بود. لـ*ـذتبخشترین آرزویم بود. وجود

 .کای درست کنار نیرا مغزم را به آتش میکشید و چنگهایم را محکم میکرد

 میکردم، من را پیدا کرد و بعد از مکثنیرا که حرکت تند قفسهی سـ*ـیـنـه و نبض تند قلـ*ـبش را احساس 
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 کوتاهی به سمت من دوید که تن بزرگ کای مانعش شد. نمیدانم چه چیزی بینشان ردوبدل شد که نیرا با تنهی

 .محکمی که به کای زد به سمتم دوید

 برای نمیدانم چه حسی بود که به محض دیدن آن دو تیلهی قهوهای و ظاهر گرگینهای زیبایش تمام اشتیاقم را

 نوشیدن خون سرد کرد. تمام چیزی که دیده بودم از ذهنم برای لحظهای پاک شد و فقط او را در حصار تنگ

 

 

 

 

 .دستهایم میخواستم. کیارش مبهوت به نیرا زل زده بود و به محض نزدیک شدن او به من خودش را عقب کشید

 .گویا تماشای این نمایش برایش جذابتر بود

 روبهرویم، با تمام حرصی که در حدقهی گشادشدهی چشمهایش میدیدم، جنازه را از گرگ بزرگ و قهوهای

 .دستهای من با دندان گرفت و درست وسط درندههایی که به جنازهها یورش بـرده بودند پرت کرد

 .برای لحظهای کوتاه به چشمان من زل زد، دلتنگیاش را از خیسی حدقهی چشمهایش میشد به راحتی فهمید

 جودم برای لحظهای گرم شد و آرزو کردم تمام دنیا برای ساعتها بایستد و من فقط نگاهش کنم؛ اماتمام و

 .جهنمی که در آن ایستاده بودیم وحشیانه به جان دلتنگیام افتاده بود

 .کیارش از دیدن این لحظه به شعف آمده بود و چهرهی خبیثش لحظهای از روی صورت نیرا برداشته نمیشد

 هی وحشتناکی را پشت آن ظاهر موقر میپروراند. با دست اشارهای به درندههای سیر شده وحشی کرددانستم نقش

 .تا فعالً کاری نکنند

 .صدای نیرا اکووار در سرم چرخید. ذهنش را باز کرده بود و من صدایش را با جان و دل گوش میدادم

 اینجا چیکار میکنی؟ -

 اصالً شبیه نیرایی نبود که برای اولین بار دستش را روی صورت محو نگاه کردن به گرگ باصالبتی بودم که

 .تبزدهام کشید

 وود تو اینجا چیکار میکنی؟ -

 .اومدم بهت هشدار بدم. من خوابای عجیبی راجعبه ساها و خونوادهش دیدم -

 به دنبال نگاه من هم بیکالم و فقط از طریق زبانِ ذهنم، درحالیکه نگاهم به صورت شینا افتاد جوابش را دادم.

 من او هم نگاهش به شینا افتاد که حتی بدون پلکزدنی به گرگ سپید روبهرویش زل زده بود. نیرا درحالیکه هنوز

 میغرید، بدون توجه به حرف من به سمت کیارش چرخید و قدمهای آرامش را درحالیکه نفسهای داغش از الی

 ودم در کمتر از لحظهای گلویش را با دندانهایش پاره کنددندانهایش بیرون میآمد، به سمت او کشاند. منتظر ب

 که صدایی شبیه به بالزدنهای ممتد تمام جنگل را پر کرد. همهی نگاهها به آسمان چرخید و هالهی سیاهرنگی که

 از البهالی درختها به سمتمان میآمد، هر لحظه نزدیکتر میشد. چیزی شبیه به این را هرگز ندیده بودم،
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 .هی که وحشت به جان همه انداخته بود و نگاههای مضطرب همه به آن نقطهی نامعلوم بودهجمهی سیا

*** 

 نیرا

 دل کندن از صورت کسی که دلتنگیاش عجیب قلـ*ـبم را آزرده بود خیلی سخت بود؛ ولی مجبور بودم. با

 امه را شکسته بود و انتظاردانستن دلیل آمدنش، بیاعتنا به او به سمت درندهای خیز برداشتم که خوشبختانه عهدن

 

 

 

 

 مرا بیاثر نگذاشته بود. صدای بال زدنهای ممتد از روبهرویم باعث شد نگاهم را از صورت نیشخندزدهی کیارش

 بردارم و به هجمهی کالغهای روبهرویم بدوزم. از خوشحالی، ریخته شدن مایع داغی به دلم را احساس کردم و هر

 ایم میدیدم. کیارش که درست مثل من مبهوت کالغهای اطرافمان بود، در کمترلحظه قدرت بیشتری را در پنجهه

 از پلک زدن به سمت کای دوید و با پاهایش روی کمر کای فرود آمد. همینکه هجوم او را به سمت کای دیدم

 ه بهپنجه به زمین کوبیدم که چیزی از کنار به پاهایم پیچید و محکم به زمین کوبیده شدم. کای که مثل هم

 کالغها زل زده بود به یکباره زیر پاهای قدرتمند کیارش به زمین کوبیده شد و گـ*ـرد*نش البهالی دستهای

 او در حالت نیمه چرخیده محصور شده بود. کای جرئت تکان خوردن نداشت. هرچه تقال کردم نتوانستم دست و

 از زیر دستهای درندهای تکان دادم و صورتپاهایی که در دست درندهها بود را رها کنم. با زحمت پوزهام را 

 کوبیدهشدهی وود به زمین را در حالیکه دو درنده روی جسمش چنبره زده بودند، را دیدم. زوزهی از ته جانی

 کشیدم و در لحظه، مشت محکمی پوزهام را به سنگ زمین کوبید. کیارش درحالیکه کای را در دستهایش

 : هنوز در دستهای البین تقال میکرد فریاد کشیدمحصور کرده بود رو به شینایی که 

 !حسابشون رو برس شینا... کالغا شینا... اگه کاری نکنی میکشمش -

 تن سفید کای زیر پاهای کیارش قفل شده بود، گـ*ـرد*نش هرلحظه صدای شکستن میداد و به کالغها زل زده

 .بود

 .، خوب قربانی را انتخاب کرده بودکیارش لعنتی هم که متوجه نگاههای شینا به کای شده بود

 شینا ضجهزنان درحالیکه به صورت کای زل زده بود، فریاد میزد و صدایش وسط آنهمه هجمهی کالغها تقریباً

 .به گوش نمیرسید

 ...نمیتونم. ولش کن کثافت -

 ...زود باش لعنتی -

 را محکمتر کرد و صدای تقهیکیارش درحالیکه چشمهایش وحشیتر از همیشه شینا را میدرید، حصار دستش 

 .استخوانهای گـ*ـرد*ن کای، شینا را با زانو به زمین کوبید
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 صدای فریادهای ممتد شینا به سمت کالغها کشیده شد. نگاه وحشی کیارش لحظهای از صورت وحشتزدهی

 ه بود، پنجهیشینا جدا نمیشد. کالغها به باالی سرمان رسیده بودند. شینا که چشمهای نیمهباز کای، آتشش زد

 بازشدهاش را به سمت کالغها گرفت و وردی را فریاد میزد. اشکهایش از گوشهی چشمهایش پایین میآمد و

 .نگاهش لحظهای از روی کای برداشته نمیشد

 

 

 

 

 زوزههایم ناخواسته تارهای صوتیام را خراش میداد و نالهوار بیرون میآمد. کالغهایی که بر اساس عهدنامه برای

 من آمدهبودند، تک تک در آسمان آتش میگرفتند و به زمین کوبیده میشدند. صدای شینا به جنگل غالب کمک به

 .شده بود و هربار که محکمتر وردها را میخواند کالغهای بیشتری روی سرمان میریخت

 ایش خونیندرندههایی که روی من افتاده بودند، محو جهنمی بودند که با وجود گلولههای آتش روی سرشان به نم

 .تبدیل شده بود. از شل شدن بدنهای بیحرکتشدهاشان استفاده کردم و با تمام جان تکان محکمی به بدنم دادم

 پوزهام را چرخاندم و دندانهایی که برای دَریدن آماده شده بود را روی اولین درنده نشاندم و صورتش را در جا پاره

 ایم لـ*ـذتبخشترین حس آن لحظه بود. نفسزنانکردم. صدای پاره شدن گوشت صورتش زیر دندانه

 گـ*ـرد*نش را زیر دندانهایم گرفتم و با حرکت کوچک ولی قدرتمند فکهایم، سر بزرگش را از گـ*ـرد*ن جدا

 کردم. هنوز گوشت گـ*ـرد*نش زیر دندانم بود که کیارش متوجه آزاد شدن من شد. کای را رها کرد و تمام کردن

 د از کشتن من موکول کرد. گوشت خونی و شور داخل دهانم را بیرون پرت کردم و به سمتکارش با او را به بع

 شینا دویدم. اول باید حساب او را میرسیدم و مجازات کارش را همینجا نشانش میدادم. قدمهای من و کیارش با

 لم میخواست دومینهم به زمین کوبیده میشد و من آخرین قدمها را به سمت ساحرهی بزدل روبهرویم پریدم. د

 کشتهی امروز شینای خائن باشد. پنجههایم روی شانهاش فرود آمد و محکم به زمین خاکی پشت سرش کوبیده

 شد. درست روبهروی صورت سرخ و خیسش بودم که زانوهای کیارش درست روی پهلویم فرود آمد. فرو رفتن

 غلط میخورد تا اینکه به تنهی بزرگدندهام به گوشت شکمم را حس کردم. جسم کیارش و من روی زمین 

 .درخت کوبیده شدیم. او با زانو روی شکمم فرود آمد و پنجههای قدرتمندش فکم را تا مرز پاره کردن باز کرده بود

 صورت سرخشدهاش از فشار میلرزید و موهای خاکیاش تمام پیشانیاش را پوشانده بود. صدای خرناسههای کای

 .سرش نشسته بود و با گریه وردهایی را زمزمه میکردرا میشنیدم که شینا باالی 

 .پنجههایم را روی سـ*ـیـنـهاش کشیدم و با قلّاب دستهایم به کمرش، هیبت نفرین شدهاش را به زمین کوبیدم

 او همچنان فشار را روی صورتم بیشتر میکرد و درد پاره شدن پوست فکّم، تا سرم را آتش میزد و دستهایم را

 .ودبیجان کرده ب

 با تمام جانی که مانده بود پنجهام را به سـ*ـیـنـهاش فرو کردم تا قلـ*ـب سنگیاش را بیرون بکشم. شکستن
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 استخوان فکم، بند دستهایم را پاره کرد. صدای نالههای وود را میشنیدم که فریاد میزد و هرچه تقال کرد

 ی که جان کالغها را میسوزاند چیتو را دیدمنمیتوانست از دست درندههای سیرابشده رها شود. از البهالی آتش

 که به سمت ما میدوید. در عین ناباوری بوی گیشا را حس میکردم؛ ولی خودش را نمیدیدم. میدانستم این

 .دخترهی نترس نمیتواند نسبت به رفتن ما بیتفاوت بماند

 

 

 

 

 را وسط آن جهنم حس کرده بود و نگاهم از گرگ طوسی به صورت تبزدهی کیارش افتاد، انگار او هم بوی گیشا

 کام عمیقی از هوای اطراف گرفت. شل شدن دستهایش را حس کردم. دیدن هیبت چیتو آنهم باالی سر خودم

 باعث شد جای خودم را به او بدهم و خودم را از دست آن وحشی بیرون بکشم. چیتو روی کیارش افتاد و جسورانه

 مت روی دستهای لرزانم ایستادم و فک شکستهام را به زمین کوبیدم تادندان به سر و روی هم میکشیدند. با زح

 .حداقل استخوان در رفتهاش را جا بیاندازم. درد وحشتناکش پاهایم را شل کرد، حتی نمیتوانستم ناله کنم

 ه شیءبه سمت وود دویدم تا با آزاد کردن او، هر دو، کیارش را تکه تکه کنیم. هنوز چند قدمی بر نداشته بودم ک

 تیزی را داخل بدنم احساس کردم. دندانهایی که روی بدنم فرود آمده بود مانعم شد، سر چرخاندم و به محض باز

 .کردن فکم درد به جانم آتش انداخت و مجبور شدم با پنجههایم بجنگم

 .در آن لحظه فقط آرزو کردم جیک زوزهام را از جنگل شنیده باشد

 کشتن وود میکرد، سعی داشت گوشهای محصورش کند؛ اما صورت گرگرفتهیدنیل که تمام تالشش را برای ن

 وود قصد کشتن او را داشت. دنیل نزدیکترین شاخهی درخت را کند و درحالیکه درندههای دیگر او را به زمین

 کوبیده بودند؛ شاخه را نصف کرد و دستهای وود را از بازو به زمین میخکوب کرد. چوبها درست روی بازوهای

 وود فرود آمدند و درد طاقتفرسایش پاها و کمر وود را با فریاد گوشخراش، بلند کرد و به زمین کوبید. صدای

 فریادش بند دلم را پاره کرده بود وکاسهی سرم را آتش زده میزد. جیغ بلندی در گلویم خفه شده بود، نمیتوانستم

 .رت من جدا نمیشدوود را در آن حال ببینم. صورت خیس و سرخ او لحظهای از صو

 نگرانیاش جانم را آتش میکشید. تمام دلتنگیام را جمع کردم و با وجود دردهایم به درندههایی که دندانهایشان

 به بدنم فرو میرفت حمله کردم و به زحمت به سمت وود دویدم، که هیبت سیاهرنگ جیک درست روی دنیل و

 .رّش جیک درحالیکه روی صورت زرد دنیل افتاده بود مانعم شددرندهها فرود آمد. هنوز به وود نرسیده بودم که غ

 .وایسا سرِ جات...اون جاش خوبه، برو سراغ چیتو -

 مطمئن بودم قصد جیک نجات وود بود؛ ولی با کراهت به سمت چیتو برگشتم. چشمهای ورمکردهای که رگهای

 اند. پاهایم را روی هوا کوبیدم تاخونی فشردهاش هرلحظه امکان پاره شدن داشت، من را به سمت خودش کش

 .خرخرهای که در دستهای کیارش فشرده میشد را آزاد کنم
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 قدم سوّم را درست پشت کیارش به زمین کوبیدم و با سر ضربهی محکمی به پشتش زدم. چیتو خِرخِرکنان از روی

 .تنهی درخت روی زمین سُر خورد. صورت زخمی و خونیاش روی خاک افتاد

 رزید، همه خانوادهام زخمی بودند و عمالً شکست سختی خورده بودم. استخوان گـ*ـرد*ن کایدستهایم میل

 هنوز ترمیم نشده بود و سرش از روی پاهای شینا آویزان بود. جنازهی سوختهی کالغها روی زمین بود و جیک هم

 

 

 

 

 رگ سیاهرنگ آخرین نگاهشزیر دستوپای درندهها، گـ*ـرد*ن میدرید. ناگهان هجمهی درندهها اوج گرفت و گ

 .را به من انداخت

 جهت نگاهش من را به اتفاق وحشتناکی که پشتم در حال افتادن بود کشاند. دنیل دستش را روی گلوی جیک

 انداخت و نگاه او را از پشت سرم گرفت. همینکه سر چرخاندم، دندانهای خونی کیارش، چشمهایم را گشاد کرد و

 *ـرد*ن و سـ*ـیـنـهام حس کردم. پنجهی محکمی روی صورتش کشیدم، غرشسنگینی دستهایش را روی گـ

 دندانهایش روی صورتم دردش را فریاد میزد. کیارش درحالیکه پاهایش درست روی شکمم نشسته و فک

 شکستهام را به زمین چسبانده بود، دست دیگرش را باال برد. صورت عرق کرده و خونیاش برای دریدن

 انه لـ*ـبخند میزد. دستش درست روی سـ*ـیـنـهام نشست و با درد جانفرسایی پوست کلفتسـ*ـیـنـهام مشتاق

 سـ*ـیـنـهام را درید. انگشتهای سردش داغی سـ*ـیـنـهام را میدریدند و نفسه خفهشدهام با خونی که از

 را میشنیدم که از ریههایم باال آمده بود، راه نفسم را کالً قطع کرده بود. صدای زوزههای جیک و فریاد گیشا

 .پناهگاهش بیرون آمده بود و به سمت من میدوید

 .داغ شدن رگهای قلـ*ـبم را حس کردم و چیزی شبیه به پاره شدن بند درون سـ*ـیـنـهام، قلـ*ـبم را آتش زد

 .دستهای کیارش درست اطراف قلـ*ـبم میچرخید و جمع شدن چهرهی لرزانش، تمام قدرتش را نشان میداد

 .شداری از عمق حنجرهاش بیرون آمدصدای خ

 ...زودتر از این حرفا باید میمردی راهنما -

 حدقهی آتشگرفتهی چشمهایش زیر نور محصور خورشید میدرخشید. آتش کینه چون مذاب روانی در سیاهی

 .چشمش در گردش بود و مدام بین چشمهایم میچرخید

 .در بین راه درندهای مهارش کرد و به زمین کوبیدش گیشا با سنگی که دستش بود به سمت کیارش میدوید؛ اما

 نمیتوانستم از پشت خیسی چشمانم او را به خوبی ببینم. صدای جیغهای ممتدش، نگاه مسرور کیارش را از زل

 .زدن به چهرهی شکست خوردهی من گرفت

 بیرون دادم و منتظر زانویش روی شکمم سنگینی میکرد، نفس منقطع آخر را از بینیام که به خاک چسبیده بود،

 .مرگ شدم
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 صدای شالقواری البهالی آن جهنمی که درندههای سیراب پیروزش بودند، شنیدم. بیرون کشیده شدن یکبارهی

 انگشتهایش را از سـ*ـیـنـهام حس کردم و این کمرم را از زمین بلند کرد و دوباره به زمین انداخت. از باریکهی

 ز سـ*ـیـنـهام را حس کردم و با ضربهی محکمی به چندمتر آنطرفتر پرتدید تارشدهام، کنده شدن کیارش ا

 شدم. احساس کردم روح از بدنم جدا شده و چون پرِ کاه سبکی از زمین کنده شدم؛ اما صدای نبض کسی که در

 آ*غـ*ـوشش بودم را میشنیدم. آنچنان با سرعت میدوید که باد الی موهایم میچرخید و از فضای خاکگرفتهی

 

 

 

 

 جنگل دور میشدیم. لختهی خون درون گلویم را با سرفهای که درد درون سـ*ـیـنـهام را هزاربرابر میکرد بیرون

 .پرت کردم

 ذهن آشفتهام درگیر کسانم بود، صدای جیغهای گیشا در سرم میپیچید و بغض گلویم بزرگتر میشد. باریکهی

 .نکردم دیدم به یکباره خاموش شد و دیگر دست و پاهایم را حس

*** 

 کیارش

 چشمهای تشنهام زمانی طوالنی را منتظر لحظهای بود که آخرین راهنما، چشم بر روی هم بگذارد و قلـ*ـب

 داغش را بین پنجهام بفشارم. انگشتهایم را با تمام قدرت چنان به سـ*ـیـنـهاش فرو کردم، که نالهی خفیفش را

  در چنگالم کشیده بودم که بوی اغـ*ـواکنندهای که اینشنیدم که در ته حلقش خفه شد. قلـ*ـبش را کامالً

 لحظات گیجم کرده بود نزدیک شد. نگاهم را از چشمهای خونبستهی نیرا گرفتم و به سنگ بزرگی که در دستش

 بود دوختم. سرعت آلبین در مهار آن غریبهی آشنا دوباره من را سروقت نیرا کشاند. دستم را چرخاندم تا درد را

 در حدقهی درخشان چشمهایش ببینم. جسم گرگینهای که زیر قدرت من له شده بود، توان تکان خوردنبیشتر 

 نداشت و لـ*ـذت پیروزی پیش رویم، قدرت جسم فرسودهام را به اندازهی دویست سال کینه، هر لحظه زیادتر

 .میکرد

 ه او بیرون کشید و با شدت به چندغرق در شعف جان دادن راهنما بودم که ضربهی محکمی، دستم را از سـ*ـیـنـ

 .متر آنطرفتر پرت کرد. سرم تاب میخورد و شکاف پشت سرم و روان شدن خون در کف سرم را حس کردم

 چیزی که با چشمهای تار شده میدیدم را باور نمیکردم. همان غریبه با همان اور سبزرنگ و شلوار سیاهرنگش و

 ده بود؛ نیرا را به آ*غـ*ـوش کشید و در کمتر از پلک زدنی البهالیصورتی که باز هم زیر کاله بزرگ پنهان ش

 .تنهی قطور درختها گم شد

 گیج به خاکی زل زده بودم که دیدنش را برایم سخت کرده بود. صدای جیغ بلند دختری که چند روز از نجات

 داغ رگهای شکارش را از دادنش نگذشته بود، پردهی گوشم را آزرد. به سمت آلبین دویدم و او درحالیکه خون
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 بقیهی درندهها دور میکرد، با نگاه مغضوب من چهره زرد کرد و ایستاد. دندانهای بیرونزدهاش را از روی

 .گـ*ـرد*ن او برداشت و رهایش کرد

 چانهی لرزانش و صورت خیس از اشکش، برای لحظهای جهنمی که ساخته بودم را برایم به سکوتی ممتد تبدیل

 سیاهش در کاسه قرمزشدهی آن خوش میدرخشید. لـ*ـبهای خشکشدهام را با زبان تر کردم. ازکرد. چشمهای 

 .نگاه کردن به او سیر نمیشدم

 

 

 

 

 با نزدیک شدن دستم به صورتش جیغهایش اوج گرفت. مشتهایش روی سـ*ـیـنـهام فرود میآمد و من محو

 .حرکات خندهدار دستهایش بودم

 .کار کردی روانی؟! اونو کشتیشولم کن لعنتی، با نیرا چی -

 حر فهایش البهالی جیغهایش گم میشد و من هم که دوباره یادِ رفتن نیرا افتاده بودم. دستم را روی شانهاش

 : انداختم و درحالیکه به سمت دنیل کشانکشان میبردمش, گوشش را به دهانم نزدیک کردم و گفتم

 .اونا مثل من باهات برخورد نمیکنن اگه نمیخوای بدمت دست این وحشیا آروم بگیر. -

 : انگار حرفهای من را نشنیده بود. با تقالی بیهودهای که برای آزاد کردن شانهاش میکرد، فریاد زد

 ! ولم کن لعنتی...بذار برم دنبالش -

 : صورتش را با شتاب جلوی صورتم کشیدم و با تمام حرصی که از زنده ماندن او داشتم غریدم

 .م خفه شو بذار کارم رو بکنمزندهس. حاال -

 : حدقهی سیاهش روی صورت درهمکشیدهام چرخید. درحالیکه به صورتش زل زده بودم خطاب به دنیل فریاد زدم

 .همهشون رو ببندید -

 دستی که روی شانهاش بود را جمع کردم و روبهروی دنیل پرتش کردم. دنیل با چهرهی زخمشده و گـ*ـرد*نی

 ش ترمیم نشده بود، به سمت گیشا جهید. همینکه دستهای باریک و سفیدش نزدیک اوکه هنوز پوست روییا

 : شد، بلندتر فریاد زدم

 !زنده -

 .صدای نفسنفسهای جیک که داغیاش را خیلی راحت حس میکردم از زیر دست و پاهای درندهها میآمد

 ه رفته بود. اگر لحظهای رهایشهیبت سیاه و درشتش را تکان میداد و با دندانهای تیزش صورت من را نشان

 .میکردند، با همین دندهها و پاهای شکستهشده، تالفی میکرد

 میل به کشتن گرگینهها در دلم میجوشید ولی کشتن نیرا برایم لـ*ـذت بخشتر بود. او باید دردی که دویست

 ای لعنتیاش با آن، همهیسال سـ*ـیـنـهام را پاره پاره کرد را میفهمید و بعد کشته میشد. دردی که همنژاده
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 .هستیام را به آتش کشیدند و من را در این جسم یخبسته و همیشه تشنه اسیر کردند

 دنیل بدون کوچکترین حرفی دستهای زخمی جیک را با طنابهای که البهالی تار و پود آن با ریسمانهای

 .فلزی بافته شده بود، بست

 ند و من لحظهای را آرزو میکردم که دستهای آخرینریسمانهای سنگین و قطور روی زمین کشیده میشد

 راهنما را خودم بین گرههای طناب اسیر کنم. درست شبیه دستهای محبوبم که با طناب خودخواهی گرگینهها

 .بسته شد و جز جنازهی غرق به خون او و دخترِ نوزادمردهام، چیزی برایم نگذاشت

 

 

 

 

 طنابهای خونین گرفت. بدن سرد شده و بـ*ـرهـنـهاش زیر دامن صدای نالههای کای نگاهم را از زل زدن به

 بزرگ شینا پوشیده شده بود و فقط باالتـنـهی عضالنی و بزرگش روی پاهای شینا بود. بهوش آمدنش هیجان این

 دورهمی را بیشتر میکرد. به سمتش که رفتم، شینا دستهایش را روی تن کای گذاشت و درحالیکه التماس در

 : فریاد میزد، نالید چشمهایش

 !کاریش نداشته باش، گفتی نمیکشیش -

 .بیتوجه به صورت ترسیدهاش کمی به سمت کای خم شدم

 ! بلند شو، وقتشه جهنم رو با چشمات ببینی -

 ایستادم و نزدیکترین جنازهی کالغ را با لگد آرامی به سمتش پرت کردم. کالغ نیمسوخته با چند غلت درست

 .نا ایستاد. پشت به شینا به سمت چیتویی که خسخس سـ*ـیـنـهاش را میشنیدم رفتمروبهروی زانوی شی

 .صدای شینا از پشت سرم قدمهایم را ثابت کرد

 !لعنتی -

 به سمتش برگشتم و دستش را که کالغ را به چنگ گرفته بود، بین زمین و هوا محکم گرفتم و به پشتش

 :نالههایی که از دهان بستهاش بیرون میآمد غریدمچرخاندم. مچ ظریف دستش را فشار دادم و بین 

 حوصلهم رو سر نبر شینا. اصالً دلم نمیخواد پیروزی من رو نبینی و قبلش بکشمت. پس آروم باش تا این -

 .تولهگرگ و خودت رو اینجا چال نکنم

 یزد و همین نشان ازصورتم را از موهای مجعد کنار گوشش دور و او را پرت کردم. تپش قلـ*ـبش ترس را فریاد م

 .فرمانبریاش داشت

 .نگاهی به درندهها انداختم؛ هرکدام مشغول سروکلهزدن با گرگهای اسیر شده بودند

 پاهایم روی زمین خاکی و سرد زمین ضرب گرفت و صدای طبل مانندی را شنیدم. به باالی نزدیکترین درخت

 . با تمام جانی که در پاهایم بود چوب را عصاوار بهپریدم و شاخهی قطوری را از تن پاییززدهی درخت جدا کردم
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 زمین کوبیدم. لرزش زمین و ترک بزرگ آن تا چندمتر دورتر هم کشیده شد. زمین خاکی زیر پایم شروع به

 فروریختن کرد. گودال بزرگی که سالها پیش برای پنهان کردن پریسیما کنده بودم، االن برای زندانی کردن

 دم. ریشهی درختها تمام گودال بزرگی که کنده بودم را پوشانده بود. بوی نم که از آنجاگرگها استفاده میکر

 باال میزد، خاطرهی روزهایی را زنده کرد که تا نیمههای شب، این گودال بزرگ را حفر میکردم تا اگر گرگها

 .پیدایمان کردند؛ پریسیما را زیرِ زمین پنهان کنم

 .یگناهم را از چشمهایم گرفت و به سمت خودش کشاندصدای دنیل چهرهی زیبای محبوب ب

 میخوای چیکارشون کنی؟ -

 

 

 

 

 هنوز نگاهش را از صورتم میدزدید. دستهایش را روی کمربند سیاهرنگش قالب کرده بود و چیزی از لـ*ـباس

 .سفید تنش باقی نمانده بود

 .فعالً همهشون رو بفرست این تو، تا نیرا رو برگردونم -

 ا چیکار داری؟با نیر -

 صدای زمخت شدهی وود، درست وسط صحبتهای من و دنیل نشست و نگاه هر دویمان را به سمت خودش

 کشاند. دستم را روی شانهی دنیل گذاشتم و به سمتش رفتم. هنوز چوبهای بلند، دستهایش را به زمین

 .میخکوب کرده بود و پیشانی عرقکردهاش، دردش را فریاد میزد

 :ها را با صدای فریادش از خاک بیرون میکشیدم، گفتمدرحالیکه چوب

 !فک نمیکردم اینقدر احمق باشی -

 به محض تمام شدن جملهام و آزاد شدن هر دو دستش، پنجهاش را به حنجرهام انداخت و با تمام سرعتش من را

 .به درخت کوباند

 .من احمق نیستم -

 رده بود. با دست به دنیل و بقیه اشاره کردم تا کاریابروهای تابخوردهاش، چشمهای سرخشدهاش را وحشیتر ک

 نکند. دنیل خیزی که به سمت ما برداشته بود را نیمه گذاشت و در جا ایستاد. به چشمهای نگران و تشنهی

 :درندهای که نفسهای داغش به صورتم میخورد زل زدم و هیزم بزرگی به آتش جانش انداختم

 وقتی اومدن با هم بودن؟احمقی که هنوز نگرانشی! ندیدی  -

 حدقهی چشمهایش بین چشمهایم میچرخید و فشار دستهایش روی گـ*ـرد*نم کمی سبکتر شد. دستم را

 .روی مچ دستش انداختم و دستش را پایین کشیدم

 .اون هیچوقت بهخاطر تو برنمیگرده، اون یه گروی مهمتری پیش من داره -
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 .ا بفهمد. دستش را دوباره باال کشید که مانعش شدمنگاهم را به سمت کای چرخاندم تا منظورم ر

 !با کشتن من اون تولهگرگ سفیدش رو ول نمیکنه تا با یه درنده باشه -

 سکوت کرده بود. نمیدانستم به چه چیز فکر میکند؛ ولی دستهای بیجانشدهاش درست شبیه دستهایم شده

 .م میلرزیدبود؛ دستهایی که با دیدن آن غریبه سست شده بود و هنوز ه

 من به نجات کسی احتیاج ندارم. ولی اگه بخوای کوچکترین آسیبی بهش بزنی، به حکم نیمهگرگ بودنم، به -

 .اندازه نفس کشیدن هم بهت فرصت نمیدم

 

 

 

 

 استخوان فکش زیر پوست گندمی صورتش تکان میخورد و حلقهی خیسی که در حدقهی چشمهایش بسته شدن

 .بود، میدرخشید

 .اش وود. من و تو قراره خیلی به هم کمک کنیمآروم ب -

 .من هیچ کمکی به تو نمیکنم -

 نگاه مصمم چند دقیقهی پیش،کمی کمرنگ شده بود و فرصت مناسبی بود تا آخرین ضربه را بزنم. نگه داشتن

 !وود یعنی ضربهی کاری به قلـ*ـب راهنما

 .هایم بودبه قلـ*ـبی که آرزوی به چنگ کشیدنش، رویای شیرین آن روز

 در کمتر از پلکزدنی از زیر دستهای وود به سمت شینا خیز برداشتم و با خود به سمت وود کشاندم. اینبار من

 وود را به درخت چسباندم. با دندان خون دلمهشدهی روی زخم را کندم و خون تازهای که بوی مـ*ـسـتکنندهاش

 .دمدرندگان را به دیوانگی میکشید را جلوی دهان وود کشان

 .بخور وود، واسه جنگیدن با من نباید تشنه باشی -

 نگاه تشنهاش از روی خون برداشته نمیشد، دستهایش بیاختیار روی مچ دست شینا چنگ شد، صدای فریادهای

 شینا هم نتواست جلوی او را بگیرد. دندانهایش را بیرون داد و از پشت پلکهای خـ*ـمارشدهاش، نگاه تیزی را به

 .ید و دندانهایش را با ولـ*ـع به جان شاهرگ لذیذ شینا انداختچشمهایم کش

*** 

 این کتاب در سایت نگاه دانلود ساخته ومنتشر شده است

www.negahdl.com 

*** 

 نیرا

 بوی نفت سوخته، بینیام را تا استخوان سرم سوزاند. چشمهایم را با سنگینی خوابی که هنوز روی پلکهایم

 ردم. صدای قیژ باز شدن در چوبی، ناخودآگاه سرم را از روی بالش نرمی که روی آننشسته بود به سختی باز ک
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 خوابیده بودم، بلند کرد. سر چرخاندم و نگاهم از نیمبوتهای چرم سیاهرنگ به زانوها و بعد هم به صورت مردی

 !رسید که از دیدنش خشکم زد

 لمس پارچهی پیرهنی که تنم بود نفس با دردیناخودآگاه به پتویی که رویم کشیده شده بود چنگی زدم و با 

 .کشیدم. تازه دردهای سـ*ـیـنـهام کم کم یادم میآمد

 به هوش اومدی نیرا؟ -

 .صدای آشنایش دست و پاهایم را سرد کرد

 

 

 

 

 از خجالت سرم را تا جایی که صورتم اجازه میداد به بالشت کاموایی بزرگ فرو کردم و نمیدانستم لحظهی سرد

 ...ممشدن جس

 .الزم نیست نگران چیزی باشی، فقط مجبوری تا روبهراه شدنت لـ*ـباسای من رو تحمل کنی -

 خیلی با آرامش نفت چراغها را چک میکرد. لحن آرام و مطمئنش هم نتوانست آرامشم را برگرداند. در فضای چند

 .متری انبار با آن همه کارتن و جعبه چند چراغ روشن هم وجود داشت

 شده بود و نمیتوانستم حرفی بزنم. دستم را ستون بدنم کردم تا بلند شوم تا زودتر از فضای خفقانآور سرم داغ

 .انبار مغازه رها شوم، که درد عجیب سـ*ـیـنـهام مانعم شد. نالهی بلندم هیراد را به سمت من کشاند

 چیکار میکنی؟ -

 !باید برم -

 .الزم نکرده، حالت هنوز خوب نشده -

 .وشنش زیر نور زردرنگ چراغ برق میزد. نگاه عجیبش تازه سوالهایم را یکییکی به یادم آوردچشمهای ر

 من چرا اینجام؟ -

 به محض پرسیدن، علیرغم دردی که داشتم سعی در بلند شدن کردم که دستهای هیراد روی شانهام نشست و

 .فشارش، همان یک ذره قدرتی که برایم مانده بود را از بین برد

 !جایی نمیری، هر وقت حالت خوب شد آزادی که بریتو  -

 .نگاه خیره و قاطعش من را سر جایم برگرداند

 گیج نگاهش میکردم و سعی میکردم با دستهای لرزانم عرق روی پیشانیام را پاک کنم. درحالیکه کنار من

 .مینشست خم شد و درست از کنار بالشم کاسهی گِلی آبیرنگی را برداشت

 نو آورد اینجا؟هیراد کی م -

 صدایم میلرزید و نگاه جدیام لحظهای از صورت او برداشته نشد. شاگرد بقال کمحرفی که روبهرویم نشسته بود،
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 :قاشق درون کاسه را تکان داد و بدون توجه به نگاه خیرهی من قاشق پر از آش را نزدیک دهانم کرد و گفت

 !من -

 .پایم را داغ کرد. فقط به صورت بیتفاوت و جوانش زل زده بودمکاسهی آب داغی به سرم ریخته شد که از سرتا

 .وقتی صورت کُپکردهی من را دید، قاشق را نزدیکتر کرد

 صورتم را از نزدیکی قاشق کنار کشیدم و با صورت درهم رفتهام به چشمهای درشتش زل زدم. منتظر بودم چیزی

 .بگوید تا قفل دهانم باز شود

 .همه چی رو واسهت میگمفعالً غذات رو بخور،  -

 

 

 

 

 قاشق را دوباره به دهانم نزدیک کرد و با زل زدن به چشمهای آتش گرفتهام متوجه انتظار من شد. قاشق را داخل

 .کاسه پرت کرد و کنار دستش روی زمین گذاشت

 .جریانش مفصله نیرا، بهتر که شدی بهت میگم -

 .من خوبم، حرف بزن هیراد -

 نگران پسری بودم که این چند سالی که کنار ما زندگی میکرد، با کمتر کسی صحبتناگهان سرم داغ شد. 

 میکرد و همیشه در همین دخمهی چند متری بود. کمتر کسی او را میدید و با هیچکس دمخور نبود. هین از ته

 :دلی کشیدم وپرسیدم

 ...نکنه کیارش تو رو تبدیل -

 .با پوزخند ریزی حرفم را نصفه گذاشت

 !این تبدیل شدن من به خیلی سال قبل برمیگردهنه  -

 دستهایش را روی یقهی لـ*ـباسش انداخت. تنگی یقهاش در فضای گرم انبار عرصه را به او تنگ کرده بود و

 .صدای پاره شدن دوخت یقهاش، سکوتمان را پاره کرد

 که دید به سمت من خیزکمی تنم را باال کشیدم تا مسلط به حرفهایش گوش بدهم. تقلّای دردناک من را 

 برداشت و بالش زیر سرم را به دیوار تکیه داد. کمکم کرد به دیوار گچی و سفید پشت سرم تکیه بدهم. وقتی

 نزدیکم شد بوی تنش عجیب برایم آشنا بود. بوی درندهای که تازه به وجودش پی بـرده بودم چند لحظهای مرا از

 .کشید فضای نورانی انباری که در آن بودم بیرون

 میخوای بشنوی؟ -

 .صدای مـ*ـرد*انـهاش مرا از هپروتی که در آن غرق شده بودم بیرون آورد

 .با اشارهی سر تایید کردم و لـ*ـباس مـ*ـرد*انـهای که حسابی زیر کـ*ـمرم مچاله شده بود را صاف کردم
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 .همینطوری که آشت رو میخوری واسهت توضیح میدم -

 : را از کاسه گرفتم و غریدمکاسه را بلند کرد. نگاهم 

 من گشنهم نیست هیراد، هیچی از گلوم پایین نمیره! لطفاً اصرار نکن، اگرم میبینی هنوز اینجام چون هنوز -

 کامل ترمیم نشدم و درد عجیبی تو سـ*ـیـنـهام حس میکنم. پس لطفاً زودتر شروع کن تا دلیل نجاتم از اون

 !جهنم رو بفهم

 .ستهای او را شل کرد و کاسه را سر جایش گذاشتلحن سرد و گزندهام د

 ! باشه، اصراری نیست -

 

 

 

 

 صورتش جمع شد و احساس کردم در برابر لطفی که به من کرده بود، کمی تند رفتهام. سرم را کمی خم کردم و به

 :صورتش زل زدم

 ...منتظرما -

 .در این لحظه در مکان دیگری سیر میکردابروهای سیاه گرهخوردهاش را به فیتیلهی داخل چراغ دوخت. انگار 

 :لـ*ـبهایش را با زبان تر کرد و نفس محکمی را بیرون داد

 .هنوز بیست سالم نشده بود که تبدیل شدم؛ یعنی تو یه جنگ بین گرگا و درندهها من چوبش رو خوردم -

 د؛ با بیمیلی کلمات را پشتاز جایش بلند شد و سراغ صندوق گوشهی انبار رفت و درحالیکه در آن را باز میکر

 .سرهم میچید

 ضعف من و اینکه مثل گرگا نبودم همیشه عذابم میداد. پدرم وقتی به بلوغ نرسیدم سعی داشت تبدیل نشدنم -

 !رو گـ*ـرد*ن مادر بیگناهم بندازه؛ ولی همون شب فهمیدم من اصالً گرگ نبودم

 .جملهی آخرش را با کمترین قدرت حنجرهاش نالید

 ی چی؟یعن -

 .کنجکاوی در لحن صدایم فریاد میزد

 .کیسهی کوچک سیاهرنگی را بیرون آورد و پس از مکث کوتاهی دوباره به سمتم آمد

 همون شبی که اون لعنتیها به قبیلهمون حمله کردن، همه تبدیل شدن و از خودشون دفاع کردن؛ ولی من -

 جودم رو حس کردن. پدرم وقتی من رو از زیر دندوننتونستم! من به خاطر زخمی که برداشته بودم، درندهها و

 .درندهها بیرون کشید زهر اونا تو بدنم بود و نتونستم کاری کنم

 :مکث کوتاهی کرد و درحالیکه صدای سایش عصبی دندانهایش را میشنیدم ادامه داد

 .جافا تقاص تمام دروغهایی که به مادر و پدر بیگناهم بسته بود رو همون شب داد -
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 پدر و مادر خودت چی؟ -

 سوال ناخواسته از دهانم پریده بود و هیراد درحالیکه پودر داخل کیسه را داخل آب جوشیدهی روی چراغ

 .خوراکپزی حل میکرد، چشمهای پرشدهاش را از من پنهان کرد

 رشهمون شبی که جافا من رو از دست درندهها نجات داد خودش به حد مرگ زخمی شده بود و نفسهای آخ -

 رو میکشید. من با اینکه دل خوشی ازش نداشتم، هنوز با خیال خامِ اینکه پدرمه بـ*ـغلش کردم و تو لحظههای

 ...آخر چیزایی گفت که

 

 

 

 

 مالقه را داخل ظرف رها کرد و دستی عصبی به پیشانیاش کشید، موهایی که لحظهای از صورتش جدا نمیشد را

 گیج بودم و رفتارهایش برایم توجیه نشده بود مثل همیشه سوال بعدیام را به با پنجه به باال فرستاد، من که هنوز

 .سکوت پر از سوال او وصل کردم

 چی گفت؟ -

 موهایی عـریـ*ـان و مشکی که هنوز باال نرفته، دوباره به صورتش ریخته بود را کنار زد و با پشت دست اشک

 .فی که بوی علفزارهای تازه میداد به سمت من آمدگوشهی چشمش را گرفت. روی زانوهایش بلند شد و با ظر

 .هنوز نگاهش را از من میدزدید، همه به این رفتار او عادت داشتیم

 !این دیگه غذا نیست، داروئه! اگه میخوای زودتر بری بخورش -

 یاحساس کردم ادامه دادن برایش سخت است و دلش نمیخواهد بیشتر از این از روزهای سختی که گذشته حرف

 .برند. همچنان منتظر بودم و هویتش برایم معما بود

 .نمیدانستم اعتماد کنم یا نه! ولی چارهی دیگری نداشتم و نگرانی خانوادهام چنگ به سـ*ـیـنـهام میکشید

 .مالقهی بزرگی که از ظرف بیرون کشیده بود را نزدیک دهانم آورد

 !شمتنگران نباش بخور، فک نکنم نجاتت دادم که اینجا بک -

 ترجیح دادم با اعتماد متقابل جواب سوالهایم را بگیرم. لـ*ـبخند تصنعی که گوشه لـ*ـبش نشانده بود اصالً

 اندوه چشمهایش را پنهان نمیکرد. مالقهی داغ را گرفتم و درحالیکه به صورتش زل زده بودم، نتوانستم به سوالی

 .که یکباره به ذهنم آمده بود بیتفاوت باشم

 از تاریکی میترسی؟ولی تو  -

 ! من از تاریکی نمیترسم، من تو تاریکی میمیرم نیرا -

*** 

 کیارش
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 فلش بک

 سکوت شب، بهترین زمان برای شکار بود! آن هم شکار تولهگرگ راهنما! کودک خردسال راهنمایی که با دستان

 از زمین یافتمش! همراهخود قصد کشتنش را داشتم و نوهی نریمانی که پس از پنج سال جستجو، در این نقطه 

 !قبیلهاش، پسرش و نوهاش

 

 

 

 

 تأللوی نور نارنجیرنگ آتش، تشخیص چادرهای مشکی را میان جنگل ممکن میساخت. دیگهای بزرگ روی

 .آتشها قرار داشت و بوی سبزی و گوشت پخته شده، ذات دورافتاده از انسانیتم را میآزرد

 یکی از چادرها گشوده شد و با جست زدن کودکی از دل چادر، چشمانم باالخره انتظار به سر رسید و درز نیمهباز

 .برق زد

 :صدای عصبی نریمان، به گوش رسید

 !برگرد تو چادر هیراد! زود باش -

 پسربچهی بازیگوش یا همان هیراد، بیتوجه به فریاد نریمان، با چوبدستیاش به طرف چادر بـ*ـغلی دوید و صدا

 :زد

 !آرسیه! بیا بیرون -

 :چند لحظه معطل ایستاد و با نگرفتن جواب، چمنهای زیر پایش را له کرد و با کجخلقی بچگانهای گفت

 !بدقول -

 :شانهی نحیف پسرک زیر لـ*ـباس گشاد طوسیرنگ فشرده شد و جافا مچگیرانه گفت

 !بیرون چادر چهکار میکنی هیراد؟ -

 دست به سـ*ـیـنـه و با اخم نگاهش میکرد. هیرادهیراد به خود لرزید و بالفور به طرف جافا چرخید. جافا 

 :دستپاچه چوبدستی را پشت سرش پنهان کرد و منقطع گفت

 ...من... من -

 :جافا دستش را به طرف چادر نشانه گرفت و با جدیت گفت

 برگرد تو چادر هیراد! مگه نگفته بودم شبها جنگل ناامنه؟ -

 :مدستم روی تنه درخت مشت شد و زیرلـ*ـب غرید

 !لعنتی -

 تنها اندکی مانده بود که آن پسرک بازیگوش از چادرها فاصله بگیرد و آن وقت اول او را به قعر جهنم میفرستادم

 .و بعد هم مادرش را! ولی با آمدن جافا، تمام نقشههایم رنگ باخت



www.taakroman.ir  

 

  

 
130 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 .با شنیدن صدای بغضدار پسرک، توجهم دوباره به سویش جلـ*ـب شد

 :های جافا زل زده بود با صدلی نازکش نالیدهیراد درحالیکه به چشم

 چرا؟ چرا شبها همه حق بیرون اومدن دارن جز من؟ -

 از همین فاصله هم خشم مشهود در چهرهی جافا را از نیمرخ تشخیص میدادم. با شدت چوبدستی را از دست

 :هیراد بیرون کشید و به گوشهای پرت کرد و فریادگونه گفت

 

 

 

 

 مثل بقیه نمیتونی مراقب خودت باشی، تو مادرزادی ناقصی، میفهمی؟ چرا نمیفهمی؟! تو -

 لغت آخر جملهاش را با ولوم باالتری ادا کرد و به دنبالش، توجه چند نفری که مشغول آشپزی سر دیگها بودند،

 جلـ*ـب شد. هالهای شیشهای از اشک در چشمان آبی پسرک حلقه زد. چانهاش میلرزید و لـ*ـبهایش را روی

 .م میفشرد. قلـ*ـبم بیاراده لرزید، چشمان آبیرنگ هیراد، دریای دیدگان پریسیما را در خاطرم تداعی کرده

 وجودم به لرزه درآمد و شانههایم افتادهتر از قبل شد. چشمانم را با درد بستم. یعنی اگر طفل من و پریسیما هم

 درخت، روی زمین آوار شدم و سرم را روی زانوهایمزنده بود، االن باید همین سنوسال را میداشت. تکیه بر تنهی 

 چهطور توانستی با بیرحمی، فرمان مرگ پریسیمایم را صادر کنی؟ .گذاشتم. راهنمای لعنتی! تو خود مادر بودی

 .در علفهای کنار پایم چنگ زدم و دندانهایم را روی هم فشردم

 !کنی؟! لعنت به همهی شماو تو ای نریمان! چهطور توانستی جانانم را از هستیام جدا 

 .با شنیدن صدای بغضآلود هیراد، سر از زانو برداشتم

 !من ناقص نیستم! نیستم -

 به دنبال این حرکت، دواندوان از جافا دور شد و به میان درختان دوید. جافا بدون اینکه به دنبالش بیاید، چندبار

 پسرک با شتاب میدوید و حتی متوجه حضور من نشد وصدایش زد و در نهایت با بیتفاوتی وارد چادر نریمان شد. 

 دقیق از چند متری درختی گذشت که من زیرش نشسته بودم. نسیم خنکی وزید و بوی تن پسرک، چشمانم را تا

 .آخرین حد ممکن گشاد کرد. بوی تنش متعلق به گرگها نبود! سرم را تکان دادم و سعی کردم از توهم خارج شوم

 رق شدن در خیاالت و توهماتم نداشتم. این بهترین موقعیت بود تا ضربه نهایی را وارد کنم واالن فرصتی برای غ

 !نسل راهنما را ریشه کن

 .از جایم خیز برداشتم و با سرعت خود را به صد متر جلوتر رساندم. مثل صیادی مکار، به پیشواز شکار رفتم

 .ن، در آ*غـ*ـوشم پرت شددستهایم را باز کردم و هیراد ناغافل از سرعت باالی م

 پسرک شوکزده فریاد خفیفی زد و در آ*غـ*ـوشم لرزید. دستهایم را به دورش پیچیدم و دندانهای نیشم را به

 .نزدیکی رگ گـ*ـرد*نش بردم که ناگهان با وزیدن دوبارهی نسیم شبانگاهی، از حرکت بازماندم. باور نکردنی بود
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 گ شبش فرو بردم و عمیقاً بو کشیدم. کودک درمانده همچنان درامکان نداشت! سرم را داخل موهای رن

 آ*غـ*ـوشم میلرزید و از ترس زبانش بند آمده بود. گره آ*غـ*ـوشم را گشودم و روی زمین زانو زدم. کودک

 لرزان روبهرویم ایستاده بود، ناخودآگاه لـ*ـباسش را بوییدم. با هر نفسی که از عطر تنش میکشیدم، گیجتر از

 شته میشدم؛ ولی حقیقت روشنتر از روز بود. نه تنها بوی منزجرکننده گرگها را نمیداد، بلکه عطر تن آشناییگذ

 .را در خاطرم زنده میکرد

 

 

 

 

 کودک که گویا از شوک خارج شده بود، زیر گریه زد و از جایش نیمخیز شد. با وحشت نگاهم میکرد و سعی

 کشیدم و سر بلند کردم. با دیدن آتش گرگها از دور، داغ دلم تازه شد داشت خود را به عقب بکشد. نفس کالفهای

 !و با خشم گوشه لـ*ـباس کودک را به سمت خود کشیدم. او باید کشته میشد! مهم نبود که چرا گرگ نیست

 پسربچه ترسیده، جیغ خفهی دیگری کشید و در خود مچاله شد. سعی کردم از گیجی نجات یابم و بیتوجه به عطر

 اص تنش، رگ گـ*ـرد*نش را بدرم! با فکر کردن به انتقام، دندانهای نیشم از دهانم بیرون زد و وحشتخ

 چشمان هیراد بیشتر شد. یقهی لـ*ـباسش را کشیدم و دندانهایم را مماس شاهرگش گرفتم. نمیدانم چرا؟ ولی

 سخن میگفت، در ذهنم مجسمدرست در همان لحظه، تصویر آخرین باری که پریسیمایم از آیندهی فرزندمان 

 .شد

 «کیارش! وقتی آتور به دنیا بیاد تو مواظبشی؟ مگه نه؟» -

 اشک در چشمانم حلقه زد. آتور! پسری که هرگز به دنیا نیامد و همهی هستیام خالصه شد در قبری که امانتدار

 .د درندگیام خالصی یافتمجسم پریسیما و دخترم بود. دچار جنون آنی شدم و گویا برای لحظاتی اندک، از کالب

 دندانهای نیشم به داخل دهانم عقبنشینی کرد. با دلتنگی پسرک را در آ*غـ*ـوش کشیدم. گویا ترس پسرک

 بیچاره، افزونتر از قبل شده بود، با مظلومیت گریه میکرد و ملتمسانه میخواست رهایش کنم؛ ولی من همچون

 یدن فریاد جافا از فاصلهی دور، به خود لرزیدم و از عرصهیمجانین، جسم کوچکش را به خود میفشردم. با شن

 .دیوانگی رها شدم

 هیراد! هیراد! کجایی؟ -

 پسرک را از خود جدا کردم. صدای جافا لحظه به لحظه نزدیکتر میشد و پررنگتر شدن نور آتش کوچک مشعل،

 .نوید آمدنش را میداد

 ه حسوحال لحظات قبلم، تکانی به تن لرزانش دادم وفوراً شانههای پسرک را در دست گرفتم و بیشباهت ب

 :تهدیدوار و ترسناک گفتم

 !کاریت ندارم! ولی اگه صدات دربیاد، خود میام و میکشمت -
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 :رنگ از روی بیرنگ هیراد پرید. لـ*ـبخند خبیثی زدم و برای افزایش ترسش گفتم

 !یتونی تبدیل بشیخودتم خوب میدونی که میتونم بکشمت! چون تو گرگ نیستی و نم -

 حدقهی آبی و خیس چشمهایش به چشمهایم قفل شده بود و شانههای نحیفش الی پنجههای بزرگم، اسیر شده

 .بود

 .نگاهم را به پشت سرش دوختم، سایه جافا را از بین درختان میدیدم

 :چشمانم را ریز کردم و با تهدید و محکم گفتم

 

 

 

 

 !فهمیدی؟ -

 ان داد. شانههایش را رها کردم و دیگر معطل نکردم. سریعاً از جا برخاستم و به میانپسرک فوراً با ترس سر تک

 درختان دویدم. جافا تا االن حتماً بوی تنم را حس کرده است ولی اگر هیراد حرفی نزند، گمان خواهد کرد درندهای

 یدم. باد سردی میوزید و تنکه قصد شکار هیراد را داشته است، فرار کرده. با سرعت در دل تاریکی جنگل میدو

 یخ زدهام علیرغم همیشه غرق آتش و گرگرفتگی بود. هنوز هم نمیدانستم چرا از کشتنش منصرف شدم. شاید

 .بهخاطر گرگ نبودنش و شاید به خاطر کودک بودنش

 میام درساعت از نیمه شب گذشته بود که پاهایم به شنهای نرم ساحل رسید. از جنگل خیلی دور شده بودم و ناکا

 .کشتن پسری که مطمئن بودم پسر راهنماست، کامم را تلخ کرده بود

 بوی گندیدگی آب دریا و هوای شرجی لـ*ـب ساحل سـ*ـیـنـهام را تنگ میکرد. دکمهی باالی پیراهن سیاهی

 ه در آنکه بعد از مرگ پریسیما هنوز هم سیاه بود را با دستهایی که میلرزید باز کردم و خودم را از خفقانی ک

 .اسیر بودم نجات دادم. نفس کالفهام بوی عطش میداد

 پنج سال جستجو و هر لحظه به انتقام فکر کردن، امشب را هم به کابوسهای پیشین اضافه کرده بود. صدای

 پایکوبی قبایل ماهیگیر از چند صد متر آنطرفتر اوج گرفت. صدای قهقهههای زنانهای گلویم را چون چوب

 ش داد. یادآوری طعم گرم و شور خون ناخودآگاه من را به سمت جشن هر سالهی ماهیگیرهاخشکشدهای، خرا

 .کشاند

 نزدیک آتشهای بزرگی که با چوبهای قطور میسوخت، پشت یکی از درختهایی که هنوز به ساحل نرسیده بود

 .ت شدمایستادم. بوی خون داغی که در رگهایشان جریان داشت، چشمهایم را آتش زد و منتظر فرص

 تورهای ماهی با نوارهای رنگی تزئین شده بود و با چوبهایی شبیه به ستون فضای کوچکی از ساحل را مسقف

 کرده بود. زنها با دامنهای بلند و پرچین میرقـ*ـصیدند و مرواریدهایی که البهالی موهای فر و بلندشان

 ته بودند. صدای خندهی زنی از بینمیدرخشید، هدیهی همین دریایی بود که جشن سپاسگزاری برایش گرف
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 .آنهمه صدا نگاهم را به سمت خودش کشاند

 نبض رگهای گـ*ـرد*نش را از آن فاصله هم میدیدم. صورت آفتابسوخته و موهای بلند و فری که تمام بازی

 .یقهاش را پوشانده بود؛ عطشم را به مرز دیوانگی رسانده بود

 وی شعلهی کوچکی میجوشید؛ او را از وسط مردهایی که دورش ایستادهدیگ غذایی که چند متر جلوتر از من، ر

 بودند به سمت من کشاند. منتظر شدم تا کامالً نزدیک شود و کمی از جمع فاصله بگیرد. در حالیکه روی پنجههای

 

 

 

 

 ریزش به سمت غذایش میآمد، پنجههایم را روی تنهی درخت کشیدم و به سمتش حمله کردم. بوی خون تازه

 .تمام هوشیاریام را به فنا بـرده بود

 .هنوز چند قدم به سمتش نشتافته بودم که دستهایی محکم روی شانهام کوبیده شد و من را باالی درخت کشاند

 .با شدت از روی زمین کنده شدم و چون پر سبکی روی شاخهی قطور و بزرگ باالی درخت فرود آمدم

 انگشت سبابهاش، من را به سکوت دعوت کرد. وقتی چشمهای سرخ دستهایش تمام دهانم را محکم گرفت و با

 .شدهام را دید دستش را آرام برداشت و من از حصار ما بین درخت و دستهایش آزاد شدم

 معلوم هست چه غلطی میکنی؟ -

 .معذرت میخوام؛ ولی به پریسیما قول دادم مواظبتون باشم -

 ک لحظه هم مرا رها نکرد و به قسمی که خورده بود پایبند بود؛ امادنیل از وقتی از زندان آزاد شده بود حتی ی

 .بعضی وقتها تحملش برایم سخت میشد

 نگاه آتش گرفتهام را با غیظ از چشمانش گرفتم و به شکار تازهای که پیش چشمانم دلـ*ـبری میکرد، دوختم. به

 .سمتش خیز برداشتم که دنیل دوباره مانعم شد

 !! یعنی یکم تحمل کنید تا اهالی برن. این دختر تا صبح اینجاستکیارشخان، االن نه -

 .صدای مـ*ـرد*انـهای از پایین، نگاهم را صورت سفید دنیل گرفت

 آن زن دیگر تنها نبود و اگر االن زیر دندانهای من بود، باید پذیرای کل ماهیگیرها میشدم. با بیاعتنایی به

 او روی تنهی درخت دراز کردم و منتظر فرصتی بودم تا عطشی که حرفهای درست دنیل، پاهایم را خالف جهت

 .جان یخ بستهام را میسوزاند ار*ضـ*ـا کنم

 نگاهم به نورهایی افتاد که هر کدام دستهای از انسانهای خوشحال را نشان میداد. در صدای خندههایشان زندگی

 .دمجریان داشت، چیزی که من بعد از مرگ پریسیما هیچگاه احساس نکر

 ترکیدن شاخهی بزرگ وسط آتش و جرقههای ریز و درشتش، مرا به آتشی کشاند که پنج ساله پیش برای



www.taakroman.ir  

 

  

 
134 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 .سوزاندن پریسیما روشن کرده بودند

*** 

 هیمهی آتش درست از روبهروی چهرهی مسن نریمان به آسمان میرفت و من با دستهای بسته شده روبهروی

 نریمان به رسم گرگینهها چوب نیمسوختهای را بیرون کشید و رو به محبوب نیمهجانم به بند کشیده شده بودم.

 :گرگهایی که برای تماشای اعدام ساحرهشان جمع شده بودند، فریاد زد

 .به دستور راهنما، مجبوریم ساحرهی خطاکار رو به جزای عملش برسونیم -

 

 

 

 

 رفت. دستهایم سِر شده بود و صدای همهمهها شدت گرفت و نریمان با چوب آتش گرفته به سمت پریسیما

 ریزش خون را روی پوست صورت و کمرم حس میکردم. با تمام حسرتی که از دیر آمدن جگرم را آتش زده بود،

 .فریاد میزدم و التماسش میکردم

 اما ذرهای اعتنا نمیکرد و صدای من البهالی جمعیت گم میشد. نگاهم از دامن خونی و شکم فرورفتهی

 ه نمیشد و با تمام جانی که داشتم فریاد میزدم و فرزندم را طلـ*ـب میکردم. متورمشدنپریسیما برداشت

 .رگهای سر و گلویم را متوجه میشدم؛ ولی توان مقابله نداشتم. من انسان بودم و توان مقابله با گرگها را نداشتم

 رقت قلـ*ـب زنانهاش زن دفو از روی تختهسنگ مخصوص راهنما بلند شد و به سمت پدرش آمد. امیدوار بودم

 سنگدلتر بود. مشعل چوبی را از« نریمان»زائویی که بیجان به ستون بسته شده بود را رها کند؛ ولی او از پدرش 

 پدرش گرفت و مقابل پریسیما ایستاد. برای لحظهای آرام گرفتم و به رویارویی دو زن نگاه کردم. اشکهای داغ

 .گها عجیب پوست تنم را آتش زده بوددیدهام را ضعیف کرده بود و زخم گر

 آتش، چهرهی سفیدشدهی پری زیبایم را برای آخرین بار زنده نشانم داد. چشمهایش به خاطر شعلهی آتش جمع

 شد؛ ولی با زحمت نیمه باز شد و به صورت دفو زل زد. لـ*ـبهای سفید و چاکچاک شدهاش میلرزید و چون

 .دشنهی تیزی سـ*ـیـنـهام را میشکافت

 دفو موهای بافته شدهاش را الی دست آزادش گرفت و رو به پریسیما قوز کرد. همه ساکت شده بودند و منتظر

 بودند راهنما آتشی که دستش بود را به دامن ساحره بیندازد. نفهمیدم نزدیک گوش پریسیما چه گفت؛ ولی در یک

 که از فریادهای زیادش موقع زایمان آتش آن جسم نزار پریسیما با خشم به صورت دفو پرید و با صدایی خشدار

 :گرفته بود، فریاد زد

 !تو هیچ غلطی نمیکنی -

 دندانهایش روی هم فشرده شد و دفو خِرخِرکنان درست جلوی پای پریسیما دست و پا میزد. نریمان که

 ند. همینطورنمیتوانست اجازه دهد دخترش بمیرد، دشنهی کوچکی را از کمر کشید و کنار خرخرهی پریسیما نشا
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 : که دشنه را فشار میداد فریاد زد

 !ولش کن لعنتی -

 ساحرهام همچنان به صورت کبودشدهی دفو زل زده بود که فرو رفتن نوک دشنه به گلویش تماس چشمیاش را

 .قطع کرد. نریمان چنگش را از گیسهای طالیی پریسیما بیرون کشید و به سمت دفو رفت

 خشکش جا آمده بود، چوب نیمسوخته را از زمین بلند کرد و با تمام حرصی که درراهنما که نفسش با سرفههای 

 : وجودش بود به صورت پریسیما زل زد و رو به گرگها فریاد کشید

 !امشب این خائن جواب خیانتش به گرگا رو میده و همینجا میسوزه -

 

 

 

 

 ادش گلویش را میمالید؛ کینهاش را باشعله را دوباره نزدیک صورت پریسیما کشاند و درحالیکه با دست آز

 .لـ*ـبخند سنگینی به صورت پریسیما نشاند

 ...تو گرگهایی که باهاشون عهد بستی تا در برابر درندهها کنارشون باشی رو به یه انسان ناچیز فروختی -

 من صدای همهمهها دوباره بلند شد. چیزهایی که به طرف پریسیما پرت میشد چون پتک محکمی به صورت

 میخورد. من ناله میزدم و به چشمهای نیمهباز زیباترین زن دنیا زل زده بودم. هرچه تقال کردم نتوانستم

 دستهایم را آزاد کنم و فقط درد شدید پاره شدن پوستم به بقیه دردهایم اضافهتر شد. چشمهایمان بههم گره

 .رفتهی دفو همهمه را ساکت کرد خورده بود و هرکداممان فاصلهی کمی تا مرگ داشتیم. دستهای باال

 چرا به گرگا نمیگی دلیل کشته شدن خونوادهشون تو بودی پریسیما! تو!... اگه به خاطر ازدواج با این ما رو -

 ترک نمیکردی، درندهها هیچوقت نمیتونستن این بال رو سرِ گرگا بیارن. تو با ما عهد بسته بودی و االن تقاص

 .خیانتت رو میدیدی

 رنده را بارها از زبان پریسیما شنیده بودم؛ ولی نمیدانستم چه موجودی است که اینچنین هیزم به انبارکلمهی د

 گرگها ریخته است. نگاهم از چشمان مهربان پریسیما به دستهای متحرک دفو افتاد که آتش را زیر دامن

 اگهان فریادهای شوق ساکت شد وپریسیمایم نشاند. چنان فریاد زدم که پاره شدن رگهای حنجرهام را شنیدم. ن

 من چشمهایی که خونبسته بود را باز کردم. همهی نگاهها به آتشی بود که چون شعلهی شمعی که به طرف باد

 .کشیده میشود از دامن پریسیمایم دوری میکرد

 گناهم زارنفسهایم منقطع بیرون میآمد و امیدی ته دلم را گرم کرد. نمیدانستم از خوشی بخندم یا برای زن بی

 بزنم. لـ*ـبخند بیجانی روی لـ*ـبهای پریسیما نشست و با سخره به صورت دفو نگاه کرد. دفو بارها شعله را به

 !دامن و بدن او نزدیک کرد ولی دریغ از ذرهای آتش

 انگار آتش هم قصد سوزاندن جانان بیگـ ـناه من را نداشت. راهنمای سنگدل که لـ*ـبخند خونین صورت ساحره
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 تشش زده بود، آتش را رها کرد و به دشنهی دست پدرش هجوم برد و با صدای جیغ بلندی به سـ*ـیـنـهیآ

 .جانانم نشاند

 با فرو رفتن دشنه و صدای نالهی پریسیما، داغ شدن سرم را حس کردم و فریاد بلند و از ته جانی که کشیدم به

 کوبیده شدن چیزی به سرم باعث شد آخرین بار روی هقهق تبدیل شد. دامن خونین جانان بیجانم خونینتر شد و

 .صورت او چشمهایم بسته شود

 نیمهی صورتم روی زمین بود، خاک سرد زیر صورتم را حس میکردم. دست و پاهایم باز شده بود و با صورت

 تشها جزروی زمین افتاده بودم. جسم نیمهجان پریسیما روی زمین بود و ضیافت ساحرهکشان تمام شده بود. از آ

 

 

 

 

 خاکسترهای سرخ چیزی نمانده بود. کنار جانانم خزیدم؛ چشمهای بستهشدهی پریسیما درد جسمم را از یادم بـرده

 .بود. ناخودآگاه اشک میریختم و کشانکشان به سمت او میخزیدم. به زحمت کنار او نشستم

 موهای طالیی و کوتاهِ نامنظمش، با دستهایی که میلرزید، سرش را روی زانوهایم گذاشتم. انگشتانم میان

 میرقـ*ـصید. جانم آتش گرفت و لـ*ـب گزیدم از دو گیسبافت بلند و زرین، که با قساوت و دندانهای بُرَنده

 چاقو، از سر خورشید زندگیام، بریده شده و مثل وصلهای ناجور، در گوشهای رها شده بود. صدای ناله خفیفش،

 :اکم روشن کردکورسویی از امید را در دل چاکچ

 ...کیـ...کیارَ -

 هجوم خون را به قلـ*ـبم حس کردم. به صورت زخمی و ماهگونهاش زل زدم و از نا کجای سـ*ـیـنـهام با

 :خوشحالی و اشک توأم گفتم

 !جانم! جانم پری من -

 د، دمایچشمهای بیفروغ دریاییاش را برای لحظهای باز کرد و صورت تَکیده و زارم را کاوید و لحظهای بع

 بدنش به طور ناگهانی افت کرد! با بهت و حیرت به صورت بیرنگش نگاه کردم و با عجز صدایش زدم. تنش که

 در آ*غـ*ـوشم بود را تکانی دادم و نامش را فریاد زدم؛ ولی خورشید زندگیام، غروب کرده بود و با البههای من،

 .باز نمیگشت

 و ظریف جانانم میکشیدم تا سرمایش جانم را سرد کند و من همدستهای بریده شدهام را روی دستهای سفید 

 کنار او بمیرم. دستی که از کنار جسمش روی زمین افتاده بود را باال آوردم و بـ*ـوسـهای به آن حریر سفید که هر

 بار نوازشگرم بود بزنم، که انگشتهای مشت شدهاش مانعم شد. دستمال زینتیاش، غرق در خون الی پنجهاش

 اله شده بود. دستمال را بیرون کشیدم و از ته دل به صورتم چسباندم و دیوانهوار نامش را فریاد زدم. صدایممچ

 .گلویم را خراش میداد و نالههای آخرم فقط گلویم را میسوزاند
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 بقچهی کرمرنگ که کنار او گذاشته بودند، از روی بازویش غلت خورد و نگاهم را به سمت خودش کشاند. با

 ایی که میلرزید پارچه را کنار زدم. چهرهی نوزاد دختری که نفس نمیکشید، اشکهایم را به هقهق تبدیلدسته

 کرد. سرم را روی سـ*ـیـنـهی دخترِ مردهام امان داده بودم و نالههایی که از ناکجای سـ*ـیـنـهام بیرون میآمد را

 .فریاد میزدم

 باعث شد به جایی که جسمم آنجا بود برگردم. اشک به غرق بدترین لحظههای زندگیام بودم که صدای دنیل

 .چشمهایم پنجه کشیده بود و نمیتوانستم به صورتش زل بزنم

 تونستی پسر دفو رو بکشی؟ -

 !نه -

 

 

 

 

 با پشت دست اشکهایم را از گوشهی چشمهایم گرفتم و رو به دنیل برگشتم. او که دلیل سکوتم را فهمیده بود،

 .ه سکوت برگردماجازه نداد دوباره ب

 چرا؟ -

 !نشد؛ یعنی نتونستم! اون پسر انسان بود دنیل -

 .دنیل به صورت درهم من زل زده بود و نگاه پرسشگرش منتظر توضیح بیشتری بود

 ! هیراد پسر جافا و دفو و نوهی نریمان نیست -

 پس چرا با اوناس؟ -

 .و دلیلی برای نکشتن آن کودک پیدا نمیکردمکالفه شده بودم. سوالی که ذهن خودم را هم درگیر گرده بود 

 .نمیدونم دَن! ولی میدونم پنج سال الکی منتظر یه همچین روزی نبودم؛ اما اون پسر همه چی رو بههم ریخت -

 .باید تا خیلی متوجه ما نشدن کار رو یه سره کنیم -

 ت شده بود، انگار ساعتها بهحرفهایش تمام نشده بود که نگاهش از من به پایین درخت افتاد. همهجا ساک

 کابوس فرو رفته بودم. یک آن دنیل را دیدم که روی گـ*ـرد*ن آن دختر فرود آمد وصدای شکستن استخوانش در

 .سکوت آن حوالی پیچید. دستهایش را زیر سـ*ـیـنـهی دختر قالب کرد و باال آمد

 !البته تشنه نه -

 گش روی گـ*ـرد*ن آفتاب سوختهاش، عطشم را هزارگـ*ـرد*ن شکستهی دختر کج شده بود و نبض شاهر

 .برابر میکرد. لـ*ـبخند قدردان من که روی لـ*ـبهایم نشسته بود، دستهای دنیل را به سمت من کشاند

 با دست، موهای روی گـ*ـرد*نش را کنار کشیدم. تمام ناکامیام را روی پوست نازک گـ*ـرد*نش رها کردم و

 رگش فرود آوردم. خون با فشار داخل دهانم جهید و صدای فرو رفتن دندانهایدندانهایم را درست روی شاه
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 دنیل در مچ دستش را شنیدم. هر دو از یک جام، خون گرم به کـ*ـام همیشه تشنهمان ریختیم و آمادهی گرفتن

 .انتقامی شدیم که لحظهبهلحظه به کابوسهایم جان میداد

 را به آ*غـ*ـوش دنیل پرت کردم. خیسی کنار لـ*ـبم را با دو انگشتدندانهایم را بیرون کشیدم و شکار زیبایم 

 .پاک کردم و منتظر شدم او هم دست از خوردن بردارد

 دنیل با زحمت دل از شکارش کند و رهایش کرد. صدای کوبیده شدنش به زمین هم نتوانست نگاه من را به سمت

 :هی را با لـ*ـذت پایین دادخودش بچرخاند. دنیل نفس از ته جانی کشید و آخرین قطر

 چند ساعت بیشتر تا طلوع آفتاب نمونده. بریم؟ -

 

 

 

 

 .هنوز چشمهایش مـ*ـسـت بود؛ ولی اشتیاقش برای همراهی من در آن دو کاسهی خونی فریاد میزد

 مندستم را روی شانهاش گذاشتم و با تمام سرعت به سمت اقامتگاه نریمان و دخترش دویدم. دنیل هم پابهپای 

 .میدوید، جنگلِ زیر پاهایمان جیغهای ضعیفی میکشید

 روشنایی آتش قبیله مجبورمان کرد باالی درختهای آن اطراف پنهان شویم. باید تا متوجه حضورمان نشده بودند

 شروع میکردیم. در بین چادرهای خاموش دنبال چادر نریمان میگشتم که یکی از چادرهایی که از بقیه بزرگتر

 .شدبود، باز 

 جافای بزدل دست دفو را گرفته بود و از چادر بیرون میکشید. دفو به چهرهی پریشان جافا زل زده بود. کمی

 .نزدیک شدم تا صدایشان را بشنوم

 ...چی شده؟ چرا از سر شب -

 .جافا درحالیکه مدام به چادر پشت سرش نگاه میکرد، حرف دفو را نیمه گذاشت

 !بزنم. من یه چیزای عجیبی حس کردم. یه بوی آشنا از سر شب کالفهام کرده از سرِ شب منتظرم باهات حرف -

 بوی چی؟ -

 ! لـ*ـباس هیراد -

 ...درست حرف بزن جافا! منظورت رو نمیفهمم -

 .لحن آرام راهنما اوج گرفته بود، اضطراب در صورتش موج میزد

 !و روش پریده بود ولی نگفت چی دیدهامشب یه چند دقیقهای تو جنگل گمش کردم، وقتی پیداش کردم رنگ  -

 .دفو، لـ*ـباسش بوی خون میداد

 میتوانستم دلیل ترس راهنما را بفهمم. فرزندش یک انسان بود؛ ولی چرا؟

 درگیر سوالهایم بودم و فکر آن پسربچهی پنج ساله لحظهای رهایم نمیکرد. دفو هراسان به سمت چادر
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 .؛ منتظر شدم از چادر بیرون بیایندقهوهایرنگ رفت. صدای نریمان را میشنیدم

 .صدای دنیل کنار گوشم وادارم کرد دستم را روی دهانش قالب کنم

 ...میخوای -

 !شیش -

 : دستم را از روی دهانش پایین آورد و کنار گوشم آرامتر از قبل زمزمه کرد

 .باید از چادرها دورشون کنیم -

 

 

 

 

 کت شالقوارش موهایم را روی صورتم ریخت. دنیل روی سرِ جافاهنوز حرفش را تایید نکرده بودم که نسیم حر

 فرود آمد. دهانش را محکم گرفت و با ضربهی محکمی به گـ*ـرد*نش، بیهوشش کرد. نگاه من بین چادر نریمان

 .و دنیل میچرخید

 وی خونشدرحالیکه جافا روی دنیل افتاده بود، با دندانهای نیشش جراحت کوچکی روی دستش به وجود آورد. ب

 .حال بدم را تشدید کرده بود؛ ولی منتظر بودم تصمیم دنیل را ببینم

 .خون روی زمین میچکید و دنیل جافا را کشانکشان از چادرها دور میکرد

 چند لحظه طول نکشید که دفو از چادر بیرون پرید و نریمان هم به دنبالش! دفو که بوی خون همسرش جانش را

 به دنبال رد بوی خون وارد جنگل شد. نریمان هم که نمیتوانست تنها رفتن دخترش راآتش زده بود جسم درید و 

 تاب بیاورد، شال بزرگ و بلندی که با موهای نقرهایرنگش آذین شده بود را کنار زد و جسم درید. جثهی بزرگ و

 بود تا خاک جنگل راسفید نریمان از این فاصله هم به چشم میآمد. هر دو به سمت جنگل دویدند. بهترین فرصت 

 با خونشان بشویم و تقاص ضجههای محبوب بیهمتایم را بستانم. ضجههایی که پنج سال هرشب و هرشب خواب

 .را از چشمانم گرفته بود و صورت خونی و چهرهی نوزاد مردهام را لحظهای از چشمهایم دور نمیکرد

 ه بودم اضافه کردم و دنبال آنها روی تنهی درختهابغضی که به جانم افتاده بود را به کینهای که در دل پروراند

 دویدم. پاهایم روی شاخهها کوبیده میشد و صدای خرد شدنشان سکوت شب را پاره میکرد. لحظهی موعود

 نزدیک بود و غلیان داخل رگهایم را حس میکردم؛ باالی سر آنها میدویدم. گرگهای سفید و خاکستری خیلی

 ه با دیدن جافا ایستادند. دفو پوزهی بزرگش را به سـ*ـیـنـهی او نزدیک کرد و بااز چادرها دور شده بودند ک

 شنیدن صدای تپش قلـ*ـبش به سمت نریمان برگشت. نریمان دندانش را به یقهی لـ*ـباس جافا انداخت تا به

 انتقام راسمت چادرها برگردند. صدای تپش تند قلـ*ـب راهنما و ترسی که در چشمهایش موج میزد، لـ*ـذت 

 برایم شیرینتر میکرد. نگاه راهنما مدام به اطراف بود که چشمم به دشنهای افتاد که روی بازوی گرگ سفید بسته

 شده بود. غالف قهوهایرنگش هنوز هم همان غالف پنج سالِ پیش بود. ناگهان صدای فرورفتن آن دشنه به
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 نی که در پاهایم بود به سمت نریمان دویدم. با ضربهیسـ*ـیـنـهی پریسیما، بند دلم را پاره کرد و با تمام جا

 محکم پاهایم به پهلویش به زمین کوباندمش و دشنه را از بازویش کندم. دستم میلرزید؛ اما فرو کردنش در

 سـ*ـیـنـهی راهنما، دلم را آرام میکرد. دفو و نریمان وسط جهنمی بودند که پنج سال پیش خودشان هیزمهایش

 ند. دنیل با دندانهای بیرونزده روی جسم گرگ سفید پرید. چنگ و دندان کشیدن دو درنده، صدایرا ریخته بود

 زوزهی دفو را بلند کرد. انعکاس صدایش در جنگل پیچید، فرصت زیادی برای کشتنش نداشتم. دفو تن

 .خاکستریاش را به سمت پدرش کشاند که به سمتش دویدم و دستهایم را دور گلویش قالب کردم

 .با چرخش عجیبی به زمین کوباندمش. پوزهاش درست مقابل صورتم خشک شد

 

 

 

 

 چند لحظهای به صورتم زل زد، فکر نمیکرد زنده مانده باشم. با تمام قدرتی که بود خودم را از زیر دست و پای

 وجه قدرتگرگ بهتزدهی روبهرویم رها کردم و با ضربهی محکمی به سـ*ـیـنـهاش، پرتش کردم. او که تازه مت

 .من شده بود، دندانهایش را روی کتفم نشاند. فرو رفتن دندانهایش و حس کنده شدن دستم، آه از نهادم بلند کرد

 دستی که روی سـ*ـیـنـهاش گذاشته بودم را فشار بیشتری دادم و با دستِ آزادی که دشنه در آن خوش نشسته

 .بود، به سـ*ـیـنـهام فرود آوردم

 : چشمدرچشم به صورتش زل زدم و غریدمچشمهایش گشاد شد. 

 !فکر نمیکردی برگردم نه؟ -

 دشنه را تا جایی که میتوانستم فرو کردم و چنان پیچاندم که نالههایش را شنیدم. از الی دندانهای بههم قفل

 : شده ادامه دادم

 .وقتشه نه؟... وقتشه تاوان بالیی که سرِ پریسیما و بچهام آوردی رو بدی -

 تری آوردم که داغی روانی روی گـ*ـرد*نم حس کردم. پنجهاش را روی گـ*ـردنم کشیده بود، گوشتمفشار بیش

 را زیر پنجههایش دیدم. دشنه را بیرون کشیدم و پرتش کردم. میدانستم زخمهایش ترمیم میشود و باید زخمِ

 .کاری را میزدم

 شانهام روی تن خاکستری راهنما میچکید، درحالیکه خون گـ*ـرد*نم تمام شانهام را تر کرده بود و از روی

 دستم را باال بردم و داخل زخم فرو بردم. لـ*ـذت بیرون کشیدن قلـ*ـبش برایم وصفنشدنی بود. ذهنش را باز

 .کرد، صدایش فشار پنجهام را بیشتر کرد

 .کیارش از اینکه کشتمش ذرهای پشیمون نیستم -

 :به چشمهایش زل زدم و غریدم با لبخند عصبی که لـ*ـبهایم را دریده بود،

 !پشیمونم بودی بازم میکشتمت -
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 حرفش جگرم را آتش زد و درحالیکه پنجههایم الی استخوان سـ*ـیـنـهاش نبضش را حس کرده بود، قلـ*ـبش

 .را بیرون کشیدم. آخرین نالهاش به همراه خون سیاهرنگی از دهانش بیرون پرید و چشمهای طالییاش سیاه شد

 ه الی پنجههایم هنوز گرم بود و میتپید؛ چون الالیی آرامبخشی داغ دلم را سرد کرد. نفسنفسقلـ*ـبی ک

 .میزدم و خون پاشیده شدهی روی صورتم را پاک میکردم

 .صدای مجادلهی دنیل و نریمان من را به سمت آنها کشاند. دنیل که نزدیک شدن من قدرتش را بیشتر کرده بود

 .ش را روی جناق سـ*ـیـنـهی گرگ پیر قالب کردپشت نریمان جهید و دستهای

 روی شانههای دنیل پریدم و سر بزرگ گرگ را تا جایی که قدرت داشتم با یک ضرب پیچاندم و با نالهی خفه

 .شدهای گـ*ـرد*نش را خرد کردم

 

 

 

 

 اص تمامنفس زنان ایستاده بودم و به صحنهای زل زده بودم که چون آب سردی داغ دلم را خنک میکرد. تق

 دردهای محبوبم را گرفتم؛ ولی حسرت بزرگی که سـ*ـیـنـهام را چنگ میزد اندکی کمتر نشده بود. حسرت زن

 زیبایی که دیوانهوار عاشقش بودم و فرزندی که کنار او به خاک گور سپرده بودم. من انسانیتم را برای دیدن این

 هم زنده بود! حیوانهایی وحشی که تمام آینده و لحظه قربانی کرده بودم؛ ولی کینهام از گرگینهها هنوز

 .خوشبختیام را به سیاهی و این جسم یخزده کشاندند

 .حیوانهایی که صدای قهقههای کودکم را به ضجههای من، در سوگشان مبدل کردند

 !حیوانهایی که حقشان فقط مرگ بود

 که غرق آن بودم بیرون کشید. دنیل مشتهایم بههم فشرده شده بود که صدای زوزهی گرگها، من را لـ*ـذتی

 دستم را کشید و نگاهم را از خاک خونبستهی آنجا به طرف گرگهایی کشاند که تعدادشان برابر با تمام قبیله

 بود. چشم از آنها گرفتم و به طرف سرنوشتی رفتم که نمیدانستم چه خوابی برای درندهی زخم خوردهای مثل من

 .داشت

*** 

 نیرا

 .عث شد داروی شیرینی که به دهانم ریخته بودم را با سختی پایین بدهم. سوالهایم تمامی نداشتجملهی آخر با

 .نمیدانستم بپرسم یا نه؛ ولی مجبور بودم جواب سوالهایم را بگیرم

 هیراد درحالیکه مالقه را از دستهای من گرفت به سمت چراغ خوراکپزی گوشهی انبار رفت. نگاهم را از قامت

 :رش گرفتم و به چراغهای همیشه روشن اتاق کوچکش زل زدم و با لحن مظلومانهای پرسیدمبلند و الغ

 چرا تو با بقیه فرق میکنی؟ بقیهی درندهها از روشنایی روز فرار میکنن ولی تو از تاریکی؟ چرا؟ -
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 دستهایش برای لحظهای بیحرکت ماند. نفس محکمی را بیرون داد و بدون توجه به سوال من، چراغ

 .وراکپزی آبیرنگش را خاموش کردخ

 !فک کنم االن بتونی روی پاهات وایسی -

 خیلی سرد و بدون اینکه حتی نگاهم کند جوابم را داده بود. دستم را روی دیوار گذاشتم و درحالیکه از پاسخ

 .ندادنش دلگیر بودم، با لحن عصبی و شکست خوردهای نالیدم

 .ه، نباید من رو از اون جهنم بیرون میکشیدیاگه نمیخواستی کسی از رازت خبردار ش -

 

 

 

 

 علیرغم درد سـ*ـیـنـهام ایستادم و درحالیکه دستم روی گچ دیوار کشیده میشد به سمت در کوچک و قهوهای

 .انبار رفتم

 کجا؟ -

 ! فک نمیکنم به تو ربطی داشته باشه -

 ...من جای تو بودم عجله نمیکردم -

 .طور که دستهای تر شدهاش را با شلوارش خشک میکرد، به چشمهای من زل زداز کنار چراغ بلند شد و همان

 !یا الاقل تنها نمیرفتم ... -

 :دستم را روی در گذاشتم و درحالیکه به سمت بیرون هل میدادم گفتم

 .من با کسی که ندونم چیه و کیه هیچ جایی نمیرم -

 د هیراد را مجبور به حرف زدن میکردم تا ببینم میتوانبا اینکه میدانستم تنها رفتنم یعنی مرگ حتمی، ولی بای

 !به او اعتماد کرد یا نه

 .در را باز کردم و از انبار وارد مغازه شدم. سوز عجیبی از الی درب آهنی مغازه به جان تن زخمخوردهام پنجه کشید

 نبار را میداد، کشاند. بدونآویز کنار در، نگاهم را به سمت اُوِر مـ*ـرد*انـهای که بوی درندهی عجیب داخل ا

 معطلی اور سبزرنگ را تنم کردم. بوی زیتونهای ته مغازه چنان ضعف به جانم انداخت که درد عجیب فک و

 سـ*ـیـنـهام را فراموش کردم. داروی هیراد اثر کرده بود و درد کمتری حس میکردم. نزدیکترین خوراکی که

 گردو از مغازه خارج شدم. هوا تاریک بود و مطمئن بودم هیراد بیرونداخل مغازه بود را چنگی زدم و با مشتی از 

 نمیآید. ته دلم چنان آشوب بود که نمیدانستم کجا باید بروم. ناخودآگاه به سمت خانهام کشیده شدم. نرسیده به

 .خانه، صدای گریههای ارورا به پاهایم قدرت داد

 خانه دویدم. هر نفس سردی که به جان میکشیدم، تا عمق با تمام جانی که در جسم نزارم مانده بود، به سمت

 .سـ*ـیـنـهام یخ میکرد. با تمام جانم به در کوبیدم و داخل خانه دویدم
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 ویا با شکمی که کمکم مادر بودنش را فریاد میزد، ارورا را به آ*غـ*ـوش گرفته بود و کالفه طول و عرض اتاق

 .را طی میکرد

 اس کردم. تیا دستهای بلندش را دورم حلقه کرده بود. صدایش میلرزید،سنگینی حجمی را اطرافم احس

 .دستهای یخکردهاش روی پوست گـ*ـرد*نم لرز به جانم انداخت

 برگشتی؟ -

 .بغض صدایش حتی از پشت خوشحالیاش از دیدن من، باز هم فریاد میزد

 :دستهایش را پایین دادم ودرحالیکه نگاهم بین آندو میچرخید پرسیدم

 

 

 

 

 صفا کجاست؟ -

 .هنوز سوالم تمام نشده بود که پشت سرم صدای کوبیدن در شنیدم

 صفا وارد شد، درحالیکه تعجب را در قدم خشکشدهاش میشد فهمید، صورتم را بین دستانش گرفت و دنبال زخم

 .جدی و کاری، تمام صورت و گـ*ـرد*نم را رصد کرد

 زندهای؟ چیزیت نشده؟ -

 : م و با کالفگی وسط حرفش رفتمدستهایش را پایین داد

 !من خوبم -

 به سمت ویا رفتم. صورت درهم و آشفتهاش مرا یاد وود میانداخت. از وقتی آمده بودم کلمهای حرف نزده بود و

 نگاهش را به ارورای گریان دوخته بود. دستم را زیر پارچهی زردرنگ اطراف نوزاد انداختم و او را به آ*غـ*ـوش

 میلرزید، اشک گوشهی چشمانش سرم را داغ کرده بود. دهانش بوی شیرِ تازهای که خورده بودکشیدم. چانهاش 

 .میداد. به سـ*ـیـنـهام چسباندمش و آرام سرش را بوسیدم

 به طرز عجیبی آرام شد و دستهای کوچکش روی صورتم نشست. آبی چشمهایش درست شبیه مادر مظلومش

 .ش من را یاد یاغیها میانداخت، باز هم با تمام وجود دوستش داشتمزیبا و غرقشدنی بود. درحالیکه بوی تن

 :پنجهی کوچکش را روی صورتم چسباندم و درحالیکه به صورت دوست داشتیاش زل زده بودم، رو به صفا گفتم

 .صفا، تو تیا و ویا و ارورا رو از اینجا ببر و تا وقتی کیارش رو از اینجا بیرون نکردم برنگردید -

 :تازه نطقش باز شده بود؛ دستی روی شکمش کشید و نالید ویا که

 راستشو بگو، بالیی سرِ جیک اومده؟ -

 نگرانی و تشویش در صورت رنگپریدهاش موج میزد. دست آزادم را از ریز ارورا بیرون کشیدم و دستهای

 .سردش را گرفتم
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 .جا بریدمطمئن باش نمیذارم بالیی سرِ جیک و بقیه بیاد. فقط زودتر از این -

 : صفا غرید

 .نه، من نیومدم که تو این شرایط برم -

 به سمتش رفتم، اخمهای گره خوردهاش وفاداریاش را فریاد میزد. دستم را روی شانهاش انداختم. تهریش

 .سفیدشده و لـ*ـباسهای مندرسش را از پیش چشمانم گذراندم

 رستم برن! تو باهاشون برو، ویا به مراقبت احتیاج داره کهمن نمیتونم یه زن باردار رو با یه دختر و بچه تنها بف -

 .تیا کنارش هست؛ ولی تو هم باید باهاشون باشی. میترسم اون لعنتی سراغ شماهام بیاد

 ...ولی تو نمیتونی تنهایی -

 

 

 

 

 .تنها نیستم -

 :لحن محکمم او را قانع نکرده بود. ادامه دادم

 .ه میتونم با کیارش کنار بیامیعنی اگه از شماها خیالم راحت بش -

 .صفا چشمهای پرسشگرش را به چشمهایم دوخته بود و تمام تالشش را میکرد به جواب سوالهایش برسد

 میخوای چیکار کنی؟ -

 .فعالً فقط میخوام شماها برید -

 .نمیشه نیرا، تو تنهایی هیچکاری از دستت بر نمیاد -

 .دادمدستی که روی شانهاش بود را فشار بیشتری 

 گفتم که تنها نیستم؛ ولی نگرانی شماها تمرکزم رو میگیره. نمیتونم یه نقطهضعف بزرگ دیگه دست کیارش -

 بدم. شماها برید. االنم با ملک صحبت میکنم تا جایی که بتونه کمکتون کنه !اول برید پیش اون تا یه جایی

 !راهنما باشم. پس بهم اعتماد کنبراتون پیدا کنه. تو هم نگران من نباش، خودتون یادم دادین 

 :تیا دوباره دستهایش را دور گـ*ـرد*نم حلقه کرد

 ! قول بده زنده بمونی -

 خندهام گرفته بود، لـ*ـبخند از ته دلی زدم و با پلک محکمی مطمئنش کردم. صورتم بین لـ*ـبها و دستش

 .فشرده شد. دستش را از روی لپم پایین دادم

 ...احساس میکنی الزمه برداربرو حاضر شو و هرچی  -

*** 

 بقچهی کوچک دست ویا که درست شبیه روسری رنگی مامان ملیحه بود، خیالم را از رفتنشان راحت کرد. با تمام
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 .بیمیلیام، ارورا را از آ*غـ*ـوشم کندم و به ویا سپردم

 .مراقبش باش -

 :ویا پارچهی اطرافش را مرتب کرد و محکم به سـ*ـیـنـهاش چسباند

 .نیرا به جیک بگو من رفتم تا با خیال راحت کنار تو بجنگه! بهش بگو من و گرگ کوچولومون منتظرشیم -

 لحن نگران و بغضآلود ویا به گلوی من هم چنگ انداخته بود. بغضم را فرو دادم و همانجا کنار در، هر دویشان را

 :به آ*غـ*ـوش کشیدم و درحالیکه سرم بین سرِ تیا و ویا بود گفتم

 !دوباره کنار آتیش تو جنگل همو میبینیم. همهمون کنار هم -

 با صاف کردن گلویی که سعی داشتم بغضش را مخفی کنم، آنها را راهی کردم. صفا پشت سرِ آنها رفت؛ ولی

 .همچنان نگاه نگرانش از روی من برداشته نمیشد. خداحافظی نکرد و دلیلش را خوب میدانستم

 

 

 

 

 ر، بغضم را به چشمهایم رساند و نتوانستم جلوی اشکی که از چشمهای درددیدهام میآمد راصدای کوبیده شدن د

 بگیرم. با آستین بیرون زده از اور مـ*ـرد*انـهای که تنم بود، اشکم را پاک کردم و به سمت اتاق نشیمن رفتم، باید

 .عجله میکردم

 .هی ملک را گرفتمتلفن سبزرنگ و بزرگ گوشهی نشیمن را چنگ زدم و همانجا شمار

 ...بوق...بوق

 .بوق سوم هنوز کامل نخورده بود که صدای ملک از پشت تلفن تپش قلـ*ـبم را دو برابر کرد

 بله؟ -

 .سالم نیرام -

 کجایی؟ -

 !خونهام آقای ملک، میدونم باید زودتر زنگ میزدم؛ ولی یه اتفاقاتی تو جنگل افتاده -

 چی شده نیرا؟ -

 !رو...یعنی پنج تاشونم مردن کیارش اون پنج نفر -

 .صدای ملک برای چند ثانیهای قطع شد و جز صدای نفسهای تندی که میکشید چیزی نمیشنیدم

 !آقای ملک... الو -

 .گوش میدم -

 :لرزش صدایش را حس میکردم. دستم را الی موهایم چنگ کردم و ادامه دادم

 ...کیارش تمام گرگها رو اسیر کرده و اینکه -
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 چی؟ اینکه -

 .اون لعنتی سقف شب ساخته و میتونه تو روشنایی روز تو جنگل باشه -

 .صدای شکسته شدن جسم شیشهای را از پشت تلفن شنیدم

 آقای ملک میشنوین؟ -

 حدس میزدم، بهادر الکی مشکوک نشده بود! نیرا چنتا از گرگا باهاتن؟ -

 !ش شماهیچکدوم؛ یعنی اون چنتا گرگی که مونده بودن فرستادم پی -

 پیش من؟ -

 بله، نمیتونستم تو ده نگهشون دارم. خودشون همه چی رو واسهتون توضیح میدن. فقط یه جای امن براشون -

 .پیدا کنید لطفاً

 ! تو نباید تنها بمونی -

 

 

 

 

 .نیستم آقای ملک -

 .لحن تندش را با جواب سریع و قاطع پاسخ داده بودم

 فقط یه خواهش ازتون دارم؟ -

 چی؟ -

 .مکث کوتاهی کردم

 مردم رو یه چند روزی از ده دور کنید. این چند خانواری که موندن خیلی در خطرن! به بهونهی طوفان یا هر -

 .چیزی دیگهای یه چند روزی ده رو خالی کنید

 با این اتفاقاتی که افتاده شاید بتونم با دهداری صحبت کنم. تمام تالشم رو میکنم. نگفتی کی باهاته؟ -

 .ای کوبیده شدن در باعث شد حرفهای آخر ملک را بدون پاسخ بگذارمصد

 .باهاتون تماس میگیرم آقای ملک -

 منتظر جوابش نشدم و تلفن را با ضربِ کوبیده شدن در سر جایش گذاشتم. صدای خسخسی که میشنیدم دست

 .دلم را میلرزاند و پاهایم را میلرزاند. هرچه تعلل میکردم در محکم کوبیده میشد و لرزش شیشهها

 به سمت در شتافتم. چهرهی کبود شدهی هیراد از پشت شیشهی خاک گرفتهی درب ورودی مشهود بود. در را که

 .باز کردم، داخل اتاق پرید. چهرهاش سیاه شده بود و خسخسهای سـ*ـیـنـهاش با درد مشهودی بیرون میآمد

 .در برابر تاریکی باشدچرا غ کوچکی که دستش بود، نتوانسته بود محافظ خوبی 

 کنار در روی زمین نشست و سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داد. هنوز کامالً آرام نشده بود و صورت
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 .خیسشدهاش، در آن سرمای عجیب آن شب، نشان از اوضاع نامساعدش داشت

 .ار بازش کرددستهای لرزانش، یقهی تنگ لـ*ـباس طوسیرنگش را نشانه رفت و تا جایی که جا داشت با فش

 .رفتارهای عحیبش آنقدر برایم جای سوال داشت که برای لحظهای فراموش کردم باید کمکش کنم

 به سمت آشپزخانه دویدم و نزدیکترین لیوان را پر از آب کردم و کنارش برگشتم. عجلهام باعث شد نصفی از حجم

 .لیوان را حوالهی دست و لـ*ـباسم کنم

 :تملیوان را مقابل دهانش گرف

 .بخور، بذار یکم حالت جا بیاد -

 .چنگی به لیوان زد و تا جرعهی آخر سر کشید. لیوان را از دستهایش گرفتم

 !پاشو هیراد، پاشو بیا تو -

 با زحمت روی پاهایش ایستاد و به المپ قرمزرنگ وسط پذیرایی زل زد. قدمهای سنگینش را درحالیکه گلویش را

 زیر نور ایستاد و نفس عمیقی کشید. المپ زردرنگ وسط اتاق، هیراد را به پذیرایی میمالید، داخل پذیرایی کشاند.

 

 

 

 

 کشانده بود. رفتارهای عجیبش نگاههای متعجم را به دنبال داشت. هیراد که متوجه زل زدن من شده بود، کمی از

 خبری از آن کبودیهاالمپ فاصله گرفت و چشمهای بستهاش را باز کرد. رنگ پوستش به شدت روشن شده بود و 

 .نبود

 مثل شیرین عقلها با دهان باز نگاهش میکردم. چهرهی من را که دید، لـ*ـبخند بیرنگ گوشهی لـ*ـبش را

 .جمع کرد

 خوبی؟ -

 دستش را نزدیک المپ کشاند، درست شبیه دستهاییخ زدهای که روی آتش گرم میشود. نگاهم به دستش بود

 :که گفتم

 !مفک کنم من باید بپرس -

 .کنایهی حرفم را متوجه شده بود. دستش را پایین آورد و خودش را جمعوجور کرد

 .اومدم مطمئن شم جنگل نرفتی -

 .نه، کارای واجبتری داشتم، نباید ریسک میکردی و تو تاریکی میاومدی -

 چرا میخواد بکشتت؟ -

 .سوال بیمقدمهاش باعث شد چند لحظهای را مکث کنم

 !ابـ*ـطـهی خوبی با گرگینهها ندارهنمیدونم. فک کنم ر* -
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 .به کاناپهی روبهروی شومینه اشاره کردم

 .بشین، فعالً مجبورم تا خیالم از ارورا و بقیه راحت نشده یکم صبر کنم -

 .نگاهش بین وسایل خانه میچرخید. دستش را روی لـ*ـبهی کاناپه کشید و روی آن نشست

 نگفتی، حالت بهتره؟ -

 :آشپزخانه میرفتم، صدایم را کمی بلند کردمدرحالیکه به سمت 

 اونکه بهم دادی چی بود؟ -

 .یه جوشوندهی ساده، ولی برای گرگها شفاست -

 خیلی بهترم. چایی میخوری؟ -

 .اگه غلیظ باشه -

 .نمیدانم چرا وقتی کلمه غلیظ را ادا کرد، تازه یاد درنده بودنش افتادم و از تعارف مسخرهام به او خندهام گرفت

 .کتری سیاهشدهی روی گاز را تا نیمه آب کردم و به سمت پذیرایی برگشتم

 

 

 

 

 کتری را داخل شومینه جا دادم و همانجا کنار آتش کمجان شومینه نشستم. هیراد همچنان به ظاهر خانه زل زده

 .بود

 ی سوال هیراد من راسکوت بینمان با سرفهی عمدی هیراد شکست. غرق در اتفاقاتی بودم که ممکن بود بیفتد؛ ول

 .از خلسهای که در آن غرق بودم بیرون کشید

 چرا تنهایی؟ پس بقیه کجان؟ -

 .فرستادمشون پیش ملک -

 ملک، همون کتابفروش که با بهادره؟ -

 .چهرهاش درهم رفت و نام بهادر را با لحن منفوری ادا کرد

 آره، مگه بهادر رو میشناسی؟ -

 .جنگل رو خراب کردآره چند سالِ پیش خونهام تو  -

 همون موقعی که اومدی پیش خاله؟ -

 .آره تقریبا،ً اگه خاله نبود نمیتونستم تو دهجنگلی بمونم -

 راستی تو این دویست سال، همهش رو تو دهجنگلی بودی؟ -

 ...آره همهشو -
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 پس از خیلی از اتفاقات با خبری؟ -

 .آرنجش را روی زانوهایش گذاشت و کمی به جلو خم شد

 .البته فقط اتفاقاتی که تو روز میافتاد -

 نفس محکمی کشید و از روی کاناپه پایین خزید. زانو به زانویم نشست. دستش را به سمت آتش گرفت. صدای

 جلزوولز چوبها و نور زردرنگ اتاق نشیمن فضای آرامشبخشی را ساخته بود. پاهایم را از روی قالیچهی

 .هام کشیدمدستبافت اناریرنگ به سمت سـ*ـیـنـ

 از گرگا چی؟ از اونا خبر نداشتی؟ -

 .منتظر بودم حرفی از قبیلهام بزند و حرفهای چند ساعت پیش را ادامه بدهم

 نه، بعد از تبدیلم از گرگا هم دوری میکردم. من تقاص کارای گرگا رو دادم. یه بار یادمه جافا بهم گفت دنیای -

 .بکنی! واسه همین همیشه تنها بودمگرگا خیلی بیرحمتر از اونیه که فکرش رو 

 

 

 

 

 در پشت چهرهی جوانش، مردی پا به سن گذاشته را دیدم که مثل من و کیارش زخمخوردهی خودخواهیهای

 .گرگها بود

 قوانین گرگها نه به خودشان رحم میکرد نه به دشمنان همیشگیشان! این جمله را من قبالً هم از ساها شنیده

 قدر ملموس درکش نکرده بودم. شعلههای آتش در صورت رنگپریدهاش خودنمایی میکرد وبودم و تا به امروز آن

 .نگاهش لحظهای از نور آتش گرفته نمیشد

 هرچه تالش کردم دلیلش را نپرسم نشد. در آخر خودم را جمع کردم و درحالیکه آستین پیراهنی که تنم بود را

 :روی دستهایم میکشیدم پرسیدم

 یکار کردن؟مگه گرگا باهات چ -

 هنوز سوالم را کامل نپرسیده بودم که صدای زنگ تلفن نگاه جفتمان را به سمت خودش کشاند. منتظر تماس

 .ملک بودم. از جواب سوالم دل کندم و به سمت تلفن خیز برداشتم

 بله؟ -

 .صدای ملک از پشت تلفن مضطرب به نظر میآمد

 .تخلیه دهبهادر و اون دو تا محافظاش رو فرستادم واسه  -

 ممنون آقای ملک، بهشون که حرفی قرار نیست بزنین؟ -

 .نه، قراره فک کنن به خاطر طوفان شدیدی که قراره بیاد باید به شهر برن تا این طوفان تموم شه -

 ...بازم ممنون... آقای مـ -
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 :حرفم را نیمه گذاشت

 .دخترم مواظب خودت باش. خیلی نگرانتم -

 .ش پنهان شده بود را به خوبی درک میکردماحساسی که پشت نگرانیا

 .چشم شما هم مواظب سیمین و بقیه باشین -

 نیرا مطمئنی تنها نیستی؟ -

 .در لحنش تاکید عجیبی حس کردم

 .نگاهم را به هیراد دوختم که در حال زیر و رو کردن هیزمهای نیمسوخته بود

 .بله تنها نیستم. شما نگران نباشید -

 .ینمتفردا صبح بیا بب -

 .اگه شد چشم. خداحافظ -

 .خداحافظ -

 

 

 

 

 تلفن را قطع کردم و بیتوجه به هیراد به سمت پر سیاهرنگی که روی شومینه گذاشته بودم، شتافتم. سیاهیاش

 .عجیب روی آجرهای قهوهایرنگ لـ*ـب ی شومینه خودنمایی میکرد

 امیدم به کالغها بود. کالغهایی که برای دفاع ازپر را الی دستهایم گرفتم و به سـ*ـیـنـهام نزدیک کردم. تنها 

 !من تمامأ سوختند و مطمئن نبودم دوباره کمکم میکنند یا نه

 در دل بارها صدایش کردم و نگاهم را به پنجره دوختم. امیدوار بودم با اتفاقی که امروز افتاده بود کالغها حمایتم

 .غها نباشمکنند؛ ولی چیزی از ته دل، نهیبم میزد تا منتظر کال

 کنار پنجره رفتم و درحالیکه پر سیاه را بین دستهایم محکم گرفته بودم، منتظر آمدنش بودم. مطمئن بودم در

 جهنمی که کیارش ساخته بود او را ندیدم. کالغ بزرگی که بارها او را دیده بودم، چرا بعد از شکستن عهدنامه

 خودش برای جنگیدن نیامده بود؟

 نجیرنگ ماشین دهداری، نگاهم را از جنگل به سمت خودش کشاند. پرده را رها کردم و بهچراغ گردون و نار

 سمت در شتافتم. در را با ضرب خفیفی باز کردم و به سمت جاده دویدم. جیپ دهداری تقریباً روبهروی مغازهی خاله

 یی پیاده شد. شکم بزرگپارک شد. پشت سرش سه جیپ دیگر به خاکی زدند و متوقف شدند. بهادر از ماشین جلو

 و قد کوتاهش حتی از نور بیرون زده از خانهها هم مشخص بود. به سمت خانه دویدم و پلهها را تا اتاقم به تاخت

 باال رفتم. روسریام را برداشتم و پلهها را پایین آمدم. هیراد به سمت در دوید و به بیرون زل زد. اُورَی که سرِشب

 .را چنگ زدم و درحالیکه سهگوش روسریام را مرتب میکردم به سمت بیرون دویدمگوشهی اتاق انداخته بودم 
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 پدر گیشا درحالیکه به« اردشیر»هنوز دستهایم را کامالً جا نداده بودم، که چهرهی آشنایی پاهایم را شل کرد. 

 ده را بستهسمت خانهی من میآمد نگاه بهتزدهاش به ماشینهایی بود که با چراغهای گردون، جادهی باریک 

 .بودند

 هر لحظه مضطربتر میشد و این را از قدمهای سریعش متوجه میشدم. عینکی که دستش بود را داخل جیب

 شلوار پارچهایاش فرو کرد و سراسیمه به سمت من آمد. جثهی الغر و کشیدهی گیشا به پدرش رفته بود؛ ولی

 .اصالً از وقار و آرامی پدرش چیزی به ارث نبرده بود

 را اینجایی؟ گیشا اینجاست؟نی -

 نگاهش را به خانه انداخت و وقتی قدمی به سمت خانه برداشت، جیغ خفهای زدم و درحالیکه گره روسریام را

 .محکم میکردم به سمتش دویدم و روبهرویش ایستادم

 .آره اینجاست، داره اسـ...استراحت میکنه -

 

 

 

 

 نـهای صاف کردم، تا متوجه رفتار مسخرهام نشود. هیراد تاوسط دروغ بزرگی که به پدر گیشا میگفتم سـ*ـیـ

 ادرشیرخان را دید داخل رفت تا دردسر تازهای درست نشود. او هم هفت، هشت سالی را با این مردم ورّاج زندگی

 .کرده بود

 .باشه یه دقیقه میبینمش میرم -

 !نه...یعنی ببخشید خونه یکم نامرتبه، شما برید میگم بیاد خونه -

 .بلند و جیغداری که گفته بودم نگاهش را متعجب کرده بود« نه»

 اصالً معلوم هست اینجا چه خبره؟ -

 .لحنش نگرانتر شده بود و من مستأصل به چهرهی نگران یک پدر زل زده بودم

 .بهادر برعکس ظاهر متعفن و زشتش این بار فرشتهگونه ظاهر شد و وسط حرفهای اردشیرخان دوید

 .یست، فقط یه طوفان بزرگ تو راهه که میتونه یه شبه تمام اینجا رو داغون کنههیچ خبری ن -

 اردشیر نگاهش را از من گرفت و به سمت بهادر چرخید. بهادر اسلحهی شکاریاش را به سـ*ـیـنـهی اردشیر زد

 :و با همان لحن مزخرف همیشگیاش ادامه داد

 .همهتون باید از اینجا برید -

 :را از روی سـ*ـیـنـهاش کنار زد و صورت به صورت بهادر ایستاد اردشیر لبهی اسلحه

 .هیچ طوفانی در راه نیست. همین صبح اخبار هواشناسی رو چک کردم -

 !ولی دستور دهداری و جنگلبانیه -



www.taakroman.ir  

 

  

 
152 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 کی این دستور رو داده؟ -

 !میتونی بیای از خودشون بپرسی -

 .لحن آمرانهی بهادر حسابی کالفهاش کرده بود

 .وقتی برای این کارا ندارم، و از خونهم تکون نمیخورممن  -

 بهادر اسلحهاش را زیر بـ*ـغل زد و سیگار و فندکش را از جیب جلیقهای که آرم جنگلبانی روی آن خودنمایی

 .میکرد، بیرون کشید. بیاعتنا به نگاههای خیرهی من و اردشیرخان سیگار مزخرف همیشگیاش را روشن کرد

 : غلیظی از سیگارش گرفت، دودش را حوالهی صورت اردشیر کرد و با صدای دوداندودی غرید درحالیکه کـ*ـام

 .اونموقع مجبور میشیم تکونت بدیم -

 ...شما هیچ غلطی نمیتونی بکـ -

 !بیاید ببریدش -

 

 

 

 

 وبهادر وسط حرفهایش به همان دو گرگ محافظی که با او بودند، غیظ کرد. آن دو گرگ به سمتمان آمدند 

 .درحالیکه طنابی را از پشت ماشین برمیداشتند به سمت اردشیر دویدند

 مقاومتهایش بیهوده بود و گرگها او را با دستهای بسته، داخل ماشین پرت کردند. هم میخواستم مانعشان

 ایم رابشوم هم نمیتوانستم. جای او کنار بهادر در شهر امن بود و نمیتوانستم دروغ بزرگتری به او بگویم. دسته

 داخل جیبم فرو کردم. درحالیکه به تقالهای اردشیر زل زده بودم وجود هیراد را به کلی فراموش کرده بود. بهادر

 .بدون کالمی به سمت جیپها رفت و من را تنها گذاشت

 م بود؛مأمورینی که با بهادر آمده بودند وارد تک تک خانهها میشدند و اهالی را بیرون میآوردند. تعداد خانهها ک

 ولی باید همهشان تخلیه میشد. عمووَلی که باغچهاش چسبیده به خانهام بود مقاومت کرده بود و این را از پچپچ

 مامورها متوجه شدم. به سمت مأمورینی که از خانه بیرون آمده بودند رفتم. خیلی بیمقدمه به یکی از آنها که

 : جلوی در خانهی عمووَلی ایستاده بود گفتم

 .گو خاله هم با شما اومده، حتماً میادبهش ب -

 .خندهام را جمع کردم و بدون توجه به نگاه متعجب آنها به سمت خانه برگشتم

 خواهرزادهی خبیثش،« سحر»اهالی تکتک بیرون آمدند و وارد ماشینها میشدند. صدای غرهای یکریز خاله به 

 .من را یاد هیراد انداخت

 :و یکریز و تندتند کنار گوش سحر زمزمه میکرد خاله نگاهش مدام به مغازهاش بود

 اِ این پسر شبا جایی نمیرفت. االن کجا غیبش زده! ای بابا... طوفان نیاد، بالیی سر این پسرهی مظلوم بیاد -
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 ...آخه

 .لحن دلسوزانهاش، تمام غربت آن لحظه را از من گرفت

 شدند. صدای استارت ماشینها آمد. بهادر یک ساعتی طول کشید و اهالی با بقچههای کوچک وارد ماشینها

 دهمین سیگاری که روشن کرده بود را زیر پاهایش خاموش کرد و به سمت در ماشین رفت. ماشین بهادر جلوتر از

 بقیه دور گرفت و وارد آسفالت جاده شد و با صدای قیژ بلندی سرعت گرفت. بعد از او تکتک ماشینها به دنبالش،

 .رفتندبه سمت ابتدای جاده 

 نگاه یخکردهی من پشت آدمهایی بود که لحظه به لحظه با آنها خاطره داشتم و نمیتوانستم گـ*ـرد*نهای

 .پاره شدهشان را زیر دندانهای درندهها ببینم

 گرد و خاکی که در هوا بلند شده بود به چشمهایم نشست و بوی غربت و سکوتی که به خانهها نشسته بود روی

 .دلم هوار شد

 

 

 

 

 نفس محکمی بیرون دادم و به چراغهایی زل زدم که یکی در میان خاموش شده بود. دیگر صدای رادیوی عمووَلی

 .یا صدای جیغ و دادهای بچهها نمیآمد

 دستم را فشار بیشتری دادم. اصالً دلم نمیخواست به دیوارهای خفهکنندهی خانه برگردم. خوی گرگینهایام آزادی

 خانه برای گرگ آزادی مثل من چون قفسی تنگ بود. همین عطشم برای دویدن وطلـ*ـب میکرد و چهارچوب 

 .آزاد بودن، رغبتم را برای پس گرفتن جنگل بیشتر میکرد

 از این پس به جز نجات خانوادهام، پس گرفتن دهجنگلی هم برایم جدی شده بود و خاک جنگل برایم ارزش

 ت شبیه گرگهایی شده بودم که روزی تعصبشان را مسخرهعجیبی پیدا کرده بود. نگاهی به خودم کردم، درس

 .میکردم

 .چند قدمی به خانه نمانده بود که احساس کردم چیزی از پشت روی کمرم فرود آمد

 پاهایم از زیر کشیده شد و با صورت به سمت در پرت شدم. صدای خندهی زنانه در فضا پیچید! به سمت صدا

 زیر« انا»کوبیده شدنش را شنیدم. همین که سر چرخاندم چهره کبود شدهی برگشتم. صدا در جا خفه شد و صدای 

 «این اینجا چیکار میکرد؟»دستهای هیراد، در جا خشکم کرد. 

 .دستهایش را به شانهی هیراد انداخت و تا من وارد بشوم، با سرعت عجیبی به در و دیوار کوبیده میشدند

 : شدنش روی فرش، متوقف شدند. از فرصت استفاده کردم و فریاد زدمبا کوبیده شدن انا به کاناپه و صدای کشیده

 .بس کنین -

 دستهای هیراد روی هوا معلق ماند و دندانهای بیرونزدهاش، برای اولین بار نگاه خیرهام را به سمت خودش
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 .ریخته بودکشاند. به سمتشان رفتم؛ موهای ژولیده و قرمزرنگ انا به واسطهی مشاجرهاش با هیراد روی صورتش 

 باالی سرش رسیدم و دستم را به سمتش دراز کردم. نگاه معناداری به هیراد کرد و بیتوجه به دست درازشده من

 روی پاهایش پرید. ایستاد و درحالیکه موهای کوتاهش را مرتب میکرد، لکهی خون کنار لـ*ـبش را با انگشت

 .شبی که من و خانوادهام را از آتش نجات دادگرفت. نمیتوانستم به ظاهرش زل نزنم. درست شبیه همان 

 کفشهای پاشنهدار و سیاهش با شلوار جذبش همخوانی داشت! موهای قرمزش روی کت چرم سیاهش عجیب

 .خودنمایی میکرد

 :حواسم را از صورت سراسر بَزکشدهاش گرفتم و پرسیدم

 تو اینجا چیکار میکنی؟ -

 

 

 

 

 نتوانست سفیدی یقهی بازش را بپوشاند. قدمی به سمت کاناپه رفت و کت چرمش را کمی جلو کشید؛ ولی باز هم

 .بیتوجه به حرف من روی کاناپه لم داد

 .مطمئناً واسه دیدن تو نیومدم -

 ناخنهای الکزده و قرمز روی دستههای کاناپه خودی نشان میداد. رفتارهایش متعارف نبود و این کالفهام

 شان داد. سوالش را خواندم، همین که سعی کردم جوابش را بدهم، انا سر چرخاندمیکرد. هیراد با ابروهایش انا را ن

 :و به هیراد که پشت سرش ایستاده بود، گفت

 .الزم نیست، خودم جوابت رو میدم. من دوست وودم -

 دلم راجملهی آخرش سرم را داغ کرد. فکر اینکه وود تمام این مدت را با موجود بیمباالتی مثل این تنها بوده ته 

 : میلرزاند. صورت مغمومم را جمع کردم و پرسیدم

 کجاست؟« بِلِید» -

 .نگاه خیره و لـ*ـبخنددارش را از به زحمت از چهرهی جوان و جذاب هیراد گرفت

 !جنگله -

 .در جا تکانی خوردم و به سمت کاناپه خیز برداشتم

 وود و بقیه رو هم دیدین؟ حالشون خوب بود؟ -

 :کمی خودش را عقب کشید، به چشمهایم زل زد و با لحن خیلی مشمئزکنندهای گفت به خاطر حملهی من

 .آره، خیالت راحت -

 پوف محکمی کردم و درحالیکه سعی میکردم خودم را کنترل کنم، به سمت شومینه رفتم. صدای هیراد متوقفم

 .کرد
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 خب تو اینجا چیکار میکنی؟ -

 .سمت هیراد بلند شد. صدای تقتق کفشهایش روی اعصابم میکوبیدآنا درحالیکه روی کاناپه لم داده بود به 

 درحالیکه ناخنهای قرمزرنگش را روی تن کاناپه میکشید، درست صورت به صورت هیراد ایستاد. رفتار

 .وقیحانهاش اصالً تغییری نکرده بود، گستاخانه به چشمهایش زل زد

 .م کشیده و مصمم، منتظر حمله به انا بودبوی عطر شیرینش حالم را بههم میزد. چهرهی هیراد دره

 بیچاره وود که فکر میکرد نیرا تنهاس! اگه میدونست چه چشمای آبیای مواظب عشقشه، هیچوقت -

 .برنمیگشت

 :هنوز گیج حرفهایش بودم که صدای دورگهی هیراد فضای خانه را دوباره مشوش کرد

 !خفه شو -

 

 

 

 

 شست و از روی کاناپه پرید و به شومینه کوبیدش. انا درحالیکه لـ*ـبخنددوباره پنجههای هیراد روی گلوی آنا ن

 مسخرهای روی لـ*ـبهایش بود به صورت گـ*ـرگرفتهی هیراد زل زد. هیچ عکسالعملی نشان نمیداد و

 دستهایش را باز گذاشته بود. به سمت هیراد رفتم و درحالیکه دستش را از روی گـ*ـرد*ن انا پایین میکشاندم،

 :تمگف

 .ولش کن، انا قبالً کمکای زیادی به من و خانوادهم کرده -

 :چشمغرهای به صورت نقاشیشدهاش رفتم و ادامه دادم

 .حتماً با من کاری داشته که اومده اینجا -

 دستهای هیراد شل شد و پاشنهی کفش انا به زمین رسید. کت نامرتبشدهاش را صاف کرد و درحالیکه از

 .صورت هیراد از او جدا میشد به سمت من برگشتنزدیکترین فاصله با 

 .اون دختره، یه پیغام برات داشت -

 کدوم دختره؟ چه پیغامی؟ -

 بیتوجه به سوال من به سمت آشپزخانه رفت و من هم دنبالش رفتم. رفتارهای عجیب و بیمباالتش کالفهام

 .ون میکشید، با میل عجیبی آن را بو کشیدکرده بود. درب کابینت را باز کرد و درحالیکه پاکت کلوچهها را بیر

 :پاکت را از دستش چنگ زدم و غریدم

 چه پیغامی؟ کی؟ -

 :نگاهی به صورتم انداخت و درحالیکه پاکت را از دستم میگرفت با صدای آرامی گفت

 .اون ساحره، وای بوی خونش عجیب گیجم کرده بود -
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 :شدهاش دنبال کلوچهها بود ادامه دادآب دهانش را قورت داد و درحالیکه چشمهای خـ*ـمار

 !گفت بهت بگم فردا شب یه جشن زایش تو ده راه بندازی -

 ، گیج به دهان انا زل زده بودم. چرا شینا این پیغام را فرستاده بود، درحالیکه میدانست به خونش«جشن زایش»

 ب و متناقض بود؟ با اینکهتشنهام و خیانتش را بیجواب نمیگذارم. چرا رفتارهای این ساحره آنقدر عجی

 میدانست به او اعتماد نخواهم کرد چرا این درخواست را داشت؟

 نگاهم را از دهان پر انا گرفتم و به سمت پذیرایی برگشتم. گنگ بودم و نمیدانستم باید چهکار کنم. هیراد که

 :حرفهای ما را شنیده بود، گفت

 !من فک کنم بدونم جشن زایش چیه -

 م خودبهخود روی چانهام لغزید و در هزار فکر دیگر به صورت هیراد زل زده بودم. صدای انا ازدستهای عصبیا

 :چهارچوب آشپزخانه افکارم را پاره کرد. درحالیکه با کلوچهای که دستش بود به چهارچوب لم داده بود، گفت

 

 

 

 

 بو؛ ولی از وود خبری نبود. مطمئنوقتی رسیدم جنگل بوی وود رو خیلی راحت ردیابی کردم و رسیدیم به منشأ  -

 بودم همون جاهاست ولی پیداش نمیکردم. ولی از حرفای درندهها فهمیدم که وود تو دردسر افتاده. اون ساحره هم

 وقتی میخواستم به اونا حمله کنم تا وود رو نجات بدم، یهو ظاهر شد و گفت اگه میخوام وود رو نجات بدم باید

 .برسونم اول این پیغام رو به تو

 : صدایم از اعماق حنجرهام بیرون میآمد، رو به انا گفتم

 !اگه حمله میکردید زنده نمیموندید. نه تو نه بلید -

 چشمهایش گرد شده بود و درحالیکه از زل زدن به هیراد سیر نشده بود، کلوچه را روی کابینت رها کرد و به

 و درحالیکه انگشتهایش را روی پوست اوسمت هیراد رفت. دستش را روی یـقـهی هیراد انداخت 

 :میر*قـ*ـصـانـد، کنار گوشش با لحن اغـ*ـواکنندهای زمزمه کرد

 .اگه تشنه باشی، جای خوبی رو این اطراف سراغ دارم -

 گیج حرفهای انا بودم و اصالً رفتار زشتش به چشمم نمیآمد. هیراد دست انا را از روی گـ*ـرد*نش پایین کشید

 :ند پیروزمندانهای، چشم در چشم انا گفتو با لـ*ـبخ

 !فک کنم مجبوری تنها بری -

 انا که تالشش را بیثمر دید؛ با حرکت شالقوار به سمت در شتافت. قبل از اینکه کامالً بیرون برود، از الی در

 :نگاهی به من انداخت و بدون لـ*ـبخندی که چند دقیقه پیش رویصورتش خودنمایی میکرد،گفت

 !لی نگرانت بود، اگه اون خوابای لعنتیش نبود، به خاطر تو هم که شده هیچوقت برنمیگشت. نجاتش بدهوود خی -
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 !من و بلیدم هستیم

 .در کوبیده شد و فقط نسیم حرکت سریعش را حس کردم

*** 

 وود

 دستهایم گرم شده بود و خبری از سرمای عجیب چند ساعت پیش نبود. آخرین باری که طعم خون را چشیده

 بودم، زمانی بود که شورا آتش به جانم انداخت و نونا تاوانش را داد. سری تکان دادم و درحالیکه تمام تالشم را

 .میکردم از عذاب حادثهی آن شب خودم را رها کنم، بلند شدم

 

 

 

 

 م انرژینگاهم را از روی ورودی چالهی بزرگِ پیش رویم، که با تنه و شاخ و برگ پوشانده شده بود، گرفتم. جسم

 عجیبی داشت و گرمای رگهای بدنم را حس میکردم. هنوز هم بوی خون شینا در سرم میچرخید و نگاه کردن

 .به چهرهی مغمومش گلویم را خشک میکرد

 .از روی جنازههای خاکسترشدهی کالغها سر برگرداندم و نگاهم را به چادرهای نیمسوخته و ویرانشده انداختم

 قهقههی بچهها از درون تکتکشان به گوش میرسید؛ اما حاال جز صدای ناله، چیزچادرهای که روزها صدای 

 دیگری نمیشنیدم. نگاهم به چادر تمامسوختهای افتاد که اولین بار زیباترین گرگ زندگیام را دیدم. من در بستر

 .بیماری بودم و او ناخواسته تمام روشناییهای وجودش را نشانم دادم

 ارم ماند و آخرین تصویرم از آن شب، نورهای ریز و درشتی بود که روی پوست سفیدآن شب نیرا تا صبح کن

 .صورتش، از الی درزهای چادر افتاده بود

 .طلوع آفتاب نیرا را از من جدا کرد و من هنوز هم غرق در حسرت آن شب بودم

 .صدای کیارش من را از مرور خاطرات تلخ آن روزها بیرون کشید

 تشنهت نیست؟ -

 .های به موهایم کشیدم و لیوانی که روبهرویم دلـ*ـبری میکرد را پس زدمپنج

 !نه -

 لیوان را عقب کشید و درحالیکه به سمت آتش تغییر مسیر میداد، دنیل را کنار آتش پیدا کرد. بدون اینکه به

 .سمت آنها برگردم صدایشان را میشنیدم

 نتونستی بفهمی کیه؟ -

 !نه؛ ولی پیداش میشه -

 طوری بود که ناخواسته به سمتشان برگشتم. لیوان را ته سر کشید و با حالت سیریناپذیری پایین داد. بالحنش 
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 .لـ*ـبخند کجی که روی لـ*ـبهایش نشسته بود به سمت گودال بزرگ رفت

 .فک کنم اگه یکم گوشاش رو تیز کنه صدای گرگا رو بشنوه. البین، بیا بازش کن -

 ی درخت نشسته بود، به سمت تنههای انبار شدهی روی چاله دوید. مبهوت به درندهیآلبین که اطراف شینا و رو

 مرموز پیش رویم زل زده بودم. نمیتوانستم باور کنم قصد شکنجهی خانوادهام را دارد. قدمهایم را به سمتش شدت

 :دادم و درحالیکه به چشمهای میشیاش زل زده بودم غریدم

 !حق نداری بهشون دست بزنی -

 :زخندش را غلیظتر کرد و درحالیکه از باال به صورتم زل زده بود گفتپو

 

 

 

 

 وود تا کی قراره انقدر بچگانه رفتار کنی؟ اینا دیگه خانوادهت نیستن. دشمنتن! دشمنی که اگه کوچکترین -

 .یاجی نداریفرصتی داشته باشه بهت رحم نمیکنه! تو یه درندهای وود، با قدرت، سرعت و جاودان. تو به اینا احت

 سنگینی دستش را روی شانهام احساس کردم. کمی خم شد و چشمدرچشم درحالیکه حدقهی میشیرنگ

 :خونبستهاش، بین چشمهایم میچرخید. ادامه داد

 دلبستگی ضعیفت میکنه وود. تو دیگه نمیتونی کنار اونا برگردی؛ ولی تا ابد میتونی کنار من بمونی و از درنده -

 .لـ*ـذت ببریبودن و طعم خون 

 حرفهایش در سرم میچرخید و دهانم را قفل کرده بود. ابهت و قدرت درندهی پیش رویم و ذاتی که درونم شعله

 ...میکشید، حرفهای او را باور داشت؛ اما

 اما یادآوری صورت نیرا تمام حقایق را برایم بیمعنی کرد. لحظهای که پیشانیاش را زیر لـ*ـبهایم حس کردم و

 ظهای تمام حسهای تاریک وجودم را فراموش کردم. غرق در افکارم بودم و در دوراهی سختبرای لح

 :غـ*ـریـ*ــزه و عشق به چیزی جز بوی خون نرسیدم، که صدای زنانهای را شنیدم

 .برنگرد -

 .صدای شینا در سرم اکووار میپیچید. تمام تالشم را کردم چیزی که شنیدهام صورتم را تغییر ندهد

 .انت این اطرافن، واسه این وحشی نقشه دارم. فقط طوری نشون بده که انگار حرفاش رو قبول کردیدوست -

 .با فهمیدن وجود انا و بلید ناخودآگاه ابروهایم باال پرید. درد مشترک من و شینا باعث شد به او اعتماد کنم

 .*ـبهایم نشاندمابروهای باال رفتهام را به صورت کیارش وصل کردم و پوزخند ریزی روی لـ

 خون؟ تو مطمئنی؟ -

 .اگر بیشتر تعلل میکردم به سکوتم شک میکرد. سوال بیمعنایی پرسیده بودم؛ ولی کیارش را به وجد آورده بود

 !آره. من و تو و دنیل با یه ابدیت تموم نشدنی و حکومت به دهجنگلی، این یعنی شکار آزاد بدون وجود گرگا -
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 ت چهرهی بور و رنگپریدهاش چرخیدم. صورت درهمرفته و مشکوکش حس بدی رابا شنیدن اسم دنیل به سم

 القا میکرد. برای اینکه سنگینی نگاه دنیل را کمتر کنم، چنگی به کندههای روی دریچهی گودال زدم و بعد از

 دی که فقط درآلبین آخرین مانع را کنار گذاشتم. درحالیکه پایم را روی لبهی گودال گذاشته بودم با قاطعیت و سر

 :وجود درندهها موج میزد، پرسیدم

 همهشون رو بیارم؟ -

 :کیارش درحالیکه دستهایش را از زیر لـ*ـباس بیرونزده از شلوارش، داخل جیبهایش میکرد، گفت

 .از کای شروع کنیم بهتره -

 

 

 

 

 زدم و به سمت گودال به سمت یکی از چادرها رفتم و با کمی زیر رو کردن، چنگی به لـ*ـباسهای داخل صندوق

 .دویدم. درحالیکه دستهایم پر از لـ*ـباس بود کف غار فرود آمدم

 بوی نم خاک به جانم نشست. ریشههای درختان فضای دَه پانزده متری گودال را آذین کرده بودند. نسیم مالیمی

 :از باال میوزید و نور آنچنانی داخل گودال نیفتاده بود. رو به باال فریاد زدم

 ...آتیش -

 چهرهی آلبین از پشت نور مشعل دیده میشد. چوب قطور و بزرگی که تا نیمه سوخته بود را پایین انداخت و بین

 زمین و هوا به چوب خشک آتش گرفته چنگ زدم. لـ*ـباسها را روی زمین پرت کردم و مشعل را داخل گودال

 دست و پاهای بسته شده کنار دیوار خاکی گودال چرخاندم. سمت چپ، چیتو را پیدا کردم درحالیکه چون جنینی با

 افتاده بود. تکان ریزی خورد و خودش را جمع کرد. شعله را چرخاندم. نمیتوانستم با آنها حرف بزنم؛ کیارش

 .صدایم را میشنید. به سرعت از روی جیک و چیتو گذشتم. جیک درحالیکه دهانش بسته بود، باز هم تقال میکرد

 .الفهام میکرد. بوی عرق انسانی من را به پشت سنگ بزرگی که وسط گودال بود کشاندفریادهای خفهاش ک

 همان دختری که با چیتو بود، با دستوپاهای بسته شده خودش را پشت سنگ پنهان کرده بود. من را که باالی سر

 چشمهایشخودش دید، جیغ خفهای کشید و خودش را عقب کشید. خم شدم و روبهرویش نشستم. حدقهی سیاه 

 میلرزید و صورت خیسشدهاش زیر نور آتش، رنگ پریده به نظر میآمد. نفس از ته جانی کشیدم و بوی خون

 زخمش را تا انتهای سرم کشاندم. بیحرکت به من زل زده بود. بوی خون روی پیشانیاش لـ*ـبهایم را به کویر

 غرق بودم بیرون بیایم. چند باری پلک زدم و بدل کرد. نگاه خیرهی دختر پیش رویم باعث شد از برزخی که در آن

 به زحمت ایستادم. هر باری که خون انسان به جانم مینشست وَلـ*ـَعم را بیشتر میکرد. به سختی دل کندم و به

 سمت دیگر گودال رفتم. پاهایم شل شده بود و نمیدانستم چهگونه باید با مردی که نیرا را در آ*غـ*ـوشش دیدم،

 یارش از روی عمد کای را انتخاب کرد تا آتش کینهام را شعلهورتر کند و من به خواستهاش تن دادهروبهرو شوم. ک
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 بودم. با نور کمی که گوشهی گودال افتاده بود بدن بـ*ـرهـ*ـنـه و عضالنی کای را پیدا کردم. هنوز نخاع و

 ده بودم و جسم بیرمق همهشان راگـ*ـرد*نش کامالً ترمیم نشده بود. زخم نفرین شدهی درندهها را قبالً چشی

 درک میکردم. به کراهت به سمت گرگی رفتم که سالها مثل برادر بزرگتر مراقبم بود و هیچوقت اجازه نداد

 گرگ نبودنم را احساس کنم. مردی که حتی بعد از تبدیلم هم مطمئن بود آسیبی به نیرا و خانوادهام نخواهد زد؛ امّا

 نها داراییام را داشت؟چرا آنشب...چرا قصد تصرف ت

 نگاهی به او انداختم، بغضی که به گلویم چنگ انداخته بود را باور نمیکردم. شاید در نبود من بهترین حامی برای

 نیرا همین گرگ قدرتمندی بود که روی زمین افتاده بود. این خوی لعنتی و سردی جانی که به جسم یخزدهام افتاده

 او باشم. برای لحظهای به کای غبطه خوردم. تنها کسی بود که میتوانستم نیرا را بهبود، هرگز اجازه نمیداد کنار 

 

 

 

 

 او بسپارم. پوف محکمی کردم و با فرو دادن بغض دردناکی که در گلویم تیر میکشید، لـ*ـباسی را از زمین

 کمی جمعتر کرد؛ بابرداشتم و به سمتش رفتم. نور که به چشمهایش خورد کمی تکان خورد و حالت جنینیاش را 

 .زانو روبهرویش نشستم. حسادت و خشمی که در نگاهم بود باعث شد حتی لحظهای به صورتش نگاه نکنم

 چوب نیمهسوخته را درحالیکه محدودهی کای را به خوبی روشن کرده بود، به سوراخ حیوانساز داخل گودال فرو

 .کردم

 ـ*ـرد*انـهای را که از چادر آورده بودم تنش کردم. هنوزطنابها را یکی یکی باز کردم و در سکوت لـ*ـباس م

 اعصاب دستهایش کامالً ترمیم نشده بود. اصالً نمیتوانستم لحظهای را تصور کنم که نیرا بخواهد کای را شفا

 بدهد؛ تصورش هم آتشم میزد. خودم را جمعوجور کردم و درحالیکه به زمین زل زده بودم، دستم را زیر کتفش

 :تا روی پاهایش بایستد. آمادهی پریدن به باالی گودال شدم که پرسیدانداختم 

 نیرا زندهس؟ -

 ناخودآگاه به صورتش زل زدم. چشمهای پرسشگرش چشمهایم را نشانه رفته بود. سرم را به سمت نور باالی

 : گودال گرفتم

 .آره -

 .صدای نفس راحتی که کشید را شنیدم و به سمت باال خیز برداشتم

*** 

 یناش

 وود پایین رفته بود و من وجود انا و بلید را خیلی نزدیک حس میکردم. دنیل که از رفتار وود و کیارش بهتزده

 شده بود به سمت کیارش دوید. صدایش را نازک کرد و درحالیکه صورتبهصورت کیارش ایستاد، با نگاهی به
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 :گودال زمزمه کرد

 !ا درمیارهمعلوم هست میخوای چیکار کنی؟ این داره اد -

 .شیش -

 کیارش با لـ*ـبخند ریزی که روی لـ*ـبهایش نشسته بود، دستش را روی دهان دنیل گذاشت و به گودال اشاره

 .کرد؛ اما حرفی که کنار گوشش زمزمه کرد را به خوبی شنیدم

 .دنیل، حواسم هست دارم چیکار میکنم -

 

 

 

 

 الییاش کشید نگاهش را برگرداند و نعرهی عجیبی سردنیل قانع نشده بود و با چنگ محکمی که به موهای ط

 .درندهها کشید

 ...بلند شید لعنتیا، تا آفتاب طلوع نکرده برید شهر -

 .کیارش وسط حرفهای دنیل پرید

 شهر برای چی؟ -

 !واسه اینکه الوار و ابزار بیارن. قرار نیست تا ابد روی سنگ و خاک بخوابیم که -

 .د و به سمت درندهها برگشتدنیل منتظر جواب کیارش نش

 .پاشید، تو شهر یه چوببری دیدم. برید هرچی الزمه بیارید -

 .کیارش نگاهش را لحظهای از صورت یار و مطیع همیشگیاش جدا نکرد

 دنیل قبالً بدون اجازهی من آبم نمیخوردی؟ -

 .دنیل انگشت اشارهاش را به سـ*ـیـنـهی کیارش چسباند

 یارش! االن اوضاع فرق کرده، من نمیتونم یه مشت درندهی تشنه رو مجبور کنم بشینناون واسه گذشته بود ک -

 !و بچهبازیهای تو رو تماشا کنن

 کیارش نگاهش را به انگشت اشارهی دنیل دوخت و درحالیکه دستش را پایین میکشید، از الی دندانهایش

 :غرید

 اره زیر نور خورشید تو جنگل جولون دادید، دلیل کارامهیچوقت مجبور نبودید بمونید. فردا که خورشید زد و دوب -

 .رو برای خودت و بقیه مرور کن

 !پس تمومش کن -

 .هر وقت که بخوام تمومش میکنم -

 چشمدرچشم هم ایستاده بودند و دنیل مثل همیشه کوتاه آمد و اجازه داد باز هم کیارش برندهی مشاجرههایشان
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 .شود

 که احساس کردم انا خیلی نزدیک شده. درحالیکه به درخت تکیه داده بودم و حواسم پرت جدال دو درنده بود

 موهای روی شانهام را میبافتم، چشمهایم را بستم. امیدوار بودم از این فاصله بتوانم به ذهنش نفوذ کنم. وارد

 حس نقطهی تاریکی شدم. هیچ چیزی دیده نمیشد. فقط صدای نفسنفس زدنهای درندهی آماده به حمله را

 کردم. سریع شروع کردم که تا حمله نکرده است، قاصد پیغامم شود. امیدوار بودم نیرا به خاطر نجات ارورا هم که

 .شده، به حرفم گوش کند

 !وایسا انا -

 

 

 

 

 .صدایم را شنید و نفس زدنش قطع شد

 تو کی هستی؟ -

 .گ شداز اینکه پاسخ شنیدم خوشحال شدم و دستم روی گیسهای بافته شدهام چن

 .من شینام. اگه میخوای وود رو نجات بدی اول باید یه پیغام برای نیرا ببری -

 چه پیغامی؟ -

 !بهش بگو یه جشن زایش وسط ده راه بندازه، یادت نره، جشن زایش -

 وود چی؟ -

 ینامن مراقبشم، تو اگه میخوای خودت و دوستات زنده بمونن این پیغام رو بهش برسون. فعالً هم اطراف ا -

 ...نباشید. برو زودتر

 .دیگر صدایی نشیندم؛ ولی رفتنش را حس کردم

 نفس راحتی کشیدم و منتظر بودم کای با وود باال بیاید؛ ولی رفتارهای کیارش نگرانم میکرد. وود باال پرید

 .درحالیکه دستهای کای روی شانهاش سنگینی میکرد. چهرهی زرد شده و چشمهای بیجانش جانم را آتش میزد

 .بیاختیار به سمتش دویدم و صورتش را الی پنجههایم گرفتم. صدای کیارش نگاهم را به سمت خودش کشاند

 .ببندش -

 بند دلم پاره شد. وود با تمام تالشی که برای ضعف نشان ندادن به بوی خون من میکرد، کای را از من جدا کرد و

 گرگ رویاهایم زل زده بودم. مردی که میدانستم هیچبه نزدیکترین درخت بست. روبهرویش ایستاده و به صورت 

 .جایی در قلـ*ـبش ندارم و دیر یا زود تقاص کاری که با خانوادهاش کردم را میگیرد

 .وود او را محکم به درخت بست و سکوت عجیبش هزار حرف داشت که فقط با مرد بودن، میشد درکش کرد

 ادامه داشت. دستهای لرزانم را به دکمهی باالی پیراهنش طنابها از روی شکمش بسته شده بود و تا پاهایش
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 رساندم. دکمهی لـ*ـباس کرمرنگش را بستم و بیاراده انگشتهایم روی پـ*ـوست آفتابسوختهی زیر

 د*کـ*ـمه کشیده شد. دلم نمیخواست دستهایم را از آن حس زیبا منع کنم. نگاه غیظآلود کای دستم را خشک

 ند. او حق داشت، من دو بار به آنها خــ ـیانـت کرده بودم و نمیتوانستم ادعای دوستیکرد و به دامانم برگردا

 .کنم

 در دل پوزخندی به شینای سادهدل زدم. کای حتی زمانی که کنارشان بودم هم دلش پیش نیرا بود و من خیال

 .واهی با او بودن را در سر میپروراندم

 .الی دلتنگیهایم پنهان کردم. تمام درندهها جز آلبین رفته بودنددستهایم روی دامنم چنگ شد و بغضم را البه

 .کیارش چوب باریک سرخ شدهای را از کنار آتش بیرون کشید

 

 

 

 

 هوا تاریک بود و سرخی چوب خودش را نشان میداد. چوب در دستهایش میچرخید و قلـ*ـب من با هر

 .چرخش او ضرب میگرفت

 !و بکشونه اینجاخب قراره صدای نالههات راهنما ر -

 بدون لحظهای تعلل سرخی چوب را روی سـ*ـیـنـهی کای فرود آورد. جیغ از ته دلی کشیدم. صورت کای سرخ

 شده بود و رگهای صورتش از درد بیرون زده بودند؛ ولی کوچکترین نالهای نکرد. چهرهی وود در لحظه تغییر

 کاری نکرد. دستم را باال بردم تا با وردی دستهای کرد و وقتی نگاه مستقیم کیارش را دید، به خاطر حرف من

 کیارش را از روی پوست کای جدا کنم؛ اما فایدهای نداشت. دستهای آلبین روی موهایم نشست و از عقب به

 .زمین پرت شدم

 .چوب همینطور روی پوست کای کشیده میشد و من جای او ضجه میزدم

 .کیارش ولش کن لعنتی... اون هنوز خوب نشده -

 .صدایم را با فریاد به سمتش پرت میکردم و او بیاعتنا، چوب را به آرامی روی پوستش میکشید

 .نگاه خیره و انگشتهای بازشدهی وود، صورتش را برافروختهتر کرده بود

 در دستهای آلبین، با طنابی به قدرت درندهها اسیر شده بودم. بوی گوشت سوختهی کای و صورت در حال

 .تنگ کرده بود عذابش نفسم را

*** 

 شینا

 کای بدون کوچکترین صدایی فقط به صورت کیارش زل زده بود. من نگران بودم نگاههای لرزان و گداختهی

 .کای، کیارش را جریحتر نکند تا مجبور بشوم جنازهاش را از زیر دستهای این درندهی وحشی بیرون بکشم
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 .انگشتانم یخ کرد؛ نمیدانستم چه خوابی برایش دیدهدستهای کیارش بلند شد و درست روی سر کای فرود آمد

 است. دست آزادش روی موهای سیاه و خاکیشدهاش نشست و سرش را به عقب کشاند.دستی که چوب آتش

 .گرفته در آن دود میکرد را زیر گلوی کای کشاند. سر سرخ چوب، درست زیر سیبک گلوی کای نشسته بود

 اونی که نیرا رو برد کی بود؟ -

 رت کیارش مماس با صورت خیس و عرقکردهی کای بود و نگاه آتشگرفته و بیجان گرگ سفید لحظهای ازصو

 .روی صورت کیارش جدا نشد

 به چه دردت میخوره؟ نکنه ترسیدی؟ -

 لحن کای با لـ*ـبخند پر از دردی که روی لـ*ـبهایش نشسته بود، صورت آرام کیارش را به آتش

 .کیارش مماس با صورت کشیده شدهاش قرار گرفتکشید.دندانهای بیرون زدهی 

 

 

 

 

 .اونی که باید بترسه تویی کای! قول میدم تا ترس رو تو چشمای مردهی نیرا ندیدی نکشمت -

 نگاه وود روی صورت کیارش کشیده شد و نگاه خیرهی من آتش چهرهی وود را کمتر کرد؛ ولی هر لحظه ممکن

 ش را به کشتن بدهد. پوزخند صدادار کای به خندهی مـ*ـرد*انـهایبود، حرفهای من را فراموش کند و خود

 .تبدیل شد و ظاهر آرام کیارش را درید

 .هنوز نمیدونی با کی داری میجنگی -

 .کای همچنان با درد میخندید که دست کیارش از موهایش کشیده شد و درست روی سـ*ـیـنـهی او فرود آمد

 ین را پس زدم و به سمت کیارش دویدم. هنوز به آنها نرسیده بودم کهجیغ از ته جانی کشیدم و دستهای آلب

 دستهای آلبین روی موهایم نشست و از پشت به زمین کوبیده شدم. دنیل ایستاده بود و به نمایش وحشیانهی

 کیارش زل زده بود. دست کیارش در سـ*ـیـنـهی کای فرو رفت. صدای خرد شدن استخوان قفسهی

 .دلم را پاره کرد؛ خندهی تلخ کای خشک شدسـ*ـیـنـهاش بند 

 پنجههای وود بیاختیار تنهی درختی که میزبان کای بود را زخمی کرد و صدای خرد شدن پوستهی درخت زیر

 دستهایش و نگاه متعجب کیارش باعث شد، خودش را از آنها دور کرد.قدمهای شل و بیجان وود را نمیدیدم و

 .رون سـ*ـیـنـهی کای میچرخیدتمام حواسم پیشِ دستی بود که د

 :کیارش کنار گوش کای، درحالیکه دستش را با فشار زیادی میچرخاند، نالید

 اونی که نیرا رو برد کی بود کای؟ -

 :صدای نفس خفهشدهی کای نالهام رابلند کرد. با تمام جانی که در صدای خشدارم بود، فریاد زدم

 .ش کنمن میدونم... مـ...ن میدونم. اون رو ول -
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 آلبین دستهایم را رها کرد و به سمت کیارش دویدم. چهرهی آتشگرفتهی کیارش وقتی به صورتم خورد؛ ترس

 برای لحظهای دستهایم را یخ کرد. نگاهم به دست کیارش بود که آن را با صدای مشمئزکنندهای از سـ*ـیـنـهی

 .می گرگ و دستهای خونی درنده انداختمکای بیرون کشید. نفس راحتی کشیدم و خودم را بین سـ*ـیـنـهی زخ

 لـ*ـبخند دوباره به صورتش برگشته بود. دستمال سفیدی را از جیب شلوار سیاهرنگش بیرون کشید. درحالیکه

 :انگشتهای خونیاش را با آرامش پاک میکرد پرسید

 خب اون کیه؟ -

 .یکی از اهالی دهجنگیه -

 .وادارم کرد بیشتر توضیح بدمحرکت دستهایش کند شد و چشمان میشی پرسشگرش 

 !ازخاک فهمیدم؛ وقتی نیرا رو برد، زمین برای لحظهای آروم شد. فک کنم از اهالیِ همین جنگل باشه -

 .ابروی چپش باال رفت، هیچ نشانی از اعتماد در چشمهایش نبود

 

 

 

 

 مطمئن باشم که همهی حقیقت رو میگی دیگه نه؟ -

 .ولی سنگینی نگاهش کامالً حس میشدنگاهش به انگشتهای خونیاش بود؛ 

 ...آره فقط -

 .نگاهش را باال کشید

 فقط چی؟ -

 .خودم را قدمی عقب، به سمت کای کشاندم

 اون یه درندهی معمولی نبود. یعنی تو هون چند ثانیه چیزای عجیبی ازش حس کردم که اصالً تو وجود شماها -

 .نور داشت حس نکردم. برعکس هالهی همهی درندهها، هالهی این

 حرفهایم خودم را به فکر فرو بـرده بود. نگاههای سنگین وود را احساس میکردم که با چهرهی درهمرفته به

 .دهان من زل زده بود. چند پلک محکم زدم. سوال کیارش به معمای بزرگی تبدیل شده بود

 .رتش را نزدیک کشیده بوددستهای کیارش از جلوی چشمهایم به موهایم رسید. خودم را عقب کشیدم، اما صو

 .جاش رو برام پیدا کن -

 نگاهش بین چشمهای وقزدهام میچرخید؛ دستش را کنار زدم و با تکان سر موافقت کردم. بهترین فرصت بود که

 کیارش را به دهجنگلی بکشانم. امیدوار بودم صدای تپش تند قلـ*ـبم را نشنیده گرفته باشد و اضطرابم را نخوانده

 رش درحالیکه نگاهش از پشت سر من، صورت کای را میدرید به سمت دنیل رفت. به سمت کایباشد. کیا

 .چرخیدم و بیاراده دستم روی زخمش نشست. قلـ*ـبش میتپید و رگهای پاره شدهاش، در حال ترمیم شدن بود
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 های زخمی کای اعتناتنها کاری که میتوانستم انجام بدهم، بستن جای زخم بود تا خونریزیاش بند بیاید. به نگاه

 نکردم و جفت دستهایم را روی قلـ*ـبش گذاشتم. سـ*ـیـنـهی عضالنی و مـ*ـرد*انـه اش، نفسم را برای

 لحظهای حبس کرد اما نفسهای داغ کای من را به مکانی که بودم برگرداند. شفای زخمش را بهانه کردم و

 عطر تنش گرفتم و تمام حسی که به جانم چنگپیشانیام را به سـ*ـیـنـهاش چسباندم. کـ*ـام عمیقی از 

 .میکشید را به سـ*ـیـنـهاش رساندم. زخمش شروع به جمع شدن کرد

 خیس شدن دستهایم نگاهم را به سمت آسمان کشاند؛ قطرههای ریز باران بوی نم خاک را بلند کرد. با زحمت

 د و نگاه عصبیام را به سمت خودشدستهایم را از تنش جدا کردم. صدای نازک آلبین چنگی به اعصابم کشی

 .کشاند

 .بسه دیگه خانوم کوچولو -

 لهجهی مزخرفش با صورت کشیده و الغرش کابوس آن شبهای جنگل شده بود و باید هرچه زودتر شرش را کم

 .میکردم. دستم را از زیر چنگالهایش بیرون کشیدم و کنار همان درختی که نشسته بودم برگشتم

 

 

 

 

*** 

 کیارش

 ی آسمان حتی از البهالی حصاری که شاخ و برگها به وجود آورده بودند هم قابل دیدن بود.رفتار دنیل باعثسرخ

 شد کمی از شدت سختگیریهایم نسبت به این گرگ سفید، کم کنم. قطرات ریز باران روی صورتم نشست و

 ای سفیدِ روی شانههایشان را کنار چادرها رهاامیدوار بودم هرچه زودتر بند بیاید. درندهها از راه رسیده بودند و الواره

 .کردند

 شینا کنار درخت نشسته بود و درحالیکه پنجههایش را داخل خاک کرده بود، با چشمهای بسته آن درنده را

 جستجو میکرد. باالی گودال رفتم و پیروزیام را نظاره میکردم. کمی تا طلوع آفتاب نمانده بود. به محض طلوع

 راغ آن غریبه میرفتم و امیدوار بودم باز هم برای دیدن قبر پریسیمایم بیاید تا هرطور شده راز زندهآفتاب باید س

 .ماندش را زیر نور خورشید بدانم. صدای فریادهای دنیل نگاهم را از آسمان گرفت

 .زود باشین. تکون بخورین ! تا بارون شدت نگرفته یه چادر درست کنید -

 دادم. پیراهن سفیدش زیر نم باران به شانهاش چسبیده بود. دستم را روی شانهاش قدمهایم را به سمتش شدت

 .گذاشتم. بدون آنکه به سمتم برگردد دستم را از روی شانهاش پایین کشاند

 : بهتزده پرسیدم

 !چیکار میکنی دنیل -
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 .همون کاری که واسهش تا اینجا اومدیم -

 .. چنگی به شانهاش زدم و به سمت خودم چرخاندملحن جدیاش چون پتک محکمی روی سرم فرود آمد

 !ولم کن کیا -

 ضربهی محکمی به سـ*ـیـنـهام کوبید که قدمی به عقب پرت شدم. نگاه درندهها به مجادلهی ما باعث شد

 جواب کارش را با ضربهی محکمتری پاسخ بدهم. دستم را به یقهاش کوبیدم و به نزدیکترین درخت میخکوبش

 غر و کشیدهاش زیر نم باران خیس شده بود و نگاه برّانش چشمهایم را نشانه رفته بود. نفس عمیقیکردم. ظاهر ال

 کشیدم و دندانهایم را روی هم فشار دادم. پنجهام را از روی سـ*ـیـنـهاش کنار کشیدم که پاهایش به زمین

 :رسید. پارگی آستینش را با دست مرتب کردم

 ...زایی هستی که پریسیما بود! پس سعی نکن قولی کهدنیل تو تنها باقیمونده از رو -

 .صورت گره خوردهاش حرفهایم را نصفه درید

 

 

 

 

 قول چی کیارش؟ من دویست سال پای قولم موندم. چی شد؟ هیچی! دارم دیوونگی آدمی رو میبینم که یه -

 کنار اون کیارش باشم، نه روزی عشقش به پریسیما برام افسانه و حسرت بود! کیارش من به پریسیما قول دادم

 این درندهای که دویست ساله دست از کینه برنمی داره تا خودش رو به کشتن بده. من نمیخوام بمیرم کیارش! من

 تازه بعد از دویست سال، نور خورشید رو دارم لمس میکنم، دلم نمیخواد به خاطر ندونم کاری یا عقدههای تو

 .کشته بشم با مجبور شم از جنگل برم

 حرفهایش در گوشم زنگ میخورد، نگاه جدیاش را خیلی وقت بود ندیده بودم. دستم از روی آستین لـ*ـباسش

 پایین خزید و نگاه آتشدار و قاطعش مانع میشد مستقیم به صورتش زل بزنم. زمزمهوار درحالیکه به درخت پشت

 :سرش زل زده بودم، گفتم

 !هم با پریسیما مردولی دیگه پریسیما زنده نیست. اون کیارش  -

 درد عجیبی به سـ*ـیـنـهام چنگ انداخت؛ دستم را روی دهانم گذاشتم و بغضی که راه نفسم را تنگ کرده بود را

 با درد عجیبی قورت دادم. زبری تهریشم را با کف دست کمی فشار دادم تا دردی که سالها جانم را به آتش

 .ری از روی دوشهایش کم شده بود بیسرو صدا سراغ چوبها رفتمیکشید، ظاهرم را نسوزاند. دنیل که انگار با

 باران کمی شدت گرفته بود و تنها آتش آن شب رو به زوال میرفت و من... به سرخیهایی زل زده بودم که با

 یک قطرهی باران خاموش میشدند. شینا همچنان درحال نوازش خاک بود و گرمای نفسش با بخار کمرنگی از

 .یزددهانش بیرون م

 صدای چکشها بلند شده بود و در این فرصت کم، ستون دو چادر آماده شده بود. دنیل گوشهی چادرهای روی هم
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 انداخته شده را به زمین میخکوب میکرد که متوجه جهت نگاهم شد. برای لحظهای دستش روی هوا ماند؛ ولی

 ل بود من را میترساند؛ ولی جرئت فکر کردنبیاعتنا دوباره شروع به کوبیدن کرد. چیزی که در پس رفتارهای دنی

 .به آن را نداشتم

 با پایم خاکسترهای کنار آتش را جمع کردم که احساس کردم صدای مسخرهای را از داخل گودال میشنوم. سر

 .چرخاندم و کمی دقت کردم. صدایی شبیه به ترقترق دندانها روی هم بود

 .تنش را نداشتم، از سرما روی هم میکوبید و کالفهام میکردصدای کوبیده شدن دندانهای آشنایی که دل کش

 عطری که ساعتها بود بینیام را پرکرده بود؛ یاد جانانم را دوباره زنده میکرد و دلتنگیام را قلقلک میداد. چیزی

 بوداز درون مجبورم میکرد به هر بهانهای که شده، لحظهای کوتاه تسکین موقتی را به زخمی که دنیل باز کرده 

 بدهم. تقریباً به بوی خونش عادت کرده بودم؛ ولی چشمهای سیاه و گستاخش کشش پاهایم را به سمتش بیشتر

 .میکرد

 

 

 

 

 یقهی اُوِرکتم را باال کشیدم و به سمت چاله رفتم. صدای کوبیده شدن پاهایم، صدای جیغ غریبهی آشنا را اکووار

 اریکی عـ*ـطـر تنش را بو کشیدم. پشت تختهسنگ پنهاندر فضای غار پخش کرد. نفس عمیقی کشیدم و در ت

 شده بود. متوجه من که شد پاهایش را به سمت خود کشاند. صدای لرزش نفسهایش را میشنیدم. رو به باالی

 :گودال فریاد زدم

 ...چند نفرتون بیاد اینجا -

 غرشهای عجیبی که از الیصدای من باعث شد گرگ نوجوانی که اطراف او بود خودش را سمت او بکشد و با 

 طنابهای داخل دهانش بیرون میآمد؛ من را از او دور کند. به رفتارهایش پوزخند مسخرهای زدم و منتظر درندهها

 .شدم

 درندهها به محض شنیدن پایین آمدند و دنبال من میگشتند. رو به یکی که از بقیه جثهی بزرگتری داشت، با

 :دست، گرگها را نشان دادم و گفتم

 .ببرشون باال، کنار کای ببندشون. بوشون داره حالم رو بههم میزنه -

 : همین که به سمت آنها رفتند، غریدم

 .تا آتیش باال کامل خاموش نشده، آتیش و چنتا چوب بیارین -

 صدای حرکت شالقوارشان و زوزههای گرگها، فضای تاریک گودال را متشنج کرده بود. ایستاده بودم و

 تالش درندهها نگاه میکردم؛ به فکر جهنمی بودم که فردا قرار بود همهی آنها را بسوزاند و من با درحالیکه به

 خیال آسوده تمام جنگل را به پایگاه درندههایی تبدیل کنم که حتی یک گرگ هم حق نفس کشیدن زیر سقف
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 .جنگلشان را نداشته باشد

 وب سرخی برگشت. چوب را از او گرفتم و به دیوارهی گودالدرندهها گرگها را باال بردند. یکی از آنها با تکه چ

 .تکیه دادم

 شلوار سیاهش نتوانسته بود سفیدی ساق پایش را بپوشاند. به سمتش رفتم، به محض دیدن من جیغ خفهای کشید

 و تا جایی که میتوانست خود را به سنگ چسباند. تمام تنش میلرزید و موهای

 آزاد شده بود. اورکتم را در آوردم و روی تنش کشیدم. مبهوت نگاهم میکرد و سیاه ژولیدهاش از حصار روسری

 دیگر خبری از جیغهای از ته دلش نبود. وقتی نزدیکش شدم، بوی پریسیما که از تن این دختربچهی انسان، به

 .جانم خنجر میکشید، میلم را برای به آ*غـ*ـوش کشیدنش به آتش میکشید

 .کردم و بیاختیار موهایی که گردی صورتش را آزار میداد کنار زدم اُوِرَم را روی تنش محکم

 .به سختی از کنارش دل کندم و به سمت گوشهای از گودال رفتم

 

 

 

 

 جایی که اصالً فکرش را نمیکردم که بعد از مرگ پریسیما به آنجا برگردم. صدای خندههای شیطنتآمیز زیبایم

 دویست سال از روزی که این کوزه را پر کردم تا اگر روزی پریسیما در در گوشم پیچید. باورش برام سخت بود که

 .این گودال افتاد بتواند خودش را گرم کند، میگذشت و من همچنان زنده بودم

 دویست سال پیش زمانی که کوزهی روغن آتشزا را برای مبادای پریسیمایم پر میکردم؛ او میخندید و کنایهام

 :میزد که

 .«میره من یه ساحرهام جان دلتو چرا یادت » -

 .گفتنش هزار بار در گوشم زنگ خورد و دستهایم را برای رسیدن به کوزهی دربسته میلرزاند« جان دل»صدای 

 .نگاهم به دستهای لرزانم افتاد و با اندوهی که سـ*ـیـنـهام را میسوزاند چنگی به کوزهی سفالی زدم

 های درندهها برای شکار در تاریکی بود و همهچیز به وضوح دیدهبه سمت او برگشتم. فضا تاریک بود ولی چشم

 میشد. به فاصله چند متر از گیشا چوبها را جمع کردم و روغن دویست سالهای که غلیظ شده بود را روی چوبها

 .ریختم. سرخی سر چوب، آتش کوچکی را روشن کرد

 ...ای آن تصویر کرده بود و منچشمهای خیرهی او به آتش و بخار دهانش تضاد زیبایی را با گرم

 .و من خیره به چشمهایی بودم که ترس از من در نبض پلکهایش هویدا بود

 .شانههای دخترک زیر اورکت کهنهام میلرزید و چشمانش از اشک و حیرت مملو شده بود

 نر سعی کردم تا ایپلک زدم و نفس عمیقی کشیدم. بوی آشنایی در بینیام پیچید. با انزجار به سرفه افتادم و بیثم

 .هوای ناخواسته را، از ریههایم بیرون کنم
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 گفتن جانانم، در گوشهایم میپیچید و نبوییدن عطر وجودش از فضای گودال، برایم ناممکن« کیارش»صدای 

 .بود

 .آهی کشیدم و با نوک کفش چرمیام، ضربهی محکمی به سنگهای اطرافم زدم

 شودم و روی پاشنهی پا چرخیدم. دخترک در وضعیت سابقش، گوشهیآب دهانم را به سختی فرو دادم. چشم گ

 گودال چمباتمه زده بود. باید از او متنفر باشم؛ حداقل برای دوستی با راهنما؛ ولی کشش عجیب چشمهایش من را

 .فلج میکرد. با اینکه هیچ شباهتی به جانان من نداشت؛ ولی نمیتوانستم از او دور بمانم

 گ بزرگی که زیر پاهایش بود را کنار زدم. بخار نفس از دور دستمالی که به دهنش بسته شدهکنارش خزیدم و سن

 بود بیرون میزد و موهایش از زیر حصار روسریاش بیرون خزیده بود. عطر عجیبش دستهایم را ناخودآگاه به

 رش رسید وسمت خودش کشاند. کنارش زانو زدم و دستهایم بدون ذرهای تعلل از کنار گوشش به پشت س

 

 

 

 

 دستمال گرهخورده با موهایش را بدون عجله باز کردم. نفسهایش تند شده بود و تکان خوردن قفسهی

 .سـ*ـیـنـهاش از نفسهای پشت سرِهم، باال و پایین میشد

 .سرش را کنار کشید، ترس در حدقهی لرزانش فریاد میکشید

 .و صورت سرخشدهاش را در تاریکی غار هویدا میکرد نورِ آتشِ تازه جانگرفته، درست روی صورتش افتاده بود

 درحالیکه به گردی صورت سبزهاش زل زده بودم؛ دستم بیاراده به سمت دستهی سیاهرنگی از جنس ابریشم رفت،

 .که چشمهایش را استتار کرده بود

 صدایکمی خودم را عقب کشیدم تا متوجه ضعف عجیبم در برابر خودش نشود. هنوز چانهاش میلرزید. 

 :خشدارشدهاش، از تارهای صوتی یخزدهاش ر به زحمت باال آمد

 با نیرا چیکار داری؟ -

 گوشهی اورکتم که از روی شانهاش پایین آمده بود را روی شانهاش کشیدم و بدون آنکه نگاهی به آن دو تیلهی

 :سیاه بیندازم گفتم

 .مجبورم نکن دوباره دهنت رو ببندم -

 ورتش را به آتش نزدیک کرد. پاهای یخکردهاش را کنار آتش کشاند. طنابهایشانهاش را عقب کشید و ص

 محکم دور مچ پاهایش، زخم سطحی را به پوست سفید زیر شلوار تحمیل کرده بود. بوی خونی که از زخم زیر

 .پارچه میآمد، تا مغزم را آتش زد. همین که دستم را نزدیک کردم، جیغ خندهداری کشید

 .ه باال پرید و گرهی ابروهایم باز شددستهایم ناخواست

 چیکار میکنی؟ -
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 .زانویم را روی زمین گذاشتم و درست مماس با پای زخمشدهاش نشستم

 !هیچی، تکون نخور -

 مچ یخکردهی پایش را چنگ محکمی زدم تا حرکت اضافهای نکند. طناب محکم شده را با فشار اندکی پاره کردم

 .و کنار آتش کشاندم

 .ش را جمع کرد و در حالت تدافعی روبهرویم نشست و خیره نگاهم کردسریع پاهای

 چرا اونشب نجاتم دادی؟ -

 صدایش کمی جان گرفته بود. دستم را روی آتش گرفتم. تظاهر به گرمای آتش، برایم جذابتر از پاسخ دادن به

 .سوالش بود

 .مجبور بودم؛ ولی االن نیستم. پس تا پشیمون نشدم، ساکت باش -

 

 

 

 

 صورتش را داخل کتم فرو کرد و سرش را بین شانههایش امان داد؛ اما بوی اغـ*ـوا کنندهی خون روی زخمش،

 کالفهام کرده بود. گلویم خشک شده بود. درحالیکه چشم به شلوار سیاهش دوخته بودم، نتوانستم به زخمش

 .بیتوجه باشم

 .ساقِ پای جمعشدهاش را به سمت خودم کشیدم

 .یخوام زخمت رو ببینمنترس، فقط م -

 پارچهی شلوارش را کمی باال دادم، صورت جمعشدهاش شرمش را فریاد میزد. نگاهم از صورتش به زخم سطحی

 .روی پوستش افتاد

 انگشتم را روی زخم کشیدم تا با کنار زدن خون بستهشدهاش عمق زخم را بسنجم. سوزش زخمش باعث شد

 .ه چشمهای به اشکنشستهاش بکشاندنفس دردناکی بکشد و دوباره نگاهم را ب

 عجب رویای عجیبی بود. چهرهای که هیچ شباهتی به جانانم نداشت؛ اما در کنار او بودن برایم آرامشی عجیب

 داشت. حس روزهایی را داشتم که پریسیما کنارم بود و جودش را به راحتی حس میکردم؛ مثل عطر بارانی که

 .دفضای چند متری گودال را پر کرده بو

 انـ*ـگشــتـم را روی پـ*ـوست نازک پـا*هـایش کشیدم و خاطرات خیلی دوری برایم زنده شد. نهیب عقلم به

 .دستهایم باعث شد دستم را کنار بکشم و خودم را از وسط افکاری که در آن غرق بودم بیرون بکشم

 .پارچهی شلوار را روی پایش کشیدم و خودم را کامالً عقب کشیدم

 !م را آتش زده بود و برای لحظهای افکارم را خاموش کرد که این دختر پریسیما نیستتشنگی روان

 من که عقب کشیدم، او فرصت را مناسب دید و درحالیکه با چشمهای درشتشدهاش مراقب من بود کنار آتش
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 .خزید

 میکرد تا موهایموهایش تمام صورتش را پوشانده بود. کالفه سر تکان میداد و مثل پیرزنها غر میزد و سعی 

 .صورتش را کنار بزند

 چهرهی مغمومش خندهدار به نظر میرسید. دستم را دراز کردم و موهای روی صورتش را پشت گوشهایش

 کشاندم. آنقدر سریع بود که فرصت ترسیدن هم نداشت. لـ*ـبهایش را گزید. چشمهایش بین دست و صورتم

 .میچرخید

 ...چهطوری این کارو -

 :سوال مسخرهاش شده بود سرش را پایین انداخت خودش که متوجه

 ...چرا این سوال رو پرسیدم؟! خب تو هم -

 من چی؟ -

 

 

 

 

 جسارت در لحن آمرانه و بچگانهاش، بوی انسان بودن میداد. آنهم برای منی که دویست سال، تمام خصلتهای

 .انسانیام را کشته بودم

 :مِنمِنکنان ادامه داد

 ...جوری بگم! هم مثل این وحشیایی، هم نیستی! تو من رو نجات دادی، نیرا میگفت توتو هم... نمیدونم چه -

 !اون گرگ لعنتی هم مثل بقیهی نژادش خونخواره و خودخواه -

 صدایش در سرم پیچید و باعث شد استخوان فکم روی هم تکان صداداری بخورد. شنیدن اسم راهنما هم آتشم

 .ه تنم خورده بود و شنیدن نامش هم جریحترم میکردمیزد. چوب نسل راهنماها، بارها ب

 ...آخه نیرا مثل بقیه نیست کیارش! اون خودشم زخمخوردهی گرگاس -

 اجازه ندادم بیشتر از این تجربه این همه سال جنگیدن با گرگینههای وحشی را با حرفهایش در ر*ابـ*ـطـه با

 ود و مطمئن بودم اگر قبیلهی محکمی پشتش بود، بهراهنما، به سخره بگیرد. او هم مثل همخونهایش وحشی ب

 .همین گیشا هم رحم نمیکرد و به جرم نجات یافتنش به دست من، قصاصش میکرد

 :به صورتش نزدیک شدم و درحالیکه چشمهای خونبستهام نگاهش را میدرید غریدم

 .این حیوونا همهشون مثل همان -

 ضد و نقیض وجودم را فرا گرفت. کالفه داخل موهای با وحشت گوشهی گودال در خودش جمع شد. دو حس

 کوتاه و مرطوبم چنگ زدم و مشتم را به دیوارهی گلیِ گودال کوبیدم. دنبالهی ریشه بیرون آمده از دیواره، در بافت

 .انگشتان بستهام فرو رفت و دستم در کمتر از چند ثانیه غرق به خون شد
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 ک نمدار کف گودال میریخت. مشت بستهام را از دیوارهی گودالخون از دستم مثل چشمه میجوشید و روی خا

 .فاصله دادم و همزمان ریشهی درخت با حالت دردناکی، بندبندِ بافت دستم را شکافت و بیرون آمد

 .از شدت درد دندانهایم را روی هم فشردم و به حسهای بیدارشدهام لعنت فرستادم

 ع آفتاب چیزی نمانده بود و امیدوار بودم آن غریبه امروز هم پای قرارشنمیتوانستم بیشتر از این صبر کنم. تا طلو

 .با پریسیما بماند و بیاید

 زخم دردناکم را الی دستهایم فشردم و آخرین نگاه را به صورت غریبهی آشنای روبهرویم انداختم و از چاله

 .بیرون زدم

*** 

 نیرا

 کان بخورم. ناله میکردم و قدرت تکلم نداشتم. حجم عظیمیصدای فریادهای وود را میشنیدم؛ اما نمیتوانستم ت

 از سنگینی را روی سـ*ـیـنـهام حس میکردم. آخرین فریاد ویا را شنیدم که با آخرین نالهی نونا در آن شب

 

 

 

 

 کذائی، ادغام شد. از ته جان جیغ میکشیدم؛ اما کسی صدایم را نمیشنید. تکان دادن شانهام، جسمم را از حالت

 .ختی بیرون آوردکر

 .نیرا، نیرا! بیدار شو -

 با هین کوتاهی از خواب پریدم. دستهای هیراد هنوز روی شانهام بود. تیلهی آبیرنگ چشمهایش من را یاد شب

 !گذشته انداخت؛ آمدن آنا و جشن زایش

 با درد خفیفی بلندنفهمیدم کی کنار شومینه درحالیکه کتفم روی کاناپه گزگز میکرد خوابم بـرده بود. دستم را 

 : کردم و رو به هیراد پرسیدم

 ساعت چنده؟ -

 .درحالیکه کتری را از کنار شومینه به سمت آشپزخانه میبرد، نگاهی به ساعت گرد روی دیوار روبهرویش انداخت

 .هنوز شیش نشده -

 .یک ساعتم نشده که خوابیدم -

 م؟دیدم داری ناله میکنی بیدارت کردم. چایی میخوری بذار -

 .آره -

 نگاهم به سمت پنجره کشیده شد. آفتاب هنوز طلوع نکرده بود و گرمای مطلوب شومینه خواب را به چشمهایم

 ریخته بود. نمیدانستم علیرغم نگرانیام چهطور برای لحظهای خوابیده بودم. هنوز چشمهایم میسوخت و
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 یکه سعی میکردم سنگینی چشمهایم را باپلکهایم با زحمت باز بود. خیسی کنار دهانم را پاک کردم و درحال

 انگشتهای دستم بگیرم، خمیازهی خندهداری کشیدم. صدای هیراد خمیازهام را نصفه گذاشت و از ترس آنکه من

 .را با دهان باز نبیند، سریع خودم را جمعوجور کردم

 نقدر آشفته میخوابی؟بعد از اینکه آنا رفت؛ رفتم یه چایی دم کنم. برگشتم دیدم خوابت بـرده. چرا ا -

 .اصالً تصور نمیکردم پسر بیزبانی که به زحمت جواب مشتریهای مغازه را میداد آنقدر خونگرم و مهربان باشد

 تصور او درآشپرخانهی خانهام در حال درست کردن صبحانه تصور محالی بود؛ اما تجربه ثابت کرده بود هیچ امر

 .محالی وجود ندارد

 :الیکه بدن کرخت شدهام را روی کاناپه میکشیدم گفتمپوف محکمی کردم و درح

 .خیلی وقته یه خواب آروم ندارم. دلم میخواد زمستون زودتر بیاد و این قائله تموم شه و به خواب زمستونی برم -

 مگه گرگام مثل خرسا میخوابن؟ -

 کج گوشهی لـ*ـبش حرف در چهارچوب در ایستاده بود و درحالیکه موهای سیاهش را میخاراند؛ با لـ*ـبخند

 .جدیام را به سخره گرفته بود.گلویم را صاف کردم تا از حالت خوابآلودگی بیرون بیایم

 

 

 

 

 !فک کنم تو بیشتر با گرگا بودی تا من -

 .گفتی گرگا، راستی خوابت برد فرصت نشد راجعبه جشن زایش حرف بزنیم -

 آره، آره. خب تو چی میدونی؟ -

 .هت میگموایسا االن میام ب -

 نگاهش را داخل آشپزخانه انداخت و درحالیکه به سمت کتری در حال جوشیدن میرفت، با دست اشاره به صبر

 .کردنم کرد

 گـ*ـرد*نم را تکان دادم، صدای ترقترق استخوان گـ*ـرد*نم را شنیدم. نگرانی مثل خوره جانم را میخورد و

 .مغزپستهای آشپزخانهام بودمجبور بودم تا امشب صبر کنم. نگاهم به چهارچوب 

 هیراد درحالیکه لیوان چای و مخلفات صبحانه را داخل سینی گرد روحی گذاشته بود به سمت من آمد. بوی چای

 .تازهدم را مدتی بود فراموش کرده بودم. سینی را روی زمین گذاشت و من مجبور شدم از کاناپه پایین بیایم

 .د. عطر دارچین تازهاش بیاختیار دستم را به سمت خودش کشاندنگاهم به چای قرمزرنگ داخل استکان بو

 استکان را زیر بینیام گرفتم و کـ*ـام جانداری از بوی چای گرفتم. نگاه خیرهی هیراد باعث شد، کمی معقولتر

 .برخورد کنم

 ...خودت چی؟ چای -
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 را پاک کرد. در دل لعنتیمجدداً لـ*ـبخند کجی زد و سرش را پایین انداخت و خاک ننشتهی روی شلوارش 

 حوالهی خودم کردم و تا جایی که داغی چای اجازه میداد سرکشیدم. لیوان را بین دستهایم محبوس کرده بودم و

 :درحالیکه گرما و طعم لـ*ـذتبخشش را پایین میدادم؛ پرسیدم

 خب جشن زایش، چی هست اصالً؟ -

 ند، موهای عـریـ*ـان روی پیشانیاش را کنار زد ودرحالی که تکان ریزی خورد تا مسلط و رو به من بنشی

 .درحالیکه به چشمهایم زل زده بود شروع کرد

 خب جشن زایش، ببین نیرا، من یادمه آلفاها خیلی سال پیش برای اولین بچهشون، که آلفای بعدی هم بود، -

 ون جشن، ساحرهها فرزند آلفاجشن زایش میگرفتن. یعنی ماه آخر بارداری مادر، یه جشنی ترتیب میدادن که تو ا

 .رو متبرّک میکردن

 خب این چه ربطی به کشتن کیارش داره؟ -

 .لقمهی کوچک نانی که درست کرده بود را دستم داد

 .عجله نکن، این رو بخور تا بهت بگم -

 .چنگی به لقمهی کوچک زدم و لقمه را داخل دهانم گذاشتم. متوجه نگاه منتظرم شد

 

 

 

 

 نمیفهمم. فقط مطمئنم به اون دایرهای ربط داره که ساحرهها درست میکنن و مادر و نوزاد روربطش رو منم  -

 .توش میذارن تا متبرک بشن

 دایرهی چی؟ -

 دایره، حصاریه که برای این جشن ساخته میشه، قدرت عجیبی داره. شاید شینا میخواد تو اون دایره رو بسازی تا -

 .علیه کیارش ازش استفاده کنه

 یراد باور کن نفهمیدم چی گفتی! من که ساحره نیستم، چهجوری باید اون دایره رو درست کنم؟ اصالً اونه -

 !دایره رو نباید نقاشی کنم که! واسه ساختنش یه چیزی الزمه دیگه؟

 .آره خب یه چیزایی الزمه، یه حصار باید بسازیم. فک کنم بدونم چهطوری میشه یه حصار ساخت -

 .انگار چیزی را میدانست اما مطمئن نبود. نگاهی به پنجره انداخت نگاهش گنگ بود،

 .چیزی نمونده هوا روشن بشه. بعد از روشن شدن هوا باید یه سری به نوشتههای جافا بزنم -

 دستنوشته چیه؟ -

 .نگاهش به آتش اَلوگرفتهی داخل شومینه افتاد. نفس صداداری کشید

 جافا قبل از مردنش اصرار داشت صندوقچهش رو نگه دارم. میگفت این نمیدونم بتونه کمک کنه یا نه! ولی -
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 .دست نوشتهها از خانوادهمه، فک کنم بشه راجعبه رسم و رسومات مشترک ساحرهها و گرگینهها چیزی پیدا کرد

 .پلکهای پشت سرِهم زد و اخمهای گرهخوردهی خود را به لیوان نصفهی دست من دوخت

 ل کنم بیپاسخ میماند. به سکوتش احترام گذاشتم و تهماندهی چای را سرکشیدم ومیدانستم اگر باز هم سوا

 روی سینی گذاشتم. لـ*ـبهای درشتش خشک شده بود و تشنگیاش را حس میکردم؛ ولی انزجاری که نسبت به

 قابل درندههای دیگر که خوی حیوانیام را آزار میداد، نسبت به او نداشتم. چیزی در وجودش احساس میکردم که

 .فهم نبود ولی تفاوت او با بقیهی درندهها را توجیه میکرد

 .صدایش رشتهی افکارم را درید

 نیرا؟ -

 .سینی روحی که میان دستم گرفته بودم بین زمین و آسمان ماند و نگاهم به چشمهای آبیاش دوخته شد

 بله؟ -

 اون درنده با تو چه خصومتی داره؟ -

 .تم و با سینی، به سمت آشپزخانه رفتمدست آزادم را روی کاناپه گذاش

 !مشکل اون با من نیست. با گرگینههاست! اون دهجنگلی رو میخواد ولی بدون گرگینهها -

 

 

 

 

 نگاهم به پنجرهی روشن اتاق افتاد. گرگومیش صبح رسیده بود و بوی نم باران که از البهالی درز پنجرهها

 گاه هیراد بعد از من به پنجره کشیده شد. درحالیکه نیمه بودنمیآمد، تمام حواسم را به سمت خودش کشاند. ن

 حرفهایش را متوجه شده بودم، ولی رفتن را ترجیح داد. ایستاد و درحالیکه لـ*ـباسش را مرتب میکرد چنگی به

 .موهایش کشید و با دست روشنایی بیرنگ پنجره را نشان داد

 ...برنگشتم جایی نرو دیگه هوا روشن شد. منم باید برم. نیرا، تا من -

 نمیتوانستم مثل شب گذشته، بنشینم و منتظر از بین رفتن زمان بمانم. لـ*ـبهایم را جمع کردم و درحالیکه از

 :آشپزخانه بیرون میپریدم، گفتم

 .منم باهات میام. نمیتونم اینجا بمونم -

 .کنجکاویام برای دیدن چیزی که هیراد گفته بود، طاقتم را کم کرده بود

 .نه، یعنی... خودم میام بهت خبرش رو میدم -

 ی محکمی که شنیدم و نگاهی که از صورتم دزدید؛ رغبتم را بیشتر کرد. به سمتش رفتم و درحالیکه اورم را«نه»

 :روی آرنجم انداخته بودم؛ گفتم

 .نه، الزم نیست بیای. فک کنم مجبوری من رو با خودت ببری -
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 !و نمیتونی باهام بیای نیراآخه، بعدش باید برم جنگل. ت -

 جنگل واسه چی؟ -

 .یه قراره... نمیتونم با کسی... یعنی، باید تنها باشم -

 .نگاهش را مدام از من میدزدید

 تعجب در چشمهایم هویدا بود؛ ولی او بیتوجه به من به سمت درب خروجی رفت. قدمهایم را بلند کردم و کنار در

 .خودم را به او رساندم

 .قرارت نمیشم. باید از اوضاع خانوادهم خبری بگیرممزاحم  -

 .بدون آنکه جوابم را بدهد یقهی کاپشنش را مرتب کرد و از در بیرون رفت

 خورشید هنوز کامالً نتابیده بود و گرگومیش صبح، روبهروشنایی بود. باران تمام آسفالت سیاهرنگِ جادهی دِه را تر

 یر چراغ برق روبهروی خانهام افتاد. بعد از طوفان دیگر تعمیر نشده بود وکرده بود. نگاهم به المپ شکستهشدهی ت

 تقتقِ باران روی محافظ آهنیاش سکوت دهجنگلی را میشکست. درحالیکه کاله اُوِرم را روی روسریام

 میکشیدم، نگاهم به صندلی خالی عمووَلی افتاد که زیر باران خیس شده بود و پارچههای شستهشدهی طاهره،

 طناب سراسری خانهاش پهن بود، اما خبری از خودش نبود. کاله را کامالً روی صورتم کشیدم و دستهایم را روی

 .به جیبهایم فرو کردم. لـ*ـباسهای هیراد آنقدر راحت بود که اصالً مـ*ـرد*انـه بودنش را احساس نمیکردم

 

 

 

 

 م. جثهی متوسطی داشت و کفشهای بزرگ چرمشقدمهایم را سریع کردم تا خودم را به مرد الغر روبهرویم برسان

 در چالههای آب فرو میرفت. قدمهایش بلند بود و فرارش از من، در تند راه رفتنش هویدا بود. به سمت مغازهی

 خاله رفت. قفل آهنی را با کوچکترین فشار شکست و وارد شد. هنوز کامل داخل نرفته بود که المپ نارنجیرنگ

 .مغازه را روشن کرد

 .بیا تو -

 .بدون اینکه نگاه کند؛ داخل مغازه شد. آهنهای سرد و خیس درب مغازه را پشت سرِ او هل دادم و وارد شدم

 .مسافت خانه تا مغازه خیلی نبود؛ اما باران خیسمان کرده بود. برای وارد شدن به اتاقک انباری هیراد عجله نداشتم

 باز شد و یکراست به سمت صندوقچهی گوشهی اتاقکدرب کوچک و قهوهای گوشهی مغازه با تقهی دستش 

 رفت. هنوز کاسهی دمنوشی که خورده بودم کنار تشکی که خوابیده بودم، دیده میشد. اتاق تنگ و روشن و

 خفقانآورش به سـ*ـیـنـهام چنگ میکشید. نگاهم را از بالش و تشک روبهرویم دزدیدم. عرق شرم روی پیشانیام

 .وی شقیقهام گرفتمرا با نوک انگشتم از ر

 هیراد بدون توجه به من صندوقچه را باز کرده بود و چیزهایی شبیه به پوستینهای چرمی را از صندوق بیرون
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 میریخت. آب دهان جمعشده را با زحمت پایین دادم و کنار صندوقچه نشستم. نگاهم بین دستها و صورت هیراد

 لخـ*ـتی که جلوی صورتش ریخته بود اجازه نمیداد میچرخید. تکتک پوستینها را بیرون میریخت. موهای

 .صورتش را ببینم. کالفه شده بودم و عجله امان نمیداد خیلی صبور باشم

 پوستینها را باز میکرد و با یک نگاه آنها را کنار میگذاشت. کمکم سرم داغ میشد و فضای آنجا کالفهام

 .گاهم را از سقف اتاقک به سمت خودش کشاندمیکرد. نفس داغشدهای را بیرون دادم که صدای هیراد ن

 .ایناهاش، پیداش کردم -

 .پوستین قهوهایرنگی را بین زانوهای من و خودش باز کرد

 دایرهای از جنس قدرت ساخته میشود و اولین نور از تابش خورشید، متبرک میکند»بلند میخونم گوش بده.  -

 ...وایسا ادامه داره« نژاد گرگها را

 .روی پوستین تکان میخورد و زمزمههای ریزش را متوجه نمیشدمانگشتهایش 

 .هیراد بلند بخون -

 .میگه که، ساحرهها به دایره قدرت میدن و قدرتشون رو از خود جنین میگیرن -

 .گیج نگاهش میکردم، حرفهایش برایم غریبه بود

 دیگه چی نوشته؟ -

 .این رو ببین -

 

 

 

 

 شاندم. دایرهی بزرگی وسط پوستین نقاشی شده بود و در چهار نقطهی مقابلنگاهم را به جهت انگشت اشارهاش ک

 .هم، در چهار طرف دایره، چیزهایی نقاشی شده بود

 اینا چیان؟ -

 .هیراد نگاهش را از نوشتهها گرفت و به جهت انگشت من دوخت

 !اینا چهار عنصر اصلیه که ساحرهها ازش قدرت میگیرن؛ آب، خاک، باد، آتش -

 !یعنی اینا هم باید باشن؟پس  -

 اینا بدون وجود ساحره به دردی نمیخوره. به اون دختره اعتماد داری؟ -

 سوالش معضل بزرگی بود که جوابش را نمیدانستم. از یک طرف سقف شب را ساخته بود و از طرفی جان ارورا را

 .به او مدیون بودم

 .نمیدونم. شینا هیچوقت موضع مشخصی نداشت -

 چی؟ نقطهضعف -
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 .نگاهش را به چشمهایم دوخت و مطمئن بودم هدف خاصی پشت سوالش هست

 شینا مدت زیادی نبود که پیشمون بود. بعد از رفتن ما از جزیره متوجه شدم به خاطر عالقهای که به کای داشت -

 .باهامون اومده

 کای همون گرگ سفیده بود که با هم بودید؟ -

 آره ولی تو از کجا میشناسی؟ -

 همون موقع که با هم به سمت درندهها رفتین دیدمتون. نمیخواستم دخالت کنم؛ اما وقتی دیدم داره میکشتت، -

 ...نتونستم کاری نکنم. پس اون دختره کاری کرده که درندهها میتونن تو روشنایی هم تو جنگل باشن. لعنت بهش

 :نفس محکمی کشید و ادامه داد

 که داری مجبوری به این دختره اعتماد کنی؛ ولی به خیانتش هم فکر کن و یه ببین نیرا، االن تو این شرایطی -

 ...راهحل دیگهای هم داشته باش. من تا غروب خورشید هستم و میتونم کمکت کنم؛ ولی بعدش

 .میدونم شبا نمیتونی تو تاریکی بیرون باشی -

 تصویر درندهی زخمخوردهای روی آنگوشم با حرفهایش بود؛ ولی نگاهم را به پوستین پرتشدهای دوختم که 

 نقاشی شده بود. نقاشی اشیائی که کنار درنده تصویر شده بود کنجکاوم کرد؛ ولی عجلهی هیراد برای رفتن مانعم

 .شد

 .خب چیز دیگهای راجعبه جشن زایش نیست. بعداً اگه خواستی میدم همهش رو بخونی -

 بریم؟ -

 

 

 

 

 وی سرش کشید و به چکمههای گوشهی اتاق اشاره کرد. بیمیلی در لحنشکاله کاپشن کهنهای که تنش بود را ر

 .فریاد میزد

 .اینا رو بپوش. تو این بارون تو جنگل با این کفشا نمیتونی راه بری -

 به سمت در رفت. از فرصت استفاده کردم و به پوستینی که عکس درندهی زخمی روی آن بود چنگ انداختنم و

 .چکمهها را از گوشه اتاق برداشتم و مثل کودکان به دنبال هیراد از مغازه بیرون زدم داخل جیب بزرگم چپاندم.

 باران شدت گرفته بود و مسیرهای باریک آب از ریز پاهایمان رد میشد. صدای خروش رودخانه که خیلی دور نبود

 و نمیتوانستم وجودرا میشنیدم. مسیری که هیراد از پشت خانههای ده انتخاب کرده بود، مسیر غریبی بود 

 خانوادهام را حس کنم. نگران بودم و تمام حواسم را معطوف چیزی غیر از صدای کوبش باران و خروش رودخانه و

 عطر عجیبِ شیرهی درختان کردم تا شاید ردی یا نشانی ازخانوادهام پیدا کنم. هیراد جلوجلو مسیری که کمتر گِل

 .ا جای پای او میگذاشتمشده بود را انتخاب میکرد و من پاهایم ر
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 از پشت که نگاهش میکردم، شانههای همیشه افتاده و لـ*ـباسهای شلختهی وود را میدیدم. تمام سعیم را

 کردم تا به نهیبی که ریشهی جانم را میجوید بیاعتنا باشم؛ ولی نمیشد! من برای دیدن وود به جنگل برگشته

 .کشیدمبودم و البهالی تمام درختان او را انتظار می

 نوک بینی یخکردهام را با کف دست فشار ریزی دادم و آبشار روان درونش را باال کشیدم. تمام حواسم به

 درختهای درهم تنیدهی باالی سرم بود که سکندری خوردم و زانوی پای چپم تماماً در گل فرو رفت. هیراد که

 .وی پا ایستادم و از گرفتن دستش امتناع کردمصدای من را شنید با حرکت سریع خودش را کنار من کشاند. سریع ر

 چیزی نشد که؟ -

 .نه فقط شلوارت گِلی شد -

 .اشکال نداره میشوریش بهم میدی -

 .باز هم همان لـ*ـبخند خبیث، گوشهی لـ*ـبش بود

 .اگه تا اون موقع پاره نشده باشه -

 هنوز روی صورتم بود. همین که صاف ایستادم،گِلهای چسبیده به زانویم را کندم و کناری پرت کردم. نگاه هیراد 

 نگاهم به انگشتر روی دستش افتاد. سنگ سیاه بزرگ روی آن به چشمم زیبا آمد. قطرههای باران روی سنگ سیاه

 انگشتر میخورد، رکاب عجیب و زیبایش، شبیه به هیچ انگشتری که دیده بودم، نبود. صدای هیراد نگاهم را از

 .انگشتر گرفت

 

 

 

 

 :تش را داخل جیبش فرو کرد و درحالیکه چشمهایش از زیر کاله کاپشنش، آسمان را رصد میکرد. نالیددس

 .بارون خیلی شدیده، نمیتونیم همینطوری راه بریم. فقط سریع باش -

 چنگی به بازویم انداخت و بعد شدت حرکت شالق وارش را حس کردم. او میدوید و من هم با تمام قدرت پشت

 . باران با ضرب به صورتم کوبیده میشد و کاله بزرگ اورم هم محافظ خوبی نبود. چند دقیقهای طولاو میدویدم

 .نکشید که هیراد ایستاد و درحالیکه اطرافش را وارسی میکرد، با دست مرا به پشت خودش هل داد

 چی شده؟ -

 ...شیش -

 ردش کم شد و متوجه شدم او هم مثل منآنقدر آروم رفتار کرد که ناخواسته مجبور به سکوت شدم. کمی از گا

 .متوجه چیزی نشده

 چیزی حس کردی؟ -
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 .نه فقط میخواستم مطمئن شم اون این اطراف نیست -

 کی؟ -

 .همونکه قراره امشب براش جشن بگیری -

 .نگاه جدیاش مدام به اطراف بود. سرِ جایم خشکم زد

 کیارش اینجا چیکار میکنه؟ -

 .بح که اومدم اینجا بودخودمم نمیدونم. دیروز ص -

 آخه جایی که کیارش و درندهها هستن فاصلهش با اینجا خیلیه... اصالً واسه چی دوباره اومدی؟ -

 .ساله که هر روز صبح به محض طلوع خورشید میام اینجا -

 .گیج شده بودم و نمیدانستم چه سوالی باید بپرسم

 .بیا نیرا، همینطوری اونجا واینستا -

 .پاهایم دستور حرکت دادم. آمادهی دویدن شد که با سوالم مانعش شدمبه زحمت به 

 پس میشناسیش؟ -

 .ایستاد و به سمت برگشت. کالهش را پایین انداخت

 .نه من اصالً اون درنده رو نمیشناسم. دیروزم به محض دیدنش فرار کردم -

 . روی پوست گـ*ـرد*نم کشیدمنمیدانستم حرفهایش حقیقت است یا نه! یقهی خیسشدهی لـ*ـباسم را کامالً

 پس اینجا چیکار میکنی؟ -

 .راه بیا باید بهت نشون بدم -

 

 

 

 

 .جلوجلو رفت، من هم با سری که داغ شده بود و تحمل رفتارهای عجیب هیراد را نداشت، پشت سرش راه افتادم

 ی که با بارش باران کمیلحن عصبی هیراد ساکتم کرده بود. نرسیده به پل چوبی ایستاد. رودخانهی خشکشدها

 .جان گرفته بود، صحنه زیبایی از تلفیق آسمان و زمین را به نمایش گذاشته بود

 .همینجا بمون، هروقت صدات کردم بیا -

 صدای شلپشلپ پاهایش با جیرجیر طنابهای پوسیدهی پل ادغام شده بود. هرچه چشم چرخاندم، کسی را ندیدم

 دم و از پشت پلکهای خیسشده دور شدنش را نگاه میکردم. تقریباً دور شده بودکه منتظر او باشد. مدام پلک میز

 و از سراشیبی پایین رفت که احساس کردم دستی روی پوست صورتم کشیده شد. هین کوتاهی کشیدم و از زمین

 .کنده شدم

*** 
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 کیارش

 رک را فریاد میزد. بدون توجه بهآفتاب طلوع کرده بود. فرار من از گودالِ خودساخته، ضعف عجیبم در برابر دخت

 درندههایی که زیر باران اوج گرفتهی صبحِ نرسیده، الوارها را روی هم میکشاندند، برای رفتن بر سر مزار محبوب

 .بیجانم لحظهشماری میکردم

 دستهایم را داخل جیب کت سیاهرنگم چپاندم و بدون توجه به نگاه پرسشگر دنیل به سمت قبر پریام قدم به

 ین کوباندم. باران به صورتم کوبیده میشد و عطر خاک و برگهای بارانزده، تشخیص عطر درندهی غریبه رازم

 برایم مشکل کرده بود. با تمام جانی که در پاهایم بود به سمت دو بوتهی گل سرخ دویدم تا زودتر از مرد مرموز به

 ی قبر، بوی عطر گلهای باالی سرش را بهآنجا برسم. قدمهایم باالی قبر محبوبم آرام گرفت. خاک خیسشده

 تاراج بـرده بود و شمیم عطرآگینی از خاک و گلهای همیشه سرخِ باالی قبر ساخته بود. سنگنوشته خیس شده

 .بود. لغات حکاکی شدهی روی آن را برای هزارمین بار زمزمه کردم

 .«دوستت دارم زادهی مهر» -

 .ریام را به سخره میگرفتلغات در سرم میچرخید و عشق پاک و اساطی

 دستی به تهریش زبرم کشیدم و استخوان قفلشدهی فکم را از حصار عذابی که از سایش روی فک پایینیام، به

 جانش افتاده بود؛ نجات دادم. خشکی گلویم را فراموش کردم و کنار قبر محبوبم زانو زدم. هنوز سرم را کامالً خم

 از سمت پل چوبی به گوشم رسید. بیاختیار جسمم را باالی درخت پرت نکرده بودم که صدای پاهای آن غریبه

 .کردم و عبورش را از روی پل چوبی خیسشده دیدم

 کاله روی سرش نبود و موهای سیاهش زیر بارش باران خیس شده بود و از گوشهی صورت بیضیاش چکه

 دستهایش مثل خنجر تیزی به جانممیکرد. باالی قبر رسید و پنجهاش را روی خاک گِلشدهی روی قبر کشید. 

 

 

 

 

 کشیده میشد. توان دیدن نوازشهایش را نداشتم، پنجهام را محکم به تنهی درخت کشیدم و خودم را از روی

 .درخت، درست باالی سرش پرت کردم

 بهبه پشت لـ*ـباسش چنگ زدم و به خاک کنار قبر کوباندمش. وقتی چهرهاش را دیدم، تمام بندبندِ وجودم شروع 

 گسستن کرد. آبی چشمهایش چنان مسخم کرد بود که برای لحظهای خودم را دیوانهای فرض کردم که تمام دنیا

 را پریسیمای مردهاش میبیند. حتی چشمان پسرک جوانی که نمیدانست کیست و باالی قبر زن مردهاش چه

 میخواهد؟

 ر گذراندم تا شاید جوانی را با همین چهرهیتمام خاطراتم از زمان زنده بودن پریسیما را برای لحظهای از نظ

 معصوم اطراف پریسیما پیدا کنم؛ ولی تالشم بیاثر بود. او هم مثل گیشا غریبهای بود که عجیب عطردلنشین



www.taakroman.ir  

 

  

 
183 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 زیبارویم را به دوش میکشید. حدقهی درشت چشمهایمان بههم گره خورده بود. از ترس لرزشی که به جانم افتاده

 ه بودم. دستش را زیر سـ*ـیـنـهام انداخت و از روی خودش پرتم کرد. زانویی که رویبود دهانم را قفل کرد

 سـ*ـیـنـهاش گذاشته بودم به زمین کوبیده شد و جفت دستهایش گلویم را نشانه رفت. دستهای شلشدهام را

 ود آمد و باروی ساق دستش انداختم و از رویای دیوانهکنندهام بیرون خزیدم. زانوی چپم محکم روی شکمش فر

 ضرب شدیدی به سنگ روبهروی درخت کوبیده شد. چهرهی درهمکشیده وعصبیاش را از نظر گذراندم و با تمام

 سرعت، به محض بلند شدن مجدد به لـ*ـبهی تیز سنگ کوبیدمش. صدای فرو رفتن گوشت کمرش در تیزی

 با پاهایم پاهایش را قفل کردم وسنگ را شنیدم و نفس بندرفتهاش با صدای ریزی از گلویش بیرون میآمد. 

 پنجهام را در پوست خیس گلویش فرو کردم. چشمهایم داغ شده بود و جز غریبهای که روبهرویم بود چیزی

 .نمیدیدم

 تازه قفل دهانم باز شده بود و بیتوجه به آبی چشمهایش سوالی که سوهان روحم شده بود را پرسیدم. لغات از الی

 .م بیرون میآمد . تحمل سنگینی قدرت دستهایش، صدایم را با درد همراه کرده بوددندانهای بههم کلیدشدها

 تو کی هستی؟ -

 .لغات تک تک بیرون میآمد و دندانهای نیش بیرونزدهام صورتش را نشانه رفته بود. صدایی جز خِرخِر نمیشنیدم

 :فشار را بیشتر کردم و سوال سختتر را پرسیدم

 خوای؟تو از قبر پریسیما چی می -

 .لـ*ـبهایش تکان میخورد، کبودی صورتش باعث شد کمی دستم را شلتر کنم

 بنال لعنتی، تو از پریسیمای من چی میخوای؟ -

 .اون... تنها... چیزیه که من دارم -

 

 

 

 

 صدای خفهشدهاش با زحمت، حصار گلویش را دریده بود و لغات نامفهوم بیرون میآمد. جملهاش داغ عجیبی به

 .د و برای لحظهای تمام دنیای اطرافم سیاه شد. نه، امکان نداشت کسی جز من، صاحب پریسیمایم باشددلم نشان

 !پریسیما فقط تنها دارایی من بود و بس

 ناخواسته دست آزادم به سمت تکه چوب کنار دستم کشیده شد و محکم به وسط سـ*ـیـنـهاش نشست. درحالیکه

 از حصر پنجههای من آزاد شد. فشار محکمی به چوب وارد کردم و چوب خیس خورده را نگاه میکرد؛ گلویش

 .داغی که به دلم نشانده بود را به سـ*ـیـنـهاش زدم

 !پریسیما فقط مالِ منه...فقط من -

 دندانهای تیزشدهام کنارگوشش لغات را یکبهیک ادا میکرد. دیوانگی دویست سال رنج از دوری پریسیما و
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 به رخ صورت کبودشدهاش میکشیدم. هنوز دندان کشیدنهایم تمام نشده بود که زندگی نکبت جاودانهام را

 .صدایش دستهایم را شل کرد

 !ا... اون... مادرمه -

 اشک از گوشهی آبی چشم هایش، زیر قطرات باران ناپدید شد. کلمه مادر از دهان او چون آب سردی تمام جانم را

 چون نیزههای تیز به صورتم هجوم آوردند. تمام تنم شروع به لرزیدنبه یخبندان تبدیل کرد؛ قطرههای داغ باران 

 .کرد و دستهای لرزانم که به چوب چنگ محکمی زده بود بیاختیار آن را از سـ*ـیـنـهاش بیرون کشید

 .لـ*ـبهایم سفید شده بود و خشکی گلویم اجازهی حرف زدن نمیداد

 ود روی زمین افتادم. دستهای خونیام روی پاهایم افتاد وهمانجا کنار پسری که نفسهایش به شماره افتاده ب

 لحظهای چشم از کرهی آبی چشمهایش برنداشتم. هرچه نگاهش میکردم بیشتر گیج میشدم. ساحرهی

 بـ*ـا*کـ*ـرهای که عاشقانه با هم ازدواج کرده بودیم، نمیتوانست جز از من فرزند دیگری داشته باشد؛ اما من،

 .را در آ*غـ*ـوش مادرِ مردهاش خاک کرده بودم و این رویای پیش رویم محال بودخودم فرزند مردهام 

 هزار سوال و معما به یکباره جانم را تسخیر کرد و نمیتوانستم چیزی را که میدیدم باور کنم. موهای سیاهش

 رزختوانستم در بدرست شبیه به من بود و صورت زیبایش شبیه یک کپی زیبا از پریسیمایم بود. بیشتر از این نمی

 بمانم. دستهایی که میلرزید را روی تنش کشیدم و شانهاش را از روی سنگ پایین کشاندم. باران، خون روی

 سـ*ـیـنـهاش را میشست و به تمام بدنش میکشاند. گـ*ـرد*نش را مماس با دهانم قرار دادم، با بیمیلی تمام و

 .مرگ چنین ادعایی کرده، دندانم را روی شاهرگش نشاندمایمان به اینکه او یک دروغگوست و برای فرار از 

 ...امیدوار بودم خون درندهی پیش رویم از گلویم پایین برود و همینجا تکهتکهاش کنم؛ ولی

 خونی که به دهانم شعله کشید، چون مذاب داغ به گلویم ریخته شد، تاب تحملش را نداشتم و با انزجار از دهانم

 روبهرویم پر پر میزد، پسرم بود! آتورپاتی که دویست سال تمام نمیدانستم زنده است، خارجش کردم. حقیقتی که

 

 

 

 

 تبدیل به درندهی عجیبی شده بود که فاصلهی چندانی تا مرگ نداشت. خون سوزانش هنوز هم گلویم را آتش

 نی درندهها بود را برایممیکشید و همخون بودنمان را فریاد میزد و افسانههایی که در رابـ ـطه با رابـ ـطهی خو

 .به حقیقت بدل کرده بود. افسانهای که درندهها را از خوردن خون همخونشان منع میکرد

 .اتور همخون من بود و زهر خونش هنوز هم زیر دندانهایم میجوشید

*** 

 نیرا

 .عبور کردیمدستهایی که دورم قالب شده بود، مرا محکم به خودش چسباند و از روی درختان با سرعت عجیبی 
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 من در آ*غـ*ـوش وود اسیر شده بودم و بوی عطری که همیشه او را برایم تداعی میکرد، با هر نفس، تا مغز سرم

 را خنک میکرد. من فقط شاخ و برگ درختان را میدیدم که با سرعت رد میشدند و منظرهی خیس جنگل را به

 چشمهایم را روی هم فشار میدادم. ارتفاع زیادیخوبی نمیدیدم. دستهایی که روی شکمم بود را چنگ زدم و 

 بود، جرئت نگاه کردن به پایین را نداشتم. احساس کردم سرعتش کم شد و پاهایم به کف زمین رسید. چشمهایم را

 که باز کردم، درست روبهروی ورودی نیمدایرهی غاری بودم که مدتی قبل، شب جشن سالمتی وود به آنجا آمد

 .بودیم

 ردن به گلهای سرخی بودم که زیر پاهایم با وزش باد میرقصیدند و در البهالی آبهای جمعشدهغرق نگاه ک

 روی سنگ بیرون غار خودنمایی میکردند. دستهای نوازشگری روی صورتم نشست. نفس عمیقی کشیدم و

 .چشمهای خـ*ــمـارشدهام را به صورتی دوختم که البهالی خوابهای آشفتهام دلـ*ـبری میکرد

 ن ذرهای تعلل صورتم را روی شـ*ـانهاش نـشاندم و کـ*ـام غلیظی از عطر شیرینترین رویای انسانبودنمبدو

 گرفتم. دستهایم بین خودم و او اسیر شده بود و نمیتوانستم با تمام جان به آ*غـ*ـوش بکشمش. باران شدت

 .نداخت و لحظهی زیبایم را خراب کردگرفته بود و اجازهی پلکزدن را هم نمیداد. نگرانی چنگ به سـ*ـیـنـهام ا

 .وود حالشون چهطوره؟ گیشا رو که اذیت نکردن؟ خیلی نگرانشم -

 :صدایش در حلزونی گوشم پیچید

 .خیالت راحت همهشون زندهان، همهی لـ*ـباسات خیسه بریم تو -

 رم را به سـ*ـیـنـهاشدستهایش را از دورم باز کرد و شانهام را زیر دستش کشید؛ با فشار بیجان آرنجش، سـ*ـ

 چسباند و وارد غار شدیم. آتش همیشه روشن غار حتی در روشنایی روز هم گوشهی غار روشن بود و عکس گرگ

 مادر را به وضوح نشان میداد. چهرهی گرگ مادر برایم بیشتر از قبل جذابیت داشت. ناخودآگاه از آ*غـ*ـوشش

 .رایم رنگ و بوی تازهای گرفته بودکنده شدم و بیاراده به سمت تصاویری رفتم که ب

 

 

 

 

 تصاویر در ابعاد مختلف روی دیوار حک شده بودند و با هر تصویر داستانی که وود برایم تعریف کرده بود تداعی

 میشد. دستم روی سنگ سرد غار کشیده شد و درست روی موهای گرگ مادر خزید. صدای وود من را از زل زدن

 به چشمهایش دوخت. دستش را روی اوِرَم انداخت و نگاه سرخش را مدام از چهرهامبه تاریخچهی وجودم گرفت و 

 .میگرفت

 .درش بیار، بذار کنار آتیش خشک شه -

 بدون ذرهای مقاومت دستم را از آستینهایم را بیرون کشیدم و باالی آتش، به سنگ بیرونزدهای آویزان کرد. گره

 ز روی سرم کشیدم و روی اورم پهن کردم. همانجا کنار آتش نشستممچاله و خیس روسریام کالفهام کرده بود. ا



www.taakroman.ir  

 

  

 
186 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 و درحالیکه زانوهایم را در آ*غـ*ـوش گرفته بودم به دیوار پشت سرم تکیه دادم و به حکاکیهای روی دیوار زل

 زدم. وود روبهرویم نشسته بود و کفشهای گِلیاش را تمیز میکرد. به صورت خیسش زل زده بودم با موهایی که

 تمام صورتش را پوشانده بود. میتوانستم حرفهایی که در نگاه پنهان شدهاش بود را بخوانم؛ ولی نمیدانستم در

 .چنین شرایطی چه باید بکنم. گلویم را صاف کردم و بخار گرم دهانم را بیرون دادم

 .مت خود کشیددستهایم را روی آتش گرفتم و منتظر جوابش شدم که سرش را باال گرفت و دستهایم را به س

 ناخواسته در آ*غـ*ـوشش کـشـیـده شدم و فارغ از تمام مشکالتی که منتظرم بود خودم را رها، به حصار

 بـ*ـاز*وهـایـش سپردم. انگار او هم منتظر بود تا سکوت آنجا را بشکنم تا به دلخوریاش پایان بدهد. سـ*ـرم را

 .به سـ*ـیـنـهاش چسباند و نالید

 .سرت این لحظه رو میخوردمتمام این مدت ح -

 تپش قلـ*ـبم، سـ*ـیـنـهام را فشار میداد. مطمئن بودم صدای کوبیدنش را میشنود. سرم را از روی

 ...«من هم»سـ*ـیـنـهاش سُر دادم و روی پاهایش کشاندم. دلم میخواست حرفش را دوباره تکرار کنم و بگویم: 

 مم میرسید دهانم را قفل میکرد. مـ*ـوهای خیسم را از زیراما عطر خونی که از تمام بندبند وجودش به مشا

 حصارشـ*ـانـهام بیرون کشید و روی پـا*هــایش ریخت. کشیده شدن دسـ*ـتهـایش را احساس کردم، توان

 دل کندن از پـ*ـاهــایـش را نداشتم. غرق در رویای شیرین آن لحظه بودم که هجوم اتفاقات، آن لحظهی شیرین

 .گرفترا هم از من 

 چی شد برگشتی؟ -

 .سرم را بلند کردم که سوالهایم را بپرسم؛ اما با دسـ*ـت سـرم را مجدداً روی پـ*ـاهـایش کشاند

 .جواب همهی سواالت رو میدم ولی ازم جدا نشو -

 

 

 

 

 الحن شیرینش چنان به دلم نشست که خودم را به دریای وجود مـ*ـرد*انـهاش سپردم. تالفی روزهای دوری را ب

 فــشـردن سـرم به پـ*ـاهـایش، تالفی کردم. دستش روی موهای و پیشانیام کشیده میشد و نزدیکی صورتش

 .به سرم را حس میکردم

 بعد از اینکه از هم جدا شدیم، حتی یه شبم نتونستم بخوابم. خوابای ساها دست از سرم برنمیداشت. آخرین -

 ...یگه نتونستم طاقت بیارم. تمام حرفهای ساها هشدار بود. نیراخاطرهی ساها در رابـ ـطه با سقف شب بود که د

 .شنیدن نامم از دهانش شیرینترین لحظهی آن روزهای تلخ بود. دستش روی سرم آرام گرفت

 بله؟ -

 ...کای... یعنی در نبود من تو حق داشتی تنها نمونی و کای بهترین انتخابه -



www.taakroman.ir  

 

  

 
187 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 ان کسی که خودم و خانوادهام را به خاطر او به آب و آتش زده بودم،تمام سرم داغ شد. شنیدن این حرفها از ده

 برایم سنگین تمام شده بود. دستش را از روی سرم کنار کشیدم و نشستم. اخمهای گرهخوردهام صورتش را نشانه

 :رفت. چشمهای براقش، به دستهای من دوخته شده بود. دست از دلم برداشتم و صورت به صورتش پرسیدم

 این فکر رو کردی وود؟ چهطور انقدر راحت تصمیم میگیری؟ چرا -

 چشمهای وقزدهاش با ابروهای شلختهای که صورت گندمگونش را برایم جذابتر کرده بود، به چشمهایم دوخت و

 :نالید

 من نمیخواستم ناراحتت کنم. آخه... ولش کن، مهم اینه که االن پیش منی، حاضرم بقیهی عمرم رو بدم تا این -

 .حظه تموم نشهل

 صداقت و شک در چشمهایش همزمان دو دو میزد و نگاه مظلومش بین حدقههای چشمم میچرخید. خودم را از

 : غرق شدن در نگاهش نجات دادم و محکم پرسیدم

 آخه چی؟ -

 .مهم نیست -

 خونچرا مهمه. مهمه که تو بهخاطرش پیش من نیومدی و رفتی پیش اون درندهی وحشی! مهمه چون تو  -

 .انسان خوردی! مهمه چون... چون از وقتی پیشمی درست نگاهم نکردی. پس یه چیزی هست وود

 .لغات شلیکوار از دهانم بیرون میآمد و کامالً مشخص بود منتظر این فرصت بودم تا حرفهایم را به او بزنم

 ...من پیش کیارش نرفتم. اون ساحرهی لعنتی همون لحظهای که تو وکای -

 ی چی وود؟من وکا -

 تو، تو بـ*ـغـل کای بودی و همون لحظه من و شینا با هم رسیدیم. وقتی شینا تو رو با کای دید گـ*ـرد*ن من -

 .رو شکست و از من استفاده کرد تا سقف شب رو بسازه

 

 

 

 

 لهانه راجملهی اولش که نالهوار از دهانش بیرون آمده بود، تازه من را یاد همان شبی انداخت که من آن کار اب

 کردم. باورم نمیشد وود و شینا هم آنجا بودند. شانههایم ناخودآگاه پایین افتاد. نمیدانستم چهگونه رفتارم را توجیه

 کنم. حق با وود بود؛ ولی من هم تنها بودم و در آن روزهای سخت فقط کای کنارم بود، ولی هیچگاه جای وود را

 . فکرش را نمیکردم از نیمهای که در جان وود بود استفاده کرده باشدنمیتوانست پر کند. اما شینای لعنتی! اصالً

 زانوهایش را بـ*ـغـل کرده بود و پنجههایش الی موهایش چنگ شده بود. دستم ناخواسته زیر چانهاش کشیده شد

 .و صورتش را از سمت آتش به ست خودم کشاندم
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 .کای فقط یه محافظه، فقط همین -

 چرخید. لـ*ـبخند تلخی که روی لـ*ـبهایش نشاند تا نگرانیاش را پنهان کند،نگاهم بین چشمهایش می

 .نتوانست دلم را قرص کند

 میشه یه قولی بهم بدی؟ -

 .دستم را از زیر چانهاش کشید و البهالی دستهایش گرفت

 چه قولی؟ -

 !دیگه نرو. حتی اگه مطمئن بودی میمیرم بازم نرو... نبودنت از مردن هم سختتره -

 بغض به گلویم نشسته بود. دیگر گرگ راهنما نبودم. دختر جوانی بودم که در گرمای عشق پیش رویم هر لحظه

 ممکن بود آب بشوم و به وجودش رسوخ کنم تا همیشه کنارش باشم. دستهایم را به سـ*ـیـنـهاش کشاند و

 به سـ*ـیـنـهاشآ*غـ*ـوشش را امنترین نقطهی دنیا حس کردم. کمی جلو آمد و من را کامالً 

 .چسباند.گـ*ـرمـای نـ*ـفـسهایش مـ*ـوهـ*ـایم را نـ*ـوازش میکرد

 قول میدم... اصالً قول میدم یه کلبهی کوچیک همینجا وسط جنگل بسازم و تا ابد کنار هم بمونم. نمیدونی تو -

 ه بدونی چه زجریاین مدت چیا کشیدم! نمیدونی چه شبایی با کابوس از خواب پریدم و آرزوی مرگ کردم. اگ

 !کشیدم تا تو االن کنارم باشی! زندگی بدون تو واسه منم مرگه نیرا، مرگ

 لـ*ـبهایش را روی سرم فشرد و بـ*ـو*سـهی شیرینی که الی موهایم زد، چشمهایم را روی هم نشاند و

 *ـسـباندم، ولیقطرهی اشک جمعشده را پایین انداخت. کمی جابهجا شدم و خودم را بیشتر به سـ*ـیـنـهاش چـ

 بغضم را قورت دادم؛ اما چشمهایم چیز دیگری میگفت و توان مقابله با اشکهایی که میریخت را نداشتم. خیسی

 اشکم را حس کرد و با کف دست اشکهایم را پاک کرد. صورتم را باال کشید، نگاه مهربان و لـ*ـبخند

 نی از بیرونِ غار باعث شد لـ*ـب بگزم وهمیشگیاش دلم را میبرد. صورتش نزدیک صورتم شد که صدای ز

 .خودم را از آ*غـ*ـوش وود بیرون بکشم

 !اگه تموم شد بیام تو -

 

 

 

 

 موهای کوتاه و خیسشدهاش از کنار ورودی غار هویدا شد. صدای دندانقروچهام در سرم پیچید و نفسهای تند و

 یـ*ـقـهی بازشدهام را کمی صاف کردم واز روی حرص وود باعث شد از نگاه کردن به صورتش خودداری کنم. 

 خودم را کنار وود کشاندم. صدای تقتق کفشهایش مستقیم روی مغزم فرود میآمد و تحملش را برایم سخت

 .میکرد

 .لـ*ـباسهایش کامالً خیس شده بودند و صورت آرایشکردهاش زیر باران، حسابی ظاهرش را آشفته کرده بود
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 زد وارد شد. مستقیم به سمت آتش رفت، کت چرم سیاهش را درست روی اور منبدون اینکه نگاهی به ما بیندا

 .باالی آتش انداخت

 تو اینجا چیکار میکنی؟ -

 :درحالیکه پنجه به موهای خیسش میکشید گفت

 .از دیشب تا االن واسه بار دومه که داری میپرسی -

 ه بود. سرم داغ شده بود و اصالً نمیتوانستم اینتاپِ بازی که زیر کتش پوشیده بود تمام بدنش را به نمایش گذاشت

 حجم از احساسات زنانهام را درک کنم. هر چه به خودم نهیب میزدم که اهمیت ندهم، باز هم نگاهم مدام به

 .یـ*ـقـهی باز لـ*ـباسش میافتاد. وود وسط حرفمان پرید

 خب چی شد؟ -

 .رو به وود ایستاددرحالیکه یک دستش به کـ*ـمر لـ*ـباسش بود؛ صاف شد و 

 هیچی، تا همین چند دقیقهی پیش جنگل بودن. بلید رو گذاشتم مراقبشون باشه، خودم اومدم یه خبری بهت -

 .بدم

 :میان حرفش آمدم

 شما دوتا هم رو دیده بودین؟ -

 .آره پس چی؟! گفتم که واسه دیدن تو نیومدم -

 کنم. نفسهای داغی که بیرون میدادم نظر وود را لحن گستاخانهاش کالفهام میکرد و دلم میخواست خفهاش

 .جلـ*ـب کرد. بدون مکث به سمتم آمد و موهای روی شانهام را کنار کشید و رو به من ایستاد

 ببین نیرا، وقتی صبح به محض طلوع آفتاب کیارش از ما جدا شد، یه حسی بهم گفت دورادور دنبالش برم. تو -

 وقتی وجود تو رو هم حس کردم و دیدم با اون درندهای هستی که نجاتت داد، یکممسیر آنا و بلید رو دیدم؛ ولی 

 شک کردم. آخه مسیر تو و کیارش به یه جا ختم شد! باید دلیلش رو میفهمیدم. تو رو از اونجا دور کردم و به اینا

 شه. واسه همینسپردم که مراقب کیارش باشن. من مطمئن بودم یه دلیلی واسه اینجا موندن کیارش باید با

 .کنارش موندم. این موجود وحشی الکی اینجا نیومده

 

 

 

 

 .و حاال من دلیلش رو میدونم -

 نگاه من و وود به سمت آنا چرخید. کفشهای پاشنهدار و گِلیاش را به دیوار میکشید. گِلهای کفشش روی

 امیاش به تاریخچهی نژادمتصاویر حک شدهی روی دیوار مالیده میشد. عصبی به سمتش رفتم و مانع بیاحتر
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 :شدم. کفشش را گرفتم و روی زمین پرت کردم

 حواست هست داری چیکار میکنی؟ -

 .نیرا اون مقصر نیست. درندهها نمیتونن این چیزایی که گرگینهها از اسرارشون رو حک کردن ببینن -

 حمایت وود نبود، همانجا حسابم راآنا نگاه آتشگرفتهاش را از من گرفت و به وود دوخت. با نگاهش فهماند که اگر

 :میرسید. کفشش را با کراهت از زمین برداشت و غرید

 !اون پسره که باهاش بود با کیارش رابـ ـطهی خونی داره -

 :اخمهای گرهخوردهام ناخواسته باز شد و پرسیدم

 رابـ ـطهی خونی یعنی چی؟ -

 :دامه دادآنا گِل روی پاشنهاش را گرفت و بدون نگاه کردن به من ا

 از حرفاشون متوجه شدم دعواشون سر یه زنیه به نام پریسیما که هیراد میگفت مادرشه! ولی کیارش واسه -

 اینکه صداقت اون درنده خوشگله رو ثابت کنه، خونش رو چشید؛ اما خون هیراد سوزوندش و همه رو بیرون

 .ریخت

 خب این چه ربطی به رابـ ـطهی خونی داره؟ -

 :ا دادوود جوابم ر

 .یه افسانهی قدیمی راجعبه درندهها هست که میگه، هیچ درندهای نمیتونه خون درندهی همخونش رو بخوره -

 .اون خون تا مغز سرش رو آتیش میزنه

 نگاهم بین دهانهایشان میچرخید و خیره نگاهشان میکردم. یعنی هیراد و کیارش پدر و پسر بودند؟ حرفهای

 !«گرگا زن و بچهش رو کشتن میگفتن»صفا در گوشم چرخید 

 ولی صفا میگفت که زن و بچهی کیارش به دست گرگا کشته شده؟ -

 .شایدم فقط زنش رو کشته باشن! هیچی از گرگا بعید نیست -

 .صورتش درهم کشیده شد. هر دویمان به شکنجههای توکو فکر میکردیم و بالهایی که سر وود آوردند

 :آنا با همان لحن همیشگیاش پرسید

 خب حاال که نقطهضعفش رو پیدا کردیم، کی بریم سراغشون؟ -

 :وود پاسخش را داد

 

 

 

 

 ...همین امشب، به محض ساخته شدن دایرهی برکت -

 .صدای نالهام بلند شد
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 سراغشون؟ -

 :وود که نگرانی پس چشمهایم را خوانده بود پرسید

 چیزی شده نیرا؟! تو از چیزی خبر داری؟ -

 .ده شد و اخم صورتم گره مشهودتری خوردپنجههایم درهم کشی

 .هیچ بالیی سر هیراد نباید بیاد. اون نباید به گـ ـناه پدرش مجازات بشه -

 .دیر گفتی خانوم کوچولو، فک نکنم تا االن زنده مونده باشه -

 ناخواسته لحن مسخره و لفظ سبکی که انتخاب کرده بود سرم را داغ کرد؛ اما معنی جملهاش را تازه متوجه شدم.

 قدمهایم به سمتش شدت گرفت. اگر دستهای محکم وود شانهام را عقب نمیکشید، توانایی دریدن صورتش را

 .داشتم. صدایم خرناسهوار تارهای گلویم را زخمی کرد و بیرون آمد

 یعنی چی که اگه زنده باشه؟ -

 ای هیراد مانعش شد؛ ولی اوضاعآروم باش تولهگرگ، کیارش میخواست قلـ*ـب هیراد رو پاره کنه که حرف -

 .خوبی نداشت

 باورم نمیشد، این درندهی سنگدل چهطور میتوانست اینقدر بیرحم باشد. دست وود را از شانهام پایین انداختم و

 گلوی آنا را نشانه رفتم. شانههایش را به سنگهای نامنظم و سرد غار میخکوب کردم و با انتهای تواناییام پنجه

 .ش از زمین بلند شد و موهای قرمزش آشفتهفشردم. پنجها

 از این به بعد اگه میخوای همینجا تیکه پارهت نکنم، من رو فقط با اسمم صدا میکنی. االنم حرف بزن بگو چه -

 بالیی سر هیراد اومده؟

 مپنجهاش روی مچ دستم را چنان در هم فشرد که جمع شدن لـ*ـبهایم را حس کردم؛ ولی این بار هم وود مانع

 .شد

 .بس کنین -

 :دست من را از گـ*ـرد*نش پایین کشید و چشم در چشم من خطاب به انا غرید

 درست حرف بزن آنا، اون پسره زندهس؟ -

 آنا، آب نوک بینیاش را با ضرب گرفت و انگشتهای باریکش روی یقهی لـ*ـباسش خزید. دندانهایش چنان

 .مهایش ترس به جانم افتادبیرون زده بود که برای لحظهای از کینهی پشت چش

 

 

 

 

 تا وقتی من اونجا بودم زنده بود؛ ولی اوضاع خوبی نداشت، گمون کنم اگر تو تاریکی مطلق نباشه، نتونه زنده -

 !بمونه
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 !تاریکی مطلق! نه، تاریکی هیراد رو میکشه -

 :صدای هردویشان با هم در فضای غار پیچید

 چرا؟ -

 !دونم تاریکی اون رو میکشهمنم دلیلش رو نمیدونم. فقط می -

 خندهی ریزی روی لـ*ـبهای سرخ انا نشست. خباثت عجیبی در نگاهش موج میزد. قدمش را به سمت وود

 .کشید. کامالً دلیل کارهایش را میفهمیدم. من هم بیتوجه به رفتارش نسبت به وود منتظر بودم حرفش را بزند

 .راد تو تاریکی، شر کیارش رو واسه همیشه کم کنیمچه خوب، پس میتونیم همین امشب با گذاشتن هی -

 .نه بهتون گفتم که هیچ بالیی نباید سر هیراد بیاد -

 :وود نگاهش را از صورت گلگونشدهی آنا گرفت و رو به من نالید

 .ولی مجبوریم نیرا، کیارش رو به همین راحتیا نمیشه از پا در آورد. اون یه درندهی کارکشتهس -

 :لـ*ـبهای آنا پررنگ شد و سفیدی دندان نیشش را به نمایش گذاشت لـ*ـبخند روی

 .خیلی دلم میخواد خودم حسابش رو برسم -

 .بیتوجه به انا بازوی وود را چنگ زدم و رو به خودم چرخاندم

 !وود نباید هیچ بالیی سر هیراد بیاد. اون جون من رو نجات داد و اینکه یه مشکلی هست -

 چه مشکلی؟ -

 !د قضیهی جشن زایش رو میدونه، اگر به کیارش حرفی بزنه دیگه عمالً همهی این کارا بیهودهسهیرا -

 وود پنجهای به چشمهای سرخ شدهاش کشید و نفس از ته دلی را بیرون داد، که حرفهای انا جفتمان را از بال

 .تکلیفی بیرون آورد

 ، کیارش چیزی از جشن زایش متوجه نمیشه. با اوناگه بتونیم تا قبل از خوب شدن حالش، هیراد رو پیدا کنیم -

 .چیزی که من از اون پسر خوشگله دیدم حاال حاالها نمیتونه حرفی بزنه

 .از یک طرف حرفهایش درست بود و از طرفی نوع گفتارش مثل سمبادهای مغزم را میسایید

 هیراد رو به جای روشن و امنپس باید هیراد رو هرچه زودتر پیدا و از کیارش جداش کنیم. اینطوری هم  -

 !میرسونیم، هم کیارش رو میکشونیم تو دِه

 با حرف وود نفس راحتی کشیدم و سرم را به بـ*ـازو*یـش چسباندم. مرا به سمت خود کشاند و سرم را زیر

 .چانهاش امان داد، گرم خوشحالی وجودش بودم. با بـ*ـو*سـهای که به کف سرم زد، صدای انا بلند شد

 

 

 

 

 .اه من برم تا بیشتر از این حالم رو بههم نزنید -
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 کت چرم سیاهش را چنگ زد و به سمت خروجی غار دوید. درحالیکه خودم را از آ*غـ*ـوش وود بیرون کشیده

 :بودم، اوِرَم را از باالی آتش کشیدم و بلند گفتم

 .وایسا، ماهم میایم -

 .به لـ*ـبخندم داد و هر سه از غار بیرون زدیم لـ*ـبخندی به صورت وود زدم و او هم پاسخ شیرینتری

*** 

 کیارش

 زیر نور آتش برافروخته مشعل، صورتش رنگپریده بهنظر میرسید. سرتاپا، وجودش به قطرات ریز و درشت عرق

 مزین شده بود و مثل بیدی در برابر طوفان، به خود میلرزید. نفس کالفهای کشیدم و مشعل خاموش دیگری که

 اشتم را، روشن کردم و در سوراخ دیوارهی گودال قرارش دادم. فضای داخل گودال نیمهروشن شده بود وبه همراه د

 واضحتر میتوانستم صورت جمعشدهاش را ببینم. مشت بستهشدهام را روی دیوار ناهموار گودال بزرگی که در آن

 :بودیم کوباندم و زیرلـ*ـب غریدم

 !لعنت به تو کیارش -

 منبع صدا سوق دادم. آلبین از ورودی گودال پایین پریده و روبهروی من ایستاده بود. بقچهنگاهم را به سمت 

 :قهوهایرنگی را در دست داشت. بدون نگاه کردن به ظاهر خیسشدهاش نالیدم

 .بیا تو -

 آلبین با قدمهایی آهسته، که ترس از من در ناهماهنگ بودنش موج میزد، به طرفم آمد. نگاهی به دو مشعل

 :رافروخته روی دو دیوار موازی انداخت و با لـ*ـبخندی کج گفتب

 !نوربارون کردی اینجا رو -

 بقچه را از دستش گرفتم و کنار سر آتورپات، روی زمین زانو زدم. گره بقچه را باز کردم و نگاهی به محتویاتش

 :انداختم. بدون آنکه نگاه از چهره معصوم پسرم بگیرم، خطاب به آلبین گفتم

 .میتونی بری. چشم از شینا برندار -

 صدای پوزخند زدنش را شنیدم. توجهی نکردم و پوستین خاکستریرنگ را از روی بدن آتورپات کنار زدم. رعشه

 .وسیعی به تنش افتاد، زخم عمیق روی سـ*ـیـنـهاش، قلـ*ـبم را در سـ*ـیـنـه آتش میزد

 :ناله میکرد و زیرلـ*ـب هذیانوار و منقطع گفت دستم را نوازشوار روی زخمش کشیدم. آتورپات از درد

 ...او...ن...ماد..ر -

 

 

 

 

 نفس در سـ*ـیـنـهام حبس شد و قرنیه چشمانم تیر کشید. سرمایی که در وجودم دویده بود، تا مغز استخوانم نفوذ
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 !کنم کردهبود. با خشم در موهای آشفتهام چنگ زدم. من چهطور توانستم با یادگار پریسیمایم، چنین

 .صدای آلبین، افکار دردناکم را درید

 این پسر کیه کیارشخان؟ -

 لهجهی مسخرهای که هنوز بعد از این همه سال در لحنش بود هم نتوانست تلخی لحظهای که در آن بودم را کمتر

 .کند

 .تمبوی خون روی سـ*ـیـنـهی پسرم، تمام راه تنفسم را آتش میزد و حوصلهی پرحرفیهای آلبین را نداش

 .پارچهی سفید را درون آب سرد کاسهی حلـ*ـبی، که روی زمین بود، فرو کردم و روی زخم آتورپات نشاندم

 تو که هنوز اینجایی؟ -

 :آلبین بیتوجه به محتوای کالم و لحن سردم، آنطرف آتورپات زانو زد و خونسرد گفت

 .از بوی خونش پیداست که یه درندهست -

 :وهای مرطوب آتورپات کشید و ادامه دادانگشتان کشیدهاش را روی م

 !ولی عجیبه که چرا خوب نمیشه؟ -

 دندان قروچهای کردم و همزمان آتورپات از درد ناله کرد. آلبین دختر سرکشی بود و تنها از دو نفر حساب میبرد،

 .من و دنیل

 دنیل کجاست؟ -

 :شانهای باال انداخت و گفت

 .تو گوش کوین و الکس پچپچ میکرد. ولی فک کنم رفتن برای شکار نمیدونم. تا چند ساعت پیش که داشت -

 :دستمال آلوده به خون را درون کاسهی آب رها کردم و با خشم گفتم

 .آلبین! سعی نکن با گفتن این اراجیف، هیزم تو آتیش من و دنیل بندازی -

 :چشمانم را ریز کردم و با تهدید به صورت خونسردش خیره شدم

 خودت وسط این آتیش میسوزی! فهمیدی؟ چون اونوقت -

 .ترس در چشمان قهوهایرنگش دوید. با این حال ظاهرش را حفظ کرد و به دیوار غار تکیه داد

 من هیچوقت قصد این کار رو نداشتم. تو من رو از دست گرگها نجات دادی و من همون موقع قسم خوردم -

 !تر باشه بدونی در نبودنت چه خبرهبهت خــ ـیانـت نکنم. به خاطر همین گفتم شاید به

 :نیشخندی به حرفش زدم. دستم را به طرف بقچه بردم و گفتم

 و چه دلیلی داره دنیل به من خـ*ـیـانـت کنه؟ -
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 گوشهی پارچهی بقچه را کنار زدم و پیراهن چروکیدهی مشکیرنگ را از روی تپهی کمقامت لـ*ـباسهای درون

 صدای آلبین، دستم که لـ*ـباس را به سمت آتورپات هدایت میکرد، در هوا خشک بقچه بیرون کشیدم. با شنیدن

 .شد

 .چون دنیل میخواد همینجا درندهها رو رهبری کنه -

 دندانهایم را روی هم ساییدم. چیزی که مدتها بود دلم نهیبش را به مغز سالخوردهام میزد، امروز از دهان آلبین

 یخواست گـ*ـرد*ن آلبین را میشکستم؛ اما صد حیف که ذهنم درگیردخترک سرکش کنارم میشنیدم. دلم م

 آتورپات و حال نابهسامانش بود. از وخامت حالش، وحشت کرده بودم. مثل دیگر درندهها، در تاریکی محض بهبود

 ت؛نمییافت. همهی درندهها، با غروب آفتاب، التیام مییابند و هر چه تاریکی بیشتر شود، بهبودشان سرعت میگرف

 .ولی در مورد آتورپات اینطور نبود و همین امر گیجترم میکرد

 :نفس کالفهای کشیدم. سرم را باال گرفتم و به صورت سفید و ککمکی آلبین نگاه کردم

 .امشب اصالً حوصله ندارم آلبین -

 :انگشت اشارهام را تهدیدوار رو به صورتش گرفتم و با تاکید ادامه دادم

 !ونی، به پر و پام نپیچاگه میخوای زنده بم -

 آلبین با ترس نگاهم کرد و آب دهانش را به سختی پایین داد. لـ*ـبخند مضحکی زد و برای عوض کردن موضوع،

 :با صدایی نااستوار گفت

 چرا آتیش روشن کردی حاال؟ مگه نباید تو تاریکی محض باشه تا خوب بشه؟ -

 :بازدمم را پرصدا بیرون فرستادم و گفتم

 نم! بردمش توی تاریکترین جای گودال تا هیچ روشناییای وجود نداشته باشه؛ ولی یه دفعه شروع کرد بهنمیدو -

 .تشنج و نفسنفس زدن

 .نگرانی در لحنم فریاد میزد

 :به پلکهای لرزان پسرم نگاه کردم و با ابهام ادامه دادم

 .شاید سردش بود. خودمم نمیدونم -

 .و دستش را درون موهای قهوهای و لَختش فرو برد آلبین با حیرت به صورتم نگاه کرد

 !سرما؟ اونم برای یه درنده؟ -

 دندانهایم را روی هم فشردم. حرفی برای گفتن نداشتم. حق با آلبین بود. سرما و افت دما برای درندگان هیچ

 .معنایی نداشت
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 رنده بود و به همین خاطر صد و چند دههبا سردرگمی چشمانم را بستم. هیچچیز با عقل جور درنمیآمد. آتورپات د

 ....تا به االن جاویدان مانده بود؛ اما درندهای بود که در روشنایی روز به مزار پریسیما

 :ناگهان چشم گشودم و با بهت گفتم

 !روشنایی -

 :آلبین با چشمان وقزده و درشتش نگاهم کرد و گیج پرسید

 چی؟ -

 :خود زمزمه کردمبا کف دست به پیشانیام کوبیدم و با 

 !لعنتی! چرا زودتر نفهمیدم! اون به نور خورشید وابستهست -

 :بالفور رو به آلبین کردم و آمرانه گفتم

 .برو برام چند تا مشعل دیگه بیار -

 :آلبین مطیعانه از جایش نیمخیز شد. دستش را کشیدم و تاکیدوار گفتم

 ! اول مطمئن شو برنگشته باشن -

 ت شالقوار پاهای برهنهاش روی کف گودال، در گوشهایم پیچید. چشم از مسیر رفتنشثانیهای دیگر، حرک

 گرفتم و به چهره زار آتورپات دوختم. چشمان دریاییاش بسته بود و عجیب، دلتنگ رنگ زیبای چشمانی بودم که،

 .از جانانم به پسرمان ارث رسیده بود

 .دشوار بود. باورم نمیشد. او یک درندهی معمولی نبود ذهنم بههم ریخته بود و درک موجودیت آتورپات، برایم

 پیش از اینکه به درنده بودنش پی ببرم، گمان میکردم نامیرایی است که در شب و روز مصون است؛ ولی با

 .چشیدن خونش، حقیقت رنگ باخت و مثل آوار روی سرم خراب شد

 امشب را به صبح میرساندم؛ اما اگر نور خورشید دستم را نوازشوار روی گونه زخمیاش کشیدم. باید با نور مشعل

 ...از پس سقف شب کافی نباشد

 با شنیدن صدای دویدن آلبین، پلک زدم و سرم را باال گرفتم. چشمان آلبین از خباثت درخشید و با لـ*ـبخند کجی

 :گفت

 .بیا آوردم -

 م بیرون آوردم و به سمت دستانشسه مشعل در دستانش قرار داشت. فندک نقرهایام را از جیب شلوار مشکیا

 گرفتم. آلبین سر یکی از مشعلها را به طرفم متمایل کرد. انگشت شستم روی شاسی سبز رنگ فندک فشرده شد

 و لحظهای بعد، سر پارچهای و آغشته به نفت مشعل، از آتش گر گرفت. آلبین بالفور مشعل شعلهورشده را روی
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 د. دو مشعل دیگر هم روشن شد و روی دو دیوار موازی قرار گرفت. فضایدیوار باالی سر آتورپات محکم کر

 :انتهای گودال با وجود پنج مشعل روشن، نورانیتر شده بود. آلبین با ذوق دستهایش را بههم کوبید و گفت

 !داره حالش بهتر میشه -

 یگر همچون قبل، از دردسریع کنارش زانو زدم و روی صورتش خم شدم. کمی رنگ به چهرهاش بازگشته بود و د

 چشمانش را بههم نمیفشرد. آلبین هم از سوی دیگر با هیجان نگاهش میکرد. زخمهای ریز روی صورتش، آرام

 .آرام بهبود مییافت

 .سرعت بهبودش خیلی کمه. باید بیشتر مشعل روشن کنیم -

 .نیشخندی زدم و عاقالندرسفیه نگاهش کردم

 .بمیره! زنده میخوامشنمیخوام از دود آتش خفه بشه و  -

 :آلبین سرش را با ناخنهای بلندش خاراند و با گیجی گفت

 !درسته -

 لـ*ـبهایم را بههم فشردم و لـ*ـبخندم را مهار کردم. امشب واقعاً دیوانه شده بودم. چه کسی باور میکرد،

 دستش نگاه کند! پیراهنکیارش خونخوار و بیرحم، زمانی بیهیچ حرکتی بنشیند و به گیجبازیهای جوانترین زیر

 :افتاده روی زمین را به طرف آلبین پرت کردم و محکم گفتم

 .کمک کن تنش کنیم -

 .آلبین پیراهن را در هوا گرفت و سر تکان داد

 دستهایم را جلو بردم و به آرامی زیر شانههای آتورپات را گرفتم. دوباره صورتش درهم فرو رفت و ناله کرد. از درد

 میکشیدم و از درون متحمل عذاب میشدم. میدانستم پریسیما، هرگز بهخاطر چنین روزی، من راکشیدنش، زجر 

 .نخواهد بخشید

 با احتیاط باالتنهی آتورپات را از روی زمین سرد غار بلند کردم و سرش را روی شانهام گذاشتم. آلبین دو زانو پشت

 .زخمیاش انداخت سر آتورپات نشست و به آرامی پیراهن مشکی را روی شانههای

 دستم را پشت گـ*ـرد*نش بردم و موهای مشکی و زیبایش را نوازش کردم. چشمانم را بستم و با لـ*ـذت غرق

 این آ*غـ*ـوش ناخواسته شدم. ذهنم به سالیان پیش پر کشید. روزهایی که لحظهشماری میکردم، که جانانم

 .نفرشان را در آ*غـ*ـوشم بفشارم نوزادش را به دنیا آورد و من بتوانم، یک دل سیر هر دو

 بغض به گلویم چنگ انداخت و قلـ*ـبم به جنون درآمد. پریسیمایم کجاست تا ببیند شرط را باختهام! کجاست که

 «دیدی بچه مون پسر بود! دیدی!؟»با لـ*ـبخندهای دلـ*ـربایش، جانم را به یغما ببرد و بگوید: 

 .هجوم آورد پلک زدم و اشک تا پشت سد چشمان یخزدهام
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 آلبین به آرامی دستهای آتورپات را از آستینهای پیراهن عبور میداد. دستم را پشت سر آتورپات قرار دادم و با

 دست دیگرم، شانههای عریضش را دربرگرفتم. به آرامی روی زمین به صورت درازکش خواباندمش. دکمههای

 .همچنان جانم را آتش میکشید پیراهن مشکی باز بود و زخم عمیق روی سـ*ـیـنـهاش،

 .انگشتان کشیده آلبین، به سمت پایین کشیده شد و به آرامی مشغول بستن دکـ*ـمهها شد

 سرم را باال گرفتم و به قیافهاش نگاه کردم. با چشمانی ریز شده و دقیق به دکـ*ـمههای پیراهن آتورپات چشم

 .دوخته بود

 :گفتمبا زبان، لـ*ـب پایینم را مرطوب کردم و 

 آلبین؟ -

 .آلبین سرش را باال آورد و محتاطانه به صورتم نگاه کرد

 .به دیوار غار تکیه دادم و پاهایم را در شکم جمع کردم

 گفتی به من وفاداری؟ -

 .آلبین بدون ذرهای تعلل، سرش را تکان داد

 اگه دنیل بخواد من رو رها کنه، تو باز هم با من میمونی؟ -

 :باره سر تکان داد و گفتآلبین با قاطعیت دو

 .شک نکن -

 .لـ*ـبخند تلخی روی لـ*ـبانم نقش بست

 .ازت میخوام یه کاری برام انجام بدی -

 .چشمان قهوهای آلبین از شوق درخشید

 !هرچی که باشه -

 میدانستم جرئت دروغ گفتن به من را ندارد، آلبین خوب میدانست تقاص دروغ به من مساوی با مرگ است؛ پس

 :انستم به برقی که در چشمهایش بود اعتماد کنم.دستی به پیشانی خیس پسرم کشیدم و نالیدممیتو

 .آتور رو برام به یه جای امن برسون -

 .دستهایش بین زمین وهوا خشک شد

 .آخه..!. آخه من جایی رو اینجاها نمیشناسم -

 .دنیل از وجودش با خبر شهببرش تو شهر. من نمیتونم از اینجا دور بشم. از طرفی دلم نمیخواد  -

 ...باشه، ولی -

 .نگاه مرددش را به آتورِ بیچارهام و بعد به نگاهِ منتظرِ من دوخت
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 .خیالت راحت. میبرمش یه جایی که دست کسی بهش نرسه -

 را به دستم را زیر کتف آتور انداختم و به امید صداقتی که در چشمهای آلبین خوانده بودم، تنها یادگار پریسیمایم

 او سپردم. آلبین با اشتیاق جسم آتور را به پشتش انداخت و از اعتمادی که به او کرده بودم خوشحال به نظر

 میرسید. همین که قصد رفتن کرد، برای لحظهای متوقفش کردم و برای دهمین بار در این چند ساعت، به

 اودانهاش در چشمهای بیجانش کهصورتش زل زدم. چهرهی جوانش به بیست سال هم نمیرسید؛ اما عمر ج

 .نیمهباز بود؛ غم بزرگی را فریاد میزد

 هربار که به صورتش زل میزدم، بغض غریبی به گلویم چنگ میانداخت و سرنوشت مجهولش هزار بار در سرم

 میچرخید. بغضم را فرو دادم، حس عجیبی که سالها پیش کشته بودم، برایم تازه شده بود و دل کندن از او را

 برایم دشوار میکرد. دستم را روی شانهی آلبین فشار دادم ودرحالیکه پردهی خیس روی چشمهایم را پنهان

 :میکردم، نالیدم

 .ببرش -

 آلبین جسم آتور را روی شانهاش تکان داد و با سرعت از گودال بیرون پرید. نگاهم پشت مسیری بود که آلبین

 م را را حفظ کنم و بعد از گودال خارج شوم. دستی به صورتم کشیدم وغیبش زده بود. تمام تالشم را کردم تا ظاهر

 چشمهای خیسم را با پشت دستم به حالت اول برگرداندم. خیسی پشت دستم من را وادار کرد به احساسی فکر کنم

 که دویست سال پیش در خودم کشته بودم و مدتها بود خیسی چشمهایم را ندیده بودم. نفس صداداری کشیدم و

 .از گودال بیرون پریدم

 گرگینهها تکتک به درختهای اطراف گودال بسته شده بودند و گیشا با دستهای بسته شده کنار آتش رها شده

 بود. شانههایش هنوز زیر کت سیاهرنگ من میلرزید و مدام بینیاش را باال میکشید. سرعت آلبین آنقدر زیاد بود

 دیگری را حس نمیکردند. غرق در وجود نگهبان عشقکه گرگینهها جز صدای حرکت شالقوارش چیز 

 وجود آتورپات آنقدر ذهن کهنسالم را آشفته بود .پریسیمایم بودم که پاهایم بیاختیار به سمت گیشا کشیده شد

 که اصالً اعتنایی به گرگینهها نداشتم. وجود آتورپات برایم به معضلی بزرگ تبدیل شده بود و باید زودتر این قائله را

 .تم میکردمخ

 صدای خرناسهی گرگهای زخمخورده، طوری فضای شب را میدرید که مجبورم کرد، همین امشب به تصمیمم

 جامهی عمل بپوشانم و شر گرگینه را از سر خودم و تنها یادگار جاماندهام کم کنم. نگاهم از تن لرزان گیشا به

 .شبیه به سقف روی ستونهای نیمساخته بنا شده بودالوارهای نیمساختهی پناهگاه روبهرویم افتاد و چوبهایی که 

 فضای چند متری و خالی زیر سقف لـ*ـبخند کجی روی لـ*ـبهایم نشاند. جای خوبی برای آتش زدن گرگینهها

 بود. دستهایم را به هم مالیدم و همانطور که لـ*ـبخند روی لـ*ـبهایم بود به سمت صداهایی که از البهالی
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 .سر چرخاندم. دنیل از سمت چپ بیرون آمد و بقیه درندهها از باالی درختان روی زمین فرود آمدنددرختان میآمد، 

 :چشمهای درخشان شدهشان، سیراب شدنشان را فریاد میزد. رو به صورت درهم دنیل گفتم

 چهطور بود؟ -

 چی شده کیارش؟ سرحالی؟ -

 سشگرش، از روی صورتم برداشته نمیشد. با اینکهجواب سوالم را با سوال مسخرهتری پاسخ داده بود. نگاه پر

 مدتها بود به حرفهای آلبین رسیده بودم؛ اما باز هم با دیدن دنیل نمیتوانستم خیانتش را باور کنم. مردی که

 دویست سال، همیشه کنارم بود وحمایتهایش از من تمامی نداشت نمیتوانست به من خــ ـیانـت کند. دستی به

 شیدم و افکار درهم ومشوشم را پشت چهرهی درهمکشیدهام پنهان کردم و با همان صورتیقهی لـ*ـباسم ک

 :گرفتهی همیشگی رو به دنیل گفتم

 .میخوام امشب قضیهی گرگینهها رو تموم کنم -

 .قدمهایش را به سمت آتشی کشید که من و گیشا کنارش بودیم

 خب چهجوری؟ -

 .تعجب و اشتیاق در چشمهایش دو دو میزد

 !جله نکن میبینیع -

 :نگاهم را از چشمان متعجب دنیل گرفتم و رو به درندهها، دستوری فریاد زدم

 اونجا رو پر از هیزم کنین. بعدش همهشون رو به ستونها ببندید. عجله کنین. مگه منتظر همین نبودین؟ -

 .صدای جیغدار گیشا در گوشم پیچید

 تو چیکار کردن؟میفهمی میخوای چیکار کنی؟ آخه مگه اینا با  -

 از جایش بلند شده بود و کنار شانهام جیغجیغ میکرد. دستم را روی دهانش گذاشتم و انگشت سبابهام را روی

 .بینیام گذاشتم

 شیش، دلت نمیخواد که تو رو همین االن بذارم وسط هیزما که؟ میخواد؟ -

 دم؛ سکوت اختیار میکرد و ازچشمهای درشتش گشاد شده بود و اگر میدانست چه نقشهای برای خودش کشی

 ترس درندهای که روبهرویش ایستاده، به همان کت سیاه و آتش گرم پناه میبرد. دستهای بستهشدهاش را روی

 .هوا تکان میداد و جیغهای خفهاش از بین انگشتهایم بیرون میآمد

 جنازهی کالغها که هنوز روی شینا که از البهالی چادرها بیرون آمده بود، گوشه دامنش را باال گرفت و از روی

 زمین بود، عبور کرد. موهای مجعد و بلندش را پشت گوشهایش چپانده بود و عطر دلنشین خونش به جان

 .رگهای سرم میافتاد. نگاهی به دستش انداختم. شانهای را از چادرها برداشته بود و به سمت ما میآمد
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 این چیه؟ -

 .ش را از الوارهای زیر سقف به سمت من کشاندشانه را در هوا تکانی داد و نگاه

 مگه جای اون درنده رو نمیخوای؟ گفتم شاید بتونم چیزی از ساها پیدا کنم تا کمکم کنه؛ ولی فقط همین سالم -

 .مونده بود

 .نه، دیگه الزم نیست -

 .چشمهایش گشاد شد و یکی از ابروهای هاللی شکلش باال رفت

 مگه پیداش کردی؟ -

 گاه دنیل را حس میکردم؛ اما تمام تالشم را کردم تا سوالی برایش پیش نیاید. گیشا را علیرغم میلسنگینی ن

 .باطنیام به سمت الوارها کشاندم

 .با وجود تصمیمی که براشون گرفتم دیگه لزومی به پیدا کردن اون نیست -

 ی نگاه همه را روی خودم احساسهرچه تالش کرده بودم کسی متوجه تغییر رفتارم نشود بیفایده بود و سنگین

 میکردم. گیشا کنار دستم مدام سکندری میخورد و غر میزد. تشنگی طوری به جانم افتاده بود که اگر این پیوند

 تعریف نشده بین او و پریسیمایم نبود، لحظهای امانش نمیدادم و خونی که زیر رگهایش میجوشید را تا آخرین

 اً زیر سقف رسیده بودیم و الوارهای سفید یکیدرمیان به صورت شیروانی رویقطره به کـ*ـام میکشیدم. تقریب

 .ستونها محکم شده بود

 هر چهار درنده یک گرگ را با دهان بسته شده و دستوپاهای طنابپیچشده به سمت سقف میکشاندند. اولین

 ه سمت اولین ستونگرگ درحالیکه صورت کبودشده و چشمهای گرگرفتهاش صورتم را میدرید، از کنار من ب

 کشیده شد. نگاهم را از صورت گرگ سیاهی که نفرت از من در حدقهی آتشگرفتهاش فریاد میزد، گرفتم و به

 طنابهای سیمپیچشدهی دور بدنش انداختم. طنابی که با تاروپود فلز باریک و طناب بافته شده بود و عمالً اجازهی

 .تکان خوردن به این وحشیها را نمیداد

 ند کجی گوشهی لـ*ـبهایم نشست و نگاه سلطهگرم به تقالهای بیسرانجام آنها بود. باید امشبلـ*ـبخ

 گرگها سلطهشان بر دهجنگلی به خاکستر تبدیل میشد تا من و آتور زیر همین سقف شب باالی سرم، تا ابد بدون

 .تحمل گرگینهها نفس بکشیم

 انیاش کمسنوسال بودنش را فریاد میزد، البهالیصدای نعرههای گرگ تازه به بلوغ رسیدهای که صورت انس

 بقیهی صداها به وضوح شنیده میشد. همین که نگاهم به سمت او چرخید، مشتهای گیشا با دستهای بستهشده

 روی کتفم نشست.گستاخیاش از حد گذشته بود و باید زَهرِچشمی از او میگرفتم. نعرهی بلندی زدم. با چشمهای
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 .به صورتش هجوم بردم. دندانهای بیرونزدهام، درست روبهروی چشمهایش نشست سرخشده و آتشگرفته

 .جیغهایش خفه شد و خون از زیر پوسش دوید و رنگ لـ*ـبش سفید شد

 چانهاش شروع به لرزیدن کرد و چشمهای پرشدهاش ناتوانی و ترسش را فریاد میزد. با چشمهایم گوشهای را

 :نشان دادم و غریدم

 .بِتَمرگ -

 ی دورگه و خشدارم تمام جانش را لرزاند؛ اما دل خودم بیشتر از او لرزید. همان گوشه، کنارِ یکی از ستونهاصدا

 نشست و کتم را دور خودش پیچید. بغضی که به چشمانش رسیده بود بدون لحظهای توقف میبارید. ناخواسته

 صدای همان گرگ جوان نگاهم را از غرق زل زدن به چشمهایی بودم که به خاک سرد جنگل دوخته شده بود، که

 او گرفت. درندهها در حال بستن او به ستون بودند که دهانش را به بازوی یکی از درندهها کوباند و با تالش

 .عجیبی، دستمال محکم دور دهانش را پایین داد. صدای دورگه و کلفتشدهاش را بارِ سکوت جنگل کرد

 .ار اون نداشته باش لعنتیکیارش خودم میکشمت کثافت، کاری به ک -

 کلمهی آخر را درحالیکه مشت محکم یکی از درندهها دهانش را نشانه رفت ادا کرد. سرش چند لحظهای گیج

 خورد و لختههای خون از دهانش بیرون ریخت. به سمتش رفتم تا ببینم حرفهای گرگ تازه از پوست درآمده

 ...را بکشد یا درست است و میتواند درندهی دویست سالهای مثل من

 .دستهای گیشا روی بازویم نشست و لحن بغضآلود وچشمهای خیسشدهاش نگاهم را چند ثانیهای سرد کرد

 .تو رو خدا نکشش، چیتو اشتباه کرد. خواهش میکنم -

 با هر جمله آستینم را پایین میکشید و دیگر خبری از آن گستاخی و نترسی چند ساعت پیش نبود. قدمهایی که

 ده بود را به سمت بچهگرگی که ظاهراً چیتو نام داشت کشاندم و گیشا را با خودم همراه کردم. چنگی بهمتوقف ش

 .لـ*ـباسش زدم و قدمهای شلختهاش را تحمل کردم

 چیتو به محض باز شدن چشمهایش، چهرهی خیس گیشا را دید. فکش تکانهای عجیبی میخورد و هر لحظه

 :رتش بیرون بزند. درحالیکه خون لختهشده، دهانش را پر کرده بود، فریاد زدممکن بود پوزهی گرگینهایاش از صو

 .گفتم ولش کن کثافت. یه تار مو از سرش کم بشه الی دندونام تیکه پارت میکنم -

 خون دهانش از الی دندانهای بیرونزدهاش بیرون میپاشید و طنابهای محکم دورش، برزخی برایش ساخته بود

 که توان تبدیل شدن را از او میگرفت. مدام صورتش در حال تغییر بود، صورت ریز و چشمهای کشیدهاش زیر

 مشت درندهام ورم کرده بود و خون از دهان بزرگش روی لـ*ـباسش و طنابها میریخت. صدای گرگهای دیگر

 د گیر کرده بودم. گیشا را ازبلند شده بود و من وسط خرناسههای گرگهایی که فقط چند ساعت دیگر زنده بودن
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 پشت به خودم چسباندم و با حصار کردن دستم دور شکمش عمالً بیحرکتش کردم. مشت دومی که در حال فرود

 :آمدن روی صورت چیتو بود را روی هوا متوقف کردم و رو به آن درنده گفتم

 .الزم نیست -

 یتو دوختم و بـ*ـیـنیام را الی مـ*ـوهای سیاه ولـ*ـبخند روی گوشهی لـ*ـبهایم را به صورت کبودشدهی چ

 ابریشمی یادگار غریبهی پیش رویم فرو بردم و نفس جاندارم را از هوای البهالی مـ*ـوهـ*ـایش پر کردم. نگاهم

 :را به چشمان آتش گرفتهی چیتو دوختم

 میخوام ببینم االن چیکار میتونی بکنی؟ -

 .ولش کن لعنتی -

 برندهی گرگینهایاش مدام به سمت من پرت میکرد، که طنابهای محکمشدهی دور خودش را با دندانهای

 بدنش مانع میشد و محکم به عقب پرتش میکرد. خندهام عریضتر شد. نگاه کردن به صورت گرگ مغموم

 روبهرویم چون آب سردی به داغ دلم ریخته میشد، داغی که دویست سال پیش همنسلهای همین وحشیها به

 د و هیچگاه سرد نشد. وقتش بود راهنمای آخر هم داغی را که من تحمل کرده بودم، با تمام بندبنددلم گذاشتن

 .وجودش حس کند

 :لـ*ـبخندم را جمع کردم واز الی دندانهای بههم چسبیدهام، صورت به صورت چیتو فریاد زدم

 .عجله نکن ولش میکنم -

 ریسیما، از پیش چشمهایم گذشت و داغی سرم را بهسرم را باال بردم و برای لحظهای تمام خاطرات مرگ پ

 چشمانم ریخت و گیشا را چون قربانیان دویست سال زندگی خونخوارانهام به دندان کشیدم و به جای شاهرگش،

 شانهاش را نشانه رفتم. زهری که از الی دندانهای نیشم بیرون میزد را زیر پوستش رها کردم و بدون چشیدن

 .اغـ*ـواکنندهی خونش، که تمنای تکتک سلولهای بدنم بود؛ نیشهایم را بیرون کشیدمذرهای از طـ*ـعــم 

 چانهام میلرزید و هـ*ـوس خون به گلوی تشنهام چنگ میانداخت. صدای فریاد شینا و جیغ خفهی گیشا

 شانهچشمهای بستهام را باز کرد وچشمهای مـ*ـسـتم، صورت زخمخوردهی چیتو و بعد هم بقیهی گرگینهها را ن

 رفت. صدای ترک خوردن ستونها البهالی زوزههایشان عصبیترم میکرد وتقالهایشان رگهای سرم را به زُقزُق

 :میانداخت. بیتوجه به وحشتی که به جان همه افتاده بود، گفتم

 .فک کنم راهنما همین امشب مجبور شه خودشو نشون بده -

 .ـوش شینا که خودش را به ما رسانده بود رها کردمخون گوشهی لـ*ـبم را پاک کردم و گیشا را در آ*غـ*

 تن لرزان گیشا بین دستهای شینا افتاده بود و با دستهایی که میلرزید، زخمش را وارسی میکرد. درد در صورت
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 :خیس و جمعشدهاش هویدا بود. دستم را زیر چانهاش گذاشتم. درحالیکه با گریه خودش را عقب میکشید، نالید

 

 

 

 

 یکار کردی؟با من چ -

 :بیتوجه به نگاههای دردندهی شینا، با لحن گزندهای گفتم

 برو گیشا، برو به راهنما بگو فقط چند ساعت وقت داره با تو به اینجا برگرده تا زهرم رو از بدنت بیرون بکشم، -

 .وگرنه تو هم مثل من یه درندهی وحشی میشه و نیرا مجبور میشه تو رو هم بکشه

 از دورش باز کردم و درحالیکه نگاهم به زخم روی شانهی دخترک مغموم پیش رویم بود ادامهدستهای شینا را 

 :دادم

 .با راهنما برگرد -

 خودش را از آ*غـ*ـوش شینا جدا کرد و درحالیکه تمام بدنش از درد میلرزید، دستش را روی زخم شانهاش

 .گذاشت و نگاه آتشگرفتهاش را به چشمهایم دوخت

 !نی کیارش، یه حیوونتو یه حیوو -

 او راست میگفت؛ ولی نمیدانست همین گرگهای لعنتی از من این حیوان را ساختند و انسانیتم را یک شبه به

 پای تعصبات قبیلهای آتش زدند و تا ابد باید تاوان کاری که با من و پریسیما کردند را بدهند؛ حتی تاوان پسری

 را برایم گذاشتند تا من هم در فقدان عزیزترینهایم انسانیتم را بِدَرم. افکارکه از من گرفتند و جنازهی نوزاد دختری 

 .و حرفهایی که باید به گیشا میزدم را در گلو خفه کردم و گذاشتم برای او یک حیوان بمانم

 .حرفهایم را قورت دادم و با همان لحن گزندهی کیارش گفتم

 اینجا هـ*ـوس نکنی خون کسی رو بخوری؛ چون اونوقتخانوم کوچولو فقط حواست باشه تا برنگشتن به  -

 .کاری دیگهای از دستم بر نمیاد جز اینکه بیارمت تو دارودستهی درندهها

 صدای خندهی درندهها بدرقهی قدمهای گیشا شد. موهای عـریـ*ـان و سیاهش را از پشت نگاه میکردم و امیدوار

 را میشنیدم و از آتشی که به جانش افتاده بود خبر داشتم. نگاهم بودم هر چه زودتر برگردد. نالههای سوزناک چیتو

 را از قدمهای شلختهی گیشا گرفتم. گوشهی روسری باز شدهاش که در نسیم مالیم آن شب میرقصید نگاهم را

 !برای لحظهای میخکوب کرد. او حتی تالشی برای گرفتن روسریاش نکرد

*** 

 نیرا

 ن صورت وود بودم که شاخهی شکستهی درختی به موهایم پیچید و مانعمحو نگاه کردن به لـ*ـبخند شیری

 دویدنم شد. نالهای از ته دل کردم و از دویدن ایستادیم. آنا که نمیتوانست سرعت کم انسانیام را نسبت به سرعت



www.taakroman.ir  

 

  

 
205 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 رهایشعجیب خودش تحمل کند، جلوتر از ما میدوید؛ ولی وود با من بود و ماهرانه اطراف را بو میکشید. رفتا

 تغییر کرده بود و دیگر آن پسر شلخته و مظلوم سابق به نظر نمیرسید؛ ولی هنوز هم همان محبت سابق را در

 

 

 

 

 چشمهایش میدیدم و این مَردشدنی که در وجودش احساس کرده بودم را میپسندیدم. غم و ناامیدی که روزهای

 ده بود و لـ*ـبخند مهربانش دوباره کنجاولِ تبدیلش در صورت و حرفهایش میدیدم، به جسارت تبدیل ش

 .لـ*ـبهایش خزیده بود

 پنجهای به موهایم کشیدم و با سر خمشده تمام تالشم را کردم دستهی گرهخوردهی موهایم را باز کنم، که

 .دستهای وود به کمکم آمد

 .آروم، آی... آروم باز کن -

 .توانست گره موهایم را باز کندموهایم کشیده میشد و دستهای مـ*ـرد*انـه و زمخت وود نمی

 .تکون نخور باز شد -

 کشیدگی موهایم کم شد و متوجه شدم باز شده است. با ناخن کف سرم را خاراندم که متوجه نگاه متعجب وود

 .شدم

 چیه؟ -

 تا حاال ندید بودم موهای یه گرگ موقع دویدن جایی گیر کنه! حواست کجا بود؟ -

 را جمع کردم و بیاعتنا به لـ*ـبخند کج و معنادار گوشهی لـ*ـبش، دستم را از الی خندهام گرفته بود؛ اما خودم

 .موهام بیرون کشیدم

 هیچ جا... بریم؟ -

 .بریم -

 دستم را داخل جیب اُوِرَم فرو کردم و به فضای نمزدهی جنگل زل زدم. باران بند آمده بود اما هنوز خیسیاش به

 .و فرصت کمی که تا زمستان مانده بود را به جنگل گوشزد میکرد درختان پاییززدهی جنگل، جان میداد

 چند قدمی نرفته بودیم که صدات سوت زدن از باالی سرمان شنیدم. سرمان را که باال کردیم، آنا باالی سرمان

 روی شاخهی درخت نشسته بود و پای آویزانش را تکان میداد. به محض دیدن ما از روی درخت پایین پرید و

 .روبهروی وود فرود آمد درست

 .از این جلوتر نرید. بوی بلید رو حس میکنم. فک کنم همین اطراف باشن -

 :نگاهش را به وود دوخته بود و به وجود من بیتوجه بود. وسط نگاهش به وود، دویدم

 .خب پس بریم پیش بلید. صددرصد االن کیارش و هیراد هم همونجاییان که بلید اونجاس -
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 خانوم، باید مسیرتو عوض کنی! اون کیارشی که من دیدم بوی گرگا رو خوب متوجه میشه. ولی بوی نچ راهنما -

 !من و بلید واسهش غریبهس

 

 

 

 

 لحن مسخرهکنندهاش باعث شد دندانهایم روی هم بلغزد. همین که دهن باز کردم تا جوابش را بدهم، وود با

 .حرف زدن مانعم شد

 .بیارش دهجنگلیپس هیراد با تو. هرجور شده  -

 .تواَم مواظب این باش، اصالً دلم نمیخواد دوباره اون وودو ببینم -

 :دستش را روی شانهی وود کوبید و با لـ*ـبخندی روی لـ*ـبهای بههم چسبیدهاش بود، ادامه داد

 .شب تو ده میبینمت -

 پیچید. قدمهایم را تندبدون نگاه کردن به من روی درخت پرید و صدای حرکتش و شکستن شاخهها در گوشم 

 .کردم و وود با قدمهای سریع خودش را به من رساند

 نیرا؟ -

 بله؟ -

 .از دست آنا ناراحت نشو، لحنش تنده ولی تو اون مدت خیلی کمکم کرد -

 من کاری با اون دخترهی... پوف ولش کن. امشب که تموم شه دیگه نمیخوام ببینمش. بوی خونش اذیتم -

 .میکنه

 :که حرفم را، راجعبه آنا ادامه بدهد. پنجهای الی موهای نسبتاً کوتاه و موجدارش کشید و گفتبدون این

 .دلم واسه تیا و ویا لک زده -

 میخوای ببینیشون؟ -

 !آره خیلی؛ ولی نگرانم اونا نخوان منو ببین. ما ذاتاً با هم دشمنیم و خواهرام هم گرگای متعصبیان -

 ولی مطمئنم تیا دلش برات تنگ شده. در ضمن عشق و محبت میتونه با هر ذات شاید ویا یکم بدقلق باشه؛ -

 !بدی بجنگه

 :قدمهایم شل شد، صورت به صورتش ایستادم و ادا مه دادم

 ...روزای اول بعد از تبدیلت، تحمل بوی خونت با ظاهر گرگینهایم برام خیلی سخت بود؛ ولی -

 ولی چی؟ -

 نیستم با کلمهها بازی کنم ولی، االن مطمئنم که واسه بودنت خیلی خوشحالمنمیدونم چهجوری بگم، من بلد  -



www.taakroman.ir  

 

  

 
207 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 .وود

 .نفس پر از حسرتی را از سـ*ـیـنـهاش بیرون داد و بعد سردی دستهایش را الی انگشتهایم حس کردم

 

 

 

 

 قی که تو بااگه تو نبودی تا االن هزاربار خودمو از دست این موجود لعنتی خالص کرده بودم؛ ولی محبت و عش -

 سکوت وحمایتهات بهم دادی، مجبورم کرد زنده بمونم نیرا. قول بده منو تنهام نذاری و هیچوقت پشتمو خالی

 !نکنی

 حدقهی قهوهای سرخشدهاش با پردهای از اشک آذین شده بود و برای لحظهای از زمینی که در آن پابند بودم، به

 .دستم گرفتم و زیر چانهام کشیدم محبت چشمهایش گره خوردم و دستهایش را بین دو

 .هیچوقت -

 نمیتوانستم جلوی خیسشدن چشمهایم را بگیرم. نگاهم را از گره چشمهایش باز کردم و شرم اجازه نداد تمام

 .دلتنگیام را فریاد بزنم. نگاهم را به زمین دوختم که قالب شدن دستهایش دورم، پاهایم را از زمین کند

 د؟هی... چیکار میکنی وو -

 با ارتفاعی که از زمین گرفتیم بند دلم ریخت و لحنم با خندهی بچگانهای عجین شد. من را مثل کودکان نو پا در

 آ*غـ*ـوش گرفت و باالی نزدیکترین درخت پرید. ترس از ارتفاع صورتم را به سـ*ـیـنـهاش چسبانده بود و با

 لـ*ـباسش چنگ زدم و پلکهایم را روی هم فشار هر اوج و فرود، جیغ خفهای میکشیدم. دستم را به یـ*ـقـهی

 میدادم. پاهایم کرخت شده بود و چکمههای سیاهرنگم مدام به شاخهها میخورد. گـهگداری سنگینی نگاهش را

 حس میکردم که به صورت جمعشدهی گرگ در آ*غـ*ـو*شـش زل زده بود؛ ولی ترس اجازه نمیداد چشمهایم

 .را باز کنم

 کم شده و دیگر خبری از نالهی درختانی که زیر پاهایمان خرد میشدند نبود. نفس راحتیاحساس کردم سرعتش 

 کشیدم و چشمهایم را باز کردم. هنوز به صورت من خیره بود که روی زمین فرود آمد. دلم ریخت و کف دستهایم

 روی دستهایشبیحس شد. میترسیدم روی پاهای کرخت شدهام بایستم. دستم را دور شانهاش انداختم و از 

 پایین آمدم. دستم را با سرعت عجیبی از دورش باز کردم. قدرت زل زدن به نگاه شیرینش را نداشتم. گلویی صاف

 کردم و دستهایش با تعلل از پشت کمرم پایین آمد. پایین اُوِرم را صاف کردم و موهای بههمریختهام را باالی

 :بت به درندهی پیش رویم پنهان کنم خیلی قاطع پرسیدمسرم جمع کردم. درحالیکه سعی میکردم ضعفم را نس

 اینجا کجاست؟ -

 بیتوجه به حرف من نگاهش به دستهایم بود که موهایم را باالی سرم میبست. مکث کوتاهی کرد و بعد از

 .بستن موهایم، دستش الی مـ*ـوهـایم خـ*ـزید و گره بزرگش را باز کرد
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 .هیچ وقت موهاتو جمع نکن -

 اب خورد و دوباره روی صورتم افتاد. نفس کالفهای کشیدم و با دست چشمهایم را مالیدم. از کالفگی منموهایم ت

 لـ*ـذت میبرد. کاله اور را با ضرب روی سرم کشیدم، همین که خواستم دوباره سوالم را تکرار کنم، بوی

 

 

 

 

 جاده چند ده متر آنطرف و خارج ازروغنسوختهی مینیبـ*ـوس سرِ جاده دماغم را آزرد. سرم را که چرخاندم، 

 جنگل بود. صدای قِرقِر مینیبـ*ـوس را میشنیدم. قدمهایم ر به سمت جاده شدت دادم و با چرخاندم نگاهم از

 :روی صورتش به سمت جاده رفتم. دستم را به سمتش دراز کردم و گفتم

 .بپری روش بیا االن میرسه. تا شهر رو باید با این بریم چون دیگه درختی نیست -

 هنوز از باز کردن موهایم کالفه بودم و خودم هم از طعنهی حرفم به او خندهام گرفته بود. خندهای به صورت هم

 .زدیم و به سمت سر جاده رفتیم

 گرگومیش غروب بود و خبری از تابش آفتاب نبود. فقط آسمان سرخ شده بود و دلشورهی عجیبی داشتم. صدای

 س من را از افکارم جدا کرد. نگاه دختربچهای از پشت شیشهی پنجره، لبخند کجی رویباز شدن درب مینیبـ*ـو

 .لـ*ـبهایم نشاند.کالهم را تا روی صورتم کشیدم و پلههای آهنی ماشین را باال رفتم. پشت سرم وود هم باال آمد

 ران شدم. روی اولیناصالً متوجه پارگی و نامرتبی لـ*ـباسش نبودم تا وقتی که متوجه نگاههای عجیب مساف

 صندلی خالی پشت راننده نشستم و وود هم کنار من خزید. ماشین راه افتاد. به جز ما چند مسافر که

 نزدیکترینشان چند صندلی آنطرفتر بود با ما هممسیر بودند. سرم را به شیشهی یخ پنجره چسباندم، دلتنگی

 بود. نگاهم ناخواسته به دستهایش افتاد که مدام در همگیشا و خانوادهام لـ*ـذت بودن وود را برایم تلخ کرده 

 چنگ میشد و لـ*ـبهای خشکشدهاش را مدام با زبانش تر میکرد. لرزیدن چانهاش را درحالیکه پیشانیاش را

 به آهن صندلی روبهرویش دوخته بود؛ میدیدم. به سمتش پرش کردم و دستم را زیر چانهاش گذاشتم و با صدایی

 :جرهام بیرون میدادم، نالیدمکه از اعماق حن

 حالت خیلی بده؟ -

 .صورتش را که به سمت من چرخاند، سرخی چشمهایش صورتم را به عقب پرت کرد. چند پلک پشت سرِهم زد

 دستهایش را مدام روی چشمهایش میکشید، نفسش منقطع و با لرزش بیرون میآمد و عطش جانگرفته در

 .دوجودش با بوی خون مسافران تشدید میش

 میخوای پیاده شیم؟ -

 !نه -

 چشمهایش به چرم سرمهای صندلی روبهرو خیره بود و قطرههای عرق از روی شقیقههایش پایین میدوید. دستم
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 را دور بازویش قالب کردم و با دست آزادم عرق روی شقیقههایش را پاک کردم. صدای زمزمههای مسافرانی که

 .. لـ*ـبهایم را کنار گوشش رساندمعقب بودند را میشنیدم؛ ولی اعتنا نکردم

 .فقط نفس بکش، من مطمئنم تو میتونی باهاش کنار بیای. یعنی... به خاطر من کنار بیا -

 

 

 

 

 د*اغـ*ـی نفسهایم به گوشش میخورد، بازوهای سفتشدهاش را بیشتر به خودم نزدیک کردم. امیدوار بودم

 .میل عجیبی که جانش را سوزنسوزن میکرد بجنگدحسی که پشت حرفهایم بود به او قدرت ببخشد تا با 

 فضای سرد مینیبـ*ـوس با بوی روغنسوخته و بوی سیگار راننده کالفهام کرده بود و از طرفی بیقراریهای وود

 تحملم را کم میکرد. مدام بازویش را نوازش میکردم تا شاید تحمل دردی که میکشید کمتر شود. به نزدیکی

 ساعت مزخرف به سختی سپری شد. نگاه راننده مدام از آینهی آذینشده، صورت من و وودشهر رسیدیم و این یک 

 را نشانه میرفت. نگاه کالفه و عصبیام را برای چند لحظه به چشمهای خیرهی راننده دوختم و بعد از مکث

 :کوتاهی گفتم

 .نگهدار، پیاده میشیم -

 هرو بلند کرد. بدون اینکه به اطراف نگاهی بیندازد بهصدای ترمز ماشین سر وود را از روی پشتیِ صندلی روب

 سمت در شتافت. حرکات تند پاهایش، نگاه رانندهی سیاه و الغر را به خودش جلـ*ـب کرد. دستم را ته جیبم فرو

 کردم و اسکناسی که نمیدانستم چه قدر ارزش دارد را بیرون کشیدم و روی داشبورد سیاه و خاکی راننده پرت

 .ایین پریدم. از ته دل دعایی به جان هیراد کردم که اسکناسی ته جیبش بودکردم و پ

 به محض حرکت ماشین، صدای نفسهای راحت وود را شنیدم. تشنگی در چشمهای آتشگرفتهاش فریاد

 :میزد.کام عمیقی از هوای سرد و مرطوب جاده گرفت و درحالیکه دستش را مدام روی گلویش میکشید، نالید

 .نمیتونم باهات بیام. تشنگی داره... نیرا بیا برگردیم. وقتی برگشتن ده میبینمشوننیرا من  -

 کلمهها تندتند از دهانش بیرون میآمدند. تحمل دیدن چیزی که پیش رویم بود را نداشتم. وود میترسید بالیی که

 . نگاهم را از سرشانه به خیابانبار قبل سر نونای بیچاره آورده بود دوباره تکرار شود و نتواند جلوی عطش را بگیرد

 پشت سرم انداختم، چراغ روشن مغازهها و آدمهایی که در حال رفتوآمد بودند، اشتیاقم را برای دیدن ارورا و بقیه

 .بیشتر کرد

 .ولی تو باید باهاش کنار بیای وود.تو قرار نیست تا ابد به دور از آدما زندگی کنی -

 .نیست. بیا برگردیمولی االن نه؛ یعنی االن وقتش  -

 .آستین اُوِرَم را کشید و به سمت خالف مسیرمان کشاند. مقاومت کردم و دستم را کشیدم

 .نه وود. همین االن وقتشه -
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 نمیتوانستم به چشمهایش نگاه کنم و از اینکه مجبورش کرده بودم کار به این سختی را انجام بدهد، نگران

 .کنار لـ*ـبم را با ناخن کندم. عادت چندسالهام، قصد فراموش شدن نداشتبودم. سرم را پایین انداختم و پوست 

 

 

 

 

 .همیشه غرهای مامانملیحه را به جان میخریدم و نگرانیام را روی پوست لـ*ـب یا ناخن بینوایم خالی میکردم

 .ت من کشاندسوزش لـ*ـبهایم چهرهام را جمع کرد و قطرهی خونی که از پوست لـ*ـبم بیرون زد، وود را به سم

 در کمتر از پلک زدن وود خودش را به من رساند. وقتی چشمهایم را باز کردم، نگاهش را به تَری لـ*ـبهایم

 دوخته بود. برای لحظهای از د*اغـ*ـی نفسهایش ترسیدم و شـ*ـانه و گـ*ـرد*نم منقبض شد. همین که خودم

 وی لـ*ـبهایم خزید. خون ناچیز رویرا عقب کشیدم، دست چپش روی یقهام چنگ شد و دست راستش ر

 لـ*ـبهایم را با انگشت بلندش با مالیمت عجیبی پاک کرد و بین شصت و انگشتش خون را بازی داد. صدای

 .قورت دادن آب دهانش را شنیدم و به چشمهای خـ*ـمارش زل زدم

 :صدای دورگهاش تارهای صوتیاش را به زحمت انداخت و بیرون جهید

 .دم میامتو برو من خو -

 .تعجب کرده بودم و تغییر موضع ناگهانیاش نگرانم کرده بود. همین که قصد کردم سوالم را بپرسم غیبش زد

 نسیم حرکت عجیبش گیجم کرده بود و مثل دیوانهها به فضای خالی روبهرویم خیره شده بودم. دستم را جای

 فته بود و اصالً به خودم اجازه نمیدادم بهدستش کشیدم و لعنت از ته دلی بار خودم کرد. نگرانیام شدت گر

 چیزهایی که در سرم میچرخید، اعتنا کنم. سوز خنکی که گلویم را نوازش کرد، پنجهاش را به تمام تنم کشید و در

 .خود لرزیدم. بینیام را باال کشیدم و به سمت خیابان بزرگ پشت سرم، راهی شدم

 .تاریکی کوچههای تنگ را به روشنای سرخرنگ تبدیل کرده بود چراغ نارنجیرنگ آویزانشدهی سر در مغازهها،

 کمی با سرعت دویدم. لـ*ـباسهای مـ*ـرد*انـهام با کالهی که تا« آزادی»خیابان پررفتوآمد را به امید کوچهی 

 انتها روی سرم کشیده بودم، نظر خیلیها را آن هم در آن شهر کوچک به من جلـ*ـب کرده بود و مجبور بودم

 .ه زودتر داخل کوچه شوم تا از بار سنگینی نگاهها خالص شومهرچ

 جوب آب لجنبستهی ابتدای کوچه را جست ریزی زدم و داخل کوچه شدم. بوی شیرینیهای مغازهی کوچک

 ابتدای کوچه، شکمم را به صدا انداخته بود. سه در از ابتدای کوچه گذر کردم تا به درب قهوهای کوچک خانهاش

 ملک یکی از خانههای سادهی شهر بود، کتابفروشی درآمد آنچنانی برای او نداشت. امیدوار بودمرسیدم. خانهی 

 سیمین خانه باشد و آدرس مکانی که خانوادهام آنجا بودند را بداند. کف دستهایم را به هم مالیدم و با نگاهی به

 از پشت در شنیدم. باورم نمیشد ابتدای کوچه، محکم به در کوبیدم. صدای آشنایی را بعد از چند لحظه مکث

 صدای تیاست که از حیاط خانهی ملک میآید! بوی شیرینیهای این مغازهی لعنتی شامهام را کور کرده بود و
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 نتوانسته بودم بوی گرگها را بفهمم. سری تکان دادم و منتظر شدم. صدای باز شدن قفل آهنیِ در نگاهم را به

 .صورت تیا دوخت

 

 

 

 

 آفتابسوختهاش کمی جان گرفته بود و لـ*ـبخند پهن صورتش برعکس خواهر دوقلوی عبوسش،پوست برنزه و 

 به جانم نشست. دستم را روی در نشاندم و کامالً باز کردم تا وارد شوم. دستهای تیا دور گـ*ـرد*ن کشیده شد و

 .خوشحالی در صدایش موج میزد

 ...شماها برگشتین؟ خدایا شکـ -

 .و دستهایش را باز کردم حرفش را نیمه گذاشتم

 .نه، من و وودیم فقط -

 .دستهایش شل شد و شوقی که در صدایش بود به یکباره خاموش شد

 نکنه بقیه مردن؟ -

 نه، هنوز دست اون روانیان. بقیه کجان؟ -

 بدون توجهصدای گریههای ارورا دلم را به رعشه انداخت. پلههای موزائیکیِ بعد از حیاطِ چند متری را باال رفتم و 

 به ظاهر همیشه مرتب و خیسِ کاشیهای حیاط، به سمت راهرو و اتاق پذیرایی رفتم. صدای سیمین از آشپزخانهی

 :بزرگ سمت راستم پردهی گوشم را آزرد

 کی بود تیاجان؟ -

 .منم سیمینجون -

 .از پشت در سر چرخاند و وقتی من ر ا دید، ظرفهای نیمهشسته را رها کرد

 ونت برم. کجایی تو؟ این بندهخداها خیلی نگرانتون بودن. پس بقیهتون کو؟اِ تویی قرب -

 :صدای تیا اجازه نداد جواب سیمین را بدهم

 پس وود کو؟ گفتی با اونی که؟ اون کی برگشت؟ -

 صورت سیمین را بوسیدم و رو به تیا برگشتم که صدای کوبیده شدن چیزی وسط حیاط صدای جیغ سیمین را بلند

 .کرد

 .ترسید وودهن -

 تیا با تمام جان به سمت حیاط دوید و من و سیمین هم به دنبالش! سیمین به محض دیدن وود روسریاش را

 مرتب کرد. از باالی پلهها نظارهگر آنها بودیم. تیا بدون تعلل در آ*غـ*ـوش وود دوید و مدام صورت برادرش را

 شد و چشمهای سردشدهاش عـ*ـطـش رفعشدهاش را میبوسید. نگاه وود از پشت سرِ تیا به صورت من دوخته
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 فریاد میزد. مطمئن بودم شکار کرده است که به این راحتی وسط این همه عطر خون اطرافمان دوام آورده. نگرانی

 .چنگ محکمتری به جانم زد، باید مطمئن میشدم خون انسان این قدر سرزندهاش نکرده است

 ویا کجاست؟ -

 

 

 

 

 .این را وود پرسید

 .اینجام -

 ویا پشتِ سر من، درحالیکه ارورا را به آ*غـ*ـوش کشیده بود، ایستاده و به صورت وود زل زد. لـ*ـباسهای

 .بارداری صورتی سیمین حسابی به تنش خوش نشسته بود و ظاهر دخترهای شهری را گرفته بود

 چی شد برگشتی؟ -

 با خود میکشید به سمت پلهها آمد. المپ زرد وسط راهرووود دستهای تیا را از کمرش باز کرد و درحالیکه او را 

 .روی صورتش افتاد و نگاهش همچنان من را تعقیب میکرد

 مجبور شدم برگردم. اوضاعت چهطوره؟ -

 با لـ*ـبخند ملیحی به شکم ویا اشاره کرد. من که دلم برای دیدن ارورا لک زده بود از ویا گرفتمش تا این دونفر

 :را برطرف کنند. ویا ارورا را به من سپرد و به سمت وود رفت راحتتر دلتنگیشان

 .خیلی بد. نگرانی جیک نمیذاره از مادر بودنم لـ*ـذت ببرم -

 .وود بدون معطلی چهرهی درهمکشیدهشدهی ویا را به سـ*ـیـنـهاش چسباند و سرش را بوسید

 .ولوتون باشهنگران نباش، هرطور شده جیک رو برمیگردونم تا پیش تو و گرگ کوچ -

 دستهای بیحرکت ویا، وود را در آ*غـ*ـوش گرفت. نگاهم را از آنها گرفتم و به ارورا دوختم. پیشانیاش را

 .بوسیدم و عطر تنش را به جان کشیدم

 .بیاین تو، وقت واسه اینکارا زیاده -

 .نه سیمینجون، باید زودتر برگردم. اومدیم وود خیالش از خواهراش راحت شه و بریم -

 صدای پاهای صفا از پلههای کنارمان آمد. سر چرخاندم و ظاهر سفیدشدهی صفا را دیدم. موهایش مثل همیشه

 مرتب بود و مثل جوانها چاالک به نظر میرسید. لـ*ـباسهای ملک به تنش زار میزد اما، باز هم صالبتش حفظ

 .شده بود. آستین تاشدهی لباسش را مرتب کرد و به سمتم آمد

 مدی راهنما، چه خبر از بقیه؟خوشاو -

 .هیچی، فقط میدونم امشب میخوام کار کیارشو تمومش کنم -

 :چشمهای عسلیاش گرد شد و پرسید
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 چهطوری؟ -

 .جشن زایش، و اینکه یه نقطه ضعف بزرگ ازش دارم -

 چی؟ -

 .پسرش -

 

 

 

 

 !پسرش -

 .دستش روی دکمهی لـ*ـباسش خشک شد

 .مگه اون پسر داره -

 ...مم نمیدونم چهجوری؛ ولی مطمئنم امشب، یا کیارش واسه همیشه تموم میشه! یا منآره. خود -

 .بسه دیگه، ما باید بریم. ممنون از لطفتون خانوم -

 لحن قاطع وود باعث شد ادامه ندهم و برای رفتن آماده شوم. بـ*ـو*سـهای بر پیشانی سفید ارورا زدم که نگاه وود

 .به ارورا باعث شد شیطنت کنم

 .راستی، اینم اروراس -

 .دختر همون نونای بیچاره -

 .صورتش تغییر کرد و کنار من خزید. همه وقتی صورت رنگ پریدهی وود را دیدند ما را به سمت اتاق ترک کردند

 .ارورا را به سمت وود بردم که خود را عقب کشاند

 .تم نیراببرش کنار، من نمیتونم تو صورت بیگناهش نگاه کنم. من مادرشو کش -

 شیش، دلم نمیخواد دیگه هیچوقت این حرفو بزنی. نمیخوام ارورا چیزی بدونه. حاالم بـ*ـغـلش کن بذار -

 .بفهمه که دوسِش داری. من و تو و ارورا قراره با هم باشیم

 بهبا اجبار صورتش را به سمت نوزادی که در آ*غـ*ـوشم بود کشاند. چشمهای نیمهباز ارورا کامالً باز شد و 

 چشمهای وود دوخته شد. دستهای وود به لرزه افتاده بود و بیاراده روی صورت ارورا کشیده شد. قطرهی اشکی

 :که از ندامت گوشهی چشمهای وود خزید دلم را پاره کرد. آه از ته دلی کشید و رو به ارورا گفت

 .امیدوارم مادرت منو ببخشه -

 تکان میخورد؛ اما او نتواست ظلمی که در حق ارورا کرده بود رادستهای ارورا باال آمد و به سمت صورت وود 

 .هضم کند و از ما جدا شد. درکش میکردم و میدانستم طاقت دیدن دخترِ زنی که باعث مرگش شده بود را ندارد

 .اصرار نکردم تا زمان بار گـ ـناه وود را کمتر کند و بتواند با محبت کردن به ارورا گناهش را جبران کند

 :به داخل برگشتم و ارورا را به ویا سپردم. همین که ارورا در آ*غـ*ـوشش گذاشتم، گفت
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 گفتی جشن زایش، چیزی ازش میدونی؟ -

 ...نه زیاد -

 نبایدم بدونی، جشن زایش داستانایی داره که فقط گرگای ماده، شبا واسه دختراشون میگن. مثل الالیی که آدما -

 این داستانا میخوابیدیم تا شاید یه روزی این جشن رو برای ماها بگیرن؛ ولی این چهمیخونن! ما زنـ*ـا هر شب با 

 ربطی به کیارش داره؟

 

 

 

 

 قراره شینا کمکم کنه. به منم گفته یه جشن زایش راه بندازم. فقط میدونم یه دایره باید بسازم با چهار عنصر -

 .طبیعت

 .پس به منم احتیاج داری -

 به تو؟ -

 .که یه زن باردار نباشه اون دایره هیچ سحری رو نگه نمیدارهتا وقتی  -

 :در لحن ناامیدش، قاطعیتی دیدم که نمیشد از آن گذشت. رو انداز ارورا را مرتب کردم و گفتم

 نه، نمیتونم تو رو اون اطراف بیارم. تو امانت جیکی... پس دیگه حرفشو نزن. اگه الزم باشه راه دیگهای رو -

 .امتحان میکنم

 .ولی اینطوری ممکن نیست بتونی شرشو کم کنی -

 .ویا، تحت هیچ شرایطی تو رو تو اون دایره نمیذارم. مواظب ارورا باش -

*** 

 وود

 دل کندن از نگاه معصومانهی دختر نونا برایم سخت بود و توان دیدنش را هم نداشتم. وقتی نزدیکش شدم بوی

 کرد و نتوانستم کام تشنهام را افسار بزنم. تیرهی منقبض شدهی مادرش را میداد؛ همان عطر خونی که مجنونم

 گـ*ـرد*نم را تکان دادم و از کنارشان رفتم. تحمل دردی که نگاهش به جانم میانداخت را نداشتم. با جهشی

 روی لـ*ـبهی دیوار و بعد هم روی دیوارهی کوتاه پشت بام، خودم را از بار نگاه نیرا خالص کردم. منتظر شدم

 .خداحافظیاش با خانوادهام تمام شود و به ده برگردیم

 چند دقیقه نگذشت که صحبتهای نیرا با ویا تمام شد و ارورا را به او سپرد و از خانهی آنها بیرون زد. قدمهای

 تندش درب خروجی را نشانه رفته بود و من از لـ*ـبهی پشت بام نگاهش میکردم. قدمهای بلند و طرز راه رفتنش

 شبیه پدربزرگش شده بود و این خاصیت آلفاها را تمام و کمال به ارث بـرده بود. صدای کوبیده شدن دربدرست 

 .آهنی خروجی خانه نگاه خیرهام را به چند پلک پشت سرِهم ختم کرد



www.taakroman.ir  

 

  

 
215 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 نیرا پشت دیوار بود و نمیتوانستم ببینمش. نگاهی به چراغهای خانهها انداختم و بیتفاوت به باد ضعیفی که الی

 موهایم میپیچید، روی لـ*ـبهی دیوار و بعد هم داخل کوچه پریدم. فضای این خانهها و کوچهها برایم نامأنوس

 بود، دلم برای چادرهای آذینشدهی جنگل تنگ شده بود. مستقیم خودم را کنارش رساندم. نسیم حرکتم، شدت

 .بادی که میوزید را بیشتر کرد و او متوجه حضور من شد

 .ون خداحافظی نکردی؟ تیا خیلی دلش برات تنگ شده بودچرا باهاش -

 .کاله بزرگ اور کهنهاش را روی سرش میکشید و نگاه نگرانش مدام به ابتدای کوچهی تاریک بود

 

 

 

 

 موهای بیرون مانده از کاله را داخل کالهش جا دادم. نگاه متعجبش بین دست و صورتم میچرخید؛ اما آن

 به خانه روی لـ*ـبهایش بود، جایش را به اخمی تلخ داده بود که ابروهای کشیده و لـ*ـبخندی که پیش از رفتن

 .قهوهایاش را بههم گره میداد و نگرانیاش را فریاد میزد

 !امشب که قائلهی این وحشی تموم شه میام همهشون رو میبرم دهجنگلی! دوباره من و خواهرام و بقیه -

 :فس محکمی میکشید نالیدگره ابروهایش محکمتر شد و درحالیکه ن

 بریم؟ -

 .بریم -

 دلیل اینکه چرا جواب رجزی که خوانده بودم را کوتاه داده بود را میدانستم؛ از زمانی که وارد خانه شدم و نیرا

 عطش فروکششده را در چشمانم دید، نگرانیاش را فهمیدم. از پشت نگاهش میکردم که درست شبیه به

 و از نگاهم همهچیز را میخواند. ناخواسته به سمتش رفتم و خواهش عجیبی که درگرگهای آلفا، پخته شده بود 

 وجودم زُقزُق میکرد را از زمین کندم و بیتوجه به نگاههایی که ممکن بود غیب شدنش را ببیند، به سمت جاده

 .رفتم

 ه کشید، او را محکمپشت بام خانهها جای مناسبی برای جوالن درندهای مثل من بود. بیاعتنا به جیغ خفهای ک

 گرفته بودم و حاضر نبودم آن لحظهها را با چیزی عوض کنم. حتی انسانیتی که از من یک گرگ نصفهونیمه

 ساخت و مجبورم کرد حسی که از همان اوایل به نیرا داشتم را خفه کنم. اما حاال احساس قدرت میکردم و از

 حسی وصف نشدنی داشتم؛ حتی اگر این حس به خون ختماینکه پابهپای گرگها میتوانم بجنگم و کنارش باشم 

 .میشد

 از پشت، دستم را باالی شکمش محکم کرده بودم. پاهایش در هوا تکان میخورد، سفت شدن بدنش از ترس را

 حس میکردم. عـ*ـطر مـ*ـوهـایش چنان مـ*ـسـتم کرده بود که مسیر روبهرویم را نمیدیدم. روی پشت بام

 :م، خودش را از من جدا کرد، صدای گرفتهاش نالیدبعدی که پایین آمد
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 تو مثل اینکه یادت رفته من گرگم؟ -

 .از لحن مغمومش خندهام گرفته بود؛ ولی چه کنم که توانایی گفتن حقیقت را نداشتم و به دروغ کفایت کردم

 .گفتم اینطوری زودتر میرسیم -

 .من رو زمین راه رفتنو ترجیح میدم -

 ده نکرده به سمت لـ*ـبهی پشت بام دوید و پایین پرید. گیج نگاهش میکردم و مثل پسربچههاجمله را تمام کر

 .دنبالش دویدم

 وایسا، کجا میری؟ -

 

 

 

 

 :همینطور که با سرعت میدوید فریاد زد

 .جاده -

 سرعتشمسیر کوتاهی را با هم دویدیم و او بدون کالمی حرف زدن، مسیر کنار جاده را طی میکرد. احساس کردم 

 را کم کرد و خالف جهت ماشینی که به سمتان میآمد ایستاد. گمانم منتظر کسی بود. چند متری نمانده بود تا

 ماشین، که نیرا ایستاد و برای ماشینی که نور چراغش جاده را روشن کرده بود دست تکان داد. ترجیح دادم سوالی

 .رو کرد و قبل از توقف کامل آن به سمت من برگشتنپرسم تا دلیلش را بفهمم. دستهایش را داخل جیبهایش ف

 .ملک تو ماشینه! همینجا باش. نمیتونم جواب سواالی احتمالیشو بدم -

 با سر تایید کردم و نگاهم را از چراغهای روشن ماشین ملک که مستقیماً چشمهایم را نشانه رفته بود، گرفتم. کنار

 .خم شد و از پنجرهی ماشین شروع به صحبت کردجاده ایستادم و نگاهم را به نیرا دوختم که 

 .سالم، خدا رو شکر دیدمتون. سیمین گفت االنه که برسید خونه، گفتم از جاده بیام میبینمتون -

 چرا نموندین؟ -

 نه باید برگردم ده. از اهالی چه خبر؟ -

 ن کی از اونجا رفته. منم االنفعالً تو یه مسجد تو شهر هستن. بهجز پدر گیشا که خیلی نگران بوده و نفهمید -

 .ده بودم یه گشتی زدم؛ ولی اون اطراف پیداش نکردم

 .دست نگران نیرا روی صورتش کشیده شد و دست دیگرش روی آهن لـ*ـبهی پنجره مچاله شد

 .خودم مراقبم. دیدمش هرطور که شده میفرستمش پیش شما -

 کردن خیلی نباید اینا رو نگهداریم. خبری از جنگل نداری؟فقط نیرا زودتر تمومش کن. از دهداری به من ابالغ  -

 ...فعالً هیچی -

 نفهمیدم چرا حرفش را خورد و به ملک که همهچیز را میدانست حرفی نزد. ولی حتماً دلیلی پشت پنهانکاریاش
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 .بود. صدای ملک سکوتش را شکست

 .یمبیا تا سر ده میرسونمت. کلی چیز هست که باید راجعبهش حرف بزن -

 .نگاه نیرا به سمت من چرخید و بعد هم دوباره به صورت ملک دوخته شد

 .نه، ممنون تنها نیستم. بعدش فک کنم زودتر از ماشین شما به ده برسم -

 لـ*ـبخند مصنوعی گوشهی لـ*ـبش، به ملک منتقل و تمام تالششان برای کم کردن نگرانیها به یک لـ*ـبخند

 .تصنعی ختم شد

 .ر راحتی. فقط مراقب خودت باش دخترمباشه، هرطو -

 :نیرا دستش را باال آورد و با همان لطافتی که در صورتش بود گفت

 

 

 

 

 .باشه. حتماً. برید به سالمت. بازم ممنون که ویا و بقیه پیش خودتونن. اینطوری خیالم خیلی راحته -

 بمونن. برو دیگه. بازم تاکید میکنم خیلینمیتونستم به کسی اعتماد کنم. به هرحال تا هروقت بخوان میتونن  -

 .مراقب باش

 .چشم هستم -

 صدای دنده عوض کردن ملک و بعد هم صدای چرخ الستیکهایش از خاکی به آسفالت جاده را شنیدم. نگاه نیرا

 پشت ماشین قفل شده بود و نگرانی را در ضرب گرفتن پاهایش میدیدم. بینیاش را باال کشید و دستش را روی

 .ههای گل انداختهاش کشیدگون

 .فقط اردشیرخان رو کم داشتم این وسط! فقط خدا کنه نرفته باشه جنگل -

 .نگران نباش پیداش میکنیم -

 .نفس عمیق و صداداری را بیرون داد و قدمهایش را به سمت مسیری که پیش رویمان بود شدت داد

 .باید زودتر به ده برسیم. خدا کنه آنا برگشته باشه -

 ه خودم را جمعوجور کردم تا جواب سوالی که در نگاه گریزانش بود را بدهم، نتوانستم. مسیری که او چندهرچ

 قدمی از من دور شده بود را پیش گرفتم. نمیدانم چرا دستهایش را نشانه رفتم؛ ولی مطمئن بودم تنها چیزی

 م، برق چشمهایش دوباره نگاهم رااست که میتواند کمی نگرانیاش را کم کند. همین که انگشتهایش را فشرد

 : نوازش کرد. لـ*ـبخندی که از کنار او بودن گوشهی لـ*ـبم جا خوش کرده بود را پررنگ کردم

 .جا نمونی راهنما -

 .دستش را کشیدم و بدون توجه به غیظی که احتماالً در نگاهش بود او را با خود همراه کردم

 لی شتافتیم. تمام مسیر ناخواسته به موهای پریشانش زل زده بودم کهمسیر را بدون لحظهای تعلل به سمت دهجنگ
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 .پنجههای بادِ سردِ آن شب بیقرارش کرده بود تا دلشورهی آن شب کذائی را برای لحظهای فراموش کنم

 ابه ابتدای جادهی ده رسیدیم و عطر عجیبی که بینیام که را میآزرد، نیرا را هم متوجه کرد. گویی برای نیرا آشن

 بود؛ چون به محض فهمیدن قدمهایش شل شد و بعد از چند ثانیه با صورتی که نمیتوانستم حسش را درک کنم،

 دوباره راهی شد. چراغ روشن خانههای خالی ده نظرم را جلـ*ـب کرد. هیچ بوی خونی احساس نمیکردم و ده

 جان جاده میکشید. هرچه تالش کردم خالی از سکنه شده بود. هیبت عجیبی از دور با نور کمرنگ خانهها رخ به

 هیبت سیاه روبهرویم را به چیزی شباهت بدهم باز هم برایم غریبه بود. برای جلوگیری از حملهی احتمالیاش به

 .سمتش خیز برداشتم که نیرا مانعم شد

*** 

 نیرا

 

 

 

 

 تهایم را از گره انگشتهاییبوی عجیب گیشا و ادغام عجیب آن با کالغها بینیام را تا مغز سر آتش زده بود. دس

 وود بیرون کشیدم و قدمهایم را به سمت چراغ خانههایی که هنوز هم روشن بود کشاندم. هیبت سیاهرنگی را از دور

 .دیدم و به سمتش شتافتم. همین که قدمهایم شدت گرفت، وود زودتر از من به سمت او دوید

 بزرگی که انتظارش را میکشیدم برسد. دستم را رویبه سمت وود دویدم و اجازه ندادم دستهایش به کالغ 

 .بازویش قالب کردم و کنار خودم کشاندم

 .نگران نباش میشناسمش -

 دندانهای بیرونزدهاش را با صدای خرناسهمانندی داخل دهانش کشاند. نگاه حدقهی سیاه چشمان کالغ بزرگ در

 نش را پوشانده بود و چیزی را زیر بالهایش پنهانتاریکی شب تکانهای ریزی میخورد. بالهایش کامالً جلوی بد

 کرده بود. آب دهانم را به سختی پایین دادم و بیاعتنا به صورت مغموم و موهای آشفتهاش که در سیاهی شب هم

 .برق میزد، نگاهم را به حرکت بالهای سیاهش دوختم

 .بودم را در آ*غـ*ـوشش دیدم بالهای بزرگش با صدای خفیفی آرام باز شد و حدس نگرانکنندهای که زده

 دست گیشا از کنار بدنش آویزان بود و دستهای سفید کالغ روی مانتوی سرمهایرنگ و خاکیاش خودنمایی

 میکرد. با دیدن چهرهی رنگپریده و چشمهای نیمهبازی که در آ*غـ*ـوش کالغ، بیجان افتاده بود تمام سرم

 .آتش گرفت و به سمتش هجوم بردم

 سرمای دستهای عـریـان کالغ گذشت و تن نیمهجانش را به آ*غـ*ـوش کشید. حدقهیدستم از روی 

 چشمهایم بین اجزای صورتش میچرخید و تمام حواسم پیش صدای ضربان صبور قلـ*ـبش بود که یکیدرمیان
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 گیشامیزد. همین که سرش را تکان داد نفس راحتی کشیدم. سرم داغ شده بود و تمام بدنم زُقزُق میکرد. دیدن 

 آنهم در آن وضع، خوی حیوانیام را به حرکت وادار کرده بود و نمیتوانستم به خشمی که به جانم افتاده بود افسار

 .بزنم

 :با صدایی دورگه شده پرسیدم

 چه بالیی سرت اومده؟ -

 .صدای نازک و حریرمانند کالغ پیش رویم، چون تیزی روی رگهای سرم کشیده شد

 .. اگه دیرتر پیداش میکردم، معلوم نبود چی میشدوسط جنگل پیداش کردم -

 بدون نگاه کردن به صورت بیروح و حدقهی درشت و سیاه چشمانش، متوجه پارگی شانهی لـ*ـباسش شدم و

 .بیاراده، سرشانهی لـ*ـباسش را پاره کردم

 

 

 

 

 سرم چرخید و داغ شدنجای دندانی که روی شانهاش دیدم ناخواسته زانوهایم را شل کرد. دنیای اطرافم دور 

 کاسهی چشمم را حس کردم که دستهای وود کنار انگشتهایم خزید و با دیدن زخم روی شانهی گیشا قدمی به

 .عقب کشیده شد. باورش برایم سخت بود و با نگاه خیره به زخم، داغ شدن تمام بدنم را حس کردم

 .دوباره سوالم را تکرار کردم؛ اما اینبار مخاطبم کالغ بود

 چه بالیی سرش اومده؟ -

 انگشتهای باریک و سفیدش روی شانهی گیشا کشیده شد. حرکات اضافی انگشتهایش کالفهام میکرد. دستم

 را از روی پارگی بلند کرد و درست روی زخم گذاشت. جمع شدن چهرهی گیشا از درد جانم را آتش کشید. انگشتم

 .یدهشده حس کردمرا روی زخم فشار داد، دُمَل نرمی را زیر پوست در

 :دستهای سردش انگشتهایم را مدام روی کیسهای که حس کرده بودم، جابهجا میکرد

 حسش میکنی؟ -

 آره، این چیه؟ -

 .زهرِ اون درنده -

 دستهایم بیحس شد و بین زخم و دستهای کالغ معلق ماند. دندانهایم را چنان روی هم فشار دادم که

 .صدایش دل خودم را ریش کرد

 لعنتی گیشا رو تبدیل کرده؟اون  -

 نه هنوز. زهرِ کیارش زمانی اثر میکنه که با اولین قطرهی خون ادغام شه. تمام تالشم رو کردم تا زهرش رو زیر -
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 ...زخم جمع کنم تا فرصت بیشتری داشته باشه

 :صدای نالهمانند و مغموم وود وسط حرفهای ما پرید

 .شتشوگرنه که زهر توی بدنش پخش میشه و میک -

 چشمهایم ناخواسته بسته شد و گره پیشانیام، دردی که به جانم افتاده بود را فریاد میزد. دست وود روی شانهام

 نشست و احساس کردم سست شدن زانوهایم را احساس کرد. گیشا را از آ*غـ*ـوشم جدا کرد. همین که بدنش از

 ر بیجان سرزده از پنجرهی خانهی کناری، خیلیمن جدا شد، نگاهم را به صورت رنگپریدهاش دوختم که زیر نو

 .معصومانه نفس میکشید. دستم را روی صورتش کشیدم که صدای نالههایش چشمهایم را گشاد کرد

 !نیـ...را -

 .با هول به سمت صورتش خیز برداشتم

 جانم گیشا؟ -

 !او..ن گفت...گفت...زهر...شو می...کشه..بیـ..ـرون -

 

 

 

 

 .ل ادا میکرد و لـ*ـبهایش بیقرار میلرزیدلغات را به سختی و ش

 کلمات را متوجه میشدم؛ اما معنایش برایم گنگ بود

 کالغ من را از گیشا جدا کرد و با اشارهای به وود مجابش کرد گیشا را ببرد. شانهی من را که الی پنجههایش

 کوبیدن پنجهام به تحت فشار بود به سمت خودش کشاند. با حرکت محکمی دستهایش را جدا کردم و با

 .سـ*ـیـنـهاش، کمی به عقب هولش دادم

 چرا نذاشتی ببینم چی میگه؟ -

 با هجوم من، پرهایش با صدای منزجرکنندهی قلنجمانندی باز شد و باال رفت و دستهایش را به معنی تسلیم از

 .من جدا کرد

 بیرون بکشه.پس کاری از دست توآروم باش راهنما. فقط کیارش میتونه گیشا رو نجات بده. باید زهرشو  -

 .برنمیآید

 پایم را محکم به زمین کوبیدم و نام کیارش را با تمام حرصی که از او داشتم از الی دندانهای قفلشدهام تکرار

 .کردم

 .کیارش، لعنت بهت! لعنت بهت کثافت -

 .میکردم دستهای عصبیام را مدام روی دهانم میکشیدم و قدمهای بیهدفی را بار آسفالت جاده

 قدمهایم را به سمت جنگل کشاندم تا رو در رو تقاص کاری که با گیشا کرده بود را بگیرم که صدای شکسته شدن
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 .چوبها از البهالی درختها متوقفم کرد

 آنا ازدرخت باالی سرم روی زمین فرود آمد و بلید هم به دنبالش، پاهایش به زمین رسید. درندهی سیاهچردهای که

 رتش را هیچگاه فراموش نکرده بودم، اینبار هم کمکم کرده بود. پسری که در آ*غـ*ـوشش بود رازخم روی صو

 به سمت من آورد و لـ*ـبخند روی لـ*ـبش نشان از پیروزیشان داشت. باورم نمیشد، هیراد مثل تکه گوشتی

 .بیجان در آ*غـ*ـوش بلید افتاده بود. با همان لحنی که داشتم فریاد زدم

 کردی انا؟ چیکارش -

 :انا که لـ*ـبخند رضایتش با فریاد من جمع شده بود، گفت

 .نترس، یکی دو ساعت دیگه بهوش میاد. دیدم بیقراری میکنه یکم گـ*ـرد*نشو شیکوندم -

 لحن آرام و قبیحانهاش کاسه سرم را بیشتر سوزاند. به سمتش حمله کردم که بلید مانعم شد. با دست صورتش را

 :نشانه رفتم

 مگه نگفتم اون نمیتونه تو تاریکی باشه، چرا این کارو کردی؟ -

 

 

 

 

 گوشهی ناخن سبابهای که زیر دندان گرفته بود را با آرامش کامل، بیرون تف کرد و با دستی که به کمر نشانده بود،

 :بیتفاوت به خشم من ادامه داد

 .یتونم تا روشنایی بیارمشدیدم داره تو تاریکی میمیره، گفتم پس اگه متوجه تاریکی نشه، م -

 :به صورت بلید غریدم

 ببرش تو دیگه، واسه چی وایسادی؟ -

 .غیب شدن بلید را حس کردم و بدون اندکی تعلل، به یقهی درندهی وحشی و بیمباالت روبهرویم چنگ زدم

 .فقط منتظرم امشب تموم شه تا تکلیف تو رو روشن کنم -

 .ش دندانهایش با برگشتن وود بینتیجه مانددستم را روی یقهاش محکمتر کردم که غر

 ...بس کنین. فعالً فقط باید کیارش رو یکشونیم اینجا. گیشا یه چیزایی گفت -

 .دست من را از یقهی کت قرمزرنگ انا جدا کرد؛ ولی نتوانست نگاههای تیزمان را از هم جدا کند

 !مو بیرون میکشهگفت که کیارش گفته اگه نیرا با گیشا برن پیشش زهرِ زخ ... -

 :نگاهم را با غیظ تمام از صورت ناموزون و خونی انا گرفتم و رو به وود گفتم

 .من برم پیش اون؟ این حسرتو به دلش میذارم -

 :رو به کالغ که مبهوت به من زل زده بود، با تمام عقدهام از کیارش، از او کمک خواستم

 .یه پیغام برام ببر -
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 .قه سیاه و یکدست چشمانش، بیصبرانه منتظر بودبالهایش را بلند کرد، حد

 برو بهش بگو نیرا گفت فقط تا نیمهشب میتونی خودتو برسونی و پسرتو نجات بدی. وگرنه انقدر تو تاریکی -

 ...نگهش میدارم که طلوع آفتاب فردا صبحو نبینه. برو

 :اک کرد و گفتآنا که تهدید من هوشیارش کرده بود، خون خشکشدهی روی سـ*ـیـنـهاش راپ

 .دست خالی نرو، یه هدیه هم واسهش ببر -

 :چشمهای گداختهام را به صورتش دوختم. سرش را باال آورد و رو به کالغ ادامه داد

 .جنازهی اون دختری که مراقب هیراد بود، همین حوالیه. اونم از طرف من بهش پیشکش کن -

 از ثانیه بدرم؛ اما نمیشد. چهطور توانسته بود یکی ازدلم میخواست صورت کثیف و بههمریختهاش را در کسری 

 .افراد کیارش را بکشد و آنقدر بیمحابا رفتار کند

 تو یکی از افراد کیارشو کشتی؟ -

 .ببخشید که نمیتونستم هیرادو واسه چند ساعت ازش قرض بگیرم -

 و واسه تالفی بکشه؟همه چی واسهت مسخرهبازیه، نه؟ پیش خودت فکر نکردی ممکنه یکی از گرگا ر -

 

 

 

 

 ناخواسته فریاد میزدم و تمام نگرانیام را بار آنا میکردم. در عین ناباوری آنا جواب فریادم را نداد ودرحالیکه

 :قدمهایش را به سمتم میکشید، نالید

 ...نگـ -

 .بلید که هیراد را به یکی از خانهها بـرده بود وسط حرفهای ما پرید

 ، هیراد رو بدون اینکه کسی متوجه بشه با اون دختره فرستاد. همهی افرادش برای شکارنگران نباشید! کیارش -

 رفته بودن و کسی متوجه رفتن اون و هیراد نشد. وقتیام که به قصد گرفتن هیراد بهش حمله کردیم، خیلی از

 .کیارش دور شده بودن

 کی شب به خوبی دیده نمیشد؛ اما زخمپوست سیاهرنگ و موهای فرفری ریزی که کف سرش چسبیده بود در تاری

 .صورتیِ روی دستها وگـ*ـرد*نش را به خوبی میدیدم

 اصالً چهجوری پیداش کردین؟ -

 بلید اجازه نداد آنا حرفی بزند، گوشهی پیراهن طوسی و خونیاش را از روی کمر مرتب کرد و به سمتم آمد. دستش

 .ا بدون پاسخ نگذاشترا روی شانههای وود گذاشت و نگاه منتظر من وود ر

 من مراقب کیارش بودم که هیرادو با خودش به یه گودال برد. همونجایی که با آنا برای نجات وود رفته بودیم؛ -

 اما چند لحظه نگذشت که هیراد با اون درنده از چاله بیرون اومد و با تمام سرعت سعی میکرد از جنگل بیرون
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 .له کردیم. خیلی مقاومت کرد که... مجبور شدیم بکشیمشبزنه. وقتی آنا منو پیدا کرد، بهش حم

 پس مطمئنی کیارش خبر نداره؟ -

 .نه کیارش، نه دارودستهش. الـ*ـبته تا وقتی ما اونجا بودیم -

 لهجهی عجیب و غلیظ اروپاییاش خیلی به آنا شبیه نبود و تواضعی که در لحن و صدایش بود برعکس رفتار قبیح

 .ن بود. نگاهم را به سمت کالغ چرخاندمآنا برایم قابل تحسی

 زودتر با آنا برو و جنازه رو قبل از اینکه اونا پیداش کنن، با پیغامی که بهت دادم به کیارش برسون و بهش بگو -

 .اگه دستش به یکی از گرگا بخوره لحظهای به هیراد امون نمیدم

 پاهایش چرخید و درحالیکه با ناخنهای بلندش آنا که برای رخی نشان دادن به کیارش بیقرار بود، روی پنجه

 :پرهای کالغ را وارسی میکرد؛ با لحن مسخرهای گفت

 قراره پرواز کنیم دیگه؟ -

 :دستش را از الی پرهای کالغ بیرون کشیدم و در سرخی حدقهی چشمهایش دویدم

 ، نمیخوام کاری کنی کهنه خیر رو پاهاتون تشریف میبرین. آنا حواستو جمع کن؛ کیارش مثل بقیهی نیست -

 .جنازهتو برام بفرسته

 

 

 

 

 .دستش را از دستم جدا کرد و قلنج گـ*ـرد*نش را درحالیکه یکی از ابروهایش باال پریده بود شکاند

 :بی اعتنا به چشمهای کشیدهای که شیطنت در آن فریاد میزد، ادامه دادم

 ن. پس به خاطر وودم شده سرکشی نکن و سریعاون گرگایی که دست کیارش اسیرن همهی دارایی من و وود -

 .برگردید

 صدای پرهای کالغ نگاهم را از چشمهای سرکش آنا گرفت و صدای خرد شدن استخوانهایش زیر بالهای بزرگ

 و سیاهرنگش دندانهایم را روی هم قفل کرد. حجم سنگین و سیاهرنگ از زمین فاصله گرفت و نگاه غیظآلودش را

 .ت من چرخانداز صورت آنا به سم

 .وقتی برگشتم، باید حتماً باهات حرف بزنم راهنما -

 پرهایش را از روی سر آنا باال کشید و باالی سرمان ایستاد. بالهای جلوییاش تماما بدن و دستهایش را استتار

 :کرده بو د و بالهای پشتیاش در هوا تکان میخورد. کلی حرف در نگاهش بود. طاقت نیاورد و ادامه داد

 .اتفاقات بدی در راهه -

 .چهرهی مغمومش را از من برگرداند و ساق پاهای سفیدش تکان ریزی خورد و بیتوجه به آنا به سمت جنگل رفت

 :آنا که هنوز از رفتارکالغ عصبی بود، موهای شلختهشدهاش را صاف کرد و غرغرکنان نالید
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 .به وقتش جواب کارِ این کالغ سیاهه رو میدم -

 رگ در سرم میچرخید و نمیدانستم چه مصیبت بزرگی در راه بود. پلکهایم را زیر انگشتان سبابهامحرف کالغ بز

 .چنان فشردم که گویی چشمهایم مقصر تمام این اتفاقات بود. نگران هیراد بودم و اوضاع گیشا دیوانهام کرده بود

 :رو به وود نالیدم

 .ر مراقب جفتشون باشیمگیشا رو بیار پیش هیراد، اینطوری میتونیم راحتت -

 به سمت مسیر روشنی که بلید ار آنجا آمده بود رفتم و قدمهای سریعم را به سمت خانهی روبهرویم کشاندم. چراغ

 روشن خانه، پلههای سیمانیاش را هم روشن کرده بود. در چوبی خانه با صدای جیر زنندهای باز شد. راهروی

 چک سمت راست آن طی کردم. بوی سیر و ترشیهایی که دبه دبهباریک خانهی عمووَلی را به طرف اتاق کو

 گوشهی اتاق گذاشته بود کامم را میسوزاند. فضای روشن اتاق را برای دیدن هیراد از نظر گذراندم و جسم الغر و

 کشیدهاش را روی بالش گلگلی آبی کنار پشتیها پیدا کردم. پشتیهای قرمزرنگ روی فرش دستباف و کهنهی

 رخی به فضای خانه داده بود. کنارش خزیدم و با زانو کنار صورتش نشستم. صدای پای وود و بلید ازکف اتاق 

 راهرو به گوشم رسید. صورت رنگپریدهی گیشا در آ*غـ*ـوش وود جانم را آتش کشید. بالش کنار دستم را صاف

 .کرد و به وود اشاره کردم

 .بذارش اینجا -

 

 

 

 

 :رو به مردهایی که باالی سرم ایستاده بودند، گفتمدستم را روی صورتش کشیدم و 

 به جز خونهای که االن توش هستم تمام چراغای ده رو خاموش کنید. نمیخوام کیارش چیزی که قراره درست -

 کنیم رو ببینه. یه دایره روی زمین درست کنید. اندازهاش طوری باشه که خیلی به چشم نیاد. با هر وسیلهای که

 تا جایی که میتونید ریز باشه، مثل تیکه چوب یا سنگ ریزه. میخوام کامالً روی سطح زمین باشه و میتونید؛ ولی

 .چیز برجستهای که نظر کیارش رو جلـ*ـب کنه نباشه

 لـ*ـبهای لرزان و تب شدیدی که از ترک لـ*ـبهای گیشا حس میکردم، باعث شد حرفم را ادامه بدهم. نفسی

 :بیرون دادم و نالیدم

 .ا کنه این دایرهی برکت بدون ویا بتونه قدرت شینا رو نگه داره؛ وگرنه باید رودررو باهاش بجنگیمخد -

 بغض به گلویم چنگ میکشید. غرق در صورت دختری بودم که دندان درندهها بارها جانش را نشانه رفته بود و

 بدهم، گرفتارتر میشد. نفس وود سرنوشتش با درندهها گره عجیبی خورده بود و هر بار که تالش میکردم نجاتش

 .را کنار گوشم حس کردم و چشمهایم روبهرو را نشانه رفت

 .نگران نباش نیرا، امشب هرطور که شده کیارش و دارودستهشو، همینجا خاکستر میکنیم -
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 سنگینی دستش را روی شانه و بعد هم روی صورتم حس کردم. لـ*ـبهایش روی سرم نشست و لـ*ـبخند

 بـ*ـو*سـهی دلگرمکنندهاش روی لـ*ـبهایم نشست. برای لحظهای خدا را از تمام جان به خاطر شیرینی از

 .وجود وود شکر کردم. بودنش چنان جرئتی به من میداد که وجود کوه بزرگی را پشتم احساس میکردم

 ولی امیدوار جسم بیجان هیراد را کمی روی زمین مرتب کردم. نمیدانستم تا آمدن کیارش بهوش میآید یا نه!

 بودم به هوش نیاید؛ چون نمیتوانستم کاری که ممکن بود با کیارش بکنم را با چشمهایش ببیند. ناخواسته دستم

 :روی سرش کشیده شد و موهای سیاه و لَختش را از زیر دستهایم عبور دادم

 .اصالً دلم نمیخواد وقتی قراره کیارشو بکشم یا کشته بشم تو بیدار باشی -

 .ه قصد کردم از کنارشان بلند شوم، دستهای بیجان گیشا روی دستم نشستهمین ک

 .نیـ... ـرا -

 .با شنیدن صدایش به سمتش برگشتم

 جانم؟ -

 .او..ن گـ...ـفت -

 .میدونم عزیزم وود همه چیزو بهم گفت، تو به خودت فشار نیار -

 .کلمهها با گرهی که بغض به صدایم انداخته بود بیرون میآمد

 

 

 

 

 ستم را با جان کمی که داشت فشار داد و لـ*ـبخند تلخی روی لـ*ـبهایش نشست. موهایی که به خیسید

 .صورتش چسبیده بود را کنار زدم و چشمهای درشت و سیاهش را بـ*ـو*سـیدم و از خانه بیرون زدم

*** 

 کیارش

 یتوانستم تا آخرین قطرهیطعم شور خون کامم را نوازش میکرد و تریاش، گلوی خشکشدهام را داغ میکرد. م

 خون ساحرهام را به جان بکشم و خودم را برای کشتن آخرین راهنما از نسل گرگینهها سیراب کنم؛ اما تکانهایی

 که شینا زیر دستهایم میخورد و سست شدن پاهایش، مجبورم کرد دندانهایم را از پوست نازک گلویش بیرون

 .بکشم

 .از کنار لـ*ـبم به زیر گـ*ـلویم کشیده شد را با انگشت شستم پاک کردم سرم را باال کشیدم و قطره خونی که

 شینا با فشار دستش خونریزی خفیف شاهرگش را فشار داد و همانجا کنار درخت روی زمین نشست. طعم لذیذ

 .خون ساحرهام را تا آخرین قطره پایین دادم و به سمت دنیل رفتم

 تکیه داده بود و به گرگها زل زده بود. تمام تالشش را میکرد تا به نگاهدنیل به درخت روبهروی بنای نیمهکاره 
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 خیرهی من بیاعتنا باشد. موهای طالیی و شلختهاش را با پنجه مرتب کرد. با اینکه میدانستم مثل سابق به من

 دم و با دست شانهاشوفادار نیست؛ اما باز هم نمیتوانستم به او بیاعتنا باشم. دلشورهام از اوضاع آتور را پنهان کر

 .را نشانه رفتم. نگاهش به سمت من چرخید

 تا کی قراره منتظر راهنما باشی؟ -

 .تا هروقت که بیاد -

 مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ -

 .نگاهم را از گرگهای زنجیرشده گرفتم و به چشمهایش دوختم

 ضر نیستن با درندهها چیزی رو شریکتو میتونی با گرگا، جنگل رو شریک باشی؟ اون وحشیا یک روزم حا -

 .بشن. مطمئن باش اگه قبیلهای پشت نیرا بود، اینطوری عقب نمیکشید

 .نگاه دنیل وسط حرفهایم، از روی شانهاش به شینا کشیده شد

 آلبین کجا رفته؟ -

 .شکار -

 !خیلی طولش نداده؟ -

 

 

 

 

 فتن آلبین خیلی گذشته بود. نگاه نگران من مدامسوالش دلهرهی عجیبی به جانم انداخت. حق با دنیل بود و از ر

 اطراف را رصد میکرد. همین که لـ*ـب تر کردم تا با پاسخ سرسری نگاه مشکوک دنیل را پاسخ بدهم، جسمی از

 آسمان روبهروی من و دنیل سقوط کرد. نگاهم از صورت دنیل به جسمی افتاد که با صدای وحشتناکی درست

 .شده بودمقابل پاهایم پخش زمین 

 صورت کک و مکی آلبین غرق به خون پخش زمین شده بود و جای زخم بزرگی که از پشت کمرش هویدا بود،

 .قلـ*ـب درآمدهاش را فریاد میزد. احساس کردم بند دلم در لحظه پاره شد و داغ شدن رگهای سرم را حس کردم

 حرکت انداخت. شاخهی باالی سرم شکست صدای خندههای زنانهای از زیر سقف شب، تمام سلولهای بدنم را به

 و من بدون لحظهای تعلل به سمت صدا جَست زدم. روی شاخه ایستادم. صدای خندههایش تمام شقیقههایم را

 آتش میکشید. صدا اطرافم میچرخید و من چون درندهای تشنه و افسارگسیخته به هر جایی که مبدأ صدا بود

 قطع شد و نسیم مالیم نفسش از کنار گوشم گذشت. نگرانی اوضاع آتور حمله میکردم. برای لحظهای صدای خنده

 .تمرکزم را از بین بـرده بود. مدام به اطراف نگاه میکردم تا صاحب عطری که بوی خون و مرگ میداد را پیدا کنم

 کنم. تمامبه دنبال چیزی که غـ*ـریـ*ــزهام مجبورم میکرد، روی باالترین شاخه جست زدم تا از باال پیدایش 
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 نگرانیام از اوضاع آتور، پسرم که فقط چند ساعت بود پیدایش کرده بودم، دلم را چنگ میزد و خودم را به خاطر

 محافظت نکردن از او شماتت میکردم. دستم را روی تنهی درخت محکم کردم و درحالیکه پنجهی پاهایم

 ا روی شانهام احساس کردم. باز همان صدایلـ*ـبهی شاخه درخت بود به حالت نیمخیز منتظرش بودم، دستی ر

 .خندههای هیستریک، حلزونی گوشم را آزرد

 سر چرخاندم و درندهای که منتظرش بودم، روی تنهی چند درخت جلوتر لم داده بود و با انگشتری که در دست

 جست زدم. انگشترآتور دیده بودم بازی میکرد. آتش گرفتن گلو و بیرونزدن دندانهایم را حس کردم و به سمتش 

 را الی پنجهاش بازی میداد و بیتوجه به من به او زل زده بود. همین که خودم را به سمتش پرت کردم، تکان

 خورد و با لـ*ـبخند خبیثی که روی لـ*ـبهایش نشسته بود از روی تنهی درخت پایین پرید. به محض آن که

 رت کرد و سقوط آزادش متعجم کرد. این درندهی غریبهپاهایم روی شاخهای که او نشسته بود رسید، خودش را پ

 که بود؟! چه خصومتی با آلبین و آتور داشت؟! همینطور به مسیر افتادنش نگاه میکردم که با فاصله چند متری از

 روبهرویم باال آمد. وقتی چهره و لـ*ـباسهای خونیاش را دیدم کاسه صبرم لـ*ـبریز شد. میتوانستم بین زمین و

 ورتش را بدرم؛ اما انگشتر آتور مانعم شد. روی تنهی روبهروییام ایستاد و نیمرخ به من درخت تکیه داد. رفتارهوا ص

 .وقیحانهاش دندانهایم را به زُقزُق انداخته بود. باید مطمئن میشدم بالیی سر آتور نیامده و بعد ترتیبش را میدادم

 میکرد. میتوانستم خباثتی که در رفتارش بود را حس کنم؛سوت میزد و مدام انگشتر را با هر انگشتش امتحان 

 .اما مجبور به خودداری بودم

 

 

 

 

 خودت اون انگشترو میاری یا با دستت یهجا برش دارم؟ -

 نظرت چیه بیای و خودت از دست خود نیرا بگیریش؟ -

 عی کردم بیتفاوت بهشنیدن نام این راهنمای تازه به بلوغ رسیده، چون پتک محکمی به سرم کوبیده شد. س

 .رفتارهای درندهی پیش رویم، اوضاع را به دست بگیرم

 خیلی وقته که منتظرم بیاد. خودش کجاس که تو رو سپر بالی خودش کرده؟ -

 .عجله نکن خیلی زود میبینیش -

 لهجهی عجیب و شیطنتی که در چشمهای سرخش موج میزد، تمام معادالت من را نسبت به این گرگ آلفا بههم

 ریخته بود. نیرا چهطور توانسته بود به این درنده اعتماد کند؟ دستی به موهایم کشیدم، دستهای از موهای سیاهی

 که روی پیشانیام بود کنار زدم و کیارشی که دویست سال نامش تن خیلیها را لرزانده بود را به رخش کشیدم. در

 م. نفسش بند رفته بود و حدقهی گشادشدهیکمتر از پلکزدنی به سمتش جهیدم و به درخت میخکوبش کرد

 چشمانش که در چند میلیمتری صورتم بود، بین اجزای صورتم میچرخید. گلویش را با پنجه به درخت چسباندم و
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 :دست دیگرم را روی قفسهی سـ*ـیـنـهاش کوبیدم و کنار گوشش زمزمه کردم

 الشهی بقیهی این وحشیهام که شده خودشووقتی قلـ*ـبتو واسهش فرستادم مجبور میشه واسه جمع کردن  -

 .نشون بده

 دستهایش که بین من و خودش محصور شده بود را تکانی داد و موهای کوتاه و قرمزش مدام کالفه تکان

 میخورد تا خودش را رها کند؛ اما توان جم خوردن نداشت و نگاه خیرهاش را از چشمهایم نمیگرفت.دستم را داخل

 .م تا تقاص آلبین را از این درندهی غریبه بگیرم که صدای پر زدن، دستم را متوقف کردسـ*ـیـنـهاش فرو کرد

 همین که نگاهم به کالغ بزرگ افتاد دستهایم شل شد. معنی این اتحاد عجیب نیرا با درندهها و کالغها را

 نگار او حتی تالشی براینمیفهمیدم. امیدوار بودم سروکلهی دنیل پیدا شود و هر دو ترتیب آنها را بدهیم؛ اما ا

 همراه شدن با من نکرده بود. همین که کمی از او فاصله گرفتم به سمت کالغ جهید. انگشتهایم از قفسهی

 .سـ*ـیـنـهاش بیرون کشیده شد ودستم بین زمین و آسمان ماند

 شد. باد نسبتاًبا دست به پاهای کالغ که در حال باال رفتن بود، چنگی زد و با یک دست از پاهایش آویزان 

 شدیدی که از بال زدنهای ممتد کالغ به جان درختها افتاده بود خاک جنگل را بلند میکرد و مجبور شدم دستم

 را محافظ چشمهایم کنم. تعادلم را بههم ریخته بود و نمیتوانستم تعقیبش کنم. صدای نالهواری که از الی

 .زوزههای باد به گوشم رسید را در هوا چنگ زدم

 یرا گفت فقط تا نیمهشب وقت داری بیای و پسرتو نجات بدی! اگه یه تار مو از سر گرگا کم بشه انقدر تون -

 .تاریکی نگهش میداره تا بمیره

 

 

 

 

 صدای بال زدنها شدت گرفت، فقط میتوانستم از الی خاکی که به پا شده بود، بالهای سیاه کالغ را ببینم که از

 چرخید و زانوهایم را شل کرد. چیزهایی که شنیده بودم باورم نمیشد. استخوان من دور میشد. حرفهایش در سرم

 سرم را بین کف دستهایم فشار دادم و مشت محکمی را حوالهی تنهی قطور درخت کردم. خیسی خون را روی

 .انگشتهایم احساس کردم؛ اما دردی که به جانم رخنه کرده بود را با تمام سلولهای بدنم احساس میکردم

 گرگهایی که روزی پریسیمایم را با خنجر کینه و تعصبات قبیلهای به کام مرگ کشانده و پسرم را از من دزدیده

 بودند، این بار قصدِ جانِ تنها یادگار عشقم را کرده بودند. بدون لحظهای تعلل درحالیکه به شاخ و برگ درختها

 آبی آتورپاتم که نگاه پری زیبایم را برام زنده کردهکوبیده میشدم به سمت درندهها دویدم. تمام مسیر چشمهای 

 بود، از پیش چشمهایم کنار نمیرفت و زخمی که به سـ*ـیـنـهاش انداخته بودم، به سـ*ـیـنـهی خودم چنگ

 .میانداخت و هر لحظه هزار بار، دوباره دیدن و به آ*غـ*ـوش کشیدنش را آرزو میکردم

 ین ایستاده بود و خطاب به درندههایی که باالی سر جنازه همهمه میکردند،صدای دنیل را شنیدم که باالی سر آلب
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 .صحبت میکرد

 ..به محض برگشتن کیارش تکلیف همهتون -

 !تکلیف همهشون روشنه -

 با چهرهی درهم و رنگپریدهام نگاه خیرهی دنیل سنگینتر شد. قدمهای بلندم را به سمت درندهها، به زمین

 .د و هرچه تالش کردم نتوانستم نگرانیای که به جان حنجرهام افتاده بود پنهان کنممیکوبیدم. صدایم میلرزی

 .امشب شب آخریه که گرگا زندهان. همین امشب اون ده رو با راهنما یه جا آتیش میزنم -

 :شینا که باالی سر آلبین ایستاده بود، با زهرخند بیرنگی که روی لـ*ـبهایش بود به سمت من چشم چرخاند

 ین کار کی بود؟ا -

 .نیرا -

 بدون اینکه کلمهای حرف بزند پارچهی نیمسوختهای را روی صورت آلبین کشید. چشمهای سرخ دنیل لحظهای

 .از روی صورت آلبین جدا نمیشد

 !امشب هیچکس، هیچکاری نمیکنه -

 .هایم له کردمبدون اینکه چشم در چشمم شود، حرفش را زد. قدمی به سمتش برداشتم و دامن شینا را زیر پا

 .میفهمی چی میگی دنیل؟ ما اینهمه سختی کشیدیم واسه این شب -

 هیچکس باهات نمیاد کیارش! خودخواهیات همهمون رو مثل آلبین میکشه. ما میخوایم همینجا بمونیم. تو -

 .میتونی تکی باهاش بجنگی

 

 

 

 

 همچنان به سرش زل زده بودم و او به باور نمیشد، مردی که دویست سال کنارم بود اینگونه تنهایم بگذارد.

 .جنازهی دختری که درست مقابل زانوهایش افتاده بود

 .میدانستم حرف آخرش است و نمیتوانستم التماسش کنم

 :امیدوار بودم از بقیهی درندهها کسی جرئت خــ ـیانـت نداشته باشد. رو به همه پرسیدم

 کی با من میاد؟ -

 حرفی نزد. دانستم خنجر دنیل درست روی کمرم فرود آمده و زمین جنگلی کهصدای همهمه بلند شد و هیچکس 

 آفتابش حریف آنها نبود، دلش را برای حکومت به جنگل بـرده بود و وجود من مزاحم بزرگی برایش به حساب

 .میآید

 :د، غریدملـ*ـبخند کجی به صورت تکتک درندهها زدم و با تمام کینهای که از خیانتشان به جانم افتاده بو

 از لحظهای بترسید که سالم از دهجنگلی برگردم؛ چون اونوقت همهتونو خاکستر میکنم. همهتونو...ولی تا وقتی -
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 !برنگشتم هیچکدوم از این حیوونا رو آزاد نمیکنی دنیل

 همتاکیدی که در لحنم بود با خشونت ذاتیام ترکیب وحشتناکی را برای درندههاساخته بود؛ ولی انگار آنها 

 !مطمئن بودند من برنخواهم گشت

 روی پاشنهی پا چرخیدم و بار بزرگی که دنیل روی شانهام گذاشته بود را با خود کشیدم. نمیتوانستم تعلل کنم و

 کسی را مجبور کنم که برای جنگیدن با من بیاید. پاهایم روی زمین بود؛ اما توان تحمل سنگینی دردهایم را

 پلکهایم حس میکردم و تشنه بودن گلویم به سختیِ خیانتی که دیده بودم، آزارمنداشتم. چیز سردی را پشت 

 .نمیداد

 چشمهای مظلوم آتور هر لحظه به پاهایم جان میداد و امیدم برای نجات جان تنها یادگار آن چند صباح عاشقیام

 انی کشیدم و خودم را برایبا پریسیما را دو صد چندان کرده بود و نگاهم را از پشت سرم میگرفت. نفس از ته ج

 مردن برای آتور یا کشتن گرگی که حماسههای لعنتیشان بارها زندگیام را به گورستان تبدیل کرده بودند، آماده

 ...کردم

*** 

 نیرا

 تمام ده تاریک شده بود، فقط چراغ خانهای که من از آن بیرون آمده بودم روشن بود و نور نارنجیرنگش تا چند

 .خانه را روشن کرده بود متر فضای جلوی

 

 

 

 

 پلهی کوچک جلوی خانه را به سمت جاده رفتم. دستم را داخل جیب اورم فرو کردم و پوستینی که دور از چشم

 هیراد برداشته بودم را الی پنجهام مچاله کردم تا خیالم از بودنش راحت شود. مطمئن نبودم دایرهی برکتی که

 واب بدهد؛ منتظر بودم دلیل شینا را برای درخواستش بشنوم؛ ولی نمیدانستمساخته میشد بدون وجود زن باردار ج

 .چهگونه قرار بود از حصار درندهها رها شود

 نفس حبسشدهام را بیرون دادم و به قدمهایم شدت دادم. وود در حال چیدن سنگریزهها بود و دایرهی بزرگ

 اخته شده بود. دایرهای به قطر تقریباً دو سه متر که به جزمدِنظرم طبق چیزی که در آن پوستین دیده بودم تقریباَ س

 جایی برای نشستن گرگ مادر، فضای اضافی برای هدایا داشت. تصویری که دیده بودم را دوباره در ذهنم مرور

 کردم. زنی با شکم برآمده وسط دایره نشسته بود و زن دیگری که احتماالً ساحره بود، بیرون از دایره با دستهای

 باز زن باردار را نشانه رفته بود. عالمت چهار عنصر را به خوبی به یاد سپرده بودم و باید چهار طرف دایره

 میکشیدم. نگرانی که به جانم رخنه کرده بود باعث شد نگاه وود را بیپاسخ بگذارم و به سمت تکه چوبی که در

 .دایره رفتمنزدیکیام بود، بروم. چوب نازک را از زمین برداشتم و به سمت 
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 وود و بلید ایستاده بودند و به چهرهی ناامید من زل زده بودند. گویی آنها هم میدانستند بدون وجود زن باردار

 این دایره فقط یک دلخوشکنک بچگانه است و باید دل به جدالی وحشتناک با دارودستهاش بدهیم. از طرفی

 هی بزرگ برای گرگها باشد عمالً کار همهی گرگها تمامنگران خــ ـیانـت شینا بودم و اگر این دایره یک تل

 .است و کیارش ضربهی کاریاش را به من زده است

 نوک چوب روی زمین کشیده میشد و قدمهای مضطربم بدون ذرهای تعلل به سمت دایره میرفت. صدای حرکت

 وی مچ دستم احساس کردم کهشالقوار وود را کنار بدنم حس کردم و نزدیک به دایره متوقف شدم. دست وود را ر

 .صدای بلید نگاهم را از دستم به سمت خودش کشاند

 !من برم ببینم بیدار شدن یا نه -

 سرش را پایین انداخت و از کنار ما به سمت چراغ نارنجیرنگ خانهی عمووَلی دوید. انگار منتظر رفتنش بودم،

 شانهام به دنبال مسیری بود که بلید رفته بود میچرخیدبازوی وود را چسبیدم و روبهرویم کشیدم. نگاهم مدام از سر

 :و مراقب بودم که کامالً دور شده باشد. وود که نگاه نگرانم را دید شانههایم را چسبید و پرسید

 چی شد نیرا؟ -

 !یه دیقه وایسا -

 تا ساق داخل جیبم وقتی مطمئن شدم بلید وارد خانه شد، با تکان ریزی دستهای وود را پایین انداختم و دستم را

 .فرو کردم

 .بیا بازش کن بخون -

 

 

 

 

 همانطور که مدام نگاهم از سرشانهام میچرخید، پوستین مچاله شده را به شکم وود هل دادم. قدمی عقب رفت و

 .پوستین را زیر نور کمرنگی که از خانهی روبهرو میآمد کشاند

 .او در حال وارسی پوستین بود و من تند تند حرف میزدم

 من مطمئن نیستم این دایرهی برکت بتونه جلوی کیارش رو بگیره اونم تو شرایطی که زن بارداری وجود نداره؛ -

 .ولی فک کنم با این بشه جلوی کیارش روگرفت

 .پوستین را باز کرده بود و روی چیزهایی که نوشته بود دست میکشید و زمزمه میکرد

 :ده به صورتم زل زدوود سرش را باال گرفت و با چشمهای وَقز

 از کجا آوردیش؟ -

 !تو وسایل هیراد بود؛ منم برداشتمش -

 تو وسایلش دیگه چیا بود؟ -
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 .سوالهایش بودار بود؛ گویی متوجه چیزی شده باشد

 .من جز چنتا پوست و اینا چیزی ندیدم -

 :گوشهی پوستین را به سمتم گرفت و گفت

 این پوستین دوخته شده بوده که با اون میشده خیلی راحت یه درنده ببین این تو نوشته یه وسیلهای به گوشهی -

 رو کشت. مطمئنی چیزی ندیدی؟

 .نه، هیراد جز چنتا تیکه نوشته شبیه این چیز دیگهای بیرون نیاورد -

 تو از کجا برداشتیش؟ -

 .با دست مغازهی خاله را نشانش دادم

 .ندوقچهس که اینا رو ازش بیرون آورداتاق هیراد از توی مغازه راه داره. اونجا یه ص -

 بدون ذرهای تعلل به سمت مغازه دوید. به سمتش دویدم و چوبی که دستم بود را رها کردم. درب آهنی با صدای

 بلندی به دیوارهی پشتش برخورد کرد و وود بدون توجه به شکسته شدن شیشهی دری که هل داده بود، وارد در

 .قهوهای کوچک داخل مغازه شد

 .در را پشت سرش باز کردم و وارد شدم. پوستینها هنوز روی فرش دستباف قرمزرنگ بود و در صندوقچه باز بود

 لحظهای گیج وسط اتاقک ایستاد. او هم مثل من از اینهمه چراغ روشن شوکه شده بود. بوی آذوقهی ته اتاقک او

 .یاش پایان دادمرا هم کالفه کرده بود. با دست به صندوق اشاره کردم و به کالفگ

 .اینجاس، از اینجا بیرون آورد -

 

 

 

 

 دستهایش را تا آرنج در صندوق فرو کرد و تمام محتویاتش را بیرون ریخت. تکتک لـ*ـباسها و بقیهی

 پوستینها و کیسههای کوچک و بزرگی که پر ازگیاههای عجیب و غریب بود. صندوق خالی شده بود و چیزی که

 .شده بودمد نظر وود بود پیدا ن

 چیزی پیدا کردی؟ -

 چیزی که همراه این نوشتهست میتونه»نیست، اصالً نمیدونم قراره دنبال چی بگردم؛ ولی روش نوشته شده  -

 .«درندهها رو نابود کنه

 نگاه مغموش مدام داخل صندوق میچرخید و باز هم دستهایش محتویات بیرونریختهشده را وارسی میکرد؛ اما

 انستیم باید دنبال چه بگردیم. صدای زوزهای که از بیرون شنیدم باعث شد از مغازه بیرون بزنم وبیهوده بود. نمید

 .منتظر وود نمانم

 چیزی در اعماق دلم شروع به جوشیدن کرده بود و حس روزهایی را داشتم که در جزیره میجنگیدم. چیزهای
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 صدای مشت محکمی که وود به عجیبی را حس میکردم و نفسهای تندشدهام را بیدلیل نمیدانستم.

 صندوقچهی بینوا کوبید را حتی از بیرون از مغازه شنیدم؛ ولی صدای زوزهای که در تاریکی شب گوشم را پر کرده

 بود اجازهی ماندن نمیداد. بلید هم، همزمان با من از خانهی عمووَلی بیرون آمد و سوی نگاه هر دویمان به سمت

 دیدم را باور نمیکردم. صدای خرناسههایش را میشنیدم و قدمهایش را به سمتابتدای جاده بود. چیزی که می

 .خودم میشمردم. نگاهم از پوزهی سیاه و سفید و گـ*ـرد*نبند محافظینش، به زنی افتاد که روی تیا سوار بود

 امان موهای سیاه و موجدارش تمام دستها و کمرش را پوشانده بود و دستهایش شکم کوچک اما برامدهاش را

 داده بودند. دستی به سر و گـ*ـرد*ن تیا کشید و از او پایین آمد. باورم نمیشد قدمهایش آنقدر سریع سنگین

 شده باشد. نگاهم به شکمش خیره بود و ضربان محکم قلـ*ـب فرزندش را میشنیدم. لـ*ـباس بلند و سفیدش با

 سیاهش زیر نور کمرنگ فضا شبیه به فرشتگاننسیم مالیم دلـ*ـبرانه تکان میخورد و صورت کشیده و چشمان 

 میدرخشید. ناخواسته چهرهی نونا را در صورت ویا دیدم و تمام تنم لرزید. خوشحالی آمدنش در کمتر از چند ثانیه

 .به عذابی بزرگ تبدیل شد

 دادمقدمهایم را به سمتش شدت دادم و نگاه جدیاش را برای چند ثانیهای روی خودم احساس کردم. اجازه ن

 :خیلی از تیا دور شود؛ درحالیکه گره ابروهایم محکم شده بود، غریدم

 واسه چی برگشتی؟ مگه قرار نشد تو همونجا بمونی؟ -

 !نه تو شرایطی که جیک بهم احتیاج داره -

 

 

 

 

 جسارت مادرانهاش به عشقی زنانه بدل شده بود. میتوانستم حسی که در تکتک کلمات سردش بود را درک کنم؛

 لی نمیتوانستم اجازه بدهم بالیی سرش بیاید. لحنم کمی آرامتر شد و درحالیکه وجود وود را حس میکردم؛و

 :دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم

 اگه تو اینجا باشی نه جیک، نه من، نه وود نمیتونیم بجنگیم ویا! وجود تو اینجا واسه ما یه ضعف بزرگه، -

 .حشیا آسیبی بهت نزننهمهش باید نگران باشیم که اون و

 وود که تازه ویا را دیده بود خودش را به خواهرش رساند و بدون کوچکترین حرفی او را به آ*غـ*ـوش کشید و

 خوشحالیاش از آمدن ویا، ناکامیاش از پیدا نکردن وسیلهی همراه پوستین را از بین بـرده بود. هم من هم وود از

 .فتهمان برگشته بود؛ اما ارزش جان ویا و فرزند نرسیدهاش را نداشتآمدنش خوشحال بودیم و امید از دست ر

 ویا همین که حرفهای من تمام شد خودش را از آ*غـ*ـوش وود بیرون کشید و موهای جلوی صورتش را کنار

 .زد. نگاه بُرَّنده و محکمش چشمهایم را نشانه رفت

 اعثش شده باشه! تا وقتی حرفی از جشن زایشمن وقتی آسیب میبینم که بالیی سر جیک بیاد و ترس من ب -
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 نبود شاید منتظر برگشتن جیک میشدم؛ ولی االن تمام این دایره به من و شجاعتم بستگی داره. پس ازم نخواه

 .برگردم چون این کارو نمیکنم

 ش راحلقهی دور شانهاش تنگ شد و وود سر خواهرش را به سـ*ـیـنـهاش چسباند. تیا جسم بزرگ و گرگینهایا

 .به سمت آنها کشاند و پوزهاش را به صورت ویا چسباند

 .وود: من مراقبشم نیرا! بعد از اومدن شینا هرطور شده از اینجا دورش میکنم

 بلید که لـ*ـبخند کوچکی از دیدن این صحنه به لـ*ـبهایش نشسته بود، دستهای گره خوردهاش را باز کرد و

 :رو به آنها گفت

 .میکنید خودم از اینجا دورشون کنم اگر به من اعتماد -

 .وود دستش را از پشت سر ویا روی سر تیا کشید و از آنها فاصله گرفت و به سمت بلید رفت

 !ممنون بلید، میدونم که مراقبشی -

 با اینکه همهچیز بر وفق مراد بود؛ ولی نگرانی دست از چنگ زدن به سـ*ـیـنـهام برنمیداشت. چوبی که رها

 :را چنگ زدم و رو به وود نالیدمکرده بودم 

 .فقط خدا کنه شینا فکر همهجاش رو کرده باشه وگرنه ویا رو الکی تو خطر انداختیم -

 

 

 

 

 منتظر جوابش نشدم و نگاه نگرانم را به مسیری که در آن بودم دوختم. نزدیک دایره رسیدم و تمام چیزی که از

 .عالمت چهار عنصر دیده بودم، در ذهنم تداعی شد

 دایرهای که با سنگریزهها روی زمین ساخته شده بود مطمئناً به چشم درندهها نمیآمد. باید کیارش را داخل آن

 .میکشیدیم تا شینا کارش را شروع کند

 .چوب را روی زمین گذاشتم تا اولین عالمت را روی خاک زمین تصویر کنم که ویا مانعم شد

 .من باید اینکارو بکنم -

 گرفت، درحالیکه سر تیزش را روی زمین میکشید، دست آزادش روی کمرش بود. با حرکت ریز چوب را از دستم

 :سرش موهای سیاهش را کنار زد و درحالیکه خطوطی را روی زمین میکشید، گفت

 یادمه مادربزرگم وقتی خیلی کوچیک بودم شبا برای من و تیا از جشن زایش میگفت، اون میگفت نَقل این -

 رای دخترای قبیلهس تا هر شب با آرزوی روزی بخوابن که این جشن براشون گرفته بشه؛ ولی اصالًداستان فقط ب

 .فکرش رو نمیکردم یه روز من در حالی رسوم این جشن رو اجرا کنم که شوهرم اسیر درندهها باشه

 یزهایی را زیرنفس عمیقی را بیرون داد. عالمت آب را روی زمین تمام کرده بود. به طرف جهت بعدی رفت. چ

 .زبان زمزمه میکرد، چیزی شبیه به الالیی یا ترانهای که تا آن روز نشنیده بودم
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 نگاهم را لحظهای از صورتش نمیگرفتم و در دل فقط آرزوی لحظهای را داشتم که دوباره جیک و ویا عاشقانه

 را رفتارهایش لحظهبهلحظه نوناکنار هم ایستاده باشند و فرزندشان کنارشان احساس خوشبختی کند. نمیدانستم چ

 را برایم تداعی میکرد؛ در دل لعنتی بار خودم میکردم که اینبار در ازای جان خودم هم که شده، اجازه نمیدهم

 .بالیی سر ویا و فرزندش بیاید

 نمیتوانستم کاری کنم و فقط باید منتظر آمدن انا و کالغ بزرگ میشدم. پوزهی تیا نگاه سردرگمم را از خاک

 نمزدهی زیر پایم گرفت و مجبورم کرد لـ*ـبخند تصنعی را بارش کنم. پوزهاش را مدام به صورتم میکشید تا

 ...نگرانیام را تسکین دهد؛ اما

 صدای بالهای کالغ از چند متر دورتر، من را از تیا جدا کرد و به سمت خودش کشاند. بوی خونی که از آنها به

 ه نگرانم تمام سیاهی را به دنبال آنها جستوجو کرد تا اینکه کالغ بزرگ بامشامم میرسید کالفهام کرد. نگا

 جسم زخمی انا روبهرویم فرود آمد. دست خونی انا روی سـ*ـیـنـهاش نشسته بود و خون از الی انگشتهایش

 :بیرون میزد. دستم را به سمتش کشاندم و با نگرانی که در صدایم موج میزد پرسیدم

 چی شده انا؟ -

 

 

 

 

 دستم را نرسیده پس زد و انگشتر هیراد را درون دستم گذاشت و از کنارم رد شد. قدمهای بیجان و ناموزونش

 دردش را فریاد میزد؛ ولی انگار او قصد نداشت تابوی غرورش را بشکند و بپذیرد که باید به تذکرات من اهمیت

 .میکرد که خودش را در آ*غـ*ـوش بلید رها کردمیداد. دستم بین زمین و هوا مانده بود و نگاهم او را تعقیب 

 .به سمت کالغ برگشتم و انگشتر هیراد را بین انگشتهایم غلت دادم

 چی شد؟ -

 .زخمش خیلی عمیق نیست، به موقع خودشو نجات داد، وگرنه االن اونم مرده بود -

 شینا چی؟ اون و ندیدی؟ -

 داد کاری بکنم و نمیتونستم با درندهها درگیر شم. تا درندههاچرا تا نزدیکاش رفتم ولی وضعیت شینا اجازه نمی -

 !اطرافشن کاری نمیتونه بکنه

 باورم نمیشد! چهطور میتوانستم نجاتش بدهم که قبل از آمدن کیارش اینجا باشد؟ دستهایم یخ کرده بود و

 .سرمای آن شب را عجیب حس میکردم که ادامهی حرفهای کالغ بزرگ کمی آرامم کرد

 !ی کیارش تنها میاد! دارودستهاش تردش کردن و شینا هم پیش اوناستول -

 .چشمهایم در لحظه گشاد شد و آب دهانی که در گلویم گیر کرده بود را پایین دادم. سریع به سمت بقیه برگشتم

 !شنیدین؟ کیارش تنهاس -
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 :مه دادموود و بلید درحالیکه انا را تیمار میکردند به سمت من چرخیدند. بیمعطلی ادا

 وقتی کیارش اومد، تا من باهاش درگیر شدم شماها بزنید به دارودستهش و گرگا رو نجات بدید و با شینا -

 !برگردید. تا لحظهای هم که بر نگشتید ویا حق بیرون اومدن نداره

 :وود شانهی انا را رها کرد و رو به صورتم غرید

 .نم میمونمدیوونه شدی؟ تو چهجوری میخوای باهاش بجنگی؟ م -

 دیوونه نشدم، سعی میکنم تا جایی که مجبورم کار به جنگیدن نکشه؛ ولی اگه شد، شماها زود برمیگردین و -

 !اتفاقی برای من نمیفته

 .اینو از کلهت بیرون کن که من تنهات بذارم -

 !ولی اینام بدون تو کاری از دستشون بر نمیاد. تو برو، نگران منم نباش -

 .ای زخمی و بلید و کالغ با یک گرگ ماده بدون وود نمیتوانند خیلی در برابر درندهها مقاومت کنندمطمئن بودم ان

 خودش هم مطمئن بود؛ ولی نمیخواست بپذیرد. پنجههای وود روی بازوهایم نشست. اصالً متوجه نشدم کِی

 .خودش را به من رساند

 نمیذارم تنها بمونی، میفهمی؟ -

 

 

 

 

 :یداد و نگاهش صورتم را میدرید. لحنم را آرام کردم و زمزمهوار گفتمبازوهایم را تکان م

 .من فقط معطلش میکنم تا با شینا برگردید -

 .صدای نالهوار انا درحالیکه خودش را از آ*غـ*ـوش بلید جدا میکرد، مجادلهی بین ما را پایان داد

 .ا و بقیه رو نجات بدیدنگرانش نباش، من پیشش میمونم و مراقبشم. تو و بقیه برید شین -

 .تو خودت به مراقبت احتیاج داری -

 انا درحالیکه لـ*ـباسهایش را مرتب میکرد و دست خونیاش را روی شلوارش میکشید، زخمش را پنهان کرد و

 :با لحنی که از جملهی قبلیاش قدرتمندتر به نظر میرسید، حرف وود را پاسخ داد

 !ارش دارم که تا صافش نکنم زخمم خوب نمیشهمن خوبم، یه خرده حسابی هم با کی -

 :من که فرصت را مناسب دیدم گفتم

 شما فقط برید و زود برگردید، کیارش وقتی تنهاس خیلیام ترسناک نیست. خیالت راحت، لـ*ـذت کشتنش رو -

 .دوتایی با هم تقسیم میکنیم

 دریدن گلویم را در کسری از ثانیه دارد؛ لـ*ـبخند کجی را به صورت نگران و عصبیاش زدم. مطمئن بودم توانایی

 .اما مجبور به رفتن بود
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 لـ*ـبهایی که میلرزید را روی هم فشار داد و با حرکت شالقواری از کنارم رفت. دلیل خشمش را میدانستم؛

 لولی او هم میدانست که نمیتواند نظرم را عوض کند یا تصمیم بهتری بگیرد. به دنبالش تیا و بلید هم به جنگ

 .زدند؛ اما کالغ ایستاده بود و نگرانی بزرگتری در چشمهایش میدیدم

 تو چرا نمیری؟ -

 !آخه باید حتماً یه خبری رو به خودت بدم -

 .برو وقتی برگشتین و این قائله تموم شد با هم حرف میزنیم -

 .دن به او را ندادنگاه نگران و حدقهی سیاه و درشت چشمانش مدام تکان میخورد. عجلهی بقیه امان حرف ز

 بالهایش باز با همان صدایی که گوشت تنم را میریخت باز شد و پاهای سفیدش از زمین فاصله گرفت و دنبال

 .بقیه به سیاهی جنگل زد

*** 

 کیارش

 تحفهی عزیزی که برای راهنما آورده بودم را نگاهی انداختم و پارچهی اطرافش را محکم دور دستم چرخاندم و از

 م آویزان کردم. دلم میخواست لحظهای که هدیهاش را میدید، وحشت را در چشمهایش ببینم. در قبالکنار بدن

 .چیز بزرگی که او از من گرویی برداشته بود، چیز کمارزشی را برایش پیشکش میکردم

 

 

 

 

 .سرم را آتش زد بوی تن گرگی که چند ده متر با من فاصله داشت، با نسیم مالیمی که از ده میوزید، تمام بینی تا

 موهای موجداری که روی پیشانیام افتاده بود را با پنجهای عصبی باال دادم تا نگرانیای که در صورت آشفتهام

 هویدا بود، نیرا را قدرتمند نکند. ابتدای جاده بودم، هر چه تالش کردم صدایی از آتور نشنیدم و این ته دلم را قرص

 خید ناخواسته چهرهی پریسیمایم، از پیش چشمهایم میگذشت و من بامیکرد. وقتی نام آتور در سرم میچر

 حسرت به تیلهی آبی چشمهایش زل میزدم که در چشمهای پسرمان برایم جا مانده بود. نفس داغی که از

 .سـ*ـیـنـهی دردکشیدهام بیرون میآمد را بیرون دادم و کینهای که به پاهایم جان میداد را به دل زمین کوبیدم

 ده تاریک بود و جز کورسویی نور که از خانهی کوچکی بیرون میآمد چیز دیگری به چشم نمیآمد.دست تمام

 پیشی که گرفته بودم را باال آوردم و تکانی دادم تا صدای گریهاش راهنما را به سمت من بکشاند. تکانی به پارچهی

 رها از دهان زن و مردی که مراقبش بودند شنیدمسفیدِ دورِ ارورا دادم. اسم عجیبی که برایش انتخاب شده بود را با

 و فرصت را مناسب دیدم تا آتش بزرگی به جانش بیندازم. صدا خشدار و دورگه شدهام را به دل سیاهی عجیب ده

 .انداختم

 .کجایی نیرا، تولهگرگت رو برات آوردم -
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 ه انداخت. او را پایین کشاندم و دستصدای گریهی ارورا دلِ سنگی که سالها بودنش را فراموش کرده بودم به لرز

 از تکان دادنش برداشتم. چهرهاش را قبالً دیده بودم؛ اما تمام مسیر اصالً دلم نمیخواست معصومیتش قدمهایم را

 شل کند. او هم مثل بقیهی گرگها روزی دشمن من میشد و این را از بوی تنش که مثل همنژادهای وحشیاش،

 روزی که آلبین خبر داد که نیرا ده را تخلیه کرده و گرگها را جای دیگری امان داده، آزارم میداد؛ فهمیدم. همان

 .دنبال فرصتی بودم تا از ضعف بزرگش استفاده کنم؛ آنهم در زمانی که دردانهاش را تنها گذاشتهاند

 ای امانمثل روز برایم روشن بود که گرگهایی که کنار نیرا برگشته بودند، به محض شنیدن صدایم، لحظه

 نمیدهند و منتظر دیدن چنگ ودندانهایشان از دل تاریکی این جهنم سیاه بودم؛ اما سکوت تنها پاسخ سردی بود

 .که به طنین صدایم داده شد

 هرچه چشم چرخاندم آتور را پیدا نکردم. بوی خونش را از خانهای که چراغ نارنجیرنگش کمی نور به فضا داده بود

 تپش افتاده بود و حاضر بودم برای دوباره دیدنش جان منفوری که دویست سال جسمم حس میکردم. قلـ*ـبم به

 را تحمل کرده بود یک جا فدا کنم.نگاهم را چراغ روشن خانه که مطمئن بودم گیشا هم همانجاست، به روبهرویم

 ا میداد، پوزخند ریزیافتاد. هنوز جسم نریده بود و ظاهر انسانیاش زیر اور مـ*ـرد*انـهای که عجیب بوی آتور ر

 روی لـ*ـبهایم نشاند. امکان نداشت آتور با این گرگ ماده سروسِرّی داشته باشد؛ اما وقتی به لحظهای فکر

 میکردم که چهطور او را از زیر پنجههای من بیرون کشید درحالیکه مرگش حتمی بود، تمام تنم میلرزید. خودم را

 .مت راستم بود؛ جایی که مطمئن بودم آتور همانجاستجمعوجور کردم. تمام حواسم پیش اتاقک س

 

 

 

 

 قدمهای بلند و مصممش به سمت من، درحالیکه نگاهش مدام به پارچهی کرمیرنگ دست من بود، تمرکزش را

 بههم میریخت و من را به چیزی که میخواستم میرساند. بوی عرقی که از وحشت به جانش نشسته بود را از آن

 م. صدای لرزانی که سعی میکرد با بم کردنش ضعفش را بپوشاند را به دل سکوت بینمانفاصله هم حس میکرد

 :کشاند

*** 

 نیرا

 همهچیز آماده بود. منتظر بودم تا این درندهی وحشی که به جان دهجنگلی افتاده بود سر برسد. منتظر بودم از

 م ببینم؛ اما صدای قدمهایی که از چندآسمان به سرم هوار شود و دندانهای نیشش را هر لحظه در نزدیکی صورت

 ده متر جلوتر میشنیدم تمام افکارم را بههم ریخت. باورم نمیشد صدایی که میشنوم صدای گریهی ارورا باشد، آن

 هم در کنار رجزخوانیهای کیارش! ادغام عجیبی از گریههای ارورا و صدای دورگه و کیناندود شدهی کیارش که

 .یانداختتمام جانم را به رعشه م
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 این لعنتی چهطور ارورا را پیدا کره بود؟! من چهقدر ساده بودم که خیال کردم خانوادهام را از دست او پنهان کردم،

 درحالیکه او تمام مدت مراقب رفتوآمدهای ده بوده. در دل فقط دعا میکردم بالیی سر ملک و سیمین نیامده

 پیشکش کرده بود را سروسامانی دادم و تمام تالشم را کردمباشد. افکار و شجاعت خردشدهای که کیارش برایم 

 نگرانی چشمهایم را نخواند؛ اما لـ*ـبخند روی لـ*ـبهایش فاتحانه میدرخشید. نگاه آنا را از لـ*ـبهی در خانهی

 .عمووَلی احساس میکردم و با دستهایی که کنار بدنم سیخ شده بود اشارهای به او کردم و او هم متوجه شد

 هم را از چشمهای نافذ و خونبستهای که ضعفم را انتظار میکشید لحظهای برنداشتم و گلوی خشکشدهام رانگا

 .آمادهی حرف زدن کردم. تمام تالشم را کردم تا گریههای ارورا، ته ماندهی شجاعتم را به باد ندهد

 .مطمئن بودم دست خالی نمیای -

 .پس خیلی احمقی که منو اینجا کشوندی -

 اصله جوابم را داد و من تمام نگاهم به پارچهی کرمرنگ ارورا بود. ترس از بالیی که ممکن بود سرش بیایدبالف

 .اللم کرده بود، به زور خودم را جمعوجور میکردم

 همین گرگ احمق میتونه تنها داراییت رو جلوی چشمات ازت بگیره! نظرت چیه؟ از کجا شروع کنم؟ -

 .ر خودم نبود و بعد از آخرین جمله احساس قدرت خاصی به رگهایم تزریق شدحرفهایی که میزدم به اختیا

 شجاع شدی راهنما؟! یادمه راهنمای قبلی از تو خیلی شجاعتر بود؛ ولی وقتی قلـ*ـبش رو از سـ*ـیـنـهاش -

 .بیرون کشیدم فقط تونست یه ناله کنه، فقط همین

 

 

 

 

 هام میکرد. سرم شروع به داغ شدن کرد. ناخن سبابهای که باتمسخر و خونسردی که در لحنش فریاد میزد کالف

 شست دستم در حال کندن بودم را رها کردم و آب دهان تلخشدهام را پایین دادم. تا جایی که میشد باید به این

 .خط و نشان کشیدنها ادامه میدادم تا وود و بقیه سر برسند

 ن، راست هست یا نه؟ الـ*ـبته اگر زودتر از اونکه بتونی ثابتشبدم نمیاد ببینم این داستانایی که پشت سرت میگ -

 .کنی نمرده باشی

 خندهی صداداری تحویلم داد و پارچهی ارورا را تکان داد. بند دلم پاره شد و گمان کنم از نفسهای تندی که

 .میکشیدم متوجه شده باشد

 تمیزی که زیر رگای کوچولوش هستنمیای نجاتش بدی؟ خیلی دارم تالش میکنم به بوی خونی تازه و  -

 .بیاعتنا باشم؛ ولی فک نکنم بتونم

 پارچه را کنار زد و دستهایش را زیر کتف ارورا انداخت و به سمت صورتش برد. نفس عمیقی از زیر گـ*ـلـوی
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 ارورا گرفت و چشمهای خــ*ـمارشدهاش را به چشمهایم دوخت. جیغ خفیفی کشیدم. با باز شدن دهانش تمام

 م آتش گرفت. کاسهی سرم شروع به شکستن کرد و دیدن دندانهای نیشی که گلوی ارورا را نشانه رفته بودجان

 .فکم را از جا در آورد. پوست تنم بین زمین و آسمان پاره شد و صورت ابلیسی که پیش رویم بود را نشانه رفتم

*** 

 وود

 الفهام کرده بود. اگر به جای بحث کردن با گرگمیدانستم تا فردا هم بحث کنم کوتاه نمیآید. کلهشقیهایش ک

 یکدندهای مثل نیرا زودتر به جنگل بزنم، میتوانم جلوی آسیب دیدنش را بگیرم. شانههایش را رها کردم و

 کالفگیام را از رفتارهای نیرا سر درخت بینوای پیش رویم خالی کردم. بدون اینکه منتظر بقیه باشم به سمت

 .تم. صدای دویدن تیا و بلید را پشت سرم شنیدم و بیاعتنا مسیر نمزده و تر جنگل را دویدماقامتگاه درندهها رف

 نزدیگ اقامتگاه رسیدیم، بنای نیمهکارهای از چوب، در زمین خالی بین درختان باال رفته بود. گرگها با دست و

 .منتظر رسیدن بقیه شدم پاهای بستهشده روی هیزمهای آماده به آتش، بسته شده بودند. کمی عقب کشیدم و

 صدای خرناسههای تیا را میشنیدم که نزدیک میشد. هنوز گره ابروهایم به خاطر خودسریهای نیرا در هم بود، رو

 :به تیا غریدم

 تو پشت من میای فهمیدی؟ -

 .سری به معنای تایید تکان داد و نگاهش را به بلید دوخت

 

 

 

 

 !شکار رفتنبلید: اونجا که کسی نیست؟ فک کنم برای 

 وود: فرصت خوبیه! نمیدونم شینا کجاست؟

 .کالغ: احتماالً تو گوداله

 .سفید تیا وسط کالغ و بلید خیلی بزرگ به چشم میآمد-نگاه همه به من بود و منتظر بودند. تن بزرگ و طوسی

 :نگاه خواهر مهربانم را پاسخ دادم و گفتم

 .رو پیدا کن. تیا تو با من بیااالن تا نیومدن بهترین فرصته. بلید تو شینا  -

 :رو به سمت چهرهی سفید و درخشان کالغ بزرگ چرخیدم

 .توام یکم ارتفاع بگیر مراقب اطراف باش. باید خیلی سریع برگردیم -

 بلید خیلی سریع از کنار من به سمت گو دال دوید و من و تیا هم گرگهای زخمی را نشانه رفتیم. صدای بال

 ا میشنیدم که از زمین فاصله میگرفت. لـ*ـباس پاره و خونی کای نظرم را به سمتزدنهای کالغ بزرگ ر

 خودش کشاند. صورت زاویهدار و زردشدهاش با قطره خونی که از بینیاش آویزان شده بود باعث شد اول به سمت
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 نمیشد او بدوم. با شنیدن صدای پای ما و دیدن چهرههایمان سرهای همه به سمت ما چر خید؛ ولی اصالً

 .خوشحالی را در چهرههایشان دید

 نور آتش بزرگی که بین ما بود، صورت آنها را به وضوح نشان میداد؛ ولی حدقهی گشادشدهی چشمهایشان خبر

 از اتفاقی شوم میداد. همین که صدای زوزهی تیا را از پشت سر شنیدم، چرخیدم. ضربهی محکمی به سـ*ـیـنـهام

 به زمین کوبیده شدم. درد در سـ*ـیـنـهام میچرخید، استخوان شکستهشدهی کوبیده شد و مثل قلوه سنگی

 سـ*ـیـنـهام در گوشت فرو رفته بود و نفسم را تنگ کرده بود. با دست فشار ریزی به قفسهی سـ*ـیـنـهام کوبیدم

 موهایی طالیی کهتا استخوان فرو رفته را جابهجا کنم که لگد بعدی صورتم را نشانه رفت. دنیل با پیرهن سفید و 

 .در سایهی آتش روشن شده بود، باالی سرم ایستاده بود. دستم را به خاک فشردم و با زحمت روی پاهایم ایستادم

 خون داغ جمع شدهی داخل دهانم را بیرون پرت کردم و به دو حدقهی سبز و سرخ چشمان دنیل زل زدم. دنیل

 :زد گفتدرحالیکه آستین لـ*ـباس سفید خونآلودش را تا می

 .من به کیارش گفتم تواَم مثل اونا یه عوضی هستی ولی اون قبول نکرد -

 همیشه از این همه خونسردی که در وجود دنیل بود واهمه داشتم. همین که خواستم پاسخش را بدهم، صدای

 از جیغمانندی از پشت، پردهی گوشم را آزرد. نگاهم به سمت کالغ چرخید که با ناخنهای سیاه بیرونزده

 پنجههایش به جان درندهها افتاده بود. همین که سرم را چرخاندم تا خیالم از زنده ماندن تیا آسوده شود، حرکت

 مشت محکم دنیل را حس کردم و دستش را در هوا گرفتم. چرخیدم و از روی کمرش دستش را تا انتها و صدا

 

 

 

 

 یدهام درحالیکه فشار زیادی را برای نگه داشتنشکردن استخوانش چرخاندم. صدایم از الی دندانهای بههم چسب

 :تحمل میکردم، بیرون آمد

 .امشب شب آخریه که این جنگل وجود نحستون رو تحمل میکنه -

 همین که چرخیدم تا دست را از جایش بکنم، چشمم تیا را پیدا کرد. درحالیکه به سمت جیک و بقیه میدوید، دو

 را رها کردم و به سمت تیا دویدم. یکی از درندهها فکش را چنگ انداخت درنده روی سرش هوار شدند. دست دنیل

 و تا جایی که جا داشت باز کرد. روی شانهاش پریدم و در کسری از ثانیه، سرش را با صدایی شبیه به خرد شدن از

 شانگـ*ـرد*ن جدا کردم. خون شاهرگش روی صورت من و پوزهی تیا پاشید. صدای خرناسهی درندهها و یورش

 به سمت ما شدت گرفت. تیا درندهی دیگری که روی شانهاش پریده بود را با گاز وحشتناکی از صورت کریهش،

 .تکه تکه کرد

 .دنیل که با دیدن تکهتکه شدن دارودستهاش، پوستهی خونسردیاش را دریده شده بود، به سمت من و تیا دوید

 گرفتن از درخت لگد محکمی را به شکمش زدم و به خاکهنوز به من نرسیده بود که به سمتش دویدم و با کمک 
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 .جنگل وصلش کردم. از درد در خود میپیچید و نالهاش با صدای وحشتناکی بیرون میآمد

 به سمت بلید دویدم که به محض بیرون آمدن از گودال، دو درنده به سمتش حمله کرده بودند. یکی از درندهها

 دیگری در حال فرو کردن شاخهای بزرگ به سـ*ـیـنـهاش بود که به دستهایش را از پشت قالب کرده بود و

 سمتش حمله کردم و قلـ*ـبش را از پشت سـ*ـیـنـهاش بیرون کشیدم. بلید درندهای که پشت سرش بود را

 چرخاند و با حرکت سریع پاهایش روی سـ*ـیـنـهاش نشست و قلـ*ـبش را بیرون آورد. باورم نمیشد با

 هنوز فرورفتن استخوان در قلـ*ـبم آزارم میداد این چنین جنگیده باشم. غرق در شعف وسـ*ـیـنـهای که 

 خوشحالی جنگی بودم که در حال فتح کردنش بودم و قلـ*ـب درندهای که داغ بود و هنوز در دستهایم نبض

 د. سر که چرخاندمداشت، که صدای زوزههای نالهوار تیا با خندههای عصبی دنیل ادغام وحشتناکی را به وجود آور

 گـ*ـرد*ن تیا زیر آرنج دنیل بود و خنجر بزرگی درست روی سـ*ـیـنـهاش بود. درندهای که با کالغ بزرگ، چنگ

 و دندان به هم میکشیدن برای کمک به سمت دنیل دوید و با اشارهی دنیل در کمتر از پلکزدن هیزم بزرگی از

 نداخت. بلید به سمت هیزمها دوید و من هم که صدای خندههایآتش را به جان کاه و هیزمهای زیر پای گرگها ا

 عصبی دنیل از کشته شدن افرادش روی مغزم را میخراشید؛ به سمت تیا دویدم. هنوز به او نرسیده بودم که دنیل

 :درحالیکه دستهایش روی گـ*ـرد*ن تیا میلرزید غرید

 .حق با کیارش بود. شماها نباید زنده بمونید -

 ام نشده بود که خنجر را تا انتها در سـ*ـیـنـهی تیا فرو کرد. خون در رگهایم خشک شد و پاهایم بهجملهاش تم

 زمین بند نشدند. هرآن ممکن بود کاسهی سرم منفجر بشود، چشمهایم چیزی که دیده بود را باور نمیکرد. نالهی

 

 

 

 

 ند. بدون نگاه کردن به چشمهایی کهتیا و تقالهایش یکجا تمام شد و جسم بزرگ و گرگینهایاش بیحرکت ما

 مطمئن بودم آتشم میزند، روی صورت دنیل فرود آمدم و قبل ازشکاندن گـ*ـرد*ن تیا، گـ*ـرد*نش را بین زمین

 و هوا دریدم. صدای زوزههای نالهوار بقیهی گرگهای اسیر، صدای جهنم را برایم تداعی میکرد. درست شبیه

 لحظهای مرا کامالً به جهنم کشاند، صدایی که میشنیدم بیشباهت به نالهها لحظهای که سم کاترین لعنتی برای

 .نبود

 گـ*ـرد*نش را تا انتهاییترین جایی که دندانهایم قدرت بریدن داشت دریدم. صدای نالهی تیا، ولـ*ـعی که

 میشد، خنجری کهبرای پارهپاره کردنش داشتم را پایان داد و با زانو کنارش به زمین افتادم. جسمش داشت سرد 

 .به سـ*ـیـنـهاش فرو رفته بود، تا قلـ*ـبش را پاره کرده بود و صدای نبض ضعیفش، جگرم را آتش میزد

 لـ*ـباسم را درآوردم و روی جسم سرد شدهی انسانیاش کشیدم. تمام تنش میلرزید، هر کاری میکردم خونریزی

 اجازه نمیداد صورت رنگپریدهاش را درست زخمش بند نمیآمد. اشکهای گرمی که به چشمهایم نشسته بود
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 ببینم. دستهای بیجانش را از زیر حصار تنپوش من بیرون کشید و روی دستم گذاشت. باورم نمیشد تیا را در

 آ*غـ*ـوش کشیدم درحالیکه جانی برای نفس کشیدن ندارد و خون بیرونزده از کنار لـ*ـبهایش، جانم را به

 .یغما میبرد

 رشتش نیمهباز بود و اشکی که از کنار چشمهایش تراویده بود، برای لحظهای تپش قلـ*ـبم راچشمهای سیاه و د

 ساکن کرد. هرچه بیشتر به صورتش زل میزدم، مهربانیها و شیرینزبانیهایش بیشتر آتشم میزد. همین که

 رالـ*ـبهای سفیدشدهاش تکان خورد و لـ*ـبخندی به لـ*ـبهایش نشست دیگر صدای تپش قلـ*ـبش 

 .نشنیدم. سرم را دیوانهوار به سـ*ـیـنـهاش کوبیدم، هرچه ضجه میزدم صدای تپش قلـ*ـبش را نمیشیدم

 برای لحظهای دلم میخواست همانجا روی سـ*ـیـنـهاش بمیرم؛ اما این تن نفرینشده لحظهای رهایم نمیکرد

 چک و مظلومم میمردم. دستم را زیر جسمو تا ابد باید زجر این لحظه را میکشیدم و بارها و بارها برای خواهر کو

 بیجانش انداختم و به سختی روی پاهایم ایستادم. صدای شکسته شدن استخوان بقیه درندهها را نمیشنیدم و فقط

 به صورت سفیدشده و بیروحش زل زده بودم که همیشه مثل مادری دلسوز مراقب من و ویا بود. پاهایم بیجان

 .راه رفتن نمیداد؛ اما دیگر نمیتوانستم این برزخ را تحمل کنم بود و هقهق گریههایم اجازهی

*** 

 نیرا

 .هنوز به او نرسیده بودم که دهانش را کنار کشید و با خندهی زجرآوری که به عکسالعملم زد، از روبهرویم محو شد

 را داشت. صدایصدای حرکت شالقوارش را شنیدم. برعکس همیشه که مقابلم میایستاد، اینبار قصد آزار دادنم 

 کوبیدهشدن پاهایش را از پشت سرم شنیدم. به سمت صدا چرخیدم و فرصت حرکت دوباره را از او گرفتم. پوزهام

 

 

 

 

 هنوز کامالً تغییر نکرده بود و به استخوان سرم فشار زیادی میآورد. فکم را باز کردم و با صدای خرناسهی

 ا نشانه رفت. همین که فکم را جمع کردم تا گلویش را بدَرم، باوحشتناکی به سمت گلویش پریدم. دندانم کتفش ر

 مشت محکمی قفسهی سـ*ـیـنـهی بیمحافظم را نشانه رفت و مشت محکم دست آزادش روی سـ*ـیـنـهام

 نشست. نالهام از دردی که سـ*ـیـنـهام را به آتش میکشید، درآمد؛ اما نمیتوانستم رهایش کنم. درحالیکه درد در

 هام میپبچید روی سرش هوار شدم و او عمداً ارورا را به هوا پرت کرد تا حواس من را پرت کند. همینسـ*ـیـنـ

 که صدای حرکت آنا را شنیدم، خیالم از ارورا راحت شد. جیغ بلندی که ارورا بعد از فرودش در آ*غـ*ـوش انا

 رت کنم. دستهایش چون ستونکشید، باعث شد نفس راحتی بکشم و پنجههایم را روی سـ*ـیـنـهی کیارش پ

 محکمی اجازهی پاره کردن گلویش را نداد. کمی به عقب پرت شدم ولی باز هم به سمتش حمله کردم. از جایش

 پریده بود و زخمی که پنجههای تیزم، حوالهی دستهایش کرده بود در کمتر از چند ثانیه ترمیم شد. با دیدن
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 دستهایش درست روی کـ*ـمرم نشست. پنجههایم را پشت حملهی من، او هم قدمی به سمت من برداشت و

 سرش قلّاب کردم تا سرش را از پشت جدا کنم که صدای ستون فقراتم را شنیدم. مثل شیشه خرد شد، پاهایم را

 .دیگر حس نکردم و انگار گلولهی داغی وسط کمرم را میسوزاند

 دا کنم. صدای فریادش را شنیدم که از نالهای بهجای پنجهام را محکم کردم تا با فشار از ته جانی، سرش را ج

 فریاد بلندی تبدیل شد و به زمین پرتم کرد. صدای خندههای آنا را میشنیدم که وسط چنگ و دندان کشیدن ما

 :ظاهر شد و خطاب به کیارش گفت

 خیلی دوسش داری نه؟ -

 بازوهای آنا افتاده. صدای گریههای اروراهمین که سر چرخاندم هیراد را دیدم که با پاهای سست و بیجان در بین 

 را از داخل خانهی روشن میشنیدم و در آن سیاهی نمیتوانستم چهرهی آتشگرفتهی کیارش را ببینم. فاصله چند

 متری تا آنا را کیارش با قدمهای بلند جهید تا فقط هیراد را از دستهای آنا بگیرد. آنا هیراد را به سمت دیوار پرت

 کیارش دوید. در آن لحظه دیوانه بودن آنا برایم مسجل شد. برای اینکه من را از دست کیارش کرد و به سمت

 نجات دهد، جان خودش را وسط این جهنم کشانده بود.صدای ترمیم شدن استخوان شکستهشدهی کمرم را

 راد بودم؛ صورتمیشنیدم؛ اما صدای ناله و فریادهایی که از جنگل میآمد، قلـ*ـبم را تکان میداد. نگران هی

 رنگپریدهاش تا هوشیاری فاصلهی چندانی نداشت. اگر در این تاریکی به هوش میآمد با ضعف شدیدی که پیدا

 کرده بود، مردنش حتمی بود. با دستهایم خودم را کشانکشان به سمت هیراد کشاندم. صدای مشت و لگدهای آنا

 نستم صدای خرد شدن استخوانهای آنا را زیر دست و پایو کیارش صدای وحشتناکی را به وجود آورده بود. میتوا

 کیارش بشنوم؛ اما کامالً ترمیم نشده بودم و هنوز پاهایم را حس نمیکردم تا به سمتش بروم. نگاه کیارش مدام به

 سمت هیراد میچرخید و این فرصت را برای آنا فراهم میکرد تا ضربهای به او بزند و تا آمدن گرگها معطلش

 

 

 

 

 د. ناگهان چشمهایم صورت خونی آنا را دید که با کتف شکسته و بدن له شده منتظر بیرون کشیده شدنکن

 قلـ*ـبش بود. کیارش روی شیروانی یکی از خانههای یک طبقهی ده روی سـ*ـیـنـهی آنا نشسته بود و همین

 هر آن آمدن گرگها از جنگل که دستش را به سـ*ـیـنـهی آنا نشاند، صدای زوزهی من تا اعماق جنگل را درید؛

 .را انتظار میکشیدم

 هنوز قلـ*ـب آنا را بیرون نکشید بود که نگاهش به سمت هیراد چرخید. به دنبال او من هم به سمت هیراد

 چرخیدم. ویا زیر کتف هیراد را گرفته بود و به سمت روشنایی میکشید. باورم نمیشد، او هم صدای

 .شنیده و برای نجاتش بیرون آمده بودنفسنفسزدنهای بیجان هیراد را 

 کیارش که تصور میکرد ویا قصد کشتن هیراد را دارد پنجهاش را از سـ*ـیـنـهی آنا بیرون کشید و به سمت ویا
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 دوید. چشمهایم دیگر جایی را نمیدید. سرعت کیارش در برابرسرعت گرگ مادهی بارداری مثل ویا نسبت

 سب دید، به سمت دایرهای که ساخته بودیم دوید. کیارش هم برای اینکهوحشتناکی بود. ویا که فرصت را منا

 پیروزی امشبش بیقربانی نباشد، خیلی تحقیرکننده به سمتش میرفت. سرعتش را کم کرده بود و با لـ*ـبخند

 عجیبی که بر صورت خسته و خونآلوش نشسته بود، به سمت ویا قدم به زمین میکوبید. تمام جانی که داشتم را

 به جان پاهایم انداختم و روی پاهایم ایستادم. کمرم تیر وحشتناکی کشید. لنگلنگان به سمتشان میدویدم. ویا

 درست وسط دایره به دام کیارش افتاد. با ضرب نفسهای من، دستهای کیارش روی گـ*ـرد*ن ویا نشست و از

 أ آن را نمیدانستم. تنها چیزی کهزمین بلندش کرد. صورت کبود شدهی ویا قدرتی را به وجودم داد که منش

 فهمیدم کتف کیارش بود که زیر دندانهایم پاره شد و هرچه توانستم از پشت به او آسیب زدم؛ اما قدرت و سرعت

 عجیبش همیشه گرگ تازه به بلوغ رسیدهای چون من را مغلوب میکرد. به خودم که آمدم روی پشتم پریده بود و

 وحشتناکی، ویا را مجبور به دور کردن کردم. درحالیکه سرفه میکرد و پاهایش از روی زمینم انداخت. با اشارهی

 زیر دامن بلندش بیرون زده بود، از دایره بیرون خزید. تمام تالشم را میکردم تا همانجا نگهش دارم تا وود و بقیه

 .هم برسند

 م تا با پوزهام جلوی حمالتصورتش سرخ شده بود و دستهای خونیاش دور گـ*ـرد*نم. با تمام جان چرخید

 وحشتناکش را بگیرم. دستهایش روی سـ*ـیـنـهام نشست و یکی از زانوهایش پاهایم را قفل کرده بود. فشار

 .قفسهی سـ*ـیـنـهام زیاد شد و تا هنوز زنده بودم وارد افکارش شدم

 .اگه بالیی سر من بیاد گرگا تو و پسرتو زنده نمیذارن -

 :چشمم انداخت و از الی دندانهای بههم فشرده غریدسرخی چشمهایش را به 

 .بد بازیای رو شروع کردی راهنما، خودت که زنده نمیمونی، بقیهی گرگا رو هم تا صبح آتیش میزنم -

 :صدای تقهی استخوان سـ*ـیـنـهام را شنیدم و در شرایطی که سخت میتوانستم تمرکز کنم نالیدم

 

 

 

 

 میاد گوش بده! ببین کسی از درندههات زنده مونده؟یکم به صداهایی که از جنگل  -

 همین که حرفم تمام شد سرش را باال کشید. انگار تازه متوجه صدای زوزهای شد که از جنگل، نزدیک و نزدیکتر

 میشد. از فرصت استفاده کردم و به زمین کوبیدمش! اما باز هم این من بودم که درندهای دویست سالهای و

 ارش را دستِکم میگرفتم؛ چون در همان لحظه پاهایش را دور کـ*ـمرم قالب کرد و همزمانقدرتمندی مثل کی

 .با من که سـ*ـیـنـهاش را شکافتم، با کمر به زمینم زد و پایم را از لگن جدا کرد

 از درد توان نفس کشیدن نداشت. زخم کاریای که به کیارش زده بودم، نفسهایش را قطع کرده بود. چیزی تا

 آفتاب نمانده بود و گرگومیش صبح، سرمایش را به جانم انداخته بود. همین که پنجهام را به قلـ*ـب در طلوع
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 حال تپیدنش کشیدم، صدای شینا را شنیدم که روی کمر چیتو نشسته بود و به سمت ما میآمد. درحالیکه

 . ویا تا متوجه حضور شینا شد،دستهایش را به سمت کیارش گرفته بود، وردهایی را با صدای بلند، فریاد میزد

 خودش را داخل دایره کشاند و پنجههایش را زیر خاک کشید. کیارش درحالیکه نفسهایش را به زحمت بیرون

 میداد، تمام تالشش را میکرد تکان بخورد و خودش را از تلهای که در آن گرفتار شده بود نجات دهد؛ اما پارگی

 گینی دستهای من اجازه نمیداد. شینا درحالیکه با کمک کالغ بزرگسـ*ـیـنـهاش و قلـ*ـب زخم شده و سن

 زودتر از بقیه رسیده بود، به سمت ما دوید و با حرکت دستش من را از دایره بیرون پرت کرد. باورم نمیشد مثل پرِ

 ه ممکن بودکاهی به تیر چراغ برق کوبیده شدم. نگران ویا بودم که حضورش در دایره الزامی بود و کیارش هر لحظ

 .زهرش را به او بریزد

*** 

 کیارش

 جسم سنگین راهنما از روی سـ*ـیـنـهام پرت و پنجهاش با درد وحشتناکی از سـ*ـیـنـهام بیرون کشیده شد. پاره

 شدن رگهای قلـ*ـبم را حس کردم؛ اما توان تکان خوردن نداشتم. صدای وردخوانیهای ساحره هر لحظه که

 رافم را تنگتر میکرد. هالهی وحشتناکی را اطرافم احساس میکردم، با نزدیک شدن ویانزدیکتر میشد، حصار اط

 به من طوری که انگار هر دو در یک حریم باشیم، نگاهم را به سنگریزههایی کشاند که دایرهوار اطرافم کشیده

 ستهایش را بیشترشده بود. باور نمیکردم در چنین تلهای اسیر شده باشم. هرچه شینا نزدیکتر میشد قدرت د

 .احساس میکردم و وجود حصار اطراف بیشتر روی سـ*ـیـنـهام سنگینی میکرد

 چیزی تا طلوع آفتاب نمانده بود و دایرهای که در آن اسیر شده بودم، چون زندان محکمی من را به زمین وصل

 ا طلوع خورشید او زندهکرده بود. تمام نگاهم به پسری بود که حتی فرصت سیر نگاه کردنش را هم نداشتم. ب

 .میشد و من به خاکستری منفور تبدیل میشدم و بغضی که گلویم را میآزرد را با خود به جهنم میبردم

 

 

 

 

 هرچه تقال کردم تا چنگ بزنم به ریسمان زندهای که با هم در حصار بودیم، قدرت شینا مانعم میشد و

 .سـ*ـیـنـهام را میخکوب زمین کرده بود

 ای شینا اوج گرفته بود، ورد حصاری که میخواند دل آسمان را آشوب کرد. وجود گرگ باردار کنارمصدای فریاده

 زمین زیر تنم را داغ کرده بود؛ گویی زمین هم تمام قدرتش را در اختیار او گذاشته تا با طلوع آفتاب خاکسترم را

 دم تا خودم را از چیزی که در آن زندانیتحویل بگیرد. پنجههایم را به خاک میکشیدم و با تمام جان فریاد میز

 شده بودم برهانم؛ اما مرگ پیش چشمهایم قدرتنمایی میکرد و تقاص این دویست سالی که من او را به سخره

 .گرفته بودم را یکجا طلـ*ـب میکرد
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 نها امیددرختها بههم کوبیده میشد و صدای وزش نالهوار باد به طوفان تبدیل شده بود. شینا با حرکت دستش ت

 .من را هم از دایره بیرون پرت کرد تا فقط من در آن حصار طلوع آفتاب را انتظار بکشم

 نگاهم مدام بین آتور و خط احتمالی طلوع آفتاب میچرخید و هر چه تقال میکردم نمیتوانستم تن رخمخوردهام را

 نما نتوانست صالبتی که سعی در حفظاز حصاری که گرگها برایم ساخته بودند، بیرون بکشم. صدای نالهمانند راه

 .کردنش داشت را پنهان کند

 .بیارش -

 کالغ بزرگی که راهنما مورد خطاب قرارش داده بود، بدون لحظهای تعلل وارد تنها خانهی روشن شد و با گیشا

 ، راهنما رابیرون آمد. بالهای بزرگش پاهایش را از زمین جدا کرد، عجلهاش برایم هزار معنی داشت. از کنار چشم

 پیدا کردم که لنگانلنگان به سمت هیراد میدوید. وحشتی که به جانم افتاد، قلـ*ـب نیمهجان و زخمدیدهام رابه

 تپش وادار میکرد. نمیتوانستم به جنایت احتمالی و دوبارهی این گرگهای وحشی فکر کنم. هرلحظه که به آن

 شد، برایم تداعی میشد و از تکرارِ وحشیگریهای فکر میکردم چهرهی معصوم پریسیما و ظلمی که در حقش

 .این وحشیها، تمام تنم میلرزید

 تا وقتی نیرا به پسرم برسد هزار بار مُردم و زنده شدم و قسم خوردم تا جایی که هنوز قلـ*ـبم میتپد، اجازه ندهم

 .آسیبی به او برسانند

 .م را از حصار خاک به سمت باال کشانداحساس کردم چیزی پشت کمرم کوبیده شد و تن کرخت و قفلشدها

 دستهایم هنوز به زمین قفل بود؛ ولی به حالت نشسته بودم و بندهای نامرئی و محکمی را روی دستها، بازو و

 .سرشانهام احساس میکردم

 

 

 

 

 یش ونگاه خیره و پر از کینهی شینا چشمهایم را میدرید. دانستم او من را وادار به نشستن کرده! حرکت دستها

 تمرکزی که روی من داشت، نشان میداد تمام عزمش را جمع کرده تا طلوع آفتاب امروز صبح رابه جانم بیندازد و

 شاهد سوختنم باشد. شاید این کمترین جزایی بود که باید برای دویست سال خودخواهی و حشیگریام میدادم. از

 ا دادم، لحظهای محبت در وجودم جای نگرفت و عطشمروزی که انسانیتم را برای انتقام گرفتن از گرگها به یغم

 برای خون را بهانهی کشتارهایم کردم. نگاهم به سمت نیرا چرخید که جسم لرزان پسرم را با دهان کشانکشان به

 سمت من میآورد. هم از اینکه آتور را برای آخرین بار از نزدیک میدیدم خوشحال بودم؛ هم دیدن جسمش در آن

 .م جانم را به آتش میکشیدحال نزار تما

 هوا کمکم از حالت سیاهی به رنگ روزهایم، خا کستری میشد. خالی شدن شریانهایم از خون را احساس

 میکردم. جای زخمهایم به کندی ترمیم میشد و اگر هم هزار برابر سریعتر یاریام میکرد، باز هم نمیتوانست
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 لیکه جسم زردشده و خیس از عرق گیشا، سمت چپش و جسمجلوی تابش خورشید آن صبح را بگیرد. راهنما درحا

 .بیگـ ـناه و لرزان پسر بینوایم سمت راستش بود روبهرویم ایستاد. صدایش در تمام اعصاب مغزم پیچید

 کیارش چیزی تا طلوع آفتاب نمونده، یا زهرتو از بدن گیشا بیرون میکشی یا همینجا جلوی چشمت تا قبل از -

 .*ـب پسرتو از سـ*ـیـنـهش میکشم بیرونخاکستر شدنت، قلـ

 گرگ مادهی روبهرویم فاتحانه میغرید. اگر شینا چند لحظه، فقط چند لحظه دیرتر میرسید، این من بودم که

 نسل راهنماها را خاکستر میکردم. دندانهایم با فشار روی هم ساییده میشد و درد طاقتفرسای سـ*ـیـنـهام نای

 بود. خونی که از البهالی دندانهایم بیرون میپاشید، نفرتم را در خاکستری آن صبح فریاد زدن برایم نگذاشته

 :نرسیده فریاد میزد. تا جایی که نفسم اجازه میداد فریاد زدم

 .دستت به اون بخوره، حتی اگه یه لحظه هم از زندگیم مونده باشه زهرمو بهت میریزم لعنتی -

 پوشش قهوهای رنگش به شدت باال و پایین میرفت و درحالیکه به قفسهی سـ*ـیـنـهی گرگ پیش رویم از زیر

 .چشمهایم زل زده بود پنجهاش را روی سـ*ـیـنـهی آتورم گذاشت

 کاری که گفتم رو میکنی یا نه؟ -

 او هم فریاد میزد. صورت خونی و زخمیاش شبیه تمام گرگهای وحشی که دیده بودم، شجاعت وحشتناکی

 و نگاهش فریاد میزد، مطمئنم کرده بود آتور را زنده نخواهد گذاشت و درست شبیه داشت. کینهای که در لحن

 مادر بیگناهش او هم به دست این وحشیها کشته خواهد شد. درحالیکه به صورت جمعشده از درد آتور زل زده

 را محکمتربودم، کاسهی خون بستهی چشمهایم خیس شد و لغات از زبانم فرار کردند. راهنمای لعنتی پنجهاش 

 فشار داد. تا صدای تقهی شکسته شدن استخوان سـ*ـیـنـهی عزیزترینم را شنیدم دهان باز کردم و التماسگونه

 .فریاد زدم

 

 

 

 

 !باشه، باشه. پنجهت رو وردار لعنتی -

 .با تمام جان فریاد میزدم و پاره شدن تارهای صوتیام را حس میکردم که از رگ گردنم متورمتر شده بود

 .هایم دیگر پشت پلکهایم نماند و درحالیکه به صورت کبودشدهی پسرم زل زده بودم، پایین ریختاشک

 .اشکهایی که آخرین بار فقط برای پریسیمایم چشمهایم را تر کرد، این بار برای مظلومیت پسرم ریخته میشد

 .داستان عجیبی از ظلم گرگها به من و خانوادهام که با طلوع آفتاب تمام میشد

 الغ بزرگ درحالیکه شانهی گیشا را به من نزدیک میکرد با احتیاط وارد دایره شد. موهای سیاهرنگ و آن عطرک

 عجیب مسخ کنندهاش آخرین عطر زندگیام بود که با تمام جان به بینی کشیدم. چشمهایش نیمهباز بود و صورت

 ود و زهر جمع شدهی زیر پوستشآتشگرفتهاش عطش عجیبی از خون را نشان میداد. لـ*ـبهایش خشک شده ب
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 لهله خون میزد. احساس کردم بند یکی از دستهایم باز شد و توانستم انگشتهایم را تکانی بدهم؛ اما محکمتر

 شدن حصار پاهایم را احساس میکردم. جسم نیمهجان گیشا را با دست آزادم پذیرا شدم. تن لَختش روی بازویم

 تاد. موهای لَخت و سیاهی که روی صورتش چسبیده بود اجازه نمیدادنشست و پاهای بیجانش روی پاهایم اف

 چشمهایش را ببینم. یادگار غریبهای که هر لحظه عطر عجیبش دستهایم را شل میکرد، تاوان خودخواهیهای

 .نیرا را پس میداد

 تم اجازهزرد شدن هوا و تاللو بیجان خورشید کمکم پوستم را داغ میکرد. نگاه بیجان و ملتمسش به صور

 نمیداد تقاص کارهای نیرا را از او بگیرم. سرم را به شانهاش نزدیک کردم و درحالیکه آخرین نگاه را به چشمهای

 سیاهش میکشیدم، دندانهای نیشم را به دُمَل روی شانهاش انداختم. با هر قطره زهر و خونی که به دهانم

 جایی که اولین تاللو نور خورشید از مشرق، درستمیریخت سوزش نور خورشید را بیشتر احساس میکردم، تا 

 صورت من و گیشا را نشانه رفت. آخرین قطره را بیرون کشیدم و با زجر طاقت فرسایی پایین دادم. سوزش دست و

 صورتم زیر تیغ اولین تاللو خورشید، دستهایم را شل کرد و گیشا روی زمین افتاد. نفس عمیقی کشیدم و با

 ت عزیزِ سیر ندیدهام، سر به آسمان دوختم تا با آ*غـ*ـوش باز خورشید داغ را پذیرا باشم ولـ*ـبخندی به صور

 .اندوه دویست سال زندگی غمبار و وحشتناکم را پایان بدهم

 تاللو خورشید چنگ به جسمم میانداخت و آتش گرفتن دستهایم، فریادم را به دلِ آسمان دهجنگلی کشاند؛

 !اشق شدم، برای اولین بار مُردم و برای آخرین بار فرزندم را دیدمهمانجایی که برای اولین ع

 سوختن پوست صورتم زیر چنگال خورشید، قلـ*ـبم را از حرکت انداخت و جوشیدن خون زیر پوستم را احساس

 کردم که صدای جیغهای اطرافم، چشمهای داغشدهام را به سمت آنها کشاند. از البهالی دود و آتش جسمِ در

 وختنم، چیزهایی را دیدم که باورش برایم مثل مردن سخت بود. تنها چیزی که احساس میکردم صدایحال س

 

 

 

 

 جیغهایی ممتد و عطر عجیب محبوب مُردهام بود. گمان کردم وارد جهنم شدهام و عطر پریسیما را باید برای

 .ا خاکستر شومآخرین به جان بکشم و در برزخ گـ ـناههایم و صدای جیغودادها بارها و باره

 .در یک آن احساس سبکی کردم و حصار زجرآور اطرافم را باز شده حس کردم و از زمین کنده شدم

*** 

 نیرا

 نگاهم به شعلههای آتشی بود که کیارش را در خودش محصور کرده بود. ناخواسته نفسهایم شدت گرفت و از

 صورتش انداختم که تقریباً به هوش آمده بود و منجوابی که باید به هیراد میدادم، سخت مشوش بودم. نگاهی به 

 از آنکه حتی ظاهراً او را تهدید به مرگ کرده بودم احساس شرمساری میکردم. پنجهام را از سـ*ـیـنـهاش پایین
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 .کشیدم و چهرهی مَنگَش را نظاره کردم. متوجه حرکت عجیب و گشاد شدن یکبارهی سیاهی چشمهایش شدم

 سمت کیارش کشیده شد و گیشا را دیدم که با سری کج و چشمهای سفید شده درستنگاهم ناخودآگاه به 

 روبهروی کیارش به سختی روی پاهایش ایستاد. صدای کوبیده شدن قلـ*ـبم را میشنیدم و قدرت تصمیم گیری

 هها بهنداشتم. در کمتر از پلکزدنی هیراد از زیر پنجههایم جهید و گیشا با چشمها و جسمی شبیه به مَسخ شد

 سمت شینا رفت. حرکت دستش را دیدم که در هوا چرخید و گـ*ـرد*ن شینا را شکاند تا ارتباط او با زمین و

 کیارش را قطع کند. صدای خرد شدن گـ*ـرد*نش را شنیدم و پاهایم در دم خشک شدند. صدای جیغهای ویا

 ش، چنان به هوا پرتم که چند متریبُهت عجیبم را شکاند. به سمت گیشا دویدم که حرکت خونسرد همان دست

 روی زمین کشیده شدم. هیراد به محض کشته شدن شینا به سمت کیارش دوید و مثل نوزادی او را از زمین بلند

 کرد و با ساحرهای که در ظاهر شبیه به گیشا بود به سمت جنگل دویدند. باورم نمیشد! این چند لحظهی آخر را

 ی افتاده بود؟ این قدرت عجیبی که گیشا را مسخ کرده بود، چه بود؟ چرا کیارش رانمیتوانستم هضم کنم. چه اتفاق

 نجات داد؟

 درحالیکه به سختی بلند میشدم، به سمت شینایی رفتم که در آ*غـ*ـوش کالغ افتاده بود. صاعقهای که برای

 رقم زد. موهای مجعدش رویلحظهای پایانِ خوشم را ناخوش کرده بود، به شینا خورده بود و پایان زندگیاش را 

 سفیدی و بیروحی دستهای کالغ خودنمایی میکرد و لـ*ـبخند همیشگیاش از روی لـ*ـبهایش محو شده

 .بود. از مسیحای دلم چنان زوزهای کشیدم که تا فرسنگها همه شنیدند

 

 

 

 

 یروح و سرد بود و هیچوقتساحرهای که بارها و بارها نجاتم داده بود و من احمق به او بیاعتماد بودم، اکنون ب

 نمیتوانستم برایش جبران کنم. یاد نگاههای شیرینش به کای قلـ*ـبم را آتش میزد. من احمق چرا عشق او به

 .کای را دستِکم گرفتم و به او اعتماد نداشتم. پوزهام را به صورتش کشیدم و بار مالمت خودم را به دوش کشیدم

 به سمت صدایی رفتم که از جنگل میآمد. چیتو را دیدم که با تن زخمیصدای زوزهها نزدیکتر شد. ناخواسته 

 روی تن جیک افتاده و گرگ سیاه لنگانلنگان به سمت ما میآمد. از اینکه صدای نفس کشیدن چیتو را میشنیدم

 خوشحال بودم. به سمتشان دویدم که گرگ سفید و حامی همیشگیام پشت جیک، قدمهای بیجانش را روی زمین

 ید. سرش پایین بود و نمیتوانستم حتی به دلیلش فکر کنم. صدای زوزههای جیک با صدای ویا، سمفونیمیکش

 .عاشقانهای را بار آن صبح وحشتناک کرد. به سمت کای دویدم و ناخواسته پوزهام را به گـ*ـرد*نش رساندم

 .شش پریده باشمنمیدانم چه کردم ولی غـ*ـریـ*ــزهام فرمان داد، طوری که انگار به آ*غـ*ـو

 از اینکه او را زنده میدیدم آنقدر خوشحال بودم که نمیتوانستم این کورسوی امید را در این همه سیاهی، نادیده

 بگیرم. پوزهاش را به گـ*ـرد*نم چسباند، لرزش دردناکی که در بدنش بود را احساس میکردم؛ چیزی شبیه به
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 که احساس کرده بودم بند دلم را پاره کرد. سرم را عقب کشیدم و بغض که صورت انسانیام را میلرزاند. غم بزرگی

 .وارد افکارش شدم

 وود و تیا کجان کای؟ -

 سرش را پایین انداخته بود و اجازه نمیداد به چشمهایش زل بزنم. خودم را عقب کشیدم و به سمت جیک برگشتم

 م کاسهی صبرم را لـ*ـبریز کرد. بلند فریاد زدم وکه کنار ویا ایستاده بود. چیتو هنوز رویش سوار بود. سکوت او ه

 .افکار همهشان را مورد خطاب قرار دادم

 گفتم کجان؟ -

 .ویا دستش را از صورت گرگِ پیش رویش کشید و بهتزده، با رنگ و روی پریده سوال من ر ا تکرار کرد

 جیک خواهر و برادرم کجان؟ -

 :رد، با صدایی که هم بغض داشت و هم میلرزید گفتجیک درحالیکه خم میشد تا چیتو را زمین بگذا

 !کنار قبر شیکو -

 نمیخواستم به نهیبی که افکارم میزد، اعتنایی بکنم و آشوبی که در دلم بود را سرکوب میکردم؛ ولی بیفایده

 :بود. با لحنی که سعی میکردم اضطرابم را بپوشاند، نالیدم

 اونجا برای چی؟ -

 :اه نگران ویا طاقت نیاورددوباره سکوت کردند و نگ

 چرا حرف نمیزنید؟ چه بالیی سرشون اومده؟ چرا رفتن اونجا؟ -

 

 

 

 

 .برای اینکه اون دوتا دوباره کنار هم باشن -

 !بهتزده به صورت جیک زل زده بودم. امکان نداشت تیا... نه اصالً نباید بالیی سرش میآمد

 ک قفل شده بود که صدای گریهی چیتو چون تلنگر محکمی،چشمهای وقزدهی ویا هم مثل من ناباورانه به جی

 بهتم را شکاند. ویا با شکم برآمده با زانو به زمین کوبیده شد و کنار چیتو نشست.اشکهایی که از روی صورت

 سفیدشدهاش پایین میآمد، با آ*غـ*ـوش چیتو به ضجه تبدیل شد و بندبند جانم را میسوزاند. نفسهایم داغ شده

 یی به دیدن داغ عزیزانم عادت کرده بودم. دردهایم را دیگر حس نمیکردم و مثل آتشفشان بزرگی آمادهیبود و گو

 فوران بودم. لعنت به این جسمی که توان ضجه زدن ندارد و باید سنگینی درد به این بزرگی را روی سـ*ـیـنـهام

 همان خرابشدهای که خاطرههایتحمل کنم. زوزهی از سوز جانی کشیدم و به سمت جنگل دویدم. به سمت 

 وحشتناکی برایم گذاشته بود و این بار باید برای آخرین دیدار با تیا به آنجا میرفتم. همانجایی که انسانیت وود به

 ...یغما رفت، عشق تیا کشته شد و حاال هم که
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 چه میدویدم، نمیرسیدم از البهالی درختان مثل باد میدویدم و زوزهکشان داغ سـ*ـیـنـهام را فریاد میزدم. هر

 و هر چه تقال میکردم راه دورتر میشد. در راه از روی تپهی کمارتفاعی پریدم که نتوانستم خودم را جمع کنم و

 محکم به تنهی درخت قطوری برخورد کردم. دردی که به جانم افتاده بود را بهانه کردم و همانجا چند لحظهای را

 !میکشیدم. اینجا فقط من بودم و منبه درخت تکیه زدم و نالهوار زوزه 

 میتوانستم دردهایم را فریاد بزنم و با خیال راحت زار بزنم؛ اما جسم لعنتیام مجال نمیداد. درخت را ستون کردم

 ...و پنجهام را به جانش انداختم تا شاید بار مصیبتهایی که پشت سرِهم برایم اتفاق میافتاد را اندکی درک کند؛ اما

 ه خاک کشیدم تا خونی که از زخم صورتم میآمد را پاک کنم. بغضم را پایین دادم و به سمت وودپوزهام را ب

 .دویدم؛ مطمئن بودم حال و روز او از من خرابتر است و میتوانستم با کنارش بودن، کمی دردش را تسکین بدهم

 ا بتوانم مرهمی بس کوچکدرختهای بلند را یکی پس از دیگری به تاخت میدویدم. خودم را جمعوجور کردم ت

 برای پسر بداقبال آن روزهای زندگیام باشم. سایهی مصیبت، از روزی که تبدیل شده بود، لحظهای رهایش نکرده

 .بود و این زخم کاریِ آخر، نمیدانستم با او چه کرده است

 و فضای خالی از گیاهنور خورشید تازه متولد شده از الی چوبهای آن کلـ*ـبهی لعنتی زمین را هدف گرفته بود 

 و حوالیاش تمام خاطرات را برایم زنده کرد. بیتوجه به آتشهای خاموششده و فضای غمزدهی اطرافش به سمت

 آرامگاه شیکو رفتم. موهای مجعد و شلختهاش با خاک آذین شده بود. چالهای که در حال کندنش بود خیلی عمیق

 لیکه مدام اشکهای صورتش را پاک میکرد، بیل را محکمترشده بود؛ ولی وود دست از کندن نمیکشید و درحا

 به دل زمین میکوبید. دوباره با دیدن جسم سرد شدهی تیا، بغض به گلویم چنگ انداخت. دست و پاهایش از زیر

 پارچهی خونی که رویش کشیده بودند، بیرون بود و روی قبر شیکو به خواب عمیق فرو رفته بود. قدمهای بیجانم

 

 

 

 

 ه سمت وود کشیدم. همینکه من را دید سرش را پایین انداخت تا صورت خیس از اشکش را نبینم. بیل رارا ب

 محکم به زمین میزد و خاک را بیرون میریخت. لـ*ـبهی قبر نشستم و پوزهام را به صورتش چسباندم. صورتش

 !داغ بود و خیس از اشک

 پنجهام را روی سرش گذاشتم و مدام پوزهام را به آرنجش را روی صورتش کشید و بعد لـ*ـبهی قبر هق زد.

 صورتش میکشیدم تا سرش را بلند کند. نفس عمیقی کشید و اشکهایش را با کف دستش پاک کرد و از قبر

 بیرون آمد. همین که نگاهش به تیا افتاد، انگار که تازه آ*غـ*ـوشی برای گریستن پیدا کرده، دستهایش را دور

 صـ*ـورتش را به گـ*ـرد*نم فشرد. بغض به گلویم چنگ میانداخت. طاقت گریههایگـ*ـرد*نم انداخت و 

 .مظلومانهی وود را نداشتم؛ وارد افکارش شدم

 .اون االن حالش خوبه چون پیش شیکوئه! االنم پاشو خودتو جمعوجور کن. اونا دیگه برنمیگردن -
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 :سرش را بیرون کشید و ترس در چشمان درشتش دوید

 ؟ ویا، اون که چیزیش نشده؟برنمیگردن -

 .نه، نه، نگران نباش زندهس. پاشو بقیه االن میرسن -

 .پنجهام را روی کتفش انداختم و از خودم جدایش کردم. پیشانیام را به پیشانیاش چسباندم

 .االن امید ویا فقط توئی و جیک! پاشو خودتو جمع کن پسر، هنوز واسه کشتن کیارش الزمت دارم -

 :کرد و غرید سرش را جدا

 مگه اون لعنتی هنوز زندهس؟ -

 ...آره، نفهمیدم یهو چی شد. اصالً مثل معجزه نجات پیدا کرد. شینا رو هم که -

 .واقعاً کلمات را گم میکردم و بغض اجازه نمیداد جملههایم را تمام کنم

 .آب بینیاش را ضرب محکم دستش باال کشید و روی پاهایش ایستاد

 .ی رو خودم باید تمومش کنماین درندهی وحش -

 .به سمت تیا رفت و درحالیکه گـ*ـرد*نبندش را در میآورد، بـ*ـو*سـهای به پیشانیاش زد

 .دلم برات تنگ میشه -

 کلمات با بغض عجیبی به زبانش جاری میشد. لحظههای سختی بود الـ*ـبته نه برای من که تمام عزیزانم را

 ان کنار میآمدم. صدای پای بقیه را شنیدم. همه تکبهتک نزدیکیکی یکی به خاک میسپردم و با دوریش

 میشدند. ویا به محض رسیدن، جیک را رها کرد و به سمت تیا دوید. صدای گریههایش در آ*غـ*ـوش وود و

 باالی سر تیا، آهنگ غمناکی بود که هیچگاه فراموش نخواهم کرد. جنازهی شینا روی دستهای کالغ بزرگ حمل

 

 

 

 

 یک بعد از بـ*ـو*سـهای به پیشانی و وداع با پرستاری که همیشه در نبودش مراقب ویا بود، به سمت قبرمیشد. ج

 .رفت و قبر کوچکتری برای شینا کند

 قبر یوک و شیکو کنار هم بود و تیا و شینا هم به آنها اضافه شدند؛ قبرستان کوچکی از خانواده و عزیزانم! کای

 و لحظهای چشم از دختری که هزار بار محبتهایش را بیپاسخ گذاشته بود، باالی قبر شینا ایستاده بود

 برنمیداشت. حسش را درک میکردم و میتوانستم بار عجیبی که روی وجدانش بود را حس کنم. گویی کای هم

 .برای لحظهای دلش برای شینا تنگ شد و بغضش را با صدا پایین داد

 تیا در دل تنهی گیاهی که باالی سرش رویید، حک شد و برای آن دو به خاک سپرده شدند و گـ*ـرد*نبند

 !همیشه جاوید ماند. و تیا کنار تنها کسی که عاشقانه میپرستیدش آرام گرفت

*** 
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 کیارش

 صدای بلبلهای باغ کریمخان، از هر طرف به گوش میرسید. عطر دالنگیز بهارنارنج، فضا را پر کرده بود. زیر

 دم و با چشمانی بسته، از روزنه طالیی خورشید از بین برگهای سبز درخت، لـ*ـذتدرخت اقاقیا، لم داده بو

 .میبردم

 .شنیدن صدای جانانم، لـ*ـبخند دلپذیری را به لـ*ـبهایم هدیه داد

 کیارش؟ -

 پلک زدم و از حالت درازکش خارج شدم. مچ پاهای بـ*ـرهـنـه و سفیدش، از زیر دامن بلند بنفشرنگ و

 .ور خودنمایی میکردچیندارش، بدج

 اخم کردم و نگاهم باالتر رفت. دست به سـ*ـیـنـه ایستاده بود و شکم برآمدهاش، از زیر پیراهن بلند طالییاش،

 به خوبی مشهود بود. نگاهم باالتر رفت. علیرغم ابروان درهم من، صورتش گشاده بود و آن لـ*ـبخند زیبایش،

 .جنونم میانداختعجیب عـ*ـطش بـ*ـو*سـیدنـش را به جسم م

 انوار خورشید، از البهالی موهای بلند و طالییرنگش که دور شانههایش ریخته بود، به روبهرو رسوخ میکرد و

 .وجود نازنینش را نورانیتر کرده بود

 دستم را روی زانویم گذاشتم و از جا برخاستم. لـ*ـبخند روی لـ*ـبهایش پررنگتر شد. اما من، همچنان عبوس

 ردم. طلـ*ـبکارانه به دورش چرخیدم. درست مثل زمانی که، به دور سربازان تازهکار و ترسونگاهش میک

 میچرخیدم و سرباز بزدل از ترس، مثل بید به خود میلرزید. ولی پریسیما، گویا تنها کسی بود که نه تنها از اخم

 !من واهمهای نداشت؛ بلکه خود به قلـ*ـبم ترس میانداخت. ترسی از جنس نبودنش

 :شانههایش را از پشت سر در دست گرفتم و گفتم

 

 

 

 

 دوباره خودسر اومدی تو باغ؟ مگه هزار بار بهت نگفتم اینجا مدام مستشارای اجنبی میان و میرن؟ -

 .ندیده هم میتوانستم برق چشمان خبیثش را تشخیص دهم

 .صدای پرنازش، قلـ*ـبم را به رعشهی جنون واداشت

 د. میدونی چند وقته ندیده بودمت؟دلم برات تنگ شده بو -

 پیش از آنکه در آهنگ صدایش غرق شوم، با هضم حرفش یکه خوردم. چه گفت؟

 چشمانم را باز و بسته کردم. ذهنم به دوران درآمد. وحشتم بیشتر شد. بهراستی پریسیما اینجا چهکار میکرد؟

 !مخفیانه نبود؟ وسط باغ کریمخان؟ آن هم جلوی این همه چشم. مگر ازدواج من و او

 .با دست فوراً پریسیما را چرخاندم. وقتی رو به من ایستاد، نفس در سـ*ـیـنـهام حبس شد
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 .صورت زیبایش حاال، غرق در خون بود و لـ*ـباسهایش در عرض چند ثانیه، به لکههای سرخرنگ آلوده شده بود

 .و منقطع صدایش کردم چشمانم از حدقه بیرون زده بود. دست لرزانم را به طرف صورتش بردم

 .همچنان لـ*ـبخند به لـ*ـب داشت. گویا این لـ*ـبخند به صورتش حک شده باشد

 از زخم بزرگ شقیقهی شکستهاش، بینیاش و گوشهایش خون به بیرون میجهید. چشمان دریاییاش، سرد شده

 .بود و ماتِ چشمان وحشت زدهام

 :یز برداشتم و بدنش را در برگرفتم و وحشتزده فریاد زدمبدن نازنیش در آنی از زمان سقوط کرد. به طرفش خ

 پریسیما؟ -

 دیگر از انوار بیدریغ خورشید خبری نبود و هر لحظه هوا تاریکتر میشد. صدای غرش گرگها، جای سروصدای

 خندهی زنان قصر و قدمهای سربازان باغ را گرفته بود. گرگها زوزه میکشیدند و جسم بیجان پریسیمای من،

 و سردتر میشد. بدن سردش را به خود فشردم و سرم را در موهای آغشته به خونش فرو بردم. اشکهایم سرد

 .صورتم را پر کرده بود و ملتمسانه و با عجز، نامش را فریاد میزدم

 زوزهی گرگها بیشتر شد. برق چشمان وحشی و خونخوارشان، در تاریکی دیده میشد. با ترس پریسیما را بیشتر

 .تم. جلوی پیراهن سفیدم، یکدست سرخ شده بوددربرگرف

 گرگ سفید از کنار درخت کاج بیرون آمد. چشمان سبزرنگش از پلیدی میدرخشید. با اقتدار و محکم پنجههایش را

 .روی سبزههای باغ میگذاشت و با خونسردی به سمتم میآمد

 از ترس، استخوانهایم به رعشه گرگهای دیگر، یکبهیک پشت سرش، همراه شدند. قلـ*ـبم به تندی میزد و

 .افتاده بود

 .گرگ سفید، پوزهاش را باال گرفت و دندانهای یک دست سفید و تیزش را به رخ کشید

 

 

 

 

 سر خونآلود پریسیما را به سـ*ـیـنـهام فشردم و بدن نحیفش را در آ*غـ*ـوش گرفتم. پشت به گرگها شروع

 ریسیما در آ*غـ*ـوشم، هر لحظه سبکتر میشد. صدایبه دویدن کردم. هیچچیز نمیدیدم و جسم سرد پ

 برقآسای هجوم درندگان از پشت سرم، وحشتم را میافزود. با صدای هراسناکی، هماهنگ میغریدند و قدمهای

 .پیچخورده و نااستوارم را تعقیب میکردند

 فریاد کشیدم و بهواسطهیک دفعه کتفم آتش گرفت و چیزی مثل خنجری زهرآلود، تا استخوانم نفوذ کرد. از درد 

 فشار زیادی که به کمرم وارد شده بود، روی زمین پرت شدم. پریسیما مثل گلولهای برفی در آ*غـ*ـوشم مجاله

 .شده بود و من از شدت زمین خوردن، چند بار روی زمین معلق زدم

 شیده شدن گوشت بدنم زیرطولی نکشید که گرگها مثل آوار بر سرم ریختند. لـ*ـباسهایم پاره پاره شده بود و ک
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 .دندان هایشان، فریادم را به اوج میرساند

 وجودم هر لحظه از آماج حمالت گرگها، تکهتکه میشد. با این حال با تمام توانم، جسم سرد پریسیما را در

 .آ*غـ*ـوشم میفشردم و نمیخواستم از خود جدایش کنم

 نعره کشیدم و فکم را تا آخرین حد باز کردم. گوشت رویروی دستانم آتش گرفت و گرمی خون، جانم را یغما زد. 

 دستانم کامل رفته بود و صدای خرشخرش جویده شدنش در دهان گرگ خاکستری و پیر، دل هر سنگی را آب

 .میکرد

 .دیگر دستانم توان نگهداری زندگیام را نداشت. دیگر تقال نمیکردم و انگار گرگها هم متوجه این امر شده بودند

 .اطرافم را خالی کردند و صدای جویده شدن گوشت بدنم زیر دندانهایشان، در فضای وهمآلود باغ پیچیدکمکم 

 چشمم به گرگ سفید افتاد. خرامانخرامان به سمتم آمد. پوزهاش را جلو آورد و بیتوجه به دستهای بیحفاظم،

 .دنبالهی پیراهن طالیی و خونآلود پریسیما را به دندان گرفت و کشید

 .توانستم حرکتی کنم و بدنم مثل جذامزدهی رسیده به پایان خط، از هم گسسته بودنمی

 پریسیما از آ*غـ*ـوشم بیرون کشیده شد. گرگ سفید مثل طعمهای او را به دندان گرفته بود و جسم جانانم را

 :روی زمین میکشید. چشمان اشکبارم تار شده بود. ممتد فریاد میزدم

 !نه -

 .گرگهای دیگر به دنبالش گرگ سفید میرفت و

 :دیگر تاریکی محض همهجا را فرا گرفته بود. نعره زدم

 !پریسیما -

 .نیرویی فراطبیعی به قلـ*ـب زخمیام ساطع شد و از درد از حال رفتم

 :رطوبت قطرات آب به پوست صورتم پاشیده شد. وحشتزده به خود لرزیدم و فریاد نیمهبلندی کشیدم

 

 

 

 

 !نه -

 .بلندشدهام را نگه داشت و نگاه تارم، در دو تیلهی دریایی و آشنا گره خورد دستی زیر سرِ

 :تا چند لحظه، شوکه از دیدن دوبارهاش، خشک شدم و با نفسنفس زدن و منقطع زمزمه کردم

 آتور؟ -

 چشمان زیبایش در حدقه لرزید. نگاهم به شاخههای درهم تنیدهی درختان باالی سرش افتاد. نفس منقطع و

 !ودهای کشیدم. سقف شبآس

 سرش را خم کرد و بـ*ـو*سـهای روی پیشانیام زد. دست راستم را از روی چمن نمور جنگل برداشتم و به طرف
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 .موهای مشکیاش بردم

 دستم در بین خرمن موهایش لغزید و صدای نفسهایش، جانم را به یغما برد. نفس عمیقی کشیدم. او زنده بود و

 .ارزش داشت همین برایم هزاران دنیا

 سرش را بلند کرد. هیچ یک حرفی نمیزدیم و به هم خیره بودیم. با اشتیاق بندبند رُخش را با نگاهم شکار

 .میکردم. به آرامی سرم را روی چمن قرار داد. دستم را در دست گرفت و فشرد

 میماندند. پدری که چهرهی زیبایش، حاال مثل پسربچههای کم سنوسالی مینمود که ماهها در فراغ پدر، منتظر

 .ممکن بود، هرگز از میدان رزم بازنگردد

 هوای سرد و مرطوب جنگل، جسم کمدما و زخمیام را میلرزاند. زخم عمیق روی کتفم میسوخت و رد دندانهای

 .راهنما روی پهلویم، طاقتم را طاق کرده بود

 ی به باال متمایل کرد. نوشیدن آب خنک وآتور کاسهی چوبی آب را جلو آورد و با دست دیگرش، دوباره سرم را کم

 .زالل، همچون اکسیری بر جسم مردهام بود

 .لـ*ـبهای تشنهام برای اولین بار در این دویست و اندی سال، با نوشیدن آب، راضی شد

 اتور کاسهی چوبی را کنار سرم روی زمین گذاشت. با دستهایم فشاری به زمین وارد کردم. استخوان ترقوهام از

 د زوزه کشید. دندانهایم را روی هم ساییدم و به سختی جسم سستم را به حالت نیمخیز درآوردم.صدای نگراندر

 :آتور در گوشهایم پیچید

 .هنوز زخمت ترمیم نشده. نباید از جات بلند شی -

 کیهبیتوجه به فشار خفیف دستش روی شانه سالمم، با ریاضت نشستم و کمر دردناکم را به تنهی قطور سرو ت

 .دادم. حاال به خوبی میتوانستم چهره جنگل را، در روشنایی روز و زیر سقف شب ببینم

 دستم را باال بردم و زیر روزنه خفیف رسوخ کرده از سقف شب گرفتم. سوختگیهای ریز و درشت پوست دستم،

 .هنوز بر جا مانده بود و میدانستم برای بهبود کامل، به تاریکی مطلق نیاز دارم

 

 

 

 

 .ـ*ـباس خونی تنم، چاکچاک شده بود و عمالً از ناحیه باالتنه، بـ*ـرهـنـه بودمل

 زخم ترقوهام تیر کشید و بیاختیار با دست راستم، به زخم عمیق روی شانهام چنگ زدم. آتور دستم را از روی زخم

 :کنار زد و گفت

 .چرک کرده. باید عفونت رو بیرون بکشم -

 .کنم، سرش را جلو آورد و دهانش روی شانهام نشست که فریادم به هوا رفت قبل از اینکه منظورش را درک

 عضالت شانهام منقبض شد و آتور، با شدت روی زخمم را میمـ*ـکـیـد. هر لحظه شدت درد بیشتر میشد و
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 .ناخنهای نیمهبلندم، بیشتر در دل خاک فرو میرفت

 ه کار خود مشغول بود. گویا جایمان عوض شده بود. این بارچشمانم را با درد بستم. آتور محکم نگهم داشته بود و ب

 .من کودک لجبازی بودم که سعی در گریز داشتم و آتور در نقش پدری سختگیر عمل میکرد

 .صحنههای زجرآور کابوسم، در سیاهی ذهنم تداعی شد و نم اشک را به چشمان بستهام بخشید

 .یست سال، باز هم قلـ*ـب زخمخوردهام را به درد میآوردیاد پریسیما و غم از دست دادنش، حتی پس از دو

 .چهرهی راهنما در خاطرم نقش بست. از خشم لـ*ـبهایم را روی هم فشردم. کینهی وافری از او به دل داشتم

 .کینهای که سرمنشأش تنها یادگارم از پریسیما بود و آن گرگ بیمقدار، تنها سرمایه زندگیام را تهدید میکرد

 تف کردن آتور، به خود آمدم. سرش را کج کرده بود و کنار درخت، خونابههای چرکینی که مکیده بود را،با صدای 

 .بیرون میفرستاد

 :دستم را جلو بردم و روی شانهاش گذاشتم و پرسیدم

 چرا نجاتم دادی؟ -

 ...وبیحرف نگاهم کرد. لـ*ـبخند خبیثی در بعد پنهانی وجودم زدم. میدانستم که مرا نمیشناسد 

 .با حرفی که زد، یکه خوردم و چشمانم گرد شد

 چرا آتور صدام زدی؟ -

 :وقتی سکوتم را دید، پوزخندی زد. چشمان آبیاش از پیروزی درخشید و با تحکم گفت

 ...صد سال و چند دهه قبل هم نتونستی من رو بکشی. درست مثل چند روز قبل -

 :پوزخندش رنگینتر شد و منظوردار گفت

 !ده هرگز نمیتونه همخونش رو بکشهیه درن -

 !علیرغم انتظارش، این بار لـ*ـبخند زدم. لـ*ـبخندی از سر رضایت و سرشار از دلتنگی. دلتنگی به عمق سال

 .بیش از یک قرن دلتنگی، برای پسری که هرگز از وجودش اطالع نداشتم

 :لـ*ـبهای بیرنگم را با زبان تر کردم و گفتم

 

 

 

 

 .ا بودکاش مادرت اینج -

 :صورت زیبایش را کاویدم و با لـ*ـذت نامش را تاکیدوار زمزمه کردم

 !آتورپات -

 .چشمان آبیاش همچنان میدرخشید. برای بار دوم با کالمش، قلـ*ـبم را به بند کشید

 .اون بود، چون خودش نجاتمون داد -
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 .فرصت واکنش نشان دادن به حرفش، با شنیدن صدای ضعیفی گرفته شد

 د؟هیرا -

 .چشم از نگاه دریایی آتور گرفتم و به منبع صدا دوختم

 از تعجب دهانم باز ماند. دوست صمیمی راهنما، چند متر دورتر، کنار چشمه ایستاده بود. لـ*ـباسهای تنش پاره و

 .خونی بود و با دستانش، خود را در آ*غـ*ـوش گرفته بود

 خود را به گیشا رساند. دستش را دور شانهاش انداخت و باآتور بالفور از جایش جست زد و در کسری از ثانیه، 

 :نگرانی پرسید

 خوبی گیشا؟ -

*** 

 نیرا

 قاشق را داخل کاسهی گلی آبیرنگ میچرخاندم و بیهدف به چرخش مواد داخلش زل زده بودم. تمام تصاویری

 ، خاطراتمان را، ریزبهریز از پیشکه از بیدار شدن گیشا در ذهنم مانده بود را هزار بار دوره کردم. تمام گذشتهاش

 چشم گذراندم تا شاید روزنهای از امید پیدا کنم و دلیل مسخ شدنش را بفهمم؛ اما فایدهای نداشت. قاشق را رها

 کردم که صدای کوبیده شدنش، نگاه همه را به سمت من کشاند. انگشتهایم روی چشمهایم قفل شده بود و قصد

 چشمهایم را از زیر سنگینی انگشتهایم بیرون کشیدم و به فضای ساکن و رها کردنش را نداشت. به سختی

 غمگرفتهی خانهام زل زدم. تمام خانوادهام زخمی و در حال ترمیم بودند. نمیتوانستم به ویا زل بزنم؛ از طلوع آفتاب

 لداری دادنلحظهای اشکِ چشمهایش بند نیامده بود و در سکوت مرگبارش، مظلومانه اشک میریخت. عادت به د

 نداشتم و نمیتوانستم غم بزرگی که به او وارد شده بود را برایش کمرنگ جلوه بدهم. او در آ*غـ*ـوش مرد

 قویاش میتوانست به راحتی اشک بریزد و دستهای نوازشگرِ شریکِ غمهایش را تا ابد داشته باشد و دلداری من

 .عمالً کار بیهودهای بود

 

 

 

 

 ی سوپی که برای ویا آماده کرده بودم را کنار دست جیک، پایین کاناپه گذاشتم و نگاهاز جایم بلند شدم و کاسه

 سپاسگزارش را با لـ*ـبخند کمجانی پاسخ دادم. مسیر پلههای اتاقم اولین جایی بود که به نظرم رسید. پلهها را

 .دباال رفتم و نردههای چوبی و قهوهایاش را با پنجه میفشردم تا پاهایم را یاری کن

 صدای حرف زدن آنا و بلید را میشنیدم. پشت در ایستادم و با تقهی ریزی به در وارد شدم. بلید مـ*ـلـحـفهی

 روتختی را روی تن آنا میکشید و ضعیف شدنش را مسخره میکرد. آنا همین که خندهی ریزش به قهقهه تبدیل

 یگرفت. من را که دید خندهاش در جاشد، درد اجازهی خندیدنش را میگرفت و با سرفهای روی بالش امان م
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 .خشکید. لـ*ـباسهایی که نمیدانم از کجا پیدایش کرده بود برای ظاهر نامتعارف همیشگیاش زیادی پوشیده بود

 چهرهای که به یمن حمام گرم خانهام، از آرایش و خون پاک شده بود، خیلی معصوم به نظر میرسید. به محض

 تخت جدا شد و من کنار آنا نشستم. کمی با پارچهی ملحفه بازی کردم و اجازهنزدیک شدن من به تخت، بلید از 

 .ندادم سکوت بینمان زیادی طوالنی شود. بلید تا متوجه دلیل سکوت ما شد از اتاق بیرون زد

 :گوشهی ملحفه را روی شانهاش کشیدم و گفتم

 !نمیدونم چهجوری باید ازت تشکر کرد؛ ولی ممنون -

 .خاطر تو نبودهمطمئن باش به  -

 دوسش داری؟ -

 با اینکه پرسیدن این سوال از جان کندن هم سختتر بود؛ ولی مثل غدهای سمی چیزی نمانده بود تمام افکارم را

 .سیاه کند

 .چشمهای عسلیاش از ناخنهایش، به یکباره به صورتم پرت شد

 !چرا فک میکنی من عاشق مردی میشم که کس دیگهای رو دوست داره؟ -

 !ش را جمعوجور کرد، دروغی که به زبان آورده بود را خودش هم باور نکرده بود، چه برسد به منخود

 نشدی؟ -

 :اجازه ندادم حرفی بزند، ادامه دادم

 .ما زنـ*ـا نمیتونیم به هم دروغ بگیم؛ یعنی چشمامون اجازه نمیده -

 .دست مرتب کندپنجهای به موهایش کشید و سعی کرد موهای خیس و مشوش را به زور با 

 من فقط مراقبش بودم. هر بار که تالش میکردم اینجا و اتفاقاتش رو فراموش کنه، شکست میخوردم. اون -

 .اینجا چیزی رو داشت که من نمیتونستم اونجا بهش بدم

 !پس حالش خوب نبوده -

 !نه تا وقتی که خون انسان نمیخورد -

 

 

 

 

 یعنی میخورد؟ -

 .بودم و سوال آخر از دهانم بیاختیار بیرون پریده بود دوباره زیاد سوال پرسیده

 :نفس با دردی بیرون داد و بدون نگاه کردن به صورتم گفت

 !خیلی مراقب بودم نخوره، تا جایی که میشد با هم شکار نمیکردیم. وود حتی یه بارم امتحان نکرد -

 ردم تا دوباره از او تشکر کنم، با همانناخواسته لـ*ـبخندی روی لـ*ـبهایم نشست ولی همین که دهان باز ک
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 :لحن گستاخ همیشگیاش ادامه داد

 .حاال هم پاشو برو، اصالً دلم نمیخواد با عشق مردی که فقط مراقبش بودم خاطره تعریف کنم -

 خندهام غلیظتر شد. انگار او هم تمام افکار من را خوانده بود و پاسخ همهی سوالهایم را یک جا داده بود. همین

 که دستش را گرفتم تا به یمن قدردانی از او تشکر کنم، صدای حرکت و نسیم مالیم حضورش را حس کردم. سر

 چرخاندم و چهرهی رنگپریده و غمزدهاش را کنار تخت آنا دیدم. گره ابروهای بلند و سیاهش چنان محکم بود که

 :دستش بود را به سمت آنا گرفتبا دیدن دستهای آنا در دستهای من هم باز نشد. کاسهی خونی که در 

 .بخور آنا، فک کنم بتونه زخمت رو زودتر ترمیم کنه. چند روزی هست که لـ*ـب به خون نزدی -

 :با نزدیک شدن کاسه، چهرهی آنا در هم کشیده شد و مثل دختربچههای بهانهجو نالید

 این دیگه چه زهرماریه؟! چرا این بو رو میده؟ -

 .، کاسه را نزدیکتر بردوود بیاعتنا به رفتارش

 .بخشید که نتونستم خون انسان براتون تهیه کنم خانوم. بخور حرفم نزن. مجبوری به خاطر زخمات بخوری -

 .کاسه را با حرص از دست وود کند و نزدیکی بینیاش کشاند

 ...این بوی خرگوش میده، عق -

 با دیدن این صحنه انگار چنگی زیر معدهامدستش را روی بینیاش گرفت و تمام کاسه را یک ضرب پایین داد. 

 کشیدند و نتوانستم تحمل کنم. با دستم، دو ضرب ریز روی تخت گرفتم و بلند شدم تا از اتاق بیرون بزنم که

 .صدای آنا مانعم شد

 !امیدوارم چشمات دروغ نگفته باشه -

 ورش به سمت بیرون رفتم. هنوز چندبالـ*ـبخند کمرنگی، پاسخی به کنایهی عجیبش دادم و با فکر کردن به منظ

 قدمی بیرون نرفته بودم که صدای وود پاهایم را خشک کرد. از وقتی از خاکسپاری برگشته بودیم یک کلمه هم

 حرف نزده بود. سرم را که برگرداندم درست مقابل صورتم بود. هنوز به این رفتارهایش عادت نکرده بودم. نفس

 .ظر شدم دلیل صدا زدنم را بشنومحبسشدهام را بیرون دادم و منت

 

 

 

 

 .فاصلهاش با صورتم آنقدر کم بود که کمی خودم را عقب کشیدم. در نور کم راهرو صورتش را به وضوح میدیدم

 :چشمهایش در تکتک اجزای صورتم میچرخید. بعد از چند لحظه سکوت، دستهایم را از کنار بدنم چنگ زد

 .زی فرصت بده تا روبهراه بشمنمیدونم چه مرگمه؛ ولی یه چند رو -

 :انگشتهایش را محکم فشردم و گفتم

 .میفهمم. فقط نگرانم که خیلی طوالنی بشه -
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 سرم را پایین انداختم، زل زدن به سرخی چشمهایش جانم را آتش میزد. لـ*ـبهای سردش روی پیشانیام

 از درون چون کوره داغ! با زحمتنشست و در لحظه تمام بدنم یخ کرد. عجب حس غریبی بود؛ از بیرون یخ و 

 :لـ*ـبهایش را جدا کرد و با چشمهای بستهای که روی هم فشرده میشد نالید

 .نه، فقط چند روز -

 باال آمدن بلید از پلهها، دستهای ما را از هم جدا کرد و اجباراً به سمت پلهها رفتم. چیتو زیرِ پله، به دیوار لم داده

 ش بود بازی میکرد. به سمتش رفتم که بهانهای که کف دستش بازی میداد، تا دربود و با مورچهای که کف دست

 سکوت خانهام تنها نباشد را روی زمین رها کرد. پنجهام را به سرش کشیدم و موهایش را شلختهتر کردم. با

 .دستش، دستم را پس زد

 ...نکن، اِ -

 .خندیدم و از کنار پله به سمتش رفتم

 صفا و کای کجان؟ -

 .صفا رو نمیدونم، ولی کای، هنوز تاریک نشده بود، زد بیرون -

 دوباره دستم را، اینبار محکمتر به موهایش کشیدم تا پسری که شیطنت همیشگیاش جایش را به سکوت داده

 .بود را کمی اذیت کنم؛ ولی انگار بیهوده بود و جایی برای این نمکپاشیهای بیموقع نبود

 . فضای خفقانآور خانه برایم تنگ شده بود و فرصت مناسبی بود تا با کای صحبتمسیرم را به سمت در کشاندم

 کنم. پیراهن شلوار عجیب و گشادی که تنم کرده بودم را جیک از یکی از خانهها آورده بود. هرکدام ظاهر

 تهشده و پفمسخرهای داشتیم. آستین لـ*ـباسم را باال زدم و دکمهی باالیی پیراهنم را مرتب کردم و موهای شس

 کردهام را باالی سرم جمع کردم. در اولین فرصت کوتاهشان میکردم. این ارثیهی لعنتی کالفهام کرده بود و

 همیشه نامرتب بود. به سمت آسفالت جاده رفتم که حضور کسی را پشت سرم احساس کردم. از روی شانه

 .ه سیاهی تازه رسیده زل زدهسرچرخاندم؛ کای را دیدم که روی شیروانی خانهی کناری نشسته و ب

 نمیخواستم خلوتش را به هم بزنم؛ این روزها با اتفاقاتش، جایی برای روزمرگی نگذاشته بود و خلوت اندکی که

 پیش میآمد غنیمت بزرگی بود. نگاهی به اطراف انداختم تا کالغ سیاه را پیدا کنم؛ از صفا و او خبری نبود. سرگرم

 

 

 

 

 ش رویم بودم که صدای پریدن کای از سقف شیروانی را شنیدم. درست شبیه روزهایکاویدن سیاهی جنگل پی

 !تگرگ که محکم به آهن شیروانی برخورد میکرد، صدا داد اما محکمتر

 سوز مالیم هوا و خاک نمزدهی جنگل چشمهای خستهام را خـ*ـمار کرده بود و تشنهی چند ساعتی خواب عمیق

 .که به سمتش چرخیدمبودم. هنوز به من نرسیده بود 



www.taakroman.ir  

 

  

 
263 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 اوضاع زخمت چهطوره؟ ترمیم شده؟ -

 آره، بهتره! خودت چی؟ -

 !هنوز پام کامالً ترمیم نشده، درد داره -

 نیرا؟ -

 .صدایش در حلزونی گوشم پیچید، لحن سرد و جدیاش تغییر کرد و من گیج نگاهش میکردم

 بله؟ -

 خوشحالم که وود برگشته. اما نگفت چرا؟ -

 .ش نوعی شک، سوسو میزددر لحن صدای

 !یادته گفتم دارم خاطرات ساها رو میبینم؟ وود هم میدید؛ اما بیشترین دلیلش، مطمئن شدن از اوضاع من بوده -

 سقف شب چی؟ -

 صدای پر زدن کالغ در سکوت خیابان پیچید و حرفمان را نصفه کاره گذاشت. درحالیکه صفا، با یک دست به

 ما آمد! بالهای سیاهرنگش تکانهای آرامی خورد و روی زمین فرود آمد. اول پاهایپاهایش آویزان بود به سمت 

 .صفا به زمین رسید و بعد هم کالغ بزرگ

 :مشکوک پرسیدم

 شما دوتا کجا بودین؟ -

 .خیلی دور نرفته بودیم، باید از یه چیزی مطمئن میشدیم -

 چی شده صفا؟ -

 بزرنگی که روزی آن را به گرگها سپرده بودم را با آویز تقریباً بلندکالغ بزرگ دستش را زیر موهایش برد. سنگ س

 .و طنابی شکلی از سرش بیرون آورد. صدای لطیفش نگاهم را به حدقهی یکدست سیاه چشمانش دوخت

 !بگیرش راهنما، فک کنم از این به بعد الزمت میشه -

 .دادن سنگ راهنما نبود دانستم اتفاقی افتاده و مربوط به گرگهاست وگرنه لزومی به پس

 :دستم را پیش بردم تا چیزی که در سفیدی دستش خودنمایی میکرد را بگیرم. با همان لحن یخزدهام پرسیدم

 نکنه گرگا دوباره سروکلهشون پیدا شده؟ -

 

 

 

 

 .یدنداصالً دلم نمیخواست پاسخ مثبت بشنوم؛ ولی لغات عجله داشتند و خیلی سریع از دهان کالغ بزرگ بیرون پر

 .آره. از دیشب دارم سعی میکنم یه جوری بهت بگم؛ اما فرصت نشد -
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 دستهایش در هوا با حرکات اضافه تکان میخورد و نمیگذاشت به خوبی تمرکز کنم. قدمی به سمتم نزدیکتر

 :شد و ادامه داد

 ت از تو فرستادم؛از خودت نپرسیدی چرا من برگشتم؟ روزی که عهدنامه شکسته شد من کالغها رو برای حمای -

 ولی جادوی آتشی که به جونشون افتاد، همهشون رو کشت. اون تعدادی هم که برگشتن انقدر زخمی بودن که

 .زیاد دووم نیاوردن. کالغها شورش کردن، نمیتونستم کشتههاشون رو برگردونم

 .حرکت دستهایش کمی کمتر شد، بغض عجیبی در حرکات تند حدقهی چشمهایش بود

 الغها هم مثل گرگها، خانواده دارن! روزی که به تاوان کشتن خانوادهشون پیش گرگا رفتن نتونستمنیرا ک -

 !مانعشون بشم؛ ولی نمیتونستم اجازه بدم غافلگیرت کنن و نتونی از خودت دفاع کنی راهنما

 .سرش رو پایین انداخت و بالهای سیاهش هر لحظه جمعتر میشد

 غها چیزی از ساخته شدن سقف شب به گرگا بگن، گرگا به اینجا میان تا مسبباومدم که بهت خبر بدم اگه کال -

 ناامن کردن دنیاشون رو یکجا با سقف شب آتیش بزنن! دیر یا زود اینجا پایگاه خونآشامهایی میشه که برای

 !زندگی کردن در روز به اینجا میان و اون وقته که دنیای گرگینهها رو تهدید میکنن

 د و معلوم بود حال خوشی ندارد. دستهای صفا زیر کتفهایش رسید تا پاهای سستشدهاش،صدایش میلرزی

 .جسمش را به زمین نکوبد

 :صفا درحالیکه کالغ بزرگ را سامان میداد، گفت

 وقتی جریان رو بهم گفت طاقت نیاوردم بمونم اینجا. با هم رفتیم یه گشتی زدیم. پیداشون کردیم ولی -

 .ریباً هفت یا هشت روز به گفتهی کالغ باهامون فاصله دارنفاصلهشون زیاده! تق

 به چشمهای صفا زل زده بودم که کنده شدن گوشهی لـ*ـبم و شور شدن دهانم از طعم خون، کمی من را به

 :خودم آورد. سوالهایم ناخواسته بیرون میپرید

 محافظین هم بودن؟ -

 ...نه فقط یاغیها و یه تعدادی هم گرگهای سفید؛ ولی -

 :کندن لـ*ـبم را رها کردم و پرسیدم

 ولی چی؟ -

 !تعدادشون زیاده! اگه قرار به جنگیدن باشه، ما عمالً مغلوبیم -

 :کالفه شده بودم و قدرت تصمیم گیری نداشتم. مصیبت تازه پیدا شده، عجیب نزدیک بود. کالفه نالیدم

 

 

 

 

 .ه! فعالً کالغ رو ببر تو، حالش زیاد خوب نیستنمیدونم صفا، باور کن نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفت -
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 :دستی به پیشانیام کشیدم و نگاهم پشت صفا کشیده شد. کای که باالخره سکوتش را شکانده بود، گفت

 !فقط یه کاری میتونی بکنی -

 .با شتاب به سمتش چرخیدم، موهای شلشدهام تاب محکمی خورد

 چی؟ -

 !محافظین نیرا -

 .شد و صورت به صورتم ایستاد قدمی به من نزدیکتر

 .با اون اتفاقاتی که تو جزیره افتاد محافظین ازت حمایت میکنن -

 .انگار تازه از شوک آمدن گرگها بیرون آمده بودم و تازه صورت کای برایم واضح شده بود

 اگه نکردن چی؟ اگه سیرادو محافظینم مجبور کرده باشه چی؟ -

 .یگه هنوز محافظین به تو امید دارننمیدونم چرا ولی یه حسی بهم م -

 حواسم به حرفهای کای بود که سنگینی نگاه وود را از بالکن اتاقم احساس کردم. اصالً دلم نمیخواست به

 :حساسیتهایش دامن بزنم. دستی به پیشانیام کشیدم و به کای گفتم

 .بریم تو، باید ببینم نظر بقیه چیه -

 من را فهمیده بود بدون کلمهای حرف پشت من به سمت خانه آمد. تمام مسیر کای که دلیل تغییر رفتار ناگهانی

 کوتاه تا خانه، حرفهای کای را حالجّی میکردم. فکر بدی نبود، اگه محافظین حمایتم میکردند میتوانستم با

 .وحشیگریهای احتمالی یاغیها مقابله کنم

 ا نمیشد به راحتی رام کرد. این را وقتی متوجه شدمیاغیها، یاغیها... این دارودستهی عجیب و افسارگسیخته ر

 .که وایکو را برای اولین بار دیدم. تمام خاطرات جزیره در لحظه برایم زنده شد و تیرهی کمرم لرزید

 وارد خانه شدم، گرمای داخل خانه به صورتم کوبیده شد. سکوت زنندهاش، ته دلم را خالی میکرد. به سمت وسط

 ویا گوشهای در آ*غـ*ـوش جیک کز کرده بود و به صورت معصوم ارورا زل زده بود. تن کالغاتاق نشیمن رفتم. 

 روی کاناپهی روبهروی شومینه آرام گرفته بود. طبیعت سرد و بیحس کالغها خیلی به این همه تنش عادت

 .را فریاد میزدنداشت. چهرهی بیروح کالغ که با چشمهای نیمهباز به شعلهی کمجان شومینه زل زده بود، ترس 

 صفا بالهای سیاهرنگ و بزرگی که تمام بدن مچالهشدهاش را در آ*غـ*ـوش کشیده بود را کمی جابهجا کرد تا

 راحتتر تکان بخورد. دستم را روی لـ*ـبهی کاناپه گذاشتم و به سمت بقیه چرخیدم. خیلی خودم را جمع کردم تا

 

 

 

 

 جیک وسط حرفهایم بپرد، بغضم را نمیتوانم کنترل کنم و خواهد تمام حرف ها را طوطیوار بزنم. میدانستم اگر

 .ترکید
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 .یاغیا قضیهی سقف شب رو شنیدن و دارن به اینجا میان. حدوداً یک هفته فرصت داریم تا یه فکری بکنیم -

 نصدای پای وود را شنیدم که از پلهها پایین میآمد، درحالیکه جسم خمشدهی آنا را با بلید از پلهها پایی

 :میکشیدند. نفس حبسشدهام را رها کردم و بیاعتنا به سر آنا که به سـ*ـیـنـهی وود چسبیده بود ادامه دادم

 .کای میگه میتونیم از محافظین کمک بگیریم ولی به شرطی که به من وفادار باشن -

 مگه قراره بجنگیم؟ -

 .و به چشمهایش دوخته شود صدای خشدار و مردانهی جیک باعث شد آب دهان تلخشدهام پایین برود

 !به نظرم یاغیا واسهی تبریک نوزاد نرسیدهی تو نمیخوان بیان -

 .کمی گستاخانه پاسخ داده بودم ولی اصالً حوصلهی مدارا کردن نداشتم

 ویا را رها کرد و به سمت من آمد. موهای سیاه و بلندش با جثهی بزرگ و ورزیدهاش برای دختری با قد و قوارهی

 .د به حساب میآمد؛ ولی با جسارت گرگینهایام رخ به رخش ایستادممن تهدی

 ولی ما سر جنگ باهاشون نداریم، نه؟ -

 .حرفهایش بوی تهدید میداد که اگر پای جنگیدن باشد جیک ترکمان خواهد کرد

 .دستم روی دستهی مبل چنگ شد، باید خودم را کنترل میکردم

 .ا من کردننه، باهاشون همون کاری رو میکنم که ب -

 :سرم را به سمت بقیه برگرداندم

 فقط به یه نفر احتیاج دارم که بتونه محافظین رو متقاعد کنه که بهمون کمک کنن. من خودم نمیتونم اینجا -

 !رو رها کنم و برم

 :کای که سمت چپ من ایستاده بود قدمی به جلو کشید و گفت

 .من میرم -

 .فتن داوطلـ*ـب میشود یا نه که صفا خودش را کنار من رساندمنتظر بودم ببینم کس دیگری برای ر

 .منم میام -

 .صدای نازک کالغ با لرزش خفیفی که در صدایش موج میزد، اجازه نداد موافقم را اعالم کنم

 .هیچ کس جز من نمیتونه اونا رو راضی کنه و اینکه من میتونم پرواز کنم، پس زودتر از گرگا به اونا میرسم -

 .ایش شروع به تکان خوردن کردند و پاهایش از روی کاناپه به پایین سقوط کردباله

 .به سمتش رفتم تا برای تکان خوردن کمکش کنم که دستهای سفیدش مانعم شد
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 .میتونم بلند شم -

 گـ*ـرد*نش تکانهای عجیبی میخورد و دستهای لرزانش زیر بالهایش پنهان شد. سیاهی درشت چشمهایش

 :دوخت و گفت را به من

 !فقط باید یاقوت رو هم با خودم ببرم. بدون نشان راهنما، نمیدونم بهم اعتماد میکنن یا نه -

 جیک که کامالً عقب کشیده بود تا پایان بحث ما را بشنود، به سمت ویا برگشت و منتظر شد تا رفتن کالغ را به

 دنی بود و هیچگاه از رفتارهایش دلخور نمیشدم؛چشم ببیند. عشق و عالقهی او به خانوادهاش همیشه برایم ستو

 .ولی گاهی زیادهرویهایش و دستِکم گرفتن من، آزارم میداد

 یاقوت سبز باالی شومینه، روی روانداز قالببافی شیریرنگ به شدت خودنمایی میکرد. بند سیاهش را با انگشت

 .گرفتم و به سمت کالغ بردم

 !بیا -

 بالهای سیاهش بیرون آمد، کمی عقب کشیدم و چشم در چشم کالغ، همین که دستهای سفیدش از زیر

 :درحالیکه لحن مصممم را با کمی صدای بلند ادغام کرده بودم، گفتم

 اگر قائلهی یاغیها ختم بشه، دنیای گرگینه رو لحظهای رها نمیکنم و به محافظین»بهشون بگو راهنما گفت  -

 رشون خواهند داشت؛ به شرطی که با من متحد بشن تا قائلهی یاغیهاقول میدم خیلی زود آلفای اصلیشون رو کنا

 بدون کشت و کشتار حل بشه؛ ولی اگر نشد، آماده جنگیدن باشن که نسل این یاغیها جز خودخواهی و

 .«خونخواهی چیزی برای نژاد گرگها نداشته

 :چیتو که شور خاصی در صدایش پدیدار شده بود گفت

 شه کنار گرگها بمونی؟یعنی میخوای برای همی -

 .گـ*ـرد*نبند را به دست کالغ سپردم و به سمت چیتو برگشتم

 این همه خونی که ریخته شد بس بود واسه اینکه به من ثابت کنه سرنوشت، اجباره و جنگیدن من و جدا بودن -

 .از قبیلهم، یعنی از دست دادن تک تک خانوادهم

 ن شد. پسرک تازه به بلوغ رسیدهی روزهای پیش، مردی شده بودصورت تهریشدارش به لـ*ـبخند غمناکی تزئی

 و صورت مردهای قبیلهام را به خود گرفته بود؛ لـ*ـبخندش بعد از اینهمه سختی دلم را آرام میکرد. دستش را

 :روی زانو گذاشت و درحالیکه نگاهش به وود و آنا و بلید بود، بلند شد و گفت

 با اونا میخوای چیکار کنی؟ -

 گیشاست و کیارش و هیراد بهانهای بود تا از گیشا خبری« اونا»نظورش را فهمیده بودم و میدانستم هدف از م

 .بگیرد. آنا وسط حرفمان پرید. صدای نالهمانندش با دردی که از سـ*ـیـنـهاش داشت به زحمت بیرون آمد
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 .هبا اون وضعی که کیارش داشت فک نکنم خیلی از اینجا دور شده باش -

 .نفس عمیقی گرفت و خودش را از محافظینش جدا کرد و به سمت من آمد

 به محض غروب آفتاب و تاریک شدن هوا زخمهام زودتر ترمیم میشن و با وود و بلید میریم دنبال گیشا. هنوز -

 .خرده حسابم با اون درندهی فسیل ایرانی تسویه نشده

 تشویق میکردم و رفتار عجیب و گستاخانهاش، گاهی حالم رانمیدانستم چه باید جوابش را بدهم. جسارتش را 

 :بههم میزد. با اینکه اصالً دلم نمیخواست رابـ ـطهی دوستانهای بینمان شکل بگیرد گفتم

 .اگه گیشا رو سالم برگردونید تا ابد مدیونتم -

 .هخوردن ابروهایش دیددستش را از روی یقهی لـ*ـباسش به زخم روی سـ*ـیـنـهاش رساند. درد را میشد در گر

 .این آخرین باره که کمکت میکنم -

 این دختر در اوج درد هم گستاخ بود و اصالً نمیتوانستم تحملش کنم؛ اما همین که دستهای وود روی شانهام

 نشست از دندان کشیدن برای آنا منصرف شدم. سنگینی کوه را روی شانههایم احساس میکردم. بعد از مرگ تیا

 .یزد یا حتی نگاهم میکردکمتر حرف م

 امشب به جنگل میزنیم و بهترین فرصته که کار نصفهی دیشب رو تموم کنیم. اون درندهی وحشی االن زخمیه -

 و حال خوبی نداره و میشه خیلی راحت کارش رو یکسره کرد. انا و بلید هم از پسِ پسرش برمیان. فقط میمونه

 !گیشا

 .تمام دلگرمیام را به یکباره سرد کرددستش از روی شانهام پایین خزید و 

 .نمیدونم تو چه اوضاعیه؛ ولی هرطور شده برش میگردونم -

 .خودم را جمعوجور کردم و رو به آنا غریدم

 فقط مراقب باشید بالیی سر هیراد نیاد. نمیخوام اون به گـ ـناه پدرش مجازات بشه. متوجهی آنا؟ -

 ای کالغ نشست و پاسخی نداد. بلید که همیشه رفتارهای آنا راآنا بدون توجه به حرف من روی کاناپه ج

 :رفعورجوع میکرد، گفت

 .نگران نباش مراقبیم اتفاقی براش نیفته -

 نفس داغشدهام را از بینی بیرون دادم و گـ*ـرد*ن خشکشدهام را تکان دادم تا بتوانم خوی حیوانیام را کنترل

 نداخت و برای آخرین بار تا قبل از پنهان شدنش زیر بالهای سیاهش،کنم. کالغ، یاقوت سبز را به گـ*ـرد*نش ا

 نگاهی به آن انداختم؛ امیدوار بودم محافظین تنهایم نگذارند و بالیی سر کالغ و یاقوت نیاید. دستم را روی

 :بالهایش گذاشتم و گفتم

 .هر وقت حالت خوب شد برو -
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 .نمیشه تعلل کرد؛ االنم میتونم برم -

 مراقب خودت باش، اگر دیدی جونِت در خطره اصالً دلم نمیخواد بمونی... تو خودت رو به من ثابت کردیپس  -

 .و اصالً دلم نمیخواد بالیی سرت بیاد

 .مراقبم راهنما -

 به سمت پنجره رفت و پرده را کنار کشید. لـ*ـبهی پنجره ایستاد و سر و گـ*ـرد*نش را داخل پرهای سیاهش

 شدن و تکانها بدنش دلم را ریش میکرد. از پنجره بیرون پرید و کالغ سیاهرنگ کوچکی باال کشید. صدای خرد

 .آمد. یاقوت سبز بر گـ*ـرد*نش خودنمایی میکرد. بال زدنهای تندش را از پنجرهی باز اتاق نشیمن دنبال کردم

 .سرمای اواخر پاییز به جانم نشست و پنجره را پشت سرش بستم

 الغ به فضای غمزده و ساکت دِه کشیده شد. سکوت بود و درختهایی که شکسته شده و تانگاهم از پشت سر ک

 .اواسط جاده را فرش کرده بودند. ظاهر تبزده و تاریکی جنگل پیش رویم، سنگینی سـ*ـیـنـهام را بیشتر میکرد

 .دستم از روی دستگیرهی پنجره کشیده شد و به سمت خانوادهام برگشتم

 صت داریم تا برگشتن یاغیها! باید همهتون کمکم کنید تو جنگل دوباره یه سری چادرهفت هشت روز فر -

 .درست کنم. باید فضای قبیلهای ده رو به جنگل برگردونیم

 چی تو سرته نیرا؟ -

 .نگاه مشکوک و متعجب همه با سوال کای کمی تغییر پیدا کرد و همه منتظر پاسخ من ماندند

 .که اونا با من کردن. میخوام واسه اومدنشون سنگ تموم بذارم میخوام همون کاری رو بکنم -

 لـ*ـبخند مکارانهای کنج لـ*ـبهایم نشست و برای اولین بار تصمیم داشتم کمی سیاستمدارانه رفتار کنم و

 کاری که توکو با من کرد را برای یاغیها تالفی کنم. احترامی که او به محض ورودم به آن جزیرهی کذائی به من

 .ذاشت، به چند روز نکشید که به جنگ تبدیل شد و دوستی ریاکارانهاش بعد از آن همه تکریم برایم آشکار شدگ

 تصمیم گرفتم اینبار مثل آلفاها رفتار کنم و در وقت مناسب آلفای حقیقی را نشانشان بدهم؛ خوابهای بدی

 .برایشان دیده بودم و امیدوار بودم محافظین پشتم را خالی نکنند

*** 

 کیارش

 جنگل -صبح همان روز
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 دستهای آتور را از اطرافش پس زد و خود را عقب کشید. با چشمهای سیاه و درشتی که مجنونوار دودو میزد،

 :نالید

 من اینجا چیکار میکنم؟ -

 صدایش مثل تنش میلرزید، بعد از اتمام جملهاش خودش را به درخت چسباند. حلقهی سیاه و درشت چشمهایش

 شده بود و مژههای سیاهش به هم چسبیده بودند. بوی عجیبی که از تن او به مشامم میخورد، نفسم راخیس 

 .تنگتر میکرد

 .نگاهش را از من میدزدید و مدام خودش را از آتور هم دور میکرد

 .نترس گیشا، جات امنه -

 ش را آسوده کند؛ اما فایدهایپسر جوانم تمام تالشش را میکرد تا با ارتباط چشمی، با دخترک ترسیده، خیال

 نداشت. وجود آن غریبهی آشنا، جانم را به سمت خودش میکشید؛ اما تن زخمخوردهام یارای همپایی با قلـ*ـبم را

 .نداشت. هر لحظه که به صورتش زل میزدم، سوالهایم بیشتر و بیشتر میشد؛ اما زبانم یارای کمک نداشت

 نهی تسلیم باال بـرده بود. مشاجرهشان دیدنی بود. گیشا مدام دستهایلحن جیغدارش، دستهای آتور را به نشا

 :ظریف و لرزانش را روی زخم روی شانهاش میکشید بعد وحشتزده پرسید

 ...منو واسه چی آوردید اینجا؟ نکنه من... هیراد منم -

 .یبهام زل زده بودمنفسنفس میزد و من با چشمهای نیمهباز و درد عجیب سـ*ـیـنـهام، به انزجار یادگار غر

 .نه گیشا، نترس. تو هنوز همون گیشای سابقی. یه دیقه آروم بگیر. خودم بَرِت میگردونم -

 لحن مالیم آتور، جدی شده بود و جملهی آخر، افسارِ دررفتهی گیشا را به درخت پشت سرش بست. زانوهای آتور

 فتنش تمام دردهایم را به فراموشی سپرد. جثهی الغراز کنار گیشا کنده شد و به سمت من آمد. نگاه کردن به راه ر

 اندامش درست شبیه مادرش بود و بلندی قدش به خودم کشیده بود. لـ*ـبخند شیرینی از نگاه کردن به یادگار

 پریسیما به کنج لـ*ـبهایم نشست، اما سوزش پوست آتشگرفتهام که دردش لحظهای امانم نمیداد و شیرینی

 صل عشق کهنهام را به تلخی زهر تبدیل کرد. آتور متوجه درد عجیبم شد و تشنگی که کامالًزل زدن به آتور، حا

 .فراموشش کرده بودم را بیدار کرد

 ...باید خون بخوری تا زخمات زودتر خوب شه. تا غروب آفتاب و تاریکی مطلق خیلی مونده. باید برم شکار -

 اند و گـ*ـرد*ن کجشده و آویزانم را به درختی که تکیهنگرانی را در صدایش میدیدم. دستش را زیر سرم کش

 داده بودم، صاف کرد. برای لحظهای چشمهایم به دریای چشمهایش میخکوب شد. صدای تپش قلـ*ـبم را

 .میشنیدم که قصد داشت سـ*ـیـنـهام را بدرد و بیرون بیاید. عجیب پریسیما را در عمق چشمهایش میدیدم

 :بیاورم. خودم را جمعوجور کردم و با صدایی که خشدار بیرون میآمد گفتم نمیتوانستم رفتنش را تاب
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 .الزم نیست، تا غروب آفتاب صبر میکنم -

 ...زخمات عمیقه، مطمئن نیستم تا غروب آفتاب -

 :حرفش را نصفه خورد و بعد از کمی جابهجا کردن من، ادامه داد

 سمت جنگل یه رأس گوزن دیدم. اگه هنوز اون اطراف باشن زیاد دور نمیرم. خون گوزن غلظتش بیشتره. اون -

 .فک کنم بتونه ترمیمت کنه

 نگاهی به صورتش انداختم و سر تکان دادم. لـ*ـبخندی سرشار از مهر تحویلم داد و لحظهای بعد، صدای

 .شالقوار گامهای سریعش، در گوشم طنین انداخت

 ر جایم کمی جابهجا شدم. کتف مصدومم همچنان درد میکرد ونگاهم را از مسیر سبز و انبوه رفتنش گرفتم و س

 نور خورشید از ورای سقف شب، روند ترمیمم را کندتر میساخت. هنوز چشم برهم نگذاشته بودم که صدای نالهای

 آزاردهنده به گوش رسید. نفس کالفهای کشیدم، سرم را روی زمین چرخاندم و به سمت راست نگاه کردم. گیشا در

 دومتریام، روی زمین دراز کشید و چرخیده به پهلو، در خود مچاله شده بود. پشتش به من بود و دیدی بهفاصله 

 صورتش ندشتم. شوکه شده بودم؛ او تا قبل از رفتن اتور حال جسمی نسبتاً خوبی داشت؛ ولی رفتارهایش کمی

 پوشانده بود. با شنیدن ناله دیگری نگرانم کرد. موهای سیاهش آشفته، سرشانهی پارهی مانتوی سرمهای رنگش را

 .که سر داد، بازدم پرصدایم را در هوای مرطوب جنگل بیرون فرستادم

 .میل عجیبی داشتم که روی پهلو بچرخم و به سمتش بروم؛ ولی زخم کتفم، چنین اجازهای نمیداد

 ه از بین شاخههای در همدست راستم را تا کرده و زیر سرم روی زمین گذاشتم. چشمانم محو نور محدودی بود ک

 .تنیدهی سقف شب، بر پهنهی جنگل میتابید

 .موهای مشکی و نیمهبلندم، به سوختگیهای پوست دستم کشیده میشد و دردش را دوچندان میکرد

 ذهنم خالیتر از همیشه بود. دلم نمیخواست به هیچچیز فکر کنم. به راهنما و احتمال حملهکردن دوبارهاش، به

 نی که به من پشت کردند و حتی به گیشایی که حاال بیدلیل اینجا بود. انگار با یافتن تنها یادگاریدنیل و درندگا

 از عشق دیرینهام، بقیهی دغدغههایم رنگ باخته بود. شاید اگر همان دویست سال گذشته از زنده بودنش باخبر

 پریسیما و طفلی که دویست سال میشدم، هرگز چنین سرنوشتی را رقم نمیزدم؛ سرنوشتی از جنس انتقام برای

 .آزگار فکر میکردم مرده است

 کمکم پلکهایم سنگین شد. عجیب بود که بعد از دویست سال بیخوابی و هوشیاری، اینبار به عادت دوران

 انسانیتم بازگشته بودم. بدن خستهام هر لحظه سست و سستتر میشد و فاصلهی بین پلکهایم کم و کمتر. چیزی

 گرم و خوابآوری روی چشمهایم کشیده شد و بیتفاوت به سکوت یکبارهی گیشا، فقط به خوابشبیه به دست 
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 رفتم. صدایش در گوشهایم پیچید و جوشش خون را در رگهایم حس کردم. چه رویای شیرینی بود! کاش هرگز

 !بیدار نشوم

 عالم ناآشنای خواب و رویا، آنقدر صدایش واضحتر شد و قلـ*ـب آرام یافتهام به تکاپو افتاد. باورم نمیشد در

 :صدایش را واضح بشنوم. هرم گرما را کنار گوشم حس کردم و صدایش در حلزونی گوش چپم پیچید

 کیارشم؟ نمیخوای بیدار شی؟ -

 .گـ*ـرمـای انگـ*ـشـتـانی ظـریف را بین مـ*ـو*هـایم حس کردم

 .م بسته و سنگین بود، ولی میتوانستم ببینماز درون یخ زدم و نمیدانستم خواب است یا بیداری! پلکهای

 چشمان حیرتزدهام که ناگهانی باز شد، قلـ*ـبم از تپش ایستاد. نگاهم حیرانزدهام در دو تیلهی شفاف آبیرنگ

 .گره خورد. با وحشت بدنم را روی زمین کشیدم. به طرز عجیبی سبک شده بودم. کمرم به تنه درخت چسبید

 !و با عصبانیت در موهایم چنگ زدم. باز هم یک کابوس دیگر چشمهایم را روی هم فشردم

 :پشت سرم را محکم به تنهی درخت کوبیدم و فریاد زدم

 !بیدارشو لعنتی! داری دیوونه میشی -

 .سرمای دسـ*ـتی روی گـ*ـونـهام نشست و صدای دلفریبی، قلـ*ـبم را لرزاند

 .رو باز کن کیارشم چشمات رو باز کن عزیزم. من خیالی نیستم... چشمات -

 .ضربان قلـ*ـبم بیش از حد باال بود. تمام بدنم عرق کرده بود و یکسره میلرزیدم

 مهر داغی که روی پیشانیام نشست، طاقتم را درهم شکست. پلک زدم و نگاه ناباورم، به صورت خندان جانانم

 دور و بر انداختم. جنگل بود! درست همانمات شد. وحشتزده از جا پریدم و چند گام به عقب برداشتم. نگاهم را به 

 نقطهای که طعم خواب را پس از دویست سال درش تجربه کردم. رویای غیرقابل انکارم، با متانت از جایش

 برخاست. نگاهم به قامت رعنایش افتاد. سوی چشمانم از محدودهی صورتش پایین آمد و خون در رگهایم منجمد

 خودش بود با همان ظاهری که آخرین بار تنهایش گذاشتم. با شگفتی به دور شد. لـ*ـباسهایش... لـ*ـباسهای

 خود چرخیدم. جسم گیشا کنار درخت روی زمین افتاده بود و نگاه پریسیما در امتداد نگاه من به سمت او کشیده

 بوس لعنتی بایدشد. با دستم خشونتبار بین موهایم چنگ انداختم. مدام زیرلـ*ـب دشنام نثار خود میکردم. این کا

 هر چه سریعتر تمام میشد، قبل از آنکه دوباره گرگهای وحشیصفت به سرم بریزند و پریسیمایم را به کام مرگ

 .بکشانند

 .دستش که روی شانهام نشست، از عجز روی زمین زانو زدم. نمیتوانستم، دیگر نمیتوانستم

 . پریسیما به دورم میچرخید و حرکت عجیبصدای وردخوانی گوشهایم را تیز کرد. شگفتزده سر بلند کردم

 .دستهایش درست مقابل صورتم، مطمئنم کرد این یک کابوس نیست
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 وردِ پیوندی که میخواند به گوشم بسیار آشنا بود. وردی که دویست سال زمزمهام بود تا شاید پریسیمایم را

 ...برگرداند؛ اما

 مو طالیی را در دست گرفتم و متوقفش ساختم. همچنان زمزمه به سختی روی پاهایم ایستادم. شانههای زیبارویِ

 :میکرد. لـ*ـبهای خشکم را از هم فاصله دادم و گفتم

 چهطور باور کنم؟ -

 لـ*ـبخند روی لـ*ـبش عمیقتر شد و همزمان، دو گلولهی شفاف اشک، از چشمان خونبارم جاری گشت. با تمام

 را بین خـرمـن طالیی مـ*ـوهـایش فرو بردم و با عـ*ـطـش، توان بدنش را در آ*غـ*ـوش کشیدم. سـ*ـرم

 عـ*ـطـر مـ*ـو*هـایش را به کـ*ـام کشیدم. باورم نمیشد. این جادوی طلسم شده، باالخره پس از دویست سال

 جدایی، محقق گشت. جادویی که قرار بود روح من و پریسیما را تا لحظهی مرگ دونفرمان، به هم پیوند دهد؛ اما

 ا این لحظه تصور میکردم جادوی باطلی بود که پریسیمایم را از من جدا کرد. با صدایی خشدار آمیخته بهمن ت

 :بغض و خنده، نام زیبایش را صدا زدم

 !پریسیما -

 او هم نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد. رطوبت اشکهایش روی لـ*ـباسم، رویا نبود! نبود! اشک میریختم،

 .*ـوشم میلرزید، اشک میریخت و صدایم میزدصدایش میزدم؛ در آ*غـ

 باالخره از آ*غـ*ـوش هم دل کندیم. ولی درست لحظهای نگذشته از فاصله گرفتمان، آتش عشق کهنهمان باز

 شعلهور گشت. چند لحظه یا چند دقیقه پاسخگوی دو صده جدایی و دلتنگی است؟

 کم آوردم! درست مثل انسانهای عادی! صورتمان نمیدانستم! نمیخواستم این لحظه هرگز به پایان برسد. نفس

 :کمی از هم فاصله گرفت. با عشق به چشمان زیبایش خیره شدم و از اعماق جان گفتم

 . نمیدونی چهقدر دلم برات تنگ شده بود -

  :لـ*ـبهای سرخش لرزید و با صدایی سرشار از دلتنگی گفت

 .همیشه عاشقت بودم -

 !ظاتی قبل تکرار شد. دیگر دنیا متعلق به من بود! زندگی از این شیرینتر میشد؟و دوباره تجربهی شیرین لح

*** 

 سنگینی سرش روی شانهام، شیرینترین حس دنیا بود. دسـ*ـتم میان مـ*ـوهای زرمانندش نوازشوار حرکت

 :میکرد. صدایش گوشهایم را نوازش داد، اشک گوشهی چشمم را پاک کرد و گفت

 !دیدی شرط رو بردم -
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 :خندیدم و به یاد دوران شیرین زندگیام، لـ*ـبخند زدم. روی موهایش را بـ*ـو*سـیـدم و گفتم

 

 

 

 

 .آره! تو بردی! برای همین آتور خطابش کردم. اسمی که تو روش گذاشتی -

 :با شیطنت خندید و گفت

 دیدی بهت گفتم پسره؟ -

 :یکدفعه غم به قلـ*ـبم راه یافت و آه حسرتباری کشیدم

 .ری که من از وجودش خبر نداشتمپس -

 سرش را بیشتر به طرفم گـ*ـرد*نم متمایل کرد. موهایش زخم روی کتفم را میآزرد؛ ولی مگر اهمیتی داشت؟

 !نه

 .پاهایمان موازی هم روی زمین دراز شده بود و این کنار هم نشستن، برایم طعم تازگی داشت

 .ون محروم کردنگرگا مقصرن کیارش. اونها تو رو از دیدن پسرم -

 :آب دهانم را فرو دادم و به سختی گفتم

 .میدونم -

 :علفهای زمین میان انگشتان دست راستم مشت شد. از بین دندانهای کلیدشدهام غریدم

 .وقتی بچه بود، نزدیک بود به جای بچهی دفو و جافا بکشمش -

 :بـ*ـو*سـهای کوتاه روی رگم زد و با آرامش گفت

 ...حظه با تو بودم. حتی وقتایی کهمیدونم. من هر ل -

 :بریده شدن کالمش، خنجری شد و در قلـ*ـبم فرو رفت. صدایش این بار رنگ مالمت به خود گرفت

 ...کیارش چرا با خودت این کارو کردی؟ من دویست سال کنارت عذاب کشیدم وقتی میدیدم تو -

 :شیدمعلفها از جا کنده شد و در مشتم مچاله گشت. با عصبانیت خرو

 توقع داشتی بشینم و انتقام عزیزانم رو از نریمان و دختر کثافتش نگیرم؟ -

 .رخدررخ به هم خیره بودیم. نگاهش مهربان نبود و همین قلـ*ـب زخمیام را میآزرد

 :شانهی نحیفش را در دست گرفتم و با اندوه گفتم

 دهها ملحق شدم تا فقط تقاص خون زن بیگناهم رامن به خاطر انتقام، انسانیتم رو فروختم! داوطلـ*ـبانه به درن -

 .پس بگیرم

 سرش را از روی شانهام بلند کرد، حریر سبز رنگ لـ*ـباسش را از زیر شانهام بیرون کشید و نشست. صورت جدی

 و غمزدهاش اصالً شبیه روزهایی که کنارم بود شاد نبود و اندوهی که قلـ*ـبم را سیاه کرده بود در صورت و
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 .ش میدیدمچشمهای

 

 

 

 

 ولی دویست سال پابهپا، لحظهبهلحظه کنارت عذاب کشیدم. اگر تا دم مرگ نمیرفتی، معلوم نبود تا کی باید با -

 .انتقام من، خودت رو تباه میکردی کیارش

 حرفهایش بوی دآلزردگی میداد. انگاردلتنگیاش فروکش کرده بود و حرفهای جدیاش، جای خود را به

 . وقتی سرمـ*ـسـتی وجودش کامالً از سرم پرید، حرفهایش برایم معنا پیدا کرد. دستی بهدلدادگی داده بود

 دکـ*ـمـههای باز پیراهنم کشیدم و به تبعیت از نگاه جدی او، روبهرویش نشستم. نمیتوانستم برای لحظهای

 *ـباسش و موهاینگاهم از ماهرویِ پیش رویم بگیرم. ناخواسته نگاه تشنهام، مدام بین بند یـ*ـقـهی لـ

 طالییرنگی که سفیدی گـ*ـرد*نش را آذین کرده بود میچرخید. حتی صورت سفید و ملیحش مثل همان روزها

 .زیبا و مسحورکننده بود

 زانوهایش را به سمت من کشید و دستهایش یـ*ـقـهی لـ*ـباسم را نشانه رفت. او نگاهش به سفیدی

 ه دستهای ظریف و جثهی ریزنقشش بودم. دیگر خبری از شکملـ*ـباسم بود؛ ولی من غرق در نگاه کردن ب

 برآمده و آن همه نمکِ باردای نبود. مطمئن بودم تمام این لحظات رویاست و دلم نمیخواست حتی لحظهای را

 .برای تماشای معشـ*ـوقهام از دست بدهم

 :د، نالیدلحنش کمی آرام شده بود و درحالیکه دستش از روی لـ*ـباسم به سمت صورتم میآم

 نکنه فکر میکنی خوابی که حرفی نمیزنی؟ -

 .اصالً دلم نمیخواد چشمام رو ببندم و باز کنم و ببینم تو یه خواب بودی پریسیما -

 دستهایش را چنگ زدم و به سـ*ـیـنـهام چسباندم. اندوه رفتنش سـ*ـیـنـهام را آتش میزد و اصالً دلم

 یکه دستهای من را میکشید، حریر سبز پیراهنش روی زمین کشیدهنمیخواست، بیدار شوم. بلند شد و درحال

 .میشد

 .بلند شو کیارش، وقتشه خیلی چیزا رو ببینی -

 .مثل مسخشدهها ایستادم و درحالیکه دستم در دستهای پریرویم چنگ شده بودم چند قدمی با او همراه شدم

 ی که البهالی سقف شب بود را با چشمهایمدر همان مکانی بودیم که به خواب رفته بودم؛ اما جادوی سیاه

 میدیدم. پریسیما بیتوجه به مسیر نگاه من، دستش را در هوا چرخاند و احساس کردم چیزی شبیه به پردهای

 شفاش از دیدگانم برداشته شد. چیزی که میدیدم را باور نمیکردم. جسمم کنار درخت افتاده بود و صورت و

 درهم گره کرد. اصالً تصورش را هم نمیکردم به این فالکت افتادهام و زخمهایمدستهای سوختهام، ابروهایم را 

 .آنقدر وخیم است. همین که به سمت جسمم خیز برداشتم دستهای پریسیما مانعم شد
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 .وایسا، کاری از دستت بر نمیاد کیارش. دویست سال من همینطوری کنارت بودم و نتونستم برات کاری بکنم -

 :شدهام را به سمت او کشاندم چشمهای خیس

 .یعنی تو تمام این مدت واقعاً کنارم بودی؟ چرا من حست نمیکرد؟ چرا من لعنتی نتونستم برت گردونم -

 حال عجیبی بود. هم فریاد میزدم، هم صدایم در نمیآمد. نمیدانستم حقیقتی که به چشم میبینم را باید باور کنم

 !یا نه

 .میتونستی کاری کنیاگرم میخواستی، باز هم ن -

 :به سمت جسم من رفت و دستی به صورتم کشید

 !خیلی وقتا نوازشت کردم و تو متوجه نشدی، دویست سال خیلی زمان طوالنیه کیارش -

 .نفس عمیق و از ته دلی کشید و از کنار جسمم بلند شد. نگاهش را از جسمم گرفت و به چشمهایم دوخت

 دهی داخل چشمهایم را به صورتش بدوزم. الل شده بودم و نمیتوانستم درشرمساری اجازه نمیداد اشک جمع ش

 .برابر حقایقی که پریسیما در این دویست سال به چشم دیده بود، دفاعی بکنم

 به سمت گیشا رفت. کنارش زانو زد، ریسهی طالیی موهایش، از کنار شانهاش روی تن گیشا خزید. موهای

 ار زد و همانطور که با لـ*ـبخندِ بیجانی به صورت او زل زده بود، لغاتی ازآشفتهای که روی صورتش بود را کن

 .دهانش بیرون میآمد که مثل مذاب داغ، ذوبم میکرد

 روزی که وِرد پیوند رو خوندم رو یادته؟ اصالً فکر نمیکردم روحم رو این همه سال سرگردون کنه. اون روزا من -

 تفاده کنم میتونم روح خودم رو به تو پیوند بزنم که اگر تو مردی بتونمفکر میکردم اگه یکم از جادوی سیاه اس

 .برگردونمت؛ اصالً فکر نمیکردم اون اتفاقات بیفته و اون گرگای لعنتی اون کار رو با من و تو و پسرمون بکنن

 .دپریسیما درحالیکه دستش را روی سر گیشا میکشید، چشمهایش را بست و وردی را زیر زبان زمزمه کر

 :لغات به سختی از زبانم بیرون میآمد. آب تلخ شدهی دهانم را پایین دادم و پرسیدم

 چرا این همه سال، مثل االن به دیدنم نیومدی؟ چرا به من نگفتی زندهای؟ -

 از کنار گیشا بلند شد و به سمتم آمد. در چهرهاش ذرهای محبت دیده نمیشد و نگاه سردش، چون تیر محکمی

 .ا نشانه رفتحدقهی چشمم ر

 من زنده نیستم کیارش. اگه فقط یکم، فقط یکم، قلـ*ـبت جایی برای محبت داشت، میتونستم؛ ولی تو روحت -

 و انسانیتت رو تسلیم کردی. تو انتقام من رو بهانه کردی و دویست سال، کشتی و وحشیگری کردی. دویست سال

 ...ه و تو صدام رو بشنوی ولیکنارت ضجه زدم تا شاید قلـ*ـبت کامالً سیاه نشده باش

 چانهاش میلرزید و گوی آبیرنگ چشمهایش غرق در اشک، میدرخشید. زانوهایم سست شد و کنار نزدیکترین
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 .درخت به خاک نشستم. دستم الی موهایم چنگ شد و مدام خودم را لعن و نفرین میکردم

 

 

 

 

 ...لعنت به تو کیارش، لعنت به تو که این همه سال نفهمیدی -

 .اشک چشمهایم را با کف دستم پاک میکردم، حس کودک گناهکاری را داشتم که به بخشش امیدی ندارد

 قدمهای پریسیما به سمتم میآمد، دستی که روی شانهام نشاند، به پاهایم جان ایستادن داد. توان نگاه کردن به

 ورم خزید، کمی از سنگینیصورتش را نداشتم؛ اما وقتی سرش را به سـ*ـیـنـهام چسباند و دستهایش د

 .سـ*ـیـنـهام کاسته شد

 :پریسیما درحالیکه صدایش از قعر چسبیدنش به سـ*ـیـنـهام، بیرون میآمد، گفت

 .بهت که گفتم، همیشه عاشقت بودم، حتی لحظههایی که کیارشی نبودی که دیوانهوار میپرستیدم -

 چنگ زد و تا جایی که جان داشتم به خودم نزدیککمی جان گرفته بودم و دستهایم، تـ*ـن ظریف پریسیما را 

 .کردم. لـ*ـبهایم روی فرق سرش میلرزید و مدام به حریر طالیی روی سرش بـ*ـو*سـه میزدم

 .من غرق در رویای بوییدن تنها عشق زندگیام بودم که یکباره از آ*غـ*ـوشم کنده شد. مات نگاهش کردم

 چی شد پریسیما؟ -

 اخت. تازه از مـ*ـسـتی وجود پریسیما بیرون آمده بودم و دلیل نگرانی که در نگاهش بودنگاهی به پشت سرم اند

 .را میفهمیدم. لـ*ـبهای درشتش روی هم لغزید

 ...آتور باید برسه. فک کنم وقتشه -

 وقت چی؟ -

 ما فقطفکر رفتن او و بیدار شدن هم برایم عذاب دردناکی بود. سوالهایم یکییکی برایم روشن میشد. پریسی

 .دستهای مرا گرفته بود و نگران به جسمم زل زده بود. دستش را فشردم و به سمت خودم کشیدم

 پس چهطوری تونستی بعد دویست سال من رو نجات بدی؟ چهطوری االن پیشمی پریسیما؟ مگه نگفتی -

 قلـ*ـبم سیاه بود و تو نمیتونستی بهش نفود کنی؟ پس چهجوری نجاتم دادی؟

 :تکان میدادم و سوالهایم را پشت سرِهم میپرسیدم. پریسیما نفس صداداری کشید و گفتدستهایش را 

 من به خاطر جادوی پیوندی که بینمون بود، فقط میتونستم تو لحظهی مرگ بهت کمک کنم. اگر گیشا و رابـ -

 ن اجازه رو میدهـطهی خونیش با من نبود، نمیتونستم جسم هیچ انسان دیگهای رو تسخیر کنم. جادوی پیوند ای

 که فقط با جسم یه همخون ادغام بشم و کمکت کنم. اگر به مرگ نزدیک نبودی تا هزار سال دیگه هم

 .نمیتونستم ببینمت

 .پس االن چهجوری پیشمی؟ من که زنده بودم -
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 نه کیارش، تو زنده نیستی و اگه آتور نرسه کامالً میمیری! فقط لحظهی مرگ کیارش، فقط لحظهی مرگ -

 .یتونم کمکت کنمم

 

 

 

 

 جمالتش در سرم میچرخید و تازه دلیل اغمایی که در آن فرورفته بودم را میفهمیدم. آتور میدانست تا غروب

 .آفتاب دوام نمیآورم و سوختگیِ آفتاب زخمی کاری بود که به همین راحتیها ترمیم نمیشد

 پسرمون چی؟ چرا از اون کمک نگرفتی؟ -

 .ش، فقط یه همخون انسان، اونم تو شرایطی که تو با مرگ فاصلهی چندانی نداشته باشیاونم یه درندهست کیار -

 .نگاهش به پشت من افتاد و لـ*ـبخند شیرینی همراه با اشک زد

 .میبینی چشماش چهقدر شبیه خودمه -

 اهشآتور با جسم نیمهجان گوزنی که روی شانهاش دست و پا میزد به سمت جسمم میآمد. هردو با حسرت نگ

 میکردیم و او به محض دیدن جسم من که در حالت اغماست و دیدن گیشا که بیجان روی زمین افتاده،

 قدمهایش را شدت داد و با زانو، کنار من به زمین کوبیده شد. دلم برای پرپر زدنش میسوخت. گلوی گوزن را با

 .دندان درید، که صدای پریسیما نگاهم را از او گرفت

 ستم باهاش حرف بزنم. اون فقط از مادرش یه قبر داره و یه انگشتر، خیلی مراقبش باش. اونمفقط دوبار تون -

 !خیلی تنهاست

 چرا اون مثل بقیهی درندهها نیست؟ -

 گـ*ـرد*ن گوزن روی دهان باز من قرار گرفته بود و داغ شدن چیزی درون شکمم احساس میکردم. پریسیما با

 .بغض جواب سوالهایم را میدادحسرت به صورتم زل زده بود و با 

 از خودت نپرسیدی چرا دفو آتور رو بزرگ کرد؟ چرا این ننگ بزرگ رو به جون خرید که یه انسان رو بزرگ -

 کنه؟

 ...واسه انتقام گرفتن از من، به خاطر اینکه تو رو ازشون گرفته بودم. ساحرهشون رو -

 :ته بود گفتوسط حرفم دوید و با عجله درحالیکه دستهایم را گرف

 نه، دفو آتور رو از تو پنهان کرد چون فکر میکرد اونم مثل من ساحرهست! میتونه بزرگش کنه و کاری که من -

 .براشون انجام ندادم رو اون انجام بده

 خب این چه ربطی به ضعف اون نسبت به تاریکی داره؟ -

 :نفسش را بیرون داد و درحالیکه از پشت به آتور زل زده بود، گفت

 بهخاطر اینکه دفو درست حدس زده بود و آتور تا قبل از تبدیلش یه ساحر بود و این رو هیچوقت نفهمید. اما -
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 جادوگرا وقتی به درنده تبدیل بشن، چه خواسته و چه ناخواسته، طبیعت تقاصش رو از ساحرهها میگیره و اون مرگ

 !در تاریکیه

 

 

 

 

 ح طبیعته و پسر بینوای من ناخواسته به نفرین دچار شده. طبیعت وقتیزمانی که خورشید نباشه، تاریکی تنها سال

 قدرتش رو در اختیار جادوگرها گذاشت، به اونها فرمان داد تا پلیدی و زشتی رو از خودشون دور کنن؛ ولی نشد و

 ولی توطبیعت کار خودش رو کرد. درست مثل مردن شینا. زمانی که سقف شب رو ساخت باید تو طوفان میمیرد؛ 

 .مانعش شدی. ولی من مجبور شدم تا بیشتر از این نظم طبیعت رو خراب نکرده بکشمش

 مات حرف زدنش بودم. درست شبیه متن کتابهایش حرف میزد. کتابهایی که بارها برایم میخواند و از رازهای

 به دستها و طبیعت که به ساحرهها سپرده شده بود، حرف میزد. گیج حرفهایش بودم که داغ شدن شکمم،

 پاهایم رسید. احساس سنگینی عجیبی داشتم، انگار هر لحظه پاهایم بیشتر به زمین بند میشد. نگاهم بین جسمم و

 پریسیما میچرخید. صورتش را آنقدر نزدیک کرد که میل بـ*ـو*سـیـدن لـ*ـبهایش چشمهایم را نیمهباز

 :ردکرد. اما تکان خوردن لـ*ـبهایش چیزی را زمزمهوار ادا ک

 .مراقب پسرمون باش، اون تنها یادگار منه. بهش بگو مادرش عاشقانه دوستش داره و همیشه کنارشه -

 قطرههای اشک روی لـ*ـبش، روی لـ*ـبهـ*ـایـم ریخت، کام شیرینی از حالوت عشق اولینم گرفتم و

 .چشمهایم کامالً بسته شد

*** 

 نیرا

 باالی تپه پایین پرت کردم. باد میوزید و پنجههایش را البهالیسنگ زیر پاهایم را با پنجه تکانی دادم و از 

 .موهایم میکشید. صدای خروش رودخانه از پایین تپه و کنار چادرهای تازه بنا شده، گوشهایم را پر کرده بود

 کارهفضای چند ده متریِ پایین تپه درست شبیه روزی شده بود که برای اولین بار وارد قبیلهام شدم. چادرها نیمه

 !بودند؛ ولی به همت بقیه تا آخرِ امشب چادرها آماده میشد، جز یکی

 نگاهم به چادر کرمرنگ و بزرگی دوخته شده بود که تقریباً در مرکز چادرها بود و فضای فراخ داخلش، جای زیادی

 های سیاهداشت. کاغذ طراحیشدهی داخل دستم را مچاله کردم و به سمت صدایی که از پشت میآمد برگشتم. مو

 و لَختش از نیمه، باالی سرش بسته شده بود و چشمهای کشیدهاش، کاغذی که در دستم مچاله شده بود را

 جستجو میکرد. لـ*ـباسِ مردانِ شهری به تنش خوش نشسته بود. لـ*ـباس سیاهرنگ با آستین بلند و یـ*ـقهی

 :و گفتتقریباً بازش، ابروهایم را باال پراند. نگاهی به خودش انداخت 

 .سلیقهی چیتوئه، من انتخابشون نکردم -



www.taakroman.ir  

 

  

 
280 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 

 

 

 

 خندهی کمرنگی از حرفش روی لـ*ـبهایم نشست. خودم متوجه تغییر صورتم نشده بودم وقتی کای را با آن

 :ظاهر غیرمعمول دیده بودم. شلوار جین و بلندش را کمی باال کشید و بوتهای قهوهایرنگش را تکان داد و گفت

 .ازشون متنفرم -

 .فعالً مجبوری تا اومدن یاغیها تحملشون کنی. وقتی مجبور به تبدیل بشی خودبهخود از دستشون راحت میشی -

 .یقهی لـ*ـباسش را باال کشید و کنار من به سمت باالی تپه آمد

 .امیدوارم -

 .را نمیدانستموقتی کنارم میایستاد، خودبهخود نفسم بند میآمد. دلیل این همه کاریزمایی که در او حس میکردم 

 .نفسم را بیرون دادم و سکوت را پایان دادم

 از وود و بقیه خبری نشد؟ -

 نه، نمیدونم چرا تو این سه روزه نتونستن کیارش رو پیدا کنن. ولی امشب باید برگردن حتی اگه دست خالی -

 .باشن. قرارمون بود روز چهارم اینجا باشن

 مراه جیک چادرهای نیمهکاره را آذین میکردند. ویا با ظرف غذایینگاهم به پایین تپه و چیتو بود که به ه

 .نیمخورده، کنارشان نشسته بود و عاشقانه به شکم برآمدهاش دست میکشید و با عشق به همسرش نگاه میکرد

 .کاغذ را در دستم تکانی دادم و به سمت کای، که سمت راستم و اندکی جلوتر ایستاده بود، برگشتم

 .ه باشن پیداش کنن، پس حتماً از اینجا رفته. من نگران گیشام. خدا کنه امشب با گیشا برگردناگه نتونست -

 .ناامیدی در صدایم موج میزد و نگاه جدی کای چیزی از لحن من کم نداشت

 امشب کارای اصلی چادرا تموم میشه. نمیخوای بگی قراره چیکار کنیم؟ -

 .تمقدمم را چرخاندم و درست مقابلش قرار گرف

 با برگشتن مردم ده نمیتونستم یه گله گرگ رو تو خونهم نگه دارم. از طرفی هم دلم برای فضای قبلی اینجا -

 .تنگ شده بود. گفتم با بازسازی اینجا شکوه سابق قبیله رو به یاغیا نشون بدم

 !ولی اون کاغذی که تو دستته چیز دیگهای میگه نیرا -

 .کجی باال آوردم و گفتمکاغذ طراحی شده را با لـ*ـبخند 

 .نمیخوام االن راجعبهش حرفی بزنم. البته فقط تا تموم شدن کار چادرا -

 کاغذ را در دستم تکانی دادم و نزدیک جیب مانتوام بردم. دلم نمیخواست تا از تصمیمم مطمئن نشدم کای و بقیه

 .کشیدچیزی بفهمند. دستم را در نزدیکی جیبم گرفت و کاغذ را از دستم بیرون 

 .لـ*ـب پایینم را با حرص به دندان گرفتم و به گستاخیاش خیره شدم
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 .بدش به من کای -

 

 

 

 

 .بعد از چند ثانیه زل زدن به کاغذ، نگاه آتشگرفتهاش را به من دوخت

 عقلت رو از دست دادی نه؟ این چیه نیرا؟ -

 :کاغذ را از دستش کندم و تا زدم و بدون نگاه کردن به صورتش گفتم

 ...دلم نمیخواست تا مطمئن نشدم کسی متوجه بشه؛ ولی -

 :کاغذ را در جیبم فرو کردم و بیتوجه به نگاه عصبی و منتظرش ادامه دادم

 !نیمههای شب بعد از اینکه همه خوابیدن تو چادر بزرگ منتظرتم. اصالً دلم نمیخواد کسی بفهمه -

 او تپه را پایین رفتم. ریسهی طنابهای رنگی، گوشهای موهایم را از پشت سرم روی شانهام کشیدم و بیتوجه به

 تلنبار شده بودند و صفا از نردبانی که به درخت تکیه داده بود، باال رفته بود. دستی برایش تکان دادم، درحالیکه بند

 ضادباالیی چادر را محکم میکرد، پاسخم را داد. به سمت ویا رفتم، لـ*ـباس سفیدرنگ و نخی که به تن داشت، ت

 عجیبی با ریسهی موی سیاهی که روی شانهاش بود، بهوجود آورده بود. ناخنکی به غذای پیش رویش زدم و

 :بیتوجه به جیک که زیرچشمی نگاهم میکرد، گفتم

 گرگ کوچولومون در چه حاله؟ -

 .ج میزدهنوز صورت رنگپریدهاش، به شادابی سابق برنگشته بود و غم نبود تیا، در چشمان درشت و سیاهش مو

 .با لـ*ـبخند سرسری پاسخم را داد و نگاهم را به سمت جیک کشاند

 چیزی الزم نداری؟ -

 :سنگی که میان دستش بود را محکم روی میخی که در زمین فرو میکرد کوبید

 نه، فقط یکم وسایل آسایش کم داریم. مثل فرش و یکم ظرف و ظروف و... قرار نیست روی خاک ازشون -

 !که؟پذیرایی کنی 

 نه، تا فردا همه رو آماده میکنم. شب چیتو رو بفرست هرچی الزم بود از خونه برداره، بقیهش هم فردا آماده -

 .میکنم

 طناب محکمی که قرار بود دور میخ بزرگ پیچیده شود را چنگ زدم و محکم نگه داشتم تا کار جیک راحتتر

 :شود. دوباره طاقت نیاوردم و گفتم

 اومدنشون آنچنان جشنی برپا کنید که جایی برای بهانهگیریهای قبیلهای نمونه. هرچی که دلم میخواد برای -

 .احساس میکنی برای سرخوش نگه داشتن یاغیها الزمه رو فراهم کن

 نگاه متعجب جیک، چشمهایم را درید. ابروهای پرپشت و سیاهش گرهی بزرگی خورد و خط آفتابسوختگی
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 .عرق از شقیقههایش به زمین میریختپیشانیاش را پوشاند. قطرههای 

 .نمیدونم چرا نمیفهمم چی تو سرت میگذره، راهنما -

 

 

 

 

 .کلمهی آخر را با لحن خاصی ادا کرد. لـ*ـبخند کمرنگی زدم، طناب را رها کردم و ایستادم

*** 

 این کتاب در سایت نگاه دانلود ساخته ومنتشر شده است

www.negahdl.com 

*** 

 .مون کاری رو بکنم که اونا با من کردنفقط میخوام ه -

 نگاه مغضوب کای و متعجب جیک را بدون پاسخ گذاشتم و روسری گلداری که به شاخهی آویزان گره زده بودم

 .را کشیدم و روی سرم انداختم

 .من میرم ده، کلی کار هست که باید انجام بدم. برای شام و استراحت منتظرتونم -

 .*ـبخندِ کشیدهای پاسخ دادم و از زیر نگاههای عجیبشان فرار کردمخداحافظی چیتو را با لـ

*** 

 هوا کامالً تاریک شده بود و تمام مسیر، هزار بار اتفاقات را مرور کردم تا دلیلی برای اوضاع گیشا پیدا کنم؛ اما

 کرده بود و صدای بیفایده بود. خودم را ابتدای کوچهی آزادی پیدا کردم. بوی کوفتهی سیمین تمام کوچه را پر

 شُرشُر آب از حیاط خانهی ملک را از پشت در هم میشنیدم. ملک همیشه شبها به محض رسیدن به خانه،

 گلهای باغچهی کوچکش را آب میداد و کمی هم به دیوارهای سیمانی حیاط میپاشید. بوی مـ*ـسـتکنندهاش

 .تظر شدم در باز شوداز این فاصله هم روحم را نوازش میکرد. تقهای به در زدم و من

 صدای قدمهایش، با آن کفشهای به اصطالح قیصری را میشنیدم که به در نزدیک میشد.احوالپرسی گرمی

 :کردیم و درحالیکه نگاهم مدام سرِ پلههای سنگی حیاط، سیمین را جستجو میکرد، گفتم

 سیمین خونه نیست؟ -

 :یکرد، گفتملک درحالیکه قالیچهی روی نیمکت داخل حیاط را مرتب م

 .االن پیداش میشه، بشین دخترم -

 روی قالی قرمزرنگِ روی نیمکت نشستم. ملک شیشهی تر شدهی عینک گردش را با دستمالگردن زرشکیاش

 :خشک کرد و روی چشمهایش گذاشت

 از گیشا خبری نشد؟ -

 نه، از اردشیرخان چی؟ -
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 !س میگیره تا ببینه گیشا رو پیدا کردیم یا نهفقط دیروز از یکی از ایستگاههای جنگلبانی با اداره تما -

 

 

 

 

 پس خودشم هنوز نتونسته پیداش کنه. البته از اینکه با هیراده خیالم راحته؛ ولی نمیدونم چه بالیی سرش -

 .اومده

 گرم صحبت بودیم که صدای چرخیدن کلید در درب آهنی خانه حرفمان را قطع کرد. سیمین با روسری کوچک

 های رنگشده که کموبیش از زیر روسری بیرون آمده بود، وارد خانه شد. چادر رنگی که سرش کردهقرمزرنگ و مو

 .بود نشان میداد همین اطراف بوده و زحمت پوشیدن مانتو را به خودش نداده است. به سمتش رفتم

 .بـ*ـو*سـههایش، با محبت به سروصورتم مینشست.خودم را کمی عقب کشیدم

 خوبی سیمینجون؟ -

 :ادرش را از سرش پایین انداخت و با لحن مغمومی گفتچ

 من رو ببخش نیرا، اگه اون شب حسابی مراقب ارورا بودم اون اتفاق نمیافتاد. اصالً نفهمیدم اون خیرندیده -

 ...چهجوری اومد این بچه رو برد! شرمنده که نتونستم امانتدار

 ی جمالت داشت. دستم را روی شانهاش گذاشتم وباز هم پرحرفیهایش شروع شده بود، سرعت عجیبی در ادا

 :چشم در چشمش گفتم

 !سیمین، سیمین... آروم باش. اتفاقی نیفتاده که! خدا رو شکر تو و آقای ملک زندهاین و همین یه دنیاست -

 .اشک گوشهی چشمش را با انگشت گرفت و پارچهای که الی روزنامه گذاشته شده بود را به سمتم گرفت

 اجان، این رو برای ویا دوختم. فک کنم بهش بخوره. وقتی ملک گفت چه بالیی سرِ اون دختره، تیا اومدهبیا نیر -

 .نمیدونی چه حالی شدم. دختر خیلی خوبی بود. اون چند روزی که پیش من بودن خیلی مراقب خواهرش بود

 !دخترهی بیچاره

 چند روزه تقریباً به خاکستر نشسته بود را بیدار اسم تیا لـ*ـبخند روی لـ*ـبهایم را جمع کرد و آتشی که این

 کرد. بار قبلی که به خانهی ملک آمدم، تیا اینجا بود و از اینکه حسابی نگاهش نکردم و نتوانستم دوست خوبی

 برایش باشم، احساس ندامت میکردم. سیمین روزنامه را روی دستهایم گذاشت، به ناچار گرفتم. کاسهی چشمم

 :کهای سیمین هم اجازهی پرحرفی به او نداد. ملک واسطهی لحظهی مزخرف آن شب شدپر شده بود، اش

 ولش کن زن، نرسیده بساط گریه رو پهن کردی؟ این دختر تازه رسیده، بیا یه چیزی بیار بخوره. بیا نیراجان، بیا -

 .بشین تا این زن ما تمام بدبیاریهات رو یادت ننداخته

 :قهزده را جمعوجور کردم و رو به ملک گفتمبا چند پلک پشت سرِهم اشک حل

 نه الزم نیست، باید برگردم ده. فقط اومدم که یه خبری از پدر گیشا بگیرم. فقط اگر خبری ازش شد منم در -
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 .جریان بذارید

 !نه وایسا، وایسا -

 

 

 

 

 لک نگاهش را ازاین را سیمین با عجله گفت، سپس چادرش را در دستش جمع کرد و به سمت آشپزخانه دوید. م

 .پشت سیمین گرفت

 .بمون بعد از شام برو -

 .نه ممنون، باید برگردم -

 .سیمین از پلهها به سمتم آمد. لقمهی نانی که در دستش بود را پیچید

 !بیا نیراجان، تو راه بخور -

 .با لـ*ـبخند تلخی لقمه را از دستش گرفتم

 .ممنون سیمینجون. آقای ملک منتظر خبرتون هستم -

 .باشه دخترم -

 .روزنامهی درون دستم را چنگ زدم و به سمت در رفتم

 خداحافظ -

 .صدای کوبیده شدن در را پشت سرم شنیدم. نور المپ چشمکزن ابتدای کوچه من را به سمت خودش کشاند

 اهم بهباران تازه تمام شده بود و قطرههای آب، با نور آتش میدرخشیدند و از روی برگها پایین میخزیدند. نگ

 کف دستهایم بود که پوست تنهی درخت و زبری الوار، حسابی کثیف و زخمیاش کرده بود. همه دور آتش جمع

 شده بودیم؛ اما هیچکس رمق حرف زدن نداشت. تکه گوشتی که بوی سوختگیاش را به راحتی حس میکردم، از

 می شیرین گوشت شکار به مذاقمروی آتش بیرون کشیدم. هر کس سهم خودش را از آتش گرفت. طعم لذیذ و ک

 خوش آمده بود؛ اما میل آنچنانی به خوردنش نداشتم. سیخ فلزی را در دستم میچرخاندم و در ظاهر غذایم را

 وارسی میکردم اما در دنیای دیگری غرق بودم. قرار بود امشب وود و بقیه برگردند. قرار بود تکلیف کیارش را

 صورت درهم و بقکردهی کای هم از عصر ساز مخالف میزد. تکهای گوشت یکسره کنند؛ اما هیچ خبری نبود و

 را با دستم بازی دادم که فرود چیزی را روی زانوهایم احساس کردم. آرنجم را باال کشیدم و نتوانستم جلوی تک

 .خندهام را بگیرم

 .فک کنم بِگردی جای بهتری هم برای خوابیدن پیدا کنی -

 .ت رو به کسی ندیبه شرطی که قول بدی غذا -

 از این که دوباره شیطنتهایش شروع شده بود و از الک غمبار این چند وقته بیرون آمده بود خوشحال بودم. سیخ
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 .آهنی را سمتش گرفتم

 

 

 

 

 .بیا، من اصالً میلی به خوردنش ندارم. داشتم به این فکر میکردم کجا پرتش کنم -

 :به آن دندان میکشید، گفت گوشت سیاهشده را از دستم گرفت و درحالیکه

 .چرا چیزی نمیخوری؟ از صبح تا االن چیزی نخوردی -

 .خیلی نگرانم. چیزی از گلوم پایین نمیره -

 جیک و ویا غذای تمامشدهشان را کنار آتش رها کردند و از ما جدا شدند. قدمهای بیجان جیک خستگیاش را

 سنگین شدهاش را از قالیچهای که روی آن نشسته بود، فریاد میزد. دستهای ویا در دست جیک قالب شد و وزن

 جدا کرد. هر دو بدون کالمی حرف زدن به سمت چند چادر آنطرفتر رفتند. اصالً خوشحالی چادر جدیدشان را

 نمیشد در چهرههای خسته و مغمومشان دید. نگاهم را از پشت سر آنان گرفتم و با انگشت سبابهام، چشمهای

 .ر دادمخستهام را کمی فشا

 :صدای چیتو از الی غذایی که در حال جویدنش بود، بیرون پرید

 تو چیزی نخوری وود پیداش میشه؟ -

 با شنیدن اسم وود دلم ریخت و دوباره دلتنگش شدم. از وقتی برگشته بود، لحظه لحظه بودنش برایم سرشار از

 بخندهایش میشدم و در نیمهی دیگراحساسات عجیب و غریب بود. با نیمی از وجودم عاشقانه غرق در لـ*ـ

 وجودم، دندانهای نیش بیرونزدهاش لحظهای رهایم نمیکرد. دستم را زیر سرش انداختم و از روی زانویم بلندش

 .کردم

 یه عادته، وقتایی که نگرانم نمیتونم چیزی بخورم. توام پاشو ببین چادر خودت و صفا چیزی کم نداره ؟ -

 .صفا وسط حرفم دوید

 .رجیح میدم زیر سقف و کنار شومینه بخوابممن ت -

 اصالً فراموش کرده بودم او یک انسان است و سرمای پاییزِ رو به اتمام، را نمیتواند تحمل کند. نگاهم به سمتش

 چرخید. قد نسبتاً کوتاه و لـ*ـباس گرمی که به تن کرده بود حسابی کثیف و خاکی شده بود و موهای سفید و

 اش را فریاد میزد. چاقوی نقرهاش را از گوشت نیمخوردهی روبهرویش بیرون کشید و باچربشده اش، خستگی

 :پارچهی شلوارش پاک کرد. ریشهای سفید و نامرتبش را دستی کشید و گفت

 .من برمیگردم ده. فک کنم تو بخوای امشب رو اینجا بمونی؛ ولی من به شدت به حمام خونهت احتیاج دارم -

 ای صبحانه هم چیزی تو یخچال باشه. فقط برای گرم شدن آب یکم صبر کن. خیلی وقتهحتماً. فک کنم بر -

 .تعمیر اساسی الزم داره
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 چاقو را داخل غالف فرو کرد و سر کمرش چپاند. کمی مکث کردم و دلشورهای که مدتها بود، رهایم نمیکرد را

 .بار صفای خسته کردم

 

 

 

 

 !جنگل به آرامش رسیده یا نه فقط مراقب باش. مطمئن نیستم هنوز این -

 پارچهی بقچهشدهی کنار پایش را چنگ زد و با لـ*ـبخند خستهای به سمت تاریکی مطلق چند متر آنطرفتر

 .آمد

 چادر خودت رو دیدی؟ -

 .با صدای نگاهم به سمت جهت چشمهایش چرخید

 چادر من؟ -

 نگهای فیروزهایرنگ آذین شده بود. تمام مدتچادر نسبتاً بزرگی بود که با پرهای رنگی و نوارهای ریسهای و س

 .تصور میکردم کای این چادر را برای خودش آماده میکند

 مگه چادر کای نیست؟ -

 خندهی شیطنتباری تحویلم داد و ایستاد. استخوانی که به دندان میکشید را پرت کرد و دستش را زیر کتفتم

 .انداخت

 .پاشو بیا -

 ابروهایم درهم کشیده شد، قدمهای شلختهام را دنبالش کشاندم. هیزم آتشداری درحالیکه از کشیده شدن کتفم،

 که از آتش بیرون کشیده بود، مسیر چند متری تا چادر را روشن کرد. درب پارچهای و ضخیم چادر را کنار زد و وارد

 قط به چیزهایی زل زدهشدم. نور کمسوی آتش، اتاقک چند متری زیبایی را برایم به نمایش گذاشته بود. از تعجب ف

 بودم که اصالً تا به حال ندیده بودم. چیتو قدمی از من جلوتر کشید و آتش را باال آورد. دیدن چهرهی مادرم در قاب

 :عکس آبیرنگ و ساده، بغض به گلویم انداخت. دستم ناخودآگاه روی چهرهی زیبایش کشیده شد و با تعجب گفتم

 .ودممن که این رو به سیمین سپرده ب -

 خب منم از سیمین گرفتمش! یعنی کای گفت اگه قرار باشه تو با گرگا بمونی، باید یه چادر داشته باشی. همهی -

 .کاراش رو هم خودش انجام داد

 با اینکه اصالً دلم نمیخواست چشم از صورت معصوم مادرم بگیرم، اطراف را رصد کردم. در دل برای این کار

 .ه طوری مراقبم بود که احساس ناراحتی نکنم و اینبار حسابی سنگ تمام گذاشته بودکای از او تشکر کردم. همیش

 از سقف شیروانی چادر، صدفها و اشیاء عجیبی آویزان شده بود. دستم را روی آنها میکشیدم که پر سیاه کالغ،

 ی که برایم با ارزشالبهالی آنها نگاهم را به سمت خودش کشاند. کای فکر همه جا را کرده بود و تمام چیزهای
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 بود را داخل چادر آورده بود. فرش دستباف و پشتیهای گلبرجستهی خانهام عجیب به آن چادر خوش نشسته بود

 و حتی تخت آهنیام با ظاهر مرتب و رنگشدهاش باز هم کهنه به نظر میرسید. از خوشحالی روی پاهایم بند

 

 

 

 

 ستون کناری چادر محکم شده بود. پوستین گرم و قهوهای که نبودم. آینهی قدی گوشهی اتاقم با قاب آهنی به

 .روبهروی آن پهن شده بود بوی عجیبی میداد

 هیزم را از چیتو گرفتم و در فضای رویایی اتاقم چرخی زدم. نمیدانستم چه بگویم. این اولین باری بود که به

 در نگذشته بود؛ ولی احساس داشتن یکمکانی آنقدر دلـ*ـبسته میشدم. هنوز چند دقیقه از آمدنم به این چا

 .همچین مکان رویایی هوش و حواسم را بـرده بود

 .بیا اینا رو ببین -

 با انرژی که به پاهایم دویده بود، به سمت چیتو پریدم. بقچهی سفیدرنگی را روبهرویم باز کرد. بوی گلهای یاسی

 .که از آن پخش شده بود تا انتهای جانم رسوخ کرد

 ؟بوی چیه -

 .یاس. خودم از یکی از خونههای شهر کندم و گذاشتم الی لـ*ـباست. اینم کمک ویا به ساختن چادرت -

 لـ*ـباس بیرنگ و آبیمانندی را از بقچه بیرون کشید. لـ*ـباس سادهای بود که طبق آیین گرگها دوخته شده

 بند چرمی و دستدوزشدهی پهنش منبود. بلند با دامن آذینشده و آستینهایی که کمی تا روی پنجه میآمد. کمر

 را یاد کمربند آلفای قبیلهها میانداخت. با لـ*ـبخندی به پهنای صورت به محبت خانوادهام زل زده بودم. لـ*ـباس

 .را به سـ*ـیـنـهام چسباندم و به سمت گلِسری که کف بقچه بود دست کشیدم

 این چیه؟ -

 .سنگای خاصی درست شده اینم من درست کردم. خیلی زیبا نیست؛ ولی از -

 تاجی که با سیمهای نقره و سنگهای مات و براق ساخته شده بود را از دستم گرفت و با اشتیاق فراوانی شروع

 .کرد

 ...این سنگا هر کدوم خاصیت خودشون رو دارن؛ مثال این، نشانهی قدرته. یا این، صاحبش رو زیباتر نشون میده -

 زیباتر؟ -

 !ای اومدن یاغیها و سفیدها حسابی بدرخشیآره دیگه، باید بر -

 با اومدن اسم یاغیها، دستهایم شل شد و خنده از روی لـ*ـبهایم پر کشید. لـ*ـباس را روی زمین گذاشتم و

 بلند شدم. انگار تمام این لحظهی رویایی را فراموش کردم و اتفاقاتی که ممکن بود در این چند روزه بیفتد را به

 .چشم دیدم
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 .ه تغییر ناگهانی من نگرانش کرده بود. تاج را رها کرد و ایستادچیتو ک

 چی شد نیرا؟ -

 

 

 

 

 هیچی، یه لحظه یادم رفت قراره چه اتفاقاتی بیفته و عین دختربچههای لوس و بیفکر داشتم با اتاقم ذوق -

 .میکردم، درحالیکه نمیدونم تا چند روز دیگه، قراره چه بالیی سر این چادرا بیاد

 .بخند چهرهی اوهم جمع شده بود و دیگر از شیطنت چشمهایش خبری نبودلـ*ـ

 فک میکنی ما نمیدونستیم؟ ولی اگه این خوشی فقط چند روز هم عمر داشته باشه، بازم ارزش لـ*ـذت بردن -

 .رو داره

 .پوف محکمی کرد و با چرخاندن نگاهم در چند متر اطرافم، از چادر بیرون زدم

*** 

 جیک

 دور مچم را باز کردم، نگاهم از پشت به شانههای افتادهی ویا بود. از وقتی تیا رفته بود، کمتر حرفبند چرمی 

 زدنش را میدیدم؛ چه برسد به لـ*ـبخند زدنش. دستش را به ستون گرفت و با حرکت آرام زانوهایش، به جای نرم

 متش جهیدم و بالشت پری که کنارشو گرمی که از بهترین پوست حیوانات برایش تهیه کرده بودم نشست. به س

 بود را پشت کمرش گذاشتم. کالفگی در حرکات سریع دستهایم مشخص بود. نمیتوانستم حرفی بزنم. سکوت

 ویا، برایم سنگینتر از شکستهایی بود که در جوانی از گرگهای پختهتر خورده بودم. کنارش زانو زدم. درحالیکه

 :یکشیدم، گفتپوست بزرگ و کرمرنگ را روی پاهایش م

 !اگر حرف نمیزنم دلیل به این نیست که نمیفهمم چته؟ -

 گره ابروهایم باز شد و دستهایم بین زمین و آسمان خشک ماند. صدایش خستگی کار این چند روزه را از تنم

 :بیرون کرده بود. فاتحانه کنارش خزیدم و درحالیکه دستم، شکم برجستهاش را نوازش میکرد. گفتم

 . کارای نیرا خیلی کالفهم میکنه! مطمئنم یه فکر عجیب غریبی تو سرش هست؛ ولی نمیدونم چی تونگرانم -

 .سر این گرگ نابالغه

 :کالفه دستم را از روی شکمش کشیدم و نیمخیز شدم. بند موهایم را با انگشت سبابه بیرون کشیدم و ادامه دادم

 ...نمیدونم چرا واسه اومدن یاغیا انقدر داره -

 خطونشان کشیدن با افکارم بودم که دستهای ویا، گرگ ماده و وحشیِ سالهای پیش، بند موهایم را نشانه وسط

 رفت. هنوز هم در نگاهش قدرت و عشق چند سالِ پیش را میدیدم. زمانی که جنگیدن او را با یاغیها دیدم،

 ان روز نگاهش برایم تا همین امشب،دانستم این گرگ ماده تنها کسی است که میتواند مادر فرزندم باشد. از هم
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 !قدرت بود و بس

 .اونم میخواد مثل تو از خانوادهش مراقبت کنه -

 

 

 

 

 ولی من نمیتونم جون تو و بچهای که برای داشتنش اینهمه مدت منتظر بودیم رو دست یه راهنمای -

 رگردیم؛ ولی... نمیدونم چرابیتجربهای مثل نیرا بدم. چند بار خواستم ترکشون کنم و با تو پیش محافظین ب

 !نمیشه

 :پنجهای الی موهای خاکی و کثیفم کشید و چانهاش، شانهام را نشانه رفت

 جیک تو اگرم بخوای نمیتونی قبیلهت رو رها کنی، حتی اگه مجبور باشی به دستور دختربچهای مثل نیرا عمل -

 حال و روز تو رو نفهمم. حرفی که تو سرتهکنی. پس لطفاً جوری وانمود نکن که کشته شدن تیا باعث شده من 

 !این نیست جیک

 میدانستم نمیشد حقیقت را از او پنهان کرد. از سر کمر چرخیدم و اجازه دادم دستهای ظریفش از روی شانهام

 بچرخد. کامالً صورت به صورتش به حالت اول برگشتیم. چشمهای درشت و سیاهش به چشمهایم دوخته شده بود،

 حقیقت را بگویم یا نه!... دسـ*ـتـ*ـش روی گـ*ـرد*نم خزید و جای زخمی که از شکنجهی آننمیدانستم 

 درندهی لعنتی مانده بود را کمی نوازش کرد. قفل دهانم باز شد. نـ*ـوازشهایش خوی حیوانیام را قلقلک میداد و

 .قاومت کنمنمیتوانستم در برابر محبتی که بعد از چندین روز باالخره رخ نشان داده بود م

 از دیروز تا االن یه چیزای عجیبی دارم حس میکنم. چیزی که خون تو رگهام رو داغ میکنه، نفسم رو تنگ -

 .میکنه

 .دستش از نوازش ایستاد

 تو یکی از اصیلترین گرگای قبیلهای، حس تو نسبت به درندهها از همه قویتره. نگو که وجود اونا رو داری حس -

 میکنی؟

 ه صورتم کشیدم، نگرانی حدقهی لرزان چشمهایش باعث شد دندانهایم روی هم بلغزد و صدایم درکالفه دستی ب

 .سرش بپیچد

 .مطمئن نیستم -

 نفسهایش تند شده بود، میتوانستم ترس را در حرکت قفسهی سـ*ـیـنـهاش ببینم. دستم را زیر سرش کشیدم و

 .موهای آشفته و سیاهش را به سـ*ـیـنـهام چسباندم

 .مئن باش نمیذارم اتفاقی برای تو و بچهمون بیفتهمط -

 :با لحنی که مطمئناً از سر آگاهی به واقعیت بود گفت
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 .پس با بقیه حرف بزن -

 .سرش را بلند کرد و در چشمهایم زل زد

 .به بقیهی گرگا خبر بده. اگر اونا این اطراف باشن باید فکری کرد -

 

 

 

 

 .سـ*ـیـنـهام چسباندم دستم را روی سرش کشیدم و سرش را به

 .فردا صبح. امشب رو بذار همه استراحت کنن، فردا راجعبهش حرف میزنیم -

 نگاهم به روبهرو خیره بود و منتظر بودم چشمهای گرگ زیبایم روی سـ*ـیـنـهام گرم شود. نمیتوانستم به نیرا

 .یریهای عجیب و غریب او بنشینماعتماد کنم و با حسی که هنوز از درست بودنش مطمئن نبودم، منتظر تصمیمگ

 ویا با اعتماد به حرف من روی سـ*ـیـنـهام آرام گرفت و به یک ساعت نکشید که خوابش سنگین شد. سرش را با

 دست آزادم بلند کردم و روی بالش کنار سرش گذاشتم. پوست طالیی و عـ*ـرقکردهاش زیر نور مشعل باالی

 الی انگشتهایش بود را بیرون کشیدم و با بـ*ـو*سـهای به پیشانیاش، سرمان، برق میزد. بند موهایم که هنوز

 :دل از او کندم. کنار گوشش زمزمه کردم

 .طلوع آفتاب پیشتون هستم -

 عـ*ـطر تـ*ـنش را تا انتها به جان کشیدم و بـ*ـو*سـهای بر فرزند نرسیدهام زدم. لـ*ـباسم را از حصار بازوهای

 .ه موهایم را میبستم، از چادر بیرون زدمدرشتم آزاد کردم و درحالیک

*** 

 نیرا

 .از چادر بیرون زدم. هرچه کنار آتش دنبال کای گشتم پیدایش نکردم. نور مشعل داخل چادر بزرگ روشن بود

 بیاعتنا به چیتو که با دهان باز پشت سرم میآمد به سمت چادر بزرگ رفتم. پارچهی ورودی را کنار زدم و وارد

 که هنوز از تمام ستونهای چوبی میآمد، تمام فضای چادر را پر کرده بود. کای درحالیکه بند شدم. بوی قیر

 قرمزرنگ باالی در چادر را محکم میکرد با دیدن من کمی خودش را عقب کشید. نمیتوانستم از زحمتی که برای

 ه ابروهایم متوجه نشود،چادرم کشیده بود سرسری بگذرم. درحالیکه تالش میکردم تشویش چهرهام را از پس گر

 .دستی به موهای پریشان کنار گوشم کشیدم

 اینجایی؟ -

 .هنوز یکم کار داشت -

 .چیتو سرش را داخل کشید و سکوت یکبارهی ما باعث شد کامالً وارد نشود

 .قیافهتون داد میزنه مزاحمم -
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 .ف محکمی بکنمابروهایش باال پریده بود و لـ*ـبخند شیطنتبار گوشهی لـ*ـبش، باعث شد پو

 .نه بیا تو -

 .نه خیلی خستهم. کم کم دارم شبیه گرگای مرده میشم، میرم بخوابم -

 

 

 

 

 در پارچهای را پایین انداخت و در کمتر از پلکزدنی غیب شد. نگاهم پشت سر چیتو بود که صدای کای بند دلم را

 .پاره کرد

 قرار بود تا مطمئن نشدی حرفی نزنی؟ -

 .یستمهنوزم مطمئن ن -

 پس نگو با اون یه تیکه کاغذ دستت میخوای قتل عام کنی؟ -

 .نه این فقط یه تهدیده کای -

 :کاغذ را از جیبم بیرون کشیدم، هنوز کامالً بازش نکرده بودم که کای گفت

 تهدید برای کی؟ برای یه گله گرگ؟ اونم با این؟ -

 این سقف لعنتی رو ساخته؟ کی امنیت گرگها و تهدید برای اونایی که به محض رسیدن میخوان بپرسن، کی -

 دنیای آدما رو به خطر انداخته؟ جواب تمام این سواال به کی میرسه کای؟ به وود! به کسی که بهم هشدار داده

 .بودن نباید پیش من برگرده و با گرگها باشه

 وقتی سکوت کای را دیدم، جمالت پشت سرِهم درحالیکه به چشمهای کای زل زده بودم از دهانم بیرون میآمد.

 :درحالیکه کاغذ را روی زمین باز میکردم، چهارزانو کف چادر نشستم و ادامه دادم

 این حکم آخرین تیر رو داره. اگه شورا به از بین بردن سقف شب و تعیین قانون جدید بر اساس قوانین راهنما -

 ...اها وایستم، مجبورمراضی شد که شد. اگر نشد و نتونستم جلوی یاغیها و بقیهی آلف

 تا کی میخوای ادامه بدی نیرا؟ -

 وسط حرفم پریده بود، سوال بیربطش سرم را باال کشاند. روبهرویم نشست و درحالیکه کاغذ را کنار میکشید،

 :چشم در چشم ادامه داد

 اختهتا کی میخوای پشت وود وایسی و اینهمه سختی رو تحمل کنی؟ اگه وود برنمیگشت این لعنتی س -

 .نمیشد، تیا و شینا نمیمردن و االن مجبور نبودیم واسه کشتن آلفاهای نژادمون، تله بسازیم نیرا

 جمالت از الی دندانهای بههم چسبیدهاش درحالیکه چشمهایش طالیی شده بود بیرون میغرید. نفسم تند شده

 .بود، تمام تالشم را میکردم تا کاسهی داغشدهی سرم را نادیده بگیرم

 !گه ترسیدی بگو کایا -
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 طعنهای که به گرگ محافظ روبهرویم زده بودم، آتشی شده بود که پوست صورتش را سرخ کرده بود. خودش را به

 :سمتم کشید و درحالی که مشتش کنار بدنم به زمین کوبیده شد، پرقدرتتر غرید

 ...چرا خودت رو به حماقت میزنی؟ چرا میخوای همین تعداد باقیمونده رو هم -

 

 

 

 

 من احمق نیستم، مثل تو هم یه کوه یخ و بیاحساس نیستم. من فقط میخوام خانوادهم رو حفظ کنم، سرنوشت -

 !بقیهی گرگا به من ربطی نداره. بفهم کای، من مقصر تمام بدبختیهای وودم

 سمت خودمبغض عجیبی وسط چنگ و دندان کشیدنم برای کای به گلویم چنگ زد. کاغذ را از کنار دست کای به 

 :کشیدم و درحالیکه سعی میکردم غرورم را حفظ کنم ادامه دادم

 اگه من اون شب یکی از پسرای کاترین رو نمیکشتم، وود االن انسان بود و میتونستم... یعنی میتونست کنارم -

 .باشه! من در قبال سرنوشت وود مسئولم

 پس دوستش نداری؟ -

 :کامالً از دستم در رفته بود گفتمبدون لحظهای مکث درحالیکه افسار خشمم 

 !معلومه که دارم لعنتی -

 پس نگو مسئولیت، نگو نیرا... این دوستداشتن توئه که اون رو برگردوند. چرا رهاش نکردی؟ چرا بهش نگفتی -

 .واسه همیشه بره؟ اگه از خودت میروندیش اون برنمیگشت

 بور میشدم با گرگ سفید و قدرتمند پیش رویم بجنگم وهر دو میغریدیم و اگر این جدال ادامه پیدا میکرد مج

 پوست سرد انسانیام را بدرم، تا حرفهای کای را نقض کنم. کای درحالیکه متوجه بغض سرد و اوضاع وخیم من

 :شده بود، کمی عقب کشید و با لحنی آرامتر ادامه داد

 ست، چهقدر میتونه براش خطرناکرهاش کن بذار بره. بهش بگو اون نیمهی گرگینهت که به خونش تشنه -

 باشه. بهش بگو کنار تو موندن جز بدبیاری چیزی براش نداره و آخر سر بهخاطر بچهبازیهاتون، سر جفتتون به باد

 .میره

 حرفهایش را قبول داشتم اما دلم نمیخواست باور کنم. من با وود اولین عشق را تجربه کرده بودم و هرگز

 رایم مانده بود و اندازهی تمام وجودم دوستش داشتم را رها کنم. منم کمی آرام گرفتم ونمیتوانستم تنها کسی که ب

 :درحالیکه کاسهی چشمم به خاطر تندی کای خیس شده بود، گفتم

 اسمش بچهبازی نیست. اسمش عشقه! درک میکنی؟ نه! تو چه میفهمی دوست داشتن چیه وقتی مثل یخ -

 !سردی لعنتی

 من نمیفهمم؟ -
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 ند عصبی و تمسخرآمیزی روی لـ*ـبهایش نشست و درحالیکه درد را در چشمهای سیاه و ریزشلـ*ـبخ

 :میدیدم، نالید

 نخواستی ببینی! االنم که چشمات رو بستی و داری به تلهای فکر میکنی که ممکنه قتلگاه تو و خانوادهت بشه -

 .راهنما

 

 

 

 

 د. من با بیرحمی تمام محبتهایش را نادیده گرفتهمبهوت نگاهش میکردم، هضم جملهی اولش برایم سنگین بو

 .بودم و حقش نبود اینگونه پاسخ مهر و عالقهی بدون توقعش را بدهم

 ...واسه اینکه بودنت رو ببینم چشم نمیخواستم کای! فقط -

 حرفم را نیمه خوردم و ترجیح دادم مثل همیشه سکوت بین احساس من و کای حکمفرما باشد. او برایم حکم

 وهی را داشت که اگر وود نبود دلـ*ـبستهاش میشدم؛ اما هرگز نمیتوانستم عشق وود را لحظهای، حتیک

 .لحظهای با محبت کای عوض کنم

 :بغضم را قورت دادم و نگاه پرمعنا و آتشگرفتهی محافظ و همراه همیشگیام را بیجواب گذاشتم

 .ری و بدون فکر با گرگا کنار بیامکمکم کن کای! این آخرین باره. باور کن نمیتونم همینطو -

 .کامالً آرام شده بودم و لحن التماسگونهام، چشمهای تشنه و ناامید کای را به کاغذ پیش رویم دوخت

 !هنوز نفهمیدی که همیشه کنارتم، حتی اگه ازم نخوای -

 عشق بیتوقع ودر صدای مردانهاش حسرت و غمی را حس کردم که تمام وجودم را آتش زد. من احمق نبودم و 

 بیسروصدای کای را نسبت به خودم حس میکردم و با انگ بیمحبتی و سرد بودنی که به او زده بودم، حس بدی

 .نسبت به خودم داشتم

 .دستم ناخواسته، دستش را که روی زمین ستون شده بود را نشانه رفت، پرش یکبارهی چشمهایش را دیدم

 .ممنون که همیشه بودی -

 ش از پس نور کمجان نارنجیرنگ مشعل گوشهی چادر به نگاهم گره خورد، از ادامهی این حسنگاه جانگرفتها

 :وحشتناک خودم را منع کردم. دستم را کشیدم و درحالیکه نگاه تشنهی کای را احساس میکردم گفتم

 .درست همینجا قراره ساخته بشه. یه گودال بزرگ پر از نیزههای چوبی -

 :شد و گفتدست کای روی کاغذ کشیده 

 این چیه؟ -

 این درپوش بزرگ گوداله که با پاره شدن طنابهایی که از کنار چادرها باال میاد، باز میشن و هرچیزی که -

 .روشون باشه رو ته گودال میفرسته
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 چهجوری میخوای همهشون رو اینجا جمع کنی؟ -

 :درحالیکه انگشتم روی کاغذ کوبیده میشد گفتم

 روی این درست میکنیم که به محض وخیم شدن اوضاع همهشون رو به درک واصل کرسی آلفاها رو درست -

 .کنم

 .این عین دیوونگیه، بقیهی گرگا امانمون نمیدن -

 

 

 

 

 من راهنمام، این رو خودتون مدام تو گوشم خوندین. اگر هرکدوم از اونا یا حتی همهشون بخوان بالیی سر من و -

 نمیدم و راهنمای اصلی رو بهشون نشون میدم. حتی اگه مجبور بشم تمام آلفاهاخانوادهم بیارن، لحظهای امونشون 

 رو یه جا آتیش میزنم تا قدرت راهنمای اصلی رو به چشم ببینن! اونوقت، وقتشه که خودم دنیای گرگینهها رو

 .هدایت کنم

 .دهان کای از رجزخوانی قاطع من باز مانده بود و تحسین را در چشمهایش میخواندم

 .تا قبل از طلوع آفتاب گودال رو آماده میکنم -

*** 

 آتور

 دو روز گذشته بود و اغمای طوالنی کیارش نگرانم کرده بود. روبهرویش نشستم، تمام حواسم به صورت سوختهای

 بود که تقریباً ترمیم شده بود و میتوانستم باالخره چهرهاش را ببینم. نمیتوانستم باور کنم مرد زخمی و

 ای که روبهرویم خوابیده پدرم است. اگر در لحظهای که در تاریکی، رو به مردن بودم، مادرم را نمیدیدم،نیمهزنده

 .هرگز باور نمیکردم این همان عشق اساطیری مادرم است

 :جملهی مادرم با آن لحن ترسیده و مضطرب هزار بار در سرم چرخید

 «!پسرم، کیارش رو نجات بده. اون پدرته» -

 .، هزار بار در این چند روزه در سرم میچرخید و بعد هم محو شدن مادرم، دلتنگیام را بیشتر میکرد«پدرته»اون 

 خیلی دلم میخواست زودتر به هوش بیاید و جواب سوالهایم را بدهد. الـ*ـبته بعد از صد و اندی سال دوری و

 نه، برایم احساس عجیبی را به ندیدن پدری که نمیدانم چهقدر حرفهایی که دربارهاش میزدند درست است یا

 وجود آورده بود. الـ*ـبته تا حدودی دلیل تنفرش از گرگینهها را میدانستم؛ ولی قدرت تشخیص را کامالً از دست

 .داده بودم

 تکان خوردن گـ*ـرد*نش من را از افکار ناخواستهام بیرون کشید. با همصحبتی اندکی که قبل از به اغما رفتنش

 .ی منتظر چیز عجیب و غریب و رفتار تازهای نبودمداشتیم تا حدود
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 بیدار شدی؟ -

 چشمهایش با آنهمه نوری که در فضای چند ده متری کلبهی درختی بود، به زحمت باز میشد و درد در گره

 ابروهایش کامالً هویدا بود. دست از زل زدن به صورتش برداشتم. چال چانهاش ناخواسته لـ*ـبخند روی

 ند. دستی به چال چانهام کشیدم و بالش مندرس زیر سرش را کمی تکان دادم تا بتواند کامالًلـ*ـبهایم نشا

 .بنشیند. چشمهایش فضا ر ا کاوید تا باالخره من را پیدا کرد

 پریسـ...سیما -

 

 

 

 

 هنوز کامالً بهوش نیامده بود، حدقهی ناآرام چشمهایش مثل خوابزدهها تکان میخورد و لـ*ـبهای خشک و

 خوردهاش به زحمت به صدا درآمده بودند. ناخواسته دستم به سمت دستش کشیده شد که از کنار جسمش بهترک

 .سمت من بلند شده بود

 .آروم باش، بذار حالت بهتر بشه بعد حرف بزن. هنوز اعضای داخلیت کامالً ترمیم نشده اون درد اذیتت میکنه -

 ردم. مثل اولین باری که بعد از تبدیلم در تاریکی قدم گذاشتم وگویی هزار بار این درد هنگام مردن را تجربه ک

 مرگ را به چشم دیدم. پووف محکمی کردم و با خیال اینکه کیارش به حرفم گوش میدهد به سمت دیگر اتاقک

 رفتم. چوبهای فرسودهی زیر پاهایم جیرجیر میکرد. فضای خاکگرفتهی آنجا را از نظر گذراندم، که صدای

 ن چیزی به زمین، من را شتابزده به فضای پشت سرم سوق داد. جسم کیارش با لـ*ـباسهای پارهکوبیده شد

 شده و تنی که هنوز نشانههایی از زخم داشت روی زمین افتاده بود. نگاه ملتمس را به خودم حس میکردم. صدای

 .ود، مانع کمک به کیارش شدباز شدن و وارد شدن گیشا با ظرفهایی که در فضای بالکنمانند کلبه پیدا کرده ب

 بیاعتنا به جیغی که کشید، دستم را زیر کتفش انداختم و او را روی تخت نشاندم. صورت جوانی داشت و نگاه

 عجیب و سیریناپذیرش به خودم و اجزای صورتم، برایم از محبتی میسرود که هیچگاه حس نکرده بودم. آن

 حسرت نگاه مهربان و لطف پدرانه از او داشتم ولی او همیشه من رازمانی که فکر میکردم جافا پدرم است، همیشه 

 .ناقص و باعث مرگ دفو میخواند. زنی که مرا با خودخواهی از پدرم جدا کرد و باعث مرگ مادرم شده بود

 !گرگهای لعنتی

 :صدای گیشا آن لحظهی پدر پسری را خراب کرد

 باالخره به هوش اومد؟ کی بریم هیراد؟ -

 .امالً به هوش نیومده، یکم تحمل کن تا حالش بهتر شه. بعد تو رو برمیگردونم دههنوز ک -

 تحمل؟ میدونی چند روزه من اسیرتونم؟ اصالً اینجا کدوم خرابشدهایه که من رو آوردی خودمم نمیتونم -

 برگردم؟



www.taakroman.ir  

 

  

 
296 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 انههایش را درجیغ میکشید و موهای سیاهش مدام کنار صورتش تکان میخورد. به سمتش رفتم و درحالیکه ش

 :دستم میفشردم، غریدم

 فک نکن منم خیلی خوشم میاد یه دختر جیغجیغو رو پیش خودم نگه دارم. پس تا از خودم بیرون نیومدم و به -

 .رگ گـ*ـرد*نت طمع نکردم ساکت بشین. تا خودم ببرمت ده بدمت دست نیرا

 .توام مثل اونی، یه وحشی! بذارید من برم -

 

 

 

 

 وا میچرخید. واقعاً نمیتوانستم ساکتش کنم. دستهایش را در هوا چنگی زدم و به زور روی زمیندستهایش در ه

 نشاندمش. کف چوبی و لـ*ـخت اتاقکی که روی درخت بنا شده بود آنقدر کوچک بود که جایی دیگری برای

 .نشستن نداشت

 م و پدرم نداشتم. پوف محکمی کردم وشرایط و نگرانیاش را درک میکردم و از او توقع رفتار دوستانهای با خود

 .درحالیکه نگاه پدرم مدام روی من میخکوب بود، زانو به زانویش نشستم

 .فقط تا امشب صبر کن. به محض اینکه یه خوراک براش پیدا کنم و بتونه راه بره از اینجا میریم -

 تو رو خدا بذار من برم، خودم راه رو پیداهیراد بابام... اون االن خیلی نگرانمه. اصالً نمیدونم حالش چهجوری!  -

 .میکنم

 تو که این چند روز رو تحمل کردی، تا طلوع آفتاب هم تحمل کن، قول میدم برسونمت دست پدرت. فک نکنم -

 .دلت بخواد با شرایطی که تو جنگل دیدی بخوای تنها بری. منم مثل تو احمق نیستم که تو رو تنها رهات کنم

 !قت بیارپس یه امشب رو طا

 کمی آرام شد و نگاه گرگرفتهاش را به زمین دوخت. از کنارش بلند شدم، هنوز خیلی از او فاصله نگرفته بودم که

 :ادامه دادم

 .در ضمن ما اگه وحشی بودیم تو االن خوراک اون بودی -

 .صدای زمزمههای کیارش قدمهایم را به سمت خودش کشاند

*** 

 کیارش

 هی که از لحظهی بهوش آمدنم، بوی تنش دلتنگیام برای پریسیما را هزار برابر کردهمشاجرهاش با دختر موسیا

 بود، هوشیاریام را قلقلک میداد. تالش اولم برای پایین آمدن از تخت کوچک و ناراحتم، با خوردن به زمین

 گیشا تقریباً تمام ناموفق بود. ترجیح دادم با صدا کردن جگرگوشهام، او را به سمت خودم بکشانم. مشاجرهاش با

 .شده بود و به محض شنیدن صدایم به سمت من چرخید
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 نگاه کردن به قد و باالیش برام لـ*ـذتبخشترین لحظهای بود که از پشت چشمهای نیمهبازم، با تمام جانی که

 مانده بود نگاه میکردم. نیمه نشستم و به دیوار چوبی پشت سرم تکیه دادم. بوی جلبکهایی که روی چوب

 نمزدهی کلبه بود، حواس بویاییام را تـ*ـحـر*یـک میکرد. لـ*ـبهایم خشک شده بود و تشنگی عجیبی را

 

 

 

 

 حس میکردم. باریکههای نوری که از البهالی درزهای دیوار روی تن خاکزدهی کلبه افتاده بود، چشمهای آتور را

 .نشانه رفته بود. با چشمهای جمع شده به سمتم آمد

 .نخور کاری هم داری بگو من انجام میدم از جات تکون -

 دلم برای در آ*غـ*ـوش کشیدنش پر پر میزد، به محض اینکه نزدیک شد دستهایم ناخواسته سرش را نشانه

 رفت و محکم سرش را به سـ*ـیـنـهی درددارم چسباندم، دستهای او هم با اندکی تعلل دورم پیچیده شد. رویای

 ا یادگاریاش تعبیر شده بود. استخوان الغر شانهاش را به سـ*ـیـنـهامبه آ*غـ*ـوش کشیدن پریسیما، ب

 .چسباندم و مدام عطر پریسیما را از البهالی موهای سیاهی که هیچ شباهتی به مادرش نداشت به جان میکشیدم

 او فقط نفس میکشید و احساس سردی عجیبی را در دستهای شلشدهاش احساس میکردم. به او حق میدادم؛

 او در شرایطی همدیگر را پیدا کردیم که برای هیچ پدر یا پسری خوشایند نبود. من درندهی وحشی و من و

 بیرحمی بودم که آوازهی دویست سال خونخواهیام تن هر جنبندهای ر ا میلرزاند. بیشک باید رفتارهای

 .مصنوعی جگرگوشهام را تا زمان رفتنم تحمل میکردم

 .حتی صداتم خیلی شبیه مادرته میدونستی خیلی شبیه مادرتی؟ -

 سرش را از سـ*ـیـنـهام جدا کرد و درحالیکه هر دویمان تالش میکردیم مردانه با اشکهایی که از سر دلتنگی

 :هر لحظه ممکن بود پایین بیاید بجنگیم، گفت

 !هیچوقت انقدر واضح ندیدمش که ببینم شبیهش هستم یا نه -

 روشنش در هالهی سرخرنگ کاسه چشمش میلرزید و موهای آشفته و غم بزرگی در صدایش بود. چشمهای آبی

 سیاهش ابروهایش را پوشانده بود. دستم را کنار صورتش کشیدم و درحالیکه چشمهای خـ*ـمـار و تشنهام اجزای

 :صورتش را میکاوید، موهای آشفتهی صورتش را کنار زدم و گفتم

 ا چشمهای آبی روشن! وقتی اولین بار دیدمش طوری مسحورخیلی زیبا بود. درست شبیه تو... صورت سفید ب -

 .چشمهایش شدم که هنوزم بعدِ دویست سال، مثل روز اول برام زندهست

 .از روبهرویم بلند شد و کنارم نشست

 دوبار بیشتر ندیدمش. اونم تو خواب و بیداری! تنها چیزی که ازش یادمه، موهای طالیی و بلندی بود که روی -

 .و پوشونده بود و لـ*ـباس بلندش روی زمین کشیده میشدشونههاش ر
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 با شنیدن حرفهای آتور موهای طالیی پریسیما که با خنجر دفو از ته چیده و با خون خضاب شده بود، لحظهای

 بند دلم را پاره کرد و بغضم را به لرزش چانهام تبدل کرد. درحالیکه غضب از چشمهایش هویدا بود، چشم در چشم

 :یدمآتور غر

 

 

 

 

 اون راهنمای وحشی حتی به موهاش هم رحم نکرد. اون لحظهای که پریسیما رو با بچهی مردهی روی -

 سـ*ـیـنـهش بغـ*ـل کردم، دستم الی موهای بریده شده و خیس از خونش چنگ شد و هزار بار آرزوی مرگ

 .کردم

 .اشک جمع شدهی آتور با پلک محکمی پایین افتاد

 شوهرش چرا این کار رو با تو و پریسیما کردن ؟ اون دفوی لعنتی و -

 گیشا که حرفهای ما بغض به جانش انداخته بود، کم کم خودش را به سمت ما میکشید و چشمهای درشت و

 کنجکاوش از صورت من و آتور برداشته نمیشد. به دیوار چوبی پشت سرم تکیه دادم و بعد از فرو دادن دردی که

 :ادامه دادمدر گلویم احساس میکردم 

 کینهی گرگا از مادرت مسئلهی بزرگی نبود؛ ولی دفو و پدرش به خاطر جدا شدن پریسیما از اونا و ازدواجش با -

 .من، اون رو مجازاتش کردن

 چشمهایم کامالً تر شده بود وصدای نالهی آخر پریسیما در لحظهای که آن خنجر لعنتی به سـ*ـیـنـهاش فرو

 .ستم را به دیوار کناری انداختم و برای فرار از دیده شدن اشکم از تختم بلند شدمرفت در گوشم میپیچید. د

 ...چیکار میکنی؟ مراقب با -

 .مراقبم. فک کنم بتونم رو پاهام وایسم -

 .همین که تاب خوردم، گیشا از جا پرید و به واسطهی نزدیک بودنش ناخواسته به سمتم آمد و بازویم را گرفت

 :دادمدستش را عقب هل 

 .الزم نیست -

 صورتش در هم رفت و دستش بین زمین و هوا ماند. به سمت در کوچک و شکستهی کلبه رفتم تا هوای باز را تا

 انتهای ریههایم به جان بکشم. استخوان پاهایم میلرزید؛ اما میتوانستم روی پاهایم بایستم. ناگهان احساس کردم

 .در حال افتادن بودم که دستهای آتور مانع شد پشت زانوهایم خالی شد. کنار در روی زمین

 .گفتم که بلند نشو. بریم تو، باید اول تغذیه بشی تا بتونی رو پاهات وایسی -

 :همین که خواست دوباره وارد کلبه شویم، گفتم

 .نه همینجا خوبه. هوای اون تو خفهم میکنه -
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 .اخه اینجا نور هست، روند بهبودت رو ضعیف میکنه -

 .وری احساس میکنم بیشتر به مرگ نزدیکم و ممکنه پریسیما رو دوباره ببینماینج -

 .معنی حرفم را فهمیده بود

 پس تو هم دیدیش؟ -

 

 

 

 

 .آره، اون دویست سال کنارم بود و پابهپای من عذاب کشید تا لحظهی مردنم کنارم باشه و کمکم کنه -

 تم و به جنگل زردشدهی پیش رویم چشم دوختم. تاهمانجا روی فضای چند متری و بدون حفاظ کنار در نشس

 جایی که چشمهایم از آن ارتفاع میدید زردی بود و بیرنگی! گویی جنگل بیمار شده بود و زردی چهرهاش

 چشمهایم را میآزرد. آتور هم کنار من نشست و گیشا هم با فاصلهی کمی از آتور کنارش نشست. آتور زانوهایش را

 .نتظر بود بقیهی حرفها را از دهانم بشنودبغـ*ـل کرده بود و م

 مادرت چند وقت قبل از ازدواج با من، همراه برادرش و خانوادهش اسیر محافظین میشن. گرگا برای حفاظت از -

 خودشون در برابر حملهی احتمالی درندهها، برادر و خانوادهی پریسیما رو اسیر میکنن تا پریسیما کنارشون بمونه

 ای نجات خودشون استفاده کنن؛ اما مادرت نمیتونست اسارت برادر و خانوادهش رو ببینه. یه شبتا از قدرتش بر

 که درندهها به قبیلهی محافظین حمله میکنن، پریسیما تمام تالشش رو میکنه که خانوادهی برادرش رو نجات

 و از اون مهلکه نجات میدهبده؛ ولی تو اون درگیری برادرش و زن برادرش کشته میشن. پریسیما دختر برادرش ر

 و به دهجنگلی میاره. اونموقع من فرماندهی سپاه مرزی ایران در دربار زندیه بودم. روزی که پریسیما دختر

 برادرش رو به یکی از محلیهای دهجنگلی سپرد، درحالیکه آشفته در جنگل میچرخید پیداش کردم. لـ*ـباس

 نگرانی رو توی چشمهای دریاییش دیدم از اسب پایین اومدم و حریرش به بوتهی گل سرخ گیر کرده بود. وقتی

 .دامن لـ*ـباسش رو آزاد کردم؛ ولی دل خودم به وجودش گره خورد

 یادآوری آن روزها برایم سراسر درد بود؛ ولی وقتی به اولین نگاه پریسیما فکر میکردم ناخودآگاه لـ*ـبخند

 را به مرز هالکت میکشاند. ولی چه آرزویی بهتر از مردن، آن دردناکی روی لـ*ـبهایم مینشست و وجود تشنهام

 .هم در شرایطی که مطمئن بودم باز هم لحظهی مرگ صاحب آن چشمهای مهربان را مالقات خواهم کرد

 برگ خشکی که از درخت باالی سرم، روی پایم افتاد را بلند کردم و نگاه بیجانی به زردیاش انداختم که صدای

 :شنیدم مشتاق گیشا را

 خب بعدش چی شد؟ -

 .خودش هم از عجلهای که کرده بود نگاه کنجکاوش را به زمین دوخت

 .ببخشید نباید فوضولی میکردم -
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 :آتور لـ*ـبخند شیرینی به صورتش زد و به سمت من برگشت

 پریسیما چرا خودش از برادرزادهش مراقبت نکرد؟ -

 .چون مطمئن بود گرگا پیداش میکنن -

 م شده بودیم و حرفهای نگفتهمان با حضور گیشا نگفتنیتر شد. آتور دستش را ستون کرد وچشم در چش

 .زانوهایش را از کنار زانوهایم بلند کرد

 

 

 

 

 ...خب پاشو گیشا. وقتِ رفتنه -

 :چشمهای وقزدهی گیشا به قد آتور کشیده شد و با دهان باز گفت

 اِ همین االن؟ -

 آره، مگه عجله نداشتی؟ -

 ؛ ولی... یکم دیگه صبر کنیم. میخوام دلیل اومدنم با شماها رو بدونم. شاید پدرت بدونه؟چرا -

 .گیشا روبهروی آتور ایستاد و درحالیکه من را با دست نشان میداد، ر*ابـ*ـطهمان را فریاد زد

 «پدر»گرگوشهام از دهان دختر قدبلند روبهرویم، ته دلم را روشن میکرد و آرزو داشتم از دهان ج« پدرت»شنیدن 

 خطاب شوم؛ ولی غوغایی که در وجودم بود، به من اطمینان میداد که این آرزو را به گور خواهم برد. سوال گیشا را

 :بیجواب نگذاشتم و درحالیکه سعی میکردم روی پاهایم بایستم گفتم

 گذاشته بود، تونست باتو تنها همخون پریسیما هستی. پریسیما به خاطر جادوی پیوندی که بین من و خودش  -

 .جسم همخونش ادغام بشه و من رو نجات بده. در اصل اون شب پریسیما با جسم تو من رو نجات داد

 ...من هم چی؟ همخون -

 همینطور که دستش به سمت من بود، گیجی را در نگاه خیرهاش میدیدم. بیتوجه به لکنتی که در ادای کلماتش

 .ر خورشیدی که پوستم را به گزگز انداخته بود، خالص شومبود به سمت تختم برگشتم تا از نو

 یعنی... من... یعنی من و پریسیما با هم نسبت داریم؟ -

 :درحالیکه به عضالت پاهایم فشار میآوردم تا سکندری نخورم گفتم

 اون خانوادهتو از نسل برادرزادهی پریسیمایی. احتماال،ً مادر بزرگِ مادرت همون دختری باشه که پریسیما به  -

 .سپرد

 یعنی منم سا...ساحرهام؟ -

 اگه بودی االن من و آتور خاکستر بودیم خانوم کوچولو... برادر پریسیما یه آدم بیعرضه بود که نتونست مراقب -

 !خانوادهش باشه. اون فقط یه بیعرضه بود، همین
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 :دویده بود نکردم و ادامه دادمروی تخت فلزی و فرورفتهام نشستم و اعتنایی به خشمی که به چهرهی گیشا 

 از خودت نپرسیدی چی شد که اون شب نجاتت دادم؟ یا نذاشتم آلبین تمام بدنت رو از خون خالی کنه؟ -

 :گیشا درحالیکه از کنار آتور به سمت من میآمد، جلوی باز و پارهی مانتواش را چنگی زد و گفت

 را نجاتم دادی؟نیرا نذاشت، وگرنه خیلی زودتر باید میپرسیدم. چ -

 .به خاطر اینکه بوی خونت عطر تن پریسیما رو میداد -

 .باال پریدن ابروهایش را حس کردم؛ ولی آتور اجازه نداد ارتباط چشمی من و گیشا طوالنی شود

 

 

 

 

 اگه جواب سواالت رو گرفتی بریم؟ -

 .یشا را به سمت در کشانددستش را زیر بازوی گیشا انداخت و درحالیکه چهرهی جمعشدهاش را میدیدم، گ

 .صدای جیغ مانند گیشا گوشهایم را آزرد

 .باشه، باشه... نکش دستم شکست -

 آتور درحالیکه البهالی دستوپازدنهای گیشا گیر کرده بود دســ*ـتش را زیر پـ*ـا*های دخترک خیرهسر

 :انداخت و گفت

 .تا برگشتن من جایی نرو -

 ی درختی، درحالیکه گیشا را محکم چسبیده بود پایین پرید و از جلویاز روی لـ*ـبهی چند متری جلوی کلبه

 .چشمهایم ناپدید شد

*** 

 آتور

 درحالیکه پنجههای گیشا در سـ*ـیـنـهام کوبیده میشد و صدای جیغهایش در گوشم میپیچید، از کلبهی روی

 اعتنا به صورت عصبی ودرخت پایین پریدم. به محض رسیدنم به زمین رهایش کردم تا کمتر اذیت شود. بی

 .آشفتهاش به مسیری که به ده ختم میشد فکر میکردم. چند قدم برنداشته بودم که صدایش مجبورم کرد بایستم

 ...هیراد -

 از وقتی کیارش نام انتخابی مادرم را برای خطاب کردنم، انتخاب کرده بود؛ هیراد برایم غریبه شده بود و دلم

 .ادرم همراهم باشدمیخواست همیشه این یادگار م

 .آتور گیشا، آتور -

 دستی به مانتوی پاره و سرمهایرنگش کشید و درحالیکه موهای نامرتب بافتهشدهاش را پشت سرش میانداخت،

 .ایستاد
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 وایسا ببینم. چرا نذاشتی بقیهی سواالم رو بپرسم؟ -

 مگه سوالی هم مونده بود؟ -

 .آره پس چی که مونده بود -

 

 

 

 

 و کثیفش در هوا میچرخید، نگاه طلـ*ـبکارانهاش خندهی ریزی روی لـ*ـبهایم نشاند. همیشهدستهای سفید 

 شیطنتهایش را با نیرا میدیدم؛ ولی آنقدر در انزوا فرو رفته بودم که به خودم اجازهی صحبت کردن با او را

 .نمیدادم

 دیگه چی میخوای بدونی؟ -

 .ا به درختان اطرافمان دوختابروهایش باال پرید و چشمهای درشت و سیاهش ر

 میخوام بدونم چه دشمنی با نیرا داره؟ چرا انقدر اذیتش کرد؟ -

 .حرفهایش لـ*ـبخندم را جمع کرد، قبول کردن اشتباهات پدرم برایم سنگین بود

 .بیا، تو راه برات توضیح میدم -

 مد. فضای روشن و گرفتهی جنگل، پرقدمهای تندش را کنارم کشید. پابهپایم چند دقیقهای را در سکوت فقط راه آ

 بود از برگهایی که کفپوش زردرنگی را کف جنگل پهن کرده بودند. درختهای قطور و پاییززدهی اطرافم مسیر

 .ناآشنایی نبود

 خب فک کنم االن تو راه هستیما، نمیخوای شروع کنی؟ -

 .اط چشمی با آن دو تیلهی سیاه نداشته باشمنگاه کنجکاوش را به نیمرخ صورتم دیدم؛ تمام تالشم را کردم تا ارتب

 :چشمهای کنجکاوش باعث میشد هرچیزی را به زبان بیاورم

 مشکل کیارش فقط با نیرا نیست. اون از تمام گرگها و مخصوصاً راهنماها کینه داره؛ اون گرگای لعنتی مادرم -

 میآورد؟ غمی که تو چشماش بود رو منرو کشتن و من رو از پدرم جدا کردن. دیدیش که چهطوری اسم مادرم رو 

 .تو چشمای مادرم هم دیدم. همون صبحی که نجاتش دادم

 !چرا تو و پدرت انقدر سخت حرف میزنید؟ یا شایدم من نمیفهمم چی میگین -

 در لحظه، دلم برای معصومیتش سوخت. توضیح این مسائل برای انسانی مثل گیشا کار سختی بود. تصمیم گرفتم

 .روع کنم که متوجه شوداز جایی ش

 من هنوز گیج حرفای کیارشم. بذار برات از جایی شروع کنم که متوجه شی. ببین بعد از کشته شدن مادرم به -

 .دست دفو، راهنمای گرگینهها، کیارش، دفو و پدرش رو به خاطر کاری که با پریسیما کردن میکشه

 :وسط حرفم پرید
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 بعد تو کجا بودی؟ -

 ...که مادرم رو میکشه مثل اینکه جنازهی یه نوزاد مرده رو سـ*ـیـنـهی مادرم میذارهدفو همون شبی  -

 

 

 

 

 حرف زدن راجعبه آن هم، سـ*ـیـنـهام را چنگ میانداخت. بغضی که به خاطر مظلومیت مادرم به گلویم افتاد،

 صورت جمع شده خودم لحظهای حرف زدن را برایم سخت کرد. دندان بههم ساییدم و درحالیکه تالش میکردم با

 :را حفظ کنم، بدون نگاه کردن به صورتش ادامه دادم

 بعد من رو از پدرم مخفی میکنه. جافا، شوهر دفو بود و تا بیست سالگی من رو نگه داشت و تا لحظهی مرگش -

 بوده و حقیقت رو بهم نگفت. من بیست سال تمام فکر میکردم مادری که تو پنج سالگی از دست دادم مادر اصلیم

 اون جافای عوضی هم پدرم. بیست سال به خاطر انسان بودنم وسط اون همه گرگ تحقیر شدم. بیست سال! تا

 .اینکه یه شب درندهها به قبیله زدن و من شکار یکی از درندههایی شدم که از جافا کینه داشت

 بدهم. نگاهم ناخودآگاه به سمت سرم را پایین انداختم تا بغضی که سال یادآوریاش برایم عذاب بود را پایین

 .گیشا چرخید که با دهان نیمهباز و چشمهای پرشده به صورتم زل زده بود

 میخوای ادامه ندم؟ -

 :چند پلک پشت سر هم زد و با اشتیاق عجیبی گفت

 نه، نه، ادامه بده. چی شد که جافا همه چیز رو بهت گفت؟ -

 خورده بود، به خیال اینکه من پسر واقعی جافا هستم، درست جلوی همون شب، یه درنده که سابقاً از جافا زخم -

 چشماش دندوناش رو تو رگ گـ*ـرد*نم فرو کرد. پخش شدن زهرش رو توی شاهرگم حس کردم و وقتی به

 .هوش اومدم جافا در حال مرگ کنارم بود

 .کالفهام میکرد واقعاً ادامه دادن برایم سخت بود. یادآوری و اتصال داستان من و کیارش به هم

 همون شب همه چیز رو بهت گفت؟ -

 آره، یادمه وقتی بیدار شده بودم یه تصویر خیلی تار از یه زن دیده بودم وسط دو بوتهی گل سرخ، که چیزی -

 .شبیه به سنگ قبر وسط اون دو تا بوته بود. وقتی جافا همه چیز رو راجعبه مادرم گفت، فهمیدم اون زن مادرم بود

 .تم تا اون دوتا بوتهی گل سرخ رو وسط جنگل پیدا کنم؛ ولی مطمئن بودم تنها چیزیه که برام موندهخیلی گش

 چرا هیچ وقت سراغ پدرت نرفتی؟ -

 .چون فکر میکردم مرده -

 سکوت بینمان حکمفرما شد و گیشا درحالیکه مدام با پایین بافته شدهی موهایش بازی میکرد، دلش میخواست

 .ن سکوت را ترجیح میدادمسوال بپرسد اما م
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 آتور؟ -

 :لحن کشدار و مظلوم شدهاش لـ*ـبخند ریزی روی لـ*ـبهایم نشاند. درحالیکه مسیر را بو میکشیدم پرسیدم

 بله؟ -

 

 

 

 

 .یه سوال دیگه بپرسم بعد قول میدم تا رسیدن هیچی نپرسم -

 م و گیشا، حدوداً ده، دوازده ساله بود. همانوقتی نگاهش کردم، یاد روزهایی افتادم که تازه به دهجنگلی آمده بود

 معصومیت هنوز در چهرهاش بود. همیشه دورادور شیطنتهایش را دنبال میکردم. او یک دختر شهری بود که به

 واسطهی مهاجرت پدرش محبوب اهالی ده نبود و خیلی نگذشت که با نیرا، دوستهای صمیمی شدند و هرازگاهی

 .ه میکردندخریدشان را از مغازهی خال

 من فقط مجبور بودم دورادور به دختری زل بزنم که سیاهی موهایش مثل تاریکی جانم را به یغما میبرد. پوف

 :محکمی کردم و درحالیکه از سوالهایش خسته شده بودم، گفتم

 .بپرس ولی آخریش باشه -

 مگه تو مثل اینا نیستی! پس چرا تو تاریکی بیرون نمیرفتی؟ -

 فرق دارم گیشا. دلیلش رو نمیدونم؛ ولی همیشه سنگینی یه نفرین رو روی سـ*ـیـنـهم حسمن با اینا  -

 ...میکنم؛ تاریکی من رو میکشه. به همین خاطر به محض غروب آفتاب به جای روشن پناه بردیم

 مثل همین کلبه درختیه؟ -

 نداشتم، ساختم تا از حملهی حیوونهاآره، اون کلبه رو روزهای اولی که تبدیل شده بودم و مکانی برای زندگی  -

 .دور باشم، درحالیکه من خودم از همهی اونا وحشتناکتر بودم

 خاطرات روزهای اول تبدیلم یکییکی از جلوی چشمهایم گذشت. روزهایی که احساس تشنگی میکردم؛ اما

 ذات انتقامجویی را در خودمتوانایی رفع آن را نداشتم و از اینکه مرگ مادرم به دست گرگینهها رقم خورده بود، 

 احساس میکردم که با ذات انسانیام در تضاد بود. روزی که ساختن کلبهی درختی تمام شد، تصمیم گرفتم تمام

 چیزهایی که از درندهها میدانستم را دور بریزم و با خوی وحشی و خونطلـ*ـبم، کنار بیایم تا کنار مردم زندگی

 .تحقیرهای گرگها آرزو میکردم کنم. چیزی که بیست سال کنار تمام

 :گیشا که سکوت من را دید، گفت

 هیر... آتور، تو اصالً وحشتناک نیستی. نمیدونم شاید دارم دلداری میدم؛ ولی من تو این چند روزه از تو آدمی -

 همهدیدم که نه درنده بود، نه مثل هیرادی که شیش هفت سال میشناختم، کمحرف و غیراجتماعی! چرا همیشه از 

 فرار میکردی؟
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 .چون دلم نمیخواست عطش عجیبم به خوردن خون آدمای اطرافم، این خانوادهی کوچیک دِه رو ازم بگیره -

 همیشه تو انزوا بودم و از دور... وایسا... شنیدی؟

 

 

 

 

 وسط حرفهایم احساس کردم صدایی از اطراف شنیدم. صدای نفسنفس زدن با بوی عرق زنندهای که ناشی از

 بود؛ حرفم را نصفه گذاشت. دستم را به بینیام چسباندم و درحالیکه به گیشا اشاره میکردم، به سمت درخت ترس

 .قطوری که کنارمان بود پریدم و گیشا را با خودم باال کشاندم

 بوی درندهها را احساس میکردم. بوی انسانی که احتماالً دنبالش بودند، مغزم را آتش میزد. دهان گیشا را محکم

 :گرفتم و درحالیکه به درخت پشت سرش چسبانده بودمش، کنار گوشش زمزمه کردم

 .حتی نفسم نکش. درندهها دنبال شکارشونن، تو هم شکار محسوب میشی. پس ساکت باش تا برن -

 .دستم را کمی شل کردم و ریسک فرار را نکردم. ممکن بود فرار ما بیشتر توجهشان را جلب کند

 شد. مرد میانسالی که با وحشت عجیبی میدوید به یکباره فریاد بلندی کشید و فریادهایشصدای دویدن نزدیک 

 .البهالی خندههای جیغمانند و مـ*ـسـتانهی زن درندهای، در حال خفه شدن بود

 نگاهم را کمی بیرونتر کشاندم و دیدن زنی که در خانهی نیرا دیده بودم، متعجم کرد. دستم ناخودآگاه از صورت

 کشیده شد و نتوانستم جلوی تکان خوردنش را بگیرم. همین که سر چرخاند تا کنجکاویاش را سیراب کند، گیشا

 تمام تنش شروع به لرزیدن کرد و درحالیکه چشمهای سرخ وحشتزدهاش خیس شده بود، دستش را روی دهانش

 :گرفت و با جیغ خفهای گفت

 .بابام...اون بابامه -

 .شت مانتواش را کشیدم و او را به درخت چسباندمهمین که قصد رفتن کرد از پ

 .کجا میری؟ آروم بگیر خودم درستش میکنم -

 مچ دستش را کشیدم و با دندانهای نیشی که بیرون زده بود، زخم سطحی روی مچ دستش ایجاد کردم. بو

 یداد. خونکشیدن خون تازهای که قطره قطره از شاهرگش بیرون میزد، عقل و هوشم را به تاریکی سوق م

 دستش را روی تنهی درخت مالیدم و از زمین بلندش کردم. بوی خون در فضا پیچیده بود و صدای جیغ خفهای که

 .کشید درندهها را به سمت درختی که باالیش پنهان شده بودیم کشاند

 بویی که بهزنی که با موها قرمز و صورت گستاخش دندانش را از روی شاهرگ پدر گیشا جدا کرده بود، به سمت 

 مزاقش بیشتر خوش آمده بود، حمله کرد. مرد سیاهپوستی که همراهش بود، با دندانهای بیرونزدهاش به سمت

 پدر گیشا دوید. فرصت را مناسب دیدم و به محض اینکه آنا پشت درخت رسید، روی سرش فرود آمدم و

 ه گـ*ـرد*ن مرد بیگـ ـناه زیر دندانشگـ*ـرد*نش را در جا شکاندم. به سمت مرد سیاهپوست دویدم و درحالیک
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 بود و مـ*ـسـت طعم خون بود از او جدایش کردم. فرصت تکان خوردن به او ندادم؛ او را هم با گـ*ـرد*ن

 .شکسته روی زمین رها کردم. گیشا از تنهی درخت پایین آمد و به سمت من و پدرش دوید

 

 

 

 

 رفت و با زانو کنار پدرش به زمین کوبیده شد. صدایشبا دست، گـ*ـرد*ن بریده و زخمی پدرش را نشانه 

 :میلرزید و با گریه فریاد میزد

 چیکار کنم خونش بند بیاد... این چرا بند نمیاد؟ -

 جیغ میکشید و با دستهایش روی گـ*ـرد*ن پدرش فشار میآورد. به سمتش دویدم و دستهایش را از

 برای پدرش برای لحظهای باعث شد مبهوت نگاهش کنم و گـ*ـرد*ن پدرش جدا کردم. ناراحتی وحشتناک گیشا

 این حس غریب بین آنها را کمی بفهمم؛ چیزی که تا قبل از آمدن کیارش برایم هیچ معنی نداشت. گیشا را عقب

 هل دادم و درحالیکه بوی خون روی گـ*ـرد*ن پدرش، سرم را آتش میزد و تمام استخوانهای بدنم را به

 هی لـ*ـباسم را تا جایی که میشد پاره کردم و دور گـ*ـرد*نش محکم کرد. گیشا باسوزش میانداخت، گوش

 چشمهای گشاد و خیس باالی سرش گریه میکرد و نگاه بیجان پدرش مدام روی صورت گیشا بود و با دست

 .اشاره میکرد که آرام باشد؛ اما او اعتنایی نمیکرد

 ش نپیچیده بودم که گریههای گیشا کالفهام کرد. دستم را رویهنوز پارچهی لـ*ـباسم را کامالً دور گـ*ـرد*ن

 .شانهاش انداختم و تا جایی که میشد صورتش را به زخم نزدیک کردم

 ببین، زخمش عمیق نیست. فقط اندازهی دوتا سوراخ ریزه. محکم ببندیش، خونریزیش بند میاد و حالش زود -

 .ار کارم رو انجام بدم تا زودتر از این خرابشده بزنیم بیرونخوب میشه. حاالم بسه، انقدر دادوبیداد نکن، بذ

 دستی روی صورت پدرش کشید و درحالیکه نگاه سرخ و صورت یک دست خیسش از صورت پدرش جدا نمیشد،

 سری تکان داد و کمی عقب رفت. زخم را با سرعت بستم و پدرش را روی شانهام انداختم. گیشا درحالیکه کوله و

 را برمیداشت و مدام اشک صورتش را پاک میکرد، پشت سر من به راه افتاد. بیقراری وکفشهای پدرش 

 گریههایش به کل قطع شده بود و فقط گاهی صدای باال کشیدن بینیاش را میشنیدم. سرعتم را زیاد کرده بودم،

 .باید هرچه زودتر از آنجا فرار میکردیم

 .نجا دور شیمتندتر راه بیا، باید تا جایی که میشه از ای -

 واسه چی؟ مگه نکشتیشون؟ -

 ...نه، درندهها به این راحتیا نمیمیرن. بجنب دختر -

 پدرش را روی شانهام کمی جابهجا کردم و منتظر شدم قدمهای ریز و تقریباً سریع گیشا به من برسد. درحالیکه

 :سنگینی کوله روی حالت صورتش تاثیر گذاشته بود، گفت
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 خب چرا نکشتیشون؟ -

 .چهقدر سوال میکنی! چون اون دختره رو تو خونهی نیرا دیده بودم و اینکه ظاهراً به هم اعتماد داشتن -

 

 

 

 

 برای لحظهای قدمهایش شل شد و نگاهِ غرق سوالی به من انداخت. اجازه ندادم دوباره شروع به پرسیدن کند. به

 .ام از گـ*ـرد*نم آویزان کردم و غریدمسمتش رفتم و کوله را از او گرفتم و برعکس، رو به سـ*ـیـنـه

 .راه بیا، االن وقت فکر کردن نیست -

 .چند پلک پشت سرِهم زد و درحالیکه سعی میکرد به پشت سرش نگاه نکند به سمت دهجنگلی دویدیم

 من میدویدم و گاهی به خاطر گیشا مجبور به ایستادن بودم. نفسنفس میزد و مدام از کنار صورتم پدرش را رصد

 .میکرد

 به عمارت مجللشان در اول جادهی دهجنگلی رسیدیم. هوا کمکم به گرگومیش غروب نزدیک میشد و المپ

 قرمزرنگ باالی درب خانهشان روشن بود. نگاهی به روشنایی کردم و نفس عمیقی کشیدم. دلم برای اتاقک ته

 یشا نشدم. از سکوت و خلوتی آن ساعت ازمغازهام تنگ شده بود؛ ولی باید هرچه سریعتر برمیگشتم. منتظر آمدن گ

 روز، سوءاستفاده کردم و روی دیوار پریدم. در را برای گیشا باز کردم و پلههای عمارت را در چشمبههمزدنی به

 سمت اتاق رفتم. فضای روشن و سفید اتاق چند ده متری اولِ راهرو من را به سمت خودش کشاند. بوی عطر گیشا

 بود. ناخودآگاه تا جایی که میتوانستم به جان کشیدم و نمیدانم چرا منتظر آمدنش شدم. کمی تمام خانه را پر کرده

 تعلل کردم تا صدای دویدنش از پلهها به اتاقی که من در آن بودم برسد. پدرش را روی مبلی که کنار پنجرهی اتاق

 را از زیر کتفش بیرون کشیدم کهو روبهرویم بود گذاشتم. ظاهر فیروزهایرنگ مبلها چشمهایم را میزد. دستم 

 گیشا به سمت ما دوید. نفسنفس میزد و صورت کبودشدهاش جز چهرهی پدرش چیز دیگری را نمیدید. ترجیح

 دادم مثل همیشه سکوت کنم و از کنارش بگذرم. خواستهی احمقانهای بود که توقع داشتم او در این شرایط از من

 .تشکر کند

 ت در سفیدرنگ و چوبی خروجی اتاق رفتم. چند قدمی برنداشته بودم که صدایشپاهایم را چرخاندم و به سم

 .پاهایم را شل کرد. احساس کردم چیزی ته دلم را یخ کرد

 .ممنون که نجاتش دادی. نمیدونم چهجوری باید ازت تشکر کنم -

 .خیلی حرف بزنددستش نوازشوار مدام روی صورت پدرش میچرخید و بغضی که در صدایش بود، اجازه نمیداد 

 .نیازی به تشکر نیست؛ مراقبش باش. اگرم سوالی کرد سعی نکن براش توضیح بدی چی دیده -

 نمیمونی؟ -

 مثل همیشه وسط حرفم پریده بود. چشمهای درشت و سیاهش مستقیم به چشمم گره خورده بود. در آن لحظه



www.taakroman.ir  

 

  

 
308 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 .به رفتن نبودم، آنوقت کنارش میماندم ازته دل آرزو کردم که ای کاش شب و تاریکی وجود نداشت و مجبور

 زبانم قفل شده بود و مهری که سال به دهانم کوبیده شده بود دوباره فشارش را روی لـ*ـبهایم اعمال

 .میکرد. این همه سال انزوا قرار نبود تمام شود

 

 

 

 

 .نه. کیارش تنهاست و باید تا آفتاب نرفته برگردم کلبه -

 یکه از کنار پدرش بلند میشد، قدم سنگینی به سمت من برداشت. دستهایش درنفس صداداری کشید و درحال

 هم مچاله شده بودند و موهای خاکی و کثیف دورتادور صورتش را تزئین کرده بود. اشک جمع شده در پشت پلکش

 .را جمع کرد و درحالیکه نگاهش را پدرش میگرفت به سمت من برگشت

 و تا حدودی کیارش رو درکش میکنم. منم مثل تو مادرم رو از دست دادم وبرای مرگ مادرت واقعاً متاسفم  -

 ...تنها داراییم پدرمه. اگه اتفاقی براش میافتاد

 بغض حرفش را نصفه گذاشت و لرزش چانهاش دلم را لرزاند. شانههای ریز و استخوانیاش را گرفتم و درحالیکه

 :تالش میکردم صورتش را باال بیاورم، گفتم

 .که حالش خوبه. یکم کمتر باالی سرش جیغ بزنی بهترم میشه حاال -

 .لـ*ـبخند تصنعی روی لـ*ـبهایم، باعث شد او هم لـ*ـبخند بزند

 این چند روزه خیلی جیغجیغ کردم؟ -

 ...خیلی -

 علی-لـ*ـبخندمان وسیعتر شد و دیگر خبری از بغض در صدای گیشا نبود. درحالیکه دستم را از روی شانهاش 

 :کنار میکشیدم، گفت -میل باطنیام  رغم

 .آتور تواَم مراقب کیارش باش. اون االن فقط تو رو داره -

 حرفهایمان رنگ و بوی جدی به خودش گرفته بود و دیگر خبری از لـ*ـبخند شیرین روی لـ*ـبهای گیشا

 .نبود

 .که یهو غیبش بزنهنمیدونم. از اون وقتی که دیدمش حسم بهش عجیبه. نمیدونم چرا همهش منتظرم  -

 ...حتی اگرم بره بازم خیالت راحته یکی رو داری -

 .حرفش را نیمه گذاشت تا ارتباط چشمی بینمان خیلی به درازا نکشد

 .خب من دیگه باید برم -

 .بازم ممنون -
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 اطلـ*ـبخند ریزی به صورت خسته و غمزدهی گیشا زدم و به سمت درب چوبی اتاق که به راهرو و بعد هم حی

 .منتهی میشد، رفتم

*** 

 کیارش

 

 

 

 

 آفتاب رو به غروب میرفت و من نگران جگرگوشهای بودم که تاریکی جانش را به یغما میبرد و باید تا آمدنش

 .تحمل میکردم

 هرچه شمع و چراغ داخل اتاقک چند متری و جلبکزدهی کلبه بود، روشن کردم و هر لحظه با استرس به تیغهی

 دم که کمکم پنجه از سقف شب میکشید و رو به افول بود. با هر صدایی چشمهایم دودو میزد وآفتابی زل زده بو

 منتظر آتور بودم. حس و حال عجیبی که از چند ساعت پیش به جانم رخنه کرده بود، نگاه منتظرم را به همه جهات

 هجنگلی مسجّل میکرد، االن درمیگرداند. چیزی که شاید تا قبل از این اتفاق منتظرش بودم و حاکمیتم را به د

 .شرایط کنونی فاجعهی بزرگی بود

 به شمع نیمه آبشدهی روبهرویم زل زده بودم و تمام افکارم پیش چیزی بود که حس درندهام را تـ*ـحـریـک

 میکرد و آن هم وجود همنوعانم بود. اشک شمع سفید روبهرویم را با انگشت گرفتم و درحالیکه نگاهم به لرزش

 ضعیفش بود، به سوزشش بیاعتنا بودم. دستم را از روی شعلهی شمع که انگشتم را داغ کرده بود کنار شعلهی

 کشیدم و محکم روی میز شکسته و چوبی پیش رویم کوبیدم. دلشوره امانم را بریده بود و با طوسی شدن آسمان،

 .ا به ستونهای کلبه شنیدمهر لحظه بیشتر در حس وجود غریبهها فرو میرفتم. صدای کوبیده شدن چیزی ر

 .با قدم بلندی به سمت درِ کوچک و نصفهنیمهی کلبه رفتم. موهای سیاهش را از باال دیدم و نفس راحتی کشیدم

 ستونها را باال آمد و درحالیکه گوزن نیمهجانی روی شانهاش بود، داخل شد. شکم بزرگ حیوان باال و پایین

 که صدای حرکتش در رگهای اطراف گـ*ـرد*نش، تمام جانم را میشد و ولـ*ـع عجیبم برای مکیدن خونی

 آتش میزد، اجازه نداد حرفی بزنم. دندانهای نیشم گوشت لثهام را پاره کرد و مستقیم روی گـ*ـرد*ن شکار

 .نشست

 طعم مزخرف خون حیوان فقط میتوانست از آتشین شدن خوی وحشیام جلوگیری کند و قدرت پاهایم را

 یمیلی مشهودی خونی که مثل زهر تلخ و بیمزه بود را پایین دادم و دندانهایم را از گـ*ـرد*نشبرگرداند. با ب

 بیرون کشیدم. خون جهندهاش تمامأ کنار لـ*ـبهایم را تر کرده بود و با بیمیلی عجیبی که در وجودم حس

 غ شدن رگهایم را حسمیکردم، با پشتِ دست، کنار لـ*ـبم را پاک کردم و فنرگونه روی پاهایم پریدم. دا

 میکردم. این خون لعنتی که در سرتاسر بدنم در جریان بود، مستقیم به کاسهی چشمم رسید و قدرت بیناییام را
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 هزار برابر کرد. گـ*ـرد*ن خشکشدهام را تکانی دادم و درحالیکه نگاهم دنبال آتور بود، کمی کوفتگی این چند

 .روز کذائی را با مالش دستم گرفتم

 ری؟بهت -

 

 

 

 

 به سمت صدایش برگشتم. درحالیکه آخرین شمع کنار دستش را روشن میکرد و به روشناییاش زل زده بود،

 .نگاهش را به سمت من چرخاند

 فقط زندهام. چرا انقدر طول کشید؟ -

 .تو مسیر رفتن به مشکل خوردیم. االنم حدس میزنم این اطراف باشن -

 .دم حدسی که زدهام درست از آب در آمده و آتور با آنها مواجه شدهچشمهایم ناخواسته ریز شد و گمان کر

 چه مشکلی؟ -

 :نفس جمعشدهاش را بیرون داد و درحالیکه به ستون کنار دستش تکیه میداد، ادامه داد

 پدرش رو وقتی داشت از دست درندهها فرار میکرد پیداش کردیم. اگه یکم دیر جنبیده بودم، تیکه پارهاش -

 .میکردن

 شکم به یقین تبدیل شده بود و بیحسی زانوهایم را حس میکردم. سوالهایم بیاختیار و درحالیکه گره ابروهایم

 .ناخواسته درهم قفل شده بودند، پشت سر هم پرسیدم

 پس دیدیشون. چند نفر بودن؟ چهطوری تونستی فرار کنی؟ اون دختره گیشا زندهست؟ -

 و تعجب در صورت پسرم، سکوت چند لحظهای را به وجود آورد. آتور گیجپریشانیام در لحنم کامالً هویدا بود 

 :نگاهم میکرد و درحالیکه دستش بین زمین و هوا معلق مانده بود، گفت

 دونفر، ولی گمون نمیکنم اینهمه بههمریختگیت به خاطر دوتا درنده باشه. اتفاقی افتاده؟ -

 هاش را، که تنها ارثیهاش از من بود، پوشانده بود؛ جوانیچهرهی پرسشگرش، با آن تهریش سیاهی که چالهی چان

 :پخته را برایم به نمایش گذاشته بود. از شنیدن اینکه فقط دو نفر بودند نفس راحتی کشیدم و ادامه دادم

 کشتیشون دیگه؟ -

 ده بود. گمونم ازنه، آخه یکیشون رو تو خونهی نیرا دیده بودم. از شینا، اگه اشتباه نکنم برای نیرا پیغام آور -

 دوستاش بودن؛ ولی نگفتی اینهمه نگرانیت برای چیه؟

 :با شنیدن زنده ماندن آنها و نام آن راهنمای لعنتی افسار پاره کردم و غریدم

 لعنت به من که اون تولهگرگ رو انقدر دستِکم گرفتم که این اتفاقات افتاد. اون راهنمای لعنتی حتی با پسرم -

 ...تاش رو زنده نگه داره و اصالً به امنیت خودش و من فکر نکنه. لعنت بهتکاری کرده که دوس
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 .با مشت به دیوار چوبی کنارم کوبیدم و حرف نیمه ماندهی آخرم را با فریاد حوالهی تن چوبی کلبه کردم

 !اون با من هیچ کاری نکرده. چرا درست حرفت رو نمیزنی؟ امنیت کی؟ ما فقط دوستیم کیارش، دوست -

 رفهایمان به مشاجره بدل شده بود و تندخویی آتور درست شبیه به خودم، آتشین بود. اجازهی حرف زدن به منح

 :نداد و درحالیکه آزردگی از حرفم را در چشمهای درشت و آبیاش میدیدم، ادامه داد

 

 

 

 

 ی که من توش زندگیدوستی من و نیرا واسه قبل از اینه که بدونم یه پدر یاغی دارم که میخواد تمام دِه -

 میکنم رو با خودخواهیاش نابود کنه. تنها کسی که مانع امنیت اینجاست تویی. حتی اون موقعی هم که نیرا رو از

 زیر پنجهت بیرون کشیدم، حتی فکر این رو نمیکردم که پدرم باشی. همیشه تنها تصوری که ازت داشتم یه

 ...؛ ولیسایهی تاریک بود که مادرم عاشقانه دوستش داشت

 بغضی که به گلویش چنگ کشید، حرفش را نیمه گذاشت. گویی تمام این چند روز منتظر فرصت بود تا حرفهایی

 .که روی دلش سنگینی میکرد را بزند و سرکوب دویست سال دیوانگی و خودخواهیام را یکجا بر سرم بکوبد

 دفوی عوضی یه راهنماست؟ همون کثافتاییولی چی پسرک ساده؟ مثل اینکه یادت رفته اونم یه گرگه و مثل  -

 که تا دیدن نمیتونن از مادرت یه ابزار بسازن، کشتنش و داغش رو به دل من و تو گذاشتن. این یاغی که یه

 سایهی تاریکه رو همون گرگای وحشی ساختن. یه نگاه به خودم و خودت بنداز، چی میبینی؟ ما جفتمون قربانی

 .گرگاییم این رو بفهم

 .میکنی نمیدونم؟ یا منم دل خوشی ازشون دارم؟ بیست سال تمام سرکوفت چیزی رو خوردم که نبودم فک -

 بعدشم با دردِ کشته شدن مادرم این همه سال عذاب کشیدم؛ ولی من همه رو با یه چوب نمیزنم کیارش. من

 کی و کابوس بچگیهام رو تحملتاوان خودخواهیم رو از بقیه نمیگیرم. منم تمام این ساال تنهایی و ترس از تاری

 کردم؛ چون فک میکردم مادرم همیشه کنارمه و تنهام نذاشته. هر روز با یه شاخه گل باالی قبری بودم که حتی

 مطمئن نبودم برای مادرم هست یا نه؛ ولی به قبرش احتیاج داشتم که آدم بودنم رو یادمه بیاره. تو حتی چشمت رو

 !روی این هم بستی

 و تمام خستگیاش از این همه سال تنهایی و رنج کشته شدن مادرش را از پشت چشمهای خیسشده فریاد میزد

 ناله میکرد. حرفی که شنیدنش برایم از مرگ هم سخت بود را خیلی زود از دهانش شنیده بودم. شاید به خاطر

 . تارهای صوتیام ناخواستهعالقهی پدرانهای که به او داشتم توقع نداشتم آنقدر زود حقیقت را به زبان بیاورد

 بیحرکت ماندند و توان پاسخ گویی به پسری که پیش رویم بود را نداشتم. خون گرم و سیاهی که از زخم روی

 .دستم میچکید، کند شدن ترمیم شدنم را یادآوری میکرد

 ییدم و صورتدیدن حماقتش و فرود نیاوردن انگشتان مشتشدهام بر دهانش، کار دشواری بود. دندان روی هم سا
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 :به صورتش غریدم

 خیلی احمقی که فکر میکنی من پریسیما رو فراموش کردم. درد مرگ تو و مادرت ده بار من رو تا مرز -

 خودکشی کشوند. اگه دنیل نبود من نمیتونستم انتقام مادرت رو بگیرم. اون یه درنده رو پیدا کرد تا من بعد از پنج

 .تقامم رو از گرگا بگیرمسال زجر تموم نشدنی، باالخره ان

 

 

 

 

 ناخواسته کلمات از دهانم بیرون میپرید. هرگز فکرش را نمیکردم آتور اینقدر با رویاهایی که از او ساخته بودم

 متفاوت باشد. چه کسی فکر میکرد چنین روزی برسد؟

 .رزیددرحالیکه با چشمهای گشاد و خیس، به صورت برافروختهام زل زده بود حدقهی چشمهایش میل

 :اجازه ندادم حرفی بزند و ادامه دادم

 االنم وقتش رسیده تا گرگا تقاص این همه سال وحشیگریشون رو پس بدن. چیزی نمونده آتور. وقتی اونا -

 .خودشون رو نشون بدن، اگه با گرگا باشی به تو هم رحم نمیکنن

 .منتظرش بودم را برایش روشن کرده بودکمی از آتش سخنانم کمتر شده بود و چشمهای ریزشدهی آتور سوالی که 

 کیارش؟ چرا درست حرف نمیزنی؟ -

 .نیشخندی به قیافهی ماتش زدم

 نگو که متوجه حضورشون نشدی؟ حسشون نکردی؟! درندهها همین اطرافن. دیر یا زود تمام جنگل پر میشه از -

 .درندههایی که به طمع سقف شب، تمام جنگل رو به خون میکشن

 ید و دستهایش ناخواسته میز پشتیاش را نشانه رفت. گمان کنم او هم مثل من عمق فاجعه راقدمی عقب کش

 .درک کرد و پریدگی رنگ صورت و چشمهای بیقرارش نگرانیاش را فریاد میزد

 کار خودت رو کردی کیارش؟ -

 د تنی، درجملهاش تابوی پدرانهام را شکست. کامم مثل زهر تلخ شد. حس میکردم قلـ*ـبم مثل وزنهی ص

 سـ*ـیـنـهام سنگینی میکند. برای لحظهای مطمئن شدم او برخالف من، هیچ حسی به پدرش ندارد و من را

 مسبب تمام خرابیها میداند. دستم شانهاش را نشانه رفت و درحالیکه سعی میکردم حقیقت را بگویم و نگرانیام

 :را نشانش بدهم، کمی ملتمسانه گفتم

 ...من فقط میخواستم -

 تو فقط میخواستی چیکار کنی کیارش؟ -
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 .دستم را از روی شانهاش پایین انداخت و غیظ نگاهش در لحظه ساکتم کرد

 ...این درندها چی از جون جنگل میخوان؟ کیارش نگو که واسه کمک کردن به تو قرار بوده -

 جل کنن؛ ولی این مالِ زمانی بوداونا قرار بود به دارودستهی من اضافه بشن و حکومتم رو به این خرابشده مس -

 که من یه گله درنده رو داشتم نه االن که تنهام. اونا با کینهای که از من دارن، نه به من رحم میکنن، نه به تو، نه

 !به اون تولهگرگ

 برای اولین بار بعد از دویست سال خودم را مقابل چشمهای قضاوتگری دیدم که اصالً نمیتوانستم گـ*ـرد*نش

 .بدرم تا بیشتر از این تحقیرم نکند و با لحن و نگاهش، تنفرش را به رخم بکشدرا 

 

 

 

 

 هنوز جملهام کامل تمام نشده بود که ساعدش را زیر گلویم حس کردم و درحالیکه به چارچوب در کوبیده میشدم،

 .چشمان آتشگرفتهی آتور صدایم را در گلو خفه کرد

 گرنه همه کاری میکنم تا بالیی سر دهجنگلی نیاد. حتی اگه الزم باشهفقط دعا کن که حست اشتباه باشه، و -

 .خودم میدمت دست اون وحشیا

 نگاه سرخ و عصبیاش بین چشمهایم میگشت و لغات از الی دندانهای بههم چسبیدهاش بیرون میپرید و

 رزوی داشتنش را درتوجهی به قلـ*ـب پیر و شکسته من نداشت. شکستم؛ آن هم با تمام وجود. کسی که روزی آ

 .قلـ*ـب داشتم، حاال به مرگ تهدیدم میکرد

 مطمئن بودم اگر خون من در رگهایش باشد، اندکی نباید تعلل کنم. از مرگ هراسی نداشتم؛ حداقل نه االنی که

 .میدانستم روح پریسیمایم همواره همراهم است، ولی به هیچ عنوان، نمیخواستم به واسطهی آتور کشته شوم

 .ـبم تیر کشید. میدانستم باید برخالف خواستهام ترکش کنمقلـ*

 همچنان گـ*ـرد*نم زیر ساعد نحیفش فشرده میشد، همراه با خسخس کردن، لـ*ـبخند تلخی به صورت

 .سرخشدهاش زدم

 چشمانش برای لحظهای رنگ باخت. شاید تازه فهمید چه کاری میکند! شل شدن فشار انگشتانش، مساوی بود با

 دن دستانم. با تمام توانم به عقب هلش دادم. غافلگیر شد. سکندری خورد و از پشت روی کف چوبی اتاقباال آم

 .افتاد

 همچنان خسخس میکردم و انگشتانم را دور گـ*ـرد*نم میکشیدم. دست دیگرم را باال آوردم و انگشت اشارهام

 :را به طرفش گرفتم و با خشم گفتم

 !کن. منتظر باش همین روزا اون راهنما یه میلهی نقره تو قلـ*ـبت فرو کنهیه چیزی رو خوب تو گوشت فرو  -

 چیزی نمیگفت. نمِ نشسته در چشمان آبیرنگش، قلـ*ـبم را لرزاند. یاد چشمان پریسیما برای هزارمین بار در
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 .خاطرم زنده شد

 .چشمانم را با درد بستم. نفس عمیقی کشیدم که بوی زخمهای بدنم، حالم را بههم زد

 دست درازشدهام را جمع کردم و در همان حال که چشمانم بسته بود، با بغضی که سعی در انکارش داشتم، زمزمه

 :کردم

 ...سال حسرت داشتن بچهای رو داشتم که -

 :دستم را مشت کرده به سـ*ـیـنـهام کوبیدم و ادامه دادم

 ک به دو صده با فکر انتقامشون نفساز خون منه. سال فکر میکردم زن و بچهم رو از دست دادم. نزدی -

 .کشیدم

 

 

 

 

 آب دهانم را قورت دادم. پلک زدم و چشم گشودم. از جایش برخاسته بود، چشمان آبیاش بیقرار در حدقه

 .میلغزید

 .لـ*ـبهای خشکم را با زبان تر کردم

 .امروز بهم ثابت شد که اشتباه فکر نمیکردم -

 .فاصله افتاده بود بهتزده نگاهم میکرد و بین لـ*ـبهایش

 !بچهی من مرده به دنیا اومد، درست بعد از مرگ مادرش -

 منتظر واکنشش نماندم. هر چند بعید بود واکنشی نشان دهد. روی پاشنهی پا چرخیدم و با کف دست به در نیمه

 ه به بیرون گامشکسته ضربهای زدم. درب چوبی کلبه باز شد. صدای آواز جغد پیر جنگل، گوشهایم را آزرد. از کلب

 برداشتم. حواسم تمام پیش آتور بود، با اینکه صدای شکستگی قلـ*ـبم را شنیده بودم باز هم نمیتوانستم رهایش

 .کنم. درحالی که دستم هنوز روی درب نیمه باز بود، از روی شانه سر چرخواندم و نیم نگاهی به سمت آتور انداختم

 ه محض طلوع آفتاب کنار قبر پریسیما باش.اصالً دلم نمیخواد جنازهتاگه ذرهای عقل توی سرت مونده بود، ب -

 .رو کنار پریسیما خاک کنم

 هنوز صدایم میلرزید و صدای نفسنفسزدنهای تند آتور را میشنیدم که هرلحظه ممکن بود مثل آتشفشان آتش

 .بگیرد و همهی کلبه را خاکستر کند

 .قف شب نگاه کردمسرم را بلند کردم و به آسمان تاریک از پس س

 .لـ*ـبخندی روی لـ*ـبم نشست. فرمانرویی درندگان در شب برقرار بود و بهبود زخمهایم تسریع مییافت

 بدون آنکه به کلبهی قدیمی پشت سرم نیمنگاهی بیندازم، به پاهای سستم انرژی دادم و از بین درختان شروع به

 رهای بیجان کلبه را میشنیدم و امیدوار بودم اندک حسیدویدن کردم. صدای کوبیده شده مشتهای آتور به دیوا
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 .که در چشمهایش خوانده بودم او را به سمت من بکشاند

 .صدای باد در گوشهایم پیچید. جریان هوا از پارگیهای لـ*ـباسم میگذشت و زخمهایم را میسوزاند

 بروم و دهجنگلی و خاطراتش را به هیچ هدفی برای روز بعدم نداشتم؛ ولی دلم میخواست به دورترین نقطه ممکن

 سیاهچال فراموشی بسپارم؛ اما قبل از آن، باید تا صبح بر مزار جانانم انتظار پسر سرکشم را میکشیدم. پسری که

 .مطمئن نبودم حتی ذرهای حس پدرانهام را بپذیرد و برای فرار همراهیام کند

 ...این جنگل دیگر جای امنی نبود

*** 

 

 

 

 

 آتور

 دستوپایم را بسته بود و اجازه نمیداد مانع فرارش بشوم. گویی او هم میدانست فرارش در تاریکیتاریکی 

 میتوانست مانع خوبی برای من باشد. حرفهایش جمله به جمله در سرم میچرخید. به هر دلیلی برای حملهی

 ارِ من فریاد میزد وغریبهها فکر میکردم، در آخر به کیارش میرسیدم. مرد عجیبی که عالقهاش را با انک

 خودخواهی و غرورش بار سنگینی بود که تحملش را نداشتم و از طرفی با اوضاع بد جسمی نمیتوانستم رهایش

 .کنم و میل عجیبش به خون انسان را نادیده بگیرم

 که من با مردم این دِه سالها زندگی کرده بودم و از حملهی درندهها خاطرات وحشتناکی داشتم. پذیرفتن کاری

 کیارش با این مردم کرده بود، برایم نشدنی بود و نمیتوانستم خشم فروخوردهی این سالها را در سـ*ـیـنـه نگه

 .دارم و نظارهگر ادامهی دیوانگیهایش باشم

 مردی که سالها از او اسطوره ساخته بودم، درندهای رامنشدنی بود که نمیتوانستم رفتنش را تاب بیارم. قدمهایش

 ور میشد و دلشورهی عجیبی که به جانم افتاده بود را سر دیوار بیجان کلبهی زواردررفتهام خالی کردم واز کلبه د

 لعنتی نثار بختِ بدِ سیاه و تاریکم کردم و از دور، رفتنش را به چشم دیدم. ترسی که تمام مدت این چند روز، مثل

 .خوره جانم را میخورد

*** 

 سمان خاکستری در حال زرد شدن! به محض فرار سیاهی از آسمان،گرگومیش صبح در حال افول بود و آ

 قدمهای بیهدفم را از عرض و طول کلبهی پراز نور به سمت جنگل کشاندم. با تمام جان پاهایم به زمین کوبیده

 میشد. برگهای نارنجی کف جنگل ریسهی زرد و کمجانی را پشت سرم کشیده بود. قبر پریسیما تنها جایی بود

 .خواسته به سمتش میتاختم تا حس عجیبی که شبیه به نگرانی، در تمام رگهایم جاری بود را از بین ببرمکه نا

 میدانستم که با کیارش نخواهم رفت؛ ولی نمیتوانستم به رفتن او هم بیتفاوت باشم. پل چوبی نرسیده به قبرش،
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 .بودخیلی زود پیش چشمهایم ظاهر گشت و ندیدن کیارش برایم تعجببرانگیز 

 قدمهایم سنگین شد و با هر قدمی که به سمت قبر برمیداشتم، نگرانی، بیشتر دیدم را تار میکرد. باالی قبر

 .رسیدم و خبری از پدر بیوفایم نبود. از درندهای مثل او بعید نبود که منتظر من نباشد و فرار را بر قرار ترجیح دهد

 ملهای که سالهای پیش با دستهایم رویِ لوحمانندش حککنار قبر مادرم خزیدم. سنگ ترکخوردهاش با آن ج

 .کردم، به واسطهی باد و باران فرسوده شده بود؛ ولی هنوز جملهای که با تمام وجود تراشیده بودم خودنمایی میکرد

 مادری که فقط تصویری خورشیدشکل برایم گذاشته بود، چیزی جز فرزند خورشید« دوستت دارم زادهی مهر»

 !. روشن و نورانی و مهربانبرایم نبود

 

 

 

 

 .دستی روی سنگ کشیدم که درخشیدن چیزی که تا نیمه در خاک فرو رفته بود، نگاهم را به سمت خودش کشاند

 آن را از خاک بیرون کشیدم. دیدن سیاهی سنگ انگشترم، لـ*ـبخندی بیرنگی را روی لـ*ـبهایم نشاند. خاک

 نگم پاک کردم و ذهن پرسشگرم شروع به تحلیل کرد. کیارش چرا تاروی انگشتر را با آستین لـ*ـباس طوسیر

 آمدن من صبر نکرده بود و چرا انگشتر پریسیما را با خودش نبرده بود؟

 در گیر سوالهایم بودم که صدای فریاد بلندی از سمت چپم به پردهی گوشم چنگ کشید. فنرگونه روی پاهایم

 سبابهام فرو میکردم، منتظر بودم تا با صدایی دوباره، صحت چیزی کهپریدم و درحالیکه انگشترم را در انگشت 

 .شنیده بودم برایم مسجل شود

 به چند لحظه نکشید که صدای نعرهی دوم دردناکتر از اولی سکوت جنگل را به آشفتگی بدل کرد. دلشورهام

 یتر شد و نزدیک شدنش راشدت گرفت و مسیری که غـ*ـریـ*ــزهام نشانم میداد را دویدم. صدای فریادها قو

 .حس میکردم. بوی خون، عجیب کامم را آتش میزد و سنگینی موجوداتی که حس میکردم کامم را تلخ کرده بود

 قدمهایم سنگین و کوتاه شد و نگاهم مدام اطراف را به امید ندیدن کیارش رصد کرد. بوی خون تازه گلویم را به

 چیزی جز سرمـ*ـسـتی خون نبود. قدمهای محتاطم را درخت به خشکی کشاند. صدای قهقهههایی که میشنیدم

 درخت دنبال تجمع احتمالیای که حس میکردم، به زمین میرساندم تا صدای آشنایی که دلم را آشوب میکرد را

 .پیدا کنم

 نگاهم از پشت تنهی درختی که پنهان شده بودم کیارش را پیدا کرد. احساس کردم چیزی ته دلم فروریخت و

 اهایم را شل کرد. دستوپاهایش به زمین چهار میخ شده بود و میخهای نقرهای که در ساق پا و بازوهایش فروپ

 کرده بودند درد طاقت فرسایی را به او تحمیل کرده بود. داغ شدن سر و آتش گرفتن خون را در رگهایم حس

 م چیزی را نمیدیدم. صدای خندهیمیکردم. دستهایم روی تنهی سرد درخت میلرزید و جز چهرهی دردآلود پدر

 .درندههایی که اطرافش بودند را بعد از چند ثانیه شنیدم و تازه مهلکهای که کیارش از آن دم میزد را به چشم دیدم
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 .بیشتر از بیست درنده بودند. چهرههای آشنایی را میدیدم

 زن بیچارهای را به دندان کشیده بودباورم نمیشد، زنی که در جنگل به او رحم کرده بودم، درحالیکه گـ*ـرد*ن 

 برای کیارش خطونشان میکشید. صدای رجزخوانیهایش خوی وحشیام را برای تکهتکه کردنش تـ*ـحـر*یـک

 میکرد. هرچه چشم میچرخاندم، تعدادشان بیشتر میشد و چهرههای آشنای بیشتری را میدیدم. سه درندهای که

 ...هها بودند یا شاید همبرای نیرا میجنگیدند، در دارودستهی غریب

 حرفهای کیارش در سرم میچرخید و برای لحظهای تصویر تیره و تاری از نیرا پیش چشمهایم نقش بست و او را

 گرگینهای دیدم که قصد دارد با اتحادش با درندهها، به نیتهای شومش برسد؛ اما نبودن خودش و هیچکدام از

 

 

 

 

 دستدست کردم نتوانستم کاری برای مردی که حسم به او، تا آن زمان گرگها این فرضیهام را رد میکرد. هرچه

 .مجهول بود انجام دهم. صدای تقهی چوب زیر انگشتم من را از زل زدن به کیارش، به خودم برگرداند

 پوستهی درخت زخمی سطحی روی انگشتهایم ایجاد کرده بود و تریشههای درخت زیر پوستم رفته بود. چنگ

 ثر فشار روی درخت ایجاد کرده بودم، خودم را زخمی کرد. همین که تالش کردم تا کمی از آنهامحکمی که بر ا

 را از دستم جدا کنم، صدای خندهها، به هوی بزرگی تبدیل شد و جیغهای مـ*ـسـتانهی درندهها، صدای نالهی

 رحالیکه خون از گلویشکیارش را پوشاند. بوی گرگ را از آن فاصله هم میتوانستم حس کنم. گرگ سیاهی را د

 میچکید به وسط مهلکه کشاندند. بدن زخمیاش درست پایین پای کیارش، از روی دست درندهها به زمین پرتاب

 شد.صدای خسخس سـ*ـیـنـهاش را میشنیدم و تکان کم سـ*ـیـنـهاش را میدیدم. مطمئن بودم این گرگ

 ش دیده بود. اندام درشت و سیاهش را با آن چشمهای زردسیاه را همان روزی که نیرا را نجاتش دادم در دارودستها

 .و آتشگرفته نمیشد فراموش کرد

 پسر جوانی که همان روز را*بـ*ـطهی عاطفیاش با نیرا را دیده بودم ،به محض دیدن گرگ، از باالی سر کیارش

 :به سمتش دوید و فریاد زد

 کدوم احمقی این کار رو کرد؟ -

 میکرد، این نگرانیاش برایم عجیب بود. از البهالی درندههایی که گرگ سیاه را دیدم که زخمهایش را وارسی

 آورده بودند، مردی جلو آمد. ظاهر بزرگ و عضالنیاش با سر کامالً تراشیده شده، با آن لـ*ـباسهای خونی و

 گینش راکهنهاش خیلی خودنمایی میکرد. سرخی چشمهایش را از آن فاصله هم میشد دید. درحالیکه لحن خشم

 «آنا»به سمت او نشانه رفته بود، چیزهایی را به زبان دیگری فریاد کشید. زن مو قرمزی که گمان کنم نیرا او را 

 :خوانده بود، حرفهای درندهی غریبه را ترجمه کرد

 ...ما قراری برای زنده نگه داشتن گرگها نداشتیم. حتی برای زنده نگه داشتن خودت -
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 دهی نیرا و درندهی غریبه ایستاده بود، مانع هجوم آنها به هم شد و با فشار به سـ*ـیـنـهیآنا درحالیکه بین درن

 درندهی جوان او را عقب راند و درحالیکه تمام تالشش را میکرد با ظاهر دلـ*ـربا و خندههای تصنعی درندهی

 ده بود که دوباره درندهی غریبهغریبه را عقب نگه دارد، چیزهایی را در گوش او زمزمه کرد. حرفهای آنا تمام نش

 .شروع به حرف زدن کرد و آنا هم کلمه به کلمه معنی میکرد

 میگه اینا به محض اینکه فهمیدن کیارش اینجا سقف شب افسانهای رو ساخته، برای انتقام گرفتن از اون به -

 .اینجا اومدن و هرچی که مانعشون بشه رو از سر راهشون برمیدارن

 :نیرا برگشت و گفتبه سمت درندهی 

 .عوضیا کشتن کیارش رو بهونه کردن تا زیر سقف شب باشن -

 در خندهی تصنعیاش چیزی شبیه به ترس دویده بود؛ اما خودش را مسلط نشان داد. درحالیکه با نگاه، درندهی

 مغلوب نیرا را متوقف میکرد وسط جمعیت درندهها رفت. پنجهای به موهای سرخش کشید و درحالیکه به کیارش

 اشاره میکرد، چیزهایی را فریاد زد و دوباره صدای درندهها که نشان از تایید حرفهای آنا میداد، آرامش جنگل را

 .پاره کرد

 تمام سرم آتش گرفته بود، باور چیزهایی که دیده بودم برایم سخت بود. ترسی که کیارش را به فرار وادار کرده بود

 ر منِ احمق صبر نمیکرد، به دست درندههای غریبه نمیافتاد. با دیدن مهلکهیرا به چشم دیدم و اگر او به خاط

 روبهرویم و خاطرههایی که در کودکی از حملهی درندهها داشتم تمام تنم لرزید؛ اما من به تنهایی قادر به جنگیدن

 .یارش کاری بکنمنبودم و نمیتوانستم به آنا و دو درندهی مردی که با او بودند اعتماد کنم و برای نجات ک

 درحالیکه تمام جنگل دور سرم میچرخید و لـ*ـبهای خشکشدهام تشنگیام را فریاد میزد. به ناکجایی که

 نمیدانستم کجاست فرار کردم تا شاید با پیدا کردن نیرا چارهای برای این زخمِ کاری که در حال پاره کردن جسم

 .دهجنگلی بود، پیدا کنیم

*** 

 نیرا

 تختم خوردم. سرمای بالش روی پوست صورتم، خواب را از سرم پراند. به پشت دراز کشیدم، هنوزغلت ریزی روی 

 چشمهایم بسته بود. برای لحظهای زمان و مکان را فراموش کردم و منتظر صدای مامانملیحه بودم که با آن

 از کردم، سقف شیروانیلهجهی شیرین و صدای نازکش، صدایم کند و من را از تختم جدا کند. چشمهایم را که ب

 چادری که در آن بودم تمام انتظارم را پایان داد و من را به زمان و مکانی که بودم وصل کرد. نفسی از روی درد و

 .دلتنگی بیرون دادم و حالت تهوعی که از گرسنگی به شکمم چنگ میزد را نادیده گرفتم

 میزدند و تابش مستقیم آفتاب از پنجرهی پارچهایآویزهای سنگی و شیشهای سقف چادرم، زیر نور خورشید برق 

 چادر، زیباییشان را دو برابر کرده بود. پاهایم از روی تخت، پوستین قهوهایرنگ زیر پاهایم را لمس کرد و نگاهم

 بعد از خواب بد شب گذشته، تازه زیباییهای چادر را پیدا کرده بود. نگاهی به صورت ریزنقش و زیبای مادرم
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 دستی به گـ*ـرد*نبند محافظینم کشیدم. به سمت عکسش قدم برداشتم. چشمهایم هنوز سنگین بود و انداختم و

 :لـ*ـباسهایم دور تنم پیچیده بود. دستی به صورتش کشیدم و زمزمه کردم

 .مراقبم باش، نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته -

 ز ته دل مطمئنم کرد که او صدای من را شنیدهاین اولین باری بود که با مادرم مستقیم صحبت میکردم و چیزی ا

 و مثل همیشه مراقبم است. بـ*ـو*سـهای به شیشهی سرد قاب عکس زدم. صدای ویا از بیرون از چادرها، نگاهم

 را از مادرم گرفت و به بیرون وصل کرد. دستی به لـ*ـباسهای نامرتبی که شب گذشته، خستگی اَمان عوض

 شیدم و مرتب کردم. دستهایم موهای آشفتهام را نشانه رفت تا کمی مرتب بشود و ازکردن آنها را نداده بود ک

 .این اوضاع بیرون بیاید. کفشهایم را پوشید نپوشیده بیرون رفتم. چهرهی آشفتهی ویا صورتم را در هم جمع کرد

 چی شده؟ -

 .یشتر کردویا مدام دستهایش درهم گره میخورد و قدمهای ریزش کنار آتش، دلشورهام را ب

 .جیک رفته -

 :کای درحالیکه دست خیسش را روی موهای سیاهش میکشید، نزدیک ویا شد و نگران پرسید

 یعنی چی رفته؟ -

 کنار ویا رسیدم، هنوز لـ*ـباسخواب کوتاهش تنش بود و روانداز بلندی را دور شانهاش کشیده بود. روانداز را تا

 :شم پرسیدمانتهای گـ*ـرد*نش باال کشیدم و چشم در چ

 جیک کجا رفته؟ -

 ...دیشب یه چیزایی گفت؛ ولی فکر نمیکردم بره. صبح وقتی بیدار شدم دیدم رفته -

 چیزی حس کرده بود ویا؟ -

 .کای بود که این را پرسید

 .آره، ولی دیشب خیلی راجعبهش حرف نزد -

 .ه سمت کای برگشتمشانهاش جمعتر شد و سرمایی که از نگرانی به جانش افتاده بود را دیدم. ب

 جریان چیه؟ جیک چی رو حس کرده؟ -

 :کای درحالیکه با دست لـ*ـبهایش را میمالید، نگاه متفکرش را از زمین گرفت و گفت

 .جیک از همهی ما حساستره و شامهی قویتری داره. همیشه خیلی جلوتر از بقیه، درندهها رو تشخیص میده -

 ...طمئن بشهگمونم یه چیزایی حس کرده، رفته تا م

 پس چرا تا صبح صبر نکرد؟ اصالً چرا همون شب با تو نرفت؟ -

 :ویا به جای کای پاسخم را داد

 !داریم دربارهی جیک حرف میزنیم. تواًم کمتر از بقیه نمیشناسیش نیرا -

 .جیک تا وقتی مطمئن نشه چیزی که حس کرده درست هست یا نه با هیچکس حرفی نمیزنه -
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 :به سمت ویا بلند کرد و ادامه دادکای قدمهایش را 

 !تواَم الزم نیست نگران باشی. جیک گرگ بزرگیه، میتونه مراقب خوش باشه؛ خیلی طول نمیکشه. برمیگرده -

 کای با اینکه تمام تالشش را میکرد تا تسکینی هرچند موقت به گرگ ماده بدهد، تالشش برای پنهان کردن

 ا را به سمت چادرش راهنمایی کرد و اجازه نداد چشمهای نگران ویا بیشتر ازنگرانی خودش بیهوده بود. با دست وی

 .این دودو بزند

 .برو ویا. لـ*ـباست رو عوض کن و منتظر شوهرت بمون -

 .ویا بدون کالمی حرف زدن به سمت چادرش رفت و نگاه کای پشت سرش بود

 نمیدونی کجا رفته؟ -

 .و به من شدنگاهش را از چادر کرمرنگ آنها گرفت و ر

 .نه، اگه میدونستم نمیذاشتم تنها بره -

 یعنی امکان داره جیک درست فهمیده باشه؟ -

 .آره نیرا، چیزی که جیک رو بعد از اینهمه شکنجه و عذاب از ویا جدا کرده، نباید چیز بیارزشی باشه -

 .نگرانی در سیاهی چشمهایش دودو میزد و میتوانستم عمق افکارش را بخوانم

 عنی اون درندهها رو حس کرده؟ی -

 .احتماالً یا خیلی نزدیک بودن یا خیلی زیاد، که جیک رو دنبال خودش کشونده -

 باورم نمیشد سقف شب به این زودی درندهها را به اینجا بکشاند. یا حداقل نه در زمانی که من منتظر بودم تا

 .میکردم نفسم با زحمت سـ*ـیـنـهام را ترک میکندیاغیها برای مواخذهام، دیر یا زود به اینجا برسند. احساس 

 از یک طرف وود، آنا و بلید برای پیدا کردن کیارش رفته بودند؛ از طرفی رفتن جیک نگرانم کرده بود و نمیدانستم

 این یاغیها کی قرار است برسند. صدای کوبیده شدن آب از رودخانهی همجوارِ چادرها، نگاهم را از کای گرفت و

 .که زیر لـ*ـب زمزمه میکردم به سمت رودخانه رفتمدرحالی

 .خدا کنه جیک زودتر از یاغیا برگرده -

 هنوز کرختی خواب صبح روی گـ*ـرد*نم سنگینی میکرد و بعد از چند روز آرامش تقریبی، خبر رفتن جیک

 افکارم، زمان را برایم سردرد عجیبی را به مغز خستهام متحمل کرده بود. مسیر رودخانه به چشمبرهمزدنی تمام شد.

 بیمعنا کرده بود. همانجا کنار آب روی سنگهای ریز و درشت کنار آب نشستم و تا جایی که عمق کم آب اجازه

 میداد پاهایم را در آب فرو کردم. سرمای آب مثل نیشهای ریزی پوست پاهایم را میگزید. دستی در آب فرو

 ه و تحلیل نداشتم. نمیدانستم اولین مصیبت چه خواهد بود. برایکردم و مشتی آب به صورتم پاشیدم. قدرت تجزی

 فرار از افکارم سرم را کامالً در آب فرو کردم تا سرمای آتشین آب من را از خواب احتمالی که در آب بودم، بیدار

 .کند؛ ولی انگار خواب نبودم و دنیای وحشیام عین حقیقت بود

 ام را با چنگ گرفتم. پوست صورتم میسوخت و دلم میخواست باسرم را بیرون کشیدم و آب موهای خیسشده
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 تمام بدن در آب فرو بروم. شاید غرق شدن کلمهی مسخرهای باشد؛ ولی اگر رودخانه قبولم میکرد، خودم را به او

 میسپردم تا از بار مسئولیتی که به جانم افتاده بود، خالص شوم. به سمت چادرم رفتم؛ نرسیده به چادر صدای

 دمهایی را شنیدم که نزدیک میشد. کای هم متوجه شده بود و به محض شنیدن گارد هجوم گرفت. نگاهشق

 مدام بین درختها را رصد میکرد. کنار چادر ویا دویدم و درحالیکه دندانهایم بیرون زده بودند با صدای

 .خرناسهمانندی منتظر صاحب صدا شدیم

*** 

 خانهی گیشا -ساعتی پیش

 آتور

 مقابل درب بزرگ عمارت پدر گیشا پیدا کردم. آنقدر کالفه و دستپاچه بودم که خودم صدای لرزش خودم را

 نفسهای سردم را احساس میکردم. حس میکردم هر لحظه که میگذرد فریادهای کیارش بیشتر و بیشتر در سرم

 .میچرخد و من را آشفتهتر میکند

 نکردم. مطمئن بودم اگر گیشا همراهم باشد میتوانم اعتماد ناخواسته روی دیوار پریدم و اصالً به عواقبش فکر

 .دوبارهی نیرا و قبیلهاش را برای نجات کیارش بخرم. هرچند با یاغیگریهای کیارش، جایی برای امیدواری نبود

 با هر قدمی که به سمت پنجرهی اتاقشان برمیداشتم، صدای مادرم بارها در سرم میچرخید. مطمئن بودم او هم

 ن کیارش است. شبی که کیارش را نجات دادم، فقط به خواستهی پریسیما بود. اغمای کوتاهم بعد از تاریکی،نگرا

 پسرم کیارش»به خواستهی مادرم به بیداری ختم شد و فقط صدای نگران و صورت ناواضحش را حس میکردم. 

 کلماتش مثل مردهای که با معجزه«. مادر رو نجاتش بده. بیدار شو و پدرت رو از اینجا ببر. اون بهت نیاز داره جان

 .زنده میشود، زندهام کرد

 به پشت پنجره رسیدم. دختر موسیاه، روی مبلی که پدرش از دیشب روی آن خوابیده بود، لم داده بود و خواب

 سبکش از صدای نفسهای کوتاهش مشخص بود. لـ*ـباسهایش عوض شده بود و ظاهر خونی و خاکیاش تمیز

 وهای سیاهش زیر نور خورشید آن صبح برق میزد و تمام شانه و بازویش را پوشانده بود. برای لحظهایشده بود. م

 پشیمان شدم که او را دوباره به این مهلکه بکشانم. روی پاشنهی پا چرخیدم که صدای مادرم در گوشم دوباره

 .پیچید و نتوانستم برگردم

 را بیرون دادم. دندانهایم روی هم قفل بود و نمیتوانستم پنجهی مشوّشی الی موهایم کشیدم و نفس لرزانم

 جلوی قفل شدن فکّم را بگیرم. دستی روی شیشهی نیمهباز کشیدم و کامالً بازش کردم. بوی خون تازه از زخم

 پدرش به مشامم نمیخورد؛ احتماالً خونریزیاش همان دیشب بند آمده بود. با صدای جیرِ پنجره با هین کوتاهی از

 ب پرید و درحالیکه آب روان گوشهی دهانش را پاک میکرد، من را پشت پنجره پیدا کرد. برای لحظهای رنگخوا

 از صورتش پرید؛ ولی بعد از شناختن من خودش را جمعوجور کرد. درحالیکه سعی میکرد خیلی آرام از کنار پدرش

 را به سمت در کشاند. روسری بزرگ وبلند شود، با دست اشاره به سکوت کرد و قدمهای خوابآلود و شلختهاش 
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 .ریشهداری که کنار در آویزان بود را کشید و به سمت بیرون آمد

 روی بالکن خانه ایستاده و نردههای آهنی و سفیدش را چنگ زده بودم. قدمهایش نزدیکتر شد. موهای شلخته و

 یم مسخره بود. نگاهم به گلهای زرشکیسیاهش زیر روسری بزرگی که تقریباً تمام باال تنهاش را پوشانده بود برا

 .روی روسریاش بود که متوجه سوالش شدم

 چی شده این وقت صبح اینجایی؟ -

 با دست روسری بزرگش را باز کرد و مجدداً بست. گویی این چند روز من او را بدون حجابِ سَر ندیده بودم که

 :گفتم خودش را مدام جمع میکرد. دستم روی میلهی کناریام محکم شد و

 .کیارش تو بد مخمصهای افتاده -

 چی شده مگه؟ -

 .یه سری غریبه به جنگل زدن و به خاطر سقف شب قصد موندن دارن -

 خب به کیارش چه ربطی داره؟ -

 .سوالهای خوابآلودش کالفهام میکرد. کمکم داشتم به باهوش بودنش شک میکردم

 ...خب کیارش رو گرفتن دیگه -

 کیا؟ -

 !اری دیوونهم میکنی، درندههای غریبه دیگهوای گیشا د -

 .چشمهایش را مالید و درحالیکه سعی میکرد چشمهایش را از نور آفتاب پنهان کند به غرش من پاسخ آرامی داد

 آهان فهمیدم. خب اینجا چیکار میکنی؟ -

 .اومدم کمکم کنی. با فراری دادن کیارش تو جشن زایش، نیرا دیگه به من اعتماد نمیکنه -

 ...اومدی من رو ببری که -

 اومدم ببرمت که صحیح و سالم بودن تو رو ببینه و دوباره بهم اعتماد کنه. من برای نجات کیارش به گرگا -

 .احتیاج دارم

 بعد چرا فکر کردی نیرا بهت کمک میکنه تا درندهای که قصد کشتنش رو داره رو نجاتش بده؟ -

 .ضاع خوبی هم ندارهچون یکی از گرگاشم دست اوناست و او -

 خواب کامالً از سرش پریده بود و با دقت به حرفهایم گوش میداد. روسریاش کامالً عقب رفته بود. نمیتوانستم

 افکارش را از نگاه خیرهاش بفهمم. دستهایش را در آ*غـ*ـوش گرفت و درحالیکه از پنجرهی کنار من، پدرش را

 :رصد میکرد گفت

 ...یام. اگه بیدار بشه و ببینه نیستممن نمیتونم ولش کنم و ب -

 .به سمتش خیز برداشتم و فاصلهام را کم کردم. شانهاش را گرفتم و نگاه نگرانش را به سمت خودم برگرداندم

 ..قول میدم زود برت گردونم. گیشا، جون کیارش تو خطره، میفهمی؟ نمیتونم دستدست کنم لعنتی -
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 .رشت و معصومش گرفتمشانهاش را پرت کردم و رو از چشمهای د

 باشه وایسا آماده شم. میدونی کجان اصالً؟ -

 با شنیدن جملهاش ته دلم گرم شد. باور نمیکردم به این راحتی قبول کند، شاید نجات پدرش بیتاثیر نباشد و او

 .قصد جبران دارد. به سرعت برگشتم و لـ*ـبخندی عصبی به رفتنش زدم

*** 

 نیرا

 جنگل

 شا را دیدم، درحالیکه قدمی از هیراد جلوتر بود به سمت ما میآمد. با دیدن گیشا سرم شروع بهدر عین ناباوری گی

 سرد کردن کرد و ناامیدی چند دقیقهی پیش، کامالً فراموش شد. به سمتش دویدم که کای مانعم شد، چشمهای

 داد و حالت تدافعیاش را باطالییشدهاش متوقفم کرد. گویی او هم اعتمادی به هیراد نداشت. من را به عقب هل 

 خرناسهای به صورت هیراد کشید. گیشا که اوضاع را خراب میدید، دستهایش را جلوی سـ*ـیـنـهی هیراد باز

 :کرد و درحالیکه سعی میکرد مانع حملهی احتمالی کای شود فریاد کشید

 .نه... نه، وایسا! ببین نیرا یه اتفاقاتی افتاده که باید گوش بدی -

 عجلهای که در لحنش بود باعث شد کای را کنار بزنم و به سمتش بروم. کای که نگاه من به خودش را تحکم و

 دید کمی عقب کشید؛ ولی خسخس نفسهای داغش را احساس میکردم. هیراد چشم در چشم به او زل زده بود و

 .یاهش مشخص بودهر یک منتظر کوچکترین حرکت بودند. چهرهی آشفتهی هیراد از پشت موهای شلخته و س

 گیشا هم قدمی به سمت من برداشت، مانتوی سیاهرنگ و روسری بزرگی که سرش بود را مرتب کرد. محکم او را

 به آ*غـ*ـوش کشیدم. چشمهای سفیدشده و چهرهی مسخشدهاش در شب جشن زایش باعث شد از آ*غـ*ـوشم

 دو چشم سیاه و معصوم، پیش چشمهایمجدایش کنم و به چشمهایش زل بزنم. نگاهش خیره به من بود، همان 

 .میدرخشید

 صورتش را بین دو دست گرفته و به چشمهایش زل زده بودم. دستم را از صورتش جدا کرد و باالخره زبان باز

 .کردیم

 .نگران نباش خودمم -

 .معلومه که گیشای خودمی -

 .ردم و یقهی مانتویش را کنار کشیدمبا هول عجیبی زخم روی شانهاش را نشانه رفتم. روسری زرشکیاش را باز ک

 .جای دندانهای کیارش لعنتی سوراخهای ریزی بود که البهالی کبودی شانهاش خیلی مشخص نبود

 .خوبم نیرا -

 گوشهی مانتواش را روی زخم کشید و لـ*ـبخند همیشگیاش روی لـ*ـبهایش خزید. تیلهی چشمهایم از

 د بغض به گلویم چنگ انداخت. سرم را روی شانهاش گذاشتم وخوشی خیس شده بود و از اینکه حالش خوب بو
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 .نفس راحتی کشیدم

 !خودت رو جمع کن بابا... زندهام، میبینی که -

 .آب بینیام را باال کشیدم و دوباره به صورتش زل زدم

 خدا رو شکر. کجا بودی این چند روزه؟ -

 .مفصله، بشین همه رو واسهت توضیح میدم -

 ...یزی رو راجعبه پدرتمنم باید یه چ -

 .دستم را کشید و حرفم را نیمه گذاشت

 .بیا با هم حرف میزنیم -

 تند قدم برمیداشت و سعی میکرد من را از فضایی که کای و هیراد بودند جدا کند. کنار رودخانه رسیدیم. روی

 حرکات سریع وتخته سنگی نشست و دست من را هم کشید که روبهرویش بنشینم. من هم با لـ*ـبخند به 

 .مرموزش، درست زانوبهزانویش روی زمین نشستم

 خب تعریف کن ببینم چی شد اون شب؟ -

 نگاهی به اطراف انداخت و درحالیکه سعی میکرد مراقب باال نرفتن صدایش باشد. صورتش را نزدیک کرد و

 :گفت

 شده بود ولی داغی بدنم رو حس اون شب من تو حالت نیمه هوشیاری بودم. زهرِ کیارش کامالً از بدنم خارج -

 میکردم. تو همون حال حس کردم چیزی کنار گوشم زمزمه شد. همون لحظه تمام بدنم یخ کرد و احساس کردم

 .یه وزن سنگین درست روی سـ*ـیـنـهم نشست. وقتی دوباره گرم شدم پیش آتور و کیارش وسط جنگل بودم

 آتور دیگه کیه؟ اذیتت که نکردن؟ -

 .ا دارم حرف میزنم آخهاَه وایس -

 :دستش را روی دهانم گذاشت و ادامه داد

 ببین نیرا بذار تا حواسم جمعه همه رو تندتند بگم. وسطش هم سوال نکن، باشه؟ -

 .سری به معنای تایید تکان دادم که دستش را پایین آورد

 اصل جسمم در تسخیر روح خب ببین آتور همون هیراده. اون شبی که من نمیدونم دقیقاً چیکار کردم، در -

 پریسیما بوده. پریسیما عشق عجیب غریب کیارش، مادر آتور و عمهی مادربزرگِ مادربزرگِ مادر منه. همون شب

 پریسیما که روحش در زمان زنده بودنش، به روح کیارش پیوند خورده بوده، برای نجات کیارش از جسم یه

 میکنه تا کیارش رو از زیر نور خورشید فراری بده. حاال فهمیدی همخون که از شانسِ من، من بودم فقط، استفاده

 چرا کیارش من رو نکشت، درست همون دفعهی اولی که تو جنگل پیدام کرد؟

 نه... یعنی گیجم، کیارش از کجا میدونست تو با پریسیما نسبت داری؟ اصالً تو خودت از کجا فهمیدی؟ -

 نی من با پریسیما و تشابه احتمالی بوی خون من و اون نتونستهکیارش هم نمیدونست. فقط به خاطر همخو -
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 من رو بکشه. الـ*ـبته این نتیجه رو دیشب خودم گرفتم و مطمئن نیستم؛ ولی اینکه من از کجا نسبتم رو با

 پریسیما فهمیدم بگم؛ وقتی حال کیارش خوب شد و از اغمای چند روزه بیرون اومد، یه حرفایی زد که به گمونم

 د پریسیما بهش گفته بود. مثل اینکه پریسیما دویست سال پیش مادربزرگِ مادر بزرگِ مادرم رو که تنهاخو

 برادرزادهش بوده، از دست گرگا فراری میده و به یه خانواده تو دهجنگلی میسپره. بعدشم با کیارش آشنا میشه و

 گا پریسیما رو میکشن و یه نوزاد مرده رو،ازدواج میکنن. یه ازدواج عاشقانه که حاصلش میشه آتور... ولی گر

 روی سـ*ـیـنـهی مادرش میذارن که مثال مرده؛ ولی در اصل اون رو با خودشون میبرن و بزرگش میکنن، چون

 .فکر میکردن اونم مثل مادرش یه ساحرهست

 زن کیارش ساحره بوده؟ -

 رش زیر سر پریسیما بوده. حتی وقتی آتور درآره دیگه باهوشم، پس من چی دارم میگم! تمام فرار اون شبِ کیا -

 .نزدیکی مرگ بوده ازش میخواد که به پدرش کمک کنه و نجاتش بده

 خب با این تفاسیر روح پریسیما هست و قدرتاش رو داره؟ -

 .بودنش که هست؛ ولی قدرتش رو نمیدونم. کیارش پیش من خیلی حرف نمیزد -

 ز کیارش برایم جای هزار سوال داشت. گیشا سرش را عقب کشید وپوف محکمی کردم. داستان عجیب و غمانگی

 :درحالیکه چیزی در چهرهاش نگرانم میکرد ادامه داد

 .ولی همهش این نیست -

 :کمی جلو رفتم و درحالیکه دستم را روی زانویش گذاشتم و پرسیدم

 .اصالً دلم نمیخواد خبر بدی باشه -

 .رنده گیر افتادهولی مجبورم بگم. کیارش وسط یه مشت د -

 ، حرفهای کای در سرم چرخید. شاید«درنده»از گیر افتادن کیارش ذرهای نگران نشدم؛ اما با شنیدن کلمهی 

 :منظور گیشا آنا و بلید و وود بود. خودم را جمعوجور کردم و گفتم

 .اصالً برام مهم نیست چه بالیی سرش میاد -

 باشه؟ حتی اگه یکی از گرگها هم باهاش اسیر شده -

 آتور درحالیکه کای را با سرعت عجیبی رد کرده بود، به سمت ما آمد و من با حرکت دستم مانع حملهی کای به

 .او شدم. آتور چند قدمی من ایستاده بود. هضم جملهاش برایم سخت بود

 یعنی چی یکی از گرگا اسیرش باشه؟ -

 کای مبهوت به صورتش زل زده بود. هیچ کداممان دهانم باز مانده بود و پریده شدن رنگ صورتم را حس کردم.

 .اصالً دلمان نمیخواست به جیک فکر کنیم. آتور نگاهش را از کای گرفت و قدمی به من نزدیک شد

 کیارش و اون گرگ سیاه اسیر غریبهها شدن. درندههای غریبه به طمع سلطه به زمینِ سقفِ شب به دهجنگلی -

 .کدوم از آدمای دهجنگلی رحم نمیکنن اومدن. نیرا دستدست کنی به هیچ
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 رنگ و روی پریدهاش با آن ظاهر آشفته، مصیبت عجیبی را فریاد میزد. شنیدن صفت جیک از دهان هیراد پاهایم

 را سست کرد. نگاه ویا در چندین متر آنطرفتر من را در مخمصهی بزرگی انداخت. ویا با آن لـ*ـباس بلند

 بود و دستهایش روی شکمش بیحرکت مانده بود. اشک جمع شده در کاسهی شیریرنگ به دهان هیراد زل زده

 چشمش به پایین سرازیر شد و حال دلیل نگرانیاش را میفهمیدم. به زحمت روی پاهایم ایستادم. سوالم را با مکث

 :چند ثانیهای پرسیدم

 چند نفرن؟ -

 فعالً! چیزی که کیارش رو ترسونده بود احتماالً به جز اون دختره، آنا و دوستاش، بیست و چند نفرن... الـ*ـبته -

 .خیلی بیشتر از این حرفاست

 درک لغات برایم سخت شده بود؛ یعنی وود و آنا و بلید هم با غریبهها بودند؟ پس چرا وود مانع اسارت جیک نشده

 اوضاع کشانده، یا شاید بود؟ شاید سرما و آشفتگی که در آخرین صحبتمان از او دیده بودم و مرگ تیا او را به این

 هم کینهی عجیبش برای کشتنِ مسببِ مرگ خواهرش او را با آنها همدست کرده؟

 صدای گریههای ارورا از چادر ویا، من را از افکارم بیرون کشید. مراقبتهای مادرانهاش، در مدت این چند روز

 که به آن دچار شده بود بیرون بکشد. چیتو خیالم را کمی آسوده کرده بود؛ ولی گریههایش نتوانست ویا را از بهتی

 تازه از خواب بیدار شده و از چادرش بیرون آمده بود.خودش را مسئول رسیدگی به ارورا دانست و بدون حرف به

 سمت چادر ویا دوید. او هم مثل بقیه با سکوت فقط به حرفها گوش داده بود و تمام تالشش را میکرد تا فقط

 .شنونده باشد

 روی زمین ضرب گرفت و قدمهایم بیهدف عقب و جلو میشدند. سکوت بینمان سنگین بود و همه منتظرپاهایم 

 :بودند تا نظر من را بشنوند؛ اما آتور نتوانست بیشتر از این تحمل کند و سکوت را شکست

 دشببین نیرا، االن وقت دستدست کردن نیست. اگه کمکم کنی، هم کیارش هم گرگت رو نجات میدیم، بع -

 .من بهت قول میدم کیارش برای همیشه از اینجا بره

 جمله آخرش با درد ملموسی ادا شد و برای لحظهای به آبی چشمهایش خیره شدم؛ اما نمیتوانستم حس تنفرم را

 پنهان کنم. قدمی به سمتش رفتم و درحالیکه تمام تالشش را میکردم که او فقط تنفرم را نسبت به پدر تازه پیدا

 :فهمد، غریدمشدهاش ب

 سرنوشت کیارش هیچ ربطی به من و قبیلهم نداره. الزم نیست نگران گرگای من باشی. مثل همیشه میتونیم -

 مراقب هم باشیم و خودم میتونم نجاتش بدم. اگه الزم بشه نه کیارش و نه هیچکدوم از اون درندهها رو زنده

 .نمیذارم هیراد

 آمد و حرکت انگشت سبابهام موازی با لحنم، تصمیم جدیام را نشانکلمات پشت سرِهم و تاکیدوار بیرون می

 :میداد.گیشا وسط حرفم دوید

 .انقدر عجلهای تصمیم نگیر نیرا! یکم فکر کن -
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 .جایی برای فکر کردن نیست. کیارش بالهایی سر من و قبیلهم آورده که سزاوار خیلی بدتر از اینهاست -

 های در هم مشتشدهاش را به سمت من میکشاند، نگاه پرمعنایی بهکای درحالیکه صورت درهمرفته و دست

 .چشمهایم کرد که متوجه منظورش شدم. کای از کنار من به سمت چادر خودش رفت

 گیشا درحالیکه نگاهش پشت کای بود، من را چند قدمی از بقیه دور کرد و درحالیکه بازویم را با خود میکشید، با

 متری که دورتر شدیم من را به درخت کوبید، صورت درهم و ابروهای گرهخوردهامغیظ مسخرهای غر میزد. چند 

 .مجابش کرد که هرچه زودتر دلیل این مسخرهبازی را بگوید

 .چته گیشا؟ معلومه داری چه غلطی میکنی؟ مثل اینکه جدی جدی باورت شده با کیارش نسبت داری -

 :با صورتم غریدنگاهش را از پشت سرم گرفت و در فاصله چند متری 

 اول اینکه من جدی جدی با اون وحشی نسبت دارم. دوم اینکه من دوساعت داشتم چی بهت میگفتم -

 ...باهوش؟ مرض نداشتم دو ساعت داستان پریسیما و کیارش رو واسهت بگم که

 .چی میخوای بگی گیشا؟ زودتر حرف بزن -

 یلی آرام در گوشم حرف میزد؛ با دهان باز بهدهانش را به گوشم نزدیک کرد و درحالیکه زمزمهوار و خ

 .حرفهایش گوش میدادم

 .پریسیما نیرا... اون زن، قدرت عجیبی داره. با این گندی که باال آوردید، فقط قدرت اون میتونه کمکت کنه -

 مه دادسرش را عقب کشید و درحالیکه یکی از ابروهایش فاتحانه باال پریده بود و سقف شب را نشان میداد؛ ادا

 .که با حرف سریعم مانعش شدم

 مگه اون نمرده؟ -

 چرا، جسماً دویست ساله که مرده؛ ولی وقتی تونست جسم من رو تسخیر کنه تا کیارش رو نجات بده پس -

 میتونه کارای دیگهای هم بکنه. راستش هنوز مطمئن نیستم راجعبه چیزایی که گفتم؛ ولی با جلـ*ـب اعتماد

 !شه فهمید که میتونه کمکت کنه یا نههیراد و کیارش، می

 هوشِ عجیبش در ماجرا ساختن، برعکس من به شدت فعال بود و از وقتی میشناختمش از همه چیز داستانهای

 عجیب سرهم میکرد؛ ولی اینبار بیراه هم نمیگفت، اما اصالً نمیتوانستم به ساحرهی مردهای که به دست

 .مرموز با دنیای زندهها ار تباط دارد اعتماد کنم گرگینهها کشته شده و فقط با یک پیوند

 نفس محکمی کشیدم و کمی به عقب هُلش دادم. نمیتوانستم بدون مشورت با کای تصمیم بگیرم. او در چادرش

 .منتظر من بود و این را از نگاهش خوانده بودم

 .عجله نکن گیشا، بذار من تصمیم بگیرم، اول باید با کای حرف بزنم -

 حاال چرا با اون عصا قورت داده؟ایش  -

 ...گیشا -

 نامش را با غیظ خواندم. اصالً در شرایطی نبودم که به مزهپرانیهایش لـ*ـبخند بزنم. خودش را عقب کشید و
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 درحالیکه من را ترک میکرد، به سمت چیتو و ارورا رفت. زیر لـ*ـب غرغر میکرد و من بیتوجه به غرولُندهایش

 .تمبه سمت چادر کای رف

 رژههای کای در عرض و طول چادرِ چند متریِ تقریباً خالیاش، دلشورهام را تشدید کرد. مردی که همیشه صبورانه

 و سرد با مشکالت برخورد میکرد و همیشه مثل پناهی محکم خیالم را آسوده میساخت، آشفته و نگران، منتظر

 ن اوضاع میدید مطمئن میشد مصیبت بزرگی در راهورود من بود. شاید اگر به غیر از من کس دیگری کای را در آ

 .است

 :به محض ورودم ایستاد و درحالیکه با چنگ محکمی موهای تا روی شانهاش را کنار میزد، گفت

 تصمیمت چیه نیرا؟ -

 :همیشه صراحتش برای لحظهای ساکتم میکرد. بیتوجه به برق چشمهایش خودم را جمعوجور کرد و گفتم

 ی نمیدونم وود، آنا و بلید اونجا هستن یا نه! از طرفی جیک اسیرشون شده و از طرف دیگهنمیدونم. از طرف -

 .نمیدونم یاغیا کی میرسن

 باید تا قبل از اومدن یاغیا کلک این قائله کنده بشه نیرا... یاغیا برسن و اینهمه درنده رو تو جنگل ببین، شک -

 .تو رو بعد تک تک آدمای اطرافت رو آتیش میزنن نکن به جرم خــ ـیانـت بزرگت به گرگینهها، اول

 جملهی آخرش با ضربهی محکمِ دستش، به ستون وسط چادرش تمام شد. ستون و من با هم در یک لحظه به

 .خود لرزیدیم. چشمهای آتشگرفتهی کای منتظر پاسخ من بود

 .هر لحظه زیادتر میشن ولی تعداد ما خیلی کمه، ممکن نیست سالم برگردیم، اینطور که آتور میگفت -

 .مجبوریم نیرا. به خاطر جیک و ویا مجبوریم -

 نگاهم برای لحظهای به زمین دوخته شد. حرفهایش مثل همیشه آن روی سکهای بود که من از آن فرار

 میکردم. ما مجبور به جنگ بودیم؛ چون به محض رسیدن یاغیها و بیخبریام از کالغ و محافظین، به جرم

 ب و به خطر انداختن مردم، و تخلف از قوانین گرگها حتماً مواخذه میشدم و سرنوشت نامعلومیساختن سقف ش

 .در انتظارم بود

 :صدای کای من را از زل زدن به زیلوی کف چادر گرفت

 .میتونیم یکم لفتش بدیم تا اونا دخل کیارش رو بیارن بعد بریم -

 کیارش هم زنده بماند. دستم در هوا چرخید و درحالیکه تالشحرفهای گیشا در سرم چرخید؛ شاید نیاز بود فعالً 

 :میکردم به چشمهایش زل نزنم، ادامه دادم

 .با اینکه اصالً خودمم دلم نمیخواد اون وحشی زنده بمونه، ولی فعالً باید اون رو هم با جیک نجات بدیم -

 :کای درحالیکه به سمت من میآمد، خشکش زد و پرسید

 چرا؟ -

 صورت آفتابسوخته و جدیاش انداختم و درحالیکه با انگشت بیرون از چادر را نشان میدادم ادامهنگاهی به 
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 :دادم

 .داستانش طوالنیه -

 او که متوجه منظور من شده بود؛ حرفی نزد. نمیتوانستم به گوشهای تیزی که بیرون از چادر بودند اعتماد کنم. با

 ا تکان دادن سر مطمئنم کرد. صدایش در سرم پیچید و در تاریکی مغزماشارهام به بیرون، کای منظورم را گرفت و ب

 .کلماتش به آوا تبدیل شد

 چرا میخوای باهاش راه بیای؟ -

 .پاسخش را با سکوت در لـ*ـبهایم و استفاده ار نعمت گرگینه بودن دادم

 یه مدتی کاری به کارش من هیچوقت با یه عوضی مثل کیارش راه نمیام. گیشا حرفایی زد که به نظرم میشه -

 نداشت. اون دیگه االن تنهاست و نقطهضعف بزرگش تقریباً با ماست. نمیخوام عجوالنه و از روی احساس تصمیم

 .بگیرم

 ولی اگه کیارش با درندههای غریبه متحد بشه چی؟ -

 .اونموقع خودم تیکه پارهش میکنم -

 یاغیا چی؟ -

 ده دستم روی شانهاش خزید، به چشمهایش زل زدم تا او را از اینقدمی به سمتش برداشتم و درحالیکه بیارا

 .هجمه سواالت نجات بدهم

 نگران نباش. این اولین باری نیست که قراره من رو بکشن یا مواخذه بشم. فک کنم انقدر تا پای مردن با -

 تو کنارم باشی میتونم از گرگها جنگیدم که بتونم این دفعه هم یه جورایی باهاشون کنار بیام. در ضمن تا وقتی

 .پس یاغیها بر بیام

 برای چند لحظه به جملهی آخرم فکر کردم. لعنت به من، باز هم نتوانستم جلوی ذهنیاتم را بگیرم. بار اولی نبود

 که افکارم نسبت به کای از کنترلم خارج میشد؛ ولی احساس کردم نگرانیاش به لـ*ـبخند شیرینی تبدیل شد و

 از مدتها همراهی با این گرگ سفید، لـ*ـبخند روی لـ*ـبهایش را دیدم. به خودم آمدم و دستم را ازباالخره بعد 

 .روی شانهاش پایین کشیدم که بین راه گرمای دستش را روی پوست دستم حس کردم

 .پس اینبار بذار من مراقب اوضاع باشم -

 مثل ظاهرش سرد و بیروح است؛ ولیبین کالم و گرمای دستش گیج بودم. همیشه حس میکردم جسمش هم 

 اشتباه میکردم. در وجود او آتشی بود که تا آن لحظه حسش نکرده بودم. دستم را کنار کشیدم و درحالیکه به

 :بهانهی درست کردن موهایم خود را عقب میکشیدم، گفتم

 ...باشه. فقط ارور -

 .خیالت راحت باشه -

 محکمش ساکتم کرد. به سمت در چادر رفت و من درحالیکه نگاهم اجازهی حرف زدن نداد و مثل همیشه برخورد
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 به پشتش گره خورده بود، لعنتی بار خودم کردم. خوی حیوانیام وقتی کنار کای بودم افسار پاره میکرد و

 نمیتوانستم با گرگ قدرتمند درونم بجنگم. در لحظه دلم برای وود تنگ شد. فرصت خواستن بیموقعش درحالیکه

 رای مرگ تیا دلشکسته بودم، بار عجیبی به سـ*ـیـنـهام گذاشته بود و تحمل نبودش در این چند روزهمن هم ب

 سختتر از همیشه بود. صدای کای را که از بیرون چادر شنیدم، من هم به سمت او شتافتم. رو به بقیه ایستاده بود

 .و منتظر من بود تا صحبت اصلیاش را شروع کند

 .ا ما مجبوریم برای نجات جیک هم که شده بریم؛ ولی... ولی تو و ارورا باید از جنگل بریدخب با تصمیم راهنم -

 روی صحبتش را به سمت ویا کشید. ویا که گویی صبر پیشه کرده بود تا تصمیم ما را بشنود، درحالیکه دستش را

 .روی بافت بلند موهایش میکشید به سمت ما آمد

 .منم میام -

 همیشه برایم قابل تحسین بود؛ ولی اوضاعش برای همراهی ما کمی خندهدار بود. کایجسارت و وفاداریاش 

 :نفس عمیقی کشید و درحالیکه سعی میکرد با ارتباط چشمی حرفهایش را به کرسی بنشاند، گفت

 تو همیشه ثابت کردی مثل کوه پشت گرگت هستی؛ ولی تو االن فقط وظیفهی حفظ این گرگ کوچولو رو -

 .هم عاشق پدرشه، پس بهتره جفتتون تا برگشتنش صبر کنید داری. اون

 ویا درحالیکه سعی میکرد لرزش چانهاش را مخفی کند، سرش را روی شـ*ـانهی کای گذاشت تا حرفهایی که

 بینشان رد و بدل شد را کسی نشنود. کای سرش را باال کشید و درحالیکه با چشم برهمزدنی خیالش را آسوده

 ای بیصدایشان خاتمه داد. دست کای پـ*ـشت کـ*ـمر ویا نشست و سمت نگاهش را بهمیکرد، به صحبته

 .سمت چیتو چرخاند

 چیتو، ویا و ارورا رو ببر خونهی نیرا، صفا اونجاست. بهش بگو این دونفر رو به یه جای امن برسونه. گیشا رو هم -

 که خبری از یاغیا شد، صفا همینجاخودت برسون خونهش. بعد تو با صفا برمیگردید همینجا. به محض این

 .میمونه و اِسکانشون میده. تو هم خیلی سریع خودت رو به ما میرسونی و خبر میدی

 :چیتو درحالیکه تمام حواسش به گیشا بود که کنار هیراد ایستاده، اعتراضگونه گفت

 .یعنی من اینجا بمونم؟ من باید کنارتون باشم -

 انی داد. صورت درهمرفتهاش را خوب درک میکردم. کای محکمتر از قبلسپس ارورا را در آ*غـ*ـوشش تک

 :غرید

 کاری که میگم رو انجام بده. بودن تو اینجا مهمتره. اگه یاغیها برسن و کسی خبرمون نکنه میدونی چه -

 اتفاقی میفته؟

 یفشرد از او دور شدچیتو سرش را پایین انداخت و پشت به ما به سمت جنگل رفت. ویا درحالیکه دست کای را م

 :و به سمت چیتو رفت. گیشا درحالیکه جواب لـ*ـبخندش به چیتو را نگرفته بود، همان را تحویل من داد و گفت

 خیلی مراقب باش نیرا. ویا و ارورا رو هم میبرم پیش خودمون. فک کنم اردشیرخان ارورا رو ببینه حالش بهتر -
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 .بشه

 ...اردشیرخان مگه -

 .ردیم. میدونم دنبالم میگشته. االنم خونهست. یکی دو روز استراحت کنه خوب میشهآره پیداش ک -

 :از اینکه پیدا شده بود خیلی خوشحال شدم؛ ولی استراحت برای چه؟! سوالم را یکباره پرسیدم

 استراحت برای چی؟ مگه اتفاقی افتاده براشون؟ -

 لیکه تمام تالشش را میکرد بغضش را مخفییکباره چهرهی گیشا درهم کشیده و چشمهایش خیس شد. درحا

 :کند با لـ*ـبخند مصنوعی گفت

 ...خدا رو شکر حالش خوبه؛ ولی دیروز اگه آتور نبود، دوستات زندهش نمیگذاشتن -

 :بغض امان نداد حرفش را تمام کند. با بهت پرسیدم

 دوستام؟ -

 .آره، اون دخترهی مو قرمز با اون یکی سیاهه -

 آنا؟ -

 :سط حرفمان پریدهیراد و

 .آره. اگه یکم دیرتر رسیده بودیم امونش نمیدادن -

 وود هم باهاشون بود؟ -

 اگه منظورت اون درندهست که با هم بودید، نه، اون باهاشون نبود؛ ولی فرداش اون دو تا رو با وود، تو -

 .دارودستهی غریبهها دیدم

 دانستم با آنهمه درنده ارتباط دارد یا نه؛ ولی مطمئن بودمشنیدن نام وود رشتهی محکم قلـ*ـبم را پاره کرد. نمی

 برای کشتن کیارش ذرهای تعلل نخواهد کرد. در یک لحظه تمام افکارم خاموش شده بود و جز دلداری به گیشا کار

 .دیگری نمیتوانستم انجام بدهم

 .به سمتش رفتم و شانههای کشیده و استخوانیاش را در آ*غـ*ـوش گرفتم

 .ونه مراقب خودت و اون باش. قول میدم به حساب اون دخترهی احمق هم میرسمبرو خ -

 !کلمات را ادا میکردم؛ اما کینهای که پس حرفم بود را فقط خودم حس میکردم و بس

 اگر قائلهی این غریبهها تمام نمیشد، باید هر روز شاهد دیدن مردن تک تک آدمهایی بودم که مثل اردشیرخان

 زندگی کرده بودم. گیشا با دلی چرکین از من جدا شد و این را از دزدیدن نگاهش از خودم متوجهسالها با آنها 

 .شدم

 .مسیر پشت سرشان را نگاه میکردم که صدای هیراد، نگاهم را به سمت او و گیشا چرخاند

 یاغیا دارن میان؟ -

 :یراد چرخید و گفتکای درحالیکه هنوز خشمی که بار چیتو کرده بود در صورتش بود، به سمت ه
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 .یه مسئلهی قبیلهایه، بهتره دخالتی نکنی -

 .یه زمانی مسائل قبیلهای به منم مربوط میشد -

 .ولی االن مربوط نیست -

 :وسط دندان کشیدن دو درنده پریدم و گفتم

 .تا از تصمیمی که گرفتم پشیمون نشدم، بس کنین -

 :رو به من گفت هیراد که مجبور بود کوتاه بیاید، کمی عقب رفت و

 .اگه یاغیا کمکتون کنن خیلی راحت میتونید کار درندهها رو یکسره کنید -

 .کای مانع حرف زدنم شد

 .یکی از این درندهها پدرت خودته که مطمئن باش یاغیا اول اون رو تیکه پاره میکنن -

 :هیراد که از حرف عجوالنهاش پشیمان شده بود، سکوت کرد، اما کای ادامه داد

 .االنم بدون هماهنگی با ما هیچ کاری انجام نمیدی... حتی نجات کیارش -

 .یادم نمیاد یکی از گرگات باشم -

 .نیستی، ولی مجبوری اینطوری رفتار کنی -

 بحث تند و تیز بین آنها، با هشدار مجدد من بینتیجه ماند و کای درحالیکه نگاه برّانش به هیراد بود، مسیرش را

 کشاند. صالبتش در رهبری باعث شد برای اولین بار از ته دل آرزو کنم که ای کاش کای بهبه سمت دل جنگل 

 جای من راهنما بود، تا آلفا بودنش را با جان و دل میپذیرفتم. پختگیاش همیشه برایم درس بود و با اینکه

 چیز را به او سپردم تا شایدهمیشه توانایی هدایت قبیلهاش را داشت، مثل گرگی مطیع فرمانبردار بود. اینبار همه

 .برای اولین بار کنار آلفایی که من تعیینش کرده بودم، فاتحانه جنگیدن را بیاموزم

*** 

 کیارش

 با هر تکان ریزی که میخوردم، فلز قطورِ میخ مانندی که در دستهایم فرو کرده بودند، عصب دستهایم را

 خیرهی وود به زجر کشیدنم، تابوی قدرتی که سابقاً با آن میکشید و درد عجیبی را به جانم میانداخت. نگاههای

 سودای حکومت داشتم را خرد میکرد و دلم میخواست صورت ریزنقشش را با آن چشمهای وحشی بدرم. هرگاه

 که نگاهش من را به سمت خودش میکشید، دنیل برایم زنده میشد و میخ محکمتری را داخل سـ*ـیـنـهام

 ای که این اواخر به جانم افتاده بود دنیل را علیهام شوراند و دویست سال همراهیاش رااحساس میکردم. دیوانگی

 .با خیانتش به گند کشید. شاید اگر کمی به هشدارهایش توجه میکردم، مجبور نمیشدم بار خیانتش را تحمل کنم

 او هشدار داده بودم بدون کاری که دنیل با من کرد تمام هستیام را به آتش کشید و خودش را به مرگ کشاند. به

 من گرگها امانشان نمیدهند؛ ولی سودای حکومتی که به جانش افتاده بود گوشهایش را کر کرد و قولی که به

 .پریسیما داده بود را فراموش کرد
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 نگاهم به سقف شب بود و تمام تالشم را میکردم نگاهی به آن درندهی وحشی، که اگر حرفهای مرموز آنا نبود،

 ن هزار بار قلـ*ـبم را از سـ*ـیـنـهام بیرون کشیده بود، توجهی نکنم؛ اما باز هم سنگینی نگاهش را حستا اال

 میکردم. درندههایی که چهرهی تکتکشان برایم آشنا بود، با چشمهای تشنه به خون من، زیر سقف شب ایستاده

 .بودند

 ند و خون از شاهرگهای تازه دریدهشده، سرآنها از نفرینی که به جان جنگل انداخته بودم استفاده میکرد

 میکشیدند. بوی خونهای تازه کام زهرآگینم را بیش از پیش تلخ و خشک میکرد. با هر صدای اضافهای که از

 اطرافم میشنیدم تمام تنم به لرزه میافتاد و نگاه نگرانم، مدام اطراف را رصد میکرد تا مبادا آتور را این اطراف

 ش نمیشدم، نه من اسیر میشدم نه جان او به خاطر من به خطرمی افتاد. از طلوع آفتاب کهببینم. اگر منتظر

 حضورش را همین اطراف حس کرده بودم، نگرانی مدام به سـ*ـیـنـهام چنگ میانداخت و حس پدرانهای که

 .سعی در خاموش کردنش داشتم را به آتش میکشید

 ـتیِ خون، افسار پاره کرده بودند در جنگل پیچید. آنا درحالیکهصدای مشاجرهی درندههای غریبه که از سرمـ*ـس

 سعی میکرد با قدمهای آهسته خود را وسط معرکهی درندهها بکشاند، با زبانی که برایم آشنا نبود کمی آنها را

 تایید آرام کرد؛ اما اندکی از خشمشان نسبت به من کم نمیشد و لحن آنا آنها را تـ*ـحـر*یـک میکرد. این را از

 حرفهایش از سمت آنها متوجه شدم. صدای آشنایی که زبانش را متوجه میشدم از الی جمعیت درندهها قدمی

 به سمت من برداشت. با درد عجیبی که بر گـ*ـرد*نم متحمل شد، کمی گـ*ـرد*نم را باال کشیدم تا صدای

 اورم نمیشد، زن درندهای که پیش رویم بود،آشنایی که میشناختم را با چشم ببینم. چهرهاش هم برایم آشنا بود. ب

 همان زن شاداب روزهای تبعیدم بود. تمام آنها هر گوشهای از زمان و مکانی که در آن روزگار گذرانده بودم را

 برایم زنده میکرد. اصالً فکرش را نمیکردم روزی که به اصرار و تـ*ـحـر*یـک دنیل برای درندهها پیغام ساخت

 کومتم را فرستادم، اینگونه تنها و بدون حتی خود دنیل با آنها روبهرو شوم.آرزوهایی کهسقف شب و شروع ح

 .سالها برای این جنگل نفرین شده داشتم، فقط و فقط در یک شب و به دست دنیل نابود شد

 ز شکنجهزن باالی سرم ایستاد. نگاه منتقمش من را یاد زمانی انداخت که در یکی از خیابانهای سرد، درحالیکه ا

 دادن پسر جوانی لـ*ـذت میبردم، شاهرگش را پیش چشمهای مادرش به دندان گرفتم و ولـ*ـع سیرنشدنیام، به

 آن زن هم رحم نکرد و پیشکشیِ دنیل را تا انتها سر کشیدم؛ ولی گویا سمی که به واسطهی مـ*ـسـتی خون از

 .کامم رها شده بود، این زن را به درنده تبدیل کرده بود

 ای جیغهایی که در آن شب کذائی کشید در سرم میچرخید و امیدوار بودم او بدون کالمی حرف زدن قلـ*ـبمصد

 را از سـ*ـیـنـهام بیرون بکشد. او ایستاده بود و من به تقاص این همه سال خونخواهی و وحشیگری، فقط منتظر

 .مرگ کنار او برگردمانتقامی سخت بودم. امیدوار بودم پریسیما هم کنارم باشد و بعد از 

 او که باالی سرم رسید، صدای همهمهها شدت گرفت. هرچه بیشتر چشم میچرخاندم چهرهها و خاطرات یک به

 .یک برایم زنده میشد. ظلمهایی که کرده بودم، مثل کَرنای بزرگی نواخته میشد و گوش همه را کر کرده بود
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 از دیدن عذاب کشیدنم لـ*ـذت میبرد. میدانستم او هم وود باالی سر من روی تنهی بریدهشدهای نشسته بود و

 بیدلیل دنبال من نبوده و احتماالً او هم منتظر فرصت است؛ ولی معنی دستدست کردنش را نمیفهمیدم. در

 .چشمهایش کینه میدیدم و غم بزرگی که سابقاً در چشمهایش نبود

 روزهایی نبود که در یکی از کافههای ارمنستانلـ*ـباسهای زنانه، خاکی و ظاهر آشفتهی آن زن اصالً شبیه 

 مشتریهای مـ*ـسـتش را رفع و رجوع میکرد. شصت یا هفتاد سال گذشته بود؛ ولی کینهی این زن اندکی

 فروکش نکرده بود. کنار بدنم زانویش را زمین گذاشت و درحالیکه موهای نارنجیاش از روی شانهاش به سمت

 م خم شد. احساس کردم قطرات عرق از روی گـ*ـرد*نم لیز میخورند وصورتش متمایل بود به سمت صورت

 .درست روی زخم ترمیم نشدهی پشت گـ*ـرد*نم فرود میآمدند تا کام تشنه و خستهام را بیشتر آتش بزنند

 چشم دوخته بودم به آتشی که در چشمهایش بود. صدای قدمهای وود را میشنیدم که نزدیک میشد تا لحظهی

 ه چشم بیند. باالخره دهان باز کرد و زن سیوچند سالهی پیش رویم، انتظار مرگبارم را پایان داد. لهجهیمردنم را ب

 ارمنیاش، مثل همان روزها غلیظ بود و چهرهی کک و مکیاش تکان نخورده بود. انگشتش روی سـ*ـیـنـهام را

 :فتنشانه رفت و درحالیکه فاتحانه به جسم بستهشدهام خـ*ـیـمـه زده بود گ

 .قسم میخورم زجر کشیدنت رو با آرامش تمام، ذره ذره ببینم -

 .صدایش در سرم اکووار میچرخید

 ضجههایش باالی سر پسرنوجوانش نتوانسته بود من را از مـ*ـسـتی خونی که با فشار به دهانم پمپاز میشد،

 که کینهاش تمام جانم را آببیرون بکشد.از خاطراتم با درد زیادی کنده شدم و به چشمهای زنی دوخته شدم 

 میکرد. دستهای وود روی شـ*ـانهی زن نشست و کامالً از خیره شدن به من جدایش کرد. دلم نمیخواست کنار

 برود و من را با این حال زنده بگذارد. امیدوار بودم دستش را تا جایی که کینهاش یاری میکرد به سـ*ـیـنـهام

 .میفشرد و قلـ*ـبم را بیرون میکشید

 دستهای وود او را به عقب پرت کرد، درحالیکه کنار جسم من ایستاده بود، تصمیم داشت خودش کار نیمهتمام آن

 درحالیکه نگاه سرخشدهاش صورت وود را میدرید، از روی زمین جهید و« آنجل»گرگ تازه بالغ شده را تمام کند. 

 ت. سرعت وود در متوقف کردن درندهیبا ضربهی محکمی به سـ*ـیـنـهی وود عمالً قصد قدرتنمایی داش

 زخمخوردهی مقابلش، آنا را وسط مجادلهشان کشید. دستهای آنا روی سـ*ـیـنـهی وود کوبیده شد و مانع چنگ

 .و دندان کشیدن آنها شد. وساطت آنا آن دو درنده را از هم جدا کرد تا یکی زودتر از دیگری دخل من را بیاورد

 دادم تا شاید علیرغم میخهای نقرهای که در آنها فرورفته بود، از جا کنده شوم تاناخواسته دستهایم را تکان 

 کیارشی که اینهمه سال باعث ترس این جماعت خونخوار شده بود را نشانشان دهم؛ اما درد طاقتفرسای

 .استخوان شکستهشدهام به تمام جانم عرق سرد نشاند

 .یغرید، نفس آه مانندم را نصفه گذاشتصدای وود درحالیکه خطاب به درندههای اطرافش م

 تا غروب آفتاب امشب هیچکس حق نداره دست به این بزنه. بعد از غروب آفتاب کیارش ماله من و تمام -
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 !دهجنگلی مال شما

 نگاه مبهوت آنا از من روی صورت وود چرخید. باورش برای آنا هم سخت بود. وود نگاه متعجب آنا را بیپاسخ

 :نگذاشت و گفت

 .واسهشون ترجمه کن -

 معلوم هست چی میگی؟ -

 .فقط ترجمه کن آنا -

 غرش وود برایم تحسینبرانگیز بود. کینهای که پشت دیوانگیاش بود درست شبیه آن روزهای من بود. روزهایی

 که جز انتقام به هیچکس و هیچچیز فکر نمیکردم. آنا با تعلل کلمات را یکییکی به التین ترجمه میکرد. همهمه

 اوج گرفت و حلقهی اطرافمان تنگتر شد. گرگ سیاه و زخمی که تا حدودی ترمیم شده بود، به فاصله چند متری

 .از من زیر درخت بزرگی خوابانده شده بود و نفسهای ریزش از زیر پوست سیاهرنگش نشان از زنده بودنش داشت

 ها، کمی از تشنج جهنمی که ممکن بود در آنآنا که اوضاع را وخیم دید سعی کرد با ادامه دادن و تطمیع درنده

 .زندانی شوند کم کند

 کیارش این چند ده ساله را میدیدم. همانTچشمهای سرخ وود لحظهای از درندهها جدا نشد. با نگاه کردن به او 

 کینه، همان حماقت و همان دیوانگی! او اصالً شبیه روزی که پیدایش شد نبود. غم کشته شدن خواهرش تابوی

 .استقامتش را شکسته بود و من تماماً حال و روزش را درک میکردم

 حرفهایش را نیمه گذاشت. صورت ککومکیاش هنوز از کاری که وود« انجل»حرفهای آنا تمام نشده بود که 

 کرده بود سرخ و آتش گرفته بود. یقهی لـ*ـباس سفید رنگش را مرتب کرد و درحالیکه قدمی به سمت وود

 :ب به او گفتبرمیداشت خطا

 .من برای دهجنگلی نیومدم -

 آنا درحالیکه بین آنها قرار گرفته بود و از نیمرخ، صورت گرگرفتهی آن دو درنده را زیر نظر داشت حرفهای

 .انجل را برای وود ترجمه میکرد

 .من برای دیدن زجرکُش شدنش اومدم -

 اوج گرفت. چهرهی درندهها را یکییکی از نظرگویی بقیهی درندها صدایش را شنیده بودند که همهمه دوباره 

 میگذارندم و چیزهای را به یاد میآوردم که زخم کاری به جانم میزد. وقتی فکر میکردم پریسیمایم تمام آن

 .لحظهها را کنارم بوده و شکنجهها و خونریزیهایم را به چشم میدیده، آتش شرم تمام جانم را میسوزاند

 :وود با همان لحن قبل غرید

 .اما حق نزدیک شدن بهش رو نداری -

 .من برای تعیین حقم این همه راه رو نیومدم پسرجون -

 جملهی آخرش و حملهاش به سمت وود، اجازهی ترجمه به آنا نداد. پنجههایش محکم به سـ*ـیـنـهی وود کوبیده
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 ، با ضربهی محکمی بهشد تا سد راه رسیدنش به من نشود. وود در هوا چرخی زد و قبل از رسیدن او به من

 صورتش، او را به عقب پرت کرد. درندههای مـ*ـسـتِ خون خرناسهکشان درحالیکه قربانیهای خالی از خونشان

 را رها میکردند، به سمت ما حملهور شدند. دندانهای بیرونزده و خونهایی که از دهانهایشان سر ریز شده بود،

 کوبیده شدن قدمهایشان را میشنیدم. حملهی آنها به وود، آنا و آن جهنم را برای هزارمین بار نشانم داد. صدای

 درندهی سیاهپوست دیگر باعث برای بار چندم تکانی بخورم تا شاید از این زمین نفرین شد کنده شوم؛ اما بیفایده

 .بود و فقط صدای فریادهایم در همهمهی خرناسه و فریادهایشان گم میشد

 اد بیامان وود و دو درندهی دیگرش را میشنیدم که پاشیده شدن خون به صورتمصدای خرد شدن استخوان و فری

 تقالهایم را بیشتر کرد. از پشت پلکهای خیس و خونیام وود را میدیدم که مثل درندههای کارکشته، سر از تن

 میخورددرندههای غریبهایی که قصد نزدیک شدن به من داشتند را جدا میکرد و زخمهایی که به صورت و تنش 

 .هم نمیتوانست متوقفش کند

 انجل که حملهاش به وود با دخالت آنا بینتیجه مانده بود، ضربات کاریاش به آنا، صدای خرد شدنش را در فضا

 پخش کرد. در دل هزار بار آرزو کردم وجودی که این اطراف حس میکردم آتور نباشد یا حداقل خودش را به این

 و صورت خونآلودی که به زحمت از باالی سرم میدیدم، تپش قلـ*ـبم را صد برابرمهلکه نکشاند. صدای جیغ آنا 

 کرد. هرچه تنم را باال کشیدم تا اوضاع را ببینم فقط درد بیشتری متحمل شدم و همزمان پارگی گوشت دست و

 رویپاهایم را حس کردم. همین که وود به سمت آنا دوید تا از زیر دستهای انجل نجتش دهد، درندهای 

 سـ*ـیـنـهام پرید تا با دستهایش قلـ*ـبم را بیرون بکشد. سنگینیاش را روی سـ*ـیـنـهام حس کردم و آخرین

 ...نفس را با چشم بسته کشیدم تا پاره شدن رگهای قلـ*ـبم را حس کنم و تمام

*** 

 نیرا

 ل میدوید، اجازه نمیداد رویصدای نالهی شاخ و برگ درختانِ زیر پای هیراد، که جلوتر از ما به سمت شرقی جنگ

 صدای اطراف تمرکز کنم. کای جلوتر از من میدوید و من تمام حواسم به اطرافم بود. تپههای کوچک و رودخانهی

 باریک جنگل را رد کردیم و تقریباً به حاشیهی شرقی جنگل نزدیک میشدیم. آفتاب اواسط آسمان بود؛ اما سقف

 جیغمانندی از چند متر دورتر شنیده میشد. خودبهخود پاهایم جان گرفت شب مانع دیدنش میشد. صدای همهمه و

 و سرعتم بیشتر شد، طوری که کای عقب ماند. با سرعت به سمت صدا میدویدم. از دور کیارش را دیدم که زیر

 دست و پاهای درندهای وحشی چند قدمی بیشتر تا مرگ فاصله ندارد. به سمتش دویدم و روی سر درندهی غریبه

 فرود آمدم. غلت بزرگی از روی بدن کیارش خوردیم و در کمتر از چند ثانیه استخوان گـ*ـرد*نش را از زیر

 دندانهایم عبور دادم. زوزهی بلندی کشیدم و درحالیکه دهانم از خون لبریز بود به سمت وود دویدم. درندهای از

 دوش وود پایین افتاد و آن زمانپشت روی شانههایش پریده بود، چنگی به کمرش کشیدم که از روی 

 .گـ*ـرد*نش را به دندان گرفتم و پرت کردم. چند ثانیهای بهت و سکوت را از سمت درندههای غریبه حس کردم
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 نگاه خیرهی کیارش را روی خودم احساس میکردم. بیاعتنا به هیراد و دویدنش سمت پدرش، به سمت اولین

 م میدریدم، چنگ میکشیدم و بدنهای بیارزششان را زیر چنگ و دندانمدرنده یورش بردم. با تمام جانی که داشت

 .تکه پاره میکردم. خوی گرگینهایام امان نمیداد فکر کنم که برای لحظهای داغ شدن گـ*ـرد*نم را حس کردم

 با حرکت سریعم، جدا شدن دندانهایش از پوست گردم را حس کردم. چرخیدم که جواب زخمی که به تنم زده بود

 .ا بدهم که درد در پهلویم پیچید. چوب محکمی به پهلویم فرو کرده بودندر

 نفسم بریده بریده شده بود و با کوچکترین حرکت فرو رفتنش را الی دندههایم حس میکردم. با شکم روی زمین

 با پنجه رویافتادم و با دندان چوبی که در پهلویم فرو رفته بود را بیرون کشیدم. به سمت درندهی مهاجم دویدم، 

 .سـ*ـیـنـهاش کوبیدم و آنقدر فشار آوردم تا صدای خرد شدن استخوان سـ*ـیـنـهاش را شنیدم

 فریاد هیراد من را به سمت صدا چرخاند. زنی باالی سر کیارش بود و دستهایش روی گـ*ـرد*ن کیارش

 ست درندهها آزاد کنیم گـ*ـرد*نش رابیرحمانه تکان میخورد. در کمتر از یک ثانیه، تا هیراد و من خودمان را از د

 شکاند، میلههایی که درون دست و پاهایش بود بیرون کشید و کیارش را بیجان روی شانهاش انداخت. سرعت

 رفتنش خاک جنگل را بلند کرد. هیراد با فریاد و تقال سعی میکرد خودش را به کیارش برساند، اما حملهی درندهها

 .دند مانعش میشدو ضربات محکمی که به او میز

 وود که وسط پاره کردن قفسهی سـ*ـیـنـهی درندهی مهاجم چنگ و دندان نشان میداد، با دیدن من و شنیدن

 .جهت زوزههایم و فریادهای هیراد، دست خونیاش را بیرون کشید و به طرف مسیر دزدیده شدن کیارش دوید

 ی که روی سرش هوار میشد بیخبر بود. صدایهیراد که برای دویدن به سمت پدرش تقال میکرد، از درندها

 شکسته شدن استخوان کمرش را شنیدم و دستهایی که از پشت صورتش را نشانه رفته بود دیدم. درحالیکه درد

 در چشمهای آسمانیرنگ و خونبستهاش فریاد میزد، فک و چانهاش در دستهای درندهای که از پشت حمله

 ر بود. زانوهایش به زمین کوبیده شد و نگاهش به دنبال مسیری بود کهکرده بود، تا مرز پاره شدن زیر فشا

 .نمیتوانست او را به پدرش برساند

 .کای با شنیدن زوزههای نالهمانند من، دست کَندهشدهای که به دهانش بود را پرت کرد و به سمت هیراد دوید

 .را از درد بست و نتوانستم چیزی ببینم همینکه به سمتش پریدم، پنجهای به زخم پهلویم کشیده شد که چشمهایم

 از درد روی زمین افتادم، نفسهایم روی خاکِ تر جنگل با صدای نالهمانندی بیرون میآمد. هنوز نفسم کامل از

 ریههایم خارج نشده بود که کشیده شدن پاهایم را احساس کردم. ناخنهای تیز و دست پرقدرتی من را روی زمین

 م تکان بخورم زخم عمیقی که پهلویم را شکافته بود امانم نداد. همینطور که رویمیکشید. هرچه تالش کرد

 زمین کشیده میشدم، ضعیف شدن تپش قلـ*ـبم را احساس میکردم. صدای زوزههای کای از البهالی خرناسه و

 حشیجیغهای مـ*ـسـتانهی درندهها تا مغز سرم را آتش میزد. من بودم و جهنمی که هیزمهایش درندههای و

 بود. در آن لحظه تنها چیزی که از افکارم عبور میکرد، مردم دهجنگلی بودند که بعد از کشته شدن ما، امشب قلع و

 .قمع میشدند
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 فقط تصویر پر از دود و جنازههای خالی از خون و سرهای کندهشدهی اهالی روستایم تمام جانم را در آن لحظه به

 .آتش میکشید

 حظه اوج گرفت، چشمهایم را باز کرد. کای را دیدم که اطراف جسم در حال مرگصدای همهمهای که در یک ل

 آتور میجنگید. صدای نفسنفسزدنهای خستهاش را میشنیدم که در یک آن، همزمان که درندههای تکه پاره را

 .به اطراف پرت میکرد، زیر هجوم وحشیانهی درندهها دفن شد

 .یشد، به سنگ تیزی کوبیده شدم و درد برای لحظهای دیوانهام کرددر همان حین که پوزهام روی زمین کشیده م

 پاره شدن رگهای پشت چشمم را از فریاد بلندی که کشیدم حس کردم. شانهام را روی زمین کوبیدم تا به

 واسطهی پرش تنم، از زمین کنده شوم. لحظهای چشم از دست و پاهای کای که زیر چنگ و دندانهای آن

 .د برنمیداشتم. عذابی که با ناله از حنجرهام بیرون میآمد به تن زخمیام جان میدادوحشیها زخمی میش

 از زمین کنده شدم و دندانهایم را روی بازوی درندهای که پاهایم را میکشید فرو کردم و تا جایی که توان داشتم

 هام برای لحظهای چشمم راپوزهام را چرخاندم و دستش را از بازو کندم. پاشیده شدن خون روی قرنیهی آتشگرفت

 .سوزاند. فقط فریادهای درنده را شنیدم که روی زمین افتاده بود و فریاد میزد

 از دردِ زخم پهلویم، پای چپم را به زحمت روی زمین گذاشتم و با درد به سمت کای رفتم. خون پهلویم تمام پایم را

 کردم. دیدن این تعداد درنده شوک عجیبی بودخیس کرده بود و حرکت گرم و روانش را روی پوست بدنم حس می

 که نمیتوانستم حس ناامیدی را در دلم خفه کنم؛ ولی غـ*ـریـ*ــزهی جنگندهام اجازه نمیداد لحظهای عقب

 بکشم و تکه پاره شدن کای را ببینم. هنوز به او نرسیده بودم که ضربهی خالص به کمرم نشست. فرو رفتن

 .اس کردم و کشیده شدن و پاره شدن پوست گـ*ـرد*نم را حس کردمچنگال تیزی را به گلویم احس

 من و کای و هیراد، وسط مهلکهای که کیارش مسبب آن بود در حال جان دادن بودیم. مرگی که هیچ ثمرهای جز

 .بدنامی برای راهنمای بیعرضهای مثل من نداشت و تمام خیالها و آرزوهای ساها را به خاکستر نشانده بود

 یی که بدترین ننگ نژاد گرگینهها را رقم زده بود و مکان امنی را زیر سقف شب برای درندهها ساخته بود، درراهنما

 .حال جان دادن بود و امانی برای زنده ماندن نمیدید

 قلـ*ـبم تپش ضعیفش را طوری که نفسهای آخرش را میکشید، به دیوارهی سـ*ـیـنـهام کوبید و بعد با سر به

 شدم. تَریِ کاسهی چشمم از اینهمه ناکامی و دردی که به جسم و روحم وارد شده بود، قطره مانند،زمین کوبیده 

 دل از کاسهی خونبستهی چشمم کند و سرمایش را روی پوست پوزهام حس کردم. برای لحظهای تمام دنیای

 ایهی زنی را دیدم که بااطرافم ساکت شد، صدا سوتمانندی در گوشم پیچید. از باریکهی باز ماندهی چشمهایم، س

 چشمهای نگران، وسط آن جهنم، پشت سرم را نشان میداد. چهرهی نگران مادرم با آن موهای سیاه و بلند، پشت

 آن مه غلیظی که به چشمهایم نشسته بود باعث شد به پلکهایم زحمت بدهم و کمی هوشیار شوم. تپش قلـ*ـبم

 که دستش نشان میداد، برای لحظهای مغزم را به فعالیت وادار از دیدن سایهی مادرم جان گرفته بود و مسیری

 کرد. پلک محکمی زدم و از دنیای ساکتی که فقط چند لحظه در آن بودم بیرون آمدم. صدای گرمپ گرمپی که از
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 زمین میشنیدم هوشیارترم کرد. باورم نمیشد، صدایی که میشنیدم درست از پشت سرم بود و مسیری که مادرم با

 !ایش نشانه رفته بوددسته

 صدایی که میشنیدم، مثل خونتازهای تمام بدنم را داغ کرد و عالئم هوشیاری را به مغزم برگرداند. گوش چسباندم

 .تا مطمئن شوم این صدای کوبیده شدن پای گرگینههاییست که به سمت ما میآمدند

 ندهها بود. چشمهایم را تا جایی کهتنها چیزی که شنیدم صدای زوزهی گرگها و جیغهای بلند و دردآلود در

 پلکهایم اجازه میداد باز کردم و جنگ بین درندهها و گرگینهها را با چشمهایم دیدم. تعداد گرگها آنقدر زیاد بود

 که غالب شدن به درندهها ساده به نظر میآمد. گرگهای سرخ با تنهایی آتشین، درندهها را مثل پرِکاهی از زمین

 زمین میکوبیدند. حیرتزده به قدرت یاغیها زل زده بودم و مصیبتی که بعد از این کشتار به بلند میکردند و به

 جانم میافتاد را حالجّی میکردم. شاید هزار بار در دل آرزو کردم که جای این یاغیهای وحشی، محافظین برای

 من راضی کند و خبری از نجاتمان میآمدند؛ ولی گویی کالغ بزرگ هم نتوانسته بود آنها را برای اتحاد با

 .محافظین نبود

 گرگهای سفید با ریسهی سفیدرنگی که البهالی موهای تنشان خودنمایی میکرد، بین ارتش یاغیها خیلی به

 .چشم نمیآمدند؛ ولی مطمئن بودم توکو همیشه طرف قدرت را میگیرد و حتماً با یاغیها متحد شده است

 خودم را به سمت جیک بکشانم تا از زنده بودنش مطمئن شوم؛ اما توان تمام تالشم را کردم تا تکانی بخورم و

 .تکان خوردن نداشتم. زخمهایم به سختی در حال ترمیم شدن بود و خونریزی زخم پهلویم قصد بند آمدن نداشت

 هسر چرخاندم و جنازهی درندههایی را دیدم که تا همین چند دقیقهی پیش قصد جانمان را داشتند. کف جنگل ب

 واسطهی خون آنها سرخ شده بود و چالههای کوچکِ خون، هنوز هم در حال مکیدن خون درندهها بود. صدای

 .نفسنفسزدنهای گرگینهها باالی سر درندهها، آخرین چیزی بود که شنیدم و چشمهایم بسته شد

*** 

 .ست صورتم کشیده شدتکان خوردن چیزی را روی موهایم احساس کردم. این حس ادامه پیدا کرد و تا روی پو

 احساس کردم تمام تنم شروع به گزگز کردن کرد. بین خواب و بیداری بودم و قدرت تشخیص چیزی که از روی

 صورتم به سمت گـ*ـرد*نم کشیده میشد را نداشتم. همینکه به سمت قفسهی سـ*ـیـنـهام کشیده شد از جا

 !که با چشمهای کشیدهی طوسیاش باالی سرم نشستهپریدم و درحالیکه خودم را باال میکشیدم توکو را دیدم 

 دوانگشتی که روی پـ*ـوسـتم کشیده بود بین زمین و هوا ماند و هین محکمی که کشیدم او را به عقب پرت

 .کرد

 :نیمخیز شدم و درحالیکه نفسنفس میزدم خودم را به عقب پرت کردم و غریدم

 معلوم هست چه غلطی میکنی؟ -

 دردی که در پهلویم میپیچید پیشانیام خیس بود. بیتوجه به غیظی که در نگاهم بود، صدایم میلرزید و از

 صورتم را با همان لـ*ـبخند مزخرفی که در شورا از او دیده بودم برانداز کرد. دستی به قفسهی سـ*ـیـنـهام
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 نیمهباز لـ*ـباسم انداختم و وقتی متوجه شدم لـ*ـباس گشاد و کرمرنگی تنم است نفس راحتی کشیدم. یـ*ـقهی

 .را چنگ زدم و سعی کردم با تشری غلیظتر نگاهش را از جسم تازه ترمیمشدهام بگیرم

 گمشو بیرون. کی تو رو اینجا راه داده؟ -

 پنجهای به موهای نقرهایرنگ و حالتدارش کشید. موهای جوگندمی و نیمهبلندش روی شانههای برجستهاش

 انداخته بودم، رد عمیقی روی صورتش جا گذاشته بود. موهایش را کنار زد،ریخته شده بود. زخمی که روی صورتش 

 :با همان آرامش قبلی چشم از وارسی من برداشت و به چشمهایم زل زد

 .هنوزم همونقدر وحشی و زیبا -

 نگاهش موهای تنم را سیخ میکرد. در جزیره متوجه رفتارهای عجیبش شده بودم؛ ولی هرگز گمان نمیکردم به

 ش اجازه دهد وارد چادر من بشود و دست کثیف و هـ*ـرزهاش را روی موهایم حس کنم. همین که لـ*ـب ترخود

 :کردم تا با فریاد از چادرم بیرونش کنم ادامه داد

 میدونم نباید میاومدم تو چادرت؛ ولی دلتنگ گرگ کوچولویی بودم که گمون نمیکردم بتونه اونجور خون به -

 .رار کنهپا کنه و از جزیره ف

 فک کنم نتونستم تو همون جزیره حسابی حقت رو کف دستت بذارم که سروکلهت پیدا شده. حاالم گمشو برو -

 .بیرون تا کار نیمهتموم جزیره رو همین االن تمومش نکردم

 به شدت وقیح شده بودم و آتش گرفتن حدقهی چشمهایم را حس میکردم. درحالیکه دندانهایم از شدت خشمی

 غات از دهانم خارج شده بود، زُقزُق میکرد، از بیرون زدنشان ممانعت کردم و بزاق داغی که در دهانم جمعکه با ل

 .شد بود را پایین دادم

 توکو که متوجه تغییر حالت چشمهایم شده بود، از روی تـ*ـخـتـم بلند شد و درحالیکه به زحمت نگاهش را از

 لـ*ـبم را میشنیدم، منتظر بودم این گرگ آلفا که همیشهمن میگرفت، کمی عقبتر ایستاد. صدای تپش ق

 نیتهایش برایم در هالهای از ابهام بود، از چادرم خارج شود ولی نشد. درحالیکه دستهایش را به معنای تسلیم باال

 میبرد، چند قدمی عقب رفت. لـ*ـبخند و آرامشش با دیدن تشویش من، از چهرهاش رخت بست. با لحنی که

 :یه حرف اولش نبود گفتاصالً شب

 آروم باش راهنما، این مهربونی من رو هم نادیده بگیر، گمونم زیادی واسه گرگ وحشیای مثل تو محبت خرج -

 .کردم. گمون کردم گندی که با قبیلهی نصفه نیمهت زدی، کمی نرمت کرده باشه؛ ولی انگار اشتباه میکردم

 ندم از روی زانـ*ـویم به پایین سر میخورد، انگشتم را رو بهاز تخت پایین جست زدم و درحالیکه لـ*ـباس بل

 :صورتش کشیدم

 هیچوقت به خاطر خــ ـیانـتهایی که کردی توقع نرمی از راهنما نداشته باش. حاالم بهتره تا دوباره همین -

 .قبیلهی نصفه نیمهم تیکه پارهت نکردن، قبیلهت رو ورداری و گورت رو گم کنی

 صورتش پایین کشید. درحالیکه سعی میکردم دستم را از بین انگشتهای قدرتمندش بیروندستم را از جلوی 
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 :بکشم گفت

 نچ نچ... هنوزم داری اشتباه میکنی. اگه پیشنهاد اتحاد با من رو همونجا قبول میکردی، االن تو صاحب تمام -

 .شقبیلهی سفیدها بودی و این فضاحت رو به بار نمیآوردی. پس اینبار عاقل با

 دستم را که هنوز از دستش آزاد نشده بود، به سمت خوش کشاند. جثهی بزرگ و ورزیدهاش برای من مثل کوهی

 بلند به نظر میرسید که از باال، چشمهای تشنهای قصد آتش زدنم را داشتند. سرش را کمی به سمتم خم کرد و

 :درحالیکه تقالیم را برای جدا کردن دستم نادیده میگرفت، گفت

 .ینبار به حرفم گوش کن، نذار همین چند نفری که برات موندن توی هیزم وایکو و یاغیا بسوزنا -

 :دستم را با شدت بیرون کشیدم و با همان لحن سابقم گفتم

 این بار هم بلدم از خودم و خانوادهم مراقبت کنم. بهتره تواَم واسه شکستن من همهی تالشت رو بکنی؛ چون -

 .هیچ کدومتون رحم کنم اینبار قصد ندارم به

 لـ*ـبخند مزخرفی گوشهی لـ*ـبش نشست و نگاه تحقیرآمیزش را به اطراف چادر انداخت. تازه متوجه گرگهایی

 شدم که سایهشان روی چادرم افتاده بود و اطراف چادرم گشت میزدند. تازه خودم را پیدا کرده بودم. عمالً در

 ار اوضاع فرق داشت و تصمیم گرفته بودم عین خودشان رفتار کنم. من ازدهجنگلی در اسارت یاغیها بودم؛ اما اینب

 زمانی که خبر آمدن یاغیها را شنیدم تمام این روزها را به چشم دیده بودم و منتظر روزی بودم که روبهروی توکو،

 .وایکو و سیرادو بنشینم و به شورا پاسخ بدهم

 ورزیدهی توکو، وسط زندان شخصیام درد را کامالً از یادم بـرده چراغ روشن کنار آینه سو سو میزد و قامت بلند و

 بود. توکو همچنان منتظر دیدن ضعف من بود، که باز شدن در پارچهای چادرم سکوت بینمان را شکست. کای

 درحالیکه ظرف فلزی غذا میان دستهایش بود وارد اتاق شد. همین که نگاهش را باال کشاند و توکو را وسط چادر

 .هروشن من دید، قدمهایش را به سمت من شدت داد. ظرف غذا را روی تختم گذاشت و کنار من ایستادنیم

 .فک کنم گرگای گشنهت بیشتر از اینجا بهت نیاز دارن -

 کای هنوز نرسیده متوجه اوضاع من شد و اگردست من روی بازوهایش نمینشست، با زبانش زخمِ زهردارتری به

 :ز گرهاش به صورت من محکم بود، نگاهی به کای انداخت و رو به من گفتتوکو میزد. توکو که هنو

 .منتظرم بیای و به حرفام گوش بدی نیرا -

 .نگاه آتشگرفتهی کای، توکو را تا خروج از چادر دنبال کرد و همان نگاه به چشمهای من ختم شد

 این حیوون اینجا چیکار میکرد؟ -

 .و دستم را پایین کشیدممنقبض شدن عضالت بازویش را حس کردم 

 .نمیدونم! وقتی بیدار شدم باالی سرم بود -

 جمالت سنگین از دهانم خارج میشدند. بعد از حرفهای توکو احساس ضعف شدیدی پیدا کردم. احساس کردم

 کای در حال چرخیدن است و تاب عجیبی خوردم. رفتار شنیع توکو و زخمهایم سرگیجهام را تشدید کرد و ناخواسته
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 .ای را ستون کردم تا مانع افتادنم شود. سرم روی سـ*ـیـنـهاش فرود آمد و دستهای او کـ*ـمرم را گرفتک

 ...نیرا؟ -

 صدایش را میشنیدم؛ اما قدرت تکلم نداشتم. دستش زیر ز*انـ*ـویم خزید و از زمین بلندم کرد. تـ*ـخت ناآرام و

 ر داد. روی تـ*ـخت رهایم کرد، نگاه خیره و نگرانش راپرسروصدای آهنیام،زیر ز*انـ*ـوی کای نالهی بلندی س

 حس میکردم. دلم میخواست به جای کای، وود کنارم بود تا دستهایش را با اشتیاق میفشردم و تمام دردهایم

 التیام مییافت؛ اما وود من را پس زده بود و رفتارهای عجیب و سردش بعد از مرگ تیا، فاصلهای بینمان بهوجود

 .د که هیچچیز توان پر کردنش را نداشتآورده بو

 چشمهایم را که باز کردم و نگاه نگران کای را دیدم، ناخودآگاه از اینکه او همیشه کنارم بود لـ*ـبخند شیرینی

 .روی لـ*ـبهایم نشست

 بهتری؟ -

 .لـ*ـبخندم را جمع کردم و دست از لوسبازیهای دخترانه کشیدم و وارد دنیای وحشیام شدم

 کجان؟بقیه  -

 .تو چادرهاشون -

 کسی نمرده که؟ -

 .نه، فقط جیک با هیچکس حرف نمیزنه -

 میتوانستم حالش را بفهمم. جیک، همیشه سعی داشت با هشدارهایش من را مجاب کند که اتفاقات بدی خواهد

 .افتاد؛ ولی من غرق در خودسریهایم بودم

 .تو کدوم چادره؟ باید ببینمش -

 .ویاستتو چادر خودش، کنار  -

 :ابروهایم درهم رفت

 ویا مگه اینجاست؟ مگه قرار نشد پیش ملک بمونه؟ -

 .هنوز نفهمیدی این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد؟ وقتی به اینجا آورده شدیم، ویا اینجا بود -

 وود چی؟ -

 رد تاچند لحظهای مکث کرد. هر بار که از وود میپرسیدم لحن کای جدیتر میشد و تمام تالشش را میک

 .نگاهش را از من بدزدد

 .رفت دنبال زنی که کیارش رو دزدید -

 نمیدانستم چه توجیهی برای رفتارهای وود بیاورم. چشمهای ورمکردهام را مالیدم. گیج بودم و دلیل دزدیده شدن

 .کیارش را نمیفهمیدم

 که برای کمک به من عطر گوشت کبابشدهای که در چادرم پیچیده بود مجبورم کرد نیمخیز شوم. دست کای
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 .پیش آمده بود را چنگ زدم و نشستم. کای طرف غذا را کنار پایم کشاند

 !دستپخت صفاست -

 همینکه نگاهم به ظرف غذای تزئین شده افتاد، بغض به گلویم چنگ انداخت. هرچه تالش کردم مانع خیس

 بگیرم؛ ولی مطمئن بودم رفتار توکو و شدن چشمهایم شوم، ناموفق بودم. نمیدانستم چرا نتوانستم جلوی خودم را

 .بیخبریام از وود اصلیترین دلیلش بود

 با اینکه به شدت گرسنگی به معدهام چنگ میانداخت، میلی به خوردن نداشتم. بغض راه گلویم را بسته بود. خودم

 رم ننشسته بود بارا جمعوجور کردم و سعی کردم با پلکهای پشت سرِهم، تری چشمهایم را بپوشانم. اگر کای کنا

 ...خیال راحت زار میزدم و کمی سبک میشدم؛ ولی

 کای نفس از ته دلی کشید و درحالیکه سعی میکرد چشمهای پر شدهی من را نادیده بگیرد، تکهای از گوشت را

 :جدا کرد و مقابل صورتم گرفت

 .بخور نیرا، بهش احتیاج داری. خیلی وقته غذای درست و حسابی نخوردی -

 .انم کاینگر -

 :آب بینیام را باال کشیدم و درحالیکه سعی میکردم موهای آشفتهام را از جلوی صورتم کنار بزنم ادامه دادم

 .نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته. یه چیزی پشت حرفای توکو احساس کردم که من رو ترسوند -

 :ههم میتابید، گفتسرش را کمی جلو کشاند و درحالیکه ابروها درهمکشیدهشدهاش را بیشتر ب

 اگه بخوای با این روحیه از این چادر بیرون بری عمالً مغلوبی و باید وود و کیارش و هیراد رو دودستی به این -

 یاغیا بسپری... حاال هم دست از این دختربچهبازیا بردار. دنیای وحشی گرگا، یه گرگ وحشی میخواد، نه یه دختر

 .ناامید

 را حالجی میکردم. ترجیح دادم حرفی نزنم تا صدای لرزانم را دوباره نشنود. تکه سکوت کرده بودم و حرفهایش

 گوشت سرخرنگی که در دستش بود را چنگ زدم و به دندان کشیدم. کای که خیالش از خوردن من راحت شده بود

 ای بقچهیاز کنار تخنم بلند شد و کنار آینه رفت. چادری که خودش برایم ساخته بود را خوب میشناخت و ج

 لـ*ـباسی که ویا و چیتو برایم تهیه کرده بودند را از کنار آینهی قدیام بیرون کشید. درحالیکه غذایم را زیر و رو

 .میکردم نگاهم به کای بود

 .لـ*ـباس بلند و دستدوزی که رنگ روشنش زیر نور چراغ کمجان چادر، کرمرنگ به نظر میآمد را بیرون کشید

 نار آینه برداشت و تاج سنگیای که چیتو برایم درست کرده بود را روی لـ*ـباسهایم گذاشت وشانهام را از آویز ک

 .کنار تختم آمد

 .غدات رو که خوردی، لـ*ـباسات رو عوض کن و مثل یه آلفای قدرتمند از این چادر بیرون بیا -

 صرف شد و از چادر بیرونمکث کوتاهی کرد و درحالیکه سعی میکرد حرفی را از پس افکار نگرانش بزند، من

 رفت. نگاهم پشت سرش بود که صدای کالغها از بیرون چادر، نگاهم را از او گرفت. غذایم را نیمخورده رها کردم
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 .و از تخت بلند شدم. دلشوره اجازه نمیداد غذایم را تمام کنم

 .تها و پاهایم سیاه بودجلوی آینه رفتم و نگاهی به خودم انداختم. هنوز لکههای خون روی صورتم بود و دس

 سطل آبی که کنار تخت بود را جلوی آینه کشاندم و صابون و حولهای که روی درب چوبیاش بود را برداشتم؛ سرم

 را یکباره در سطل آب فرو کردم. آب ولرم و بیدمایی که داخل سطل بود کامالً کرختی چند ساعت خواب را از

 .ل اجازه میداد فرو کردم. حرفهای کای را در سرم میچرخاندمچشمانم گرفت. سرم را تا جایی که عمق سط

 .آنقدر غرق در افکارم بودم که برای لحظهای نفس کشیدن را فراموش کردم. با هین بلندی سرم را بیرون آوردم

 .دستهایم روی لـ*ـبهی سطل میلرزید و افکاری که در سرم میچرخید را زمزمه میکردم

 .کنم که با من و ساها کردنباهاشون همون کاری رو می -

 دست و تنم را با آب و حولهای که بود، از خون پاک کردم و موهای نمدارم را رها کردم تا بعد از پوشیدن

 لـ*ـباسهایم مرتبشان کنم. لـ*ـباس را از روی تختم چنگ زدم و بدون نگاه کردن به جلو یا پشت بودنش تنم

 .ی بسته میشد و آستین بلندش تا روی پنجهی دستم کشیده میشدکردم. یـ*ـقهی نیمهبازش با بندهای بلند

 دوخت دستی و زیبای روی بازوهایش به نظرم خیلی زیبا میآمد. دستی به دامنم کشیدم و بلندیاش را از نظر

 گذراندم. کامالً اندازه بود.کاله بزرگی که پشت لـ*ـباس دوخته شده بود بیشک از شیرینکاریهای ویا بود. کاله

 روی سرم کشیدم و چرخی زدم. موهایم تمام سرشانه و کاله لـ*ـباس کرمرنگم را نمدار کرده بود. باید فکری به را

 حالش میکردم. کاله را پایین انداختم. درگیر سروکله زدن با خیل عظیم موهای نامرتب و خیسم بود که صدای

 .کای را از بیرون چادر شنیدم

 نیرا؟ -

 .تو بیا -

 ...اومدم بگم -

 همین که وارد شد چند لحظهای ماتِ نگاه کردن به من شد. خودش را جمعوجور کرد و بعد از مکث کوتاهی ادامه

 :داد

 .اومدم بگم همه تو چادر جیک منتظرتن -

 دستش درحالیکه جهت چادر جیک را نشان میداد بین زمین و هوا ماند. توقع داشتم با دیدن من لحظهای آن

 ز هم باز شود؛ ولی توقع بیجایی بود. گرگ باشرافتی که همیشه مثل کوه پشتوانهی محکمیابروهای گره خورده ا

 :برایم بود، ذرهای نگاهش هـ*ـرز نبود. به سمت آینه چرخیدم و گفتم

 .باشه االن میام -

 ازچنگی به موهایم کشیدم تا زیر کاله بزرگ لـ*ـباسم پنهانشان کنم که وجود کای را پشت سرم احساس کردم. 

 آینه چشم در چشم شدیم. نمیدانم چرا با آنهمه افکار مشوشی که در سرم میچرخید کمی شیطنت کردم و
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 لـ*ـبخند کمرنگی را از آینه تحویل صورت آفتابسوختهاش دادم. لـ*ـباس پسرهای شهری با موهای لَـخت و

 ادم چیزی که در کای همیشه به منسیاهی که گـ*ـرد*نش را پوشانده بود را در آینه از نظر گذراندم و اجازه د

 .قدرت میداد را از نگاه نافذش جذب کنم

 دستهایم ناخواسته از موهایم پایین خزید و دسـ*ـتهای کای روی موجهای نمدار مـ*ـوهایم نشست. یخ شدن

 راکاسهی سرم و انگشتهای دستم را احساس کردم. با شرافتی که از کای سراغ داشتم، مطمئن بودم قصد آزارم 

 ندارد. ریسهی کنار موهایم را با دستهای زمختِ مـ*ـرد*انـهاش تابید و پشت سرم محکم کرد سپس تاج ریسه

 مانندی که از سنگهای ریز ساخته شده بود را روی موهایم گذاشت. دیدن چهرهی جدیاش از آینه برایم خندهدار

 .یهایش از او فراری بودم اینقدر لطیف باشدبود. هیچگاه فکرش را نمیکردم کوه یخی که زمانی به خاطر بیتوجه

 :نگاه من را که از آینه دید خودش را عقب کشید و گفت

 .الزم نیست پنهانشون کنی. فک کنم اینطوری بهتر باشه -

 دستی به کنارههای پیچخوردهی موهایم انداختم و تاج روی سرم را لمس کردم. موهایم به طرز مسخرهای مرتب

 یبی به خود گرفته بودم. چند لحظهای مات خودم شدم که زمزمه کای کنار گوشم، نـ*ـفسم راشده بود و هیبت عج

 .برای لحظهای بند آورد

 !همون نیرایی باش که تو جزیره به شجاعت و جنگیدنش غبطه خوردم. قدرت راهنما رو نشونشون بده -

 یش مثل همیشه شجاعت عجیبی را بهبدون کالمی اضافهتر در کمتر از پلک زدن از چادرم بیرون رفت. حرفها

 جانم میانداخت. نگاه مصممی به ظاهرم انداختم و حرفهای کای را حالجی میکردم. جلوی لـ*ـباسم را دستی

 کشیدم و کاله لـ*ـباسم را روی سرم کشیدم. نگاهی ب عکس مادرم انداختم؛ چشمهایش را هیچگاه فراموش

 موهبتی که مدتها قصد فرار کردن از آن را داشتم با جان و دل پذیرانمیکردم. وقتش بود ارثیهاش را بپذیرم و 

 .باشم. زمانش رسیده بود قبیله و نژادم را چنگ بزنم و برای حفظشان بجنگم. جنگی که اینبار میان درندگان بود

 .درندگانی از جنس خونخوارها و گرگزادهها و این من بودم که راهنمای تعادل بین این دو موجود بودم

 .افکارم را سامان دادم و درحالیکه خودم را برای همهچیز آماده کرده بودم از چادر بیرون زدم

 همین که قدم از چادر بیرون گذاشتم، صدای قارقار کالغها بلند شد. گرگهای سرخی که اطراف چادرم گشت

 د و استوار من جایی برایمیزدند، به من خیره شده بودند. هیبت گرگها بزرگ به نظر میرسید؛ اما قدمهای بلن

 توجه کردن به اطراف برایم نمیگذاشت. تمام محوطهی چادرها پر بود از گرگهای سفید و یاغی که البهالی

 چادرها جوالن میدادند و آتشهای متعددی که روشن کرده بودند، فضا را روشن کرده بود. بوی دیگهایی که در

 .د هیزمهای تَر، تا انتهای بینیام را آتش میزدحال پختن بودند تمام شامهام را پر کرد و دو

 عمالً قرارگاهمان را در چنگال یاغیها میدیدم و چادر بزرگی که برای میزبانی شورا در نظر گرفته بودم، جای

 مناسبی برای رفتوآمد آنها شده بود. گرگهای ماده درحالیکه باروبنههایشان را جابهجا میکردند مدام در حال

 .دند. بدون توجه کردن به اتفاقاتی که اطرافم در حال افتادن بود، به سمت چادر جیک رفتمپچپچ کردن بو
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 چیتو درحالیکه چند سنگ بزرگ را حمل میکرد، به محض دیدن من رهایشان کرد و به سمت من دوید. صورت

 شت اشاره ام، مانعدرهم و خیس از عرقش حامل خبرهای خوشی نبود. همین که دهان باز کرد تا حرف بزند، با انگ

 .شدم

 ...شیش، برو تو -

 چیتو دستهای در هوا معلقش را جمع کرد و جلوتر از من وارد چادر شد. بوی عودِ گرمی که در فضای چادر پیچیده

 بود به جانم نشست و با نفس از ته دلی وارد چادر شدم. کای روبهرویم بود و صفا کنارش به ستون جانبی چادر تکیه

 یک در رختخواب پوستینی که در چادر پهن شده بود، خوابیده بود و ویا درحالیکه به چهرهاش زل زدهداده بود. ج

 :بود، نوازشش میکرد. هرچه چشم چرخاندم هیراد را نیافتم. با توجه به تاریکی هوا و ضعف شدید او، نگران پرسیدم

 هیراد کجاست؟ -

 :میکرد، امان به بقیه نداد و گفتچیتو درحالیکه از الیِ درِ پارچهای بیرون را رصد 

 .تو یه چادر دیگه زندانیه. شنیدم که میگفتن، قراره امشب بُکشنش -

 منتظر شنیدن این حرفها بودم. با بالیی که سر وود آورده بودند و کینهی ابدی گرگها نسبت به درندهها، جز این

 .توقع دیگری نداشتم

 رهام همه را به سکوت دعوت کردم، با نشان دادن بیرون، همهبه سمت جیک برگشتم. درحالیکه با انگشت اشا

 متوجه شدند که گوشهایی بیرون از چادر منتظر شنیدن حرفهای ماست. چادر کوچک و سادهی ویا خیلی جای

 جوالن دادن نداشت. تخت چوبی کودک، کنار بستر جیک، نگاهم را به سمت ویا کشاند. همه به من زل زده بودند

 هایام، نگاه همه را روی من متمرکز کرده بود. زخم روی گـ*ـرد*ن جیک با پارچهی سفیدی بستهو ظاهر قبیل

 شده بود و زخمهای صورتش هنوز ترمیم نشده بودند. خیلی وقت بود به این زخمها عادت کرده بودم و مطمئن

 چهی زخم روی گـ*ـرد*نشبودم این زخم نبود که جیک را به سکوت نشانده بود.کنارش زانو زدم و درحالیکه پار

 .را وارسی میکردم وارد افکارش شدم. فضای پر از گوش بیرونِ چادر، جای مناسبی برای حرفهایمان نبود

 چرا تنها رفتی؟ -

 .اگه تنها نبودم که االن همه مرده بودین -

 مالً تنها بودم ولحن گزندهاش ذرهای تغییر نکرده بود و حق با او بود. اگر کای و چیتو همراهش بودند، من ع

 درندهها به هیچکدام رحم نمیکردند و هر سه تایشان را میکشتند. دستم را از گـ*ـرد*نش کشیدم و کمی عقب

 .رفتم

 ...ولی باید به من میگفتی. من -

 :حرفم را نیمه گذاشت

 .من هیچوقت از یه گرگ تازه به بلوغ رسیده اجازه نمیگیرم، حتی اگه راهنما باشه -

 خش، چشمهایم را درید. درحالیکه دندانهایم را روی هم فشار میدادم، نفس حبسشدهام را بیرونچشمهای سر
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 دادم. جز من و جیک کس دیگری حرفهایمان را نمیشنید، آزاد بودم تا تمام حرفهایی که این مدت بین من و

 .جیک ناگفته مانده بود را بزنم

 یه؛ ولی بدون اوضاع جنگل و درندهها طوری نیست که یهنمیدونم اینهمه تنفرت از یه گرگ نابالغ برای چ -

 گرگ بالغ با خودسریهاش جون زن و بچهی تو راهش رو به خطر بندازه... تو لِنج ازت خواستم هیچوقت قبیله رو

 .ترک نکنی؛ ولی انگار حرص تو برای حکومت به محافظین خیلی مهمتر از ویاست

 آلفای بعد از پدربزرگت بودم هیچوقت این اتفاقات نمیافتاد؛ ساها وحکومت به محافظین حق من بود. اگه من  -

 تیا زنده بودن و یه مشت وحشی به دهجنگلی حمله نمیکردن. همهی اینا به خاطر توئه! گرگی که حتی نمیخواد

 .خودش رو بپذیره، لیاقت آلفا بودن نداره

 .م را میشنیدمحرفهایش مثل پتک به سرم کوبیده میشد و صدای تپش محکم قلـ*ـب

 حق تو بود ولی االن مال منه! پس بهتره باهاش کنار بیای و دست از لجبازی برداری. طاقت دیدن گریههای ویا -

 باالی سر جنازهت رو ندارم؛ چون معلوم نیست دفعهی بعدی که از قبیلهت جدا بشی کجای جنگل، درندهها دورهت

 .کنن

 ستش را روی زمین ستون کرد و ایستاد. نگاه من به دنبال ایستادنشحرفهای من گویی او را هم آتش زده بود؛ د

 باال کشیده شد و من هم ایستادم. قصد داشت با ایستادنش صالبت انکارنشدنیاش را به رخم بکشد. چیزی که

 بارها و بارها به همه اثبات شده بود. پرههای بینیاش باز و بسته میشد و باال رفتن قفسهی سـ*ـیـنـهی

 .یـانش را میدیدمعـ*ـر

 دیگه وقتشه رهبری محافظین رو به یکی از نَرها بسپری. میتونی راهنما بمونی؛ ولی آلفا بودن برات زیادی -

 .بزرگه

 .االن میفهمم چرا پدربزرگم تو رو به عنوان آلفا انتخاب نکرده -

 ا فهمیده بود، با زحمتنگاه خیرهی همه را روی خودمان احساس میکردم. ویا که چنگ و دندان کشیدن ما ر

 ایستاد، شکم برجستهاش را به جیک چسباند و بازویش را چنگ زد. دخالت ویا، نگاه خیرهی جیک را از من گرفت و

 نفس جمع شدهام رها شد. چسبیدن صورت ویا به بازوهای بزرگ جیک، خط و نشان کشیدنش را تمام کرد. رو به

 :بقیه با زبان سر گفتم

 .و آلفای محافظین دارم باهاتون صحبت میکنم به عنوان راهنما -

 :کمی مکث کردم و نگاهم را از جیک گرفتم

 من هنوزم منتظر اومدن قبیلهم هستم و اگر به هر دلیلی نیومدن، ازتون میخوام پشتم بمونید تا مثل دفعات قبل -

 صمیمی که گرفتم کنارماز شر یاغیا خالص شیم؛ ولی اینبار به روش خودشون! پس بهم اعتماد کنید و هر ت

 .باشین

 .چند لحظهای سکوت شد. لـ*ـبخند کمرنگ روی لـ*ـبهای کای خیالم را راحت کرد که زیادهروی نکردهام
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 بدون لحظهای مکث از چادر بیرون زدم. صدای قدمهای چیتو را شنیدم که پشت سرم میآمد. برگشتم و رو به

 :صورت مشوشش گفتم

 .ن نیابرو به کارت برس. دنبال م -

 ایستاد و با ابروهای باال رفته مجبور به اطاعت کردن بود. نفسم را حبس کردم و خودم را برای مواجه شدن با

 شورایی که بار قبل آتشش زده بودم، آماده کردم. اینبار توکو با نیتهای شوم و وایکو با کینهای عمیق از ضربهای

 برادرش را در همین شورای مضحک تکه پاره کرده بودم و از که از من خورده بود انتظارم را میکشید. از طرفی

 .طرفی به خاطر سرافکندگیاش پیش قبیلهاش، سقف شب را بهانه کرده بود تا انتقام همه را یکجا بستاند

 ناخنهای فرورفته در گوشت کف دستم را باز کردم و بیاعتنا به گرگهای سرخی که اطراف چادر شورا نگهبانی

 .شدممیدادند وارد 

 فضای بزرگ چادر با نوارهای آذینشدهی رنگی، مکان مناسبی برای شورا به نظر میآمد. تعداد اندک گرگهایی که

 با لـ*ـباسها اصیل قبیلههایشان، گرداگرد چادر را پر کرده بودند برایم جای تعجب داشت. منتظر تعداد بیشتری

 .شسته بودند، قابل شمارش نبودندبودم؛ اما تعداد زیاد کالغهایی که در هر گوشهی چادر ن

 فرش قرمزرنگ وسط چادر با پشتیهای الکیرنگش همخوانی داشت. کرسی رؤسای قبایل درست وسط چادر تعبیه

 .شد بود؛ همانطور که از کای خواسته بودم، درست باالی گودالی که با نیزههای چوبی پر شده بود

 هالی تزئینات باالی سقف تعبیه شده بود را پیدا کرد. سریع ازبه محض ورودم، نگاهم اهرمی که خیلی ماهرانه الب

 آن چشم گرفتم و به گرگ سرخ پیش رویم دوختم. همان موهای سیاه و بلند بافتهشده، همان چشمهای تنگ و

 صورت سرخ و آفتابسوخته! اما جای سوختگی نیمهی صورتش، من را به همان شبی برد که به تقاص سوزاندن

 را در کنار آتش، به هیزمهای سرخ چسباندم و بوی سوختگی گوشت صورتش را با جان و دل بهارورا، وایکو 

 .ریههایم کشاندم

 او کنار توکو، درحالیکه پوست خزدار سرخی روی شانههایش بود، نشسته بود و بیاعتنا به ورود من، کاسهای که

 یزش را سابقاً در جزیره دیده بودم، دندانهایبوی انگورکهنهاش بینیام را پر کرده بود، سر میکشید. گـ*ـرد*نآو

 .گرگینهی زرد و سفیدی از آن آویزان بود؛ اما در آن لحظه نظرم را جلب کرد

 با دیدن لـ*ـبخند نیشدار توکو که از باال تا پایین پاهایم را رصد میکرد، توجهم را از وایکو گرفت. امیدوار بودم با

 .بشود؛ اما کار او عمدی بودحس کردم توجهم به او، متوجه ورودم 

 .کاسهی نوشیدنیاش را روی میز کوتاه جلوی پایش گذاشت و باالخره به ورود من عکسالعمل نشان داد

 مطمئن بودم بعد از جزیره بازم میبینمت راهنما؛ ولی اصالً فکرشم نمیکردم یه همچین ننگ بزرگی برای -

 .محافظین بشی

 ور به داشتن آرامش بودم. قدمی به سمتش برداشتم و درحالیکه کاسهیلحن کنایهدارش آتشم میزد؛ ولی مجب

 :نوشیدنیاش را برمیداشتم و مایع سرخرنگ داخلش را تکان میدادم گفتم
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 !فکر میکردم مـ*ـسـتی و زخمی شدن به دست یه زن واسه یاغیا ننگ باشه -

 ی به اطراف و گرگهای متعجش انداخت وبَرّانی لحنم لـ*ـبهایش را روی هم محکم کرد و مقابلم ایستاد. نگاه

 کاسه را از دستم گرفت و همینکه دهان باز کرد تا آتشفشان در حال فورانش را روی صورتِ به ظاهر فاتحم سرریز

 .کند توکو حرفش را قطع کرد

 .زمان واسه تسویه حساب شخصی زیاده. بهتره راهنما تخلفاتش رو بدونه و برای مجازات آماده بشه -

 .و کمی عقب کشید. گویی یادآوری اشتباهات من، از رودررویی با من برایش لـ*ـذتبخشتر بودوایک

 .توکو: بشین نیرا

 به محض نشستن، دو گرگ بزرگ هر دو طرفم ظاهر شدند. دو گرگ طوسی که قبالً آنها را دیده بودم. بوی عطر

 داشتم. حتی بوی اور سبزرنگشان که از همجواری تنشان را از زمانی که در اتاق بهادر با آنها درگیر شدم در خاطر

 با بهادر بوی شیرهی خشخاش سوخته را میداد. ظاهر گرگینهایشان در کنار منی که نشسته بودم بزرگ به نظر

 .میآمد؛ ولی بیشتر از آن، دلیل اینجا بودنشان مغزم را درگیر کرد

 .خب وقتشه جواب گندایی که زدی و بدی -

 حرفش، مقابل من نشست و درحالیکه به تکیه گاه پشتش لم داده بود، قصد داشت با لحن وایکو با تمام شدن

 .تمسخرآمیـ*ـزش عصبیام کند و آبروی رفتهاش را همینجا بخرد

 چرا وقتی فهمیدی اون درنده اینجاست نکشتیش و باهاش عهدنامه بستی؟ مگه اتحاد با درندهها خالف قوانین -

 گرگینهها نیست؟

 ها و هو کشیدنهای گرگهای اطرافم، تپش قلـ*ـبم را باال برد و اگر تنها نبودم تکتکشان را گلوصدای کالغ

 .میدریدم. دستهایم در دامنم چنگ شد

 .عهدنامه بستم چون مجبور بودم خانوادهم رو نجات بدم -

 نامه با درندههاهیچ اجباری برای گرگ راهنما وجود نداره. تو اگه کنار قبیلهت بودی مجبور به بستن عهد -

 .نمیشدی؛ چون همون موقع شرّشون رو کم میکردی و ننگ سقف شب رو برای خودت و قبیلهت نمیخریدی

 حرفهایش حقیقتی بود که تمام گرگینهها میپذیرفتند؛ ولی من توان نشان دادن حقیقت خودم را نداشتم. حقیقتی

 ظلمت و وحشیگری دنیای گرگینهها را تحملکه درکش فقط برای دورگهای مثل من روشن بود و نمیتوانستم 

 .کنم. خودم را جمع کردم تا پاسخ وایکو را بدهم که گوشهایم تکان خورد

 صدای بالزدنهای با قدرتی از بیرون چادر، سرم را ناخواسته به پشت چرخاند. ورود کسی که از آمدنش ناامید شده

 رحالیکه عصای قهوهایرنگش به زمین کوبیده میشدبودم، همچون آب سردی به داغی سرم ریخته شد. سیرادو د

 وارد شد. موهای باز و سفیدش با قدمهایش تکان میخورد و قد متوسطش به نسبت گرگهای بزرگ اطرافش

 کوتاه دیده میشد. آلفایی که من یاقوت سبز را در جزیره به او سپرده بودم، در عین ناباوری روبهرویم ایستاده بود و

 :به وایکو نگاه میکرد، گفت درحالیکه با غیظ
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 قانون گرگینهها میگه تو حقی نداشتی شورا رو بدون حضور من برگزار کنی، کاری که بار قبل گرگ سپید رو از -

 !ما و برادرت رو از یاغیا گرفت ننگ بزرگتریه

 رگ با بالهایبه احترام آمدنش همه ایستادند و وایکو با چشمهای وقزده مجبور به ایستادن شد. ورود کالغ بز

 بزرگ و سیاهرنگش دلم را گرم کرد. چشمهایش با آن حدقهی درشت و سیاه، گیجم کرده بود و نمیدانستم تا چه

 .حد توانسته بود سیرادو و قبیلهی محافظین را با من همراه کند

 .صدای توکو نگاهم را از کالغ بزرگ گرفت

 .فین و تصمیم رو به دوش شورا انداختینجناب سیرادو، ما گمان کردیم مثل بار قبل شما بیطر -

 زمانی تصمیم رو به دوش شورا انداختم که گرگ مادهی سفید زنده بود و تو به محافظین خــ ـیانـت نکرده -

 !بودی. نه االن که سیاهی سقف شب تمام سقف باالی جنگل رو پوشونده

 :وایکو با کینهی درون صدایش به حرف آمد

 رو به خاطر ساختن سقف شب مجازات کنین جناب سیرادو؟ بهتری نیست کس دیگهای -

 :نگاهش به سمت من چرخید و سیرادو که گویی با علم کامل به اتفاقاتِ افتاده، به شورا آمده بود گفت

 توضیح بده راهنما. دلیل بیار چرا با درندهها صلح کردی؟ چرا قوانین رو زیر پا گذاشتی؟ -

 د. پشتم را صاف کردم و درحالیکه لـ*ـبهای خشکشدهام را تر میکردم،دستهایم به پارچهی دامنم چنگ ش

 .تمام تالشم را کردم تا حداقل در ظاهر، آرامشم را حفظ کنم

 .من زمانی که مجبور شدم با کیارش عهدنامه ببندم، جون خانوادهم در خطر بود؛ ولی خبری از نیتش نداشتم -

 کار گذشته بود و من به خاطر مرزبندیهای اون نمیتونستم واردوقتی فهمیدم سقف شب ساخته شده که کار از 

 ...جنگل بشم و اینکه دستپروردهی خودتون بهش کمک کرده بود. شینا خودش به کیارش کمک کرده بود

 .حرفم را نیمه گذاشت. کلمات با سرعت از دهانم خارج میشدند اما وایکو امان نداد حرفم را تمام کنم

 !قدرتمند نبود که جادویی به این سیاهی رو بسازهولی شینا اینقدر  -

 تازه دلیل وجود گرگهای بهادر را فهمیده بودم. این بهادر لعنتی از اعتماد ملک سوءاستفاده کرده بود و برای

 نابودی من و وود همه کاری میکرد. کالهم را عقب دادم. سایهاش کالفهام کرده بود و فرصتی بود تا حرفهایم را

 .محالجی کن

 .نه اون تنها نبود. از یه قدرت دیگه هم کمک گرفته بود -

 اون قدرت کی بود راهنما؟ -

 حرفی که از عواقبش میترسیدم را به زبان آوردم و جواب سوال سیرادو را دادم. مطمئن بودم بهادر کوچکترین

 .چیزی را از آنها پنهان نکرده

 .وود بود سقف شب رو ساخت وود... شینا به کمک نیمهی روح ساها که در وجود -

 :در ادای کلماتم مکثهای واضحی شنیده میشد. سیرادو دستش را روی کُرهی باالی عصایش چرخاند و گفت
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 مگه شرط رفتنت از پیش قبیلهت دوری از اون درنده نبود؟ -

 !میدونم... ولی... هشدارهای ساها به وود اون رو برگردوند نه من -

 یتوانستم جلوی نفس زدنهای تندم را بگیرم. سیرادو که چهرهی پیرش هنوز هملحنم شدت گرفته بود و نم

 پرقدرت به نظر میرسید، چند لحظهای سکوت کرد. نمیتوانستم چیزی را از رفتارش بفهمم. با برخورد خیلی کمی

 تش رانمیتوانستم نی -آنهم در شرایطی که خوی حیوانیام بر من غلـ*ـبه کرده بود –که در جزیره داشتیم 

 :بفهمم. باالخره سکوت را شکست

 اینها توجیه مناسبی برای اشتباهاتت نیست نیرا. اول به خاطر بستن عهدنامه و شکایتی که کالغها از تو و -

 کیارش به خاطر سوزانده شدن کالغها کردن و دوم به خاطردرندهها. اونها به محض پیدا کردن مکان امنی مثل

 ها و گرگها رو به خطر میندازن و تو مسئولش هستی! گرگینهها سالهای زیادیسقف شب، امنیت زندگی انسان

 .جنگیدن تا ساحرهای این سقف افسانهای رو نسازه؛ ولی تو نتونستی مانعشون بشی

 صدای همهمهها اوج گرفت و قارقار کالغها همراه با صدای بالزدنهایشان در سرم چرخید. صدای سیرادو همه را

 .دمجبور به سکوت کر

 .ولی یک شرط میتونه نجاتت بده -

 .لـ*ـبخند روی صورت وایکو خشک شد و چشمهای سنگین شدهی من با پلک محکمی مشتاق شنیدن بود

 اول اینکه کیارش و وود رو تحویل گرگینهها بدی تا مجازات بشن و دوم اینکه اگر نمیخوای خودت هم با این -

 !اعالم نکنیم، باید سقف شب رو از بین ببریدرندهها مجازات بشی و خانوادهت رو مطرود 

 صدای بم سیرادو با شرطهایی که برایم گذاشته بود در سرم میچرخید. اگر وود و کیارش را تحویلشان بدهم

 مطمئناً تا طلوع خورشید نشده هر دو نفرشان را به عالوهی هیراد، همینجا آتش میزنند؛ ولی مجبور بودم کیارش

 تا در مورد صحبتهای گیشا با او حرف بزنم. حتی فکر کردن دربارهی حرف زدن با آن درندهیرا به اینجا بیاورم 

 وحشی هم باعث میشد تمام استخوانهایم شروع به گزگز کند. لـ*ـبهای خشکشدهام را زبان زدم و درحالیکه

 :تمام تالشم را میکردم صاف و استوار بایستم، رو به سیرادو گفتم

 یل میدم؛ ولی یکم زمان نیاز دارم. یه تعدادی از گرگها و کالغ ها رو برای پیدا کردنشونجفتشون رو بهت تحو -

 .بهم بدین

 نگاه متعجب توکو درحالیکه یکی از ابروهایش باال پریده بود را در پهنای دیدم، حس کردم. برای او جای تعجب

 !داشت که من چهگونه پذیرفتم تا وود را به شورا تحویل بدهم

 :ه با وجود سیرادو نتوانسته بود محکومیتم را جشن بگیرد، غریدوایکو ک

 .تو حق نداری چیزی بخوای. فقط میتونی شرطها رو بپذیری -

 :سیرادو که فکر کردنش به حرفهای من و اتصال چشمیمان، با حرف وایکو نیمه مانده بود، رو به او گفت

 شین تا مجبور نشم کاری که دوست ندارم رو انجامتو فقط میتونی برای یاغیها تصمیم بگیری. پس کنار ب -
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 .بدم

 :چهرهی وایکو درهم رفت و تکان خوردن استخوان فکش را دیدم. سیرادو رو به من برگشت و گفت

 فقط تا طلوع آفتاب بهت فرصت میدم. تا اونموقع فرصت داری پیداشون کنی. حاالم برو هر تعدادی از گرگا رو -

 .که میخوای با خودت ببر

 حرفش را تمام کرد و بدون آنکه برای شنیدن حرفی منتظر بماند بیرون رفت. گویی حرف آخر بود و من مجبور به

 .اطاعت! من هم به تبعیت از سیرادو منتظر نماندم تا یاوهگوییهای وایکو یا توکو را بشنوم و از چادر بیرون زدم

 کردن کیارش بیشتر از من عجله داشتند. نرسیده به صدای بال زدن کالغها را پشت سرم شنیدم. آنها برای پیدا

 اولین آتشی که چند متری از چادر برپا شده بود ایستادم. بوی هیراد ر ا از چند چادر عقبتر حس میکردم. چادری

 .که تقریباً روشن بود؛ ولی مطمئن نبودم که او در آن چادر تنهاست

 د زیادی از محافظین را دیدم که به محض دیدن من همهبه محض ورودم به محدودهی روشن شده از آتش، تعدا

 سر خم کردند. دیدن هیبت گرگینهای آنها با گـ*ـرد*نبند محافظین، ته دلم را گرم میکرد. لحظهای که آرزویش

 را داشتم پیش رویم خودنمایی میکرد و من شکوهی را نظاره میکردم که درست وسط نا امیدیهایم رخ نشان داده

 .بود

 ع شده در گلویم را پایین دادم و درحالیکه روبهروی گرگها ایستاده بودم، یورش کالغها از باالی سر وآب جم

 کنار گوشهایم، موها و لـ*ـباسم را آشفته کرد و باریکهای از موهایم، ریسهمانند کنار صورتم جا خوش کردند. صبر

 برای کمک به راهنمای مطیع شورا آماده بودند کردم تا ارتش کوچکی که پیش رویم بود، آرام بگیرد و تعدادی که

 بمانند. خیلی طول نکشید که همهمه آرام گرفت و من نفسهای در سـ*ـیـنـه حبسشدهام را بیرون دادم. موهایم

 :را کنار زدم و با لحن غرّایی گرفتم

 .ا مردهمه جا رو بگردین. حتی تمام سوراخ سمبههای شهر رو... سه تا درندهان، یه زن و دو ت -

 :مکث کوتاهی برای نفس گرفتن کردم و ادامه دارم

 گرگها، تمام دهجنگلی و جنگل رو میگردین و کالغها، وارد شهر بشید و هر خونهی تاریک و متروکه و هر -

 زیرزمینی رو که دیدین، بگردین. یادتون نره اون دو تا مرد رو زنده میخوام. تحت هیچ شرایطی حق ندارین آسیبی

 .زنینبهشون ب

 فریاد میزدم و صورت درهمرفتهام بین همهی موجودات پیش رویم میچرخید. کای و بقیه از چادر بیرون آمدند،

 صورتهای متعجبشان را نمیتوانستم پاسخ بدهم. چند لحظهای ایستادم و به دویدن گرگها در ارتفاعات

 ه کردم. به سرعت به سمت چادر هیرادخزهزدهی پیش رویم زل زدم و پرواز کالغها را در نزدیکی سقف شب نظار

 رفتم، نمیتوانستم بیشتر از این حضور نفر دوم را در چادر هیراد تاب بیاورم. بدون توجه به خانوادهام که بیرون آمده

 .بودند، قدمهای بلندم را به سمت چادر پشت چادرها کشاندم

 ، دندان به طنابهای فلزپوششدهی دور هیراددر پارچهای را کنار زدم و به دختری زل زدم که در روشنایی چادر
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 .انداخته بود. به محض ورود من پشت هیراد دوید و وقتی من را دید با رنگ و روی پریده بیرون آمد

 معلوم هست اینجا چه غلطی میکنی؟ -

 .گیشا دستش را از روی طناب پایین کشید و نگاهی به صورت بیحال و خونی هیراد انداخت

 .بمونم، نگرانتون بودم نتونستم خونه -

 .صورت و مقنعهی سیاهرنگش به خاطر تقالیی که کرده بود آشفته بود و پیشانیاش خیس عرق

 ...نباید میاومدی گیشا. نمیگی تو راه درندهها -

 .نه مراقب بودم -

 من را مانتوی من که در تنش گریه میکرد را نشان داد. پوف محکمی کردم، نبوغش دهانم را بست. او لـ*ـباس

 پوشیده بود که بوی تنش را درندهها متوجه نشوند و بههمینخاطر هیچ گرگینهای وجود او را در قرارگاهمان

 !تشخیص نداده بود، جز من

 .همین االن تا کسی متوجه نشده برو -

 .میرم حاال... بذار آتور بهوش بیاد بعد -

 جا آمده و خطر به این بزرگی را به جان خریده. بهخجالتزده سرش را پایین انداخت. متوجه شدم برای چه تا این

 :سمتش رفتم و درحالیکه به سمت پشت چادر میکشاندمش، بازویش را در دستم فشار دادم

 .آتور با موندن تو بهوش نمیاد. همین االن برگرد پیش اردشیرخان -

 .بازویش را از البهالی انگشتهای محکم من با فشار و درد بیرون کشید

 کن، گفتم میرم دیوونه. ما که رفتیم چی شد؟ کیارش رو پیدا کردی؟ولم  -

 سوالهایش را پشت سرِهم میپرسید و نگاهش مدام بین من و هیراد که صدای نفسهایش کمی جان گرفته بود

 .میچرخید

 .نه. ولی پیداش میکنم. حاال برو -

 ...وایسا -

 .وهای آشفته و خونی و سیاهش انداختچند قدمی به سمت هیراد برداشت و نگاه نگرانی را به م

 خیلی طول میکشه خوب شه؟ -

 .نمیدونم گیشا. فک کنم خیلی وقته لـ*ـب به خون نزده و بدنش قدرت آنچنانی واسه ترمیم زخماش نداره -

 یعنی اگه خون بخوره زودتر خوب میشه؟ -

 اش را خوب میشناختم و آنقدر احمق بودروبهروی هیراد ایستاده بود و به سر افتادهاش زل زده بود. لحن شیطانی

 .که پای حرفش بماند و تا خوب شدن هیراد از اینجا نرود

 ...نمیدونم. برو تا کسی نیومده -

 .هنوز حرفم تمام نشده بود که پردهی چادر باز شد
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 دنسیرادو قدمهای بلندش را که با جثهی متوسطش همخوانی نداشت، داخل چادر کشاند. برای لحظهای با دی

 گیشا متعجب شد. خشکم زده بود و دهانِ از ترس بازِ گیشا را از نظر گذراندم. قدمی به سمت سیرادو برداشتم و

 گیشا هم از ترس کنار هیراد خزید. صدای تپش قلـ*ـبش را میشنیدم. با تالش برای حفظ ظاهر، نگاه سیرادو را از

 .گیشا گرفتم

 جناب سیرادو با من کاری داشتین؟ -

 .پیش آمد. موهای نقرهایاش با آن گـ*ـرد*نبد بلند محافظین، تکان ریزی خوردقدمی 

 !فکر نمیکردم جون یک انسان رو با آوردنش به اینجا به خطر بندازی -

 :نگاهش متوجه ظاهر درهم گیشا بود. روبهرویش ایستادم و گفتم

 .خطر؟ خودم مراقبشم -

 ستاخی تلقی نشود. او که متوجه رابـ ـطهی عمیقم با آنلـ*ـبخندی تصنعی گوشهی لـ*ـبهایم نشاندم تا گ

 .دخترک سرکش با چشمهای کنجکاو را فهمیده بود، بحث را به خوبی عوض کرد

 اومدم تا به دور از شورا به حرفات گوش بدم. تحمل یاغیها همیشه برای محافظین سخت بوده. مخصوصاً یاغی -

 .جوان و کینهتوزی مثل وایکو... خب نیرا بگو

 عصایش را با دو دست، موازی با بدنش گرفت و چهرهی چروکشدهاش منتظر پاسخ من بود. بیمعطلی سراغ

 .جوابی رفتم که او منتظر شنیدنش بود

 .فک کنم بتونم سقف شب رو از بین ببرم -

 :عصایش را به جلو خم کرد و با چشمهای ریزشده گفت

 .جادوی سیاهش رو که نمیشه از بین برد -

 .م تنها امیدم رو امتحان کنممجبور -

 .واضحتر بگو -

 .کیارش... همون درندهای که سقف شب رو ساخته. فک کنم با کمک اون بتونم سقف شب رو از بین ببرم -

 :گیشا وسط حرفم پرید

 ...اگه پریسیما بتونه -

 .میچرخید حرفش را به خاطر نگاه غیظآلود من نیمخورده رها کرد. چشمهای وقزدهاش بین من و سیرادو

 پریسیما؟ -

 گویی این اسم را شنیده بود و تعجب در صورتش فریاد میزد. برای لحظهای نگاهم را از گیشا گرفتم تا حرف

 .پریده از دهانش را کامل کند

 !آره پریسیما. ساحرهای که روحش به خاطر پیوندی که با کیارش بسته، هنوز زندهست و در حال عذابه -

 میشناسی؟ اون خیلی ساله مرده. گمونم داستان مجازات شدنش رو از دهن گرگهای پیرتو اون رو از کجا  -



www.taakroman.ir  

 

  

 
355 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 .قبیله شنیدم

 :گیشا که شجاعت به دست آورده، با لحن عامیانهاش گستاخانه به نظر میآمد، قدمی به سمت سیرادو آمد و گفت

 تنها همخون انسانش تسخیرمن فقط میدونم اون هنوز اونقدر قدرت داره که تونست جسم من رو به عنوان  -

 .کنه، پس میتونه کارای دیگهای هم بکنه

 از کجا حرفت رو باور کنم؟ -

 .گیشا خوب توانسته بود نظر سیرادو را جلـ*ـب کند

 .از این -

 .دستش را به سمت هیراد گرفت

 ره. دلیل از ایناین پسر پریسیما و کیارشه. پسری که به خاطر ساحره بودن مادرش با بقیهی درندهها فرق دا -

 بزرگتر؟

 .سیرادو قدمی به سمت هیراد کشید و دستش را زیر چانهی او انداخت و باال آورد

 چه فرقی؟ -

 .اون برعکس درندههای دیگه اگه تو تاریکی بمونه میمیره -

 :سر سیرادو باال پرید و مستقیم به چشمهای گیشا زل زد. خشم در چشمهای عسلیرنگش دوید و غرید

 به خودت اجازه میدی دروغی به این بزرگی بگی؟ چهطور -

 .گیشا از جا پرید و درحالیکه زبانش مثل کودکان نوزبان به سختی در دهنش میچرخید، نگاهش را به من انداخت

 :وسط جدال آنها دویدم و رو به سیرادو گفتم

 .مثل بقیهی درندهها نیست دروغ نمیگه جناب سیرادو. هیراد به خاطر نیمهساحره بودنش، وقتی تبدیل میشه -

 .امکان نداره، پسر پریسیما مرده به دنیا اومد -

 .نه، دفو اون رو مخفی میکنه و با گرگها بزرگش میکنه -

 :گیشا که فضا را در حالت سکون میدید دوباره زبان باز کرد

 تا کارایی که اونطوری که کیارش میگفت، گرگا چون فکر میکردن هیراد یه ساحره اون رو نگهش داشتن -

 .پریسیما براشون انجام میداده رو این براشون انجام بده

 سیرادو ساکت شده بود و افکارش را تحلیل میکرد. این را از حرکت دورانی دستهایش روی گوی باالی عصایش

 .میفهمیدم. او بیشتر از من جاهطلـ*ـبی گرگها را میشناخت و مطمئن بودم حرفهایمان را میفهمید

 .همهی اینها ربطی به زنده بودن پریسیما و کمکش برای از بین بردن سقف شب ندارهولی  -

 .داره. روح پریسیما قدرتهاش رو هنوز داره... من حسش کردم... کیارش اون رو دیده -

 .گیشا صدایش باال رفته بود و تمام تالشش را میکرد تا با حرکت دستها و لحن تاکیدیاش سیرادو را قانع کند

 :ش برای زنده نگه داشتن هیراد برایم ستودنی بود. او دوباره ادامه دادتالش
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 روح خودش و کیارش رو به هم وصل کرده و تا زمانی که -وقتی زنده بوده  -کیارش میگفت، اون با یه پیوند -

 ز انقدرکیارش زنده باشه روح پریسیما هم باهاشه. اون تمام دویست سال رو کنار کیارش عذاب کشیده؛ ولی هنو

 .عاشقشه که وقتی کیارش در حال مرگ بود با کمک جسم من نجاتش داد

 .جناب سیرادو، بذارین آخرین چیزی که بهش امید دارم رو امتحان کنم -

 مثل دختران مدرسهای کمسنوسال روبهروی معلم محکم و پیر ایستاده بودیم و تمام تالشمان را میکردیم یکی

 :ن همراه کنیم. چند لحظهای سکوت کرد و با لحنی قاطعی گفتاز رهبران شورا را با خودما

 فقط تا طلوع آفتاب پیداشون کن نیرا. از بین بردن سقف شب یعنی به دست آوردن آبروی ازدسترفتهی -

 .محافظین

 بدون کالمی اضافه به سمت خروجی چادر رفت. چادر کوچکی بود؛ طوری که با چند قدم خارج شد و پشت سرش

 نفس حبسشدهام را بیرون دادم.گیشا که انگار از مرگ رها شده بود، کنار ستونی که هیراد به آن بسته ناخواسته

 .شده بود روی زمین خزید

 .خدایا شکرت رفت. وای داشتم سکته میکردم -

 .میشنوه دیوونه -

 .جمعوجور کرد لـ*ـب گزید و با دست روی دهانش کوبید. پاهای شلختهای که روی زمین باز کرده بود را کمی

 .اه، لعنتی همیشه یادم میره -

 گیشا پاشو پاشو تا بقیه نیومدن برو، بعداً سر امشب بحث میکنیم. من باید برم پیش گرگا، اصالً دلم نمیخواد -

 .ایندفعه وایکو به دیدنمون بیاد

 :ن نالیددستش را گرفتم و از زمین بلندش کردم. مانتوی سیاهرنگ و گشادش را مرتب کرد و نِقزنا

 بیشعور، جای تشکر کردنته؟ -

 .تشکر باشه واسه بعد -

 نیرا گفتی خون بخوره بهتر میشه؟ -

 :درحالیکه تالشم را میکردم از زل زد او به هیراد جلوگیری کنم، با حرص گفتم

 .آره. ولی این فکر رو از کلهت بیرون کن که بذارم از خون خودت بهش بدی -

 .ا چند قطره خون دادن بمیرممگه چی میشه! فک نکنم ب -

 او را به سمتم کشاندم و درحالیکه صورت به صورتش ایستاده بودم، کتفش را چنگ زدم و مانع تکان خوردنش

 .شدم

 تو قبالً دندونای یه درنده رو تو پوست و گوشتِ بدنت حس کردی. پس دست از این احساسات دختردبیرستانی -

 ی هیراد تا چه حد تشنهست؟! ممکنه تا آخرین قطرهش رو تو چند ثانیه از تنتبودن بردار و عاقل باش. تو نمیدون

 .بیرون بکشه
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 .باشه، باشه تسلیم -

 :دستهایش را باال برد و ادامه داد

 .پس بذار خودم براش جیرهبندی کنم -

 تربه سمت کاسهی آبیرنگی که گوشهی چادر روی خاک افتاده بود رفت. رفتارهایش دیوانهام میکرد، دخ

 سرکشی مثل گیشا را به هیچ زبانی نمیشد قانع کرد. سریع عمل میکرد و من هاجوواج نگاهش میکردم. من و

 گیشا هیراد را مدت زیادی میشناختیم؛ ولی از وقتی گیشا از پیش آنها برگشته بود رفتارهایش نسبت به او عجیب

 کمی بودار شده بود و جسارتهای گیشا برایم شده بود. تصور میکردم شاید به خاطر نجات پدرش باشد؛ ولی قضیه

 :تعجبآور بود.کاسه را جلوی من گرفت و ناالن پرسید

 خب االن چهطوری باید خونم رو بریزم تو این کاسه؟ -

 .بهوش آمدن هیراد برایم حیاتی بود و از طرفی با چند قطره خون، اتفاقی برای دختر سرسختِ روبهرویم نمیافتاد

 .ا از دستش چنگ زدم و مچ دستش را هم گرفتمبا بیمیلی کاسه ر

 چیکار میخوای بکنی؟ -

 .ساکت شو دیوونه، مگه نمیخوای حالش رو خوب کنی؟ وقتی به حرفم گوش نمیدی پس باید تحمل کنی -

 دندانهای پیشین و عاجیشکلم با درد خفیفی لثهام را پاره کرد و بیرون زد. صدای حرکت خون را زیر پوست سفید

 یشنیدم. دندانهایم روی کف دستش فرود آمد و درحالیکه صدای نالهی خفیفش دلم را آتش زد، فشاردستش م

 ریزی آوردم و رگ بزرگ شست دستش را پاره کردم. از قصد بیرحمانه برخورد کردم تا بفهمد تاوان دلسوزی برای

 باالی کاسه گرفتم. بوی خون تمام درندهها جز زجر و درد، چیز دیگری ندارد. دندانم را بیرون کشیدم و دستش را

 شکمم را درهم میکشید و باالی بینیام را میسوزاند. او خودش به کاسه و چشمهی سرخرنگ حیاتبخشی که از

 دستش میتراوید زل زده بود. زخم عمیقی نبود و خون ً نسبتا تَرکنندهای از آن بیرون آمد. اجازه ندادم خیلی به

 زل بزند. دستش را پس زدم و کاسه را به سمت دهان هیراد بردم. گیشا زخمصحنهی منزجرکنندهی پیش رویش 

 :دستش را که با انگشت شستش فشار میداد، نالید

 خوب میشه؟ -

 بدون اینکه پاسخی بدهم به لـ*ـبهای هیراد زل زدم که لـ*ـبهی کاسه نشست، ولـ*ـع وحشتناکش برای

 خون گیشا چنان دیوانهاش کرده بود که دندانهای نیشش خوردن من را یاد وود انداخت. بوی مسحورکنندهی

 بیرون زده بود و تا آخرین قطره را به کـ*ـام کشید. لـ*ـبهایش هنوز به دنبال قطرهای بیشتر میلرزید. صدای

 نفسهای جانگرفتهاش کمی آراممان کرد. لـ*ـبخند نشسته روی لـ*ـبهای گیشا شکم را به یقین تبدیل کرد و

 .بی را به دلم انداخت. کاسه را رها کردم و اجازه ندادم بیشتر از این نگرانم کنددلشورهی عجی

 .خب، خیالت راحت شد؟ وقتشه که برگردی -

 .پایینِ آویزان و تکهتکه شدهی لـ*ـباس هیراد را کندم و کف دستش را محکم بستم تا خونریزیاش بند بیاید
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 .گیشا با دست آزادش مقنعهاش را مرتب کرد

 شه بمونم؟نمی -

 !نه -

 آنچنان قاطع غریدم که حرف را تمام کرد و آخرین نگاه را به صورت هیراد انداخت. اصالً دلم نمیخواست گیشا بار

 !دیگر به خاطر من و قبیلهام به دردسر بیفتد. این بار مطمئن نبودم جان سالم به در میبرد یا نه

 .یارو... اسمش رو چی گفتی؟ آهان، سیرادو ندارم مواظب خودت باش پس. نمیدونم چرا حس خوبی به این -

 .نگران نباش، میدونم باید چیکار کنم. چیتو بیرونه، برو پیشش با اون برگرد. به هیچ گرگی هم زل نزن -

 .نمیخوام نظرشون به تو جلـ*ـب بشه

 .خیالت تخت. خودم استاد این کارام -

 هم به تبعیت از چهرهی معصوم و دوستداشتنی پیش لـ*ـبخند زیبایی روی لـ*ـبهای گوشتیاش نشست و من

 :رویم، لـ*ـبخند کمرنگی زدم

 .نشدن پاپیچمون تا برو زودتر استاد -

 .زد بیرون چادر از و کرد خداحافظی شیرینی و سریع ـوسهی*بـ با

*** 

 طور ایستاده بودمنزدیک به دو ساعت گذشته بود و خبری از کسی نبود. دورتر از قبیله، جایی کنار یک تک درخت ق

 و دستهایم روی تنهی خزهزدهاش مدام تکان میخورد. هوا تاریک بود و چشمهای انسانیام خیلی نمیتوانست

 کمکم کند؛ اما حس شنوایی و بویایی گرگینهایام تمام اطراف جنگل را زیر نظر داشت. صدای بالزدنهایی از چند

 .کرد. نگاهم به سمت آسمان بستهی باالی سرم چرخید صد متر آنطرفتر قدمهای بیهدف و آشفتهام را متوقف

 چیزی شبیه به شهابسنگ درست روبهروی صورتم به زمین کوبیده شد. صدای بالزدنهای اطرافم هم نتوانست

 نگاهم را از جسد درندهی زنی که کیارش را دزدیده بود، جدا کند. سر و صورت زخمی و لـ*ـباسهای خونیاش

 تی داشته که گویی پس از ساعتها جنگیدن مغلوب شده بود و دست آخر حفرهی بزرگنشان میداد مرگ با زحم

 .روی پشت کمرش، خالی بودن جای قلـ*ـبش را نشان میداد

 صدای قارقار کالغها را نمیشنیدم که باالی سرم دایرهوار میچرخیدند. گرگهایی هم که برگشته بودند اطرافم

 یم افتاده بود خبر از اتفاقی شوم میداد. صدای کالغ بزرگ درحالیکهجمع شده بودند. جسم بیجانی که روبهرو

 :پاهایش بین زمین و آسمان بههم قالب شده بود، گفت

 .پیداشون کردیم راهنما -

 .احساس کردم لگن آب سردی روی تن تبزدهام خالی شد

 کجان؟ -
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 ا حرکات اضافی همیشگی تکان خورددوباره دستهای سفید و به ظاهر نرمش از زیر بالهای سیاهش بیرون زد و ب

 .و درندهی مردهی پیش رویم را نشان داد

 یه غار تو سـ*ـیـنـهکش کوه، چند صد متر باالتر از جایی که این جنازه رو پیدا کردیم. خیلی نزدیک نشدیم تا -

 .خودت بیای

 مام خاطرات کودکیاش را بابا شنیدن اسم غار دلم لرزید. وود به جز آنجا جای دیگری برای رفتن نداشت. او ت

 خواهرهایش در آن غار چند ده متری گذرانده بود، تمام آن بازیگوشیهایش را در لنج برایم تعریف کرده بود. همان

 شبی که من غرقِ بوی خون تنش بودم و او تمام تالشش را میکرد تا با یادآوری گذشته و خوی انسانیاش،

 .ا پنهان کندولـ*ـع عجیبش برای نوشیدن خون نونا ر

 فکر آنکه وود هر لحظه ممکن است انتقام کشته شدن تیا را از کیارش بگیرد، به قدمهایم به سمت کالغ بزرگ

 :شدت داد. رو به سمت کای که پشتم ایستاده بود گفتم

 .دنبالمون بیا -

 تر خودم را به آنجابازوی کالغ را چنگ زدم و درحالیکه از زمین فاصله میگرفت پرواز کردیم. باید هرچه سریع

 میرساندم. دیوانگی که در وود دیده بودم ترس به جانم انداخته بود.کالغ بزرگ من را باال کشید و بین دستهایش

 محکم کرد. بوی عجیبی میداد، بویی شبیه به چای جوشیده و آهک از بالهایش استنشاق میکردم. سرعتش در

 بالهای بزرگش بودند. گـهگداری شاخهی درختی به صورت و بدنمپرواز زیاد بود و لی درختها مانع خوبی برای 

 برخورد میکرد و نفسهایم از شدت ورود هوا به دهانم بند میآمد. خیلی نگذشت که به سـ*ـیـنـهکش کوه

 رسیدیم. هوا تاریک بود، سوسوی کمجان آتشی که داخل غار روشن بود را دیدم. باید همانجا به زمین میرسیدیم

 ها به آنجا میرفتم. اگر کیارش هنوز زنده مانده باشد، شاید بتوانم وود را قانع کنم که به زنده ماندنشو خودم تن

 .احتیاج دارم

 .همینجا بذارم پایین -

 بدون کالمی حرف، ارتفاع را کم کرد. به محض رسیدم به زمین نفس راحتی کشیدم. البهالی دسـ*ـتهای

 داشت. از پایین نور کمجان آتش را پیدا کردم. دامن مزخرف و مزاحممبـ*ـرهـنـهی یک کالغ بودن حس خوبی ن

 را چنگ زدم و مسیر را باال دویدم. صدای بالزدن کالغهای دیگر را از پایین میشنیدم. حتی تصور اینکه ممکن

 غار سرعتماست چه بالیی سر کیارش و وود بیاوردند هم پاهایم را میلرزاند. بیتوجه به آنها باال رفتم و نزدیکی 

 .را کم کردم. پشت ورودی دایرهمانند غار پنهان شدم تا شرایط را بسنجم

*** 

 کیارش

 تازه بهوش آمده بودم و اولین چیزی که دیدم آتش نیمهروشنی در تاریکی غار بود. تازه تکتک اتفاقات برایم زنده

 سرخ میکرد. همین که تقال کردم شده بود. وود روبهروی من نشسته بود و میخ بزرگ و نقرهایرنگ را روی آتش
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 تا تکان بخورم درد تا انتهای مغزم را سوزاند. فضای نارنجیرنگ غار برایم تیره و تار شد. نگاهم به سمت

 .دستهایم چرخید. با میخهای نقره و بزرگی به دیوار سنگی غار مصلوب شده بودم

 دم. فقط آخرین صحنههایی که از آتور دیده بودمهوای بیرون کامالً تاریک بود و نمیدانستم چه زمانی بیهوش بو

 هزار بار در سرم میچرخید. سوزش زخم بزرگی که در دستهایم بود یک طرف، و از طرفی دیگر نگرانی اوضاع

 آتور، قلـ*ـب زخمیام را میفشرد. کیارشی که دویست سال تمام بدون ذرهای ترحم نسبت به کسی در تاریکی

 داراییاش را رها کرد تا نجاتش بدهد؟ لعنتی به خودم گفتم و پلکهایم را روی همشب زندگی کرده بود، تمام 

 فشردم. آتور تمام داراییام بود و تنها یادگار پریسیمایم. فرشتهای که عشقش هنوز هم در رگهایم میجوشید و

 .برای دیدن دوبارهاش لحظهشماری میکردم

 ه روزهای اول ورودم به این خرابشده دیده بودم، بهنگاه سرخ وود به سمتم کشیده شد. درندهی مفلوکی ک

 درندهی زخمخوردهای تبدیل شده بود که هر لحظه هزاران بار آن میخ نقرهی سرخ شده را در سـ*ـیـنـهام فرو

 کرده و بیرون کشیده بود. به محض دیدن من میخ بزرگ و نوک تیز را برداشت و به سمتم آمد. دست

 .نگی را در رگهای پارهشدهی چشمهایش میدیدمبیاستفادهاش میلرزید و تش

 باالخره بهوش اومدی؟ -

 .صدایش هم میلرزید؛ درست شبیه به لحظهای که خنجر را باال بردم تا در سـ*ـیـنـهی دفو فرو کنم

 منتظر بهوش اومدنم بودی؟ -

 .صدایم از ته حنجرهام بیرون میآمد و هنوز استخوان شکستهشدهی گـ*ـرد*نم میسوخت

 نتظر بودم به هوش بیای تا لحظهی سوخته شدن قلـ*ـبت رو تو چشمات ببینم. درست مثل تیا که برقم -

 .چشماش تو آخرین لحظه آتیشم زد

 .تمام صورتش خیس و چرب شده بود، بغضی که در صدای مردانهاش چنگ زده بود را حس میکردم

 غریبه نبود. این همه قساوت برای صورت شنیدن این حرفها از دهان پسر بیستوچند سالهی روبهرویم برایم

 درهم و جوانش، زیادی بود؛ ولی آتش کینهاش هر لحظه ممکن بود آتشم بزند. لـ*ـبخند مسخرهای زدم و

 درحالیکه سرم به گـ*ـرد*نم آویزان بود، سرم را باال کشیدم. موهای سیاهم روی پیشانی و چشمهایم را پوشانده

 .بود

 گ کوچولوت دوتایی حسابم رو برسین. کجاست؟ نمیبینمش! زندهست؟ نگو که وسطمنتظر بودم با اون گر -

 اونهمه درنده رهاش کردی و اومدی تا انتقام خواهر مردهت رو از من بگیری؟

 آتش زدنش مثل آب خوردن ساده بود و نقطهضعف بزرگی که در چشمهایش فریاد میزد، دستآویز

 ود که به سمتم دوید، میخ بزرگ سرخشده را روی گلویم گذاشت و سرملـ*ـذتبخشی بود. هنوز حرفم تمام نشده ب

 .را به دیوار سنگی پشت سرم چسباند

 تو بهتره نگران پسرت باشی که معلوم نیست دست کدوم قبیله افتاده. دعا کن دست یاغیها نیفتاده باشه، وگرنه -
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 .تا االن بدن پارهپارهش یه گوشهی همین جنگل افتاده

 یخ گلویم را میسوزاند؛ ولی داغی حرفهای وود تمام جانم را آتش زد. برای لحظهای قالـ*ـبداغی سرخی م

 تهی کردم. یک لحظه آتور را تصور کردم که به همان ستونی که مادرش بسته شده بود، با بندهای آتشگرفته بسته

 غما رفت و از زور فشاری که بهشده و نیزههای نقره، از طرف گرگها به سـ*ـیـنـهاش فرو میرود. تمام جانم به ی

 :خودم آوردم، بیرون زدن رگهای شقیقهام را حس کردم. با درد غریدم

 

 ...دروغه -

 .کردم حس نایم زیر به را سرخش سالح داغی ایستاد، صورتم به صورت

 .میتونه هم نباشه -

 ور، از سوختن گلویم دردناکترفریاد بلندی زدم. بوی گوشت سوخته تمام فضای نیمهروشن غار را پر کرد. تصور آت

 بود. اگر حرفهایش دروغ هم باشد، باید از زنده بودن تنها یادگار پریسیما، تنها عشق زندگیام مطمئن میشدم. به

 خودم که آمدم، با سر به صورت وود کوبیدم که او چند متری به عقب پرت شد. دیوار را با تمام جانی که داشتم از

 های خیس آتور در شعلههای تصوراتم چنان قدرتی به دستهایم داده بود که با فریادشر میخها رها کردم. چشم

 کرکننده، میخها را از تنهی سرد دیوار بیرون کشیدم. دستهایم آزاد شده بود. میخها را با فریاد بلندی از دستهایم

 کرده بود. تمام نیمهیبیرون کشیدم و به سمت آتش پرت کردم. وود هنوز گیج ضربهای بود که بینیاش را له 

 .صورتش غرق به خون بود و چشمهی خون دستهای من، با خون صورت او کف غار را قرمزپوش کرد

 به سمتش حمله کردم و میخ داغی که در دستش بود را چنگ زدم؛ اما دستهای زخمیام قدرت نگه داشتنش را

 سالحش چنگ میزد روی قفسهی نداشت. با ضربهی وود به زمین پرت شدم. وود درحالیکه فاتحانه به

 .سـ*ـیـنـهام پرید. دستش را روی خرخرهام گذاشت و دست دیگرش عمود با قفسه سـ*ـیـنـهام باال رفت

 .قسم میخورم که حتی جنازهای ازت باقی نذارم -

 خون از الی دندانهای بههم فشردهشدهاش بیرون میپاشید و فکش روی هم تکان میخورد. درحالیکه سنگینی

 :هی سـ*ـیـنـهام اجازهی رجزخوانی نمیداد نالیدمقفس

 .ولی من جنازهت رو حتماً برای نیرا میفرستم -

 دستم را روی صورتش گذاشتم و دهان خونیاش را تا جایی که دستهایم قدرت داشت فشار دادم. صدای شکستن

 ن افتاد. بیمعطلی رویفک زیریاش را شنیدم. با آرنج، دستش را از روی گـ*ـرد*نم پرت کردم که روی زمی

 سـ*ـیـنـهاش نشستم، پنجهام را داخل سـ*ـیـنـهاش فرو کردم. صدای شکسته شدن استخوانهای

 سـ*ـیـنـهاش را شنیدم، هنوز به قلـ*ـبش نرسیده بودم که فرو رفتن میخ نقره را به پهلویم حس کردم. خودم را

 یشتر فرو کند. میخ داغ از پهلویم بیرون کشیدهبه خالف جهت پرت کردم. دستهای بیجانشدهی وود نتوانست ب
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 شد؛ اما هنوز استخوان سـ*ـیـنـهاش زیر دستهایم بود. صدایی از بیرون شنیدم. چشمهای آتشگرفته و

 دندانهای بیرونزدهام به سمت ورودی غار کشیده شد. دستم را بیرون کشیدم و بیاعتنا به خسخس سـ*ـیـنـهی

 لیکه نگاهم به ورودی سیاه غار بود، میخ بزرگی که دستش بود را مستقیم رویوود او را بلند کردم و درحا

 سـ*ـیـنـهاش گذاشتم. وود پشتش به من بود و صورت و سـ*ـیـنـهی غرق به خونش رو به بیرون. درد نفسکُش

 ود وپهلویم من را به دیوار پشت سرم میخکوب کرد تا زمین نخورم. وود از درد سـ*ـیـنـهاش بیحرکت شده ب

 نفسهای منقطع میکشید. دستم روی سـ*ـیـنـهاش میلرزید که چهرهی منجمدشده و رنگپریدهی نیرا را در نور

 .کمرنگ و نارنجی آتش دیدم

 تازه متوجه صداهایی که از بیرون میآمد شده بودم. صدای بالزدن کالغها بود و دویدن گرگینهها که ارتعاشش

 دن چهرهی وحشتزدهی نیرا و صدای تپش گنجشکوار قلـ*ـبش به تنهارا از زیر پاهایم حس میکردم. با دی

 چیزی که فکر کردم آتور بود. بیشک او باخبر بود. از بُهتش استفاده کردم و میخ نقره را روی قلـ*ـب وود فشار

 :دادم. همین که خواست حرفی بزند، طاقت نیاوردم و آتشی که مغزم را ذوب میکرد را به زبان آوردم

 ر کجاست؟آتو -

 :قدمهای سبکش را به سمت من کشید، در حالیکه نگاهش مدام بین دست من و صورت وود میچرخید، گفت

 .کیارش ولش کن تا بهت بگم -

 شنیدن نامم از دهان آن گرگینهی وحشی و نوبلوغی که برای دریدن سـ*ـیـنـهام لحظهشماری میکرد، ذهن

 :اد زدمآشفتهام را بیشتر آزرد و برای بار دوم فری

 آتور کجاست لعنتی؟ -

 :سر تیز میخ را داخل زخم سـ*ـیـنـهی در حال ترمیمش فرو کردم که صدای فریاد راهنما را شنیدم

 .باشه، باشه... بهت میگم فقط ولش کن -

 میخ را کمی بیرون کشیدم که احساس کردم پشت گـ*ـرد*نم داغ شد و ضربهی محکمی به شکمم خورد. وود

 را برای نجاتش میکرد. ضربات محکمش، فریادم را بلند کرد و از دستهایم آزاد شد. نیرا بهآخرین تقالیش 

 سمتمان دوید و پنجههای من را که صورت وود را نشانه رفته بود به عقب پرت کرد. صدای دویدن گرگینهها و

 ا را مجبور بهخسخس سـ*ـیـنـهشان را شنیدم که در ورودی غار ظاهر شدند. راهنما با حرکت دستش آنه

 .ایستادن کرد. من که بهتزده به گرگینه زل زده بودم و صدای قارقار کالغها را میشنیدم، لحظهای عقب کشیدم

 رفتار راهنما رفتار گرگینههای وحشی نبود. نفسنفس میزدم. وود که کناری پرت شده بود را در دایرهی نگاهم

 چشمهای زردشدهاش، خودنمایی میکرد رو به گرگینههاحس میکردم. راهنمایی که صورت آشفتهاش در سایهی 

 :غرید

 .برید پایین. خودم الزم باشه صداتون میکنم -

 گرگ سفیدی که جلوتر از همه میغرید، آتش کینهام را شعلهور میکرد. هر بار که نگاهم به صورتش میافتاد،
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 دهای زندگیام را یک شبه خاکسترنریمان وحشی و دختر بیرحمش برایم زنده میشد؛ گرگ سفیدی که تنها امی

 .کردند و عطش خون را به جانم انداختند

 نیرا به سمتش رفت و بدون کالمی حرف زدن، ارتباط انکار نشدنی را با او گرفت. کای با نگاه تشنه به خونی، به

 دلربایش زانومن نگاه کرد و پشت سر بقیه گرگها پایین رفت. نیرا به سمت ما برگشت و درحالیکه کنار درندهی 

 :میزد، رو به من گفت

 !دعا کن بالیی سرش نیاد، وگرنه داغ دیدن آتور رو به دلت میذارم -

 برای لحظهای تصمیم گرفتم چشمهای طالییشدهاش را از کاسه بیرون بکشم؛ ولی با وجود گرگهایی که دیده

 ی بود. باید خیالم از زنده بودنشبودم فکر احمقانهای بود. بیشک جگرگوشهی سادهلوحم در چنگال این گرگ وحش

 .راحت میشد

 پس زندهست؟ -

 .اگه نخوای دست از وحشیگری و خودخواهیات برداری، زنده نمیمونه -

 ...اگه یه تار مو -

 اجازه نداد حرفم را تمام کنم و انگشتی که به سمتش نشانه رفته بودم را بیاثر نشان داد. از کنار وود بلند شد و به

 .سمتم آمد

 .بس کن کیارش، جای خطونشون کشیدن و کارای احمقانهت، کمک کن آتور زنده بمونه -

 ابهامی که در حرفش بود تابوی قدرت نصفه نیمهای که برایم مانده بود را در هم شکست. با همان لحن قبلی

 :بدون اندکی مالیمت گفتم

 زنده بمونه؟ بگو چه بالیی سرش آوردی؟ -

 ی. الزمه برات یادآوری کنم؟تو این بال رو سرش آورد -

 گستاخیاش جای تعجب داشت. صراحت لحنش همان راهنمایی بود که تا لحظهی مرگم چشم در چشمهایم

 دوخته بود؛ ولی جسارتی که در حرکت تک تک اجزای بدنش میدیدم، برایم تازه بود. به خاطر شرایط آتور ترس

 .ناخواستهای به جان دویده بود

 نمیخواد بگی گیر درندهها افتاده! افتاده؟ راهنما، اصال دلم -

 .آره -

 لگن آب سردی روی سرم ریختند، تمام افکاری که از آنها فرار میکردم، اتفاق افتاده بود. پسرم مثل مادر

 بیگناهش به چنگال گرگهای متعصب و وحشی اسیر شده بود. برای لحظهای تمام دردهایم به جانم نشست و من

 کرد. اگر دیوار پشت سرم نبود، معلوم نبود که آیا میتوانستم جلوی پاهای سستم را بگیرم و را قدمی به عقب پرت

 :زمین نخورم! راهنما که صورت رنگپریدهی من را دید، ادامه داد

 نگرانش نباش. اگه کمکم کنی خودم و شما رو از شر این گرگای یاغی نجات میدم. فقط به کمک تو و -
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 .پریسیما نیاز دارم

 ش کمی آرام شده بود. برای چندمین بار با شنیدن اسم پریسیما از دهان او تعجب کرده بودم. در دل لعنتی بهلحن

 دختر دهانلقی که پریسیما انتخاب کرده بود فرستادم؛ ولی چه کمکی از پریسیما، معشـ*ـوقهی خاک شدهی

 !من برمیآمد؟

 .پریسیما مرده -

 خشدارش کرده بود. با اینکه میدانستم روح پریسیما هنوز زنده است وصدایم با زحمت بیرون میآمد و نگرانی 

 .االن هم تمام حرفهای ما را میشنود؛ ولی وجودش را کتمان کردم. اما گویی راهنما از همه چیز باخبر بود

 .ولی تونست نجاتت بده -

 حرفت رو بزن راهنما، چی از جون پریسیما و من میخوای؟ -

 لحظهای سکوت کرد. گویی حرفهایش را مزهمزه میکرد. حرف زدن با او همانقدر که به سمت وود رفت و چند

 برای من عذابآور بود، برای او هم به دور از نفرت نبود. وقتی خیالش از ترمیم شدن قفسهی سـ*ـیـنـهاش راحت

 :شد گفت

 و میتونید از این باید کمکم کنی گندی که به جنگل زدی رو درستش کنم. اینطوری آتور رو نجات میدی -

 .خرابشده برید

 کنار آتش خزیدم و ترجیح دادم به حرفهایش گوش بدهم. او هم روبهروی من نشست، هر دو سعی میکردیم به

 توافقی دونفره برسیم. توافقی بین یک درنده و گرگینه، چیزی که هیچگاه تصورش را هم نمیکردم؛ اما نقطهضعفم

 .هام را لگام زده بودکه در چنگ آنها بود افسارِ گسیخت

 چه کمکی؟ -

 .سقف شب... پریسیما میتونه با قدرتش کمکم کنه سقف شب رو از بین ببریم -

 با حملهای که درندهها به من کرده بودند و جهنمی که چند ساعت پیش از جلوی چشمهایم گذشته بود، از بین

 بیاعتنا به حرفهای همیشه دروغ گرگینههابردن سقف شب کار عاقالنهای به نظر میآمد و از طرفی میتوانستم 

 .آتور را نجات بدهم

 .اول باید آتور رو ببینم -

 .به محض رسیدن ترتیبش رو میدم -

 رسیدن؟ -

 .شورا تا طلوع آفتاب بهم وقت داده تو و وود رو تسلیمشون کنم -

 .لحنش کامالً تغییر کرده و عاجزانه شده بود

 :م و گفتممن که یکه خورده بودم از جا پرید

 به عمرم گرگی به احمقی تو ندیدم. میخوای من و وود رو تسلیمشون کنی تا آفتاب نزده حساب همهمون رو -
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 برسن؟ چرا فکر کردی منم مثل تو احمقم و باهات میام؟

 :او هم به تبعیت از من ایستاد و درحالیکه دستهایش بیهدف تکان میخورد گفت

 کیارش میدونم به خاطر زخمهایی که از گرگینهها خوردی نمیتونی بهمبه خاطر آتور هم که شده میای،  -

 اعتماد کنی؛ ولی به شرفم قسم نمیذارم بالیی سر آتور بیاد... من مجبورم تا طلوع آفتاب شما رو برگردونم تا بتونم

 ...زمان بخرم از شورا

 :وود که تازه کمی بهتر شده بود، وسط حرفم پرید

 چی؟اگه بهت فرصت ندادن  -

 .هر دو به سمتش چرخیدیم

 سیرادو با ماست، اگه کمکم کنید و انتقام گرفتن از هم رو واسه بعد از این قائله بذارین، اون حرفامون رو باور -

 .میکنه و وایکو نمیتونه غلطی بکنه

 پس فکر همهجاش رو کردی؟ -

 :نیرا به سمت من برگشت

 .کنه آره، به شرطی که پریسیما به خاطر پسرش کمکم -

 سکوت کرده بودم. تقالی وود برای بلند شدن، نیرا را به سمت خودش کشاند. من مجبور به پذیرفتن بودم و راه

 دیگری نداشتم؛ ولی در دل قسم خوردم که هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به گرگینهها از دست ندهم و بدون آتور

 ش کرده بود به زنده بودن من بیشتر نیاز است، نگاهاز این خرابشده نروم. وود که گویی حرفهای راهنما قانع

 :تیزش را به صورتم انداخت و درحالیکه دستهای نیرا را پس میزد گفت

 .مطمئن باش بعد از تموم شدن این قائله، یه لحظه هم بهت اجازهی زندگی کردن نمیدم -

 ه گوشهی لـ*ـبم نشسته بود، زخمبا پادرمیانی بیکالم نیرا هردویمان ساکت شدیم. لـ*ـبخند تمسخرآمیزی ک

 .کاریِ روی سـ*ـیـنـهاش را برایش یادآوری کرد

 به تبعیت از حرکت کند نیرا به سمت ورودی غار، هردویمان پشتش به سمت مسیری رفتیم که عاقبتش برایمان یا

 ...مرگ و تکهتکه شدن بود، یا آزادی

*** 

 نیرا

 ا را به گمان اینکه اجباراً تسلیم شدهاند، با طنابهای محکمبه محض پایین آمدن از کوه، دست هر دوری آنه

 بستم و درحالیکه هر لحظه مانع چنگودندان کشیدنشان میشدم، به نزدیک اردوگاه گرگها رسیدیم. تمام مسیر

 نگاهم به چهرهی درهم و گرفتهی او بود. بعد از مرگ تیا حتی یک لحظه هم لـ*ـبخندش را ندیدم. امیدوار بودم

 .از این چند روزی که از او جدا بودم لحظهای نگاههایم را پاسخ بدهد؛ ولی بیفایده بود بعد

 او دیگر وود سابق نبود؛ اما همراهیاش و کمک به من کمی ته دلم را گرم میکرد که این اندوه و کینهی پسر
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 دم. بغضی که به گلویممهربانی که عاشقانه دوستم داشت، تمام خواهد شد. اما باز هم از سردیهایش دلگیر بو

 .نشسته بود را پایین دادم و خودم را برای رویارویی با گرگینهها آماده کردم

 نسیم سردی میوزید و از الی درختان، با صدای هولناکی به گوشهایمان میرسید. وود و کیارش مابین دستهی

 .عظیمی از گرگها که سردستهی آنها کای بود، به سمت اردوگاه آورده میشدند

 چند ساعتی بیشتر به صبح نمانده بود. صدای همهمهی گرگینهها را میشنیدم. آتشهای بزرگی که در فضای

 وسط اردوگاه برپا بود مسیر ما را روشن کرده بود. به محض عبور ما از چادرها و وارد شدنمان به فضای آتش آذین

 دد زوزهی گرگها با حالتی آشفته صداشدهی قرارگاه، صدای زوزهی فاتحانهی گرگها بلند شد. کالغها به م

 .میکردند. التهاب را در فضای باز آن شب به خوبی حس میکردم

 ته دلم میلرزید و همهمهی اطرافم نگرانترم میکرد. تمام تالشم را کردم تا به نگاههای وایکو، سیرادو و توکو

 .ز من خواسته بودبیتفاوت باشم و مثل پدربزرگم قدرتمند برخورد کنم؛ همانطوری که کای ا

 پشت کـ*ـمرم را صاف کردم و درحالیکه دامنم هنوز در پنجههای فشردهام، مچاله شده بود، رو به کارناوال پشت

 :سرم کردم و رو به کای گفتم

 .ببرشون تو چادر محکم ببندشون -

 های کهنمیتوانستم اجازه دهم کیارش در مقابل وحشیگریهای گرگینهها تـ*ـحـر*یـک شود و تمام نخ

 ریسیده بودم را پنبه کند. همین که قدمی به سمت چادر هیراد برداشتند، صدای توکو را شنیدم. نگاهم به سمت

 :آنها بود که با شنیدن صدای توکو دندانهایم روی هم لغزید

 .الزم نیست. همینجا ببندینش -

 :همه خباثت را پنهان کنم گفتمبه سمت او چرخیدم و درحالیکه تالشم را میکردم چهرهی گُرگرفته از این 

 .موقعش که برسه خودم میگم بیارنشون همینجا ببندنشون -

 وایکو درحالیکه دندانهایش را از شَرّ گوشت تازهای که به نیش کشیده بود خالص میکرد، خودش را همراه توکو

 .نشان داد

 .االن وقتشه، چیزی هم تا طلوع آفتاب نمونده جناب سیرادو -

 مثل فرشتهی نجات سر رسیده بود، عصایش را در چند متری جایی که ایستاده بودم به زمین زد وسیرادو که 

 :درحالیکه نگاهش میخکوب کیارش بود، گفت

 .ببرینشون تو چادر -

 کای بدون اندکی تأمل و قبل از عوض شدن نظر سیرادو، با زدن پوزهاش به شانهی وود آنها را به سمت چادرها

 هره سرخ و نگاه سرختر کیارش حال و روز آشفتهاش را فریاد میزد. منتظر کوچکترین خطایی ازراهنمایی کرد. چ

 طرف درندهی وحشی دویست ساله بودم تا طومارش را برای آخرین بار، با کمک محافظین، در هم بپیچم و تمام

 .دنیا را از این همه سال وحشیگریاش نجات بدهم
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 یدم؛ اما بیاعتنا به آنها به سمت چادر رفتم. سیرادو درحالیکه گرگینهها راصدای اعتراض وایکو و توکو را میشن

 آرام میکرد وارد چادر شد. به محض ورود ایستاد و به بسته شدن آنها زل زد. کیارش به محض دیدن هیراد که

 .نمیشد اوضاع نسبتاً بهتری داشت، حدقهی چشمهایم تر شد. نگاه گره خوردهی پدر و پسر لحظهای از هم جدا

 قسم میخورم اگر آن لحظه سیرادو یا من نبودیم و سکوت وحشتناکی به چادر حاکم نبود و الـ*ـبته دستهایشان

 باز بود، صدای هق هقهای پسر را در آ*غـ*ـوش پدر زندهاش میشنیدیم. هرسه به سه ستون کنار هم بسته

 .یکرد، نگاهش روی کیارش قفل شده بودشدند. سیرادو درحالیکه انگشتهایش روی گوی باالی عصایش بازی م

 تو همون فرماندهی ایرانی هستی که داستان کشته شدن خانوادهت هنوز بین گرگها نقل میشه؟ -

 :کیارش بعد از چند لحظه مکث که گویی در حال وارسی ظاهر سیرادو بود، گفـت

 .آره، همون که زن بیگناهش رو کشتین و پسرش رو ازش پنهان کردین -

 و قدمی به سمت کیارش برداشت و درحالیکه با کای گفتگوی چشمی و ناشنیدنی داشت، به سمت کیارشسیراد

 :برگشت

 همیشه وقتی داستان کشته شدن پریسیما رو از گرگهای پیرتر میشنیدم، غم بزرگی به دلم مینشست -

 .فرمانده

 ، بلکه همهی کسانی که آن شب در چادراز دهان سیرادو چیزی جز مکر و حیله نبود و نه تنها من« فرمانده»لفظ 

 .بودند، مطمئن بودند

 قدمهایش همچنان ادامه داشت و لحن آرام و صبور، ولی قاطعش برایم عجیب بود. او مقابل کیارش رسید و ادامه

 :داد

 ...هیاغیها در طول تاریخ گرگینهها تعصباتی به خرج دادن که گاهی مثل لکهی ننگی بزرگ بر تاریخ ما جا موند -

 :کیارش وسط لحن آرام سیرادو پرید

 تو تاریختون اسمی از درندهای که راهنمای قبلی رو تیکه پاره کرد نیومده؟ -

 .مثل همیشه سرکش و بیمهابا حرف میزد. خوی وحشیاش حتی در لحظههایی که جانش در خطر بود، میتازید

 :سیرادو که منتظر شنیدن این حرف نبود کمی جا خورد

 ری فرمانده. دفو برای کشتن ساحرهش عجله کرد که کشته شد؛ ولی محافظین عجلهای برای رسیدنعجله دا -

 .به خواستههاشون ندارن

 کای از چادر بیرون رفته بود و من همهی حواسم پیش گرگی بود که فاتح سخن میگفت و به اصطالح یکی به

 ر فرو رفته بود و تمام تالشش را میکرد تانعل و یکی به میخ میکوبید. کیارش با آن حالت تدافعیاش در فک

 نگرانیاش را بروز ندهد. هیراد ساکت ایستاده بود و به سیرادو زل زده بود که نگاه سیرادو را به سمت خودش

 .کشاند

 تو هم مثل پدرت عجولی یا ترجیح میدی به حرفام گوش بدی؟ -
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 .ترجیح میدم مثل اون به هیچکدومتون اعتماد نکنم -

 هم و مظلوم آتور لحظهای از زیر بار نگاه کیارش سبک نمیشد و شعف خاصی را از شنیدن این حرف درصورت در

 .صورت خونی و کثیفش دیدم

 سیرادو که کینهی آنها را دیده بود کمی عقب کشید و سکوت چند لحظهای تا آمدن کای را به فوران دادنِ آتش

 مهجانی را به دندان داشت، وارد چادر شد. گـ*ـرد*ن آهو زیراین پدر و پسر ترجیح داد. کای درحالیکه آهوی نی

 دندان کای بود و دست و پاهایش تکان میخوردند. کای آهو را جلوی سیرادو به زمین انداخت. سیرادو عصایش را

 .کنار آهو زمین گذاشت و درحالیکه گـ*ـرد*نش را در پنجهاش گرفته بود، کنارش یک زانویش را به زمین زد

 تقهی خرد شدن استخوان گـ*ـرد*ن آهو، البهالی انگشتهای سیرادو، بند دلم را پاره کرد. شکار بینواصدای 

 .بیحرکت ماند و چشمهای بازش روی صورت سیرادو خیره

 سیرادو خنجر ریزی را از بند ساقش بیرون کشید و در نقطهی خاصی از شاهرگ فرو کرد. کاسهای که قطرههای

 ه بود ر ا زیر خنجر هل داد و چاقو را بیرون کشید. چشمهی سرخرنگ و قطوری که ازخون گیشا در آن خشک شد

 زخم چند سانتی بیرون میریخت، نگاه سه درندهی تشنه را آشفته کرده بود. هدف از این کارهای سیرادو را

 .نمیفهمیدم. منتظر شدم تا سکوتش شکسته شود. کاسهی لبالب خون را برداشت و به سمت کیارش رفت

 .من برای اتفاقی که برای همسرت افتاد واقعاً متأسفم فرمانده -

 .تأسف پریسیمای من رو برنمیگردونه -

 .ولی میتونم با زنده نگه داشتن پسرت کاری که یاغیا باهات کردن رو جبران کنم -

 وی خونکیارش چشم در چشمهای مَکار سیرادو دوخته بود و تمام تالشش را میکرد لـ*ـبهای خشکشده از ب

 را با فشردن مخفی کند. کیارش هم مثل من فهمیده بود پشت این لطف مسخره و عذرخواهیِ گرگینهای، نقشهای

 :نهفته است. سیرادو کاسه را به سمت دهان کیارش گرفت؛ اما او سر عقب کشید و محکمتر از قبل گفت

 .من و پسرم به حمایت هیچ گرگی نیاز نداریم -

 .م از دهان درندهای وحشی که بویی از محبت نبرده بود برایم عجیب بودآنه« پسرم»شنیدن لفظ 

 .ولی اینبار مجبوری که حمایت من رو قبول کنی -

 .سیرادو که از پس خوردن کاسهی خونی که پیشکش کرده بود، ناراحت شده بود، لحنش کمی تغییر کرد

 برادرش رو بهتون سپرد، حسننییتون ثابت همون یکباری که پریسیما حمایت دفو رو قبول کرد و خوانوادهی -

 ...شد. تمام خانوادهش رو کشتین و خودش رو

 :خودش را کنترل کرد تا بغضی که در یک آن به گلویش نشست را پایین داد و دوباره ادامه داد

 .تا لحظهای که زندهم به هیچ گرگی اعتماد نمیکنم -

 :ی جمع شدنمان را یادآور شوموسط ارتباط چشمیشان پریدم و ترجیح دادم هدف اصل

 االن وقت مناسبی برای یادآوری خصومت دیرینهتون نیست. سقف شب رو فراموش کردین؟ -



www.taakroman.ir  

 

  

 
369 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 :سیرادو هنوز نگاهش به کیارش و چنگ و دندان کشیدنش بود که گفت

 حق با راهنماست. اصالً دلم نمیخواد کاری که یاغیها باهات کردن رو من تمومش کنم کیارش. پس کمک -

 .کن سقف شب رو از بین ببریم تا پسرت زنده از این چادر بیرون بره

 :به سمت سیرادو رفتم و درحالیکه تالشم را میکردم کمتر برای هم خطونشان بکشند، ادامه دادم

 جناب سیرادو، کیارش و سقف شب رو به من بسپارین. من نگران وایکو و توکو هستم. نمیدونم چه بالیی قراره -

 .بیارنسر اینا 

 نگران نباش، تا جایی که بتونم مانعشون میشم، به شرطی که حرفایی که زدی درست از آب در بیاد؛ وگرنه -

 .مجبورم طبق قوانین شورا عمل کنم

 لحنش کامالً سرد و جدی بود و مطمئن بودم گستاخی من باعث این رفتار شده بود. کاسه را در دستهایم چپاند و

 الشهی حیوان بینوا برداشت و از چادر بیرون زد. بویِ خونِ کاسهای که در دستم بود باچوبدستیاش را از کنار 

 دلشورهای که به جانم زده بود، ترکیب بدی را به وجود آورده بودند. کاسه را بین دستهایم محکم کردم و به سمت

 .وود رفتم

 بود کوچکترین لـ*ـبخندی در چهرهیدلم برای لحظهای زل زدنش به چشمهایم لک زده بود. از وقتی تیا مرده 

 وود ندیده بودم. گمان میکردم با گذشت چند روز شاید کمی آرامتر شود؛ ولی روح سردی که در چهرهی

 .رنگپریدهاش میدیدم هیچ شباهتی به پسری که اولین بار دیدم نداشت

 عسلی تیرهی چشمهایش را کاسه را تا نزدیک دهانش باال بردم و همچنان به صورتش زل زده بودم تا دوباره

 ببینم که صدای مشاجره از بیرون از چادر، نگاه گرهخوردهام را باز کرد. کاسه را روی زمین گذاشتم و از چادر بیرون

 .زدم. نگاه هرسه درنده را حس میکردم که به مسیر رفتنم میخکوب بود

 .فته بود، در حال خطونشان کشیدن بودسیرادو درحالیکه عصایش را باال گرفته بود و صورت وایکو را نشانه ر

 .این جزئی از قوانینه و تو مجبوری تابع قانون گرگینهها باشی -

 :وایکو درحالیکه ابروهای پرپشت و گرهخوردهاش رو به سیرادو بود گفت

 !یاغیا با قانون خودشون زندگی میکنن سیرادو -

 .مجبورم نکن کاری که دوست ندارم رو انجام بدم گرگ احمق -

 گیج نگاهشان میکردم که کنار آتش به طرز وحشتناکی دندان به هم میکشیدند. توکو گوشهای نشسته بود و

 :مشاجرهی آنها را سبک سنگین میکرد. که با حرف سیرادو ایستاد و به سمت آنها آمد

 .آروم باشید. االن وقت تسویهحسابهای قبیلهای نیست جناب سیرادو -

 .وکو... شورا باید صبر کنه تا مجرم شروط رو اجرا کنهاسمش تسویهحساب نیست ت -

 صبر؟ من تا االنم برای گرفتن تقاص برادرم زیاد صبر کردم. همون موقع تو جزیره اگه نرسیده بودی، تقاصم رو -

 .گرفته بودم
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 :سیرادو که لحن فریادگونه و جنگطلـ*ـبانهی وایکو را دید، گفت

 !زخم صورتت هم همین رو میگه -

 دل نیشخندی به طعنهی جالـ*ـب و به موقع سیرادو زدم؛ ولی آتش وایکو گر گرفت و به سمت سیرادو زبانهدر 

 :کشید. قدمی به سمت او رفت و درحالیکه تالش میکرد خودش را خونسرد نشان بدهد گفت

 .بدم نمیاد یه یادگاری شبیه به همین رو بهت بدم -

 ش را به صورت سیرادو دوخت. سیرادو با کوبیدن سر چوبش بهدستش را روی زخمش کشید و نگاه گرگرفتها

 :سـ*ـیـنـهی وایکو، او را عقب هل داد و گفت

 مثل اینکه مزهی شکست قبلیت از دهنت رفته که واسه یه محافظ خطونشون میکشی. ببین یاغیِ تازه بالغ -

 ظ حرمتت، کنار بشین تا من بهشده، من به هیچوجه نمیذارم امشب، حکم روی درندهها اجرا بشه. پس با حف

 ...وقتش خودم

 .حتی اگه منم عقب بشینم کالغا رو نمیتونی ساکت نگه داری -

 صدای قارقار کالغها بلند شد، چهرهی مغموم کالغ بزرگ دورتر از جایی که ایستاده بودم، برایم سوال بود. وایکو با

 همهمهای که به وجود آمده بود، قلـ*ـبم شروع بهتـ*ـحـر*یـک کالغها قصد رسیدن به خواستهاش را داشت. با 

 کوبیدن کرد. سیرادو هر قدر هم مقاومت میکرد، ممکن بود وایکو و کالغها مانع شوند. نیشخند مزخرفی که بر

 لـ*ـبهای باریک و سفید وایکو نقش بسته بود، استخوان سرم را آتش میزد. منتظر شنیدن پاسخ سیرادو بودم که

 .یا بیرون پرید و به سمتم آمد. صورت رنگپریده و جوشدارش تمام حواسم را از گرگینه گرفتچیتو از چادر و

 :دستش را روی شانهام انداخت و کمی عقب کشید. صدای لرزانش پردهی گوشم را قلقلک داد

 .ویا... ویا درد داره -

 ل یک ماهی زمان مانده بود. دستهایمبند دلم پاره شد. بدشانسی از این بدتر! االن که وقت زایمان ویا نبود. حداق

 .یخ کرده بود و چشمهایم دو دو میزد. چند قدمی به سمت چادر رفتم و به سمت چیتو برگشتم

 .صفا رو صداش کن -

 داخل چادر شدم. صورت زردشده و خیس از عرق ویا، دلم را در هم پیچید. نفسنفس میزد و دستهای لرزان

 یکرد. نور چراغ کمرنگ چادر روی صورتش بود و پـ*ـا*های بـ*ـازجیک مدام عرقهای صورتش را پاک م

 اش، برای لحظهای نونا را برایم تداعی کرد. بغض به گلویم چنگ کشید و با سرعت عجیبی کنار بسترششده

 خزیدم. دستم را که روی صورتش کشیدم، داغیاش پوست دستم را سوزاند. جیک به محض دیدن من هولزده

 :گفت

 .نمیذاره از کنارش تکون بخورم. تو یه نگاه کن ترسیده، -

 نگاهی به حرکات عجیب شکمش انداختم و دستپاچه به سمت سرش رفتم. سر ویا روی پای جیک بود. همین که

 :سرش را بلند کردم تا روی بالش کنارش بگذارم، صفا وارد شد. بدون اندکی تعلل با صدایی که میلرزید گفتم
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 .ه ماشین وردار بیار... سریع صفاسریع برو جنگلبانی ی -

 با نگاهی به پـ*ـا*های تا ز*انـو بـ*ـرهـنـهی ویا، سری به معنای تایید تکان داد و از چادر بیرون رفت. ویا درد

 میکشید و با هر نالهاش صدای نونا را میشنیدم که صدایم میکرد. چشمهای آبی خونبسته و موهای سیاه

 تم کنار نمیرفت. دامن لـ*ـباسش را تا روی شکم پاره کردم و رو به چیتوخیسشدهاش لحظهای از جلوی صور

 :غریدم

 .هر چی الزمه بیار، من نمیدونم باید چیکار کنم -

 مـ*ـلـ*ـحفه ای که کنارش بود را روی زانوهای لرزانش کشیدم تا دامنش برای وضع حمل، مانع بـ*ـاز شدن

 .پـ*ـا*هـایش نشود

 رچهی ورودی چادر باال بود و مشاجرهی سیرادو و وایکو را میدیدم. صدای وایکو را ازهمین که سر چرخاندم، پا

 بین نفسهای با درد و نالهی ویا میشنیدم. نگاهی به زیر مـ*ـلـ*ـحفه انداختم و چون متوجه چیزی نشدم، مجبور

 شان میکشید. صدایبه صبر شدم. وایکو وسط مهلکه ایستاده بود و رو به دارودسته اش، برای سیرادو خطون

 :کالغها از دور، حسابی تـ*ـحـر*یـکشده به نظر میآمد. صدای وایکو را شنیدم که گفت

 .یا خودت دستور اجرا شدن بده یا خودمون تقاص میگیریم -

 :صدای پر زدن کالغها را شنیدم که وحشیانه هیاهو میکردند. سیرادو البهالی همهمهی آنها فریاد زد

 .دست به اونها بزنههیچکس حق نداره  -

 وایکو وسط حرفهای سیرادو به سمتش رفت و در کمتر از پلک زدنی خنجری را به سـ*ـیـنـهاش فرو کرد. جیغ

 :خفهای کشیدم. وایکو درحالیکه خنجر را از سـ*ـیـنـهاش بیرون میکشید، به چشمهایش بازش زل زد و غرید

 .یه زخمخورده از هیچی نمیترسه -

 ین کوبیده شد و صدای زوزهی محافظین پردهی گوشم را پاره کرد. شوکه به وایکو زل زده بودمجسم سیرادو به زم

 :که غرید

 .بیارینشون -

 کلمهی آخر را چنان فریاد کشید که یورش کالغها به سمت چادر درندهها را دیدم. کالغها با گرگهای یاغی به

 ه صدا گم شد. بلند شدم که به سمت آنها بروم؛سمت چادر درندهها حمله کردند و فریاد وحشت من وسط آنهم

 اما داغی دستهای ویا که ناخنهایش از فشار درد، پوستم را خراشید مانعم شد. دوباره به زمین کوبیده شدم و

 حملهی محافظین برای دفاع از آنها، نگاهم را به سمت ویا برگرداند. صدای خرد شدن استخوان و جسم دریدن

 م که با زوزه به جان هم افتاده بودند. محافظین اطراف چادر درندهها، دندان به یاغیهایگرگینهها را میشنید

 وحشی میکشیدند. محافظین نالههای دردناک از مرگ سیرادو را به قدرت مبدل کردند و به سمت یاغیها یورش

 .گ آمده بودبردند. سایهی حملههایشان روی چادر افتاده بود و سـ*ـیـنـهی من از فشار استرس به تن

 دستهای یخ کردهام را دور مچ پـ*ـا*هـای ویا انداختم و آن را محکم گرفتم تا مبادا تکانهایش او را از زمین
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 .بلند کند. جیک با وحشت به فریادهای ویا زل زده بود و بازویش زیر چنگهای از دردِ ویا، به خون افتاده بود

 نی کشید. با صدای فریادش اشک از چشمهایم جاری شد کهتمام بدنش یکباره منقبض شد و فریاد از ته جا

 خیس شدن زانوهایم را حس کردم. خونابه تمام دامنم را خیس کرد. نگاهی به زیر مـ*ـلـ*ـحفه انداختم. از ترس

 زبانم بند آمده بود. قدمی به عقب پرت شدم. جیک که متوجه ترسیدن من شده بود، من را کنار ویا هل داد و

 جای من، پایین پـ*ـا*هـایش نشست. شانههای ویا را گرفتم و تمام تالشم را میکردم صدای خودش درست

 .زوزهها و فریادهای بیرون را نشنیده بگیرم. اما فریادهای ویا تمام نشدنی بود

 ه میشداو فریاد میزد و نفسهای با صدایش، تپش قلـ*ـبم را هزار برابر میکرد. با هر بار فریاد، تا نیمه از جا کند

 و من با فشار ریزی به شانههایش مانع کامل بلند شدنش میشدم. جیک مـ*ـلـ*ـحفه را کنار زد و با آخرین فریاد

 ویا، نوزاد را بیرون کشید. بند ناف هنوز وصل بود که گریهی نوزاد را دیدم و نفس راحتی کشیدم. جیک، پسر تازه به

 بر پیشانی خونیاش بـ*ـوسهای زد. بند ناف را پاره کرد و روی دنیا آمدهاش را به سـ*ـیـنـهاش چـ*ـسبـاند و

 .شکم نوزاد گره زد

 .مـ*ـلـ*ـحفه ای که کنار دستش بود را دور نوزاد پیچید و کنار ویا خزید

 ویا که دردهایش با تولد نوزاد فروکش کرده بود، دستهای بیجانش را باال کشید و روی صورت نوزادش را با

 نوازش کرد. صحنهی پیش رویم شیرینترین اتفاق آن لحظه بود و فارغ از جهنمی که بیرون ازلـ*ـبخند بیجانی 

 .چادر بود، احساس کردم زمان برای لحظهای ایستاد

 .نگاه جیک مدام به بیرون بود. شیرینی تولد یک نوزاد با وحشت کشتار بیرون از چادر، به تلخی بدل شده بود

 و فرزندش زد و همین که به سمت بیرون چادر رفت، ساعد دستش را چنگجیک بـ*ـوسهای به پیشانی همسر 

 .زدم و ایستادم

 کجا؟ -

 .کمک کای -

 .دستش را کشید که محکمتر چنگ زدم

 تو از اینجا تکون نمیخوری تا صفا بیاد. وقتی هم اومد، ویا و پسرت رو برمیداری و میری سمت شهر تا اینجا -

 .د برگردینساکت بشه. قائلهی اینجا ختم ش

 چشمهای همیشه شکاک جیک به ویا افتاد و تن کمجانش، که روی پوستین غرق به خونی رها شده بود. رهایش

 کردم تا به اوضاع ویا سروسامان بدهد. او هم بیمعطلی درحالیکه دلش شور بیرون از چادر را میزد و از تمام

 لیکه صدای خشدارشده و بیجانش را به زحمت بهحرکات شتابزدهاش هویدا بود، به سمت ویا شتافت. ویا درحا

 :گوشهایم میرساند گفت

 .مراقب خودت باش -

 لـ*ـبخند دلگرمکنندهای به صورت خیس و رنگپریدهاش زدم و به سمت جدال بیرون از چادر دویدم. چند قدمی
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 شکستن کرد وبرنداشته بودم که احساس کردم پاهایم روی زمین بند نیست. استخوانهای پاهایم شروع به 

 استخوان کمرم به بیرون خم شد و درد مثل بار اولِ تبدیلم در شکمم پیچید. تمام پوست صورتم در یک لحظه پاره

 شد و دندانهای تیزم با فریاد بلندی از لثهام بیرون زد و روی زمین افتادم. دلم برای جسم گرگینهایام تنگ شده

 .سمت خیل گرگهایی که بیرحمانه به جان هم افتاده بودند دویدمبود. سرم را تکانی دارم و روی پا شدم. به 

 همان ابتدا کیارش را دیدم که هیراد را به سمت چادر روشن ویا میکشید. جسم هیراد به شانههای کیارش آویزان

 بود و به محض نزدیک شدن گرگی روی زمین رها میشد. کیارش به محض کشتن گرگهایی که به جسم در

 ش حمله میکردند، به کتف هیراد چنگ میزد و به سمت چادر ویا میدوید. به سمتش دویدم وحال خفگی پسر

 دست هیراد را که روی زمین رها شده بود را به دندان کشیدم. کیارش درحالیکه گـ*ـرد*ن گرگ سرخی را بین

 .حمله نکردبازوهایش خرد میکرد، نگاهی به من انداخت. وقتی مطمئن شد قصد نجاتش را دارم به سمتم 

 هیراد را درحالیکه صورتش در تاریکی بیرون کبود شده بود را به دندان گرفتم و داخل چادر کشیدم. کنار چراغهایی

 که کنار ویا روشن بود خزید و گویی راه نفسش باز شده باشد، هین از ته جانی کشید و شروع به سرفه کرد. ویا با

 .اند و با چشمهای وقزده به درندهی در حال خفگی زل زددیدن هیراد، نوزادش را به سـ*ـیـنـه چسب

 همین که چرخیدم تا به سمت بیرون خیز بردارم، دو گرگ سرخ وارد چادر شدند. به سمتشان دویدم و اولی را با

 ضربهی پوزهام عقب پرت کردم و جیک هم به سمت آن دیگری پرید. صدای خرناسههای جیک را میشنیدم که

 ا زیر دندانهایش خرد میکرد؛ اما فقط همین دو گرگ نبودند. یاغی بعدی که به سمت چادراستخوانهای گرگ ر

 آمد، هنوز نرسیده به وسط چادر، هیراد روی سرش پرید و با فریاد خفهای گـ*ـرد*نش را در چشم بههمزدنی خرد

 .کرد

 و با قدمهای شل درحالیکه هیراد که هنوز سرگیجه داشت و نفسش با زحمت بیرون میآمد، از روی جنازه رد شد

 موهای آشفتهاش را به زور پنجه از جلوی چشمهایش عقب میکشید، به سمتم آمد. به خودم که آمدم جنازهی سه

 یاغی وسط چادر ویا افتاده بود. جیک درحالیکه جسم سیاهش در حال نفسنفسزدن بود، جنازهها را کناری پرت

 .صورت و بدن زن زائو و ترسیدهاش میکشید، تا کمی آرام شود کرد و به سمت ویا رفت. مدام پوزهاش را به

 :هیراد که تازه جان گرفته بود، وسط هرج و مرج چادر غرید

 .برو ما مراقبشیم -

 نگاهم را به زحمت از ویا گرفتم و به سمت بیرون دویدم. هوا رو به گرگومیش صبح میرفت و خاکستری شده

 و زوزههایی که از درد میشنیدم در هالهای از دود آتشهایی که میزبان بود؛ اما صدای شکسته شدن استخوانها

 گرگها شده بود، جدال بیرحمانهای بین نژاد گرگینهها را رقم زده بود؛ درحالیکه من هنوز نگران حملهی

 .درندههایی بودم که به طمع سقف شب دیر یا زود سروکلهشان پیدا میشد

 درختی کشیده شده بود. به سمتش دویدم. لـ*ـباس یکدست سفیدش بهجنازهی در حال مرگ سیرادو به کنار 

 .سرخی خون شده بود و به تنش چسبیده بود. پوزهای به زخمش کشیدم که لـ*ـبهای لرزانش تکان خورد



www.taakroman.ir  

 

  

 
374 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 .بهشون رحم نکن راهنما. چون اگه وایکو... زنده بمونه، همهتون رو یکجا آتیش میزنه -

 ان خونیاش بیرون آمد. آخرین لغات را با خسخس سـ*ـیـنـه بیرون داد و بعدکلمات با زحمت و تکهتکه از ده

 .چشمهایش بسته شد. باورم نمیشد، تنها شانس من برای نجات از این برزخ، جلوی چشمهایم جان داد

 .حرفهایش کلمهبهکلمه در سرم میچرخید. مطمئن بودم وایکو حتی لحظهای به من و قبیلهام رحم نخواهد داد

 .های که فقط به حرمت راهنما بودنم بدون توقع، از آلفای همیشه در فرارشان حمایت کردندقبیل

 .صدای خسخسی را پشت سرم شنیدم. سر چرخاندم و وایکو را دیدم که با تن بزرگِ ورزیدهاش به سمتم میآمد

 آتش، سیاهتر صورت زخمیاش در ظاهر گرگینهایاش بیشتر به چشم میآمد و تن سرخرنگش در هالهای از نور

 دیده میشد. منتظر نشدم نزدیکتر شود و با جهشی به سمت صورتش پریدم. پنجههای قویاش روی شانهام

 نشست و بعد از چند ثانیه مقاومت کردن، به زمین کوبیده شدم. امان نداد تکانی بخورم و پایش را روی شکمم

 هوا بلند شد و به زمین کوبیده شد. کیارش پشت به گذاشت، همین که دهان باز کرد تا خرخرهام را نشانه برود، به

 من ایستاده بود و به محض به زمین کوبیده شدن وایکو به سمتش دوید. همینکه بلند شدم تا در تکهتکه کردن آن

 یاغی وحشی، کمکش کنم. چند گرگ سرخ روی سرش پریدند و صدای کنده شدن گوشت بدنش را از زیر

 سمتشان حمله کردم، بدون ذرهای تعلل پنجهام را حوالهی آنها میکردم. کیارش دندانهای یاغیها شنیدم. به

 تقریباً آزاد شده بود که فرو رفتن چیزی را وسط کمرم احساس کردم. با شکم به زمین کوبیده شدم. همین که

 .چرخیدم تا خودم را رها کنم، چشمهای سرخ وایکو فقط به اندازهی یک نفس با من فاصله داشت

 باز کردم و دندانهای خونی بیرونزدهام را روی گـ*ـرد*نش فرو کردم. با تمام جانی که داشتم دندان دهان

 میفشردم و او را تکان میدادم. خون رگش زیر دندانهایم جاری شد و این راه نفسم را تنگ کرده بود که پنجهاش

 .را با تمام قدرت درست وسط سـ*ـیـنـهام کوبید

 ـنـه تا گلویم گیر کرد و برای نفس کشیدن مجبور به رها کردن گـ*ـرد*نش شدم. او کهنفس در بین راه سـ*ـی

 خود را رها شده حس کرد. پنجههایش را به فکم انداخت که پاره شدن پوست کنار پوزهام را حس کردم. سنگینی

 روی سـ*ـیـنـهامجسمش روی سـ*ـیـنـهام و از طرفی پاره شدن پوزهام برای لحظهای چشمهایم را بست. وایکو 

 خسخس میکرد، د*اغـ*ـی نـ*ـفسهای آتشینش صورتم را میسوزاند. همین که خواستم تکانی بخورم،

 دستهایی را از پشت سر روی چشمهای وایکو دیدم. انگشتها به چشمهایش فرو رفتند و زوزهی از درد وایکو بلند

 د از پشت به سـ*ـیـنـهاش قالب شد و اوشد. همین که دستهایش شل شد خودم را بیرون کشیدم. دستهای وو

 را به زمین کوبید. دیدن وود در آن شرایط و نجات دادن من کورسوی امیدی را در دلم روشن کرد. سنگی که کنار

 دستش بود را بلند کرد و روی سـ*ـیـنـهی وایکو کوبید. نالهی خفیفی کرد و گیج روی زمین افتاد. به سمتم خیز

 ی پـ*ـا*هـایش کشید. شنیدن دوبارهی نبض قلـ*ـبش، تمام دردهایم را آرام کرد. برایبرداشت و سرم را رو

 لحظهای تمام آنجا ساکت شد و من به تپش تند قلـ*ـب محبوبم گوش میدادم. دستش را روی صورتم کشید و

 گر طاقتمن به چشمهای خیسش زل زدم. دلتنگی را در چشمهای غمزدهاش میدیدم. پوزهام را باال کشیدم، دی
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 دوری از او را نداشتم. صورتش را نزدیک پوزهام کشید، برای چند لحظهای مهمان گـ*ـلو*ی زخمیاش بودم. او

 که گویی با غم کشته شدن تیا و دوست داشتن من در حال جنگیدن بود، من را بین بـ*ـاز*وهـایش فشرد و با

 :صدایی که غمناکتر از آن را تابهحال نشنیده بودم گفت

 .رو ببخش نیرا. من همیشه عاشقتم من -

 صدایش میلرزید، بغض را در صدایش حس میکردم. پوزهام را بیشتر به گـ*ـلو*یش چسباندم که حرکت تند

 سرش، سرم را از او جدا کرد. او که گویی متوجه نزدیک شدن یک یاغی شده بود، از من جدا شد و به سمت آنها

 ه کمکش شتافتم. تمام حواسم پیش محافظینی بود که به تقاص کشتهرفت. به زحمت روی پاهایم ایستادم و ب

 .شدن سیرادو و حفاظت از من به یاغیها رحم نمیکردند و زمین جنگل را به مهمانی با خون کشیده بودند

 کالغها باالی سرمان میچرخیدند و منتظر فرصتی بودند تا روی سر وود فرود بیایند. کالغ بزرگ وسط مهلکه

 بود و کالغهایی که قصد حمله به ما را داشتند با حرکت بالهایش عقب مینشاند؛ اما بیفایده بود. حملهیایستاده 

 یک گرگ یاغی به کالغ بزرگ حمایتش را از من و وود گرفت. خیل عظیم کالغهایی که کینهی کشته شدن

 .خانوادهشان در جریان سقف شب را داشتند، روی سرمان فرود آمدند

 یچرخیدیم. هر کالغی که نزدیک میشد را با کمترین زحمت، سَر میکندیم. کَنده شدن گوشها ودور خودمان م

 گوشت تنم را زیر منقار کالغها حس میکردم که یکی از آنها را به دندان کشیدم و تکان محکمی به خودم دادم

 در هوا میچرخید و تا از من جدا شوند. وود هم همین کار را کرد؛ ولی فایدهای نداشت. دستهای خونیاش

 کالغهای مزاحم را تکه تکه میکرد. در البهالی پر زدنهای مکرر کالغها، وود را دیدم که به قصد رها شدن به

 سمت دیگری دوید؛ اما بهوش آمدن وایکو درحالیکه توکو همراهیاش میکرد، فریادم را بلند کرد. هر دو از گیجی

 ند. گرگِ خاکستری جلوتر از وایکو به سمت وود دوید و زوزهی جیغمانندوود استفاده کردند و روی سر وود فرود آمد

 من را به تیرهی سقف شب کوباند. توکو روی سرش فرود آمد و او را به زمین کوبید. همین که دویدم تا وود را از

 .گرفت زیر پنجههای توکو بیرون بکشم، پنجهی محکمی به کمرم کوبیده شد و گـ*ـرد*نم را از پشت به اسارت

 سرم را باال کشیده بود و همه چیز را به چشم میدیدم. توکو درحالیکه با پنجهاش شانههای وود ر ا روی زمین

 میخکوب کرده بود، نگاهش به وایکو وصل شد که روی سـ*ـیـنـهی وود نشسته بود. کای که در حال نجات چیتو

 زوزهی من دندان از گـ*ـرد*ن گرگ کشید و به از زیر دستهای یاغی بود به سمتش دوید. کیارش هم با شنیدم

 سمت من دوید. فاصلهمان چند متری بود و همین که از دیدن آنها سر چرخاندم، پنجهی وایکو روی سـ*ـیـنـهی

 وود نشست و با تکه گوشتی سرخ بیرون آمد. باورم نمیشد، تکه گوشتی که در دستهای وایکو تکان میخورد

 !قلـ*ـب محبوب من بود

 ه وود روی صورت من بود و اشک کنار چشمهایش جانم را آتش زد. برای یک لحظه بغض دردناکی به گلویمنگا

 نشست. همزمان با بیرون آمدن پنجهاش چنان زوزهای کشیدم که پاره شدن تارهای صوتیام را حس کردم. کای

 .روی سر وایکو فرود آمد؛ ولی دیر شده بود
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 بود را از من جدا کرد تا به سمت جسم بیجان محبوبم پرواز کنم. فاصلهی کیارش گرگی که مانع رها شدنم شده

 چند متری را با تمام جانی که یخ کرده بود و میلرزید به سمتش دویدم. جان میکندم و آن فاصلهی کذائی تمام

 و شدنی نبود. آنقدر پنجه به زمین کوبیدم تا باالخره به جسم بیجانش رسیدم. پوزه به صورتش میکشیدم

 شیداگونه ناله میکردم. هزار بار زخم سـ*ـیـنـهاش را پوزه کشیدم تا مطمئن شوم دیگر قلـ*ـبی در آن

 .سـ*ـیـنـه نمیتپد

 پوزهام را به صورتش چسباندم تا خیسی چشمهایش را حس کنم. چشمهای عسلیرنگی که تاریک شده بود و نگاه

 عطر موهایش را مثل دیوانگان بو میکشیدم و ضجه مهربانش را دیگر در قرنیهی مردهی چشمهایش نمیدیدم.

 میزدم. وودِ مهربانِ من، دیگر جانی برای نفس کشیدن نداشت و دیگر هرگز نمیتوانستم صدای تپش قلـ*ـبش را

 بشنوم. پـ*ـوز*هام را روی لـ*ـبهایش گذاشتم و حسرت نچشیدن طـ*ـعـم عشق، حفرهای پر نشدنی را روی

 .سـ*ـیـنـهام چال کرد

 اشک چشمهایم روی صورتش میریخت و تک تک خاطراتم لحظه به لحظه جانم را آتش میزد. از لحظهای که

 .برای اولین بار چهرهی تبزدهاش را در بستر بیماری دیدم تا اولین آ*غـ*ـوشش که بوی خون میداد

 میکوبیدم و سرنوشتبه اندازهی تمام نگاههایش اشک ریختم و از ته جان ضجه زدم. سرم را به سـ*ـیـنـهاش 

 !تلخ خودم و او را لعنت میکردم. لعنت به همهی آنهایی که وود را از من گرفتند. لعنت به من... لعنت

 صدای فریادهای کیارش و کای سرم را از روی سـ*ـیـنـهی بیجان وود بلند کرد. داغی که به دلم نشانده بودند

 ه بود و نفسهای آتشینم با صدایی خرناسه مانند از گلویم بیرونبه پاهایم جان ایستادن داد. تمام جانم آتش گرفت

 .میآمد. کاسهی چشمهایم داغ و خیس بود و جز وایکویِ وحشی و آن توکوی لعنتی هیچکس را نمیدیدم

 کای و کیارش هردو با آنها درگیر بودند و من فقط به انتقامی فکر میکردم که داغ جگرم را آرام کند. از روی

 .د گذشتم و با تمام کینهای که در تکتک سلولهای بدنم، زُقزُق میکرد به سمت آنها دویدمجنازهی وو

 اگر زمین زبان داشت از قدرت پاهایی که به زمین میکوبیدم، ناله سر میداد. روی سر وایکو فرود آمدم و پوزهی

 رش بیرون کشیدم. کیارشزخمیام را با خرناسه، به سمت صورت وحشی و خونیاش کوبیدم و از زیر دستهای کیا

 که صدایی از چادر ویا شنیده بود به سمت آنجا دوید. از روی سـ*ـیـنـهاش غلت خوردم و هر دو به زمین کوبیده

 .شدیم. وقتی گوشم به زمین رسید، صدای الستیک ماشین جنگلبانی را شنیدم که به سمت چادر ویا میرفت

 جانگداز کای را میشنیدم که با خشم عجیبی پنجه به صورت توکوکای با توکو پنجه به پنجه بودند. فریادهای 

 :میکشید. درحالیکه منتظر بودم وایکو به سمتم یورش بیاورد وارد افکار کای شدم

 .بِکششون سمت چادر شورا -

 کای که متوجه حرف من شده بود، توکو را از روی خودش بلند کرد و به سمت چادر کشاند. چادر بزرگی که درست

 وسط آن تلهی بزرگی حفر کرده بودم، انتظارم را میکشید. خودم را کمی رها کردم تا ضربات بیرحمانهی وایکو در

 به شکمم من را به سمت چادر بکشاند. من و کای پشت به پشت به پارچهی چادر کوبیده شدیم و دو ستون از
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 .ستونهای کناری چادر شکست و ما تقریباً وسط چادر افتادیم

 متش یورش بردم و دندانهایم بین زمین آسمان و حملهی بیرحمانه او، گلویش را پیدا کرد و تا جاییکمی به س

 .که دندانهایم توان له کردن داشت، خرخرهاش را از گوشت جدا کردم تا شنیدن نالههایش داغ دلم را آرام کند

 همانجا به زمین کوبید ولیدرحالیکه با کندن گـ*ـرد*نش او را روی تله میانداختم، کای هم توکو را 

 پنجههایش هنوز در حصار دندانهای توکو بود. به سمت کای دویدم و از روی شانههایش به سمت اهرم تَله جَست

 زدم. کای با ضربهی من به شانههایش به عقب پرت شد و دَرِ بزرگ تله که درست زیر آنها بود باز شد و آنها با

 پر از نیزههای تیز چوبی بود، افتادند. بوی نفتی که تمام چاله را پر کرده بود بافریاد بلندی داخل چالهی عمیقی که 

 .باز شدن دو در چوبی که آن را پوشانده بود، بیرون زد و بینیام را تا مغزم آتش زد

 با لـ*ـذت وصفنشدنی باالی چاله رفتم. نیزهی چوبی درست از وسط سـ*ـیـنـهی وایکو بیرون زده بود و تمام

 .روی خارهای درشت و ریزی که کاشته بودیم در حال سوراخ شدن بود و توان تکان خوردن هم نداشت بدنش

 توکو درحالیکه به پشت روی نیزهها افتاده بود، مینالید و پوست خاکستری و خونی شکمش تکان میخورد. هر

 .در سرم میچرخیدلحظه که به درد کشیدن و صدای نالههایشان گوش میدادم نالهی آخر وود هزار بار 

 نفسهای از ته جانی کشیدم و بغض و خشمی که جگرم را به آتش کشیده بود را فرو دادم و با آرامش خاصی به

 سمت آتش کمجان چادر رفتم. چوب نیمسوختهای را بیرون کشیدم. کای فقط نگاهم میکرد و قفسهی

 رگشتم. جسم گرگینهایشان در حال تحلیل بودسـ*ـیـنـهاش از نفسهای تُندش باال و پایین میرفت. باالی چاله ب

 و پوست انسانیشان رخ نشان میداد. آتش را کنار گذاشتم و خودم را داخل چاله کشیدم و گـ*ـرد*نبند وایکو را

 .چنگ زدم. صدای نالههایش با خرخر خفیفی از کنار گوشهایم رد شد

 گرفتم و تمام چادر را با آرامش کامل آتش زدم دیدن زجر کشیدنشان آرامم میکرد. چوب آتش گرفته را به دندان

 تا همه، کاری که قرار بود انجام بدهم را ببیند. دایرهی وسیعی به قطر چادر در اطرافم در حال سوختن بود. باالی

 چاله رفتم. شعلهی آتش و ترس از آن را در چشمهای وایکو دیدم. نگاهی به جنازهی دور افتادهی وود انداختم و

 به جان چاه انداختم. در کمتر از یک آن چاله گُر گرفت و آتشش صورتم را زد. صدای فریادهایشان از قعرآتش را 

 .جهنمی که برایشان ساخته بودم گوش جنگل را کَر کرد

 کمی عقب کشیدم و با آرامش به آتش جانگرفتهی پیش رویم زل زدم. در تمام شعلههای آتش، اشک گوشهی

 *ـبخندهایش که هر لحظه یادآوریشان قلـ*ـبم را از سـ*ـیـنـهام جدا میکرد و آتشچشم وود را میدیدم و لـ

 .میزد

 تقریباً تعدادی از گرگها متوجه شده بودند. گـ*ـرد*نبند ِدندان آذینشدهی وایکو را از زمین چنگ زدم و به سمت

 هنمش مشرف بود. به سمت باالترینبیرون چادر دویدم. تپهی کنار قرارگاه تنها جایی بود که به همهی قرارگاه و ج

 نقطهاش دویدم و کای هم به دنبال من باال آمد. برای چند لحظه از باال کالغها را دیدم که باالی جنازهی وود

 میچرخیدند و گرگهای سرخ و محافظین و سفیدها دندان به هم میکشند. جرقههای آتش در گرگومیش آن
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 ت سوخته و خون را به کام کشیدم و گویی چیزی در من فریاد کشید کهصبح جهنم را برایم تداعی کرد. بوی گوش

 !«زوزه بکش»

 زوزهای در مهِ آن صبح نرسیده، دستوری بود که غـ*ـریـ*ــزهام در آن جدال به من داد و من به تبعیت از

 ی را به آن بلندیغـ*ـریـ*ــزهام زوزهی بلندی کشیدم. صدایم اکووار در تمام جنگل پیچید. تا آن روز هیچ زوزها

 .نشنیده بودم. گویی سِحری در آن زوزه بود و برای لحظهای همه را به سمت من متوجه کرد

 همهی جدالی که در آن بودم برای لحظهای آرام گرفت و همه به سمت من برگشتند. آنقدر ساکت شد که صدای

 تک لغاتش را با مویرگهای نفسنفسزدنهایشان را شنیدم. صدای کای برای لحظهای در سرم پیچید و تک

 :پارهشدهی مغزم شنیدم

 نیرا اینجا همونجاییه که ساها میگفت. من کنار تو باالی تپهای که همهی گرگینهها زیر سلطهی تواَن! یکبار -

 .برای همیشه تمومش کن. تو همون راهنمایی هستی که پیشگویی مژدهش رو داده بود

 نسوزم را با زحمت پایین دادم. گویی تمام حرفهایی که باید میزدمنگاهی به جنازهی وود انداختم و بغض جا

 بیاراده به زبانم جاری میشد. گـ*ـرد*نآویزی که به دهانم بود را وسط اجتماع گرگینهها پرت کردم و با تمام

 :ناتوانی که در حنجرهی آتشگرفتهام غوغا میکرد، در افکار تمام گرگینههای پیش رویم غریدم

 هرکس با من مخالفت کنه عاقبتش اینه. انتخاب با خودتونه، یا حکومت و عدالت راهنما، یا جنگ واز امروز  -

 .آتیش زدن تکتک گرگهایی که مخالف صلح و قانون گرگینههان. روی صحبتم با یاغیها و سفیدهاست

 ا دچار بشین اولرهبرانتون به جرم مخالفت با قوانین شورا کشته شدن. اگه نمیخواین شما هم به عاقبت اونه

 صلح رو میپذیرین و بعد هم از بین خودتون یکی رو به عنوان آلفا انتخاب میکنید. از صبح همین امروز تمام

 .قوانین رو من تعیین میکنم و همهتون مجبور به پذیرفتن عدالتی هستین که راهنماتون براتون تعیین میکنه

 بین تنهای زخمی و صورتهای خونی همنژادهایم همه نفسنفسزنان به حرفهای من گوش میداند. نگاهم

 :میچرخید. نفس محکمی کشیدم و ادامه دادم

 .االنم جنازهها و زخمیها رو سامان بدین و آلفاهای منتخبتون رو پیش من بفرستین -

*** 

 دقایقی قبل از سوزاندن وایکو و توکو

 کیارش

 هایم بود برای لحظهای من را از او جدا کرد. صدایحملهی از سرِ خشم راهنما، روی تنِ گرگی که زیر دست و پا

 نالههای با دردش درست شبیه ضجههایی بود که باالی سر پریسیما میزدم. سوزش و بغض چنگزده به گلویش

 .را با تمام جان درک میکردم

 ادری کهبه سمت جنازهی وود رفتم تا از زیر حمالت کالغها نجاتش بدهم که صدایی فریادهای زنانهای را از چ

 نیرا، آتور را به آنجا بـرده بود شنیدم. به سمت چادر دویدم که صدای آتور به پاهایم جان دویدن داد. به چادر
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 نرسیده بودم که آتور را پشت به در نیمهباز چادر ایستاده دیدم درحالیکه قلـ*ـب خونی و تپندهی گرگی الی

 که در پسرم بیداد میکرد که حرکت گرگی به سمت چادرانگشتهایش بود. تمام حواسم به شجاعت و قدرتی بود 

 نگاهم را از آتور گرفت. گرگ سیاهی که با میلهی بلندی به سمت آتور میدوید دست و پاهایم را در حد جنازهای

 یخزده بیحس کرد. زبانم برای لحظهای بند آمد و فقط به سمت پسرم دویدم تا میلهای که به دندان گرگینه بود به

 کمرم عزیزترینم ننشیند. گرگ جست بلندی به سمت او زد که فریاد من آتور را به سمت ما چرخاند. با تمامتیرهی 

 جانی که پدر بودنم به جانِ تنِ زخمیام انداخته بود، خودم را روی سـ*ـیـنـهی آتور فرود آوردم و میلهی آهنی

 فرو رفت احساس کردم. نفسم برید و درست روی سـ*ـیـنـهام نشست. سردی آهن را زمانی که در قلـ*ـبم

 لـ*ـبخند رضایتی روی لـ*ـبهایم نشست. از اینکه دستهای پسرم جان داشت تا جسم پدرش را از سقوط حفظ

 .کند خوشحال بودم. از اینکه صدای تپش قلـ*ـبش را میشنیدم، مرگ برایم بیارزش شده بود

 به سـ*ـیـنـهام فرو رفته بود، با زانو به زمین کوبیدهآتور درحالیکه من در آ*غـ*ـوشش بودم و میلهی ضخیمی 

 .شد. قلـ*ـبم برای تپش به سـ*ـیـنـهام فشار میآورد و سرد شدن نوک انگشتهای پایم را احساس میکردم

 کـ*ـام سیراب شده از خونَم، توان دلداری دادن به یادگار پریسیمایم را نداشت. بهتزده درحالیکه حدقه لرزان و

 .چشمهایش صورتم را واکاوی میکرد، اشکهای روانی از گوشهی چشمهای دریاییاش سرازیر شد خونبستهی

 آن چشمها تنها خاطرهی زندهی پریسیما بودند و دلم نمیخواست در آن لحظاتی که مرگ را در آ*غـ*ـوش

 .میکشیدم چیز دیگری را ببینم

 م محبتهایی که از او دریغ داشتم را به عشقم، بهسرم را به سـ*ـیـنـهی پسرم چسباندم تا با زبان بیزبانی تما

 مادرش ببخشد. پیشانیاش روی پیشانیام نشست و زیر لـ*ـب درحالیکه سیل اشکهایش به هقهق تبدیل

 :میشد، نالید

 واسه چی این کار رو کردی؟ -

 ی لـ*ـبهایمزبان خشکشدهام ناخواسته تکان خورد و درحالیکه لـ*ـبخندی که سالها فراموشش کرده بودم رو

 :جا خوش کرده بود، گفتم

 .مادرت ازم خواسته بود -

 در آن لحظه احساس کردم دستهای گرمی، دستِ آویزانم را گرفت و انگشتهایم البهالی انگشتهای ظریفش

 به بازی در آمد. من چند قدمی با مرگ فاصله نداشتم و هر لحظه بیشتر حضور پریسیما را حس میکردم. عـ*ـطر

 ز البهالی عطر خون آن صبح خونین، حس میکردم و شوق دیدن پریسیما عجلهام را برای مردن بیشترتنش را ا

 میکرد. مردنی که بعد از دویست سال عذاب و کینه، در آ*غـ*ـوش پسرم مرا به ضیافت دیدار دلـ*ـربایم

 .میخواند

 را حس میکردم به سمت بیرون دستهای آتور به زیر ز*انـ*ـو و کـ*ـمرم خزید و درحالیکه لرزش شانههایش

 از چادر رفت. همهمهی جهنم بیرون به سکوت تبدیل شده بود و نگاه همهی گرگهایی که دست از جنگ کشیده
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 بودند به نقطهای در ارتفاع معطوف شده بود. قدمهای بیجان آتور درحالیکه سیل اشکهایش یکبند از چانهی

 ل کودکان به آ*غـ*ـوش پسرم افتاده بودم. چشمهایم تواناییلرزانش سرازیر میشد، وارد سکوت جنگل شد. مث

 زل زدن به نور بیرون را نداشت؛ اما عطر پریسیما را هر لحظه بیشتر حس میکردم و شوقم برای مرگ، دردهایم

 .را به فراموشی سپرده بود

*** 

 نیرا

 را به آن سمت کشاند. باورمصحبتهایم تمام شده بود که خروج هیراد از چادر نیمهویران شدهی ویا توجهم 

 نمیشد جسم سیاهپوشی که در آ*غـ*ـوش هیراد بود کیارش باشد. از تپه با تمام جانی که داشتم پایین دویدم و

 مانع رفتن هیراد شدم. صورتش یکپارچه خیس بود و دستهای خونیاش پدرش را به سـ*ـیـنـه میفشرد. صدای

 آهنی که در سـ*ـیـنـهاش فرو رفته بود را میدیدم. نمیدانم چرا؛نفس کشیدنهای کیارش را میشنیدم و میلهی 

 ولی آن لحظه پیکر کیارش برایم قابل احترام به نظر آمد. رنجهایی که کشیده بود و داغ از دست دادن زنی که

 عاشقش بود را به خوبیِ دیدن و شنیدن درک میکردم. دویست سال عذاب را به خاطر حماقت راهنمای قبلی به

 ن خریده بود و االن در راه نجات فرزندش و کمک به من میزبان تیرهی آهنی شده بود. ناخواسته در مقابلجا

 .چشمهای نیمهبازش سر خم کردم و فاتح بودنش در مقابل راهنمای جدید را به او بخشیدم

 ی بین ما راپلک محکمی زد و اشکی از گوشهی چشمهای همیشه درندهاش پایین آمد. صدای فریادهای آنا فضا

 .خراب کرد

 ...نیرا... نیرا -

 همین که به سمتش برگشتم سکوت کرد. گویی تازه جنازهی وود را وسط آن جمعیت دیده بود. به سمت جنازهی

 .وود دوید و کنارش زانو زد

 چی شد نیرا؟ چه بالیی سرش اومد؟ چرا اینطوری شد؟ -

 گوشهایم میرساند. به سمتش رفتم و با این حالی که از لهجهی عجیبش با بغض ادغام وحشتناکی از لغات را به

 :فرارشان دلخور بودم، وارد افکارش شدم و شکایتگونه گفتم

 واسه چی برگشتی؟ مگه فرار نکردی؟ -

 فرار؟ -

 :از کنار جنازهی وود بلند شد و درحالیکه اشکهای صورتش را با ضرب دستش پاک میکرد، گفت

 .تواَم جای من بودی فرار میکردیمن وجود گرگا رو حس کردم.  -

 نه نمیکردم. حاال واسه چی برگشتی؟ برگشتی ببینی اگه زنده مونده با خودت ببریش، نه؟ -

 رفتم چون میدونستم وود هیچوقت تو رو رها نمیکنه تا با من بیاد. االنم برگشتم چون دلم نمیخواست غریبهها -

 ...تیکه پارهت کنن و وود
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 :د افتاد و گره ابروها و لرزش چانهاش اجازه نداد ادامه بدهد. من که متوجه نشده بودم پرسیدمنگاهش به جنازهی وو

 غریبهها چی؟ -

 :بغضش را پایین داد و دوباره همان چهرهی گستاخ و نقاشیشدهاش را نشان داد

 دم تا ببینم کاردیشب موقع رفتن، یه سری جنازه حوالی شهر، کنجکاوم کرد ببینم چه خبر شده. یکم که تیز ش -

 .درندههاست یا نه! اونا واسه شکار تو روز به اینجا اومدن. همینطور هم دارن زیاد میشن

 :قدمی به من نزدیک شد و درحالیکه چشمهای سرخ و تشنهاش را به من دوخته بود ادامه داد

 .اونا واسه شکار تو روشنایی روز هر کاری میکنن -

 شان باشم. سقف شبِ باالی سرم میزبان خوبی برای درندهها بود و میتوانستمیدانستم دیر یا زود باید منتظر

 .جنگل را نقطهی امنی برای آنها به حساب آورد

 االن کجان؟ -

 بلید نزدیک اونها مونده تا خبرم کنه. تا قبل از سپیده وارد جنگل شده بودن. قراره صبحانهشون رو تو جنگل -

 .بخورن

 پس االن اینجان؟ -

 ...آره -

 ...برو بلید رو بردار و تا میتونی از جنگل دور شو. تا غروب آفتاب یه جایی رو برای پنهان شدن پیدا کن. برو -

 :او که صراحت لحنم را دید، کنار جنازهی وود، زانو زد و پـ*ـیشـانیاش را بـ*ـو*سـیـد

 .خدانگهدار وود -

 چهقدر سخت است. صدای قدمهای تند و دویدنبغض در صدایش فریاد میکشید و میدانستم دل کندن از او 

 شالقوارش را از البهالی درختان شنیدم. تمام گرگها منتظر تصمیم من بودند. تصمیمی که برای حکومتم از بعد

 از امروز، حیاتی به نظر میرسید. به سمت هیراد برگشتم و درحالیکه نگاه بیجان و خیس از اشکش در حسرت

 :ت، گفتمنیمهجان بودن پدرش میسوخ

 ...کمکم کن آتور -

 اولین بار بود که با نام اصلیاش صدایش میکردم. کیارش که هنوز نفسهای سنگینش به خاطر وجود آن جسم

 سرد و سخت قطع نشده بود به آتور فهماند که او را زمین بگذارد. آتور بدون اندکی تعلل همانجایی که ایستاده بود،

 حالیکه سر کیارش را در آ*غـ*ـوش گرفته بود به زمین وصل شد. من همروی زمین سنگی و خاکی نشست و در

 :کنارش نشستم و درحالیکه افکار کیارش را تسخیر کرده بودم گفتم

 .کیارش کمکم کن. میدونم االن پریسیما کنارته. بگو چهجوری سقف شب رو از بین ببرم -

 رحالیکه خون سیاهی از کنار لـ*ـبهایشکیارش که لحن ملتمسانهی من را دید سرفهی دردناکی کرد و د

 :میریخت، گفت
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 .فقط باید بمیری -

 بهتزده به صورتش زل زدم. مرگ، شوخی خندهداری بود؛ ولی با اوضاع کیارش جایی برای حرفهای مسخره

 .نبود. مغزم قفل شده بود و نمیدانستم باید چه باید بگویم

 ...بهم اعتماد کن راهنما -

 د و نمیتوانستم به درندهای که در حال مرگ بود اطمینان کنم. وقتی سکوتم را دید. بهحرفش در سرم میچرخی

 .بازوی آتور چنگ زد و انگشتر سیاهی را از انگشت آتور بیرون کشید و سمتم گرفت

 چیزی در دلم فریاد میزد، کیارش به خاطر آتور هم که شده به من کمک خواهد کرد. پوزهام را به سمت دستِ

 که کنار تنش آویزان بود کشیدم و انگشتر را از او گرفتم. هیچکس حرفهای ما را نمیشنید و فقطبیجانش 

 سکوت و نگاههایمان را میدیدند. همین که انگشتر را با آن سنگ سیاه و درشت از کف دستش برداشتم، قدرت

 .آن با خودم حس کردمعجیبش را حس کردم. سنگ سیاه کامال ًداغ بود و حجم عجیبی از قدرت را از اتصال 

 دستهای کیارش روی پنجهام خزید و اتصالم با او تمام بدنم را یخ کرد. گویی او قصد خاصی داشت و اندکی بعد

 :دلیلش را فهمیدم. صدای زنانهای در پی پردهی گوشم طنین انداخت

 .ه برگردینترس راهنما. تو هنوز نیمی از جون ساها رو داری. فقط زخم کاری نزن. جوری بزن ک -

 لطافت صدایش و سحری که از آن همه قدرت حس میکردم، مسخم کرد و اعتماد کردم. چوب شکسته و تیزی

 که کنار پنجهام بود را آرام برداشتم. نگاهم قفل چشمهای کیارش بود. دست او هم روی میلهی داخل

 آتور و زوزههای گرگها در سراسرسـ*ـیـنـهاش خزید و هر دو در یک ثانیه کاری را کردیم که صدای فریادهای 

 .جنگل پیچید

 او درحالیکه هنوز به هم متصل بودیم، میله را بیرون کشید و من چوب تیزی را داخل شکمم فرود آوردم. با

 زخمهایی که خورده بودم و بدن خیس از خونم، زخم شکمم میتوانست من را تا لحظهی مرگ پیش ببرد، اما

 .نکشد

 .به سمت خودم دیدم و کنار کیارش به زمین کوبیده شدمدویدن کای و بقیه را 

*** 

 حرکت ریسهی گرمی را در جسم سردم احساس میکردم. از بند بند انگشتهایم عبور کرد و پشت کاسهی

 چشمهایم رسید. چشمهایم به زحمت باز شد و در اولین نگاه، هالهی سفید رنگی را باالی سر کیارش دیدم. نفس با

 وباره چشمهایم را باز کردم. بانویی شبیه به فرشتهها با موهایی که زیر نور تازه متولد شدهدردی کشیدم و د

 میدرخشید باالی سر کیارش نشسته بود و سرش را نوازش میکرد. موهای بلندش طالییرنگ بود و روی شانهی

 .رها کرد و به سمتم آمدکیارش ریخته بود. بهتزده از جا پریدم و ایستادم. وقتی متوجه من شد. سر کیارش را 

 لـ*ـباس حریر و روشنش تکان میخورد و چشمهای آبیاش درست مثل چشمهای آتور زیبا بود. پریسیمای

 افسانهای، با آن عشق دیرینه کسی جز همین زن نمیتوانست باشد. زنی که دویست سال کیارش برای او انسانیتش
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 اده بود. باور چیزهایی که میدیدم مثل رویا و خواب خیاالنگیزرا فدا کرده و برایش عزادار بود، روبهروی من ایست

 .بود. انگشتهای ظریف و سفیدش روی پوزهام نشست

 .ممنون که مراقب پسرم بودی -

 تنها کاری که در آن حال برزخ به ذهنم آمد این بود که سر خم کنم و بدون کالمی حرف زدن پاسخ بدهم. شوک

 د آورده بود. کیارش هنوز بیهوش بود و روی زمین افتاده بود. ما درست همانجاییچیزهایی که میدیدم زبانم را بن

 بودیم که قبالً بودیم؛ ولی خبری از گرگها و چادرها و آتور نبود. ما بودیم و جنگل، زمین و سقف شبی که

 ، سیاه و پرصداهای عجیبی از آن به گوش میرسید. حجم جادویی که در آن بود را به وضوح حس میکردم. تاریک

 .از صداهایی که گاهی شبیه به ناله بود؛ چیزی که در دنیای زندهها اصالً حس نمیشد

 .پریسیما با دست به زمین اشاره کرد

 ...بیا زیاد زمان نداری -

 مسخشده و گیج کنار کیارش خزیدم و نشستم. کیارش در حال بهوش آمدن بود. پریسیما به کمک او شتافت تا

 کمکش کند. هیچ جای زخمی روی سـ*ـیـنـهاش نبود و مثل بار اولی که او را دیدم سالم به نظربرای بلند شدن 

 :میرسید. به محض دیدن چهرهی خندان پریسیما، لـ*ـبخند از ته جانی زد و گفت

 .باالخره تموم شد جانانم -

 ر آن لحظه فقط در چشمهاینگاه قفلشده و پر از اشکشان، دویست سال دلتنگی را فریاد میزد. عشق واقعی را د

 آن دو دیدم و به حالشان غبطه خوردم. ای کاش من هم مثل کیارش مرده بودم و کنار محبوبم از آ*غـ*ـوش

 مرگ بیدار میشدم. بغضی که به گلویم نشست را پایین دادم و نگاهم را از آنهمه عشقی که مثالش را ندیده بود

 .گرفتم

 .مکالمهی آنها پریسیما را به سمت من کشاندنگاهم به زمین دوخته شده بود که 

 .کیارش نیرا باید برگرده -

 !فک کنم وقتشه -

 پریسیما به زحمت دستهایش را از مجنون دویست سالهاش جدا کرد و روبهروی من نشست. انگشتری که تمام

 میکردم و دستقدرت پریسیما در آن پنهان شده بود را روی سـ*ـیـنـهی من چسباند. هنوز دردهایم را حس 

 پریسیما روی قفسهی سـ*ـیـنـهی قهوهایرنگم، درد جانکاهی را به جسمم تحمیل کرد. قبل از اینکه شروع

 :کند گفت

 هنوز نیمی از ساها در وجود توئه و با قدرت من که تو این انگشتره، سقف شب از بین میره. فقط بدون بعد از این -

 .ه دنیای خودت برگردیکار، هرچیزی هم که دیدی باید باز هم ب

 .گیج نگاهش کردم، منظور حرفش را نمیفهمیدم

 پنجهاش را فشار محکمی داد که از درد نالهی بلندی زدم. احساس کردم از جایی که انگشتر به سـ*ـیـنـهام وصل
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 ره شدنبود، مذاب داغی به تمام جسمم ریختند و ناخودآگاه زوزهی بلندی سر دادم. تمام عضالت بدنم شروع به پا

 کرد و صدای وردخوانی ها، پردههای گوشم را آزرد. پریسیما فریاد میزد و سرد شدن هوای اطرافم را حس

 میکردم. باد شروع به وزیدن کرد و صدای کوبیده شدن درختها، طوفان را فریاد میزد. از درد فریاد میزدم و

 .آشوب و طوفان آن لحظه، صدای پریسیما را در خودش غرق کرده بود

 .جسمم در زیر آوار طوفان در حال کنده شدن از زمین بود که احساس کردم نور خورشید روشن و روشنتر میشد

 صدای ترقترق شاخههای درختان با آخرین فریاد پریسیما به سکوت بدل شد. همین که طوفان در لحظه قطع

 .ر به زمین کوبیده شدمشد، درد در تمام جانم پیچید و تپش قلـ*ـبم برای لحظهای قطع شد و با س

*** 

 چشمهایم در اثر نورزدگی جمع شد و همین که چشم باز کردم، دستهای نوازشگری را روی پوست صورتم حس

 کردم. لـ*ـبخند ناخواستهای روی لـ*ـبهایم نشست و با دقت به چهرهی باالی سرم نگاه کردم. چشمهای

 نده شدم. هیچ دردی را حس نمیکردم و جسم انسانیام بادرشت و سیاه مادرم لـ*ـبخندم را جمع کرد و از جا ک

 .همان لـ*ـباسی که اولین بار با آن وارد جنگل شده بودم، پوشیده شده بود

 مادرم با لـ*ـبخند و بدون کالمی ایستاد و دست من را هم گرفت تا بلند شوم. دلم نمیخواست لحظهای نگاهم را

 به مسیر نگاهش چشم دوختم تمام جانم مملو از حسی شبیه به ذوق از صورت ظریف و زیبایش بگیرم؛ ولی وقتی

 کودکانه شد. دهانم باز مانده بود و نمیتوانستم جلوی اشک چشمهایم را بگیرم. ساها با آن موهای نقرهایرنگ و

 مادرمبافتهاش روبهروی من ایستاده بود و پدربزرگم درحالیکه او را در آ*غـ*ـوش گرفته بود کنارش بود. شباهت 

 به او انکارنشدنی بود. هیجان دیدن بقیه آنقدر شوکهام کرده بود که فقط با چشمهای خیس از شوق نگاهشان

 میکردم. تیا کنار شیکو ایستاده بود. نگاه عاشقانه و لـ*ـبخند شیرین روی لـ*ـبهایشان را نمیتوانم توصیف

 .اده بود و لـ*ـبخند محوی روی لـ*ـبهایش بودکنم. نگاهم همینطور بین عزیزانم میچرخید. نونا کناری ایست

 احساس کردم دست مـ*ـرد*انـهای البهالی انگشتهای دست آزادم خزید. سر چرخاندم و مردی را دیدم که با

 موهای قهوهای و چشمهای عسلیاش با عشق به صورتم زل زده بود. بدون لحظهای تعلل به آ*غـ*ـوشش پریدم

 ه میتوانستم از آ*غـ*ـوش پر محبتش به کـ*ـام گرفتم. مردی که هیچگاه ندیدهو عطر تن پدرم را تا جایی ک

 بودمش و همیشه جای خالیاش را کنار نبودن مادرم حس میکردم. دستهایش دورم خزید و محکم به

 سـ*ـیـنـهاش چسباند. بهشتی که همیشه آرزویش را داشتم پیش رویم بود و حاضر نبودم لحظهای به جهنم

 گردم. دست مادرم را کشیدم و بین آ*غـ*ـوش عزیزترینهایم فقط اشک شوق ریختم. خستگی و دردِزندهها بر

 تمام این روزهایی که بر من گذشته بود یکباره از جانم پر کشید. صدای مامانملیحه من را از بین آ*غـ*ـوش پدر

 :و مادرم بیرون کشید

 .برید کنار دلم برای نوهی عزیزم تنگ شده -

 یشد دوباره صدایش را میشنوم. به آ*غـ*ـوش بازش پریدم. خنده و اشک ادغام شیرینی را در آن لحظهباورم نم
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 بهوجود آورده بود. غرق آ*غـ*ـوش مامان ملیحه بودم که احساس کردم او من را از خودش جدا کرد. نگاهش

 .کردم که متوجه شدم نگاه همه معطوف به پشت سر من است

 پست سرم را ببینم، دستهایم خالی شد و مردی که به سمتم میآمد، شعلهی لـ*ـبخند همین که سر چرخاندم تا

 روی لـ*ـبهایم را در جا خاموش کرد. وود با همان لـ*ـباسی که برای اولین بار او را در کتابخانه دید بودم به

 همان آستینهای دکمه نکردهسمتم میآمد. همان پیراهن چهارخانه و شلوار تقریباً گشادی که به تنش زار میزد. با 

 !و یـ*ـقـهی بستهنشدهاش

 نگاهم به اطراف چرخید، هم رفته بودند و جز من و وود هیچکس در برزخ مردهام نبود. به سمتش دویدم و خودم را

 به سـ*ـیـنـهاش کوبیدم. دستهایم دورش قالب شده بود و دستهای او روی موهایم را نوازش میکرد. او سر در

 م کرده بود و اشک میریخت و من جای خالی قلـ*ـبش را میبـ*ـو*سـیـدم. اشکهای لعنتیام بندمـ*ـو*هـای

 .نمیآمد تا حالوت عشقی که تجربه کرده بودم را به جان بکشم

 گریه امان حرف زدن نمیداد و آتش دلتنگی بینمان، ذرهای فاصله را نمیتابید. سرم را از زیر گـ*ـلـو*یـش بیرون

 ایی که سرخیشان روحم را میآزرد را ببینم. اشکهایم را کنار زدم و چشمهای از خونکشیدم تا چشمه

 :فروکششدهاش را بارها بـ*ـو*سـیـدم. صدایش، لـ*ـبهای آتشگرفتهام را از چشمهایش گرفت

 .دلم برای چشمات تنگ میشه -

 ممکن بود بیرون بریزد چانهاش میلرزید، حصار دستهایش تنگتر شد. نمیتوانستم از پشت آن همه ضجهای که

 :حرفی بزنم. بغض داغ را با زحمت قورت دادم و گفتم

 پس از دل من خبر نداری. من بعدِ تو چیکار کنم؟ -

 بـ*ـوسهای به پیشانیام زد و درحالیکه سردی لـ*ـبهایش و خیسی اشکهایش را روی پوست پیشانیام حس

 :میکردم گفت

 .هامفقط زندگی کن. تو زنده باشی، منم زند -

 صدای مهربان و مـ*ـرد*انـهاش در حلزونی گوشم دلـ*ـبری میکرد و حال یخزدهام را مثل روزهای اول بهار به

 :شکوفه مینشاند. موهای روی گوشم را کنار زد و کنار گوشم زمزمه کرد

 .دیگه وقتشه برگردی. همیشه عاشقت بودم نیرا -

 . کردم فایده نداشت و سست شدن پاهایم را احساس کردمبلندی گفتم و فریاد بلندتری زدم. هرچه تقال« نه»

 .دستهایم ازآ*غـ*ـوش وود خالی شد و دنیای اطرافم به سیاهی گذشتهام، تاریک شد

*** 

 صدای گیشا دنیای تاریکم را روشن کرد و با نالهی بلندی از جا پریدم. درد شکمم، نالهام را بلندتر کرد و سر جایم

 .کشیدم که هنوز تر بود و پیراهن بلند و کرمرنگی که تنم بود را خونی کرده بودبرگشتم. دستی به زخمم 

 .نیرا... پاشو، داشتی همهش ناله میکردی -
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 تازه حواسم کمی جمع شده بود و درد شکمم ثابت میکرد به دنیای لعنتیام برگشتم. همه چیز کمکم یادم آمد و با

 :نگرانی پرسیدم

 سقف شب... سقف شب چی شد؟ -

 :دستهای گیشا روی شانهام نشست و دوباره به تخت وصلم کرد

 .خیالت راحت، سقف شب همون صبح از بین رفت و تمام درندهها جزغاله شدن. حاالم استراحت کن -

 .ناگهان ترسیدم آفتاب جنازهی وود را هم سوزانده باشد

 وود کجاست؟ -

 .صورت رنگپریده و غمزدهاش مثل من پر از درد بود

 .ادره. کای داره برای شب آمادهش میکنهتو چ -

 آتور کجاست؟ -

 همین که نام آتور به دهانم جاری شد، چشمهای گیشا را هالهی شیشهایرنگ پوشاند. با دست بیرون را اشاره کرد

 :و درحالیکه سعی میکرد اشکش را پنهان کند گفت

 .رفته کیارش رو کنار مادرش به خاک بسپره -

 سیما داشتم جلوی چشمهایم ظاهر شد. باید با آتور صحبت میکردم. او باید چیزهایی کهتصویری که از قبر پری

 من دیده بودم را میشنید، شاید تحمل مردن کیارش برایش آسانتر میشد. با زحمت نشستم که جیغهای همیشه

 :دیوانهکنندهی گیشا مانعم شد

 بگیر بخواب بابا... کجا داری میری؟ -

 .نگران آتورم -

 .نگرانشم منم -

 .میدانستم او بیشتر از من نگران آتور است؛ اما خودش را جمعوجور میکرد

 .کمکم کن بریم پیشش -

 بریم؟ -

 .پاشو دیگه، آره -

 .خوشحالی برای لحظهای در چهرهاش دوید و فنرگونه از جا پرید

 ولین چیزی که بعد از خروج ازاز چادر بیرون زدیم، درحالیکه گیشا کنارم بود و مراقب بود زمین نخورم. نگاهم ا

 چادر پیدا کرد، آسمان صاف و آفتابی جنگل بود. نفس راحتی کشیدم و اجازه دادم پرتوهای خورشید پوست صورتم

 .را نوازش کند. پرتوهایی که دیگر پشت حصار سقف شب پنهان نبود و پوست صورتم را به گزگز میانداخت

 ، دلم را گرم میکرد. شور عجیبی در قرارگاه به پا بود، گویی همههمهمهی گرگهایی که بیرون از چادر بودند



www.taakroman.ir  

 

  

 
387 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 برای جشن آماده میشدند. دستهای از گرگهای یاغی گوشهای تجمع کرده بودند، مطمئن بودم این قبیلهی

 .سرکش به همین راحتیها رام نمیشود و باید مراقب رفتارهایشان باشم

 ه دل جنگل زدیم. باید تا قبل از تاریکی هوا برمیگشتیم. قدم زدن دربیاعتنا به صدای گریههای نوزاد نورسِ ویا ب

 حریم امن جنگل خستگی این همه مدت جنگ و بدبختیهایی که کشیدم را از تنم بیرون میکرد. نمیدانم چرا ولی

 ر آن حالاز وقتی از اغما بیرون آمده بودم، تمام دلتنگیهایم فروکش کرده بود و فکر کردن به همهی عزیزانم که د

 .دیده بودم، لـ*ـبخند کمرنگی را روی لـ*ـبهایم مینشاند

 چیه، چرا میخندی؟ -

 دستم را از روی شانهاش پایین کشیدم و سعی کردم بدون کمک او ادامه بدهم. لـ*ـبخندم وسیعتر شد و به

 .صورتش دوختم

 دوستش داری؟ -

 .ج نگاهم کردشوکه شد. سوال بیموقعی بود و چشمهای سیاهش چند لحظهای گی

 مسخره. چه سوالیه میپرسی؟ -

 .لحنوارفتهاش، خواستهی قلـ*ـبیاش را فریاد میزد

 پرسیدم دوستش داری یا نه؟ -

 .جوابش چه اهمیت داره وقتی... بیخیال، دیگهام از این چرت و پرتا نپرس -

 ...گیشا -

 .هوم -

 .مصورتم را به سمت صورتش چرخاندم و دستم را روی قلـ*ـبش گذاشت

 مهمه اینه. اینکه اون درندهست یا هرچی، هیچ ربطی به عالقهتون به هم نداره. نذار روزایی که میتونی کنارش -

 !حالت خوب باشه رو از دست بدی و بعدش حسرتش رو بخوری. اگه فکر میکنی دوستش داری، واسهش بجنگ

 !گمشو بابا. من اون گرگ مُرگات نیستم، نشستی داری نصیحتم میکنیا -

 خندهام گرفت و شیطنتهای همیشگی گیشا، حرفهای جدیام را به خندههای از ته دل تبدیل کرد. خندههایش

 هنوز تمام نشده بود که چهرهاش جدی شد و درحالیکه آستین مانتوی طوسیرنگش را روی پنجهاش میکشید

 :گفت

 جنگل بودیم، یه جورایی فرقش روخیلی سعی میکنم بهش فکر نکنم ولی نمیشه. از وقتی با اون و کیارش تو  -

 با بقیه درندهها فهمیدم؛ ولی همهش خودم رو گول میزدم. وقتی هم که بابام رو نجات داد حسم بهش بیشتر شد؛

 .ولی ترجیح دادم چیزی بروز ندم چون معلوم نیست اون اصالً این حسِ من رو داشته باشه

 به خنده وادارم کرد. از گیشای سرکش، با آنهمه قیافهی مسخرهاش وقتی از عالقهاش به آتور حرف میزد

 :شیطنتی که از او سراغ داشتم، اینهمه رام شدن و از عشق حرف زدن بعید بود. خندهام را جمع کردم و گفتم



www.taakroman.ir  

 

  

 
388 

 

جدال درندگان رمان     

  کاربر انجمن تک رمانمقصودی نگین  

 

 .پس تا مطمئن نشدی حرفی نزن -

 .خب دیگه تا بیشتر از این، حس این دخترای لوس رو پیدا نکردم بریم -

 .ن را با آنهمه زخمی که هنوز ترمیم نشده بود دنبال خودش کشیدپنجهام را چنگ زد و م

 خیلی طول نکشید که از پل روی رودخانهی خشکشده گذشتیم. آتور سیاهپوش شده بین دو قبر پدر و مادرش

 زانوی غم بغـ*ـل کرده بود و چراغهای روشن اطراف قبرشان هم، حتی در ساعتهای پایانی روز هم

 گل سرخ باالی سر قبرها حتی در آن روزهای سال هم پر از گلهای سرخ بود. گیشا دستم میدرخشیدند. بوتههای

 .را رها کرد و روسری کجوکوله شدهاش را مرتب کرد. نگاهش لحظهای از ظاهر غمزدهی آتور جدا نمیشد

 ای سالمآتور وقتی متوجه حضور ما شد، با آستین لـ*ـباسِ سیاهش صورت خیس از اشکش را پاک کرد. جایی بر

 و احوالپرسی نبود. با اوضاعی که او داشت، مسخرهترین کار ممکن بود. روبهرویش نشستیم. نگاه آتور به اشک

 :صورت گیشا برایم دلنشین به نظر آمد. ارتباط چشمیشان را گرفتم و گفتم

 .گمواقعاً واسه اتفاقی که برای کیارش افتاد متاسفم؛ ولی الزم دونستم یه چیزایی رو بهت ب -

 ته ماندهی اشک چشمهای آبیاش را گرفت و درحالیکه سعی میکرد لـ*ـبهای لرزانش را پشت دندانهایش

 :پنهان کند گفت

 چی؟ -

 وقتی کیارش مرد من کنار اون و مادرت بودم. اومدم بهت بگم اونا کنار هم حالشون خوبه. کیارش بعد از -

 .اینهمه سال عذاب به آرامش دستای پریسیما رسید

 ...ولی من دوباره تنها شدم. تازه داشتم -

 نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد و سرش میزبان آرنجش شد که روی زانوهایش امان گرفته بود. احساس

 کردم در آن لحظه دیگر کاری از دست من نمیآید و رفتن را به ماندن ترجیح دادم یا شاید هم عمداً گیشا را در

 گذاشتم. دستم را به معنای دلداری روی ساعد دستش کشیدم و با چشم به گیشا شرایط سخت آتور، کنارش تنها

 :اشاره کردم

 .من میرم. تواَم با آتور برگرد -

 گیشا سری تکان داد و کنار آتور خزید. از آنها فاصله گرفتم؛ اما تمام حواسم به عشقی بود که آتور از آن روز به

 تی که تا آنها فاصلهی زیادی داشت، آتور را دیدم که سـ*ـر بهبعد با آن زندگی خواهد کرد. از پشت درخ

 شـ*ـانـهی گیشا گذاشته بود و در آن لحظههای سخت تنها نمانده بود. نفس راحتی کشیدم و به سمت قبیلهام

 برگشتم تا سروسامانی به اوضاع بدهم و چیزی بخورم. بعد از این همه مدت نگرانی و دلشوره، دلم برای یک غذای

 .رم تنگ شده بودگ

*** 

 ده سال بعد
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 .مامان، مامان... اومدن -

 .باشه مامان جان داد نزن، اومدم -

 لـ*ـباس بلند و گشادی که تنم بود را کمی از زیر پاهایم آزاد کردم و باال کشیدم. جلوی آینهی چادر قدیمیام

 سبز را به آن آویزان کرده بودم، ازچرخی زدم و به شکم برآمدهام لـ*ـبخند زدم. عکس مادرم درحالیکه یاقوت 

 کنار آینه به صورتم لـ*ـبخند میزد. موهای بافته شده و بلندم را پشت کمرم پرت کردم که چهرهی خندان کای را

 در آینه، کنار صورتم دیدم. ریسهی سفیدرنگی کنار شقیقهاش دویده بود و خطهای زیر چشمش، پختگیاش را

 .و سریع روبهروی من زانو زد فریاد میزد. امان نداد برگردم

 گرگ کوچولوی من چهطوره؟ -

 .حال مامانشم خوبه -

 بـ*ـوسهای بر شکمم زد و روبهرویم ایستاد. درحالیکه سعی میکرد دلخوریام را با لـ*ـبخند مـ*ـرد*انـه و

 :شیرینش رفع و رجوع کند، من را تا جایی که میتوانست به خودش نزدیک کرد و دلـ*ـبرانه گفت

 .مامانش که معلومه خوبه -

 دویدن ارورا وسط دلـ*ـبریهای کای، حرفم را نیمه گذاشت. ارورا با لـ*ـباسهای چیندار و بلندش درحالیکه

 .موهای سیاه و مجعدش تمام شانه و کمرش را پوشانده بود وارد چادر شد

 ...مامان چهقدر صدات کنم؟ بیا دیگه -

 ه چهرهی مغمومش، ناکـ*ـام ماندنش را نشان میداد، لـ*ـبخندی بهکای کمی خودش را عقب کشید و درحالیک

 صورتش زدم و دنبال ارورا بیرون رفتم. هنوز چند قدمی بیرون نرفته بودم که پسر ویا به سمتم دوید و محکم به

 آ*غـ*ـوشم پرید. همیشه از رفتارهایش خندهام میگرفت و محبت زیادی که به من داشت همیشه باعث حسادت

 .ورا میشدار

 .ارورا چنگی به بازوی وود زد و تمام تالشش را کرد تا او را از مادرش جدا کند

 ...بسه دیگه ولش کن مامانم رو -

 .ا،ِ ولم کن دخترهی دیوونه -

 جنگ بین آنها باال گرفت و با وساطت ویا آنها از هم جدا شدند. از رفتارهای وود خندهام میگرفت. همیشه پر از

 مثل پدرش کمتر با دخترها بازی میکرد. موهای سیاه و ابروهای پهنش شبیه پدرش بود؛ اما عسلیغرور بود و 

 چشمهایش بیشباهت به چشم وود نبود. وود کوچک برایم نشانهی روشنی بود از وودی که سالهای پیش

 .همینجا مرگ او را از من جدا کرد

 :کنارم رساند و زیر گوشم زمزمه کرد لـ*ـباسم را مرتب کردم و وارد جمعیت شدم. کای خودش را

 !فکر نکن فرار کردی، جشن که تموم شد مجبوری تمام کادوهات رو دونه دونه نشونم بدی -

 کمی شیطنت کردم و بیتفاوت به تمام قبیله و مهمانهایی که برای جشن زایش به دیدنم آمده بودند، کمی به
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 :کای نزدیکتر شدم و گفتم

 !از جشن اینجا رو مرتب کنی و بعدش اگه تونستی ارورا رو بخوابونی، چشمبه شرطی که اول بعد  -

 .خندهی شیطنتآمیزم به چهرهی گُرگرفتهی کای با دخالت گیشا وسیعتر شد

 چهطوری مامان گرگی؟ -

 خندهام اوج گرفت. او هنوز هم بعد ده سال نتوانسته بود این عادت اسم گذاشتن را ترک کند. او را از آ*غـ*ـوشم

 :جدا کردم و پرسیدم

 آتور کجاست؟ -

 .ایناهاش، داره میاد. ملک و سیمین هم باهامونن. اگه آتور لو نمیداد نمیفهمیدن -

 .اشکال نداره، به همه میسپرم مراعات کنن -

 .نگاهم به اطراف چرخید. همه شادی میکردند و دایرهی برکت وسط چادرها با زیباترین گلها آذین شده بود

 ستان با ظاهر نامرتبی کنار دایره جمع شده بود و آفتاب درست چند قدم جلوتر از من، از البهالی برگهدیههای دو

 .درختان به زمین رسیده بود

 تمام زیر پاهایم از برگهای نارنجی و زرد فرش شده بود و این خودش جشن زایش را رنگارنگتر کرده بود. نگاهم

 ه بود و به رفتارهای چیتو میخندید. چیتو با آن ظاهر جوان و ریشهایبین حضار چرخید. گیشا کنار آتور ایستاد

 مشکی مرتب شده، وسط دخترهای زیبای قبیلهی سفیدها دلـ*ـبری میکرد. نگاهم از بین جمعیت جیک را پیدا

 کرد که تمام تالشش را میکرد جای مناسبی برای ویا پیدا کند. لـ*ـبخندی به چهرهی آنها زدم و بیاختیار از

 جمع جدا شدم. قدمهایم ناخواسته به سمت قبر وود کشیده شد. جای دنجی کنار رودخانه، جایی که سالها شب و

 .روز صدای آب تنها شاهد حرفهای من و او بود

 کنار قبرش نشستم و با انگشتهایم نوازشوار نام حک شده روی سنگ را لمس کردم. در بین تمام اتفاقات خوب

 د پرنشدنی به حساب میآمد. بعد از او چند سالی تنها همدم من همین تکهسنگ سرد و یکاین چند ساله ،جای وو

 نام حک شده بود؛ ولی کمکم پررنگ شدنِ حضور کای جای خالی اولین عشق زندگیام را پر کرد. اما هنوز هم

 .ایشان ندارمگاهی با فکر کردن به نگاههای شیرینش لـ*ـبخندی روی لـ*ـبهایم مینشیند که هیچ توجیهی بر

 صدای خندههای کودکانهی ارورا نگاه خیرهام را از قبر وود گرفت و به سمت خودش کشاند. او با خنده میدوید و

 من به روزهایی فکر میکردم که تلخ و شیرین، سخت و آسان گذشت و من برخالف مادرم، تا جایی که توان داشتم

 .ورا و تمام قبیلهام بودجنگیدم و ثمرهی آن روزها، خندههای از سر شوق ار

 پایان

 

 


