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 5 کیکابوس تار

 کیتار کابوس 
 یباسمه تعال

 
زل زده بودم به در تراس اتاقم که باز گذاشتتته بودم و آروم آروم مویاب بل د و 
طالییمو شتونه میرردم فردا یرنت به بود و میتونمتتم امنتن بزنم بیرون و فردا 

دقیقه صداب تقه ب در اومد و پنت 2۳:۴۰راحت بخوابم به ساعت نگاه کردم 
 ب دش صداب مامان

 خوابی؟ ت آلتتتتیس
 +نه مامان دارم مویامو شونه میر م کارب دارب؟

 ت نه زود بخواب فردا کارت دارم 
 پوفی کنیدم مثله ای ره تا ظهر خوابیدن مم وعه 

 +باشه مامان شن خوش
 ت شن بخیر دخترم 

 بعدم صداب پایاش اومد مثله ای ره رفت بخوابه 
سم شدم و رفتم  مت دقیقه آروم از جام بل د  ن ت تراس ویرم به بیروبعد از بی

نگاه کردم ارتفاعش اونقدر بود که دستتت یا پام بنتتر ن در تراستتو بمتتتم و به 
شامو تیز کردم نه مثله  متادم و گو نت در ای سمت در اتاقم حرکت کردم یرم پ
ای ره خبرب نیمتتت رفتم ستتمت کولم و از روتختم ورداشتتتمش گرفتم دستتتم 

نری رفتم جلوب آی ه یه نگاه به خودم کردم ی شلوار جذب م نری و  ه پلیور م
شیمو  نری بود گو سفید م سفید کولمم  نری با رگه رگه  براق یه کاله بافت م
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سمت  شتم و انداختم تو کولم خیلی آروم دراتاقمو باز کردمو زدم بیرون به  بردا
عد روشتت ش کردم ورفتم  خاموش کنتتوندمش بیرون از خونه ب موتورم رفتم 

 .....کویی که نزدیری جت گل بود...
 

سمت کویی که  شتم و حرکت کردم  سیدم موتورو یمونجا گذا به ج گل که ر
چ د روز پیش وقتی بادوستام اومده بودیم اون موقع یه غار دیدم ولی وقت نند 
برم اون تو که االن میخوام برم با کلی ستتختی رستتیدم به اون غار چرام قومو 

ر و چنتمام از دیدن اون روشتن کردم و رفتم تو چرام قومو حرکت دادم رو دیوا
شه وک ار غارو عرس  شتم و گو شیمو بردا شته یاب قدیمی برق زد فورب گو نو
نتم و نور چرام قومو به اون  شتاب برگ سرم با  نت  صداب چیزب از پ گرفتم با 
طرف گرفتم با دیدن یه جغد سفید خیالم راحت شد و برگنتم تا به کارم برسم 

شم حس کر سردب رو ک ار گو ماب  سمتش و یمون که نف نتم  دم باترس برگ
شد وقتی بازش  مته  نام ب شد وعرس گرفت و چ شن  شیم رو لحظه فلش گو
نت  سردیو از پ ماب  می نبود باترس به اطرافم نگاه کردم که دوباره نف کردم ک
شیمو  شروع به دویدن به طرف ورودب غار کردم وگو سرم حس کردم با ترس 

غار زدم بیرون و نداختم توکولم فورب از  که چون خیلی  ا پایین  مدم  از کوه او
عجله داشتم خار و گل یاب سوزنی به دستو پام میخورد و خراش عمیقی توش 
ایجاد میررد وقتی به موتورم رستتیدم ییج جاب ستتالمی برام نمونده بود فورب 
ست رفتم حموم که  سیدم یه را سمت خونه حرکت وقتی ر ش ش کردم و به  رو

ند خوابم برد با حس شدم  نمیدونم چی سردب ک ار گوشم باترس بل د  نفماب 
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یدم ورفتم بیرون رو  ته فورب خودمو آب کنتت فاب تو وان رف مه ب ک و دیدم ی
دستتتم به جز چ دتا خراش ریز چیزب ننتتده بود ولی رو رونم یه زخم نمتتبتا 
عمیق بود که باعث مینتتد یرم بل گم و مئمن ن مامان میفهمید پوفی کنتتیدم 

م که با تعجن متوجه شدم در تراسم بازه بل دشدمو ورفتم سمت تختم تا بخواب
رفتم بمتمش یه نگایم به بیرون کردم که جغد سفیدب روب درخت روبه روب 
خونمون توجهمو جلن کرد چنتتاش خاب بود یه چیزب بین ستتبز و آبی اونم 

 زل زده بود بهم 
 یویویی گفت و پرواز کرد رفت م م خیره نگایش میرردم

یه جغده معمولی رو نگاه میر ی حاال یر چقدرم آلیس چته دیوونه شتتتد ب 
 چنماش مرموز باشه سرم رو ترون دادم و به طرف تختم میرم 

 چنمام رو با خمتگی می ب دم و به بدنم اجازه میدم استراحت ک ه
 

 ت آلتتتتیس
 با صداب خوابالودب جواب دادم

 +بله مامان
 ت صبحونه آمادست بیدار شو

دستو صورتمو شمتم ننمتم جلوب آی ه مویاب بل د  با کملی از جام بل د شد
طالیی چنتتماب آبی روشتتن که تو تاریری ستترمه اب مینتته دمام کوچیک و 
مون یه  مه آلیس وات سمم آلی شگلم ا مته کال خو سرباال و لباب قلوه اب برج
بابام داننتتجوب رشتتته ب  با مامان  خانواده چهار نفره و پولدار م و خوایرم 

ه ب زیادب به ماورا و چیزاب عجین غرین دارم و بینتتتر پزشتتری ام اما عالق
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ماب  شیم پر از عر نف ک م تو گو شبا میزنم بیرون تا چیزاب عجین ک اوقات 
 عجین غریبه یه عالم اطالعات در مورد خونآشام و گرگی ه یا دارم مثال.........

 صداب مامان رشته ب افرارمو پاره میر ه
 ت آلتتتتتتیتتتتتتتتتتس

 مامان+اومدم 
 سعی کردم مثل یمینه راه برم حاال مئمنن نیمتم موفق شدم یا نه

شو میخورد ولی من  شت خانمانه غذا نمم به آنجل خورد که دا متم که چ ن ن
نه ت د ت د غذا میخوردم که  شتم مثل یمی شم دا شبیهش با متم  ییچوقت نتون

شدم  نتم که بهتر  صدام کرد و غذا پرید تو گلوم آنجل یرم زد پ لیوان  یهمامان 
آب براب خودم پیریزم ومیخورم مامان که تا االن با نگرانی داشت نگایم میررد 

 چنم غره اب برام رفت
 مامان ت مجبورب ای قدر ت د غذا بخورب

 بابا ت بمه آنا
 مامان ت التترس

 +عجن بمه بابا دعوا نر ین 
 مامان بازم برام چنم غره رفت

م فرانمتته پیش مامان بزرگت مثله مامان تتتتت آلیس م و الرس چ د روزب میری
 ای ره حالش خوب نیمت آنجلو ت ها نزار وای قدرم شن گردب نرن

 +مامان بزرگ چش شده چه اتفاقی افتاده م م میام خونه نمی مونم



 9 کیکابوس تار

مامان_از حالش فعال خبرب نداریم،بچه گانه برخورد نرن تو باید بمونی نمی 
 خودتم یمتتونیم آنجل رو ت ها بذاریم در ضمن داننگاه 

 آنجل ت مامان خن م م میام بایاتون
 بابا ت نه آنجل تو باید خونه باشی چ د روز دیگه ممابقات ترواندو شروع مینه

 با ناراحتی سرم رو پایین می دازم
شق  شت و برعرس من عا سال دا مت  سال از من کوچیرتر بود و بی آنجل دو

ن شن قرار شد فردا مامان ترواندو بود به نظر من که به درد نمیخوره خالصه او
 بابا برن فرانمه و م و آنجل مجبور بودیم بمونیم

.............................................. 
 

سفارش نمیر م آنجل رو ت ها نذار و حداقل تا وقتی م و  مامان تتتت آلیس دیگه 
 الرس برنگنتیم شبا بیرون نرو
 بابا ت آنا دیر شد زود باش دیگه 

 با نگرانی به م و آنجل نگاه کرد وزیرلن یه چیزب مثل: مامان یرم
 مامان ت نمیدونم چرا دلم شور میزنه زمزمه کرد

یه  جل رو ب*م*ل کرد و  عد م و آن فت ب ته مئمنن نیمتتتم خیلی آروم گ الب
ب*و*سه آروم ننوند رو گونمون فورب برگنت تا اشک تو چناشو نبی یم بابا 

 *سیدیم اومد و پینونی م و آنجلو ب*و
سوار  ممارم از یم دیگه خوب مواظبت ک ین بعد  شمارو بهم دیگه می بابا تتتت 
شتن برگردن یا  شین رو نمی بردن چون اعتقاد دا شدن تا برن فرودگاه ما تاکمی 

 ما میریم دنبالنون یا دوباره تاکمی می گیرن
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 برگنتم سمت آنجل که دیدم صورتش از اشک خیمه 
 +آنتتتجل

 با اشک برگنت سمتم 
 آلیس نمیدونم چرا دلم شور میزنه از یمین االن دلت گ مامان بابام ت 

تو ب*م*لم گرفتمش و ستتعی کردم آرومش ک م رفتیم تو خونه و آنجل یرم 
 پینم ننمت و بعد رفت تو اتاقش

م م قهوه درست کردم و ریختم تو ف جون مخصوصم یه لیوان کرمی که دستش 
ده بود و چ د تا خط م ه ی توش به قهوه اب بود و رو بدنش نگین براق کارشتتت

 چنم میخورد 
 غروب بود و تا چ د لحظه دیگه یوا تاریک میند

رفتم سمت اتاقم تا تو تراس قهومو بخورم اتاقمو خیلی دوست داشتم یه تخت  
نری بود  نری تاج تختم م شن با رگه یاب م سفید که روش پتو آبی رو دو نفره 

ریر منتتری یم داشتتتم که لن تا  و رگه یاب آبی روشتتن داشتتت یه میز تح
سر یه دختر  نری و  ص دلیم پایه یاش آبی بود و خودش م نریم روش بود  م
نری و آبی بود تو  رو تریه گایش به رنگ آبی طراحی کرده بودن پرده اتاقمم م
تراستتم گل یاس و ارکیده گذاشتتته بودم که گلدونش منتتری بود دوتا صتت دلی 

د اقم منری و آبی بود و خیلی کم از سفیسفیدم گذاشته بودم توش کال ست ات
 استفاده شده بود

ننمتم رو یری از ص دلی تراسم و قهومو آروم آروم نوشیدم که احماس کردم 
سفیدو دیدم آروم پر  سمت نگاه که یمون جغد  نتم  س گی ی نگایی رومه برگ
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زد اومد رو حفاظ تراس ننتتمتتت یرم اون چنتتاشتتو که االن از نزدیک ستتبز 
تو تراسم چرخوند و بعد تو چنام نگاه کرد م م میخروب حرکاتش زمردب بود 

 بودم بل د شدم برم سمتش که با یویویی پرواز کردورفت
.............................................. 

 
به ممتتیرب که اون جغد ستتفید ازش رد شتتده بود خیره شتتده بودم که با ترون 

صاح نتم به طرف  ستی به خودم اومدم برگ ست که آنجلو دیدم مویاب د ن د
سیاه تاب دارش اطرافش پراک ده بود وداشت با اون چنماب عملی تیرش خیره 
نگام میررد جذابیت خاصی داشت قیافش کامال شرقی بود آنجل به بابا رفته و 

 من به مامان
 مادربزرگ بابا ایرانی بود به خاطر یمین آنجل قیافش شرقی می زد

 ت آلیتتتتس
 و انگار از خواب بیدار شده باشم  ترونی خوردم

 +بله چیزب شده
 آنجل یرم نگام کرد و بعد چنماشو دورواطراف تراس چرخوند

 ت نه چیزب ننده فقط اومدم پینت بنی م 
 +بنین قهوه میخورب؟

 به لیوان تو دستش که ندیده بودمش اشاره کرد
 ت خودم آوردم بعد رفت رو اون یری ص دلی تراسم ننمت 

روش ننتتمتتتم و شتتروع کردیم به حرف زدن و خ دیدن اون شتتن یه  م م روبه
 فیلم خ ده دارم گذاشتیم که کلی خوش گذشت و خ دیدیم
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 اون شن یه شبه پر از آرامش بود اما نمیدونمتیم این آرامش قبل از طوفانه
................................. 

 
ه امو باز کردم کنیمه شن با احماس نفماب سردب رو صورتم بیدار شدم چن

 دو تا چنم زمردب دیدم با وحنت چنامو بمتم و وقتی باز کردم
تبود چنمم خورد به جغد سفید رو حفاظ تراسم ننمته بود و خیره نگایم  ت ت ن
ماب  سفید از حس نف سیدم از اتاقم از جغد شتم میتر میررد براب اولین بار دا

 سرد
کردم و خیلی آروم زیر پتو  از جام بل د شتتدم و رفتم ستتمت اتاق آنجل درو باز 

خزیدم و آنجلو ستتفت ب*م*ل کردم یرم احمتتاس ترستتم برطرف شتتد ولی 
صداب  ند که  نام گرم می شت چ ماس میرردم ترس تو وجودمه دا ی وزم اح
سفید  شدم جغد  صدا برگردوندم که متوجه  سرمو به طرف  ش یدم  یویویی 

 روبه روب پ جره ب آنجل رو درختی ننمته 
 و بعد از گذشت ساعتی پرواز کردو رفت خیره نگایم کرد

فل از   غا غد از جون من چی میخواد  که این ج یال  ندمو کلی فرروخ من مو
 ای ره

.......................................... 
 

 "سم"



 13 کیکابوس تار

با چنتتمایی که میتونمتتت حتی دور ترین مران ممرن رو ببی ه به ج گل خیره 
و درخت و به مرد روبه روم که تقریبا شدم با صدایی که به گوشم خورد پریدم ر

 سی ساله میخورد نگاه کردم
یواش از درخت اومدم پایین و آروم آروم به ستتمتش حرکت کردم ستترشتتو آورد 

 باال و بهم خیره شد یه سالم بیخیال گفت و منغول زیر انداز گذاشتن شد
شن با زیرانداز میان و غذاب م  صفه  مت ن سراین مردم نی  نیه !کمی عقل تو 

مینتتن براب من که بد نمینتتد صتتداب جریان خون تو بدنش وگرو  گرو  
شدن ناخونام و بیرون اومدن  شم میمیچید بل د  ضح تو گو قل*ب*ش خیلی وا
دندوناب نینتتم تو یه لحظه اتفاق افتاد  با ناخوناب بل دم چ گی به گردن اون 

ل ش کمرد میزنم و دندوناب نینتتم رو فرومی ک م تو رگ گردنش صتتداب فریاد
 ج گل رو برداشت 

نو  شو خفه می ک م تا آخرین قئره ب خون صدا ستمو جلوب دی ش میزارم و  د
نوشیدم و جمم بدون روحنو رو زمین انداختم چنماش ی وز باز مونده بود با 

 نینخ دب نگایمو ازش گرفتم به دور و اطرافم خیره شدم 
نتتو م و با ناخونام گردنیه روباه پیرو چ د متر اونور تر دیدم به ستترعت باد رفت 

گرفتم و بل دش کردم به حرکت ت دش براب فرار و ناله یایی که ازش بل د میند 
شرمش تا جایی که از  شتم رو  شتمش رو زمین پامو گذا توجه اب نرردم و گذا
خونریزب زیاد ُمرد صتتبر کردم تا یمه ب خونش زمی و پر ک ه بعد جمتتم که 

اونور رفتم ستتمت مرد و یمه جاشتتو با  نمینتته گفت اون تیره پوستتتو انداختم
ناخونام زخمی کردم و گردننتتم اونقدر چ گ زدم که جاب دندونام گم شتتد 
باه رنگی ش کرده بود نینتتخ دب زدم و رفتم  انداختمش اون جایی که خون رو
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ستتمت دریاچه که یمون نزدیری یا بود در عری یک نانیه ک ار اون دریاچه 
 بودم

ریاچه اب که خوناشتتام یا میتونن صتتورتنتتونو توش دریاچه اب جادویی ت ها د
 ببی ن

پیراین منریمو در آوردم کمی جلوتر رفتم و به خودم تو دریاچه نگاه کردم رو  
دندوناب نینتتم رد خون بود پوزخ دب زدم و یه منتتت از آب دریاچه تو دی م 
به یمراه خون توف کردم رو زمین لباستتتامو در نداختم و قرقره کردم بعد آبو   ا
ممم بره روحم که خیلی وقته  ش اکردم تا این کثیفی ج آوردم و رفتم تو دریاچه 
سام لره یاب  سمت لبا آلودس بعد از چ د دقیقه از دریاچه بیرون میام و میرم 

 خون زیادب رنگی ش کرده بود
 ولی چون منری بود منخص نمیند مثل زندگی سیاه و تاریک من. 
سمت غارب که   شیدم رفتم  سمو پو نیده بودم لبا شده تو غار دراز ک خونه من 

 که جغد سفید اومد تو بل د شدم که نگایم کرد و بعد از چ د لحظه تبدیل شد
 +چیند ویلیام 

 ت فعال ییچی بعدم به دورو اطراف نگاه کرد،
 بازم ییج شرارب برام نیاوردب؟

 + مگه تو میارب؟ 
 با نینخ د نگایم کرد 

 ت نه!
 شد و رفت دنبال شراربعد دوباره به جغد تبدیل 
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۸ 
 "آلیس"

 سه روز از رفتن مامان بابا به فرانمه می گذره 
 اون جغد سفیدو دیگه ندیدم آنجل یم فردا باید بره ممابقه 
یهو یادم اومد گوشتتیم تو کولم تارع ربوت بمتتته رفتم ورش دارم که یهو یه  

 چیزب ت د از جلوم گذشت مبهوت مونده بودم. باد بود!
تویوب جغدب به ولی سیاه ب ت ود شایدم اشتباه کردم رفتم سمت کولم که یهو ی

گوشتتم خورد چنتتماش تهدید آمیز بود انگار میگفت دستتت به اون کوله زدب 
 !!نزدب 

بی توجه بهش کولم رو برداشتتتم و گوشتتیمو در اوردم داشتتتم به اون عرمتتاب 
 عجین غرین نگاه میرردم که یهو صتتداب تراس بل د شتتد انگار یری محرم
ستمو گرفت  سردب د ست  ماس کردم د سمت که اح نتم اون  اونو زد بهم برگ

 که یهو صداب انجل اومد 
 ت آلتتتتتیس تو اتاقتی؟

سرعت باد رفت من که  شد و فورب به  شته  ستام وردا سرد از رو د ست  اون د
ی گ کرده بودم چینتتده ای قدر ستتریع اتفاق افتاد که نمیدونم چینتتد این کی 

اتاق نمیدونم چ د بار صدام زد تا این که دستنو گذاشت رو بود آنجل اومد تو 
 شونمو ترونم داد

 ت التتیس چت شد
 با تعجبی که تو صدام بود

 +این کی بود



wWw.Roman4u.iR  16 

 

 ت کی؟کی بود؟
 سرمو ترون دادم و سعی کردم این افرارو از ذی م دور ک م

 +بیخیال،کارب داشتی؟
 دودل بهم نگاه میر ه

 بیرون؟ت نه میخواستم بگم نمیاب بریم 
 +آره،حاضر شو بریم

 با خوشحالی میگه
 ت باشه االن حاضر مینم

....................................................... 
 

 یه شلوار لوله تف گی سفید با یقه اسری سفید پوشیدم
 چون به خاطر زممتون آلمان سرد بود 

تم و یه کاله یه بافت منتتری یم روش پوشتتیدم مویامو باز رو شتتونه یام ریخ
 بافت منری به صورت کج رو سرم گذاشتم

 نیم بوت منریم رو پوشیدم و کیف دستی سفیدم رو برداشتم 
نم و رژ لن زدم  شیمم انداختم توش یه ارایش مالیم ومحو در حد مداد چ گو

 و اومدم از اتاق بیرون
 که با انجل روبه رو شدم خوشگل شده بود

تی که یقش شل بود مویاب منرینم مثل شلوار دمما گناد طوسی یافت صور 
 من باز گذاشته بود کاله منری صورتینم گذاشته بود
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شیده  شده بود یم پو صورتی کار سفید و  نری بل دش که روش نگین  بوت م
 بود

 یه خط چنم باریک و رژ لن صورتی آراینش بود 
 اومد سمتم که براش چنمک زدم 

 ت خوشگل کردب کلک خبریه؟
 باخ ده برام رفت و بامنت یاب ظریفش به شونم زد چنم غره اب یمراه

 با صداب بل د میخ دم و سرم رو ترون میدم
 به طرف ماشی م حرکت میر یم

میخواستتتیم بریم کلو  ماریا ستتوار ماشتتی م که شتتدیم متوجه جغد ستتفید رو 
 شاخه یاب درخت شدم بهش خیر شدم

 آنجل خط نگامو دنبال کرد و جغد سفیدو دید
له تا حاال جغد سفید ندیده بودم یرم به جغد نگایومیر خ تتت چه خوشتتتتتتگ
 بعدم برگنت طرفم

 _ به نظرت چناش چه رنگیه ؟
 +سبز!

 ت واقعا!از دور منخص نیمت بین ابی سبز و نقره اب در حرکته
 +آره

 ت راستی تو از کجا فهمیدب؟
 +از نزدیک دیدمش رو حفاظ تراسم ننمته بود 

 ت آیا
 شن می کردم:یمی ئور که ماشی مو رو
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 +نمیدونم چرا صبح یا نمیبی مش یمینه غروب به بعد پیداش مینه 
 _عجیبه!
 +خیلی

ماشتتین رو به حرکت درمیارم به طرف کلو  ماریا غافل از نگاه ستتبز رنگ 
 جغدب که یوشیار نگایمون میررد

 
 "سم"

ویلیام اومد تو غار بعد از تبدیل شدنش به انمان با صورتی سرخ از خنم بهم 
 اه کرد _مئمن ی از متن غار و خود تو عرس گرفته؟نگ

 +آره مئمن م.
 پوفی کنید و یه منت به غار زد که َتَرک خورد و بعد دوباره درست شد

 سؤالی نگایش می ک م 
 +چیزب شده ویلیام؟

ت میخواستی دیگه چی بنه امروز دختره رفت سرام گوشیش م م دستنو گرفتم 
 ای جاتا مانع بنم و با خودم بیارمش 

 اما یری صداش کرد م م مجبور شدم برم االنم رفتن کلو  
 سم قضیه جدیه یا اگه بفهمه مجبوریم برنیمش

 +نمیزاریم بفهمه
تتت د اخه چرادحرفی میزنی که به عقلت شک ک م اون اگه بخواد روز بره سمت 

 گوشیش ما میخوایم دقیقا چه کار ک یم؟
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 خواستم حرفی بزنم که...
 گوشم خورد صدا یرم ضعیف بود معلومه خیلی دورهصداب خش خنن به 

 منروک به ویلیام نگاه کردم 
 + ویلیام صدایی به گوشت نمیخوره 

 ویلیام گوشش رو تیز میر ه 
 ت آره ولی مال ای جا نیمت خیلی دوره

 +میدونم دوره اما نمیدونم چرا منروک میزنه 
 ت تبدیل شو بریم ببی یم چه خبره 

 اکمی تمرکز تمام بدنم گرم شد و نور ازم بیرون زدسرمو ترون دادم و ب
ویلیامم به جغد تبدیل شتتتد یرم نگام کرد و بعد یویویی گفت به عالمت  

ای ره راه بیوفتم پنتتت ستترش راه افتادم از یرجا که رد مینتتدم روشتتن مینتتد 
ویلیام برگنتتت نگام کرد و بعد دوباره به پروازش ادامه داد اروم رو یه شتتاخه 

سه تا گرگن یمون نزد شدم  شدیم به روبه رو که متوجه  متیم و خیره  ن یری ن
باره پرواز  ولی کمی که دقت کردم فهمیدم گرگی ن به ویلیام اشتتتاره کردم و دو

 کردیم سمت غار 
تارسیدیم ویلیام تبدیل شد و رو به من که تازه تبدیل شده بودم کرد و با کالفگی 

 به حرف اومد
 ونه دیگه تبدیل بنی آخه قق وسم شد پرندهت سم یع ی نمیتونمتی یه حیو

سه ویلیام گرگی ه یا ای ور  مت حیوون درونم قق و ست من نی +ای ارو بیخیال د
 چه کار میرردن مگه نباید اخرین قممت ج گل باشن

 ت نمیدونم شاید جدیدن
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 _منروک نیمت به نظرت؟نر ه نقنه دارن
 بدیل شدن گیج میزدن+فک نمیر م امنن ماه کامله حتما تازه به گرگی ه ت

 _امیدوارم
....................................................... 

 
 "سم"

کف غار دراز کنتتیده بودیم خوبی این غار این بود که نورخورشتتید به ییج 
 ع وان بهش نفوذ نمی کرد

 یه لحظه فررم رفت به زمانی که اون دختره اومد تو غار:
 ، خمته خودمو یه گوشه ب مخفی غار انداختم تازه از شرار برگنته بودم 

ویلیامم رفته بود شرار و تا چ د لحظه دیگه برمیگنت صدایی به گوشم خورد 
 انگار کمی داشت میومد توب غار.

 اول باخودم گفتم ویلیامه  
اما متوجه یه چیز منتتروک شتتدم کمتتی که داشتتت میومد قل*ب*ش میزد و 

نم و ناخوناب جریان خونو تورگاش  مین یدم اروم  سرجام دندوناب نی نمتم  ن
 بل دم خونی بود ی وز َنُنمته بودمنون

 کمی که اومد تو غار یه دختر بود 
شته   شو زد به دیوار روبه روییم که با دیدن اون نو شده بود نور با چرام قوه وارد 

یاب قدیمی که مربوط به جادوب غار بود چنتتاش برق زد و شتتروع به عرس 
لحظه ویلیام به شتترل جغد ستتفید وارد غار شتتد دختره یم گرفتن کرد یمون 
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نت نگایش کرد انگار خیالش راحت  ش ید که برگ صداب فرود ویلیامو  انگار 
نونده بودم این  صبانیت ک مت به آخرین درجه اع شد که حیوون خئرناکی نی
دخترک فوضول با خنم از جام بل د شدم ویلیام با دیدنم سرب برام به ننونه ب 

شتتی ترون داد بعد پرواز کردو رفت خیلی آروم بهش نزدیک شتتدم که موفق با
انگار نفماب سردمو حس کرد و برگنت سمتم با فلش دوربی ش که تو چنمم 
گاه دستتتمو رو چنتتمم گذاشتتتم ورفتم پنتتتش درستتته نورش  خورد ناخودآ
نو انداخت تو کیفش  شی سین میزد دختره یهو گو ص وعی بود ولی بازم بهم آ م

متم دنبالش و دوید بیر نمم زده بود نتون نی که تو چ ون م م به خاطره اون فل
برم بعد از اون ویلیام دنبالش بود چون حیوون که من تبدیل میندم قق وس بود 

 و خیلی جلن توجه میررد و این اصال خوب نبود
........................................ 

 
 "آلیس"

 با صداب داد آنجل بیدار شدم 
 آلیس ل گ ظهرهت پاشو 

 +باشه بیدار شدم داد نزن
صی  نن که با آنجل رفتیم کلو   اتفاق خا یمی جورب رو تختم افتاده بودم دی

 نیوفتاد فقط من یرم زیاده روب کردم 
آنجل که نمتتبت به من حالش بهتر بودوزیاد نخورده بود مجبور شتتد پنتتت 

 فرمون بنی ه 
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شدم که متوجه روش ایی یواشدم به  االنم سرم داره م فجر مینه به بیرون خیره 
ساعت  ش به  ۱۱ساعتم نگاه کردم که دیدم  سرجام واب دو متم  ن شتاب ن با 

ونیم کالس دارم فورب رفتم ستتمت کمد لباستتام و بدون ای ره نگاه ۱۱ستتاعت 
شتم که با  شیدم و ت د ت د یه کفش وردا ستم پو شم یرچی اومد د ک م چی میمو

یرون ت د ت د داشتتتم میرفتم که آنجل از لمس کردنش فهمیدم صتت دله رفتم ب
 آشمزخونه اومد بیرون اول یرم مبهوت نگام کرد 

 ت کجا میرب!!!
 دقیقه دیگه کالسم شروع مینه2۰+داننگاه دیرم شده 

 با صدایی که خ ده توش موج میزد 
 ت یرن به داننگاه میرب؟!

 اول نفهمیدم چی به چیه تازه فهمیدم چه خبره
 مت چرا زووود تر نگفتی+آنجل امروز یرن ب

تتتت خوب نمرسیدب تازه چه خوشگل شدب بعدم از خ ده زیاد شرمنو گرفت 
چنم غره اب براش رفتم و با غرغر حرکت کردم سمت اتاقم ودرو محرم پنت 
سمت حموم تا یه دوش بگیرم که با چیزب که تو آی ه  شتم میرفتم  متم دا سرم ب

 دیدم میخروب سرجام وایمادم 
اد نارنجی و یه بلوز ب فش فون صتت دلی ام که پام بود آبی بود شتتلوار دمماگنتت

شده کال  نمم پخش  نمم زیر چ مویامم مثل ج گلی یا دورم ریختم مداد چ
یه ییوالب خ ده دار شتتده بودم جیآ آرومی کنتتیدم و مویامو گرفتم دستتتمو 
شتم فورب پریدم حموم بعد از یه حموم  ست از خودزنی بردا نون د نیدم میر
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شلوارکه سفید قرمزمو پوشیدم مویامو باز گذاشتم سرسرب او مدم بیرون  تاپو 
یه تل قرمز گذاشتم روش خط چنم نمبتا کلفتی کنیدمو یه رژلن قرمز مات 
شدم یلو به چ د لحظه قبل که فک  صن  پررنگ زدم یه نگاه به خودم انداختم ا

ساعت نگاه ک  ۱۱:۳۰دم رمیر م خ دم میگیره تبدیل لولو به یلو به من میگ ا به 
شگفت  مت ی یاب  شتم وب دان شیم تا ببی م چه خبره دا سمت گو دقیقه رفتم 
انگیز تو این چ د روز که نبودم کلی عرس و متن جدید گذاشتتته بود کارم با 
مایی که تو غار گرفته  شیمو بذارم که یاد اون عر ستم گو شد خوا وب که تموم 

ه جالن بودن فک ک م ی بودم شتتدم رفتم تو گالرب تا عرمتتارو نگاه ک م خیلی
کتاب قدیمی تو وستتتایل بابا دیده بودم که توش ای جور حرفارو ترجمه میررد 
اصتال نفهمیدم بابا اونو از کجا آورده ازش که پرستیدم کتابو ازم گرفت و گفت 
به وقتش میفهمم یمی جورب داشتتتم نگاه میرردم که متوجه یه عرس مرموز 

 شدم 
...................................... 

 
میخروب داشتم به عرس نگاه میرردم یرم تار بود ولی میند تنخیص داد یه 
آدمه با تعجن به اون شن داشتم فرر میرردم ولی من اونجا ییج انمانی ندیده 
نش  نترب به عرس نگاه کردم که متوجه دندوناب نی نروک با دقت بی بودم م

با ترس پریدم عقن که پام به شدم بل د بودن و ردب از خون روش جامونده بود 
ص دلی اتاقم گیر کرد و محرم خوردم زمین چنمام تا جایی که میند باز شده 

 بود و زمزمه وار زیر لن میگفتم
 +اووون اون چیی بود خوناشام بود!!!نه نه نبود 
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 داشتم سرته میرردم شاید نترس باشم اما نه اونقدر که از یه خوناشام نترسم 
ستو پا شدن د شتم از ترس میمردم چ د تا نفس عمیق سرد  مو حس میرردم دا

سرم  نمم ریخت نر ه بالیی  شه ب چ شرام از گو شت ا نیدم اما تانیرب ندا ک
 بیاره نت ته اگه میخواست زودتر ای رارو میررد 

تتتت آلیس اوا رو زمین چرا ننمتی اومد دستامو بگیره که به سرعت پس کنید 
 ردب آلیس؟بعد دوباره آوردش جلو تو چرا یخ ک

 +مت من آنجتل متن 
 ت تو چی عزیزم؟

می بهم نهین میزد ای رارو  ستم بگم اما نمیدونم چرا نگفتم انگار یه ح میخوا
 نرن 

 +ییچی نمیدونم چیند یهو سرم گیج رفت
 ت بیا یه چیز بدم بخورب فنارت افتاده 

 +باشه گوشیمو گذاشتم رو میزو رفتم از اتاق بیرون 
یه حس  ما اون روز  که ا یه خوناشتتتام  بده ترس ترس از  بد یمرام بود حس 

ییچرس باورش نداشت و یه افمانه میخوندنش ولی حاال من با یرینون روبه 
 رو شدم

.......................................... 
 

 "سم"
 نزدیک غروب بود که ویلیام از جاش بل د شد 
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 د افتادهت من میرم ببی م چینده یه حمی بهم میگه یه اتفاق ب
 +برو م م میرم ببی م شرار خوب پیدا مینه
 ت آره م م باید برم اول شرار بعد برم اونجا

 +پس بایم میریم 
 ت باشه بل د شو پس

بایم حرکت کردیم ستتمت بیرون یرم صتتبر کردیم بعد رفتیم بیرون آفتاب کم 
 کم داشت گم میند و جاشو به تاریری میداد

 م آروم زمزمه کردمصداب آیی که ویلیام کنید ش ید
 +م م

 ت چی توام!!!؟؟
+م م دلم براب آفتاب ت گ شتتده دلم براب قدم زدن زیر نور آفتاب ت گ شتتده 
براب غذایی به غیر ازخون ت گ شتتده براب ضتتربان قل*ب*م ت گ شتتده براب 
اشرایی که دیگه ییچوقت نمیریزه ت گ شده آره ویلیام دلم ت گ شده براب اون 

 ودمروزایی که ییوال نب
سمت  شد و حرکت کردم  نیده  یه لحظه انگار به خودم اومدم اخمام تویم ک

 جایی که صدایایی ازش مین یدم
+ولی مهم ای ه که من ییوالم و این ممنله عوی نمینه دستنو رو شونم حس 
کردم و بعد به شتترار مربوطه رستتیدیم یه گله گوزن انمتتانها دیگه ای ورا زیاد 

ن ساعت البته خوردن خون انمان واقعا سخته چون پیداشون نمیند اونم تو ای
شفا  نه درسته که خون ما  شی یهو از خون خودت وارد بدنش ن باید مواظن با
بخنه اما در صورتی که خون تو بدن شخصی که میخوایم درمانش ک یم وجود 
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شرارمون  شیر درنده دنبال  شه م و ویلیام کمین کردیم و یهو عین یه  شته با دا
 یه لحظه متوقفش کردیم خوننو نوشیدیمو سیراب شدیمدویدیم و تو

 
 "ویلیام"

بعد از شتترار من به جغدتبدیل شتتدمو رفتم ستتمت خونه اب که امروز یرطور 
سمش  شده باید اون گوشی رو ازتوش وردارم با ورودم به اتاق اون دخترب که ا
 آلیس بود با گوشتتیش روبه رو شتتدم که رو میز گذاشتتته بود یه نگاه به دورو
اطراف کردم و به شرل انمانیم تبدیل شدم فورب گوشینو انداختم تو جیبم و 

 تویه حرکت پریدم سمت تراسش که یهو یه صدایی ش یدم و جیآ دخترب 
 ت آآلتتتتتتیس آلت ت یس 

شه که خوب خفه  نمام بهش فهموندم خفه  نن نگایش کردم با چ نتم خ برگ
 بودم سم پرید سمتم  دقیقه تو غار۵شد پریدم از روتراس و در عری 

 ت چیند؟
+گوشیو برداشتم ولی خوایرش م و دید فاصله زیاد بود نتونمتم حافظنو پاک 

 ک م
 ت بد شد که
 +آره خیلی

 ت باید فرداشن برم فعال خفش کردم نمیتونه حرف بزنه
 +اوه ویلیام!

 ت ناچار بودم بفهم
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 +باشه گوشیو رد کن بیاد
 ت بگیر 

 یدم سم داشت با گوشی ور میرفتبعدم رفتم کف غار دراز کن
 +سم
 ت یا

 +میاب بریم تو ج گل
 یرم مرث کرد بعد خیلی آروم گفت

 ت براب چی
+براب چی نداره نموستتیدب تو این غار صتتبح تا غروب که نمیتونیم جایی بریم 
شرار بعدب م م میرم یه پرواز میر م  شرار بعد تو میاب تو غار تا  شبم میریم 

 بر میگردم
 رات میدونی چ

 +چرا
تتت چون من از حیوون درونم شانس نیوردم نمیتونم برم بیرون چون جلن توجه 

 میر م
یدنش و حتی براب  ید خت بود فورب م حق داشتتتت قق وس بودن خیلی ستت
که آتیش  با و قوب پرنده اب  بایی بود زی ما پرنده ب زی گرفت ش تالش میرردن ا

 مازه ستودنیهمیگیره و خاکمتر مینه و دوباره خودشو با خاکمترش می
 

 "سم"
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+بیخیال ویلیام حوصتتله دردستتر ندارم ی وز یادم نرفته که به خاطره ای ره من 
قق وس شتتدم گرگی ه یا پیدامون کردن و مجبورشتتدیم بج گیم چون تو ج گل 

 اونم اوالش ییج قق وسی نیمت
 ت بیا قول میدم چیزب ننه 

 جا بودن  +بریم با دودلی نگایش کردم راستش خودمم خمته شده بودم از یه
 ت حتله بل د شو ببی م 

 +از جام بل د شدم 
 دیدم ویلیام بدون ای ره تبدیل شه حرکت میر ه

 +چرا تبدیل نمینی؟!
 برگنت نگام کرد

 ت تا منرلی پیش نیاد 
بعد به رایش ادامه داد م م پنتتت ستترش راه افتادم دروم چرا خوشتتم اومد از  

آروم تو ج گل قدم میزدیم خوناشتتام بودن حرفش از م و ویلیام این حرفا بعیده 
حس قدرتم داشتتتت جدا از بدب یاش جدا از ییوال بودن خیلی حس خوبی 
بود که صتتتدایارو تا یک کیلومتریت بنتت وب یا بتونی تو تاریری مثل روز تا 
به  چه خو بدیل بنتتی و  به حیوون ت بدویی و  باد  ثل  دورترین نقئرو ببی ی م

بده که دیگه خورشتتیدو نمیبی م چه بده دیگه  حیوون درونت پرنده باشتته و چه
شه میمیرم وچه تلخه  قل*ب*م نمیتبه چه بده که محتاج یه قئره خونم و اگه نبا
ندارم دستتتت از خوبی و بدب  ندارم خونه  که یه ییوالم چه ستتخته خانواده 

 خوناشام بودن برداشتم و به اطراف زل زدم داشتیم از ج گل میرفتیم بیرون 
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 یرب ویلیام؟+دارب کجا م
 ت شهر بین مردم

 +چتتتتتتتتتی !!!!
 ت یمین که ش یدب

 +بس کن شبیه انمان یاب اولیه ایم نگایی به یردومون کرد و بعد
 ت میریم لباس میگیریم

 م ظورشو گرفتم خ گ که نبودم
 +باشه بریم

 و حرکتمون به سمت دنیاب آدمتا ادمایی که حتی نمیفهمن ما بی نونیم
 

سمت اتاقرایی که براب به بهترین فرو ست رفتیم  ستانبول رفتیم و یه را شگاه ا
عوی کردن لباس و تمتتتت کردننتتونه وظیفه ب کارک انش بود که لباستتتاب 
مارکنتتونو بیارن بعد از کلی لباس عوی کردن من یه شتتلوار جین منتتری با 
نری که روب آرنجش چرم  سمرت م سورمه اب و تک کت ا پیراین مردونه ب 

ده بود ویلیامم شلوار جین سفید پیراین مردونه ب منری اصل منری کار ش
کت اسمرت قهوه اب سوخته عالی بودیم با دست مویامو درست کردم اومدیم 
به دوربین مدار  بایم یه چرخ جلوب آی ه زدیم و چون فروشتتگاه  بیرون یردو 
بمته مجهز بود دندوناب نینمونو در نیاوردیم این عادت اکثر خوناشاماست که 

از خرید لباس دندون نیننونو میارن بیرون تا ببی ن بهنون میاد یانه رفتیم  بعد
ستتمت حمتتابدارب ویلیام چنتتمری به مع اب ای ره کار خودته برام زد رفتم 

 سمت فروش ده
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 دالر 2۰۰ت حمابتون مینه 
 زل زدم به چنماش و خیلی آروم

ده به ع وان دالر به من ب ۳۰۰دالر بزار تو صتت دوق من پول لباستتو دادم 2۰۰+
 بقیه پولم

 دالر به من داد۳۰۰دالر انداخت تو ص دوق و 2۰۰
 +مبارکتون باشه امیدوارم بازم به فروشگاه ما بیاید 

 پوزخ دب زدم
 +خدانگهدار
 ت خدانگهدار

 رفتم سمت ویلیام و زیر لن زمزمه کردم
 +حل شد

 ت خوبه 
.................................... 

 
 =چ د ساعت قبل=

 آلیس""
 ت آلتتت تیس آلتتتت ت یتس

سم نگایش  ساکت زل زده به ترا صداب داد آنجل بود وقتی رفتم تو اتاق دیدم 
 کردم

 +آنجل؟آنجتتتل چرا جواب نمیدب چینده؟
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برگنت سمتم یی دی نو بازو بمته میررد تا چیزیرو بهم بگه اما نمیدونم چرا 
 و پوشوند حرف نمیزد صورتش سرخ شده بود یهو اشک تمام صورتن

 +چت شد آنتجتتتتتتل
شو دنبال کردم که به یه  شد خط نگا شو ازم گرفت که یهو میخروب چیزب  نگا
کاغذ و خودکار رسیدم رفتم اونارو ورداشت و شروع به نوشتن کرد تیره کاغذو 

 بهم داد 
ت یه نفر ای جا بود گوشیتو ورداشت و داشت میرفت وقتی صدات کردم برگنت 

 ه نتونمتم حرف بزنم بعد با سرعت باد غین شدنگام کرد که دیگ
تیره کاغذ از دستتت لرزونم افتاد آنجلو تو ب*م*لم کنتتیدم و ستتعی کردم 
آرومش ک م اما خودم آرامنتتی نداشتتتم چیرار ک م خدا بدبخت شتتدم یمش 
شت رفتم تو غار عرس گرفتم به  صال به من ربئی ندا صیر خوده فوضولمه ا تق

 دردسرش نمی ارزید 
 ونم برو لباساتو بموش بریم بیرون بگردیم پاشو+آجی ج

سفید با  شلوار جین  شه یه  شد رفت تو اتاقش تا آماده  شو ترون داد و بل د  سر
پیراین چمن منری که روش کت کوتاه چرم قهوه اب پررنگ میخورد پوشید 
م م یه شلوار منری بلیز سورمه با کت کوتاه منری در کل خواستم تیمم شبیه 

ییج آراینی نرردیم م ره حوصله نداشتم آنجلم معلوم بود ناراحته آنجل باشه 
و این توقع بیجایی بود که آرایش خاصی ک ه رفتیم سوار موتور خوشگلو عزیزم 
شتتدیم و دبرو که رفتیم من موتورمو از ماشتتی مم بینتتتر دوستتت دارم راه افتادم 

سط یه بام بزرگ معروف بود و پو ستوران فوق العاده و ن لدارا میومدسمت یه ر
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توش خالصتته بهترین جا بود که بریم االن من که دلم براب آبنتتار مصتت وعی و 
 آالچیق سفیدب که پنت ساختمونه رستورانه ت گ شده

........................... 
 

رسیدیم موتورمو پارک کردم و با آنجل رفتیم پنت ساختمون خواستیم بنی یم 
ستم چ گ زد با تعجن بر شاره که آنجل به د سمتش که دیدم به جایی ا نتم  گ

ست  نون با م و آنجل  س سیدم به دو مرد لبا شو دنبال کردم و ر میر ه خط نگا
بود چه جالن یه لحظه موطالیی سرشو ترون داد که صورتنو دیدم نتتتتتته!!این 
چقد شتتبیه عرمتتیه که تو گوشتتیم بود باترس پریدم عقن که چوبی زیر پام 

ن چرخید یهو یر دو بایم بل د شتتدن صتتداخورد وستتریردوشتتون به ستتمتمو
به اونا و  یه نگاه  یه نگاه بهم  به آنجل م و آنجلم  به من مو منتتری  موطالیی 
الفرار شروع کردیم به دویدن بعد سوار موتورم شدیم تا بریم خونه وسئاب راه 
نتم عقن  شد با ترس برگ یه جاب خلوت بود که مو طالیی روبه رومون ظایر 

طرفمونم کوه بود آنجل به پهلوم چ گ زد م م کارب از  که مومنتتریو دیدم دو
دستتتم بر نمیومد از موتور اومدم پایین و صتتدامو باال بردم چرا رایمونو گرفتین 
برین اونور ببی م که یهو مو طالیی اومد جلو مج دستتتمو کنتتید ستتعی کردم 

 دستمو دربیارم که پوزخ دب زد
 نی برب ت الری تالش نرن تا من نخوام ییج جا نمیتو
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نریه  سمت که دیدم موم نتم اون  س اک بود برگ صداش در حین بم بودن تر
نری موطالیی م م تو  شدم ای قد گفتم مو م مته  ست آنجلو گرفته اووف خ د

 این موقعیت چه فررایی میر م مو طالیی پوزخ دب زد
 ت اسمم سم اسم اون مومنری که میگی ویلیام 

 ردم!!با تعجن نگایش کردم یع ی بل د فرر ک
 نینخ دب گوشه ب ل*ب*ش اومد این خود درگیرب داره منخصه

............................... 
 

 "سم"
این دختره دیوانمتتت پنتتت ستتریم داره چرت و پرت میگه تو ذی ش ویلیامم 
نتم نگاش کردم و بعد رفتم توذین  شده بود برگ سرخ  صبانیت  صورتش از ع

 ه ای رهاون یری دختره که اسمش آنجل بود مثل
 آنجل ت کثافتا معلوم نیمت دارن مارو کجا میبرن بمیرب الهی زشت گوشی دزد 
و یزاران یزار فحش یایی از این قبایل ویلیام حق داره من اگه جاش بودم یری 

 میروبیدم تو دی ش
نت  شلوغی رفتیم پ ستوران به خاطر  نتم به چ د دقیقه قبل که رفتیم تو ر برگ

ترا اومدن و مارفتیم توذی نتون و فهمیدیم یمه چیو ستاختمون که این دوتا دخ
میدونن به خاطره یمین گرفتیمنتتون و داریم میبریم غار که ببی یم چه غلئی 
میر یم یه نگاه به دور و اطراف کردم مچتور دختره یمونجا موند بعدا میاریمش 

سرع شاره کردم یر دو یمزمان دخترارو انداختیم رو کولمون و با  ی تبه ویلیام ا
زیاد رفتیم به طرف غار جیآ این دختره آلیس در اومد اون یریرو که ویلیام فعال 
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خفه کرده بود بعد از چ د دقیقه رستتیدیم به غار تقالشتتون زیاد شتتتده بود و 
میخواستن یرجورشده در برن که انداختیمنون تو غار خیلی نامحموس بدنه 

نیم وب غارو لمس کردم درب نامرئی که فقط م و ویلیام می متیم ازش رد ب  تون
 جلوب ورود و خروج یمرو میگیره 

 ننمتم رو س گ مخصوصم و یه بئرب خون از ک ار س گ ورداشتم 
 +تن ت نیمت

 ویلیام ت نه نوشه جونت من میرم موتور این دختررو بزارم سرجاش
 +باشه برو

 بئرب رو سرکنیدم که دخترا با تعجن به بئرب خیره شدن نینخ دب زدم
 ین؟.+میخور

 یردو بایم سرشونو به عالمت نه ترون دادن
 آلیس ت این چیه ؟

 +خون
 ای قدر خونمرد گفتم که آلیس خ دید

 ت شوخی جالبی نبود
 +شوخی نرردم

به عقن پریدنش از شتتدت ترستتو دیدم خ ده ب صتتدادارب کردم و بئرب تو 
 دستمو ترون دادم یمون لحظه ویلیام اومد

 
 +گذاشتی؟
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 الن بردم تو پارکی گ خوننونویلیام ت آره یمین ا
 آلیس ت چتتتی!!تو چئورب تونمتی ای قدر..

 ویلیام حرفنو برید
 ویلیام ت انداختم رو کولم بردم گذاشتمش تو پارکی گ اومدم عجین نیمت که 

 بعد برگنت رو به من با اشازه به بئرب تو دستم ادامه داد
 ت یمنو خوردب

تم و پرت کردم ستتمتش که تو یوا دستتت بردم یه بئرب دیگه از پایین ورداشتت
 گرفت

+ای دفعه شانس آوردب تک خ ده اب کرد و بئرب رفت باال که چنش به آنجل 
 افتادبئرب آورد پایین

 ویلیام ت حرف بزن نترس میتونی حرف بزنی
 آنجل یرم با تعجن نگاش کرد بعد نامئمنن

 آنجل ت آلیس!!!
استتت یه فن ترواندو رو وقتی فهمید میتونه حرف بزنه از جاش بل د شتتد خو

ویلیام اجرا ک ه که ویلیام با کف یری از دستتتاش خیلی راحت محارش کرد 
 بعد ننمت رو س گ مخصوب خودش

ویلیام تتتتت بنتتین لئفا االن در مقابلم مثل یه مورچه اب در برابر فیل بنتتین 
 سرجات 

آنجل با حرب ننمت که نگامو به آلیس دادم که خیلی آروم داشت به اطراف 
اه میررد پس بگو چرا ستاکت شتده خانم فوضتولیش گل کرده یرم به دورو نگ

اطراف نگاه کرد که چنمش به تصویر پنت سرم خیره موند عرس یه قق وس 
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بود به خاطره یمین این س گو مال خودم میدونمتم پنت س گ ویلیامم عرس 
 جغد بود اونم از روز اولی که غار وجود داشت

 
نت سمت و پ نت اون  ویلیامم عرس جغدو دید متفرر به زمین  سرش برگ

 خیره شد
 آلیس ت چرا پنت س گی که روش ننمتید عرس قق وس و جغده ؟

 توجه آنجلم به دیوار جلن شد 
 و م تظر نگایمون کردن م و ویلیامم بیخیال یمزمان و یرصدا 

 +نمیدونم از اول بود
 آلیس ت از اول یع ی از کی؟

 ازش گرفتم و به آلیس دوختمویلیام بهم نگاه کرد که نگامو 
 +یع ی یزار و خورده اب سال قبل

 آلیس ت یه یه خ ده دار بود پس تو االن یزارو خورده اب سالته
 +آره من یزارو سی سال و ویلیام یزارو بیمت و پ ج سال داریم

 آلیس و آنجل با تعجن نگایمون کردن و یمزمان صداشون باال رفت
 ت فک کردین ما ختتتتتریم

 ید +شا
 با حرب نگایم کردن که بیخیال شونمو باال انداختم 

 ویلیام نگایی به اطراف کرد 
 ت سم ای جا کمی اومده بود 
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سرمو آوردم باال با  نیدم  ستمو به روب رد پا ک نروک به زمین نگاه کردم و د م
 صدایی که از حرب و عصبانیت گرفته شده بود 

 +گرگی ه یا
................................................. 

 
 "آنجل"

 با ترس به سم و اون پمره ویلیام نگاه میرردم گرگی ه چی بود دیگه
 آلیس ت الوو آقایون به مایم بگین چه خبره

 سم با چنمایی خون آلود رو به آلیس گفت
سم تتت گرگی ه یا به غارمون اومدن بعد برگنت سمت ویلیام و ادامه داد مگه تو 

 دبغارو قفل نررده بو
 یهو آلیس شروع به خ ده کرد

 آلیس ت وااب مردم از خ ده
 سم ت چی میگی تو؟

 آلیس ت آخه مگه غارم قفل داره و باز شروع به خ ده کرد
 سم با نینخ د به آلیس نگاه میررد

 سم ت میخواب باور نرن برام مهم نیمت 
 آلیس چنم غره اب براش رفت

 آلیس ت انگار براب من مهمه پمره ب زشت
 سمو ویلیام بایم زدن زیر خ ده البته خ ده ب تممخر آمیز یهو
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نه ویلیام گوش میدب چی میگه و با ویلیام  مودیت می سم تتتت یه کوچولو ح
شتتروع به خ ده کردن حاال درستتته زشتتت نبودن ولی خوشتتگلم نبودن کامال 

 معمولی 
ویلیام تتت یی خانم اول یه نگاه به صورت ما برن بعد چرت و پرت بگو اگه ما 

 معمولی یمتیم شما میمونین
 و زد زیر خ ده

عجبا زل زدم بهش ییرل روفرم و عضتتله اب مویاب منتتری چنتتماب ستتبز 
زمردب بی ی خوش فرم و لن و دین م استتن نه مثل ای ره معمولی یم نیمتت 
براب یه پمتتر خیلی خوشتتگل بود اون یری یم مویاب طالیی چنتتماب آبی 

یرلنتتم مثل ویلیام بود فقط یرم روشتتن بی ی خوش فرم و لبو دین م استتن ی
 عضله اب تر

 یهو خ ده ب یردوشون شدت گرفت
 سم و ویلیام ت دختر توچه ییزب کال آنالیزمون کردب

 این دفعه واقعا ترسیدم ای ا چی میگن چجورب ذی مو خوندن!!!!!!!
............................................ 

 
 "ویلیام"

پرت گفتن یادمون رفت که گرگی ه یا اومده بودن یه کال از بس این دخترا چرتو 
شو آورد باال و  سر سمم تو فرر بود  سم کردم  نروک به دخترا و بعد به  نگاه م
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سرمو به مع اب  مت ترون داد م م  شو یه مع ی االن وقتش نی سر بهم نگاه کرد 
 باشه ترون دادم که نخود یر آش پرید وسط

 انتون سخت تر از اون کله ب دوکیلوییتونهآلیس ت یع ی واقعا ترون دادن اون زب
یهو آنجل زد زیر خ ده اما ستتعی میررد آروم بخ ده چنتتمم به چال روب گونه 
ب راستش افتاد واقعا جذاب بود یم جذاب یم زیبا یردوشون یع ی اما اخالق 
و چهرشون بایم کلی فرق داشت آنجل تقریبا شبیه شرقیا بود ولی آلیس کامال 

داشتتتت به خودم اومدم اصتتن من چرا دارم این دوتارو آنالیز چهره اب غربی 
میر م به درک که خوشگلن خود درگیرب دارم میدونم سم دستنو گذاشته بود 
سف نگام  شت با تا شده رول*ب*ش بود و دا نت  نتاش م زیر چونش و انگ

ستتال ۵میررد عه باز یادم رفت ستتم میتونه ذی مو بخونه چون نمتتبت به من 
 ام تبدیل شدهزودتر به خوناش

................................................... 
 

 "سم"
صورت دختر  شده تو چال  مره ب خ گ رفته غرق  ست رفت پ یی ویلیام از د
شت متفرر به ردپاب گرگی ه  نه عجبا این آلیس پررو یم دا مردم خجالتم نمیر

 نگاه میررد رفتم تو ذی ش
نیمت بوب خاصی یم داره براساس اون تتتت خوب این رد پاب یه گرگ معمولی 

کتاب افمتتانه یا وجود دارن به این نوع ردپا ردپاب انمتتان یاب گرگ نما میگن 
کمتتتایی که یم آدمن یم گرگ و دشتتمن درجه یک خوناشتتتاما یه گاز اونا 

 خوناشامارو میرنه اب واب خاک به سرم 
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استتم از فررش اومدم بیرون عجن دختره ب فوضتتول چقد اطالعات داره حو
شیم اما گرگی ه یا چئورب اومدن  شه یه وقت خرابرارب نر ه بدبخت  بهش با

 تو غار!!!!!!
 آلیس سرشو باال آورد یرم نگام کرد بعد سرشو برگردوند 

 آلیس ت حاال مارو چرا آوردین ای جا وحنیا
نزدیک بود بمرم ستترش دختره نفهم ما کجا وحنتتی بودیم که ویلیام دستتتمو 

 گرفت و آروم لن زد
 ت آروم باش این قصدش اعصبانی کردن توعه 

متم رو  ن ستمو ول کرد م م ن شه ترون دادم که د سرمو با حرب به عالمت با
 س گ مخصوصم 
 +خوب کجا بودیم

................................................ 
 

 "آلیس"
 نمیدونم چرا احمتتتاس میر م یمه ب حرفامو بل د میزنم نه تو دلم انگار فقط
آنجل نمینتت وه اوف بیخیال بی حوصتتله به اطراف نگاه کردم آخر ستتر طاقت 

 نیاوردم
 + یع ه چی من حوصلم سر رفته یه چیزب بگین 

 سم یه نگاه بهم انداخت 
 سم ت یه چیز میمرسم میخوام راستنو بگی 
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 با تعجن نگاش کردم
 +باشه بگو

 ت تو دیوونه اب؟
ضوع  شواول نگرفتم چی گفته تازه فهمیدم مو شدم رفتم مویا  چیه با جیآ بل د 

 کنیدم اونم توشک بود بیچاره 
 +مویاتو از رینه در میارم پمره ب بینعور بی تربیت 

مته  ن س گی که روش ن سرعت به  انگار به خودش اومد محرم یلم داد که با 
بودم برخورد کرد با ناله آرنجمو که با ستت گ برخورد کرده بود مالیدم و غرغرو 

 شروع کردم
 زشت بدترکین دستم نابودشد +

ستتم با حرب نگایم کرد و بعد یه چنتتم غره برام رفت خواستتت بره که ویلیام 
 دستنوگرفت

ست  شید طلوع میر ه با تعجن به بیرون نگاه کردم را ویلیام تتتت دیگه داره خور
 میگفت ولی چه زود من فک کردم نهایتش دوساعت گذشته

.................................................................. 
 

 "داناب کل"
سیاه کرده بودن  شده این دو نفر دنیایش را  نمانی پراز نفرت به غار خیره  با چ

 اونیز می خواست یمین کار را بر د.
 حاال باید قدرت نمایی اش را میدیدند،به آنها نابت میررد که چه قدرتی دارد! 
 او دیگر آن پمرک ساده نبود . 
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 ی بود با قدرتی فراوان ، یوشیار و بایوشحال کم 
 صبر میررد و آرام ارام طمعه اش را به چ گ می آورد و شرارش میررد 
یاید غذاب اومینتتود حال   به خود ب تا  آرام طورب که طمعه ییج نمیفهمد و 

 بگذار شادب ک  د زندگی بر وقف ُمراد او میچرخید مئمنن بود!
نمیدانمتتتت اما تممتتخر آمیز بود به یمان لحظه صتتتداب خ ده یایی که او 

نت  نت کرد و نیم نگایی به غار انداخت او برمیگ ستش را م گوشش خورد د
 تا انتقامش را بگیرد او برمیگنت 

 بعد از چ د لحظه  
 زوزه یاب گرگی فضا را شرافت

 "سم"
با صداب زوزه ب گرگی از جام بل د شدم منروک به ویلیام نگاه کردم این صدا 

 گ معمولی نبود صداب یه گرگی ه بود شک ندارمصداب یه گر
............................................... 

 
 "آلیس"

با صتتداب زوزه عجین گرگی ستتم از جاش بل د شتتد و یه چیز به ویلیام گفت 
یردو رفتن ستتمت در غار یرم به یردومون نگاه کردن ستتم به ویلیام اشتتاره زد 

یه لحظه یه نورب بیرونو روشتتن کرد و کم کم  پینتتمون بمونه بعد رفت بیرون
 محوشد 

 +ام اون چیز روش ی که رفت چی بود
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 ویلیام با نگرانی نگایی به بیرون غار کرد نزدیریاب طلوع آفتاب بود 
 ویلیام ت به تو مربوط نیمت

 چنم غره اب براش رفتم 
 آنجل ت بیخیال مهم نیمتش 

باره برگنتتت ت ستتمت در غار کم کم نور ویلیام برگنتتتت نگایش کرد اما دو
خورشتتید نمایان شتتد ویلیام با نگرانی منتتتی به غار زد که غار ترک خورد و 
دوباره درستتت شتتد با تعجن داشتتتم به این صتتح ه نگاه میرردم چئور ترکش 
شده بود انگار یه تیله آبی رو  نماش قرمز  سم اومد تو چ شد که یهو  ست  در

ممت دریاب خون از بدنش دود میزد بیرون ویلی سمتش فورب بردش ق ام پرید 
سعی کرد با اون خ رش ک ه  نو در آورد و  شتش اونجا پیرای  تاریک غار و گذا

 بعد از چ د لحظه....
 "سم"

بدنم و چنتتمام میمتتوخت اگه فقط یرم دیگه جلوب نور آفتاب بودم چنتتمام 
شو به  نما ندم ویلیام با نگرانی نگایم کرد چ متر می ند خودمم خاک کور می

 طراف چرخوند به سختی زمزمه کردمدور و ا
 +دنبال چی میگردب؟

 ت یه چیزب که خ رت ک ه 
 آلیس ت چیزب شده؟

 ویلیام برگنت با خنم
 ت نه نتتتته نه اگه شده باشه یم به تو ربئی نداره

 آنجل ت تو خیلی بی ادبی با خوایرم درست حرف بزن
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 ویلیام ت خفه شو
 آنجل ت خودت خفه شو آشغال 

 بل د شد بره سمت آنجل که دستنو گرفتمیهو ویلیام 
 +بنین ویلیام الری اعصاب یممونو خورد نرن

 ت اخه پرو ان
 +بیخیال

 ت پوف باشه
 یه چ د ساعتی یمونجا دراز کنیدم تا بهتر شدم 

 ویلیام ت چیند سم فهمیدب کی بود
 ننمتم سرجام و آروم زمزمه کردم

لیام تو فرر برم تا بفهمم کیه وی +راستش مئمن م گرگی ه بود اما نتونمتم دنبالش
 فرو رفت دی نو باز کرد تا چیزب بگه که ....

آلیس تتت آقتتتتتتتتتایون مارو ببرین خونه حداقل خمته شدیم چنم غره اب براش 
نم  شده از خ سرخ  صورتی  شد با  نو ندادم که یهو از جاش بل د  رفتمو جواب

جاب حماسم من  اومد سمتم پاشو بل د کرد و با تموم حرصی که از داشت زد
نو گرفتم و دور مج  شدم مویاب بل د طالیی نور از جام بل د  مردم دختره ب بی
دستتتم پیج دادم و کنتتیدم جیغش در اومد پنتتت ستتریم اژیر میرنتتید که با 

 حرب یلش دادم کف غار خم شدم سمتش 
+ببین من کم دارم میفهمی اعصتتاب درستتت حمتتابی ندارم امران داره یمین 

 منن باش اولین بارم نیمتاالن برنمت و مئ
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نه رنگی از قرمز و  نام مثل یمی شدم چ با ترس نگایم میررد یه لحظه متوجه 
نقره اب میدرخنتتید ناخونامم بل د شتتده بودن دندوناب نینتتمم زده بود بیرون 
ترس دخترا و تمش قل*ب*شتتون به وضتتوب قابل شتت یدن بود پوفی کنتتیدم و 

مو ناخونام به حالت عادینتتون دستتتمو کالفه بردم ستتمت مویام دندون نینتت
برگنتتت ممتتلما ترس دخترا بینتتتر به خاطر ظایرم بود چون ضتتربان شتتدید 
قل*ب*شون داشت به حالت عادب برمیگنت برگنتم سمت ویلیام که دیدم 
بالبخ د خبیثی داره نگایم میر ه کال دلش از آلیس پر بود تو ذی ش صتتتدبار 

ما به آنجل این حمونداره یمش آلیمو میرنت و زنده میررد دیوونمت دیگه ا
تو ذی ش میگه خیلی متی و ارومه ولی به جاش شتتیئونم یمتتتت نمیدونم از 
مته  نیدم واقعا خ س گم و روش دراز ک سمت  ستش چیرار ک م اوف رفتم  د
ک  دست امروز با ای ره تو مرز مرگ بودم خوشحال بودم یه بار دیگه خورشیدو 

جوننو دارم و نه موقعیتنو آدم بنم چه دیدم دوست دارم انمان بنم اما نه مع
 غلئی بر م بیخیال آرزویاب محالو باید ول ک م

............................................... 

............................................... 
................................ 

 
 "داناب کل"

یا را ک ار زد و در چوبی را باز کرد با  نگایی به دور و اطراف انداخت آرام برگ
ورودش دریاچه پرآب زیبایی با کلبه اب چوبی خودنمایی کرد به انمتان تبدیل 
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شید ارام پایایش را در آب  مته بود باز کرد وپو سی که دور بازویش ب شد و لبا
 دریاچه انداخت و به اواسئش رفت شروع به خواندن وردب کرد

شوید خواب تتتت اب پرب یاب دریاچه بیدا مت بیدار  شوید وقت خواب نی ر 
 غفلت دنیارا برداشت سیایی حاکم شدومن نابوووود

 صدایی آی گی ی مثل الالیی بل د شد
 ت الالالالاا آرام بگیر الالالال دنیا دوباره سفید خواید شد الالالال ما بیداریم

سر از دریاچه بل د کردن شمایلنان زیبا نبود لباس سفید  یو کمی بعد پرب یا 
صتتورتی به رنگ آبی چنتتمانی درشتتت خیلی درشتتت به رنگ ستتبز کم حال 
با  مان د خط زی به  قدرب که چیزب منتتخص نبود دیانی  به  دماغی کوچک 

 نبودند اصال زیبا نبودن شاید ترس اک نیز باش د ولی قدرتی بی نظیر داشتن
................................ 

 
 "آنجل"

یه چوب اونورا پیدا کرده بودمو داشتتتم بایاش کف  اوف نزدیراب یک ظهر بود
 غار خط یاب فرضی میرنیدم که یهو آلیس خودشو ول کرد روم

 ت اوف خمته شدم
یمون لحظه که آلیس بهم تریه داد اون تیره چوب محرم رو زمین کنیده شد 
یه شتتراف عمیق ایجاد که نور ازش میزد بیرون با تعجن به اون شتتراف خیره 

با تعجن داشت نگایش میررد که دوباره مثل روز اولش شد الیس شدم آلیمم 
 تیره چوبو ازم گرفت خواست برنه رو زمین که 
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 سم ت دارین چیرار میر ین 
آلیس تخس شتتونه باال انداخت حوصتتله نداریم با چوب نقاشتتی کنتتیدن 

 جرمه؟؟
 سم ت نخیر جرم نیمت اما تو غار ما آدمیزادب رفتار ک ید

 ا آدمیزادینآلیس ت نه که شم
 سم چیزب نگفت و لی بعد از چ د لحظه آروم زمزمه کرد

 سم ت شما که آدمیزادین مگه نه؟
 و پنتنو بهمون کردو رفت سمت ویلیام که رو س گش دراز کنیده بود 

آلیس یرم به ممیر رفتن اون زل زد بعد برگنت سمتم حلقه اشک تو چنماش 
شیئون ب مو  ج ود خیلی دل ازک بود و طاقت ییقابل دید بود با ای ره خیلی تخ

 حرف بدیرو نداشت اومد ننمت ک ارم و اون چوبو رو زمین میمابید که یهو
............................................. 

 
 "آلیس"

داشتم چوب تو دستمو به زمین میمابیدم و به چنماب غمگین سم فرر میررد 
ه شتتتدم بهش که باکمال تعجن که یهو دیدم زیر پام یه چیز پدیدار شتتتد خیر

متوجه یه کلبه چوبی کوچولو خوشتتمل با یه دریاچه کوچیک شتتدم به دریاچه 
زل زدم انگار چ د نفر اونجا بودن بادقت زل زده بودم به کف غار که صتتتداب 

 ویلیام اومد
 ت چیه فوضول خانم حاال س گ یا برات مهم شدن 
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مخر آمیزب نگایم کرد که یهو خ شد سم با خ ده ب تم  ده از ل*ب*ش محو 
شدن غار  سمت من به من که رسید زل زد به زیر پام که متوجه درست  و دوید 

 به حالت عادب شد چئور ممر ه شبیه گوب جادویی میمونه 
 سم ت چجورب درست کردب؟

 +,ییچی به خدا این چوبو سابیدم کف زمین که ای جورب شد
نید که یهو رو شت و آروم به زمین ک شد و  سم چوبو وردا شن  دیوار غار رو

شتیم به ان  نون داد دا نم آبیو ن شگل چ مره بچه خو حالت یاب مختلف یه پ
نگاه میرردیم که یهو غار عوی شتتد حاال یه ج گل تاریرو ننتتون میداد پمتتر 

 ساله یا میخورد با اشک فریاد میزد۱۰بچه کمی بزرگ ترشده بود و به 
 ت مامان متتتتتتتتامتتتتتتان 

م محرم به کف غار کوبید کم کم محو شتتد اون فیلمایی که که یهو چوبو ستت
 درحال نمایش بود

............................................ 
 

 "ویلیام"
با تعجن به سم نگاه کردم که منت محرمی به دیوار زد و سرشو برروب دست 
منتتت شتتدش گذاشتتت زل زد به بیرون و زیر لن زمزمه کرد که من به خاطر 

 وش خوناشاما مین یدمتیزب گ
ستتم تتتتت خدایا محیط برام خفمتتتت چیمینتتتد میرفتم بیرون خدایا من که 
سن آخه چرا؟؟این حقم نبود حق مادرمم  شتم حداقل تو اون  گ*ن*ا*یی ندا
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نبود و انگار فهمید زیرلبی داره حرف میزنه چون به من نگاه کرد و دیگه چیزب 
نورب که از ابتداب غار دیده  نگفت غمگین سرشو ترون داد وزل زد به روزنه ب

مینتتتد ستتخت بود براش حتی یمین اشتتری که تو بچگی ریخت و یمین 
مت م م  نر ساله بودم که به  ۱۰اطالعات کمی که از زندگیش داد اون رو می

 خوناشام تبدیل شدم اما یه جور دیگه من......
 آلیس ت چینده این پمربچه کی بود مین اختی ش 

 بدبخت یه بیچاره بیخیال سم ت فرد خاصی نبود یه
 الیس یرم ی گ نگایش کرد بعد سرشو ترون داد رفتم تو فررش

 ت ای ا دیوانن
 توجهم به آنجل جلن شد که عصبی پاشو ترون میداد رفتم تو ذی ش

تتت یع ی اون پمرب که تو چنمه بود نه نه امران نداره اخه خیلی شبیه نه نه من 
 دوباره قاطی کردم امران نداره اصال

....................................... 
 

 "ویلیام"
 این دختره چی میگه!!!

 +آنجل
 سرشو باترس آورد باال 

 ت بله
 +تو پمرب که تو چنمه دیدب مین اختی؟

 ت نت ته یع ی نه از کجا بن اسم؟
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 م تظر نگاش کردم که سرشو انداخت پایین و شروع به ور رفتن با دستش کرد 
سالم بود یع ی دوسال  ۱۸بایری دوست بودم اون موقع  +امم خن میدونی من

سه  ستیمون نزدیک  شت دو سال گذ ن اختیم بعد از یه  پیش اما از قبل یمو می
روز غیبش زد و وروز چهارمش اومد بهم گفت باید بره و دیگه نمیتونه پینتتم 

 بمونه .
 احماس بدب بهم دست داد و به آنجل نگاه کردم اشراب رو گوننو پاک کردو

 ادامه داد
ت من عاشق که نه اما واقعا دوستش داشتم اما اون رفت من فقط یه چرا پرسیدم 

 اما جوابی نگرفتم
 +خن ای ا چه ربئی به...... 

 حرفمو قئع کرد
 ت این پمر خیلی شبیه دنیله 

 +دنیل! آیا تو از کجا میدونی
 ت من یه سال بایاش بودم جزبهجز کاراشو حفظم

 پینه تو مئمن ی؟ سم ت باشه خانم عاشق
 انجل ت نه مئمنن نیمتم

 سم ت زحمت کنیدب
انجل با ناراحتی سرشو پایین انداخت یع ی چقد این پمره دنیلو دوست داشت 
که ی وزم با یادش گریه میر ه برگنتتتم دیدم ستتم متفرر بهم خیره شتتتده با 
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دستتماچگی نگامو ازش گرفتم که پوزخ دب زد و به باریره نورب که منتخص 
 زل زدبود 

 
 "دنیل"

حاال من م تظر  یازمو دادن  یل مورد ن یا وستتتا قدم میزدم پرب  گل  آروم تو ج 
موقعیت م اسبم من گرگی ه اب با یک سال تجربه اما با اطالعاتی بینتر از بقیه 
گرگی ه یا ننمتم ک ار یه رود که دوتا درخت پربار روش سایه انداخته بود آروم 

تی ییج دستمو تو آب فرو کردم زل زدم ب ت ت ه چنمام دوتا سیایچال منری ی
برقی توش نبود قدیما چنتمام یه برق خاب داشتت باحرب یه منتت تو آب 
نقم آخه چرا  شم باع ستم با آنجل با شده بودم میخوا شق  زدم آخه چرا من عا
این حقم نبود من انتقام قلن شرمتمو میگیرم میگیرم یه لحظه عرس آنجل از 

شدم نقم به  جیبم افتاد پایین خیره  نماش به اون چال گونش زل زدم به ع به چ
می که به خاطر خودش ترکش کردم تا  می که ی وزم جونمو براش میدم به ک ک
آسین نبی ه تا اذیت ننه تا بمونه سرمو برگردوندم که اشری از گوشه ب چنمم 
ریخت با فنتتار پاکش کردم نه من گریه نمیر م من من بل د شتتدمو منتتت 

 م و سرمو گذاشتم روشمحرمی به درخت زد
............................................. 

 
 "آلیس"

شونم  شو رو  سر متم که  ن نگایی به آنجل انداختم تو فرر بود رفتم ک ارش ن
 گذاشت م م آروم مویاشو نوازش کردم 
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نری و ییرل فقط مال  ش ام اون مو م تتتت الیس من مئمن م من بایمه چیش آ
 دنیل میتونه باشه 

 باشه عزیزم آروم یاش+
تتتت آلیس من نمیدونم چرا رفت ما یمو دوستتت داشتتتیم قرار بود ازدواج ک یم 

 نمیدونم چیند نمیدونم
 +آروم باش عنق آجی درست مینه 

 سرشو ترون داد
 ت آره درست مینه من نمیترسم نه نمیترسم 

د وو توب*م*لم شروع به گریه کرد نگام به ویلیام افتاد صورتش از سرخ شده ب
و بااعصبانیت به آنجل نگاه میررد نمیدونمتم چنه منروک نگایش میرردم 
که نگاشتتو ازم گرفت و خودشتتو ستترگرم کرد م م ی وز بهش زل زده بودم این 

 چنه؟
...................................... 

 
 "سم"

سرمو به دیوار تریه دادم آخ ستانایی دارنو ما نمیدونم خیلی بده   هیی ای ا چه دا
ش یدمش  ست کجا  ش ا سم آ نروکه دنیل دنیل چقد این ا ضوع م چرا این مو

 یمون طورب به روبروم نگاه میرردم تا یادم بیاد معلومه..
 یهو سرجام خنک شدم نه 

 +دنیل رایمز
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 آنجل ت  چی
 +میگم این دنیلی که میگی فامیلیش رایمز بود

 ت آره تو از کجا فهمیدب
 ار دنیل رایمز چ د سال پیش او اتفاق افتاد اتفاقیجوابنو ندادم تریه دادم به دیو

 که زندگی دنیلو عوی کرد
 ویلیام ت سم مین اسیش

 +نمیدونم و زل زدم به بیرون من نمیدونمتم نه نمیدونمتم
ویلیام یرم کالفه نگام کرد و بعد ننتتمتتت ستترجاش براش ستتخت بود که از 

بانیتش براب ما این اعصتت نداره درکش میرردم ا به چیزب خیر  نه ای ره   آنجلو 
دنیلی که ی وز پیداش نبود حمتتودب میررد ستتخت بود نمیدونم چنتته یی 

 بیخیال 
راستتتی چئور اون تصتتاویر تو غار شتترل گرفت واقعا براب من ستتخت بود که 

 دوباره گذشتمو ببی م خیلی سخت
 

 "داناب کل"
شن با لباس تیره اش آمد ج گل تاریک  شت  شت آن روز پر ماجرا یم گذ گذ

صتتداب گرگ و حیوانات مختلف ج گل خوناشتتام یا بیرون آمدن براب  شتتد
ها زل زده بود او درکمین بود  به آن شتترار و ستتیراب شتتتدن گرگی ه اب جوان 
مته م تظر وقت  شر می فرر میررد گرگی ه اب دل  تازمانیره وقتش برسد چه ک
م استتن براب انتقام استتت؟ او میخواستتت یر طور شتتده انتقام بگیرد اما آتش 

نتقام یمه را خواید سوزاند یمه را حتی خودش اما او مصمم بود مصمم براب ا
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انتقام گرفتن خمته بود از مظلوم ماندن یرجا ننمتن یمه ب بدبختیها بر شانه 
ماس میررد قل*ب*ش دارد آتش میگیرد و انتقام را  س گی ی میرردند اح اش 

مت او دنیل را شدن آن میدان سرد و گوارا براب خاموش  مت چه آبی  یمز میدان
نود حتی اگر  مت موفق می شت و میدان جورب جلو برود با تدبیر عجله اب ندا
ننود تمام تالشش را کرده است او میج گید این دفعه میج گید مثل قبل عقن 
مت  شته نی ساده گذ ست او دیگر ان دنیل  شده ا نید دیگر آن روزیا تمام  نمیر

اید ی وز نیز احمق استتت که قدرتی بی مان د داشتتت اما آن را نمیخواستتت شتت
قدرت برایش بی ایمیت استتت او فقط خمتتته بود از یمه چیز و از یمه دیگر 
شده  شبش  شت نوبت او بود این کلمات دیرته ب  ساکت ماندن را ندا طاقت 

 بود
.................................................. 

۳۸ 
 "آلیس"

فک ک م به خاطر یمین گوشتتیمونو  از وقتی ای جا اومدم گوشتتیمون آنتن نداره
مته بودن یع ی تازه  ن سم پیش یم ن شدم تو غار قدم زدم ویلیام و  نگرفتن بل د 
شیم لرزید  شتم قدم میزدم که یهو گو نتن و یه جورایی لم دادن دا شرار برگ از 
آوردم باال که با استتم مامانم روبه رو شتتدم خواستتتم جواب بدم که قئع شتتد 

س نت  نده پ سم رو به رو نمیدونم چی شتاب برگنتم که با  سردب با رش نفس 
 شدم 

 +چرا یهو میاب ترسیدم
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 ت کی بود؟
 +چتتی!!!

 ت میگم کی بود زنگ زد؟؟!!
 +تو از کجت...

 ت پتتتترسیدم کی بود؟!
 +مامانم

 ت جواب ندادب که 
 +قئع شد 

 سرشو ترون داد دستنو آورد جلو
 ت موبایلو بده !

 +عه چرا؟؟
 بده موبایلوت تا حماقتی نر ی 

با نگاه به قیافش از یرچی کل کل و تخس بازب پنیمون شدم گوشیمو دادم به 
ستتمتش گرفتم که از دستتتم کنتتید پنتتتنتتو کرد بره از حرب زبونمو براش در 

 آوردم که برگنت سمتم م م اروم زبونمو انداختم تو سرمو پایین انداختم
 ت یه ی وز خیلی بچه اب

 حرفی بزنم که رفت سوختم با این حرفش خواستم 
رفتا بینعور با حرب رفتم ننمتم ک ار انجل و پمت ل*ب*مو ک دم تا حدب 
که به خون افتاد آنجل با تاستتف نگام کرد و از جیبش دستتتمالی که یمینتته 

 یمرایش بود در آورد و داد به من
 +مرسی
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 ت خوایش میر م
 چ د دقیقه اب ننمته بودیم که

............................................. 
 

 "دنیل"
 ت دنیل دنیل

 برگنتم طرف صدا که کاتری و دیدیم
 +چینده کاترین

تتتت یری از بچه یا صدمه دیده با شتاب به طرف انتهاب ج گل حرکت کردم با 
نیدم  ستمو روش ک شت توقف کردم د سیدن به یه درخت که ت ه ب کلفتی دا ر

شد رفتم توش کاتری م یمرام بود   درختاب کلفت ج گل معموالکه لرزیدو باز 
یه راه میانبر براب ماستتتت رستتیدیم به یه قمتتمت از ج گل که یه غار بزرگ 
معمولی بود و جلوش یه ستتخره بل د براب زمانی که ماه کامله و گرگی ه یا بایم 
زوزه میرنن ت ها تفاوت ما با گرگاب معمولی جثه ب بزرگترمون و صدامونه که 

یامون انمتتتانی یر که داره صتتیخا عئر یه ما تن داره ̲فرق برخورد ک ه  با
عاشقمون مینه یه بویی بین عئرانمانو عئر ج گل رفتم تو غار که با آیان روبه 
رو شدم صداب ناله یاش فضارو پر کرده بود با دیدن پاش متوجه شدم پاش در 

 رفته آروم رفتم زیر پاش ننمتم
 +آیان آروم باشو تحمل کن خن؟!
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شو  سر سختی   ترون داد که به کاترین گفتم یه روغ ی پیدا ک ه برام بیارهآیان به 
تا یرم ماساج بدم اونم بعد از چ د دقیقه باروغن برگنت نمیدونم از کجا آورد 
شو گاز  ساج دادم آیانم ل*ب* شو ما مت به نرمی پا البته االن این چیزا مهم نی

ه م کگرفته بود صتتورتنتتم جمع شتتده بود با یه حرکت ت د پاشتتو جا انداخت
 فریادش رفت یوا 

 +آروم باش پمر تموم شد.
 رو صورتش عرق سرد ننمته بود به رو به المیا کردم..

 +المیا یه پارچه تمیز برام بیار کاترین تویم دوتا چوب سفت و تمیز بیار!
سته بودم اول المیا  شون خوا سرام کاریایی که از سرب ترون دادنو رفتن  یردو 

یا سر رسیدن اول دوتا چوبو برداشتم ای ور اونور  بعد کاترین با پارچه و چوب
نونیمو  ست عرق رو پی متم باد سفت ب شتم و بعد با اون پارچه  مج پاش گذا

 پاک کردم
 +خن تموم شد

 آیان ت مم ونم دنیل
 +کارب نرردم 

سیدنم از باال به  سخره ب بل د حرکت کردم بار سمت اون  شدم به  از جام بل د 
 زمین خیره شدم

...................................................... 
 

 "آلیس"
 اب بابا حوصلم سر رفته دارم دیوونه مینم!
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 +اوف اووف اووف
 آنجل با تعجن برگنت سمتم

 ت چینده آلتتتیس؟!
 +حوصلم سررفته دارم دیوونه مینم ای ام که چوب خنک ااااااه!!!!

ازش گرفتم از بس تو آنجل ی گ داشتتت نگام میررد با چنتتم غره اب نگامو 
خونه ییچرار نمیر ه مثل من حوصلش سرنرفته ولی من دارم از حرب میترکم 
دلم براب کتاباب افمتتانه ایم،مامان،بابا،خونه،ماشتتی م خالصتته یمه چی ت گ 
شده خیلی زورم میگیره ییچرارب نمیتونیم بر یم و ننمتیم این دوتا خوناشام 

 شبگردو نگاه میر یم)الیتتتس!!!
 ؟ +چیه

 ت انتظار دارب خوناشام صبح گرد باشه؟؟!!
با خودم حرف بزنم اه دراز شتتتدم رو ستت گ من  با(یمی م مونده بود  با +برو 

 نمیدونم چرا ای ا سفت نیمتن!! 
زل زدم به سم که یهو لبخ د محوب رول*ب*ش دیدم دقت کردم دیدم با ویلیام 

 با گتتتتتوشتتتتتتی من سرگرمن!!!!!!!!!!
 ه بود مئمنن بودم صورتم از خنم سرخ شدهصورتم دام شد

 +گوشتتتتیمو بزارین سرجاااش
گایمو دورو  به آلیس توجه نمیر ین؟!!دارم براتون ن ندادن  که توجهی ننتتون 

 اطراف غار چرخوندم با چیزب که دیدم چنمم برق زد
............................................................ 
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 یزم که بهت احتیاج دارم یه چوب کلفتو دراز.رفتم سمتش بیا عز

سم  نت  سمت اون دوتا که از پ سیده نگایم میگرد رفتم  شتمش آنجل تر وردا
نت طرفم چوبو بل د کردمو با تمام  ش ید که برگ صداب پامو  درمیومدم انگار 
صد قتل  سرش انگار دیوونگیم گل کرده بود که ای ئورب نترس ق قدرت زدم تو 

یه چیزب یادم رفته بود خوناشتتام براش این ضتتربه یا مثل لگد کردم اما انگار 
مگمه به فیل چوب از وسط دونصف شد به سم زل زدم که رو فرق سرش زخم 
یه کم کم جوش  نان عد از چ د  ما ب خت ا که ازش میری شتتتده بود و خون بود 

 خورد!!!با چنماب درشت شده از تعجن به سم زل زده بودم
 !+چت چت تئور زخمت خوب شد؟

از جاش بل د شتتتد دندوناب نینتتش ناخوناب بل دش تو یه لحظه در اومد به 
صورتم کردم چ د لحظه  ستمو حفاظ  متم و دوتاد نمامو ب سمت پرید که چ
م تظر موندم اما دردب احمتتاس نرردم آروم دستتتامو پایین آوردم که بادستتتاب 
منت شدش رو به رو شدم نفس عمیقی کنید با چنمایی که سرخ شده بود 

 بهم خیره نگاه میررد
ستتم تتتتت ببین یه بار گفتم با من در نیوفت چرا نمیفهمی؟؟!!مگه بهت نگفتم 
دیوونم؟میدونمتتتی میتونم راحت برنتتمت احدب ام خبردار ننتته؟! پس الل 

 سرجات بنین نزارکارب ک م که به نفعت نیمت
.............................................. 

 
 "آنجل"
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س نت کرد با حرکتی که از آلیس آلیس با ترس  سم بهش پ شو ترون داد که  ر
دیدم خ دم گرفت این دختر دیوونمت داشت اداب سمو در میاورد سم برگنت 
شم خ دش  نم لوچ و لن کج دید خود ست باال گرفته،چ پنتش که آلیس با د
گرفت که آلیس ستترشتتو انداخت پایین و با دکمه ب کتش بازب کرد دختره ب 

ره راحته با احماس س گی ی نگایی به سمت ویلیام برگنتم که دیوونه عقل ندا
ما فررمو خوند  یام از شتترم رنگ گرفت حت با خ ده بهم زل زده گونه  دیدم 
خ دش به لبخ د محوب تبدیل شتتد چنتتماش یه جورب بود گرم بود در حین 
سردب نمیدونم چرا وقتی بهم زل میزد یه برقی تو چنماش میدیدم که تو چنم 

ندیده بودم نمیدونم برق چیه!نفرت؟غم؟ستتردب؟انتقام؟!نمیدونم  ییج کمتتی
لبخ دش از بین رفت با اخم به زمین زل زد و رفت سمت گوشه ب غار پاشو تو 
ب*م*لش کنید سرشو گذاشت رو زانویاش نگاه سم به سمت ویلیام جلن 
شد و رفت سمتش به ویلیام خیره شدم چرا یهو ای جورب شد آلیس اومد پینم 

 ننمت
 آلیس ت وااب م م فقط سوتی میدم! این ویلیام چش شد یهو؟!

 +نمیدونم
 آلیس ت تو چی میدونی

 فقط شونه باال انداختم راست میگفت من ییچی نمیدونمتم.
.............................................. 

 
 "ویلیام"
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شتم آنجل یه کلمه دیگه یم بگه اما چی؟نمیدون شاینمیدونم چرا انتظار دا د م!
 شاید نه ییچی دست سمو رو شونم حس کردم و صداب بمش..

 سم ت شاید عنق؟!یووم؟
 +نتتتته من اصال....

 ت ییس داداشم م ظورت یمین بود.! 
 سرم رو پایین انداختم به خودم که نمیتونم دروم بگم آره م ظورم یمین بود!

 سم لبخ دب زد
 تو خوناشام؟! ت میدونی این احماست اشتباست اون یه انمانه و

+مت تن میدونی سم دست خودم نیمت یزاربار به خودم گفتم اما نمیدونم چرا 
 نمینه نه میخوام که بنه نه میتونم نمیدونم نمیدونم واقعا گیج شدم!

 دستنو رو شونم گذاشتو محرم فنرد 
 ت قوب باش داداش تو میتونی تالشتو برن.!

 +سم؟
 نگام کرد 
 ت مم ونم!

 ه شونم داد و رفت.یه فنار دیگه ب
.................................................. 

 
 "سم"

دخترا خوابنتتون برده بود، م م داشتتتم تو گوشتتی این دختره آلیس می گنتتتم 
نه خودمم نمی  صابم خورد می نتم اع ست بر ی وزم وقتی یادم میاد می خوا
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سی که تو دلش سش یا التما شاید به خاطر تر  می کرد به یر دونم چرا نزدمش 
حال اذیتش نرردم.پوفی کنتتیدم دستتتمو تو مویام فرو کردمو کنتتیدمش با 
توجهم به ویلیام جلن شتتد زل زده بود به آنجل که تو خوابم معصتتوم بود یر 
نت  شیئونو از پ ست  صوم بودن اما آلیس تو بیدارب د شون تو خواب مع دو

 بمته بود. 
به گوشتتی آلیس که عرس خودمو از فرر این دوتا خوایر در اومدم و زل زدم 

ماش برم بیرون  ستم از عر نت اک بود خوا دیدم زل زدم به خودم یه قیافم وح
به اون چیز براق این چی بود دیگه  نذاشتتتت زل زدم  که برق چیزب تو عرس 
رفتم سمت جایی که تو عرس بود یمون چیز براقو دیدم چرا قبال نبود خواستم 

 تو دستم بگیرمش که محو شد!
 ؟! چی شد؟؟ چئور

شتم که با کمال  ستمو بردا نیدم که ترونی خورد د ممت ک ستمو رو یمون ق د
 تعجن متوجه شدم که

........................................................ 
 

ستم به  ستمو بردم تا معجون رو بردارم که د تو دل این غار یک معجون پ هانه د
مش د نیدم که متوجه یه دیوار نامرئی خورد که با لم ستمو ک سوخت د ستم 

 سوخت ش شدم که بعد از چ د نانیه جوش خورد!
 این چه دیوارب که به من صدمه زد از چی ساخته شده؟!
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خواستتتم باز دستتتم رو ببرم ستتمتش که ستت گ به جاب خودش برگنتتت انگار 
 چیزب ننده باشه گردنم رو ماساژ دادم واقعا نمی فهمم چه خبره؟!

سمت ویلیا نتم  شده،آقارو باش دنیارو آب برگ م که دیدم ی وز به آنجل خیره 
 ببره این رو عنق آنجل به یمروت میبره!

 رفتم تو ذی ش که متوجه خود در گیریش شدم
شام باید  صال اون به چیه یه خونا آخه من چئور آنجل رو وارد دنیا کثیفم ک م ا

 امید داشته باشه آخه چرا عاشق اون معصومیت نگایش شدم؟!
 م ک ارش ننمتم رفت

 +ویلیام این فرراب الری رو بزار ک ار ی وز که چیزب ننده!
شدم  شقش  نده ولی من عا نرل م ه بدبختم یمی ه ی وز چیزب ن تتتت خوب م

 اخه چرا سم؟!
 +چون عنق خبر نمی ک ه!

 ت تو که به عنق اعتقادب ندارب از کجا میدونی!؟
خوانش؛من الزمی به +تو که اعتقاد دارب،عنتتق بمونه واستته کمتتایی که می 

 عنق ندارم!
به خودم حرکت دادم به دیواره ب غار تریه دادم ستترم و پاب راستتتمو به دیوار 
متس براب یک دیقه خواب له  نمام خ متم خیلی وقته چ نمامو ب مبوندم چ چ

 له می زنه اما متاسفانه ما خوناشاما از نعمتی به نام خواب محرومیم
........................................................... 

 
 "آلیس"
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 +متتتتتتامتتتتتان کجا میرب؟!
 مامان،بابا دستی برام ترون دادن

 مامان،بابا_مواظن خودتو آنجل باش دخترم ما اون رو به تو می سمریم 
 +نتتته مامان دارب کجا میرب؟ بابا تو یه چیزب بگو

 بابا_ما!؟نه دخترم شما دارین می رین 
 ه+نه نتتتتتت

نم آبی بهم  شدم یه جفت چ ستی از خواب که نه کاب*و*س بیدار  با ترون د
 خیره بود.

 جدیت تو نگایش از نزدیک بینتر به چنم می اومد 
 _چیزب شده؟!

 +نه کاب*و*س دیدم!
 _باشه

 رفت!بعد از چ د لحظه با یه بئرب آب اومد آب رو به طرفم گرفت.
 به آب خیره شدم که ترونش داد

 یمت چ د روز پیش که شمارو آوردم غار گرفته بودم._بگیر،دی ی ن
 باز عرس العملی ننون ندادم که بئرب آب رو انداخت تو ب*م*لم!

 _یر غلئی می خواب برن دیگه به من ربئی نداره!.

........................................................... 
 

 با تعجن و چنماب درشت شده به سم خیره بودم!
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 دیوانمت.!!! این
 سم به طرفم برگنت چنم غره اب برام رفت م م تو حالت تعجن مونده بودم!!
نم غره میره اوف،آنجل  نه ای قدر چ نماش کج ن نم!،یهو چ نه نگران این چ
سرجاش  صورت عرق کرده دید،با نگرانی  شو باز کرد وقتی م و با  نما آروم چ

 ننمت
 _آلتتتتیس!چینده آجی؟!

 +ییچی خواب بد دیدم.
 _خیر باشه.
 +فک نر م

 آنجل نگران نگایم کرد که شونه باال انداختم.
 "آنجل"

که  به دورو اطراف چرخوندم  گایم رو  خدا این آلیس آخر م و میرنتتته ن اب 
ویلیام رو دیدم سرشو به دیوار غار تریه داده بود،داشت بهم خیره خیره نگاه می 

 کرد.
 ور خاب.!سرم رو پایین انداختم،نگایش یه جورب بود؛یه ج

............................................. 
 

 "ویلیام"
شتیم پرواز می  شرار دا نه براب  سم از غار زدیم بیرون مثل یمی شد م و  شن 
کردیم که یه گروه انمان به چنممون خورد آروم فرود اومدیم و به انمان تبدیل 

به چنتتم شتتدیم دور چادرشتتون می دویدیم جورب که فقط یه حلقه منتتری 
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شتن با ترس به دورو اطراف نگاه می  سه زوج از چادر اومدن بیرون دا میخورد 
کردن من به گردن یرینتتون و ویلیام گردن یه نفر دیگه چ گ زدیم بردیمنتتون 
سمت درختاب ج گل به سرعت خوننونو مریدیم و رفتیم سرام نفرات بعدب 

ندا ۵در عری  یا رو ا یام ج ازه  قه تموم شتتتد م و ویل چادر و دقی ختیم تو 
 چادرشونو به آتیش کنیدیم

بعد از اتمام کارمون به طرف غار حرکت کردیم غافتتتتل از چنماب گرگی ه اب 
 خنمگین و مت فر از خوناشام یتتا

 "دنیل"
 دیدم،بی رحمی خوناشام یارو براب یزارمین بار دیدم.

ی تا انمتتتان رو دادن،دیدم در کمال ب۶دیدم چئور درعری پ ج دقیقه ترتین
نیدن،یمه چی رو دیدم و یه روزب انتقام یمه  شون رو به آتیش ک رحمی چادر

 ب ای ارو می گیرم م تظرم باشین خوناشام یاب کثیف و رذل
................................... 

 
 "آلیس"

نون به ک اره ب غار  ست نیدن د شدم ک سم و ویلیام رفتن متوجه چیزب  وقتی 
و کنیدم که قرمز شد اون قممت غار ولی در رفتم سمت یممن جا آروم دستم

نامرئی باز ننتتد خوره افتاده به جونم فرار ک م قرارنبود تا آخر عمرم تو این غاره 
 یرچقدرم جادویی باشه

 آنجل_آلیس
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 یمونجور که بادقت منغول وارسی غار بودم 
 +یوم

 _چیرار می ک ی؟!
 +دنبال راه نجاتم از این زندان !

رق چیزب تو غار شتتتدم به ستتمتش حرکت کردم دستتتمو تو این بین متوجه ب
 کنیدم روش که ترونی خورد و باز شد 

 +آنجتتتتتل آنتجل خوایرب بیا!
 با سرعت به سمتم حرکت کرد 

 _چی شده آلیس؟!
 +ای و نگاه کن!

آنجل یرم به اون بئرب نگاه کرد دستنو برد سمت بئرب که فضاب دور بئرب 
 برداره!!!!آبی شد و آنجل تونمت بئرب رو 

بعد از برداشتتتن بئرب متوجه کتابی کوچیک شتتدیم دستتتمو جلو بردم و اونو 
متیم کتابو بین خودمون باز کردیم  ن شتم اروم با آنجل رفتیم و کف غار ن بردا

 که متوجه.....
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 
بایم دستتتمونو به متوجه شتتدیم نوشتتته یاب کتاب مرئی نیمتتت یهو م و آنجل 

 نوشته یا کنیدیم
 من و آنجل+ای ا که نامرئی ان!

 که متوجه شدیم جایی که دستمونو گذاشتیم مرئی شده !
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نیدمو  ستمو ک شدن این بار من د نید که نوشته یا باز نامرئی  نو ک ست آنجل د
 آنجل دستنو گذاشت که باز نامرئی بودن!

 ا مرئی شنانگار فقط باید یردو دستمونو روش میزاشتیم ت
 بهم نگایی کردیم و با یم دستمونو گذاشتیم زیر نوشته یا

 )"معجون بازگنت به دوره ب انمانیت "
معجون انمتتانیت فقط براب خوناشتتامانی استتت که از دوران کودکی خود به 
وجود می آید به خاناشام یا از گور برخواسته می گوی د و به گورب که خوناشام 

ستتال در آن زندگی می ک د و فقط در  ۱۰داکثر زماناز دوران کودکی خود تا ح
شتتن از آن درآمده و شتتروع به تغذیه می ک د انواع معجون یا که عبارت اند 
شامیو چ دین معجون دیگر به وجود می آید  مانیت.معجون خونا از:معجون ان
اما یک معجون انمانیت از زمان گذشته در این غار پ هان شده که فقط با قلبی 

وان آن را به دست آورد و نوشته یاب این کتاب را فقط کمی می تواند پاک می ت
بخواند که داراب معصومیت زیاد به دور از ییج شیئ تی و شیئ تی زیاد یمراه 

 با معصومیت دارد این فرد وجود ندارد و اگر باشد دو انمان جداگانه است 
 ....طرز استفاده ب این معجون براب خوناشام یا به گونه ایمت که

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

باید کثیفی روب خود را جبران کرده و روحنتتان به حداکثر پاکی یک انمتتان 
نه می توان د کتاب را  به معجون دستتتت بزن د و  نه می توان د  برستتتد وگرنه 

 بخوان د.(
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 با تعجن کتابو که تموم شده بود بمتیم 
 داشت و بعد بایم زدیم زیر خ ده آنجل ، من+حاال ای ا به ما چه ربئی

صداب  شتم که  شدم و برش دا شدیم که از جلد کتاب کاغذب افتاد خم  بل د 
بال زدن از بیرون اومد فورب معجونو کتاب رو به ستترجاش برگردوندیم کاغذم 

 من تو جیبم مخفی کردم
 +آنجل حواست باشه اصال به چ د دقیقه پیش فرر نمیر ی باشه؟

 _باشه.
 ار شد و پنت سرش ویلیام اومدسم وارد غ

مبتا بزرگی که پیدا کرده  س گ نرم و ن مته بودیم و با  ن س گ ن م و آنجلم رو 
بودیم بازب می کردیم من ستت گو پرت می کردم ستتمت آنجل و یمی جورب 
ذین خودمونو منتتغول بازب کردیم ستتم و ویلیام فقط ی گیده نگایمون می 

  گ ننمته بودیم.کردن معموال ما کارب نمی کردیم و رو س
 

 "سم"
شدم رفتم تو فررشون اما جز بازب خبرب از فرر توش  نروک به دخترا خیره  م

 نبود
 به ویلیام اشاره زدم منروک می زنن سرشو به ع وان تائید حرفم ترون داد 

و این دفعه یر دو بهنتتون زل زدم جاب جالن ماجرا این بود که ای قدر بازب 
 کردن تا خوابنون برد!!

 یام؟!+ویل
 _چیه!
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 +ای ا چنون بود؟!
 _نمی دونم!

 یر دو شونه اب باال انداختیم و رو س گمون دراز کنیدیم 
 اما یردو تو فرر ای ره این دوتا چنون بود!

 "دنیل"
ستتیایی بود که اطرافم می دیدم به شتترل گرگی ه ایم در اومده بودم و تو ج گل 

 قدم می زدم.
 د و االن خونم ج گلی که تا پارسال مران تفریحم بو

مانه  شتم ولی االن خودم یه موجود اف سال به موجودات ماورا اعتقاد ندا تا پار
اب یمتتتم تا پارستتتال قرار بود با آنجل ازدواج ک م ولی االن به ازدواج حتی 

 فرریم نمی ک م
 

 "داناب کل"
یر کدام در جایی به ستتر میبردند خوناشتتام در فررو خیال فردایی شتتاید بهتر 

 فرر انتقام آلیس ، آنجل در عالم خواب! دنیل در
 دنیایاینان بایم فرق داشت سبک زندگی اشان رویاینان یمه چیز

 ولی یمه یک نقئه منترک داشت د! 
 آن یم خمتگی اشان از این دنیا و تمام سیایی اش.

 و اما پدر و مادر آنجل و الیس که در فرانمه نگران دختراننان بودند 
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شتتده بود مادربزرگ آنجل ، آلیس خوب شتتده بود و تصتتمیم رفت نتتان قئعی 
 دلیلی براب ماندننان نبود آنها بر می گنت د!

حال که در یواپیما ننمته بودند ییجان و دلنوره اب وصف نندنی وجودشان 
 را گرفته بود!

 یواپیما به پرواز در امد یمه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد
 سیایی که از یواپیما بیرون زد و..اوج گرفت نان تران شدید یواپیما دود 

 سقوط یواپیما داد ممافران و سیایی مئلق
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "سم"

 صداب زنگ موبایل آلیس اومد تازگیا آنتن میده
 شماره روش که نوشته بود لی دا گوشی رو گذاشتم دم گوشم و ساکت موندم

در ی ره پ_آلیس اخبارو دیدب یواپیما فرانمتتته به آمریرا ستتقوط کرده مثله ا
 مادرتم تو اون یواپیما بوده

 آروم گوشی رو از گوشم فاصله دادم
 نگایم رو برگردوندم چنماب م تظر انجل روم بود

 نگایم رو به یمه جا گردوندم و درآخر
+آنجل،آلیس یمین االن برمی گردین خونه ولی واب به حالتون اگه بفهمم به 

 کمی چیزب گفتید یمه با تعجن نگام می کردن
 د برین دیگه+

 گوشی آلیمو براش پرت کردم 
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 +خدافظ موفق باشین
 آلیس و آنجل باتعجن به طرف غار حرکت کردن وقتی دیدن در بازه

 مثل پرنده اب که از قفس آزاد شده باشه دویدند
 

 "ویلیام"
 +ستتتم چرا ای رارو کردب؟!

 _مجبور بودم
 +د آخه چرا؟

 _چون خبر رسید پدر مادرشون فوت شدن
 بمته شد و سرجام ننمتم حاال به سم حق می دادم دی م

 "آلیس"
با تمام وجود می دویدیم وقتی به جاده اصلی رسیدیم صبر کردیم نفممون جا 

 بیاد
 یه ماشین از دور می دیدم به آنجل اشاره کردم و بایم رفتیم طرف ماشین

 خدارو شتترر قبول کردن و مارو رستتوندن خونه با ورودمون با جمع کثیرب از
 دوستامون رو به رو شدیم

 یری یری می اومدن و ب*م*لمون می کردن
 لی دا اومد سمتم

 _تملیت میگم بهتون 
 و مارو ب*م*ل کرد با تعجن به اطراف نگاه می کردیم االن دقیقا چی شده؟
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 +صبر ک ین چی میگین شما؟ما یفر بودیم و از ییچی خبر نداریم
 مامان بابات توش بودن سقوط کرده لی دا_من که زنگ زدم گفتم یواپیمایی که

 مات به رو به روم زل زده بودم آنجل ننمت رو زمین
 _نه نه این امران نداره امران نداره نتتتتته

 و یق یق گریه یاش به اسمون رفت
 

 =یک یفته بعد=
 با چنماب گود افتاده ک ار قبرشون ننمتیم اشک صورتمونو خیس می کرد

نه حرکت کردیم یک یفته گذشتتته ولی ی وز آروم بل د شتتدیم و به ستتمت خو
 غممون تازست 

 آیی می کنم و به سمت خونه حرکت می ک یم 
از ستتم و ویلیام خبرب نداریم قصتتدم نداریم خبرب بگیریم اما آنجل یرم بی 
قراره شتتبا زل میزنه به بیرون انگار دلش یم براب مامان بابا یم ستتم و ویلیام 

 ت گ شده
 قاتبه سالمت عقلش شک میر مدیوونمت دیگه بعضی او

اوف با رستتیدنمون به خونه خودمو رو تختم پرت کردم خمتتته بودم یم روحی 
 یم جممی واقعا خمته بودم از یمه چیز و یمه کس

 "آنجل"
حس و حال این روزام عجیبه دلت گ مامان بابام ولی دلم براب غار،ستتم ویلیام 

 و نگایاب عجیبش ت گ شده 
 تو خوابم انگار التماسم میر ن ولی به چی نمیدونم چنماب سبزش شبا میاد 
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نگایمو به پ جره اتاقم دوختم که جغد سفید و چنم زمردب رو دیدم بی اختیار 
 بل د شدم و پ جرمو باز کرد آروم پرزد و رو پایه ص دلی آروم سرشو ناز کردم 

....................................... 
 

 یمه براب مامانم بابام ویلیام سم اون غار +می دونی دلم ت گ شده براب
 به چنماش نگایی انداختم م و عجین یاد کمی می داخت

 "سم"
نمی دونم چ د روزه دخترا رفتن ولی ویلیام دیگه طاقت نیورد و گفت میره پیش 

 آنجل
 از روزب که رفتن یمه چیز مثل قبل شده تررارب

 با وجودشون از روزمرگی در اومده بودیم 
 الن..اما ا

نا بودن رو از  که وقتی او جادویی  گه اون  جا یم دی غار دوختم ای  به  گایمو  ن
 دست داده

 "ویلیام"
داشتم از ذوق میمردم دله آنجل برام ت گ شده حاال یرچقدرم دلش براب سمو 

 غارم ت گ شده باشه مهم ای ه براب م م دلش ت گ شده
 آنجل_نمی دونم چرا چنمات آش است

عاشتتقت شتتدم خوناشتتام یا که قلن ندارن پس چه جورب  م م نمی دونم چرا
 عاشق شدم من؟
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 "داناب کل"

روزیا مثل باد می گذشتتت د آنجل با جغد ستتفید انس گرفته و دردودل می کرد 
 آلیس نیز روزیایش را با کتاب یایش می گذراند

 امروز وکیل پدرشان می آمد و وصیت نامه را می خواند
صبر م تظر بو شد یردو خوایر بی  دند زیرا رازیاب پدرشان نیز امروز فاش می 

 واقعا لحظات استرس اورب بود 
با صتتداب زنگ الیس به طرف در رفت و انجل به ستتمت اشتتمزخانه بعد از 

 تعارفات معمول وکیل وصیت نامه را خواند
سه دنگ به آنها تعلق  سه دنگ  شت  شان دا سایلی که  پدر تمامی خانه یا و و

سمس گرفت و درآخر وکیل نا ست  شان ا مه اب به انها داد وگفت از طرف پدر
 خدافظی نموده و رفت

 انجل و آلیس نامه را باز کردند
 "آلیس"

متم  متید یع ی من در میانتان نی سالم دخترانم اگر در حال خواندن این نامه ی
عزیزانم کلید آزماینتتگایی که در زیرزمین خانه امان یمتتت در کنتتوب میز 

ید یمه چیز را راجن من بفهمیدید و درآخر ازیم کارم استتتت شتتما می توان
 مراقبت ک ید شمارا به یم دیگر می سمارم

 خداحافظ پدر شما الرس واتمون
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
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 "آلیس"
نامه رو انداختم رو میز و دویدم ستتمت اتاق کار بابا کلید برداشتتتم و با انجل 

ل ه عالم وستتایرفتیم زیر زمین با ورودمون بایه آزماینتتگاه روبه رو شتتدیم که ی
بود و کلی کتاب دستتت نوشتتته با دین باز به آزماینتتگاه نگاه می کردیم این 

 آزماینگاه چئورب به وجود اومده
یهو چنمم به کتاب دست نوشته اب خورد که خئش آش ا بود با ک جراوب به 

 سمت کتاب رفتم و از رومیز برداشتم خط بابام بود 
 +آنتتتجل انجل بیا!

 _بله چینده
 و نگاه کن+ای 

صداب بل د کردم با یر جمله اب  شروع به خوندن با  آروم کتاب رو باز کردم و 
 که می خوندم تعجبم بینتر و بینتر میند

 +آنجل 
 _بله!!!!!

 +یع ی بت تا بتتا واقعا
 _نمی دونم نمی دونم آلیس!!
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 ق شده بودنوشته یارو به یاد آوردم درمورد گیایان و موجودات افمانه اب تحقی

 کال کتاب که نه کلرمیون موجودات شگفت انگیز بود
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 سامورایی یا،جن یا،ارواب و....
 خیلی چیزاب دیگه تو صفحنون درموردشون توضیحم داده شده بود

 خیلی جالن بود مثله ای ره بابام کاشف بوده درمورد این چیزا
 +آنجل

 _بله
 زشون عرمم داشته+به نظرت بابا چه جورب این یمه چیز میدونمته و ا

 _تو ج گل پره از عجاین
 +آره موافقم

 از آزماینگاه اومدیم بیرون و رفتیم تو اتاقمون
 "آنجل"

جغد سفید ۹با ورودم به اتاق جغد رو در انتظارم دیدم نگایی به ساعت کردم: 
 پیداش میند سرشو نوازش کردم۸:۰۰یمینه از ساعت

 +ببخنید امنن دیر اومدم اخه میدونی...
 ام اتفاقات امروز رو تا به االن تعریف کردموتم

عا  گاه بود ولی واق ناخودا غد احمتتتاس آرامش میرردم  با این ج با حرف زدن 
 آرامنش ستودنی بود

 
 "سم"

 ویلیام پرواز ک ان اومد سمتم تبدیل که شد ک ارم ننمت
 _سم یه اتفاقی افتاده

 +چی؟
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 نه اب_پدر آنجل و الیس یه کاشفه اونم کاشف موجودات افما
 سرجام سیخ شدم 

 +و مملما این دوتا خوایر کار پدرشونو ادامه میدن
 _آره

 کالفه دستی به مویام و پنت گردنم کنیدم نباید این اتفاق می افتاد نباید
و چقدر ستتخت بود که کاشتتف دیگه اب رو تو این ج گل ببی م که یا غذاب 

 موجودات مینن یا یری از خودشون!
 ب شروع به باریدن کردیمون لحظه بارون شدید

 +داشتی میومدب بارون میومد؟
 _نه ولی ابرب بود

 +اوکی
شده بود و  متم زل زدم به ج گل چه زیبا  ن شدم و رفتم لبه غار ن از جام بل د 
البته خوف اک توشتتن رنگ یمه چیز ستتبز پررنگ بود یه جورایی به ستتیایی 

یم زیباش میررد یم میخورد و با بارونی که اومده بود براق شتتتده بود که این 
 خوف اک

 
 "آلیس"

با دقت به کتاب زل زده بودم واقعا عالی بود اما ی وز خیلی چیزا مونده بود تا 
 بهش اضافه شه با فررب که به ذی م رسید سیخ سرجام ننمتم

 +انجتتتل آنجل آبجی بیا
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 _چینده؟
 +من یه فررب دارم

 _چه فررب؟!
 +بیا کاره بابارو ادامه بدیم

 هم زل زده بود که براش توضیح دادم با تعجن ب
 +ببین ما میریم ج گل و درمورد موجودات تحقیق میر یم عین خوده بابا

 یرم تو فرر فرو رفت و بعد 
 _فرره بعدب یم نیمتا

 +آره خیلی خوبه
 _پس شروع میر یم

 +خوبه از فردا شروع میر یم وسایل مورد نیاز یم جور میر یم
 "انجل"

 بیرون فرره خوبی بود به نظرم ای جورب بابایم راضی بود از اتاق الیس اومدم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
شن شد و بازم جغد سفید دردودل من بایاش و بعد اون میرفت م م میرفتم به 

 خواب.
 "داناب کل"

ویلیام به ستتم خبر داد از فردا انجل و آلیس کار پدرشتتان را ادامه می دی د یر 
 اما آنقدر زود را پیش بی ی نمی کردنددو می دانمت د این اتفاق خواید افتاد 
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از ستتوب دیگر دنیل با گروه گرگی ه یا نقنتته کنتتیده و م تظر فرصتتت م استتن 
 بودند

شت از  سختی زیادب را در پی دا ضوعات پیچیده و دریم گره خورده بود و  مو
طرفی گرگی ه یا از طرف دیگر خوناشتتام یا و انمتتان یا که مثلثی را به وجود 

 منخص نبود کدامنان برنده خوای د شدآورده بودند و 
 "ویلیام"

یر لحظه عنق آنجل بینتر در قل*ب*م جا می گرفت جورب که نمی توانمتم 
یه جغد  به ع وان  یارم ولی ای ره او من رو  طاقت ب بدون دیدنش  یک روزیم 

 مین اخت برام سخت بود ایی کنیدم و شقیقه یام رو ماساژ دادم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 _ویلیام

 +بله
 ب شده؟_چیز

 +نه
 _به این چیزا فرر نرن

 ذی مو خونده بود
 +سعی میر م
 _یمی م خوبه

 ک ارم ننمت نگایم به طرف اون س گی که آنجل روش می نمت قفل شد
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 سم نگایم رو دنبال کرد 
 _خودت رو دارب اذیت میر ی ویلیام تو که یرشن میبی یش

حیوون که بایاش دردودل  +اما نه به ع وان یه فردب به نام ویلیام فقط یه جغد یه
 میر ه

 بهم خیره شد و دیگه چیزب نگفت
 م م به یمون س گ خیره شدم

سم از ک ارم بل د شد و رو س گ مخصوب خودش دراز کنید و ساعدشو رو 
 چنماش گذاشت
 بعد از چ د لحظه

 _رایی که دارب میرب اشتبایه ویلیام اشتباه
 +م ظورتو نمی فهمم

نده یه ترونی به خودت _به جاب ای رارا برو بهش  ستش دارب تا دیر ن بگو دو
 بده

شته باش برم  مان عادب از من انتظاراب بیجا ندا سم نه یه ان شامم  +من یه خونا
 جلو چی بگم ؟؟!!!

 _امیدوارم ییچوقت پنیمون ننی
 +نمینم

 _امیدوارم ویلیام
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "آلیس"
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اس خ ک و دو دست _آنجل دو تا چرام قوه با چ د تا باطرب زاپاس دو دست لب
 لباس گرم ط اب محرم دوتا دو متر بمته فک ک م دوتا حوله دوتا ممواکو....

ما داریم میریم ج گل این یمه وستتتایل ببریم که  _آلیس معلومه چی میگی 
 نمینه باید مورد نیازارو ببریم 

 +خن ای ایم مهمن
 چنم غره اب برام رفت

داشتتت یه حوله فقط که یردو بل د شتتد و یه دستتت لباس گرم براب خودمون بر
 استفاده ک یم!!

دو تا ممواک برداشت و بقیه چیزارو یمونجور که گفتم از جاش بل د شد دو تا 
 پتوب ممافرتی برداشت
 +عه چادر برنمیدارب؟

 عاقل اندر صفیح نگایم کرد
 _به نظرت تو چادر بخوابیم زنده میمونیم

 +پس کجا بخوابیم
 _باالب درخت

 ؟!!!+باالب درخت چرا
 _تا خوراک حیوونا ننیم

وستایالرو تو کوله ب خودش انداخت و کوله ب م و اورد ده تا ستاندویج سترد 
،چ د نوع میوه،شرالت،آب و خالصه این کولرو با خوراکی پر کرد دوتا شلوار 
جذب منری براق با یه آستین بل د سفید که روش قلن قرمز داشت برداشت 
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مابی توش  نری قرمز که ح شت روش یری به من داد پلیور م گرم بود یم گذا
و اون یری خودش برداشتتت این رو تو یه ممتتافرت مامان بابا برامون خریده 

 بودن
 بعد از آماده شدنمون چنمری به آنجل زدم

 +من آمادم تو چی؟
 _م م امادم فقط یک لحظه صبر کن 

نو ورفت تو اتاق خواب و دوتا کاله بافت ی منتتری آورد پرت کرد طرفم مویام
 جمع کردیم و کاله رو گذاشتیم

 _با ماشین من میریم مال تو قرمزه جلن توجه میر ه
 _نه که مال تو کم جلن توجه میر ه

 +به یر حال مال من منری تو شن ییج جلن توجه اب نمیر ه
 با حرب نگایش کردم که شونه اب باال انداخت و سوئیج ماشی نو برداشت

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 خودمه به وقتش از م م بدتره کجاش مظلومه!!نه باورم شد خوایر 
 +آنتتتجل صبر کن م م بیام دیگه

 سوار ماشین آنجل شدیم و رفتیم ج گل
راستتتش قرار بود فرداشتتن بریم ولی تصتتمیممون عوی شتتد و االن حرکت 

 کردیم بعد از چ د ساعت رسیدیم
 پیاده که شدیم

 _آلیس؟
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 +بله
 ی معلوم نیمت_به نظرت ما چرا صبح نیومدیم شن که ییچ

 +چون صبح یمه چیز معمولیه شبه که موجودات افمانه اب بیدارن
 _اوکی

 کوله یامونو برداشتیم و چرام قوه رو دستمون گرفتیم 
 "آنجل"

گل جمتتتجوگر  تاب ج  گایمونو بین درخ قدم میزدیم و ن گل  آروم تو ج 
میچرخوندیم یهو یویوب اشتت ایی توجهمو جلن کرد ستترمو برگردوندم که با 
نمم به نور  شاره کردم نزدیک تر بیاد که چ شدم ذوق زده ا سفید روبه رو  جغد 

 خیره ک  ده اب از پنتش خورد
 +اون چیه

 صداب ییجان زده آلیس اومد 
 _قتتتتقت وس!!!!

 بالخره حیوون مورد عالقه ب آلیس رو یم دیدم 
 یمینه برام سوال بود قق وس چه شرلیه زیباییش واقعا ستودنی بود

 م بدنش شعله ب آتیش بود که دیده مینداز تما
 ولی من جغد سفیدم رو بینتر دوست داشتم

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آلیس"
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ذوق زده به قق وس نگاه می کردم که تو یک لحظه رو زمین فرود اومد و بعد از 
شده بودم که جغد  شک زده بهش خیره  سم رو جلوب خودم دیدم  چ د لحظه 

 ت و ناباورب به ویلیام خیره شده بودسفید به ویلیام تبدیل شد آنجل با به
 ویلیام_آنجت تل من برات توضیح میدم

اومد جلو و دست آنجلو گرفت آنجل انگار به خودش اومده باشه دستنو پس 
 کنید

 با چنماب اشری به ویلیام خیره شد
 آنجل_تت تو تو چئور تونمتی؟؟!من مت تن...

 و یق یق گریه اجازه نداد حرفنو تموم ک ه
 با عجز به سم نگاه کرد که سم شونه اب باال انداخت ویلیام

یمون لحظه حرکت چیزب بین درختا توجهمو جلن کرد ستتم یم نگایش به 
 اون سمت بود با دقت زل زده بود به اونجا که انگار چیزب دیده باشه

 سم_ویتتتلیام زود دخترا رو ببر غار زود
 ویلیام_چینده 

 سم_چیزب نمرس فقط ببرشون
 نمیایم +ما جایی

 آنجل_راست میگه
 چنم غره اب به یردومون رفت

 سم_ویلیام عجله کن 
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شونش  نو دور کمر یردومون حلقه کرد و رو  ست شو ترون داد و د سر ویلیام 
سرعت باد حرکت کرد در عری یک  سم ترون داد و با  سرب براب  انداختمون 

 نانیه به غار رسیدیم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "سم"

سرم رو ب شدم دندون یاب بعد از رفتن ویلیام  رگردوندم که با گرگی ه اب مواجه 
سمتم که با ناخونم  شی کردم که اونم غرید پرید  نم و ناخونام زد بیرون غر نی

 شرمنو زخم کردم
 ناله اب کرد و باخنم دندوننو به رخ کنید

بالش کردم  گاه تیزم دن با ن که  ید  گه اب جوابنتتو دادم دورم چرخ با غرش دی
خالی دادم ناخونامو تو گوشتتت دستتتش فرو کردم خواستتت حمله ک ه که جا 
 صداب زوزه یاش بل د شد 

یا  جارو گرگی ه  یاد یمین االن ای  مال ز به احت زوزه ب گرگی ه یع ی خئر 
 سروکلنون پیدا مینه

یهو از پنت سرم زوزه چ د گرگی ه ش یدم ازجام بل د شدم و به گرگی ه یایی که 
 م زنده بمونمدورم کرده بودند خیره مینم شانس بیار
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "ویلیام"

 صداب زوزه چ د تا گرگی ه به گوشم خورد
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 نه نه نباید سم رو ت ها بذارم
 +آلیس،آنجل یمی جا بمونین تا ما بیام باشه؟یمی جا بمونین

سم بود با ورودم حمله کردم به  سمت جایی که  و از غار زدم بیرون و دویدم به 
چ د دقیقه اب بود که این دعواب نفس گیر طرفنتتون با یم دیگه میزدیمنتتون 

 بی مون راه افتاده بود 
شدم با  نتم که با دخترا رو به رو  ش یدم برگ نتم  صدایی رو از پ که یه لحظه 
حرب به پهلوب سم زدم برگنت سمتم که به دخترا اشاره کردم نگایی بهنون 

و نت زد رکرد و با خنم غرید یمون لحظه گرگی ه اب به سمتمون اومد که با م
 سرش گرگی ه بیهوش افتاد رو زمین

یمون لحظه چنتتم یری از گرگی ه یا که چنتتماش قرمز و زرد بود به دخترا 
نون حمله ک ه که من پریدم  ست به شد خوا نون خیره  می به خورد با بدج 
سمتش سم با چ د تا دیگه از گرگی ه یا درگیر بود یمون لحظه آلیس و آنجل یه 

بایم  به چوب برداشتتتن و  با خنتتم  یا گرگی ه  نه یری از گرگی ه  بد زدن رو 
طرفنتتون برگنتتت که آلیس چوبو زد تو ستترش گرگی ه به ستتمتش پرید یمون 
شون  نت و لگد از خودم دور لحظه دوگرگی ه بهم حمله کردن که با ناخون و م
سمتش که دیدم آنجل با  نتم  ش یدم برگ مو  صداب ناله ب آلی کردم یه لحظه 

سمت گرگی سمتش که فقط چ گ زدن جیآ پرید   ه اب که رو آلیس بود دویدم 
 گرگی ه رو به بدن آنجلم دیدم

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
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صداب ناله آنجل به خودم اومدم به  شدم با  نون خیره  شده به نماب گرد  با چ
طرفش دویدم دستش رو شرمش بود و خون دستنو رنگی کرده بود سرشو تو 

 ب*م*لم گرفتم
 +آنجل آنجتتتل

شک نگایمو تو شو گرفته  با ا نمم به آلیس افتاد بازو صورتش چرخوندم که چ
بود و ناله میررد صتتورتش پراز عرق بود برگنتتتم که با جاب خالی گرگی ه یا 
نو به  متگی نفس نفس میزد نگای سم رو زمین افتاده بود و با خ شدم  مواجه 
طرف ما چرخوند و با دیدن وضتتعیت ما به ستتمت ما دوید نگایی به آنجل و 

 آلیس رو کولش انداخت آلیس کرد
 _آنجل رو بیار ویلیام زود باش

به غار که رستتیدیم به زخم آنجل زل زدم و از خون خودم تو دی ش ریختم با 
ناامیدب بهش زل زدم ماه کامل بود و یر جراحتی از طرف گرگی ه صتتتدمه ب 

 جبران ناپذیرب رو در پی داشت
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 بهت زدش مواجه شدمسرمو به سمت سم برگردوندم که با صورت 

 +چینده سم؟
 _ویلیام آلت تیس رو گرگی ه گاز گرفته

 +چتتتتتتی؟!
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_یع ی ای ره چون ماه کامله و آلیس رو یک گرگی ه گاز گرفته یر لحظه امران 
 داره به یه گرگی ه تبدیل شه

 +نه!!
 _متاسفانه حقیقت داره

نت  نو چ گ زدن و خونریزب وح شرم ضعیت خوبی نداره  اکی +آنجل یم و
داره خون ما براب جراحتی که از گرگی ه یا اتفاق می اوفته اونم تو شتتبی که ماه 

 کامله انر نداره
 کالفه دستی به گردنش کنید

 _میدونم
نخص بود درد  صورتش م یمون لحظه ناله یاب آلیس باالرفت داد میزد و از 

 زیادب رو داره تحمل میر ه
 _اون تبدیل مینه

شون رفت ی مت به طرف کوله یا شت و دور بازوب آلیس ب شلوار و بلوز بردا ه 
ب*م*لش کرد و از غار زد بیرون به آنجل نگاه کردم صورتش یر لحظه مهتابی 

 تر میند لبهاش رو به سیایی میرفت
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 با دلهره بهش خیره شدم

 +نه نته خدایا بالیی سرش نیاد اب خون لع تی انر کن دیگه 
و بدنش ی وز خون وجود داشتتت به خوناشتتام گوشتته ب پلرم می پرید چون ت

 تبدیل نمی شد و یمین احتمال مرگتنو باال می برد 
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 +نه این اتفاق نمی افته 
 یهو بدن آنجل به لرزش در اومد تن ج کرده بود!!

دویدم طرفنو انگنت دستم تو دی ش کردم تا بمته ننه کف بود که از دی ش 
 بیرون میومد

 عنقم تحمل کن من دوستت دارم +آنجل آنجتتتتتتتل تحمل کن
 دوستت دارم 

 ویمونجور صدام پایین تر میومد تا جایی که به زور به گوش خودم می رسید
 احماس کردم صدایی از آنجل در اومد

 چنامو به طرف صورتش کنوندم
دستمو از دی ش در اوردم و دستنو گرفتم دستمو فنار داد و به سختی دی نو 

 ترون داد
 رش به گوشم رسیدزمزمه ب خش دا

_مت ت ت تم دوست تت تت دارم ویت تلت تیام مت تواظت تن خت توودت وو خت توایت 
 ترم باش

 و دستش تو دستم شل شد
+نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته انتتتتجتتتل نفمم تتت هام نذار خوایش می ک م 

 نتتتترو
 سرشو تو ب*م*لم گرفت و رو به سقف غار فریاد زدم

 تش چتتتتتتتترا؟؟؟؟؟؟؟؟+چتتتتترا گرفتیت
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 



 91 کیکابوس تار

 
 "سم"

آلیس رو گذاشتتتم رو زمین ناله می کرد رفتم باالب درختی که اونجا بود تو یه 
ضا  شرل دادن جیغاش تو ف ستو پاش تغیر  ستخوناش اومد و د صداب ا لحظه 
صداب زوزه اب ازش در  ند تو یه لحظه  می پچید یجمش بزرگ و بزرگ تر می

شد شو  اومد و از جاش بل د  نما نت که چ به طرف درختی که روش بودم برگ
دیدم چنتتماب آبیش ستتیاه شتتده بود و برقی که توش میدرخنتتید آبی بود زوزه 
یاب بل دب ازش به گوشم میخورد و با سرعت دوید نمی دونم کجا فقط دوید 
م م با چنتتم دنبالش می کردم به قق وس تبدیل شتتتدم و دنبالش پرواز ک ان 

 حرکت کردم 
ه بود و تو این شتترایط فقط گرگی ه یا می تونمتتتن کمرش ک ن وحنتتی شتتد

شم خورد دودل به آلیس زل زدم قئعا  ستم دنبالش برم که داد ویلیام به گو خوا
گرگی ه یا پیداش می کردن من باید برگردم کارب ازم برنمیاد به طرف غار پرواز 

 کردم اما نگران این دختر شیئون بودم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
ار بهت زده به ویلیام خیره شتتدم ستتر آنجل رو تو ب*م*لش با رستتیدنم به غ

گرفته بود و میفنرد تمام ت ش میلرزید و فریاد میزد صورتش خیلی سفید شده 
 بود انگار داشت روب از بدنش میرفت

 _ختتتتتتتتتتتتتتتداااااااااا من آنحلمو از تو میخوااام آنتتتتتتتتتجل پاشو 
  پتتتتتتاشو من بدون تو نمیتونم
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 آروم زمزمه کردم 
 +چینده ویلیام؟!

 _سم ستم آنجلم رفت رفتتتتتتت 
و یق یقش خوناشام یا نمی تونن اکثر اوقات گریه ک ن ولی این درد بزرگترین 

 درد براب ویلیام بود
 _سم رفت،رفت داداش رفت

شده بود و رگ  صورتش کبود  شدم  شون و به آنجل خیره  سر +آروم رفتم باالب 
مته نونیش برج شده بود انگار چ د روزه مرده نه چ د دقیقه پیش با ناراحتی  پی

نق آنجل برش  شد ع نقش قلن ویلیام نابود  نق ویلیام بود ع بهش زل زدم ع
مت غروبا بره اتاقش  نتش رفته بود دیگه نمی تون گردونده بود و االن دلیل برگ

 نمی تونمت
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 دستمو رو شونش گذاشتم باید آلیس رو پیدا ک یم

نونی آنجل رو ا شد و پی شو ترون داد خم  سر نم نگایمدکرد و  شه ب چ ز گو
 ب*و*سید

آروم رو کف غار خوابوندش و بل د با آیی که کنتتید به جغد تبدیل شتتد م م 
تبدیل شدم و بایم پرواز ک ان دنبال آلیس گنتیم بعد از چ د ساعت که مثل یه 

ت ک ارش فرود عمر گذشتتتت دیدمش به ویلیام اشتتتاره کردم و بایم رو درخ
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شتن آرومش ک ن چ د دقیقه  سعی دا اومدیم چ دتا گرگی ه دورش کرده بودند و 
 به طلوع آفتاب مونده بود که آلیس آروم شد و گرگی ه یا موفق شدن

به ویلیام اشاره زدم که چه جورب ببریمش به دور و اطراف خیره شد و یرم فرر 
 من آلیس رو ببرم کرد با اشاره بهم فهموند سرشونو گرم میر ه و 

به انمان تبدیل شد و دور اون سه تا گرگی ه می دوید غرشی کردن و رو به آلیس 
 چیزب گفتن 

بعد دویدن دنبال ویلیام تبدیل به انمان شدم و آلیس رو تو ب*م*لم گرفتم می 
دویدم آلیمم غرشی کرد خواست گاز بگیره که گردننو گرفتم دستاشم با دستم 

ه رسیدیم دیگه طلوع آفتاب بود گذاشتمش ک ار آنجل بهش قفل کردم به غار ک
 خیره شد و زوزه یاش آروم گرفت

با نگرانی به بیرون نگاه کردم که با ویلیام رو به رو شدم خمته به دیوار غار تریه 
 داده بود و نگایمون می کرد
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
و رآلیس به شتترل انمتتانیش در اومد به آنجل خیره شتتد دستتتش که می لرزید 

 صورت آنجل گذاشت
به جز تو  گذاشتتتی من  هام  که ت  که رفتی نگو  آلیس_آبجی،آبجی جونم نگو 

 دیگه کمی رو ندارم نگو که بی کمم کردب نگووو آبجی نگو که رفتی
 و یق یق گریه یاش زجه میزد

 _آبتتتتجتتی من بدون تو نمیتونم خیلی ت هام چرا از پینم رفتی ؟
 نتتتتررووووو 
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 اه کردم که دیدم زل زده به روبه روش به ویلیام نگ
 اب خدا این چه بالیی بود سرمون اومد

حاال  که  یدن  قت حرف گوش نم مدن چرا ییچو بالمون او تا دن چرا این دو
 یرینون مرد و یرینون به گرگی ه تبدیل شد 

 واین تازه شروع بدبختی یاب ماست
یا جدید ک ار ب با این وضتتع  یام بتونن  یدوارم آلیس و ویل یا خودت ام خدا ن 

 کمرمون کن
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "آنجل"

 صداب جیآ و ناله یاب آلیس رو مین یدم 
 آلیس_آنجتتل آجی م و ت ها نذار

 این دیوونه چی میگه دیگه؟
ستعی کردم از جام بل د شتم یا حداقل چنتمامو باز ک م ولی موفق ننتدم چه 

 اتفاقی برام افتاده؟!
 ا صورت پراز اشک جلوم دیدم با سختی چنمام رو باز کردم که آلیس رو ب

 +چی شده آلتیس؟
 یهو سه جفت چنم متعجن وگرد شده بهم خیره شد

 +چینده؟!
 یهو ویلیام دوید سمتم و محرم ب*م*لم کرد
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 دستام بی حرکت ک ارم افتاده بود
 +امم چی شده؟

 ویلیام_حرف بزن آنجل حرف بزن بزار باور ک م زنده اب که پینم برگنتی 
 از عنق بهم خیره شدو با چنماب پر 

 صداب سم خیلی جدب از پنت ویلیام به گوش رسید
 سم_ویلیام بیا ای ور

 ویلیام_چرا؟!
 سم_این وضع منروکه

 ویلیام از ک ارم بل د شد و سم روبه روم ننمت یرم نگام کرد و رو به ویلیام 
 سم_تو ضربان قلن و نبضنو مین وب؟

 ویلیام_نته!
 سم دستمو گرفت 
ارب به چنتتمام نگاه کرد وادامه داد یاله ب قرمزب دور قرنیه ستتم_نه نبن ند

 چنمت یمت ویلیام این ویژگی یا برات آش ا نیمت؟
 ویلیام_امت تا نباید ای جورب می شد اون که خون داشت

بدنش بود خیلی خیلی کم بود و خون تو  که تو  کافی نبود خونی  ما  ستتم_ا
 موجن.....

 آلیس بالخره به حرف اومد
 ن چی ؟آلیس_موج

 سم_موجن خوناشام شدنش مینه
 +نه نت ته من نمی خوام خوناشام باشم 
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 سم نگایم کرد و بعد از چ د لحظه
صورتم گرفت با  نو زخمی کرد و اونو جلوب  ست دندون و ناخوناش دراومدن د
نو عقن  ست سم د شدم که  نیده  سمتش ک گاه به  پیچیدن بوب خون ناخودآ

 دم ترسیدم و جا خوردمکنید و من غرشی ازم بل د شد که خو
 +مت تن نمیخوام نمتیتتتخوام

 سم_اتفاقیه که افتاده و تو مجبورب بایاش ک ار بیاب
 با غم بهنون خیره شدم آخه چرا؟

 نباید این اتفاق می افتاد نباید 
 پینونیمو با دستم گرفتم

 +نتته!!
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

۷۸ 
 آلیس_یع ی چی؟االن دقیقا چه اتفاقی افتاده؟

شدین اونم به خاطر گوش نرردن به سم_االن ت شام  و گرگی ه و خوایرت خونا
 حرف ما ولجبازب بی جاتون فهتتمیدب چینده

 یه برقی تو چنم آلیس درخنید 
 آلیس_با من درست صحبت کن
 ویلیام_سم،االن نه وقتش نیمت

 سم سرش رو ترون داد ودیگه حرفی نزد
 +خن من االن چیرار ک م؟



 97 کیکابوس تار

 میاب شرارویلیام_ییچی امنن با ما 
 +شرار چی؟

 ویلیام_خون،خون حیوانات و اگه انمانی بود انمان یا
 +نت ته من خون نمیخورم ترجیح میدم بمیرم تا یری رو برنم

ویلیام_ببین آنجل تو مجبورب چون اگه خون نخورب ک ترل خودتو از دستتت 
 میدب و امران داره به یر کمی حمله ک ی

 با چونه اب لرزون نگایش کردم
 چرا؟ +آخه

 سرش رو پایین انداخت 
 ویلیام_چون این قانوننه.

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "داناب کل"
 یر کدام در گوشه اب به دیوار غار تریه داده و در دنیاب خیال خود غرق بودند

ره چئور خون  جل در فرر ای  چه و آن ره گرگی ه بودن یع ی  آلیس در فرر ای 
 حیوانات و انمان یاب بی گ*ن*ا*ه را بخورد

 یلیام در فرر ای ره حال معنوقش مان د او شده و مهم تر ای ره ک ارش است و
شن با دیدن ماه به  ست آلیس یر ست ا مت چه کارب در سم او نمی دان و اما 

 گرگی ه تبدیل میند و خئرب بزرگ براب آنها بود
آنجل نیز می توانمتتت با کمک آنها کم کم تعادل خود را حفظ کرده و بادیدن 

 حمله نر د اما آلیس.....خون به کمی 
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 "دنیل"
 چیرار کردم چیرار کردم

ته کردم خوایرشو گاز گرفتم االن چینده یع ی؟ آلیس به  ت ت من به انجل حمل
 گرگی ه تبدیل شده یا طاقت نیاورده آنجل چی؟ مرد ؟ یا زخمش سئحی بود 

رار می کردن پیش اون  جا چی نا اون چه بالیی بود اصتتال او با این  با اب 
 اب رذل؟!خوناشام

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آلیس"
نزدیراب غروب بود و سم و ویلیام به لبه غار تریه داده بودن تا خورشید غروب 

 ک ه و برن شرار
 سم_آنجل حرکت کن آلیس تو اصال پاتو بیرون نذار

 بعد رو به ویلیام 
 سم_امنن تبدیل نمینیم

ضظراب به من شه ترون داد آنجل با ا سرشو به مع ی با شده ب ویلیام  ود و خیره 
 آروم پنت سرشون حرکت کردو رفت

 صبر کن ببی م ای ا چرا م و نبردن و کال نذاشتن برم بیرون؟!
نمم خورد آروم رفتم  نمته بودم که از تو غار نور چیزب به چ دپرس کف غار ن
جلوتر که نور ماه رو دیدم یهو احمتاس کردم فرم جلو اومده و چنتمام تیز تر 
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ستم رو آوردم باال که دیدم مو تو جاب جاب اون به چنم میخوره و چ د  شده د
 لحظه بعد

 زوزه ب گرگی ه اب به گوش رسید
 "آنجل"

 سم_د آخه دختر این یه خرگوش کوچولوعه بیا بخور خوننو بهت آدم ندادم که
 با بغن و ناراحتی به خرگوش زل زدم

 +اما جون داره نفس می کنه
خراشتتی رو گردن خرگوش ایجاد کرد و چنتتم غره اب برام رفت و با ناخوناش 
 اونو که ازش خون میرفت جلوم گرفت

گاه دستتتم به طرف خرگوش رفت و اونو  با پیچیدن بوب خون تو بی یم ناخودآ
شد تازه  نو خوردم تموم که  گرفتم دندونام رو تو گردنش فرو کردم و خون گرم

ونده بود به خودم اومد و با اعذاب وجدان به خرگوشتتی که ازش فقط پوستتت م
 خیره شدم

 +مت تن چیرار کردم؟
ویلیام_ببین آنجل انمتتانها میرین شتترار و گوشتتت مرم،آیو واز این قبایل رو 

 میخورن و االن غذاب مایم خون یمت تو باید با این ک ار بیاب
 با غم بهش خیره شدم خواست حرفی بزنه که

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
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ب رگنتیم که یری از البه الصداب زوزه ب گرگی از نزدیری به گوشمون خورد ب
گاه  نید ناخودآ نری بود و برق آبی توش می درخ نماش م درختا در اومد چ

 احماس کردم دشم مه
 سم نگایی عمیق به چنماب اون گرگ انداخت و

 سم_اه لع تی این دختر کی میخواد حرف گوش ک ه
 با تعجن بهش نگاه کردم

 رگی ه تبدیل شده سم_معرفی میر م آنجل این خوایرت آلیمه که به گ
به  مه  مه مهم تر خوایر که میگفتن گرگی متتتت و از ی زوزه اب از اون حیوون 

 گوش خورد و به طرف ما حمله کرد
 سم_ویلیام،آنجل فقط جاخالی بدین نذارین بهش صدمه اب برسه 

خت  مدیم دور در خت فرود او یدیم و رو در ما پر که  ید ستتمتمون  آلیس پر
نت اکی نت  چرخید و با زوزه ب وح سم از جاش پرید و پ سم حمله کرد  به 

 سرش ایمتاد آلیس اعصبانی برگنت و به سمتش پرید
متیم چیرار ک یم و آخر این  سترس زایی بود م و ویلیام نمیدون واقعا لحظات ا

 قضیه چی مینه
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
ستتم_ببین آلیس آروم باش تو می تونی با آرامش جلوب اعصتتبانیت و خوب 

بین من ستتمم به من اشتتاره کرد و ادامه داد اونم خوایرته وحنتتیت رو بگیرب ب
 آنجل. اونی که ک ارشه ویلیام مارو نمین اسی
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شده بود آروم با ویلیام از رو درخت اومدیم پایین بی اختیار رفتم  انگار آرومتر 
ستتمتش دستتتمو دراز کردم تا ستترشتتو نوازش ک م یه میلی متریش دستتتمو نگه 

سترس به بقیه ن شتم با ا سم بالخره دا سر گفت نتر شاره  سم با ا گاه کردم که 
دستمو رو سرش گذاشتم و چنمامو با ترس بمتم بعد از چ د لحظه که اتفاقی 
نیوفتاد چنمامو باز کردم و زل زدم بهش چنماشو به من دوخته بود یک لحظه 
تو عمق چنتماش چنتم آبی آلیس رو دیدم که یمون لحظه صتداب بل دب به 

 شرمتن شینه یا ترکیدن بمنگوشمون خورد مثل 
شد م و با پ جه یاش به عقن یل داد که پ جه یاش بدنمو  نی  یهو آلیس وح

 زخم کرد افتادم زمین دستنو آورد باال که بی اختیار ناله کردم 
 +نه

یهو برق نگاه آلیس عوی شدوعقن عقن رفت یرم نگایمون کرد و شروع به 
 دویدن کرد

 +نه آلیس نه
 ا بهت به سم و ویلیام خیره شدمزخمام جوش خوردن ب

 سم شونه اب باال انداخت
 سم_خواب خوناشام بودنه

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آلیس"
با تموم وجود می دویدم من چئور تونمتتتم به خوایر خودم حمله ک م چئور 
یک لحظه حس کردم دشتتمن خونیمه و باید برنتتمش من میرم از جمعنتتون 
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ک ک ن ولی به من نه من براب یمنون فاصله میگیرم اونا می تونن به آنجل کم
 خئر دارم

 باید ازشون دور باشم 
نتر بود و ای و االن فهمیده  شامایم بی سرعت من از خونا سرعت می دویدم  با 

 بودم 
اونقدر دویدم که نمیدونم کجا رفتم یه غار معمولی با ستتخره اب بل دب رو به 

گاه ز وزه ب بل دب از اعماق روش آروم رفتم رو ستتخره و به ماه زل زدم ناخودآ
 ی جرم بل د شد

 من میدونمتم گرگی م اما نمی دونمتم خئرناکم
 یهو صدایی از پنت سرم اومد

 _تتتتو کی یمتی ای جا چیرار میر ی؟
 به طرفش برگنتم 

 یه گرگی ه مثل خودم
 _ بگو ای جا چیرار میر ی

 +مت تن آلیمم تازه دینن گرگی ه شدم و ..
 پرید وسط حرفم

 یمی؟!_تتو آل
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 +آره من آلیمم
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 یهو به طرفم دوید و شونه یامو تو دستش گرفت 
 با شدت ترونم داد

 _آنجل چی؟آنجل خوبه
 +تو خوایرمو از کجا مین اسی

 _ای ش مهم نیس بگو حالش خوبه یا نه
 +خوبه خیلی خوبه من به خاطر خودش ترکش کردم تا صدمه اب نبی ه

 _چینده؟
 این حرفش ننمتم و یمه چی رو براش تعریف کردم دلم پر بود که با

_که ای ئور تو میتونی یمین جا بمونی و با کمک ما یمه چیز رو درمورد گرگی ه 
 یا بفهمی

 +شما؟
 _آره من و سه نفر دیگه تو گرویمون

 +تو کی یمتی
 _دنیل

 +دنیل دیگت ..
 _یادت اومد

 +تو دوست پمر سابق آنجلی
 آیی میرنه

 _آره من یمونم
 ولی تو چرا تو این وضعی یع ی چرا گرگی ه اب؟+

 _راستش...
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﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 _راستش چئورب بگم وقت و حوصله ب یه داستان رو دارب؟
 +آره برام تعریف کن

_من عاشتتق آنجل بودم ی وزم یمتتتم قرار بود برم خواستتتگاریش اما یه روزب 
نون کردم نمی دونم چه جور ستام بریم ج گل گم شد با دو ب یهو خودمو قرار 

وسط ج گ یه عده گرگی ه و خوناشام دیدم خوناشاما وحنیانه حمله می کردن 
و گرگی ه یا یم مبارزه تو این بین یری از خوناشاما خواست بهم آسین برسونه 
که یری از گرگی ه یا گازم گرفت در اصتتل میخواستتت از اونجا دورم ک ه ولی 

وقتی دیدم خئرناکم از یمه  خن اون شتتبم ماه کامل بود و من گرگی ه شتتدم
فاصله گرفتم عنقم رو از خودم روندم تا در امان باشه من چون دوستش داشتم 

 ازش گذشتم تا خوشبخت شه
 +اما تو چئور تونمتی؟تو عاشقش بودب؟

 _یمونئور که تو تونمتی
 و من دیگه حرفی براب گفتن نداشتم حرفش کیش و ماتم کرد به یمین راحتی

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 
 آنجل""

 خبرب از آلیس نداشتم مثل مرم پرک ده بال بال میزدم
 +سم آلیس کجاست ویلیام آلیس کجارفت خالصه کالفنون کرده بودم 

 ولی دست خودم نبود نگرانش بودم 
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 +خن یه کارب ک ین دیگه
 یهو سم انگار داشت م فجر میند با اعصبانیت به حرف اومد

طلوعه خورشتتیده بعدشتتم ما  ستتم_می خواب ما چیرار ک یم دیگه نزدیره
صدمه  نمیتونیم آنجل آلیس رو خودش ک ترلی نداره یر لحظه امران داره به ما 

 بزنه میفهمی؟
اون گرگی س ولی ما خوناشامیم درست نقئه مقابل یم یا واضح تر بگم دشمن 
درجه یک یمدیگه بهتره از یم دور بمونیم چون نه ت ها اون که تویم خئرناکی 

 ادل ذی ت نرسیدبو ی وز به تع
 +اما....

 سم_اما نداره
 سرمو با ناراحتی پایین انداختم 

ویلیام_آنجل ستتم درستتتت میگه م ئقی فک کن شتتما االن براب یم خئر 
 محموب میند

 +باشه
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "آلیس"

طلوع خورشید بود که حس کردم دارم به انمان تبدیل مینم دنیل انگار متوجه 
شد و  ست شد که از جاش بل د  رفت تو غار بعد از چ د لحظه دخترب با یه د

 لباس اومد بیرون 
 _سالم
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 +سالم تو کی یمتی؟
 _آش ا مینیم فعال بل د شو ببرمت پنت غار لباس بموشی

به لباس تو دستتتش زل زدم که ه بود براب م ی که تا االن تمام لباستتام مارک و  
 ورمدرجه یک بودن واقعا سخت بود این رو بموشم اما خن مجب

پنت غار رفتیم و اون دختر بهم لباس رو داد و وقتی دید دارم انمان مینم بهم 
 پنت کرد تا راحت باشم 

 از این کارش خوشم اومد چون واقعا خجالت می کنیدم
 لباس رو که پوشیدم زمزمه کردم

 +من آمادم
 بدون ای ره به طرفم برگرده حرکت کرد

 _دنبالم بیا 
 تو غار  پنت سرش حرکت کردم که رفت

مثل تمام غاریاب معمولی تاریک و نم اک بود وستتط غار آتیش روشتتن کرده 
 بودن که موجن گرما و روش ایی ناچیز غار شده بود  

 نگایم به یه دختر و پمر خورد که ک ار دنیل ایمتاده بودند 
 دنیل جلو اومد و دستنو به طرف من گرفت

مون و دستش رو به طرف دنیل_بچه یا معرفی میر م آلیس عضو جدید گروی
 اون دوتا دراز کرد 

 _ آیان و المیا
 بعد رو به دخترب که بهم کمک کرده بود کرد
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 دنیل_کاترین
 کاترین،المیاو آیان_خوشبختیم

 +یمچ ین
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "آنجل"

 کالفه روب س گی ننمته بودم و پایامو ترون می دادم 
 ویلیام اومد ک ارم ننمت

 چرا کالفه اب؟ویلیام_آنجل چی شده 
 +نگران آلیمم ما حتت...

 حرفم رو قئع کرد
 ویلیام_آنجل م و نگاه کن

 با کالفگی تو چنماش زل زدم
کارب  ما نمی تونیم فعال  ما، که براب  هت می گم آلیس خئرنا _عزیزم دارم ب

 ک یم خانمی
 +اما می تونیم خودمون....

تس؛اوال ما نمی تونیم چون خوناشامیم دوما ما ی وز  تو رو به تعادل ذی ی _یی
 نرسوندیم باید کم کم بریم جلو

 سرمو انداختم پایین 
 چی میتونمتم بگم چجورب بهنون میفهموندم نگران خوایرمم

 _نا می دونیم نگران خوایرتی اما این رایش نیمت
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 با تعجن بهش زل زدم که
نه ذین  خاطر یمین ی وزم میتونم ذی تو بخونم وستتم میتو به  خالقتم  _من 

 مون بخونه چون س ش از ما بینترهیردو
 با ای ره ییچی از حرفاش نفهمیده بودم سرم رو به مع ی باشه ترون دادم

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "سم"
یمه ب حرفاب ویلیام و آنجل رو شتت یدم اما توجهی ننتتون ندادم راستتتش م م 

 نگران اون دختر شیئون و تخس بودم اما کارب از دستم بر نمیومد
نیم نمی دونم اون تازه گرگی  موب می شمن خونیش مح شده و یمه ب ما د ه 

 چی بگم تمام این اتفاقات یهویی پیش اومد و مارو واقعا شگفت زده کرد
 آلیس و آنجل خیلی یهویی دنبالمون اومدن

ران  جل زخمی ام تادن تو اون ج گ آلیس گرگی ه شتتتد و آن ما اف و تو ج گ 
 خوناشام به زندگی برگنت  درصد بود اما با خون ویلیام در قالن۹۹مرگش 

 من نگران یردوشون بودم 
 یر دو تازه کار و بی تجربه یردو ی وز کار داشتن تا به تعادل برسن

ست  سعی و تالشمونو میر یم تا آنجل ک ترل خودش رو به د من و ویلیام تمام 
 بیاره

 امیدوارم تو راه آلیس یم کمایی قرار بگیرن تا کمرش ک ن
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
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 یل""دن
 آلیس گوشه اب از غار تو فرر فرو رفته بود رفتم ک ارش ننمتم

 +منرلی پیش اومده آلیس؟
 _نت ته نه فقط.....

 و حرفنو ادامه نداد
 +آلیس چینده؟

ساب خودمو  شده و یم دلم می خواد لبا ستش یم دلم براب خوایرم ت گ  _را
 بردارم و بموشم نه یری دیگه

س برام ممتتخره و خ ده دار بود اما دلت گیش بهش نگایی انداختم این مورد لبا
 به آنجل رو درک می کردم   با فررب که به سرم زد به آلیس نگاه کردم

 +آلیس؟
ستتوالی نگام کرد که براش نقنتتم رو توضتتیح دادم از صتتورتش منتتخص بود 

 راضیه
 چنمری بهش زدم

 +االن فقط باید صبر ک یم شن بنه و نقنمون رو عملی ک یم
شدم و رفتم پیش آلیس با ذوق  نونه تائید ترون داد از ک ارش بل د  شو به ن سر

س گ تیز می کرد با ای ره  شو با  شت خ جر سرش پایین بود و دا متم  ن آیان ن
 گرگی مت اما خودش میگه عادت کرده یه چیزب براب دفاع داشته باشه

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آلیس"
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نه بیرون که اومدم با دیدن شد و موقع عمل کردن نق  ماه دوباره به گرگی ه شن 
 تبدیل شدم لباسه یم پاره شد

 دنیل یم شلوارب به بازوش بمت و تبدیل شد 
با یم حرکت کردیم تا رستتیدیم به غار ستتم،ویلیام فک ک م باید آنجلم اضتتافه 

 ک م.
 آروم آروم جلو رفتیم و پنت سخره ب بل دب پ هون شدیم 

ستتمتش برگنتتتم تا  صتتداب نفمتتاب ت د و با حرب دنیل رو می شتت یدم به
شت رو ل*ب*ش به  شارش رو باال آورد و گذا نت ا ستمو چیزب بگم انگ خوا

 ننونه ب ییس حرفی نزن
 م م سروت کردم و به غار زل زدم ولی ک جراویم گل کرده بود ناجور 

یمون لحظه ستتم،ویلیام به یمراه آنجل از غار اومدن بیرون آنجل بدجور تو 
شو برام ترون  سر نه یهو از ک ارم بل د فرر بود دنیل  شروع نق نونه ب  داد به ن

سمتش که زوزه ب  سم و ویلیام با دیدنش پریدن  نید  شد و زوزه ب بل دب ک
 دیگه اب کنید و دوید 
 صداب داد ویلیام اومد

 ویلیام_آنتتتجل ترون نمی خورب از جات
آنجل منخص بود تعجن کرده آروم از پنت به سمتش حرکت کردم با شتاب 

 برگنت یرم بادقت نگایم کردبه سمتم 
 آنجل_آلت تیس تویی؟؟

 فقط نگایش کردم که به سمتم اومد و سرم رو ب*م*ل کرد
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 _کجا بودب آلیس؟ خیلی نگرانت بودم 
غار چون یهو  مدم بیرون و رفتم تو  بازم چیزب نگفتم آروم از ب*م*لش او

 اومده بودیم وقت قفل کردنش پیش نیومد
 دو دست بود بود یری گرم و یری سرد لباسامو برداشتم که سرجمع 

 اومدم بیرون آنجل بهم خیره شد انگار بغن کرده بود 
 _آلت تیس تو.. 

 و سرشو پایین انداخت رفتم سمتش آروم سرم رو تو ب*م*لش فرو کردم
 +آنجل مواظن خودت باش خوایرب شاید دوباره یم رو دیدیم

دنبال کردم و دیدمش با  و به ستترعت دویدم و ازش فاصتتله گرفتم بوب دنیل رو
سم و ویلیام بهم جلن  نیدم که توجه  نم به اون دوتا زل زده بود زوزه اب ک خ

 شد 
 یردو به چنمام زل زدن

 سم و ویلیام_آلتتتتتیس؟!
 به دنیل اشاره اب زدم و با یم دویدیم 

 ویلیام خواست دنبالمون بیاد که سم جلوشو گرفت
 سم_نه ویلیام الزم نیمت

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 رسیدیم به غار که دنیل ازم پرسید
 _چیند آلیس؟

 +آنجل رو دیدم لباسمم برداشتم
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 _دیگه منرلی ندارب؟
 چ د لحظه سروت شد با آیی زمزمه کردم

 +نه
 اونم دیگه حرفی نزد

 "آنجل"
سم و  میرب که آلیس رفته بود خیره بودم که  شده بودم وبه م نک  سرجام خ

 ویلیام اومدن
 و دیدب؟چیند؟ویلیام_آنجل آلیم

 +ییچی
 سم نگایم کرد 

 سم_خیله خن باید به شرارمون برسیم
 ویلیام سرش رو به ع وان موافقم ترون داد

 بریم آنجل.-ویلیام
یام طرف راستتتم قرار گرفتن راه  که ستتم طرف چمم و ویل آروم حرکت کردم 
احماس می کردم ییچرس نمی تونه بهم صدمه بزنه شاید چون یم خوناشام 

 یم دوخوناشام قوب مواظبم بودن بودم و 
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "داناب کل"
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روزیا می گذشت و حال یردو خوایر تعادل خود را به دست آورده بودند براب 
یردو ستتخت گذشتتته بود اوایل آنجل با دیدن خون در یرجایی نمی توانمتتت 
خودرا ک ترل ک د و حمله می کرد اگر سم ویلیام نبودن امران داشت صح ه ب 

اگوارب رخ دید...ولی االن تعادل خود را به دست آورده است آلیس یم حال ن
 می توانمت یر وقت که میخواید به گرگی ه تبدیل شود

دنیل تمام چیزیایی که از گرگی ه یا می دانمت به او آموزش داده بود حال گروه 
م ستت آنها یری از قوب ترین گروه یاب گرگی ه یا بود و در گروه خوناشتتام یا نیز

 ویلیام و آنجل 
و امروز قرار بود حیوان آنجل را پیدا ک  د به عبارتی دیگر اورا به تعادل و آرامش 

 ذی ی برسان د آیا حیوان درون آنجل چه بود؟
........................... 

 "آنجل"
 +اه نمینه نمی تونم بیخیال 

 سم_نمی تونم نداریم
 نون کردم صورتم پراز عرق بود ویلیام_آنجل دختر تو میتونی کالفه نگای

 ویلیام با امید بهم زل زده
چنمامو بمتم و سعی کردم به ییج چیز فرر نر م فقئو فقط به نیرو درونم کم 
شت  سرم دا شدم  سعی کردم آزادش ک م یهو رو یوا معلق  مش کردم و  کم ح

 میترکید جیآ بل دب از درد کنیدمو.....
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
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مام رو باز کردم و به ستتم و ویلیام نگاه کردم با تعجن بهم زل زده بودن چنتت

بهنتتون نگاه کردم وتازه متوجه شتتدم رو یوا معلقم به خودم نگایی کردم بدنم 
آبی بود و پریام رنگارنگ و بل د یمون لحظه ستت گاب غار مثل آی ه عمل کردن 

ا ه بود در یک کالم زیبو خودمو دیدم چنماب عملیم یه برق نقره اب توش افتاد
 و محمور ک  ده 

 من به سیمرم تبدیل شده بودم 
 پرنده اب که از بچگی بهش اعتقاد داشتم 

یدم  غار پرواز میرردم وای ور اونور می پر با ذوق تو  یام زل زدم  به ستتم و ویل
خوشتتحال بودم براب تبدیلم به یمچین موجودب می دونمتتتم امران داشتتت 

 دیل بنم اما االن ..حتی به موش یا سوسک تب
 حیرت آوره

 فقط اب کاش آلیمم ای جا بود
 اما اون االن با گرویش دشمن درجه یک ما محموب مینه

درستتته ییچوقت نج گیدیم اما ت فر رئیس گرگی ه یا به طور کامل حس مینتد 
 قیافه ب اصلینو ندیدم فقط وقتی گرگی ه بود دیدمش

 ولی انگار اون م و مین اسه 
 ب نگایم میر ه نمی دونم خودمم گیج شدمچون یه جور

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
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 "آلیس"
 رو سخره ننمته بودم که دنیل اومد ک ارم ننمت 

 دنبل_آلیس تو فررب چیزب شده؟
+راستش یاد قبال افتادم که رفتم لباسم رو برداشتم تا لباس یری دیگه رو نموشم 

 و االن برام مهم نیمت
 ا زود..._آلیس این قانون طبیعته تو دیر ی

 المیا_دنیل دنیل بیا
 دنیل_االن برمی گردم

 +باشه
 آیان_آلتتتتتیس بیا

 پوفی کنیدم و از جام بل د شدم
 +چیه آیان

 چنم غره اب برام رفت
 _طلبرارب مگه؟

 +آره حاال بگو چیه؟
 _امم آلیس

 +بلتتتتته!
 _من مت تن المیارو دوست دارم مینه بایاش صحبت ک ی و..

 پریدم وسط حرفش
 و خودت چرا نمی رب بایاش حرف بزنی؟+ت
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سخته  ست بودم و االن واقعا  سال بایاش مثل یه دو _خن می دونی این یمه 
 می دونی که چی میگم

 دست به کمر بهش زل زدم که سرشو به طرف دیگه اب برگردوند
 _چرا ای جورب نگاه می ک ی تقصیر م ه مگه

 +حرف نزن
 _امت

 +حتتترف نزن ییس
 ون دادمظلوم سرش رو تر

 که با کالفگی سرمو ترون دادم
 +باشه حرف میزنم

 با ذوق پرید طرفم خواست ب*م*لم ک ه
 که جاخالی دادم

 +الو آقا کجا؟ فاصلتو حفظ کن
متم رو یمون  ن نم غره اب رفتم و ن شد که بهش چ شرک بهم خیره  شبیه خر 

 سخره و به دره خیره شدم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
می رو از صداب دویدن ک نتم که خودم رو ،رو یوا  که یهو  ش یدم برگ نتم  پ
 حس کردم شروع به جیآ زدن کردم

 +آیتتتتتتتتتان م و بذارم زمین
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 _یا یمین االن میرب بایاش حرف میزنی یا از یمین باال پرتت می ک م تو دره
 جیآ زدم

 +تو دیوونه اب باشه باشه حرف می زنم بذارم زمین
م به بعد برگنتم با منت و لگد افتاد تا گذاشتم رو زمین نفس راحتی کنیدم و

 جونش
 +خیلی خیلی خیتتتتلی بی شعورب

 صداب پر بهت بچه یارو از پنت سرم ش یدم
 المیا،کاترین و دنیل_چتتی شده!؟

 آیان دستماچه به المیا نگاه کرد و با من من
 _مت تن یع ی آلت تیس ما یع ی شما...

 با حرب نگایش کردم و پریدم وسط حرفش
 رت و پرت دارب میگی؟ المیا می تونم بایات حرف بزنم؟+چرا چ

 المیا سرش رو به ننونه ب تائید ترون داد و بایم به طرف پنت غار رفتیم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 +المیا می خوام ازت کمک بگیرم

 _راجن چی؟
 +آیان.

 _آیان!!چینده؟
 +راستش عاشق شده

 _عت تاشت تق عاشق کی؟چئورب؟
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 +عنق خبر نمی ک ه
 می ک ی؟ _کمرم

 با صدایی گرفته گفت
 _آره کمک می ک م طرف کیه؟

 +تو
 با تعجن سرش رو بل د کرد

 _متتتتن؟!!
 +آره تو

 _اما چه جورب؟
 +این رو از خودش بمرس حاال قبولش می ک ی 

 سرشو پایین انداخت و پاشو رو زمین کنید
 _می دونی آلیس من خیلی وقته دوسش دارم 

 ومد و دوید سمت المیایهو آیان از پنت درختا در ا
 _اب من فداب تو بنم عنقم

 المیا با چنماب گرد شده نگایش می کرد 
که آیان پرید ب*م*لش کن المیا با ترس ک ار اومد که آیان محرم به درختی 

 که پنت المیا بود برخورد کرد
 آیان_آخ المیا خدا بگم چیرارت نر ه نابود شدم

یم به صورت سرخ شده از المیا افتاد سعی کردم جلوب خ دم رو بگیرم که نگا
 یردو بایم به شدت زدیم زیر خ ده
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﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "سم"
شت ییج  مته ک  ده می گذ نگایم به زمین خیره بود چ د روزب بود زندگی خ

 ییجانی نبود گرگی ه یا ساکت ننمته بودن و ییج حمله اب در کار نبود
 خیلی خمته ک  ده شده بود

ه بود به خاطر دلرحمی بیش از حد آنجل مجبور یمه چیزمون ممتتخره شتتتد
 بودیم فقط خون حیوانات رو بخوریم 

 دیگه تو زندگیمون غرور حس نمی کردم
 االن خودم رو یک خوناشام ممخره می دیدم نه یه خوناشام قوب

به من می  االن ج گل رو بیش از حد امن می دیدم و نمی دونم چرا حمتتی 
 گفت

 وفان یمتاین آرامش،آرامش قبل از ط
 آنجل_سم چرا به زمین زل زدب نگایم رو از زمین گرفتم

 +یمین جورب چیزب ننده
 _امیدوارم

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "ویلیام"
کالفگی ستتم رو حس می کردم می دونمتتتم براش این زندگی بدون ییجان 

 سخته باید یه کارب بر م ای جورب نمینه...
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 "داناب کل"
 م در راه بوداتفاقات دریم پیچیده و پنت سرم ی

 گرگی ه یا شاد و خوناشام یا کالفه
دنیل نیز فعال دستتت نگه داشتتته بود او از این که انمتتانی شتترار نمی شتتد 

 خوشحال بود و به خاطر یمین فعال انتقامی در کار نبود
 و اما آیان و المیا زوجی که بعد از سالها به عنق خود اعتراف کردند

ی شتتده بود تصتتمیم ویلیام براب ازدواج آنجل و ویلیام نیز روابئنتتان صتتمیم
 قئعی شده بود

آنجل نیز بر این باور بود که عاشتتقانه ویلیام را دوستتت دارد حتی دنیل را نیز به 
 اندازه ویلیام دوست نداشت

ست را در نظر گرفته  ستی معمولی و ویلیام فراتر از دو شتن دو ست دا به او دو
 بود

 گیزب را ایجاد کرده بود عنق و ترس با یم مخلوط زیبا و ویم ان
 چه اتفاقی می افتاد آیا این آرامش واقعا آرامش قبل از طوفان بود؟

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "دنیل"
گاه رایم رو به ستتمت غار خوناشتتام یا کج  تو ج گل قدم می زدم که ناخودآ
کردم آروم آروم به غار نزدیک می شدم که باصدایی که به گوشم خورد پنیمون 

 شدم 
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 نزدیک بود انگار نزدیری یاب در غار ننمته بودن صدا خیلی
 با صداب لئیف آنجل گوشام تیز شد

 آنجل_ویلتیام کارب داشتی با من؟
مته  ضعیتم خ ستت دارم خودتم می دونی از این و ویلیام_ آنجل من واقعا دو
شدم ازت می خوام متتت تتتی خوام بایم میدونی نفمنو با شدت بیرون میده و 

 م ازدواج ک یمت د ت د می گه بای
 احماس می کردم دارم آتیش می گیرم

آنجل_ویلیام تو می دونی که دوستتتت دارم ولی تا وقتی خوایرم پینتتم نباشتته 
 ازدواجی در کار نیمت.
 اون گفت دوستش داره؟

 به ویلیام؟
 این آنجل من بود

 خوناشام یا یه بار باعث شدن گرگی ه بنم و االن عتنقمو دارن می دزدن
 گ د می خورم خوناشام یارو زنده نزارم من دنیل سو

 انتقامم رو می گیرم
 عنقم رو دزدیدین؟بالیی به سرتون میارم که به پام بیوفتین

 و لحظه اب بعد به سرعت از اونجا دور شدم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "آلیس"
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داشتم با چوب رو زمین خط می کنیدم که دنیل با صورتی سرخ شده از خنم 
 و اخماب دریم دیدم 

 به سمتش رفتم و با احتیاط کامل گفتم
 +دنیل چیزب شده؟

 با اعصبانیت رو به من کرد
 _نتتته چیزب ننده

 +چرا داد می زنی سرم
 کالفه چنماشو به دور و اطراف چرخوند

 _آلیس حالم خوب نیمت ازم فاصله بگیر
 با قهر ازش فاصله گرفتم و سرجام ننمتم فرر کرده کیه

د رفت تو غار م م با حرب چوبی که تو دستتتم بود دنیل یرم نگایم کرد و بع
 فنار می دادم

 "آنجل"
 تو فرر فرو رفته بودم اگه آلیس برنمیگنت چی؟

 اگه واقعا ازم مت فر شده باشه چی؟
 من چیرار ک م؟

ناراحت ک  ده فرر  به این چیزاب  ویلیام_الزم نیمتتتت کارب ک ی.آنجل فقط 
 نرن

 .+سعی می ک م 
 ایین انداختمو سرمو با ناراحتی پ
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 اگه...
 نه من فرربد نمی ک م

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "سم"
 من واقعا فرر نمی ک م وجود داشته باشم

 اصال نمی دونم چه جورب روزامونو می گذرونیم
 و االنم باید نجوایاب عاشقانه جلوب چنمم ببی م 

 واقعا داشت حالم بهم می خورد از این زندگی ممخره
 بود چه تررارب و ماللت آور شده

گاه ذی م رفت پیش اون دختر تخس و حاظر جواب   ناخودآ
 احماس می کردم می خوام ای جا باشه و دوباره بایام بحث ک ه 

 شاید دیوونه شدم
 ولی با دعوا با اون یا یمون آلیس احماس می کردم زندم 

 ولی االن حتی فرر نمی ک م وجود داشته باشم
ساژ مید نت گردنم رو ما نم و پ نار آورده انگار پوفی می ک متگی بهم ف م خ

 وگرنه م و ای رارا
 یه محاله

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "دنیل"
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کف غار دراز کنیده بودم و پامو روش می کنیدم صداب سابیده شدنش حس 
 خوبی بهم می داد

شم زنگ می  صداب آنجل و ویلیام تو گو سرجاش نیومده بود  ولی ی وز حالم 
 ب می کردخورد مغزم فقط اون صح ه یارو بازساز

 م ی که خواستم آنجل به خئر نیوفته و ترکش کردم اما االن دقیقا تو دل خئره
 این براب من واقعا سخت بود

 حاال آنجل عاشق دشم م شده بود
 اصال دنیلی یادش بود

 یا براش مردم 
 چرا ای جورب شد؟

 از بیرون صداب جیآ آلیس به گوشم خورد 
 به آلیس رسوندم که رو زمین ننمته بوداز جام بل د شدم و با سرعت خودم رو 

 +آلیس آلیس چی شده
 سرش رو بل د کرد و تو چنمام زل زد

 _نمی بی ی؟پام تو این چاله رفته بیرونم نمیاد
 با این حرفش تازه متوجه پاش شدم 

 چاله ب کوچیری بود ولی خن..
 +آلیس از جات بل د شو من پاتو میرنم بیرون و لی خودتم باید کمرم ک ی

 +باشه 
 با یر زور و زحمتی بود پاش رو درآوردم 
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 مج پاش زخمی بود
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "آلیس"

 زخمم می سوخت اما خوشحال بودم از دست اون چاله راحت شدم
 +مم ونم دنیل

 شونه اب باال انداخت
 _کارب نرردم فقط از این به بعد بینتر مواظن باش

 +باشه
جلو رفت یهو ستترجاش خنتتک شتتد  لبخ دب زد و ازم فاصتتله گرفت یرم که

 برگنت نگایم کرد
 _آلیس اگه موقعیتنو داشته باشی که برگردب پیش آنجل،برمی گردب؟

 +چرا می پرسی؟
 _یمین جورب

عا  مه و من واق جل خوایر باشتتته چرا برنگردم آن گه موقعیتش جور  خن ا +
 دلت گنم

 _باشه فهمیدم
 +,دنیل یدفت از پرسیدن این سوال چی بود؟

 یس_ییچی آل
 و پنت بهم کردو رفت

 دیوونه
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 "داناب کل"
 یمه چیز پیچیده شده بود مثل ای ره دنیل باید دوباره به سرام پرب یا برود

آنها می توانمتتت د کمک خوبی براب او باشتت د فردا حرکت می کرد باید از آنها 
 کمک می گرفت

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "دنیل"
 +پرب یا من چیرار ک م
 رم چرخیدنبا آواز یمینگینون دو

 _تو باید کم کم جلتو برب کم کم
 +آخه چقدر صبر ک م

 _با صبر جلو برو وگرنه نابودب به ارمغان میارب
 +اما من....

 _تو باید با صبر جلو برب باید.
 ساعتی بعد از اون خونه ب مرموز بیرون اومدم

صبر انا این  شده بودم و راه می رفتم پرب یا می گفتن  ار کمتفرر به زمین خیره 
 زمان می برد

 باید خودم یه فررب ک م
 باید نقنه اب برنم که ازش جواب بگیرم
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حتی اگه موجن نابود شدن خودم بنه به خودم که اومدم دیدم جلوب خونه ب 
 جادوگرم

 خونه اب که از دید یمه پ هان بود
 رفتم جلو 

 پامو رو س گ مخصوصی که اونجا بود گذاشتم 
 وتا پنت سریم و یری یم با ریتمو یه دونه آروم زدم روش و د

 که خونه جلوم ظایر شد
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 کلبه اب چوبی با فانوسی که باالب پ جره یا زده بودن

 آروم جلو رفتم و دستگیره در رو گرفتم آروم بازش کردم 
 صداب قیژ قیژب ازش ش یده شد

 توب کلبه تاریک تاریک بود
 +کمی ای جا نیمت؟

 صدام اکو می شد 
سفید کالیی بزرگ که مثل که  شن کرد پیرمرد با ریش بل د  یهو نورب کلبرو رو

 قیف بود لباسی بل د به رنگ آبی نفتی
 صداش خش دار بود

 _تو کی یمتی و چی می خواب
 +من دنیلم یمونی که سال پیش کمرش کردب یمه چیز رو بدونه

 به من نگایی انداخت
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 _اوه دنیل ش اختمت عوی شدب
 به کمرت نیاز دارم +خوعان من واقعا

 _چی شده؟
 +من می خوام انتقامم رو از خوناشام یاب رزل بگیرم

متن رو ت ه ب درختی که اونجا بود  ن نید و م و به ن ستی به ریش بل دش ک د
 دعوت کرد

 _تعریف کن چی توذی ته و از من چی می خواب
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 جرا کردم+راستتش من از تو کمک می خوام شروع به تعریف تمام ما

 چیرار ک م خوعان؟
 _راستش من با پرب یا موافقم صبر کن 

 +نتتتته صبر بمه موقع عمله
 خوعان کمی نگایم کرد 

 _فردا بیا دنیل ببی م کارب میتونم برات بر م
 +باشه فقط خوعان کمرم کن 

 _تالشم رو می ک م
 از کلبه که اومدم بیرون برگنتم که دیدم دوباره پ هان شده

 راه افتادم و به غار رفتمآروم به 
 باید با بچه یا صحبت می کردم
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 گرگی ه ت ها نمی تونه از پس خوناشام یا بربیاد 
 ما گرویی حمله می ک یم

 خوناشام یا باید نابود بنن باید
 "آلیس" 

 رو سخره دوریم ننمته بودیم و حرف می زدیم که دنیل اومد
 دنیل_بچه یا بایاتون کار دارم بیاین تو غار

 ا تعجن از سرجامون بل د شدیم و پنت سرش راه افتادیمب
 یع ی چینده؟

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 ک ار یم ننمتیم و دنیل رو به رومون
 +شمایا می دونید خوناشام دشمن درجه یک ما یمتن

 و این یم می دونید که آدم یاب بی گ*ن*ا*ه زیادب رو کنتن و ما....
 پریدم تو حرفش

 +دنیل چی تو ذی ته؟
 حرفم نیوفتی میگم  _تو

 با حرب ل*ب*م رو بهم فنار دادم
 +بفرمایید

 _خن ما باید بایم یمای گی الزم رو داشته باشیم تا خوناشام یارو نابود ک یم
 یهو بل د شدم و با اعصبانیت داد زدم

 +چتتتتتتتی میفهمی چی دارب میگی خوایر م م خوناشامه یا
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 اونم بل د شد
 تا دشمن درجه یرین بفهم_ولی تو گرگی ه اب شما دو

+نمی خوام بفهمم اون یرچی ام باشتتته خوایرمه من نیمتتتم تو نابود شتتتدن 
 خوایرم نیمتم نمیزارمم صدمه اب برسونین بهش

 دنیل بازومو گرفت و کنیدم سمت خودش
 _آلیس ت د نرو تو باید با ما باشی نه ضد ما

 بازومو از دستش در آوردم و انگنت اشارمو جلوش گرفتم
 ن به ییج ع وان با دشم اب خوایرم دست به دست نمینم+م

 و پنت بهش کردمو رفتم از غار بیرون
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "داناب کل"

آنجل به ستتم و ویلیام نگایی انداخت یردو یه جا ولو بودن به بیرون زل زد که 
 متوجه شد آفتاب دارد غروب می ک د

 دسم و ویلیام بل د شدن و امدن ک ار او  ایمتادن
 ویلیام_خن تبدیل شیم دیگه

 و لحظه اب بعد قق وس ،سیمرم و جغد در حال پرواز بودن
 جغد سفید در میان آن دو به چنم نمی آمد زیبایی یردو خیره ک  ده بود

 یردو افمانه اب و زیبا
 ولی یرچه زیبا تر خئر نزدیک تر.
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 آلیس با اعصبانیت در ج گل راه می رفت واقعا اعصبانی بود 
 دردستش بود و با تمام توان آن را فنار میداد چوبی 

 بعد از چ د لحظه از چوب چیزب نمانده بود
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "آلیس"

مته بودم دور و اطرافم پر از درخت و  ن س گی ن شده و روب  به گرگی ه تبدیل 
 بوته بود

 اگه انمان بودم ییچوقت به ذی مم نمی خورد وسط ج گل رو س گ بنی م 
  تظر موجودات درنده شمو بی حرکت م

 چه عجین می گذشت یمه چی
 کی فررش رو می کرد من گرگی ه شم و آنجل خوناشام

 و از یمه مهم تر از دید یمه دشمن خونی یم
تا جایی که یه روز مجبورم ک ن خوایرم رو نابود ک م اما نه من یرگز قبول نمی 

 ک م یرگز!
 اد نابودت ک ه.حتی اگه بگن خوایرت بزرگترین دشم ته و می خو

 "آنجل"
ستترم رو به دیوار غار تریه داده بودم از وقتی که خوناشتتام شتتدم ت ها تفریحم 

 پرواز بود
 یمین!

 پرواز رو دوست دارم اما زندگیه معمولیمم دوست دارم
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﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "دنیل"
 از وقتی که آلیس رفته کالفه تو غار قدم می زنم 

 این دختر واقعا لجبازه
 و دوست داشتم فقط می خواستم......من آنجل ر

 حتی تو ذی مم نمی تونم دلیلی بیارم من می خوام چیرار ک م؟؟!!
 انتقام.

 خن بعدش چی؟
 چی به من می رسه؟

 آرامش.
 آخه چه جورب؟

 وقتی علت نابودب کائ ات نابود بنه آرامش می گیرب
 اگه موفق ننم؟

 حداقل تالشت رو کردب.
 دمکل جار با خودم رو تموم کر

 من از یدفم دست نمی کنم موفق مینم حتی اگه خودمم نابود بنم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "سم"

 +ویلیام به نظرت زندگیمون خیلی تررارب ننده من از این وضع واقعا خمتم
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 _خن چیرار ک یم م م خمته شدم ولی با وجود آنجل زیاد به چنمم نمیاد
 با حرب نگایش کردم پمره ب.....

 ؟چی بگم بهش آخه
 ازش رو برگردوندم سرم رو به غار تریه دادم و با کالفگی چنمام رو بمتم 

 "ویلیام"
 می دونمتم سم دوست داره سرم رو ببره ولی خن دست خودم نبود 

 بی اختیار حرف از آنجل می زدم
نق باید عمل  شش نمیومد معتقد بود تو راه ع شقانه خو سم از حرفاب عا که 

 ک ی نه حرف
 مل بهش سختهحرف آسونه اما ع

 افرارش یرم عجین بود
 یرم که نه خیلی

 به آنجل نگاه کردم تو فرره آلیس بود
 بینتر وقتنو به آلیس فرر می کرد

 کجاس؟ چه کار می ک ه....
 خالصه یر چیزب فررش پیش آلیس بود خودش پیش ما

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آلیس"
 به غار که رسیدم دنیل اومد سمتم با اخماب دریم نگایم کرد

 +بله کارب داشتی؟؟!
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 _فرراتو کردب؟چی کار می خواب بر ی
 +ییچرار گفتم که من با دشم اب خوایرم یمرارب نمی ک م

 _چرا نمی فهمی ما باید خوناشام یارو نابود ک یم
 +چرا؟

 _چون موجودات بی گ*ن*ا*ه رو میرنن 
 +م ئقی باش اونا به خون نیاز دارن مجبورن خون انمان که نمی خورن

 ورن_میخ
یل من مئمن م که خوایرم خون انمتتتان نمی خوره اونم زمانی که تعادل  +دن

 ذی یش برقرار شده
 _اما....

 +ادامه نده خمتم حوصله جروبحث ندارم
 _جروبحث نیمت

 +ولی من احماس می ک م یمت
 بمه دیگه دنیل

 رفتم یه جا تو غار دراز کنیدم
 بچه یا یم یر کدوم یه طرف خوابیده بودن

 غار زل زدمبه سقف 
یاده زمانی افتادم که تو اون غار جادویی بودم به ستتقفش که زل می زدم انگار 

 س گاش حرکت می کرد
 براق بود انگار نه انگار س گه 
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 انگارالماس یا یاقوت 
 اصال بیخیال،یر چی تو فررش میرم نمیفهمم موضوع چیه

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آنجل"
غریبن انگار می خوان با شتتاخه  تو ج گلم  شتتبه ییچرس نیس درختا عجین

یاشون نابودم ک ن سرمو که برمی گردونم با یه گله گرگی ه مواجه مینم با ترس 
نه ب درختی گیر می  میدوم و جیآ می زنم نمی دونم چیرار ک م یهو پام به ری

 ک ه و به شدت به زمین می خورم
 +آخ

 صداب گرگی ه یا به گوشم خورد
 سرشو جلوکه آورد با دیدنش شوکه شدم! برگنتم که یرینون پرید روم

 نته! 
 این امران نداره

 اون،اون گرگی ه خوایرم بود
 یهو دندوناشو رو بازوم حس کردم

 جتتیآ بل دب کنیدم 
 +نتتتتتتتتتتتتته!

 با صداب جیآ خودم بیدار شدم
 من چه جورب خوابیدم؟

 خوناشام یا که نمی تونن بخوابن
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 شدنسم و ویلیام یم منخص بود شره 
 ویلیام اومد سمتم و سعی کرد آرومم ک ه
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "سم"

 ویلیام دست آنجلو گرفته بود و سعی داشت آرومش ک ه 
 ویلیام_آنجل آروم باش چیزب نیمت

 ولی این خوابیدن براب من منروک بود
 داره یه اتفاقاتی دور از چنمم می افته و من حتی نمی دونم چیه

 وضع بدجورب منروکهباید یه فررب ک م این 
 "دنیل"

 خوعان رو به من کرد
 _جادوب سیاه روب این دختر انر داشت کم کم انرش موندگار تر مینه

گاه خودش رو آماده ب ج گ می  تا جایی که از خوایرش می ترستته و ناخودآ
 ک ه بایاش یع ی آلیس رو به ع وان دشم ش میبی ه نه خوایرش

 ورب اون آمادس+اوه خوعان تو عالی یمتی ولی ای ج
 _نه ای ئور نیمت

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 +پس چی؟
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شم  سم خوایر ماس ترس می ک ه از ا نه یمش اح شفته تر می _اون کم کم آ
با  به رویی  تا جایی که خیلی بینتتتر از حد آماده رو  یدا می ک ه  وحنتتتت پ
سه و  نتر می تر نه بی ضعیتش بد تر می نه با نیومدنه خوایرش و خوایرش می

 یس براش نقنه داره.مئمنن مینه آل
 +تو واقعا فرد زیرکی یمتی خوعان.

 _می دونم نیاز به تعریف نیمت
 +خن آلیس چی؟

 _به اون فعال نیازب نیمت باید رو آنجل کار ک یم
 +باشه

 از جام بل د شدم که صدام کرد
_دنیل تو آنجل رو ی وزم دوستتش دارب از قیافت وقتی ازش تعریف می کردم 

 منخص بود
 برگردوندم  سرم رو ازش

 نمی خواستم به روم بیاره ولی من ی وزم آنجل رو دوست داشت
 آنجل پاک خودمو

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 =یک یفته بعد=
 "ویلیام"

 آنجل بهم ریخته بود 
 خیلی زیاد،زیر چنماش گود افتاده بود
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 ل*ب*ا*ش پوسته پوسته 
 الغر شده بود

 واقعا وضعیت بدب داشت یمینه آماده به حمله
 بدتر کاب*و*سایی بود که تو خواب و بیدارب ولش نمی کرد از یمه

شدنه  ضعیف  دیگه حتی خون به ندرت می خورد و این اتفاقات بایم موجن 
 بینترش شده بود

نتم ببی م کیه آنجل به  شم خورد تا برگ نت به گو متن چوبی از پ شر صداب 
 اون حمله کرد

 صداب فریاد سم اومد و به شدت آنجل رو یول داد
 افتاد زمین و آرنجش رو ماساژ داد  آنجل

سم گردننو گرفت تا چ د لحظه بعد جوش خورد مثل ای ره آنجل با ناخوناش 
 حمله کرده بود

 به آنجل نگاه کردم
 چنماش معصوم و سرگردون بین من و سم می چرخید

 و لحظه بعد صداب خش دارش به گوش رسید
 _مت تن نمت تیدونم چیند،معذرت می خوام

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 سم_مهم نیمت،ولی سعی کن خودتو ک ترل ک ی به یمه حمله می ک ی
 آنجل سرش رو پایین انداخت
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شدم از بس با ترس به  مته  شده خ مت نمی دونم چم  ست خودم نی آنجل_د
 اطرافم نگاه می ک م خمته شدم که یمش احماس می ک م گرگی ه یا دنبالمن

 بدنش به لرزه در اومد 
 تو ب*م*لم گرفتمشرفتم طرفش و آروم 

 +آروم باش یمه چی درست مینه
 نگایم رو با نگرانی به سم دوختم و تو ذی م گفتم بگو چیزب نیمت

 با نا امیدب سرش رو ترون داد به مع اب متاسفم
 با غم سرم رو پایین انداختم

 آخه چرا؟؟
 "دنیل"

 +خوعان آنجل آمادس با آلیس چیرار ک یم
 داشته باش دنیل _براب اونم نقنه یا دارم صبر

 +دیگه چقدر ؟خمته شدم دیگه زودتر شروع ک یم دیگه
 _باشه دنیل فردا بیا میگم چرار ک ی
 پوفی می کنم و میرم از کلبه بیرون

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آلیس"
یه یفته یمت که دنیل منروک میزنه یر روز میره بیرون و بعد از چ د ساعت 

 برمی گرده
 ره به من زل میزنه و تو فرر می
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 نمی دونیم چنه 
 المیا و آیانم که قراره فردا برن در حضو کنیش ج گل ازدواج ک ن 

 کنیش ج گل دقیقا ده ساله ای جاست یه خونه ب درختی داره که خیلی قن گه
یک ولی قنتت گی  نه درختی کوچ عاده په ه و روش خو خت فوق ال ت ه ب در

 یمت وسایل توشم س تی یمت
 وست دارممن که واقعا اون خونه رو د

دنیل اومد تو غار مثل یمینه یه جا ولو شد و زل زد به من به غار و نتو فرر فرو 
 رفت نمی دونم ای همه فرر میر ه به چی میرسه اه

 دنیل_آلیس اگه آنجل ازت مت فر باشه و بخواد برنتت چه کار می ک ی
 با تعجن بهش نگاه کردم

 +کارب نمی ک م اون خوایرمه نه دشم م
 ت ..._میگم اگ

 +کال ییچی نگو،لئفا فقط باعث مینی اعصابم خورد بنه اه
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "آنجل"

 دندونام به یم می خورد و صداب بدب رو ایجاد کرده بود 
 با وحنت به دور اطرافم خیره شدم 

 سیایی بود و سیایی حرکت چیزب رو از تو بوته یا احماس کردم و بعد
 د و به سمتم حمله کردآلیس جلوم ایمتاده بود غرشی کر
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شتم دنبالم می دوید یهو رسید بهم یولم داد که افتادم  نت پا به فرار گذا با وح
 پرید روم با وحنت جیآ بل دب کنیدم و با نفس نفس از خواب پریدم

 خیلی وحنت اک بود
 خوایرم به من حمله کرد 
 آخه چرا ای جورب مینم

 چرا می خوابم و خوابام یمه یمین جورب ان
 لع تی اه

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
2 

 "آلیس" 
سفید خوشگلش  سفید بود که با گل یاب  نم یه لباس  س تاجی از گل یاس لبا
شتیم  صورتی بدون آرایش یع ی چیزب ندا سته گلی از رز قرمز و  کرده بودیم د

 کال
 اما خن المیا بدون آراینم زیبا بود

و به دستتتنتت رفتیم ستتمت خونه ب کنتتیش آیان اونجا م تظر بود با رستتیدنمون
 سمت المیا دراز کرد و گرفت 

 المیا یم دستنو تو بازوب آیان حلقه کرد
 رو به روب کنیش ایمتادن

کنتتیش_ما ای جا دور یم جمع شتتده ایم تا ازدواج این دو زوج را نبت کرده و 
 جنن بگیریم
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ید در غم یا و بیمارب یا در ک ار یم  ید آیا ستتوگ د می خور با من تررار ک 
 باشید؟

 ا و آیان_سوگ د می خوریمالمی
شید و از  نت یم با سوگ د می خورید در تمامی مراحل زندگی پ نیش_آیا  ک

 یم سرد ننوید؟
 المیاو آیان_سوگ د می خوریم
 کنیش رو به من و کاترین کرد

 کنیش_آیا شما شایدید 
 بایم+بله

شویر اعالم  شمارا زن و  ست  ستم ا سیله من با اختیاراتی که در د پس بدین و
  م.می ک

با لبخ د  یهو صتتتداب دستتتت زدن من و کاترین یمه جارو برداشتتتت دنیلم 
 یمراییمون کرد

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
22 

 "دنیل"
 آلیس و کاترین با ذوق دست می زدن و می ر*ق*صیدن

 المیا و آیانم بایم حرف می زدن 
 م م تو فرر انتقام بودم

 چه جورب آلیس قانع ک م آخه
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 خدایا کمرم کن 
 وفق بنم من می خوام م

 می خواب این خوناشام یاب رذلو سرجاشون ب نونم
 شاید االن خئرب نداشته باشن 

 اما کم کم خئره بزرگی براب یمه مینن
 با کالفگی دستمو تو جین شلوارم فرو می ک م و سرم رو پایین می ندازم

 چئورب شرمتنون بدیم 
 بدون آلیس؟

 اما اون تو دخترا بهترین گرگی س 
 می ج گهخن ه و عالی 

 المیا دلرحمه و کاترین خنن نمی ج گه
 ک د عمل می ک ه 

آیان خوبه اما من نمی تونم فقط با اون بج گم ممتتلما آیان یمش مواظبه المیا 
 چیزیش ننه 

 ای جورب موفقیتمون خیلی کمه
 کم که نه اصال امران پذیر نیمت

 یزار ستتالهما یر چی باشتتیم نمی تونیم از پس خوناشتتامایی بر بیایم که عمر 
 کردن

 پوفی می کنم و به درخت پنت سرم تریه میدم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

2 
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 که یهو احماس می ک م تو گوشم صدایی یمراه با باد می پیچه
 _دنیل دنتتیتل بتیا حرکتت کن حاال وقتنه حالتا وقتنه بیتا دنیتل!

 این صداب چیه تو گوشم اکو می شد
برم ک ه چه نقنتته اب داره ستترجام یهو یاد خوعان افتادم حتما می خواستتت خ

 خنرم زد
 یهو یری تو وجودم نهین زد

 ده بج ن دیگه پمر 
 فورب به سمت آیان و المیا رفتم

 +من باید برم یه کاره مهم پیش اومده ببخنید بچه یا
 صداشون بایم باال رفت

 _اااه دنیل
 +واقعا عذر می خوام اما واقعا منرل پیش اومده برام که باید برم

 ن_باشه داداش بروآیا
 المیا_عه آیتتتان!

 آیان_عزیزم کار داره می تونمت می موند ما که نمی تونیم مجبورش ک یم
 المیا یرم فرر کرد و دودل به من نگاه کرد

 المیا_دنیل نمی مونی؟
 +می تونمتم می موندم اما واقعا نمینه جبران می ک م.

 سرشو ترون داد
 المیا_باشه پس موفق باشی
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 المیاب عزیز امیدوارم خوشبخت بنین  +مم ونم
 و بعد پارچه ب آبی رو از جیبم بیروت آوردم و به بازوب آیان بمتم

 +از االن تو جاننین من یمتی آیان
 آیان_دنیتل این ..

 +ییس
 بعد پنت کردم بهش که صدام کرد

 آیان_دنیل! مم ونم
 سرب ترون دادم و با سرعت از اونجا دور شدم

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
2 

 پنت در کلبه ب خوعان که رسیدم مرثی کردم
 و بعد از ضربه رمزب به س گ کلبه رو دیدم رفتم تو 

 _خیلی وقته م تظرتم
 +ببخنید عروسی آیان بود نمی شد زود تر بیام

 _باشه بنین نقنرو بگم
 ننمتم

 +خن؟
_ببین تو باید آلیس رو تو عمل انجام شتتده قرار بدب بهش نگو که می خواب با 

 ج گیدآنجل ب
 +پس چه کار ک م؟

 _دنیل تو باید آمادشون ک ی ولی نگی می خواب با خوناشام یا بج گی 
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سین میزنن  ش یدب دارن به مردم آ سیاه بج گی و  بگو می خواب با جادوگراب 
ای جورب اونارو آماده ب ج گ می ک ی وقتی براب ج گ که برین آنجل حمله 

 ودش مجبوره با آنجل بج گهمی ک ه مئمن ن و آلیس یم براب دفاع از خ
و خن تو و آیان می تونید با ستتم و ویلیام بج گید کاترین و المیا یم کمک 

 دست شما یمت د
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

2 
 نقنه بدب نبود اما ممرن بود نقنه نگیره آلیس کال نج گه

 آنجلم پنیمون بنه
 اه حالم گرفته شد

 خوعان نگایم کرد
 ه عملی مینه شک نرن_ببین دنیل بهت دارم می گم نقن

 +اگه نند چی؟
 _اگه نندم یه نقنه دیگه دارم

 +چه نقنه اب
 _خن اگه عملی نند.....

 و نقنه ب دوم رو برام گفت
 حاال نقنه ب خوبی بود خوب که نه عالی.

 "آلیس"
 یک ساعت بعد از رفت ه دنیل جنن تموم شد
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 ارو ت ها بذاریمو حاال من و کاترین داریم میریم تو ج گل بگردیم و اون دوت
 زندگی گرگی ه یا به خاطر یمین گله اب بودننون سخت بود

 مثال آیان و المیا معلوم نیمت دیگه کی ت ها بنن
یه لحظه خ دم گرفت بیچاره یا البته خ ده ب من به خاطر مهربونیه بی نهایتمه 

 شک نر ید
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

2 
 "سم"

 دیگه کم کم داشت آفتاب غروب می کرد 
 باید براب شرار آماده می شدیم و ما

 +آنجل ،ویلیام بل د شید وقتنه 
 خواستن تبدیل بنن که مخالفت کردم

 +نه 
تاب غروب کرده بود و  غار زل زدم آف به بیرون از  که  گایم کردن  جن ن با تع

 تاریری یمه جارو گرفته بود
 +می خوام امنن به جز شرار سعی ک یم خودمون باشیم ذی مونو آزاد ک یم و

خمتتتگی یامونو بنتتوریم بذاریم ک ار یم یه تغییرب تو این یک نواختی ایجاد 
 مینه و یم ذی مون آزاد موافقین؟

 آنجل و ویلیام_معلومه که آره
 +پس حرکت ک ید

 رفتیم اول شرار یه گله گوزن به چنممون خورد بهنون حمله کردیم
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 م توت خوردی و بعد از سیراب شدنمون رفتیم تو ج گل به یاد دوران انمانی
 از درختا باال رفتیم دویدیم خالصه خوش گذشت

 انگار یادمون اومد که ما ی وز زنده ایم و می تونیم شاد باشیم 
 نه افمرده آنجلم انگار روب به ت ش برگنته بود 

 لبخ د رو لن داشت و با چال گونه اش داشت براب ویلیام دلبرب می کرد
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

2۷ 
 "سم"

 برگردیم چیزب نمونده خورشید طلوع ک ه +بهتره دیگه
 یر دو به آسمون نگایی می دازن و سرب به ع وان تائید حرفم ترون می دن

 ای دفعه تبدیل می شیم و به سمت غار پرواز می ک یم...
 "دنیل"

 با استرس دستم رو تو یم قفل می ک م چه جورب شروع ک م؟
 ویی نبرهچه جورب مایرانه صحبت ک م تا آلیس از ماجرا ب

 واقعا کالفم نمی دونم قراره به کجا برسیم 
 اه فرر به انتقام قبال چقدر آسون بود شاید بچه گانه فرر می کردم 

 اما روحیه باالیی داشتم
 ولی االن روحیه اب وجود نداره ناامیده ناامیدم

به غار که می رستتم مرث می ک م و به داخل غار چنتتم می دوزم شتتعله یاب 
 رده بودآتیش روش ش ک
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 بچه یا دور یم ننمته بودن و حرف می زدن 
 لبخ د رو ل*ب*شون خبر از شادینون می داد

 پس چرا من از این گله در عین نزدیری دورم؟؟
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

2 
سمتم برمی گردن لبخ د  نم و قدم به داخل غار می زارم بچه یا به  آیی می ک

 از رو ل*ب*شون میره و ساکت مینن 
 ل!!تو چرا ای جورب شدب؟کاترین_دنتتی
 +چه جورب؟

 المیا_افتاده، ناراحت چه جورب بگیم؟
 آلیس_افتضاحی رنگ پریده و بهم ریخته

 +مم ونم واقعا!
 آیان_دنیل دخترا راست میگن چت شده پمر؟

 پوفی میرنم و با دلهره نگاینون می ک م حاال وقتش بود که بگم چی شده
 +راستش بچه یا اتفاق خیلی بدب افتاده

 یمه بایم_چتته اتفاقی؟!
نت تو  شدن ایجاد رعن و وح سیاه خئر بزرگی براب موجودات  +جادوگراب 
یاب  فاق  عا ات یاب روانی واق جاد ج ون  بد ای قاب  فا یدارب تلقین ات خواب و ب
بدب در حال وقوعه براب خوناشام یا مهم نیمت چون خودشونم چیز کمی از 

 اونا ندارن 
 اعصبانیت و قاطعیت حرفنو بریدم آلیس خواست چیزب بگه که با
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 +آلیس ساکت باش،االن موضوع خوایرت نیمت بتتتفتتهم باشه؟
 آلیس دیگه چیزب نگفت

 آیان_خن االن ما باید چیرار ک یم،نقنه چیه؟
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

2 
+نقنتتته ای ه خن گوش بدین،ما باید آمادگی یاب الزم رو براب مقابله با اون 

ک یم با تمرین زیاد و شتتبانه روز می تونیم در عری  جادوگرا تو خودمون ایجاد
مت فقط اراده  سخت نی نریل بدیم  یک یفته یک تیم عالی و فوق العاده رو ت

 اب راسخ و نابت می خواد،یمتید؟
 به یم دیگه نگایی کردن 

 و بایم_یمتیم
 +عالیه از یمین امنن شروع می ک یم.

 و با لبخ د بهنون نگاه کردم.
 "آلیس"

دنیل حرکت می کردیم االن دقیقا یک ستتاعت بود بدون ای ره بگه پنتتت ستتر 
 کجا داریم میریم مارو دنبال خودش می کنوند

 صداب اعترای یمه باال گرفت
 یمه+اااااه دنیل بمه دیگه دارب کجا می بریمون؟؟؟

 _صبر داشته باشین،رسیدیم 
 و رفت به سمت درختی که با برگاب بل دش رایو برامون بریده بود 
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 دستنو روب درخت گذشت که لحظه اب بعد 
 درخت_خوش اومدب دنیل گرگی ه ب جوان!

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 با تعجن به درخت خیره شدم 
 چی شد االن؟!درخت حرف زد؟!

 با صداب دنیل به خودم اومدم
 _د بیا دیگه یمه رفتن
 با عجله رفتم سمتش

 +اومدم
 با ورودم به داخل دی م از تعجن باز موند

 عا جاب فوق العاده اب بود واق
 محنر بود

آبنتار بل د و زیبایی رو ست گ یایی که مثل الماس می درخنتیدن خودنمایی 
 می کرد 

 سبزه یاب تازه و درخت یایی که پر از میوه بود تمیز و پاک
سیده و گرنه ای جا ای قدر پاک و برر  مانی به ای جا نر نخص بود پاب ییج ان م

 نبود
 که توشون الماس بود  گل یایی از یمه نوع

 فوق العاده بود آب آبناز تمیز و گوارا
 تو بهت این عظمت زیبایی مونده بودم 
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 چه قدر عجین بود ای جا، عجین و زیبا !
 براب اولین بار بود که چیزب ای قدر توجهمو به خودش جلن می کرد.

 با صدا زدن مداوم کمی به خودم اومدم
 دنیل_آلیس؟آلیس؟تو چت شده امروز

یه لحظه با این حرفش یاد چ د ساعت پیش افتادم که گفته بود از یمین امنن 
 شروع می ک یم

 ولی االن صبح بود بهتر بود می گفت از فردا شروع می ک یم
 صداب دادب رو ش یدم

 دنیل_آلتتتتتتیس
 از جام پریدم و دستمو رو قل*ب*م گذاشتم با شدت تمام می کوبید

 +وا چته ترسوندیم!
 اب برام رفت چنم غره

 دنیل_راه بیوفت باید بریم پنت آبنار
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 +چرا پنت ؟؟
 _بیا می فهمی

با نگایی به دور و اطراف متوجه شتتدم بچه یا رفتن و فقط م و دنیل ای جاییم 
 پنت سرش حرکت کردم با رسیدنمون بازم بهت زده شدم 



 153 کیکابوس تار

یاب فررب وو خیلی انواع و اقمام وسایل ورزشی چالش یاب ممابقه ممابقه 
 چیزاب دیگه

 با تعجن رو به دنیل کردم
 +این چه طور ممر ه این یمه وسایل ورزشی پینرفته تو ج گل؟؟

ساخت تا  ست یع ی بهترین گرگی ه یا اون ای جارو  _ای جا براب پدر گرگی ه یا
 خودش رو آماده ب ج گ یاب طاقت فرسا ک ه

 اون قوب ترین گرگی ه بود 
 رو به کمک دوست صمیمی اون پیدا کردمو حاال من ای جا

 و رمزشم سخت نیمت کافیه گرگی ه باشی و تو تصمیمت جدب 
 اونوقته که در ای جا برات باز مینه 

 البته با زیرورو کردن ذی ت به خاطر یمین اون درخت اسم من رو می دونمت
 با تعجن سرم رو ترون دادم

 +چه جالن!
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

2 
 ه بقیه صداشو باال برد بچه یا حاال وقتنه زود باشین..._آره جالبه و رو ب

 "آنجل"
 صدایی تو گوشم اکو می شد 

 _آنجتتل آنجل آنجتتتل خوایرت می خواد برنتت آنجت تل
 جیآ می زنم و دستمو رو گوشام میزارم تا صدایی نن وم

 ولی فایده نداشت
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حس کردم با بل د و بل د تر جیآ می زدم که خودم رو تو جاب ستتفت و ستتردب 
 ترس جیآ زدم و خواستم برم عقن که بینتر فنرده شدم

 ویلیام_ییس آنجل آروم باش چی شده؟
 با تته پته شروع به حرف زد کردم

+ویلیام مت تن یرت تی داره بت تایت تام حت ترف مت تیزنه مت تن مت تن می ترسم 
 ویلیام

 حلقه ب دستاشو ت گ تر کرد و آروم تو گوشم زمزمه کرد
 یس آنجل چیزب نیمت عزیزم چیزب نیمت_ی

 +اما ویلیام..
 حرفم رو قئع کرد 

 _چیزب براب ترس وجود نداره من پینتم باشه؟
یرم به چنتتماب مصتتممش نگاه کردم تا وقتی اون پنتتتم بود خئرب تهدیدم 

 نمی کرد پس زمزمه کردم
 +باشه

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "سم"
می کرد و زمزمه ب زیر لبیش که  ویلیام خیلی آروم داشت سر آنجل رو نوازش

 چون خوناشام بودم مین یدم
 ویلیام_آروم باش من ک ارتم پنتتم بهت آسیبی نمی رسه قول می دم.!
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به غار یه نگاه کلی انداختم چرا دیگه چیزیاب خارق العاده توش اتفاق نمی 
 افتاد یع ی موضوع چیه؟

 ییچی نیمت؟ مگه به خاطر وجود دخترا نبود؟حاال که آنجل بود چرا
 اگه می تونمتیم دوباره مثل قبل فعالش ک یم عالی می شد

 چون واقعا از محیط بیرون خبر می گرفتیم
 اگه ازم بمرسن گرگی ه بهتره یا خوناشام؟

 میگم گرگی ه
 چون سرعت و بویایینون عالیه و ای ره تو روزم می تونن برن بیرون

 به خوردن خون یم نیازب ندارن
رعت عالی بی ایی فوق العاده و ش وایی خارق العاده داشتیم ولی خن ما یم س

 و عمر جاویدان
 چی بگم ولی من ترجیح می دادم یه انمان معمولی باشم تا یه خوناشام ت ها

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آلیس"
باشتتته پس از چالش یاب فررب  قدممون ای ه که ذی مون آماده  دنیل_اولین 

شما نی ید  شروع می ک یم خن آلیس و آیان از  نت میز ب شروع می ک یم پ
وقتی ننتتمتتتیم ادامه داد خن به این کارتا نگاه ک ید روکارت شتترلک یاب 

 مختلفی بود 
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حیوونات و گیایان گرگی ه خوناشتتم یرچیزب فورب کارتارو برعرس کرد و با 
حرکت ستتریعی جابه جاشتتون می کرد خن یه خوناشتتتام تو این کارتا بود 

 دیدی ش؟
 یردو بایم+آره

 ل_االن کدوم کارتم خوناشام بود؟دنی
 +صبر کن ببی م مگه نباید براب مقابله با جادوگر آماده بنیم

 دنیل عاقل اندر صفیح نگایم کرد 
ملمه  شامه م شمن گرگی ه یا خونا ست و بزرگترین د _ای جا براب پدر گرگی ه یا

 یمه ب بازب یا براساس اون انجام مینن
 دودل نگایش کردم 

 کدومه؟_ کارت خوناشام 
شتم ولی اون کارت کارته آبی بود  شه بردا شام با کارتی که فرر می کردم خونا

 که یخ توش ش اوره یهو خودمو تو آب یخ حس کردم جیآ کنیدم
سرجام دیدم بدون  سرما بهم می خورد بعد از چ د دقیقه خودم رو  دندونام از 

 ییج خیمی
 با تعجن و حیرت به بچه یا خیره شدم

 تم تو آب یخ و االن اصال خیس نیمتم+من چه جورب رف
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 بقیه یم م تظر به دنیل زل زدن تا بگه موضوع چیه
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 دنیل بهمون نگایی کرد و وقتی یممون رو م تظر دید 
شتباه جواب بدب میرب تو  متن اگه ا ستش این کارتا یه جورایی جادویی ی _را

 یمون شرایط و خن این خوبنه
 +آخه براب چی؟

گاه بینتر دقت می ک ید_به خ  اطره ای ره ای جورب ناخودآ
 +چه خالقیتی چه جورب یه گرگی ه تونمت ای جور کارتی رو درست ک ه؟

 احماس کردم کمی یول کرد ولی زود خودش رو جمع جور کرد
 _نمی دونم به کمک یری از دوستاش درست کرد خن نوبت آیانه 

 آیان خوناشام کدومه؟
 و بین کارتا چرخوندآیان با استرس نگایش ر

ستش رو به طرف یه کارت برد بازش که کرد  مت و د شو ب نما دیقه غیبش ۵چ
 زد و بعد برگنت بهش نگاه کردیم 

 +کارتت چی بود آیان؟
 _کت تارتت تم یه بوته پر از سوزناب سمی بود که از توش راه فرارب نداشتم

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

ین و المیا یمین طورب می گذشت از جامون بل د شدیم و نوبت رسید به کاتر
دقیقه غین میندن و بعد برمیگنتن کاترین تو کوه آتنفنان و المیا ۵یرکدوم 

 تو یه چاله عمیق گیر افتادن
 و این چالش عجین غرین یمی جورب ادامه داشت

 "داناب کل"
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گرگی ه یا سخت منغول تمرین بودند و خوناشام یا نیز در گیر آنجل و خواب 
 یاب عجیبش

 م در فرر ای ره غار چرا جادویی ندارد؟س
 او نمی دانمت جادوب غار با پاکی و شیئ ت فعال می شود پاکی بود 

ولی شیئ ت درگیر تمرین و دور از آنها معماب این غار را کمی نمی دانمت او 
که بود  جادو  نه این  که  غار  ره خلق ک  ده این  خاب بود خیلی خاب و ای 

 ی وز نامنخص بود
 گ جی ه اب در ص دوقچه  قفل شده پ هان بود و مان د

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 "آلیس"
 دنیل_خن آماده باشین حاال نوبت آمادگی جممانی و ج گ شماست

 صداب یممون در اومد
 +اه دنیل خمته شدیم

 _خمتگی نداریم زود باشین بل د شین
 با بی حالی رفتیم جلو که به راه روبه رو اشاره کرد 

 کلی مانع بود 
 اچه اب ِگلی زیره میله ب باریری براب عبوردری

 سئح شین دار براب باال رفتن ازش
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یه دیوار میله اب که باید ازش عبور می کردیم یمه نگایی معصتتوم و مظلوم به 
 دنیل انداختیم که شاید دلش بموزه

 نگاش رو ازمون گرفت 
و بعد _امران نداره زود باشتتین م م باید تمرین ک م تا ستته شتتماره مینتتمارم 

 یمگی میدوید کمی که اول رسید برندس یک دووو    و ستتتتته
 یمه دویدیم از راه باریک یمگی افتادیم تو ِگال به جز آیان!

 اون خیلی با آرامش از اون قممت رد شد
 فحنی تو دلم نثارش کردم.

با چ دش به خودم نگاه کردب جاب تمیزب منایده نمی شد کامال با ِگل یری 
 شده بودم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 دنیل از دریاچه ش ا کرد رفت بیرون

 _د بج بین 
با منتتقت از اون ِگل کده بیرون اومدیم رفتیم ستتمت اون ستترباالیی و بایم 
به  پایین ولی دنیل خان  با آرامش لیز خوردیم افتادیم  پریدیم روش یهو خیلی 

 ان با ناامیدبرایش ادامه داد بعد از سه چهار بار افتادن رسیدیم به اون دیوار آی
 بهش نگاه می کرد دنیل از اون بدتر

 +چینده؟
آیان_می خواستتتی چی بنتته ما گرگی ه ایم و نمی تونیم از درختم باال بریم به 

 ع وان انمانم شخصا نمی تونم از دیوارب که اصال جاب پا نداره باال برم
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 یه لحظه انگار دنیا برام روشن شد و حس قدرت و جودم رو در بر گرفت
تون من استاد باال رفتن از درودیوار با یه حرکت حرفه اب پریدم رو دیوار و چ ت

 بعد از لحظه اب اون طرف بود
 برنده شدم یویوو

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
 

 چ د دقیقه اب گذشت ولی از بقیه خبرب نبود که یهو صداب دنیل اومد
 ن_ایم آلیس اگه خوشحالیت تموم شده لئف کن کلید این درو بردار بازش ک

شدم بله در بود کیلیدم ک ارم روب میز بود رفتم درو باز  با تعجن به دیوار خیره 
 کردم

اومدن بیرون دنیل پنتتت گردنش رو ماستتاژ داد بی اختیار یاد ستتم افتادم اونم 
یمینتته یمین کارو می کرد ستترم رو ترون دادم به من چه اون چیرار میررد 

 اصن
 دنیل_خن تو برنده شدب

 +جایزم چیه؟؟!!!
 _ییچی!

 +چتتتی براب چی من جایزه می خوام
 کالفه نگام کرد

 _خن چی میخواب
 +حاال شد من میخوام برم استراحت ک م خدافظ 
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 و به صدا زدناش توجهی نرردم
 _آلیتتتس کجا میرب تموم ننده که

+فردا میام براب ادامش االن خمتم میرم استراحت ک م گن مم یمت یه چیزب 
 یم میرم بخورم
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
 "دنیل"

 من با این دختره ب بازیگوش چیرار ک م 
 بدون ای ره به پنت سرم برگردم راه افتادم سمت ری گ مبارزه 

+بچه یا بیاین به ادامه تمری مون برسیم وقتی صداب پایی حس نرردم برگنتم 
 که متوجه شدم یمگی دسته جمعی بایم دیگه فرار کردن

 و یم اک ون من حس قتل دارم
 مو رو به آسمون بل د کردمسر

 + من با ای ا چیرار ک م یری کمرم ک ه اووف
 و ننمتم رو زمین

 "آلیس "
اول رفتم تو چنمه از دست ِگال که راحت شدم چون لباسم تمیز نبود به گرگی ه 
تبدیل شدم و رفتم سرام غذا بعد از سیر شدنم رفتم غار استراحت که با جمع 

 اس برداشتم و پنت غار عوضش کردممفلوک رو به رو شدم رفتم لب
 بعدم رفتم تو غار 

 +شما چرا ی وز ِگلی یمتین حاال آیان ییچی دنیل کجاس
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 با بی حالی بهم نگاه کردن و بایم شروع به حرف زدن کردن
ست دنیل فرار کردن و االن حال ندارن کارب  شون فهمیدم از د که از بین حرفا

 ک ن
 مثله ای ره پر انرژینون م ما!

 ت بلن. چه
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

 
ستعداد بی نهایتم در عوی کردن  شم و از ا ست به کار خن مثله ای ره باید د
صدایی که نود و  صاف کردم و با  سرفه اب گلوم رو  ستفاده ک م با تک  صدا ا

 ینت در صد شبیه دنیل بود رو به بچه یا فریاد زدم جورب سرته رو زدن
 ا+شتتتتمتتتتتا کجا رفتتتتین یتتتاااا

شروع به  متن و بدون ای ره بهم نگایی ب دازن ت د ت د  ن سیخ ن شون  سرجا
 توضیح دادن کردن

 _دنیل ببین ما خمته بودیم واقعا حمش نبود کارب ک یم ما...
 صداب خ ده ب بل دم ساکتنون کرد

 به دور و اطراف نگاه کرد وقتی دنیلی رو ندیدن به طرفم پریدن
 و یمزمان با داد گفتن

 نمت_آلیس میر
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با خ ده دویدم و ازشون دور شدم چ د لحظه تو غار دنبالم کردن که رایم رو به 
نون  نون و بایه حرکت خوشمل یم نوندم نمه ک طرف بیرون ادامه دادم تا چ

 تو آب بودن.
 ولی آیان رو از آب کنیدم بیرون و گفتم بره یه چیزب پیدا ک ه بخوره 

شتتدن و غذا خوردن رفتیم تو مزاحم بود دیگه بعد از ای ره یمنتتون خوشتتمل 
غار که ب دنیل تمیز و آراستتته رو به رو شتتدیم فقط صتتورت ستترخش خبر از 

 اعصبانیتش میداد و این یع ی زنگ خئر آروم زمزمه کردم
 +آیا می شود از دست این گراز وحنی فرار کرد

 آیانم زیر لن جواب داد
 _نه امران پذیر نیمت باید تحمل ک یم

 سهالمیا_خدابه داد بر
 کاترین _بهتره ساکت باشید وضع داره بدتر مینه

 و ای گونه بود که ساکت شدیم و صداب داد دنیل به گوشمون خورد
_چرا دارین ممخره بازب در میارین یرم جدب باشین شوخی در کار نیمت ما 

 باید تمام تالشمون رو براب قوب تر شدن بر یم لئفا موقعیتمون رو درک ک ید
 ن بود ما داشتیم دیگه زیادب بچه بازب در میاوردیمخن یرم حق با او

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 
2 

 "دنیل"
 به قیافه یاشون نگاه کردم یمنون پنیمون به نظر می اومدن

 آلیس تک سرفه اب کرد 
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_ایم ایم خن ما قبول داریم یرم بچه بازب در آوردیم اما قرارم نیمتتت از ما 
ستراحت  نی تمری م به ا ستراحت کار بر نتبدون ا ر و خوراک براب انرژب بی

جادوگرا  ره  بل از ای  نه ق ثل خودکنتتی می مو نه ای جورب م یاز داره وگر ن
 شرمتمون بدن میمیریم

 دختره ب پررو چنم غره اب براش میرم 
 +خیله خن فردا تا یمین موقع بروب تمری ه بعد استراحت

 خواستن چیزب بگن که دستم رو باال آوردم
 نه +امران نداره نظرم عوی ب

 و بعد بهنون پنت کردمو رو یه تخته س گ سرد و سفت دراز کنیدم
سه  نمام رو باز کردم که با  س گی ی نگایی چ ماس  متم با اح نمام رو ب چ

 جفت چنم مظلوم و ملتمس روبه رو شدم
 +چیه!

 یمه بایم_یرم زودتر بریم استراحت
 +نه

 چنماشون مظلوم تر شد و برق اشک توشون ننمت
 کنمکالفه پوفی می 

 +حاال راجبش فرر می ک م 
 یهو یر سه پریدن یوا و دستاشونو زدن بهم
 با تاسف نگاشون کردم عقل ندارن راحتن
_________________________ 
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 "سم"

 به سقف غار زل زده بودم که یهو رفتم تو فرر  وقتی آلیس با چوب زد تو سرم
 یرم عقن تر تو رستوران دیده بودیمنون

ه دختر ک جراو تو غار که با دیدن نوشتتته یا برق زیبایی تو بازم میرم عقن ی
 چنماش می درخنید 

چه  به من  مدم من چرا دارم درموردش فرر می ک م اصتتال  به خودم او یهو 
 کجاست

 من نباید راجبش فرر ک م 
 اون االن با گرگی ه یا خوشه 

 سرجام مین م و کالفه گردنم رو ماساژ میدم
 چیرار ک م االن؟

 چم شده؟
 االن حمودب کردم به گرگی ه یا به ای ره پیش من...

 سرم رو ترون میدم 
نه دیگه راجبش فرر نمی ک م تموم شد االنم چون خبرب ازش نیمت و خواب 

 آنجل راجن اونه بهش فرر کردم
 وگرنه اصال مهم نیمت که برام

 می دونمتم دلیالیی که میارم ممخرن ولی نباید بهش بها بدم
 من می تونم

______________________ 
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 "آنجل"

 زانویام رو ب*م*ل کرده بودم
 و سرمو خم کرده بودم روش .

 سم تو فرر بود و ویلیام بی تفاوت به غار تریه داده و چنماش بمته بود 
 چنمامو بمتم و سعی کردم به ذی م استراحت بدم

د با اما یهویی آلیس دیدم که به طرفم دوید و شتترمم رو چ گ زد خون فواره ز
ترس چنتتمام رو باز کردم نمی دونمتتتم دلیل ای ره تو بیدارب یم این صتتح ه 

 یارو میبی م چیه
 کالفه شده بودم 

 اعصابم ضعیف شده بود با کوچیک ترین چیزب به طرف می پریدم
 خودمم اذیت می شدم

 تو خواب و بیدارب می دیدم آلیس بهم حمله می ک ه و میخواد برنتم
 بهم آرامش نمی داد نا آروم بودم زیاد  دیگه حتی عنق ویلیام

 افرارم گ گ بود دلیل خوابیدنم خواب دیدنم رو نمی دونمتم
 واقعا داشت سخت می گذشت خیلی سخت

______________________ 
 

 "آلیس"
 _بچتتتتتتتتتته یا بیدار شین دیگه باید به تمری مون برسیم 
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 صداب غرغر یممون باال رفت
 رین نخوایم بر یم کیو باید ببی یم اه+بابا بیخیال ما تم

 _بل د شین ت بال وگرنه استراحت بعد از تمرین نداریم
 یهو یمه سیخ ننمتیم و به یر سختی بود حرکت کردیم

 بازم تمرین
 این دفعه ج گ بود بایه ربات که شبیه خوناشام بود
 این یریرو دنیل ُبرد با یه نفرت خاصی می ج گید

 اشام یاست یا کال تو ج گ ای جوریه...نمی دونم نمبت به خون
 "سم"

 بی حوصله و بی قرار تو غار قدم میزدم
 آنجل_نه نتتتتتتتتتته آلیس نته کمک یری کمرتتتتتم ک ه 

 ویلیام به سمتش دوید و دوطرف شونش رو گرفت به شدت ترونش می داد
 ویلیام_آنجل آنجتلم بیدار شو دارب کاب*و*س می بی ی

نفس ستترجاش ننتتمتتت تو صتتورتش دونه یاب ریز عرق یهو آنجل با نفس 
 ننمته بود

 گونه یاش سرخ شده بود
 به ویلیام نگاه کرد

 آنجل_ویت تلت....... ویلت تیام من چرا ای جورب مینم؟
 ویلیام آنجل رو تو آغوشش کنید

_آروم باش عزیزم آروم چیزب نیمتتتت این یه کاب*و*س بود یه کاب*و*س 
 تاریک......
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_______________________ 
 

 تو فرر فرو رفتم 
 خواب یاب آنجل راجن آلیس بود پس یع ی آلیس کاب*و*سه 

 نمی دونم چرا بدم اومد از این حرف ویلیام
 اووف

ستترمو زدم به دیوار که گرمی خونو رو ستترم حس کردم و بعد از چمد دقیقه 
 زخمم جوش خورد

 یی اگه االن یه انمان معمولی بودم شاید مرده بودم 
 ن زندگی واقعا ممخره شدهای

 از بی حوصلگی به کمی فرر می ک م که وقتی بود زندگیم ییجان داشت
 دلم می خواد برگردم به اون روزایی که تو زندگیم ییجان وجود داشت

 خمته شدم حتی از این خمته شدنایی که یرروز با خودم میگمم خمته شدم
 زندگیمون بد می گذشت خیلی بد

ب آنجل تا غروب تو غار موندن و با خودت کل جار روز و شتتن کاب*و*ستتا
 رفتن 

 شن براب شرار به ج گل رفتن
 و امید ای ره شاید آلیس رو دیدم...

ند چرا نمی تونم  ساز می نرل  شت م حرفم رو ادامه ندادم این فرراب من دا
 جلوش رو بگیرم 
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 یرکمی  قل*ب*ش ت د میزنه و ولش نمی ک ه مال من مغزمه
 دچار درد اونایی یم که ..... چی گفتم مگه من

 حتی از به زبون آوردنش تو فررمم می ترسم
اعتراف می ک م من سم کمی که از ییج چیزب نمی ترسه از به زبون آوردن یه 

 حس می ترسه
__________________ 

 
 "ویلیام"

 رفتاراب سم منروک بود 
 کالفگی یاش
 تو فرر رفت اش

 یل عاشق آنجل شده بودممن رو یاد خودم می داخت که اون اوا
یع ی چی شتتده دور و اطراف ما که جز آنجل کمتتی نیمتتت نه امران نداره من 

 ییج حمی تو چنماب سم نمبت به آنجل نمی بی م 
 و خن کمی دیگه دور و اطرافمون نیمت 

 آلیمم که گرگی ه شده و اصال دور و اطرافمون نیمت که بگم..
 نر ه وقعا آلیس..نه

 ه جورب عاشقش شدآخه چه جورب سم چ
شایدم دارم اشتباه می ک م و این حس سم عنق نباشه و فقط از نبود ییجان تو 

 زندگیش ای جورب شده
 اما اگه عنق باشه
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 اونم نمبت به آلیس واقعا عنق مم وعه مینه
 آلیس یه گرگی س و دشمن خوناشاما

 اصال امران نداره بهم برسن
 حتی حوصله ب ذین خوندن نداشتبا ناراحتی به سم زل زدم چ د روزب بود 

_______________________ 
 

 "آلیس"
 بعد از تمرین وقت استراحت رسید و دنیل رفت برامون چ د تا آیو شرار کرد

 به زور گوشت رو از دست آیان می کنم
 +عته بده ببی م دوتا خوردب بمتته دیگه

 آیان_آلیس دستتو برش تا نزدم بنرونمش تو خودت کم خوردب
 به کمر جلوش وایمیمتم دست 

 +بنرن ببی م 
 گوشتو گذاشت ک ارب

 و با گفتن
 _خودت خواستی به طرفم حمله کرد  

یه جاخالی دادم و رفتم طرف گوشتتت و فورب یه تیرنتتو گاز زدم آیان از دی ی 
 بدش میومد م م از این نقئه ضعفش استفاده کردم

 بهم چنم غره اب میره و دپرس ک ار المیا مینی ه
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میا یم یرم نگاش میر ه و یهو می پره گوشت کاترین که گذاشته بود ک ارش ال
تا بعد از خوردن گوشتتت اون یری ام بخوره چ گ میزنه و می دازه تو ب*م*ل 

 آیان کاترین با دیدن این صح ه از جاش میمره و میره سمت آیان 
 آیانم گوشت رو پرت میر ه طرف المیا

 با خ ده بهنون نگاه می ک م 
مم به دنیل میخوره با لبخ د به اونا زل زده ولی انگار حواستتش نیمتتت به چنتت

 بچه یا زل میزنم و کم کم یه لبخ د شیئانی مینی ه گوشه ب ل*ب*م
 آروم آروم به طرفنون میرم و وسط گوشت پرت کردننون میمرم گوشتو میگیرم

 صداب فریاد آیان بل د مینه
 _آلتتتتتتتتتتیس زندت نمیزارم

 نبالم با خ ده می دوم و به پنت سرم نگایم نمی ک م که.....می دوه د
______________________ 

 
صتتتداب افتادن چیزب و آخ گفتن آیان به گوشتتم میخوره برمیگردم طرفش که 

 میبی م مج پاشو داره و ناله میر ه 
 دویدم طرفش

 +آیان چیزیت که ننده؟آیتتتتتان
 با قهقه دوید  تا به خودم بیام گوشتو از دستم قاپید و

 مات سرجام خنرم زده بود
 االن چیند دقیقا؟!

 الری بود؟
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 +واآآب من میرنمت آیان بذآآآآر پیدات ک م فقط
 و با صورت آویزون برگنتم پیش المیا،کاترین و دنیل

 آیان کجا رفت نمیدونم
 اصال بذار ببی مش حاال سرم و کاله میزاره

 المیا_آلیس آیان کجاست؟
 مبا ناراحتی میگ

 +نمی دونم که گوشت م و گرفت فرار کرد
 کاترین به حرف میاد و با تعجن میگه

 _یمچین با لحن غمگی ی میگی که انگار مال تو بود
 دنیل_بمه دیگه برین آیان رو پیدا ک ید بیارید تا به ادامه ب تمری مون برسیم

 یمه با بیچارگی بهش زل میزنیم
 !؟دنیل_چیه

 ه شدیم+نمینه برگردیم غار خمت
 _نه

 +واقعا مم ونم 
 و با حرب رومو ازش میگیرم

_______________________ 
 

 =یک یفته بعد=
 "دنیل"
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 یک یفته با تمری ات سخت و طاقت فرسا تموم شد
 حاال می تونمتم به جرعت بگم بهترین تیم بودیم

 اگه نقنه درست پیش می رفت و نیاز به اجرا نقنه دوم نبود عالی بود
 اما...

 یس_دنیل؟آل
 +بله

 _ِکی براب ج گ با جادوگرا میریم؟
 +امنن

 _چرا شن؟
 +چون شن بهترین وقته من می دونم دارم چیرار میر م آلیس.

 از صورتش منخص بود قانع ننده
 ولی سرشو به ننونه ب تائید ترون می ده

 پنت به من می ک ه و میره.
 صورتمو بین دستام می گیرم

  م دارم اشتباه می ک مباید چیرار ک م چرا حس می ک
 چرا حس می ک م پایان خوشی در انتظارمون نیمت 

 چرا فرر می ک م....
 سرم رو ترون می دم نه نباید به افرارم بها بدم

___________________ 
 

 "آنجل"
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 شن بود
 از صبح یه احماس خاصی داشتم 
 سم_آنجل بیا دیگه باید بریم شرار
 ه بریده می گمبا استرس بهش نگاه می ک م و برید

 +نمیت تنت ته امت تنن نت تریم؟
 ویلیام_چی دارب می گی آنجل؟

 یع ه چی نریم؟
+متتتت تتتتن حس خوبی ندارم امنن اتفاقات خوبی نمیوفته نریم خوایش می 

 ک م
 سم_ییج اتفاقی نمیوفته به خودت تلقین نرن

 +اما...
 سم_بمه دیگه راه بیوفتین

 به احماسم اعتماد کرده بودم با ناچارب دنبالنون رفتم ولی اب کاش
 و ویلیامو سم حرفم رو قبول می کردن

 بعد از تبدیل شدنمون به مرکز ج گل رفتیم براب شرار 
بعد از فرود اومدنمون س گی ی نگایی رو رو خودم حس کردم برگنتم که میون 

 درختا چیزب رو دیدم که برق می زد
______________________ 

2 
 اه کردمبا ترس به ویلیام نگ
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 ولی حواسش نبود
 سمم که کال داشت دنبال شرار می گنت 

 ی وز به شرل پرنده بودیم
 با استرس  صداشون میر م

 اما صدایی جز صداب سیمرم ازم در نمیومد
ی وز چ د دقیقه نگذشته بود که گرگی ه اب اومد جلومون برگنتیم که یری دیگه 

 اومد پنتمون دو طرفمونم دو تا گرگی ه گرفتن 
با ترس به ستتم و ویلیام نگاه می ک م که یهو نفس یاب گرم کمتتی رو از پنتتتم 

 حس می ک م 
نری با برق آبی  نم م ش ایی روبه رو می نم یایی آ با ترس برمی گردم که با چ

 یهو احماس ترس تمام وجودمو میگیره و حالت دفاعی به خودم می گیرم
ک م گرگی ه اب با احمتتاس می ک م نینتتخ د می زنه به پنتتت ستترش نگاه می 

 چنماب منری ییج برقی نداشت 
 یمون گرگی ه اب که یمینه فرر می کردم م و مین اسه

 یهو عالمتی میده که یمه ب گرگی ه یا به سمتمون حمله میر ن 
آلیس به طرفم میاد که پریامو باز میر م و به صتتورت شتتالقی به صتتورتش می 

 زنم
 دلیل این خنن بودنمو نمی دونمتم

 می دونمتم چرا به خوایرم حمله می ک ماصال ن
 مگه این یمون آلیمی نبود که راضی به خراشی بهش نبودم 

 اون چرا به خوایر کوچیرش حمله می ک ه 
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 چه خبره ای جا
________________________ 

 
 یهو پ جه یاشو برد باال و چ گی به بالم زد 

 از درد زیادش بی اختیار به انمان تبدیل شدم 
 آلیس رو یوا موند خنرش زده بود و با بهت به من نگاه می کرد که دست

 به سم و ویلیام نگاه کرد 
 انگار تازه یادش اومده بود اون دوتا جغد و قق وسن

یهو غرش خنتتمگی ی ازش بل د شتتد و با خنتتم به طرف گرگی ه چنتتم ستتیاه 
 حمله می ک ه 

 و چ گی از بازوش می گیره فریهد گرگی ه در میاد
 یرار میر ی آلیس_دارب چ

 آلیس_تو مگه نگفته بودب با جادوگرا می ج گیم ای ا که خوناشامن
 _چی دارب میگی ای ا جادوگرن و خودشونو با جادو شبیه خوایرت کردن 

 تا ج گ نر یم ودشرمت بخوریم که انگار دارن موفق مینن
 با ترس به اون گرگی ه زل میزنم

 آنجل.+آلیس این داره دروم میگه من خوایرتم 
 آلیس با دودلی به ما نگاه می ک ه 

 براب چی این اتفاق افتاد 
 دلیلنون چیه 
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 _آلیس من که دروم ندارم این جادوگره وگرنه از اول بایات نمی ج گید
 آلیس داشت مئمنن میند که به حرف اومدم

نیم ناخوداگاه بادیدنت  +خوایرب من چ د یفتس خواب میبی م می خواب بر
 تمحالت دفاعی گرف

 بعدم تو داشتی می کنتیم من فقط سعی داشتم از خودم دفاع ک م 
آلیس تو فرر بود که یهو ویلیام با چوب به اون یری گرگی ه نزدیک شد و محرم 

 زد تو سرش که سه گرگی ه ب دیگه پریدن سرش 
 سم براب دفاع اومد 

 ولی آلیس یمچ ان سرجاش مونده بود
 داختسرش روباال آورد و به من نگایی ان

 و یواش زمزمه کرد
 _تو کی یمتی؟

 
 "داناب کل"

 آلیس گیج بود
 گرگی ه یا سخت منغول ج گ با خوناشام یا

 آنجل با چنمانی ملتمس به آلیس خیره بود
 انگار می گفت باورم کن من آنجلم خوایرتو

 دنیل تازه بهوش آمده و با خنم به خوناشام یا حمله کرده بود
 وضعیت بدب بود

 ی دل مت د برنده کدامنان استییچردام نم
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آلیس با چنمانی که برق اشک در آن بود به آنجل نگایی می اندازد و سمس به 
 سمتش حرکت می ک د

 دستش را میگیرد و از زمین بل دش می ک د
 آرام درگوشش زمزمه می ک د

 _برو خوایرب فرار کن من سرشونو گرم می ک م
 ایم میریمآنجل_ پس توچی من ای جا نمیزارم بمونی ب

 آلیس_نه تو برو م م میام
 آنجل با ترس به او نگاه می ک د

 دلش کمی گریه می خواست اما خبرب نبود 
 آلیس لبخ د تلخی میزند و زمزمه می ک د

 _برو خوایرب مواظن خودت باش
 آنجل بریده بریده می گوید

 _پت تس زوود بت تیا حتمت تا بیا باشه؟
 آلیس_باشه برو

 _قول میدب؟
 وتی از طرف آلیس و سر

 _آلیس پرسیدم قول میدب
 با صدایی که از پنت سر می آید آلیس ت د ت د می گوید
 _قول میدم قول میدم حاال برو. بدو آنجل بدووو.........

______________________ 
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 "آنجل"

 با وحنت و دودلی نگایش می ک م
 که یولم میده

اگه م و دوستتت دارب از ای جا دور  _بروو آنجل فرار کن به روب مامان بابا بدو
 شو

 ومن می دوم فرار می ک م
 جلوب دیانم رو می گیرم

 آلیس_پنت سرتم نگاه نرن برو خوایرب
 و فریاد اون یری گرگی ه رو می ش وم 
 _آلیتتتتتتتتتتیس چیرار کتتتتتردب 

 و لحظه بعد صداب زد و خورده
 با یق یق خنری می دویدم 

 ن ی وز میومدچون خوناشام بودم صداشو
 احماس می کردم ج گل با تمام سیاییش می خواد م و ببلعه

 یهو پام به ت ه ب درختی گیر کرد و افتادم زانویام زخم شد 
 و بعد از چ د دیقه جوش خورد

 یهو به یاد آلیس افتادم یع ی چینده
 اون جا چه خبره؟

 ویلیام چی حالش خوبه
 سم چئوره
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 ریزه  قئره ب اشری از گوشه ب چنمم می
 خوایرم عنقم برادرم یرسه تو دل خئر بودن 

 و من ییچرارب از دستم برنمیومد
در اونجا بود که فهمیدم خوناشتتامم اشتتک می ریزه ولی باید درد بزرگی براش 

 باشه
_____________________ 

 
 "آلیس"

 +پنت سرتم نگاه نرن برو خوایرب
 آنجل به سرعت باد دوید و رفت

 خورد فریاد دنیل به گوشم
 _آلتتتتتتتتتتیس چیرار کتتتتتردب

 دوید به طرف آنجل که پریدم جلوش غرشی کردم
 که با اعصبانیت نگایم کرد

 _ییج معلومه دارب چه غلئی می ک ی تو اونو فرارب دادب
 دارب تمام زحماتمونو به باد میدب

 +برام مهم نیمت من گفتم با خوایرم نمی ج گم
 _اون خوایرت نبود احمق 

شام مارو آماده می کردب ییج +او شتی براب مبارزه با خونا ن خوایرم بود تو دا
 تمری ی براب ج گ با جادوگرا انجام ندادیم
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 ساکت مینه
 با اعصبانیت نگایش می ک م 

 حس می ک م از شدت اعصبانیت از یمه جام آتیش میزنه بیرون
 سم و ویلیام داشتن با گرگی ه یا می ج گیدن

 کم بود خیلی کمولی امران بردشون 
 باید یه کارب می کردم 

 چ گی به بازوب دنیل می زنم
 فریاد بل دب میرنه

 _دارب چتتتتترار می ک ی؟
ستتر بچه به ستتمتم می چرخه باید کارب می کردم فورب دنیل با چ گ می دازم 

 زمین
 انگار تازه به خودش میاد و بهم حمله می ک ه 

 پنت سریم یمدیگرو می زدیم
 ه خودشون میان و دوباره ج گو شروع می ک نگرگی ه یا ب

 نه ای جورب نمینه
_______________________ 

 
باید فرارینون می دادم دنیل رو یول میدم و میرم جلوب خوناشام یا می ایمتم 

 غرشی میر م
 آیان_دارب چرار می ک ی؟!

 +نمی زارم بهنون صدمه اب بزنید ای ا جادوگر نیمتن
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 م نآیان_یرچی که باشن دش
شاما میگیرم و  سمت خونا سرمو به  نون نگاه می ک م وبعد  صبانیت به با اع

 زیرلن زمزمه می ک م
شما برید آنجلو پیدا ک ید م م  نون چیه  ضعف سم ویلیام من می دونم نقئه  +

 بعد از ای ره کارم تموم شد میام غار
 می دونمتم قبول نمی ک ن پس قممنون میدم

دونم کیو دوستتت دارب ولی تورو به جونش  +ویلیام جون آنجل برو ستتم نمی
 قمم میدم برب

 سم زیرلن چیزب میگه که نمی ش وم ولی ویلیام با تعجن نگایش می ک ه 
 یردو سرشونو به ننونه ب تائید به حرفم ترون میدن

شه لبخ د میزنم  شته با ستم بر م یرچقدر خئر دا ضی از کارب که می خوا را
 رب حاصل ننداما چون باشرل گرگی ه بودم تغیی

_______________________ 
 

می دوم سمت آیان لگدب به مج پاش می زنم مینی ه روزمین و با درد مج پاشو 
 سعی میر ه بگیره

 چ گامو می برم تو و المیارو قلقلک میدم که روزمین میوفته و می خ ده 
 منت محرمی به دمام کاترین می زنم
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می دونمتتتم تا چ د دقیقه ب دیگه خوب که اونم میوفته روزمین و ناله می ک ه 
مینن دنیل می دوه طرفم که دو طرف بازوشو می گیرم رو به سم و ویلیام فریاد 

 میزنم 
 +فرآآآآر ک تتتتتتتتتتید

 سم با دودلی و غم بهم نگاه می ک ه
 آروم زمزمه میر م

 +متیام نترس
 ند و میرنبه ویلیام اشاره می زنم دست سم رو میرنه و به سرعت باد می دو

 دنیل چ گی به شرمم میزنه که با ناله دستمو روشرمم میزارم و خم مینم
 سرم داد میزنه

 _چتیرار کردب دیوووونه؟؟؟و منت محرمی به صورتم می کوبه
 لگدب به پهلوم می زنه

 می خواد بدوه بره که پاشو میگیرم میوفته رو زمین 
 برمی گرده سمتم و چ گی به دستم میزنه 

 شرم و دستم جاریهخون از 
 ولی پاشو ول نمی ک م نمی زاشتم به یدفش برسه

 نمی زاشتم نابودشون ک ه
 نمی زاشتم صدمه اب به خوایرم و عنقش برسه 

 نمی زاشتم صدمه اب به بت ته عنقم برسه
متم و اصال  شقش نی نقم نمی دونم از ِکی دارم خودم رو گول می زنم عا آره ع

 ِکی عاشقش شدم
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 اضرم جونمو براش بدم تا سالم بمونهفقط می دونم ح
_______________________ 

 
 "سم"

 احماس بدب داشتم
 نباید ت هاش میزاشتم ولی قممم داد

 به جون عزیزتری م 
 که زیرلن گفتم

 +عزیزتری م قممم نده به جونت
 فهمیدم تعجن ویلیامو اما دیگه مهم نبود برام 

 ال ج گش رو که دیدم یم ناراحت شدم و یم خوشح
 ناراحت چون نمی تونمتم کارب ک م 

 و خوشحال چون خیلی قوب شده بود و می تونمت از حق خودش دفاع ک ه
 حاال دنبال آنجلیم ولی انرب ازش نیمت

 صداب یق یقی به گوشم خورد 
 با ویلیام به سمت صدا حرکت می ک یم که با آنجل روبه رو مینیم

 ش راحت مینهبا ترس برمی گرده وقتی مارو میبی ه خیال
 به پنتمون نگاه می ک ه

 چونش می لرزه و باصداب لرزونی میگه
 ؟؟ویلیام آلیس کجاست چی شد چه بالیی سرش اومد_پت تس خت توایرم کو
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 +آروم باش آنجل چیزب ننده
 آلیس گفت بریم غار م تظرش باشیم

 با غم نگایم میر ه
 _چرا؟

 +چون امن ترین جاست
 _نه چرا بایاتون نیومد

 رو پایین می ندازم و پنت گردنمو ماساژ میدم سرم
 +براب دفاع از ما و نجات دادنمون

 صداش میلرزه
 _اگت اگه بالیی سرش بیاد چی؟

 +نمیاد
 ؟_از کجا میدونی

 +چون باید بمونه براب تو براب من 
 براب یمه کمایی که دوسش دارن

______________________ 
 

 "آنجل"
 با غم بهنون نگاه می ک م

_بهتره بریم غار ای جا موندن ستتودب نداره برامون آلیمتتم تو غار میاد نه یلیامو
 ای جا

 سرمو به ننونه ب تائید ترون می دم و بایم دیگه به طرف غار حرکت می ک یم 
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 پ ج ساعت از رسیدنمون می گذشت اما خبرب از آلیس نبود
 با استرس و نگرانی به سم و ویلیام نگاه می ک م

 مد+پس چرا نیو
 سم یه جورب نگایم کرد که انگار می گفت خودشم نگرانه

 شاید نگران تر از من!
 سم_میاد،فقط یرم دیر کرده

با استتترس انگنتتتام رو تو یم قفل میر م و ستتعی می ک م به خودم تلقین ک م 
 اتفاقی نیوفتاده
 آلیس تو رایه

 به زودب می رسه
 خیلی زود 

 فقط باید یرم صبر ک م......
 ب نداشت من داشتم خودم رو گول می زدماما تانیر

 آلیس خوایرب کجایی؟
______________________ 

 
 "سم"

 دستم رو تو مویام فرو میر م و چ گی بهش می زنم 
 یع ی چی مینه آلیس االن کجاست 

 چرا دقیقا یمون روزب که فهمیدم عاشقنم باید این اتفاق می افتاد
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 چه راحت میگم عاشق شدم 
  ایی نداره عنقم تو دل خئرهدیگه غرور مع

 و من ییج کارب از دستم برنمیاد
 کالفه روب س گی که یمون نزدیری بود مینی م و صورتمو بین دستام می گیرم 

 چه کار ک م ؟
 من سم قوب ترین خوناشام نمی دونه چیرار ک ه

 یه واقعا که براب خودم متاسفم 
 از جام بل د مینم صورتم دام شده

منتتت کردم که ستتفید شتتده و ناخوناب بل دم توش فرو رفته و دستتتامو اونقدر 
 زخمیش کرده بود حتی خیمی روب دستم که میدونمتم خونه برام مهم نبود

 دندوناب نینمم بیرون اومده بود
 و غرش یاب خفیفی ازم به گوش می خورد 

 ویلیام با دیدنم اول بهت زده بهم خیره شد و یهو به سمتم دوید
________________________ 

2 
 "ویلیام"

 به طرف سم برگنتم که با دیدنش یه لحظه ماتم ُبرد
 صورتش از خنم سرخ شده بود

 دندوناب نینش زده بود بیرون
 از چنماشم آتیش می بارید

 چنمم خورد به دست منت شدش که از ک ارش خون جارب بود
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 به طرفش دویدم و منتنو گرفتم و ازیم بازش کردم
 رد چنماش خون افتاده بود با خنم بهم نگاه ک

 و تیله ب آبیش انگار تو دریایی از خون ش اور بود
 یه لحظه ترسیدم ولی ننون ندادم 

 به دستش نگاه کرد زخمش جوش خورده بود
 با حرب بهش نگاه کردم
 +چت شد  یهو آروم باش

 فریاد میزنه
تم کمی که قوب ترین  ت ت ت ت تن س ت ت ت ت ت ت ت ت ت _ویلیام دارب چی می گی م

 شامه ننمته ای جا بعد عنقش داره بایه گله گرگی ه نفهم سروکله می زنهخونا
 می فهمی چه حس بدیه یا نتتتتته تو یم نفهمی؟!

ستتاکت بهش نگاه می ک م چه راحت غرورشتتو به خاطر آلیس می شتتروند و 
شم  شرایط نبا شاید تو اون  سخت بود  نه درکش می کردم واقعا  نق میگفت ع

 جل جاب آلیس بود می خوام دیوونه بنمولی وقتی فررشو میر م آن
_پس باید فهمیده باشتتی م ی که دقیقا تو این شتترایئم دیوونه که نه به مرز 

 انفجار رسیدم
 دوباره ذی م رو خونده بود

 سرم رو پایین می دازم که می بی م سم داره از غار میره بیرون
 +کجا دارب میرب؟!
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نک ای جا ستی  _میرم دنبال آلیس من عین یه چوب خ ستی د شی م تا د نمی 
 نابودش ک ن از غار میره بیرون

 به آنجل نگاه می ک م که متوجه مینم تعجن کرده به جاب قبلیه سم خیره بود
 +چینده؟

 _سم عاشق آلیمه؟!!!!!
_______________________ 

 
 "سم"

 به شرل قق وس تبدیل شده و با سرعت پرواز می کردم 
 داز یرقممتی رد میندم روشن مین

 یمینه از ای ره فورب دیده بنم بدم میومد
 ولی زندگی به دوست داشتن ما کارب نداره راه خودشو میره 

 با دلهره و اعصبانیت از باال به ج گل نگاه می کردم و دنبال آلیمم می گنتم
 به م ئقه اب که ج گ راه انداخته بودیم رسیدم 

 فرود اومدم و به شرل انمانیم برگنتم 
 یرم جلوتر ولی با چیزب که دیدم انگار پایام چمبید رو زمین راه افتادم

 قئره یاب خون زمین رو رنگین کرده بود
 آروم آروم از ک ار خط خونی که روزمین بود حرکت کردم

 سرم رو بل د نمی کردم
 عجله اب نداشتم براب دیدن عامل این خون

 گرچه می دونمتم کیه 



wWw.Roman4u.iR  190 

 

 ر دیگساما خودم رو گول می زنم که نه یه نف
 خئی که دنبالش می کردم تموم شد

 بالخره جلوم رو نگاه می ک م
_________________________ 

 
 ولی کمی نبود!

 با عجله چنمام رک به دور و اطرافم می چرخونم 
 یع ی چینده

 چیرارش کردن
 با خودشون بردنش 

 چه بالیی سر آلیمم آوردن
 یهو بی اختیار فریاد می زنم 

 تتتتتس آلتتتتتتتتتتیتمم کجتتتتتایتی؟؟؟؟+آلتتتتتتتتتتی
 گرگتتتتتتتتتتی ه یاب آشغال کجا بردی ش..؟

یه لحظه به خودم میام من چم شتتده من می تونم پیداش ک م ستتخت نیمتتت 
 سعی میر م خودم رو آروم ک م

 +سم چیزب نیمت آروم باش چنماتو بب د و گوش بده
 ا کن خوب گوش بده صداب آلیس رو از بین صدا یا پید

 زود باش 
 بعد م بع صدارو دنبال کن دیدب آسونه 
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 حاال شروع کن چنماتو بب د...
 چنمام رو می ب دم

 گوش بده...
 گوش می دم

 صداب آلیس رو پیدا کن...
 این سخت بود

 صدایاب زیادب به مغزم یجوم میارن
 صداب حیوانات ج گل

 پرنده یا
 انمان یا

 آنجل و ویلیام 
 تو دستم که یه صداب آش ا می ش ومسرم رو محرم می گیرم 

 _عجله کن آیان باید بریم غار
 صداب کیه؟!

 مغزم به سرعت شروع به پردازش می ک ه و برمی گرده به چ د ساعت قبل
 )_آلتتتتتتتتتتیس چیرتتتار کردب؟(

 یادم اومد 
 اون یمون گرگی ه ب چنم منری بود که انگار رئیس گرگی ه یاست

 بال کن تو موفق مینیسم حاال م بع صدارو دن
 چنمام رو میب دم و گوش به صدا میممارم

 یمه ب صدایارو از ذی م ک ار می زنم
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 و دنبالش می گردم
 پیداش که می ک م چنمام رو باز میر م

 پوزخ دب گوشه ب ل*ب*م می شی ه 
 به سرعت باد می دوم و لحظه بعد جلوب غار گرگی ه یام!

______________________________ 
 

 "ویلیام"
 سرم رو به ننونه ب تائید براب آنجل ترون میدم

 +آره سم عاشق آلیمه
 _اما چجورب؟من گیج شدم

 میرم طرفش و دستاش رو تو دستم می گیرم 
 +آنجل سم خیلی وقته عاشق آلیس شده فقط تازه قبولش کرده

 _اما من بازم متوجه نمینم 
 شدیم؟ +آنجل عنق خبر نمی ک ه مگه من و تو دونمته عاشق

 تو فرر فرو میره
 و بعد از چ د نانیه به چنمام خیره مینه

 _حق با توعه
 تو چنماب عملیش غرق مینم

 برق نگایش واقعا جذاب بود
 از دنیا و دور و اطرافم قافل شده بودم 
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 عمل چنماش وسوسم کرده بود
 لبخ د شیری ی رو ل*ب*ا*ش می شی ه

ُسر می خوره به طرفش خ نم و چال گونش رو می نگایم رو چال گونش  م می
 ب*و*سم

 ازش که فاصله می گیرم با صورت سرخ شدش رو به رو مینم 
 سرش رو پایین می دازه 

 بی اختیار می خ دم تو این موقعیت چه شیرین شده بود این دختر
_________________________ 

 
 "سم"

 به سخره نگایی می دازم صداشون به گوشم می رسه
 ک یم؟ _دنیل حاال چیرار

نه یام رو  ست دادم تمام نق دنیل_نمی دونم آیان به لحظه ک ترل خودم رو از د
 نقش برآب کرد 

 ای همه تمرین کردیم شن و روز ولی ییچی به ییچی
 صداب دخترب میاد

_دنیل ولی خن اونم حق داشتتت از اولنتتم گفته بود با خوایرش نمی ج گه 
 اون وقت تو با کلک بردیش تو ج گ

 رت باید چیرار می کردم کاترین؟دنیل_به نظ
 اون یری از بهترین ج گ جویامونه

 نمی تونمتم با تریه به خودم و آیان برم جلوکه
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 صداب ناراحت دخترب که اسمش کاترین بود میاد
 _یع ی من و المیا ای قدر افتضاحیم که اصال حمابمون نمی ک ی؟

تو دلرحمه و تو، دنیل_ببین کاترین شتتما شتتاید ج گتون خوب باشتته اما المیا
 ج گ ک د عمل می ک ی

 کاترین با صدایی که منخص بود آزرده خاطر شده زمزمه میر ه
 _باشه درک می ک م 

 صداب لئیف یه دختر دیگه به گوش می رسه
 _شما ی وز به فرر ج گین؟بیاین یه فررب براب آلیس ک ید.

 واقعا که براتون متاسفم.
ی ک یم رو به بقیه ادامه میده شتتما یم آیان_آروم باش خانمم االن یه فررب م

 تمومش ک ید.
____________________________ 

 
 آروم میرم جلو به دیوار غار تریه می دم و تو غار رو دید می زنم

 دو تا دختر که صورتنون از نیم رخ منخص بود
نم قلمی بود و لبایی ُپر  شت دماغ نم آبی بود و مویاب بل د طالیی دا اولی چ

 ه آلیمم بود کمی شبی
 ولی ییچرس به پاب اون نمی رسه
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صوم  نماب مع شونه یاش می رسید و چ دومین دخترم مویاب قهوب اب که تا 
منتتری دمام خوش فرم و لباب قلوه اب زیبا بود معصتتومیتی تو چهرش بود که 

 متمایزش می کرد از بقیه معصومیتی شبیه به آنجل 
 منری بودن.دو تا پمرب یم که اونجا بودن چنم و ابرو 

ییرلی و جذاب آنالیزشتتون یه دیقه یم وقتم رو نگرفت یمون لحظه صتتداب 
 آیان رو می ش وم  

 نگاه می ک م که متوجه مینم پمرب که قدش کمی کوتاه تره آیانه
 _المیا

و با جواب دادن دختر موقهوه اب می فهمم اون یری دختر کاترین و اون پمتتر 
 دنیله 

مم  نمام رو به دنبال آلی نم  چ تو غار می چرخونم که یهو با فردب رو به رو می
 که کف غار خوابونده بودنش لباسش خونی بود 
 مویاب طالییش از خون به رنگ قرمز شده بود 

 گوشه ب ل*ب*ش پاره و کبود بود
 رو گونه یاش جاب کبودب به چنم  می خورد

 دستاشم خونی بود 
 ی موفق نمینم زل می زنم بهش که شاید جاب سالمی پیدا ک م ول

 این آلیس من بود؟!
 چرا تو این وضعیت بود؟!

یهو احمتتاس می ک م دارم آتیش میگیرم دندونام رو بهم فنتتار میدم و با غرش 
 بل دب بهنون حمله می ک م
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______________________________ 
 

 "دنیل"
 صداب غرش بل دب از پنتم توجهم رو جلن می ک ه 

 زشی رو تو صورتم حس می ک م.برمی گردم به اون سمت که سو
 چنمام بمته مینم و بی اختیار فریاد می زنم
 یمون لحظه منت محرمی تو دی م مینی ه

 حس می ک م فرم جابه جا شد
 یمون لحظه صداب داد آیان رو می ش وم 

 _داارب چه غلئتی می ک ی 
 چنمام رو باز می ک م که می بی م لگدب تو شرم آیان میزنه 

شو محرم ر نتی چ گا شو میگیره که م نه آیان با ناله بازو و بازوب آیان می ک
 زیر فرش مینی ه دخترا به دیواره غار چمبیدن

 و با ترس شاید این ماجران
 سرش رو برمی گردونه که می ش اسمش

 سم یری از خوناشام یا
با چنتتماب به خون ننتتمتتته نگایم می ک ه به طرفم میاد که صتتداب ناله ب 

 وش می رسه خفیفی از آلیس به گ
نرش می زنه و به آلیس نگاه می ک ه بعد از چ د نانیه با قدم یاب  سرجاش خ

 بل د تر به طرف آلیس میره و آلیس رو تو آغوشش می گیره 
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 با نگایش تهدیدمون می ک ه
 صداب بم و ترس اکش به گوش می رسه

 _ من برمیگردم و مئمنن باشید وقتی برگردم ییچردومتونو زنده نمی زارم
 رق قرمزب تو چنماش می درخنه و تو یه لحظه غین مینهب

__________________________ 
 

 به زور خودم رو جمع و جور می ک م یم اومدن و یم رفت ش ناگهانی بود
 +باید بریم

 یمه بایم_چتتتتتتتتتتی؟!
 +مگه نن یدین برمی گرده و ما قوامون کمه خیلی کم

 بایاشون بج گیمکاترین_اما ما کلی تمرین کردیم تا 
کارب از  هایی نمی تونیم  که کال ییج من و آیانم ت  یا  ید تو الم +ولی نمی تون

 پیش ببریم 
 راه بیوفتین زوود 

نم و خونی که از ک ار ل*ب*م میومد  ستی به دی م میر متم د سرجام می ای و 
 پاک کردم

 اگه یه گرگی ه نبودیم با این ضربه حتما فرمون مینرمت
 منرلی پیش می اومد براب معدمونم یه

 دخترا فورب چ دتا وسیله ضرورب برداشتن.
 به راه افتادیم

 المیا_کجا میریم؟
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 +پیش  خوعان
 کاترین_خوعان کیه؟

 +یه دوست قدیمی حاال حرکت ک ید ای قدر سوال نمرسید
_________________________ 

 
 "سم"

 سر آلیس بینتر تو ب*م*لم میگیرم و فنار می دم
یار عزیزم تو خوب مینتتی خیلی زودتر از اونچه که فررش رو +آلیس طاقت ب

 می ک ی
 دم در غارمون که رسیدم آفتاب تازه داشت طلوع می کرد

 و ما امروز ییج شرارب نررده بودیم
 ولی ییجان داشت

 اگه آلیمم چیزیش نمی شد 
 از این به بعد بهترین روزامه

 آیی می کنم و به داخل غار میرم
 زمین میزارمو آروم آلیمو رو 

 +ویلیام برو با سرعت تمام برو از چنمه آب بیار
 ویلیام_ولی این دیوونگیه آفتاب طلوع کرده

برگنتم سمتنون که با دیدن قیافه آنجل پنیمون مینم بهت زده به آلیس خیره 
 شده بود
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 +آنجل،آنجل چیزب نیمت آلیس خوب مینه نترس
یاره لرزش دستتتاش به به طرف آلیس میاد دستتتاشتتو به طرف صتتورت آلیس م

 وضوب قابل دیدن بود
 با صداب لرزونی به حرف میاد

تس خوب ّشو قول میدم  ت  توایرب مّگه قرار نبود سالم برگردب آلی ت  _آّلّیس خ
 ت هات نذار پینت بمونم 

 تو فقط برگرد خوایش می ک م
_________________________ 

 
 هیاد اون لحظه اب میوفتم که فرر کردیم آنجل ُمرد

 زجه یاب آلیس
 و االن جاشون برعرس شده

با خنتتم به ویلیام نگاه می ک م خورشتتید تو آستتمون بود و دیگه اصتتال امران 
 نداشت بتونیم بریم آبی بیاریم

 +ای قدر ناز کردب خورشید در اومد
 _سم قبول کن من میرفتمم به آفتاب برمی خوردم

 با اعصبانیت دندونامو رو یم فنار میدم
 لیس رو تو دستش میگیره و ب*و*سه ب نرمی روشون میزارهآنجل دست آ

 _یه بئرب آب پنت س گ ویلیام یمت
 با تعجن بهش نگاه می ک م.اما االن وقت سوال و جواب نبود

 با عجله  میرم و بئرب رو میارم
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 +آنجل یه پارچه ب تمیز می خوام
 دست آلیس رو آروم رو زمین میزاره و از جاش بل د مینه 

 س گی میره و به سمت خودش میرنهبه طرف 
باز مینه و دو سه تا لباس توش دیده مینه دست میبره و لحظه اب بعد دستمال 

 سفیدب در میاره
 بئرب رو باز می ک م باید تو یه ظرف می ریختمش اما ....

 یمون لحظه ظرفی جلوم قرار می گیره
 سرم رو با تعجن بل د میر م که ویلیام رو می بی م

 ی زنه و یمراه با چنمری میگه خیلی وق ه ای و دارملبخ دب م
________________________ 

2 
 لبخ دب روب ل*ب*م میاد ظرفو رو زمین میزارم

 آبو توش می ریزم از جام بل د مینم 
 آروم به طرف دیوار غار میرم 

 ضربه اب بهش میزنم که باز مینه 
 و انواع دارویاب گیایی

  دوتا از بی نون برمی دارم
 دارو یارو تو آب میریزم رنگش ب فش مینه 

 و درآخرش به منری می زد 
 مج دستم رو باال میارم و با دندونام مج دستم رو زخم میر م 
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 رو ظرف نگهش می دارم تا دو قئره توش بریزه
آروم دستتتمالو تو ظرف فرو میر م و بعد از ای ره تمام موادو به خودش جذب 

 کرد در میارمش 
 ماب صورت و دستش می کنمآروم رو زخ

 چ د نانیه بعد زخما کم کم محو شدن 
 رو به آنجل می ک م

+آنجل این دستمالو بردار دقیقا کارایی که من کردم انجام بده  دستمالو بزار رو 
 زخم شرمش

_باشتته میاد جلو ،دستتتمال رو میگیره از جام بل د مینتتم . مج دستتت ویلیامم 
ار میرم و پنتتت ستت گ بزرگی که اونجا بود میگیرم و به دورترین قمتتمت از غ

 مینی م دست ویلیامم میرنم ک ارم می ننونمش
 ویلیام یرم بهت زده نگایم میر ه

 +چیه؟!
 _ییچی 

 سرشو به دیوار تریه میده چنماشو میب ده
______________________________ 

 
 آنجل_بیاین تموم شد

 بل د مینیم و میریم جلو
 زخماش محو شده بودن 

 ما صورتش رنگ پریده ، ل*ب*ا*ش سفیدوترک خورده بودا
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 با غم بهش نگاه می ک م 
 اگه نمی رفتم ای جورب نمی شد

 اما آلیمم خوب مینه می دونم  
 اون زخمی نداره فقط باید م تظر باشیم بهوش بیاد

 آیی می کنم 
 ولی ِکی بهوش میاد این برام سواله

 آنجل_سم
 +بله

 _خوب مینه دیگه
  مسروت می ک

 با صدایی که انگار از ته چاه میاد میگم
 +امیدوارم

 آنجل_یع ی چی امیدوارم،مگت ته امران داره خوب ننت ته؟؟!!
 +امرانش یمت ولی خوب مینه باید خوب بنه

 بالیی سرش نمیاد 
 مئمن م

______________________________ 
 

 "آنجل"
 دلم یرم آروم می گیره
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 آلیس خوب مینه
 نهمی دونم خوب می

 اما امیدوارم زودتر خوب بنه
 زودتر اون چنماب آسمونینو باز ک ه

 دوباره شیئ ت ک ه
 حتی حاضرم برگردیم به گذشته

 قایمری شبا بره بیرون
 گفتم گذشته

 گذشته چه شیرین بود
 وجود مامان و بابا

 غذایاب گرم و خونگی مامان
 اونارو ترجیح می دم به خون

 ضربان قلن
 خوابی پراز آرامش

 شگامبا
 شیئ تاب آلیس

 دلم براب یمه چی ت گ شده
 بعضی اوقات دلم می خواد یمه چی مثل قبل بنه

 اما وجود ویلیام مانع مینه
 یروقت میگم اب کاش زمان برگرده عقن  

 یاد ویلیام میوفتم
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 اگه برگردیم عقن که ویلیامی نمی مونه
 حتی اگه ویلیامی یم نباشه زمان برنمی گرده

 و سرم کوبیده مینن و من رو ساکت می ک نای ا مثل پوتک ت
 با غم چنمام رو می ب دم

 باید یه کارب ک م ای جورب نمینه
_________________________ 

 
 اما چرار

 اب بابا واقعا گیج شدم
 صدایی از آلیس میاد

 حالتش جورب بود که انگار نفس کم آورده
 با نگرانی به سم نگاه می ک م

 ه میر ه و میدوه طرف اون قممتی که دارویا بودن سم با ترس به آلیس نگا 
 یهودست میبره تو و یه شینه ب آبی رو میرنه بیرون

 چ د تا از بئرب یاب میوفتن و مینر ن
 با بهت بهش نگاه می ک م 

 فورب میاد طرف آلیس 
 و دستنو رو به حالت ضربدر رو قفمه ب سی ش میزاره انگار داره شوک میده

 فس زدناب آلیس کمتر مینهبعد از چ د لحظه ن
 دستنو زیر سر آلیس میزاره سرشو میاره باال
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 آروم اون بئرب رو به خورد آلیس می ده
 بعد از چ د لحظه آلیس به حالت قبلش برمیگرده

_________________________ 
 

 +اون چه دارویی بود؟
که  یاب بل ده   یاب کوه  له  گل تو نوک ق گل آبی این  خاب از  یه داروب  _

ردترین قممت کویه افراد انگنت شمارب موفق شدن به اونجا برسن و اون س
 گل رو بیارن

 این گل مثل آبه آبی که شبیه گله اصال نمی تونی بچی یش
 به یمین دلیل کار سخته برداشت ش 

 ؟؟+پس چه جورب داروب این گل رو شما دارین
 قراستش این گل رو فقط کمی می تونه بچی ه که پاک باشه و صاد

 کمی که زندگیش مثل بچه یا پاکه
 +اما یمچین فردب وجود نداره

 _درسته اما کمایی که تونمتن این گل رو بچی ن ت ها نبودن
 چ دیدن نفر بایم یری پاک بود 

 یری صادق
 یری شیئون

 و این سه تا بایم مرمل یم مینن و یه انمان پاک و صادق روتنریل میدن
 با حیرت به حرف میام

 رو از کجا می دونی؟!+تو ای ا
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تامون  ما موفقی چه خوناشتتتا تاریخ یا کردم و  جن دارو یادب را قات ز _تحقی
 شرمت یامون

 فقط می تونم سرم رو ترون بدم
 اما این اطالعات یمی جورب به دست نمیاد

 سم یه م بع اطالعات داره
 یع ی اون کیه؟؟

___________________________ 
 

 "ویلیام"
 مک ار آلیس ننمته بودی

 آنجل دست آلیس رو محرم تو دستاش نگه داشته بود 
 سم با نگرانی به صورت آلیس خیره بود

 م م داشتم رفتاراب ای ارو ارزیابی می کردم
 یهو صداب جیآ آنجل میاد

 _داره بهوش میاد پلرت تاش پلراش ترون می خوره نگاه ک ین
 به آلیس زل می زنیم 

 که بعد از چ د لحظه چنماش باز مینه 
 به سقف نگاه می ک ه 

 چنماش رو می ب ده و باز می ک ه
 قرنیه چنماش رو می چرخونه که با دیدن آنجل نابت مینه
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 و بهش خیره مینی
 بهوش اومدب آنجل_خوایرب، خوایرب جونم 

 و با یق یق خودشو تو ب*م*ل آلیس می دازه
 دست آلیس آروم باال میاد و روب کمر آنجل مینی ه 

 حالی زمزمه می ک ه آلیس با صداب بی
 _نگران نباش آجی من خوبم

__________________________ 
 

نتر تو ب*م*ل آلیس  سرش رو بی نه و  و با این جمله یق یق آنجل بل د تر می
 فنار میده

 آلیس چنماش به چنماب سم گره می خوره
 محو یم مینن

 لبخ دب رو ل*ب*م مینی ه 
 ک م خ دم رو قورت بدم انگنت شصتمو رو ل*ب*م می کنم و سعی می 

 به آنجل نگاه می ک م  
 یی تو مظلوم من داره دق می ک ه 

 خوایرش حواسنم نیمت
 دیگه نمی تونم خودم رو ک ترل ک م 

 و با صداب بل د می زنم زیر خ ده 
 یمگی با تعجن برمی گردن سمتم

 آنجل با چنماب پف کردش نگام می ک ه
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 آنجل_دیوونه شدب ویلیام؟!
 آروم تر بخ دم اما نمیند سعی می ک م

 واقعا صح ه ب جالبی بود
 سم بهم چنم غره میرفت ذی مو باز خوند

 اب بابا
_______________________________ 

 
 "دنیل"

سوالی در خونش رو باز  نن که اومدیم کلبه خوعان،خوعان بدون حرف و  دی
 کرد

 و تا االن ییچی نگفته
 ه...از جام بل د مینم و به طرف در میرم ک
 خوعان_دنیل صبر کن،بیا کارت دارم

 مرث کوتایی می ک م و بعد به طرفش می رم
 +بله

 _نقنه ب دوم رو انجام دادیو شرمت خوردب؟!
 +آره گفتم اون جادوگره باورش شده بود یهو نمی دونم چیند

 یمه چی داشت خوب پیش می رفت
 اما یهو......

 میمره وسط حرفم
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مالش بود چون آلیس خوعان_فررشتتم نمی کردم این ن قنتتته نگیره ولی احت
 مصمم بود با خوناشاما نمی ج گه

 کالفه چ گی به مویام میزنم
 +چیرار ک م؟

 من ک ترلم رو از دست دادم و...
 پوفی می کنم

 خوعان به من نگایی می دازه و بعد به روبه رو خیره مینه
 خوعان_باید صبر می کردب دنیل صبر عجله کردب پمر عجله

__________________________ 
 

 +انتظار داشتی چیرار ک م بعد از اون یمه صبر
 _اگه کمی صبر می کردب موفق میندب

 از سرجام بل د مینم
 +چتتتتتتتتتتقدر صبر چقدر عتتتتتذاب تو خودت صبورب؟؟؟

یهو چنتتمم به بچه یا می خوره که با چنتتماب گرد شتتره نگایمون می کردن 
 کف دستم رو به صورتم میرنم 

 وجودشون فراموشم شده بود
 یه

 واقعا جالبه برام
خوعان_دنیل تو پمتتر عاقلی بودب میگم بودب چون ای دفعه عاقالنه تصتتمیم 

 نگرفتی
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 +بس کن خوعان یه چیزب میگم ناراحت مینی
 خوعان سرب به ع وان تاسف برام ترون میده 

 کالفه به طرف در کلبه میرم و پنت سرم محرم میب دمش 
 م درختا و موجوداتش انگار می خواست توسرم خراب شه ج گل با تما

 حرکت می ک م به کجا نمی دونم ولی میرم
 باید برم  

 و تا به خودم اومدم دیدم که....
________________________ 

 
 جلوب غارمونم آروم آروم می رم جلو 

 پام رو تیره چوبی قرار گرفت 
 صداب شرتمتش باعث شد از جام بمرم

 پوزخ دب می زنم و میرم جلو  به خودم 
 دم در غار می ایمتم 

 و به داخل خیره مینم
 دیواراب نم دار 

 خونی که ی وز رو زمین بود
 آتیش خاموش شده

 چقدر عوی شده ای جا
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یه آتیش روشتتن و بچه یاب  با  یاد اون لحظه یایی میوفتم که میومدم داخل 
 حلقه زده دورش روبه رو میندم

 خ ده یا و شیئ تاشون
 چه زود خاطره شدن

 مگه یه گروه نبودیم
 یه گروه قدرتم د پس چرا پراک ده شدیم

 شاید حق با خوعانه من نباید عجله می کردم
 شاید،!نه حتما حق با اونه

 من اشتباه کردم 
 تصمیمم از رو عقل نبود

___________________________ 
2 

 خیلی احماساتی تصمیم گرفتم
 تونم خیلی زود موفق بنم نمی دونم چرا فرر کردم می

 اما من که عجله اب نرردم  
 من یه یفته تمرین کردم 

 گرویم رو قوب کردم
 جورب که بدون ییج شری ما برنده بودیم

 اما خیلی زود تموم شد
 ج گمون
 باختمون
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 اگه برنده میندیم دیگه خوناشامی نبود
 م م انتقامم رو گرفته بودم 

 ولی به چه قیمتی
 دیگه یه ُمنت خوناشام دورمون پرسه نمی زننبه قیمت ای ره 

 خن فرر کن خوناشامی نیمت چیند االن؟
 عالیه

 دنیل حداقل با خودت روراست باش
 دنیا بدون خوناشام براب گرگی ه یا ممخرس

 م ظورت چیه
شما در ک اریم و بایم بهم مع ا  شام مع ایی نداره و بلعرس  گرگی ه بدون خونا

یک و روشتتن  تار ثل  یدید م ئان،مرگ و م ته و شتتی یاه،فرشتت ید و ستت ، ستتف
 زندگی،خواب و کاب*و*س،خوبی و بدب

 شما بدون یم ییچی نیمتین
 سرمو تو دستام میگیرم و شقیقه یام رو فنار می دم

 این حرفارو می دونمتم و نمی دونمتم
 ولی اونا...

 اونا چی؟دنیل قبول کن ییچی تقصیر اونا نبود
 اما...

 اکت مینم و تملیم این حرفا ولی نمی دونم چی بگم پس س
 شاید کوب ده بوده باشن اما م و به خودم آوردن
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باید به دیدن پریا می رفتم این دفعه حرفنتتون رو بدون مخالفتی اطاعت می 
 ک م

 و بهش عمل می ک م
_______________________________ 

 
 آروم درو باز می ک م و میرم تو

 ار می گیرمیواش یواش میرم طرف دریاچه و توش قر
 ورد یمنگی رو می خونم

 که پرب یا با موسیقی یمنیگینون میان رو آب
 با دیدنم با صدایی که اکو میند به حرف اومدن
 _اب دنتتتتتیل گرگی ه جوان براب چه آمده اب؟

 +من متتتن کمک می خوام خوایش می ک م کمرم ک ید نمی دونم چرار ک م
 ک یم_متاسفیم ما نمی توانیم به تو کمری 

 با نآمیدب بهنون نگاه می ک م
 +آخه چتترا

 _زیرا تو به حرف گوش نخوایی داد و کارخود را انجام می دیی
 +قول می دم این دفعه عمل ک م

 قول میدم
 تو دریاچه زانو میزنم آب تا گردنم می رسه

 با صداب آروم و غمگی ی میگم
 +قول می دم،قول  
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 ه حرف ما عمل ک ی؟_آیا سوگ د می خورب بدون چون و چرا ب
 +سوگ د می خورم

 _اگر عمل نر ی خوایی ُمرد با این امران سوگ د می خورب
 با مرث کوتایی پوفی میرنم و میگم

 +سوگ د می خورم
______________________________ 

 
 _دیگر بازگنتی وجود ندارد

 دورم حلقه می زنن و شروع به خوندن می ک ن
 اب روب ج گتل دراین زمان دنیل _الال لتاال اب روب دریاچه  

 موجودیت گرگی ه 
 سابقه دوسال

 خدمات زیاد به جز یک مورد
روب خود را تقدیممان کرده و اگر به حرف یاب ما عمل نر د روب از بدنش 

 جدا خواید شد
 وای ی مای ی یتتتتتوووود

 و یه لحظه آب دریاچه باال میاد و از روسرم رد مینه
 خنک شده قل*ب*م ت د میزنه دی م

 یه لحظه احماس سرماب شدیدب می ک م  
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یه منتتری   باال رفتن قرن به یم می خوره و  به لرزش در میاد دندونام  بدنم  و 
 چنمام رو حس می ک م 

نه به دور  و بعد از چ د دقیقه یهو آب دریاچه پس میخوره وانگار نیرویی آزاد ب
 و اطراف میریزه

 شد تو باید.... _خن دنیل حال دستور به تو گفته خواید
_____________________________________ 

 
 _تو باید از این جا برب.

 +چتتتتتتتتتتی؟!!کجا برم  
 _از این ج گل برو

 بهت زده نگاینون می ک م اخمام میره تو یم و از سرجام بل د مینم
 +دارین چرت و پرت می گین

 من کدوم قبرستونی برم
 ه و من رو به سمت خودش می کنهیهو دریاچه به شدت ترون میخور

_دنیتتتتتل تو باید به حرف ما عمل ک ی تو ستتوگ د خوردب و اگه عمل نر ی 
 خوایی ُمرد تو این را می خوایی؟

 داشتم خفه میندم سرم رو از آب بیرون میبرم  
 ولی دوباره به سمت خودش میرنتم

 بالخره تملیم مینم
میارم بیرون و با نفس نفس  +بتتتت تتتتاشه عمل می ک م سرم به زیر آب میره که 

 ادامه میدم به حرفتون عمل می ک م از ای جا میرم 
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 آب دریاچه آروم مینه قفمه سی م درد می کرد
 به اندازه کافی آب دریاچه خورده بودم  

 یه لحظه فنارب رو قفمه سی م حس می ک م و لحظه اب بعد آبارو باال میارم
_____________________________ 

 
 ی محرمی رو صورتم حس می ک مو سیل

  
 با ترس سرجام ترون می خورم و چنمام رو گرد می ک م

 یهو صورت چ د تا از پریا رو میبی م از نزدیک زشت تر بودن
 جورب که سرجام سیخ ننمتم و عقن عقن رفتم

 پریا یرم نگایم می ک ن و انگار ترس رو تو چنمام می خونن
 عقن میرن  

 براب ترس وجود نداره_خن دنیل نترس دلیلی 
اگه می دونمتتتن یمین قیافنتتون چقدر ترستت اکه ای و نمی گفتن با جرعت می 
 تونم بگم ترس اک ترین ، چ دش آورترین و مرموزانه ترین چهره براب پریاست

 +خن چیرار باید بر م؟
 _برو

 +کجا من کجا برم ت ها یم نیمتم گرویمم یمت
یی که گرگی ه یاب دیگر در آن زندگی _تو باید بروب به آخرین نقئه ج گل جا

 می ک  د
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 ساز مخالف بودن را تمام کن که ضرر بزرگی را به جاب دارد
______________________________ 

 
 +اما...

 _انتقام را فراموش کن زیرا تو دیگر یرگز نخوایی توانمت انتقام بگیرب
 +چرا

و زین بعد _چون با عجله ب خویش باعث شتتدب دشتتم انت قوب تر شتتوند 
 یمینه آماده و گوش به زنگ

 سرم رو با ناراحتی پایین می دازم
_برو،تا فردا صتبح وقت دارید از این ج گل بروید برو و یم گرویانت را آماده 

 کن و ساعتی بعد حرکت ک ید زوود
 تو  دریاچه میرن و دین من که براب سوالی باز شده بود بمته مینه

 منتی به آب دریاچه میزنم
آخه چجورب تا صتتبح به آخرین نقئه ج گل برم چ د روز وقت میدادین  +دِ 

 دیگه اه
 از تو دریاچه میام بیرون و به طرف در میرم

 بعد از بیرون اومدنم از خونه ب پریا با سرعت می دوم و به کلبه خوعان میرم
 درو با شتاب باز می ک م بچه یا ترونی میخورن و به طرف در برمی گردن

که مورد توجه اب نم تا چیزایی  یل خوعان میرم  مد وستتتا به طرف ک ی ک م و 
تا مواد م فجره و  یدا میر م و توش از خوراکی گرفته  یه کوله پ یازمونه بردارم  ن

 گیایان دارویی و سمی میریزم
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 آیان با صدایی که تعجن توش موج میزنه میگه
 _دارب چه کار میر ی؟

 +عجله ک ید باید بریم
 کاترین_کجتاااا؟؟!!

 آخرین نقئه ج گل مران زندگی یمه ب گرگی ه یا.
___________________________ 

 
 دستی بازوم رو می گیره و به شدت به طرف خودش برمی گردونه

 دستم رو پس میرنم و رو به صاحن دست که آیان بود با خنم میگم
 +بله چرارم دارب؟

 _می دونی دارب چرار می ک ی؟؟
 کرده این تصمیمات یهوییت خمتمون

 یهو میگی باید بج گیم
 بعد میگی باید از غار بریم تا دست خوناشاما نرسه بهمون

 االنم میگی باید از ج گل بریتتتتتم
 معلومه چته

+این دفعه فرق داره این تصمیم خودم نیمت بارای مایی پرب یا این تصمیم رو 
 گفتم اونا گفتن باید بریم دیگه انتقام نمره اب نداره

 مجبوریمبفهم آیان 
 ساکت مینه و بهم نگاه می ک ه
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 و کولرو پنتم می دازم باید زودتر بریم
 به طرف خوعان برمی گردم

 +مم ونم که کمرم کردب
 _تنرر الزم نیمت من خودم خواستم

 سرب ترون می دم و رو به بچه یا می ک م
 +المیا ، کاترین،آیان و آلیت.....

میهو یادم میوفته دیگه آلیمی تو گرویمون  سرم رو پایین می دازم و نف مت  م نی
 رو با آه بیرون میدم و ادامه ب حرفم رو میگم

 +راه بیوفتین وقتمون کمه تا صبح وقت داریم تو م ئقه گرگی ه یا باشیم 
 حرکت می ک م ولی صداب پایی نمی ش وم برمی گردم طرفنون

 +نمیاین؟!
 یادنگایی به یم می دازن و بعد از چ د لحظه آیان به حرف م

 _ما رفیق نیمه راه نمینیم میایم
 لبخ دب رو ل*ب*م مینی ه  

 +پس راه بیوفتین
____________________________ 

 
 بالخره بعد از ساعت یا راه رفتن به م ئقه گرگی ه یا می رسیم

 به مرز ج گل نگاه می ک م
شام یا و گرگی ه  ارو ییه درخت بل د وپهن که رو زمین افتاده بود مرز بین خونا

 تنریل میداد
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 برمی گردم و به پنت سرم خیره مینم
 اگه می رفتیم دیگه راه برگنتی نبود

 دیگه نمی تونمتم از خوعان و پرب یا کمک بگیرم 
 از این به بعدم خودم بودم،ت ها

 یه لحظه چنمم به گرویم میوفته
 نه من ی وز ت ها نیمتم

 ی وز ت ها نندم
 ما ی وز یه گروه قوب یمتیم 

 یا با چنمایی م تظر بهم نگاه می کردنبچه 
نمام رو میب دم نفممو با آه  سرم می دازم و بعد چ نت  دوباره نگاه کوتایی به پ

 بیرون میدم برمیگردم
 +می خواین تا ِکی ای جا بمونین

 راه بیوفتین دیگه
بدنم رو  که یهو حس میر م چیزب  تا رد شتتم  پامو رو ت ه ب درخت میزارم 

سرن می ک ه و لحظ سبز در ا شه به رنگ  نه اب با شی ه اب بعد انگار پ جره اب 
 میاد و میتونم برم تو

 پنت سرم بقیه یم به یمین روال میان داخل 
 یهو جلوم یه گرگی ه ب خاکمترب میبی م که بعضی از قممتاب بدنش سفید بود

 با صداب خش دارب به حرف میاد
 _خوش اومدین گرگی ه یاب جوان.
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_________________________________ 
 

 +مم ون ولی شما چه جورب ای قدر زود با خبر شدید؟
شید  شدید تمام وجودتونو آنالیز میر ه و اگه گرگی ه نبا _این مرزب که ازش رد 

 قرمز مینه و شمارو به عقن پرت میر ه
 مبهوت برمیگردم و به اون درخت نگاه میر م

 اون طرف منخصه و بعد سرمو که باال میارم انگار شینه جلوم باشه 
 به طرف گرگی ه برمی گردم

 +اون طرف ج گل میتونن خیلی راحت مارو ببی ن؟
 _نه اونا فقط یه محیط نابت میبی ن انگار یه عرس باشه

 +این جادورو کی انجام داده
 چ د دیقیقه سروت میر ه و بعد به حرف میاد

 _من.
 ؟+چجورب؟!مگه شما گرگی ه نیمتید

 _من یه جادوگر بودم
شن براب پیدا کردن چ د نوع گیاه جادویی به ج گل رفتم و یمون موقع بود ی ه 

که گرگی ه بهم حمله کرد مثل ای ره تازه گرگی ه شتتده بود چون نبات نداشتتت و 
رنگ چنتتماش در تغییر بود اون شتتن ماه کامل باعث شتتد با گازب که اون 

 گرگی ه ازم گرفت م م گرگی ه بنم
 +یع ی شما ی وز جادوگرین؟
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_آره من ی وز جادوگرم اما بعضی از قدرتامو از دست دادم من ریبر گرگی ه یام 
 چون قوب تر از یمنون یمتم و یمچ ین سالخورده ترین گرگی ه

از یمه مهم تر ای ه که من قدرت جادویی دارم و خیلی کاریا میتونم انجام بدم 
 که ییج گرگی ه اب نمی تونه

 مرثی میر ه و بعد ادامه میده
 ن بفرمایید_خ

 و دستش رو به طرف رایی دراز میر ه
________________________________ 

 
 به بچه یا اشاره میزنم که راه بیوفتن و پنت سر اون گرگی ه راه افتادیم

 یهو یه آدم تمل دوید طرفمون با یر حرکتی گوشتاب بدنش ترون می خورد
ه قل می خوره بارستتیدنش اونقدر گرد و چاق بود که فرر می کردب یه تو  دار

بدون ای ره به ما فرصتتت بده چیزب بگیم یا توجه اب ک ه با نفس نفس حرف 
 میاد

 _رئیس رئیس
 __چینده آنفرد

 _چرام سبز چرام سبز عضو جدید داریم عضو جدیت....
یده معرفی میر م  مه م به طرفمون میگیره و ادا یدونم آنفرد، دستتتش رو  __م

 عضو جدید گرویمون
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گار مارو تازه دیده باشه یول زده مینه و صاف می ایمته لباسنو مرتن آنفرد ان
 میر ه

شویم  شمار  سالم خوش آمدید به دنیاب گرگی ه یا به امید روزب که بی  آنفرد_
( بتوانیم در نهایت یمرارب تعداد خوناشام یاب naJو با رئیس عزیزمان جان)

 کثیف این دشم ان خونی امان را نابود ک یم..
 نفس می افته به نفس

جان_آنفرد عزیز کافیه متوجه شتتدن،گرگی ه یاب جوان لئفا یمراه من بی آیید 
 تا با دیگر گرگی ه یا آش ایتان ک م

___________________________________ 
2 

 بالخره می رسیم 
 یه مران سر بمته بود که خوشم اومد ازش از غار خمته شده بودم

از قممتاش برگ درختا به صورت ریمه سقفش از چوب درخت بود و بعضی 
 آویزون بود

سبز بود و تمیز جورب که ه*و*س می کردب کفناتو درارب و پا بری ه تو  چمن 
 چم ا بدویی

 عالی بود
 یه جایاب از چم ا یم سخره یاب بزرگ و صاف بود 

 با صداب جان یمهمه یا خاموش شد و توجه یا به ما جلن شد
 باوفاب من.جان_گرگی ه یاب عزیز،یاران 

 شمارا با عضو یاب جدیدمون آش ا می ک م
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شون تو ذی م نمیموند و  سما شون ا شروع به معرفی کرد به خاطر تعداد زیاد و 
 نمیدوستم چی به چیه

 بعد از یر معرفی گرگی ه یا تعظیم کوتایی می کردن و میگفتن
 _از آش ایی با شما ممروریم

 ه کردجان وقتی دید گیج شدیم با لحن آرومی زمزم
 _یاد میگیرین و به این مران جدید و گرگی ه یاب دیگه یم عادت می ک ید

 +ای جا گرگی ه یاب تاریری یم یمتن
_نه ما گرگی ه یاب روشتت ایی یمتتتیم گرگی ه یاب تاریری از ما خیلی دورتر 
شام یا  متن ولی یک راه میانبرب دارن که اگه بخوایم از ای جا تا خانه ب خونا ی

 یم قئعا برنده خوای د شدممابقه بذار
 و منرل بزرگ ما ای ه که اونا خیلی قوب یمتن و یاریاب قوب قبول میر ن

مایم قوب یمتیم اما یمینه تاریری یه قدرت نهفته تو خودش داره و شاید بی 
 رحمی مزید بر علته 

_________________________________________ 
 

 سرب به ننون ب متوجهم ترون می دم
 ز االن شروع مینه زندگی جدیدب براب ما گرگی ه یا و ا

از االن تالش می ک یم و قوب مینتتیم یه گروه از قوب ترین گرگی ه یا و االن با 
 تعداد زیادب که داریم میتونیم بهترین تیم رو تنریل بدیم

 فقط باید این دفعه صبور باشیم 
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 قوب پیش بریم
 خمته ننیم و به امید بهتر شدن گرویمون تالش ک یم و

 خمته یم که شدیم تحمل ک یم 
 با آرامش س گایی که تو رایمون قرار میگیره برداریم

 به بیان ساده تر بهترین باشیم
سختی یا قوب ترت  سختی جلورومون بود ولی  نه زندگی  شروع می از امروز 

 میر ن و من میخوام قوب باشم
 +ما باید چرار ک یم

 جان_یع ی چی چرار ک ید؟
 مرین و آش ایی با محیط +براب ت 

 سرشو ترون میده و یه نفر به اسم سایمون رو صدا میر ه
 جان_سایمون گرگی ه یارو با محیط ،رفتار و کارمون آش ا کن

 سایمون_اطاعت عمر قربان
_____________________________________________ 

 
 "آنجل"

 انرژب میدادحال آلیس خوب شده بود و با یمون شیئ ت یمینگی بهمون 
 نیرویاب جادویی غارم دوباره فعال شده بود

 و کال یمه چی عالی پیش می رفت
 امنن مراسم ازدواج من با ویلیام بود

 یرچی به آلیس گفتم اون و سمم با ما ازدواج ک ن قبول نررد 
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 دلیلم که می پرسیدب فقط میگفت
جریانات یه _من و ستتم ی وز یمو کامل نمینتت استتیم و م م باید قبل از این 

 کارایی بر م
 چه کارایی رو یم یرچقدر اصرار کردم نگفت

 فقط  تاکید داشت که بعدا متوجه مینیم
 از دست این دختر نمی دونم چرار ک م

 یهو به یاد لباس عروسی میوفتم آیی از ته دلم میرنم و به دیوار تریه میدم
 آلیس_چینده آنجل؟

سم   شتم لباس عرو ست دا نه دو شه و یه تور بل د یه +میدونی یمی دنباله دار با
 تاج خوشگل 

 اما االن....
آلیمتتم به دیوار غار تریه میده و به فرر فرو میره بیرونم نمیتونمتتتیم بریم واقعا 
شده  سایی  ش ا سم  سختی مارو تو دنیاب بیرون تهدید میررد ویلیام و  شرایط 

شتتده بودیم بودن و من و آلیمتتم بعد از مرگ پدر مادرمون خیلی یهویی غین 
 کال اوضاع بدب بود

 یهو احماس کردم پنت به لرزش در اومد  
نابه من  ضعیتی م صله میگیرم و به آلیس نگاه میر م که و شتاب از دیوار فا با 

 داشت
 به درب که تو دیوار غار به وجود اومده بود نگاه کردم

 با شک و تردید پا به جلو گذاشتم و درو باز کردم
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 م از تعجن باز موند و چنمام گردبا چیزب که دیدم دی 
____________________________________________ 

 
 اونجا لباس عروس بود یمونی که تو رویایام تصورش میرردم

 سفیده سفید با دنباله ب بل د
 رو یقش کار شده بود 

 عالی بود
 فراتر از عالی

می آبی بود که از بس ذوق لباس خودم رو  شم یه لباس مجل شتم بهک ار ش دا
 دقت نرردم

 ویلیام_ای جا چه خبره؟!ای ا از کجا اومده؟
با شوق برمیگردم طرفش و خودم رو تو ب*م*لش پرت میر م و با ذوق بمر بمر 

 میر م
 +واااااااب ویتتلیتتتام نگاه کن نگاه کن  

 و با ذوق بهش خیره شدم
 ندیده میدونمتم چنمام داره برق میزنه

 ه پرعنقی بهم نگاه میر ه ویلیام با لبخ د و نگا 
 _دیدم عزیزم دارم میمرسم از کجا اومده

 +نمی دونم و بعد ماجراب حرفامو با آلیس براش میگم
 تو فرر فرو میره و رو به سم می پرسه

 _به نظرت موضوع چیه
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 سم شونه اب به ننانه ب نمی دونم باال می دازه
___________________________________________ 

 
 صداب آلیس میاد یهو

 _چه گیرب دادین حاال مهم ای ه لباسه از آسمون برامون اومد!
 و میره سمت لباس خودش که تازه توجهم به لباسش جلن مینه 

 دکلته بود .
 تا شرم آبی براق  و دام ش حریر منری که تا یه وجن باالب زانوش می رسید 

 چنمری براش می زنم 
 +اب بال چه لباسی گیرت اومد

 ل د می خ ده و ییچی نمیگه ب 
 یهو تو فرر فرو میره و به طرف ورودب غار میره

 سرشو میبره بیرون و نگایی می دازه رو به ما میر ه
 _من باید برم

 یمه بایم میمرسیم
 +کتجتتتتتتتتتتا؟؟!!

 _یه کار مهم دارم که باید انجام بدم زود میام قبل از غروب آفتاب
سی به بازوش میب ده به گرگی ه تبدیبدون ای ره اجازه بده ما چی ل زب بگیم به لبا

 مینه و فورب غین مینه
 و ما نه می دونمتیم کجا میره و نه می تونمتیم دنبالش بریم
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________________________________________ 
 

 "آلیس"
 با عجله و شتاب می دویدم 

 صداب پایام که به زمین برخورد می کرد تو گوشم می پیچید
 رو با خودم یمراه کرده بودم باد

 با چنمام دنبال اون مران می گنتم با دیدنش یهو می ایمتم  
 که نا خونام رو زمین خط می دازه جلو میرم و برگارو ک ار می زنم

 در  باز می ک م و میرم تو به دریاچه نگاه می ک م و آروم به طرفش می رم
 پام رو توش میزارم و آروم به حرکت درمیام

 قا مرکز دریاچه صبر می ک م دقی
چنتتمام رو می ب دم و به یاد روزب می افتم که دنیل رو دنبال کردم و فهمیدم 

 کجا میاد
نفس عمیقی میرنتتم ل*ب*م رو می گزم و وردب که به نظرم ممتتخره بود می 

 خونم
+ اب پرب یاب دریاچه بیدار شتتوید وقت خواب نیمتتت بیدار شتتوید خواب 

 ایی حاکم شدومن نابتتتودغفلت دنیارا برداشت سی
 یهو صداب آی گی ازشون درمیاد

 _الالال آرام بگیر الالال دنیا دوباره سفید خواید شد الالال ما بیداریم
 و سرشون از آب بیرون میاد

 یرم می ترسم اما ننون نمی دم
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_______________________________________ 
 

 ما چه می خوایی؟_آلیس گرگی ه ب زیبا و تازه کار چه شده از 
ما   یاد حت به خودم م عد  که چجورب شتت اخت م ولی ب جن می ک م  یرم تع

 قدرتاب زیادب دارن 
 +مت تن راستش....

 _راحت باش و بگو ما کمرت خواییم کرد
نمام رو می ب دم  ت د  نون می ک م ولی بالخره که باید می گفتم چ یرم نگای

 ت د و بدون وقفه میگم
 مو اونم م و دوست داره +من عاشق یه خوناشام 

 خوایرم آنجل خوناشامه و بایه خوناشام دیگه داره ازدواج میر ه و من....
 _کافیه متوجه شدیم.

 آلیس آیا تو میدانی خوناشام یا دشمن گرگی ه یا یمتن؟
 مورد دیگر  آن است که آن یا یرگز نمی توان د ازدواج ک  د و فرزندب بیاورند

 باید واقع بین بود
 رگز نمی توانید به یم دیگر برسیدشما خ

 +پت تس من چیرار ک م یع ی ییج رایی نیمت؟
 _خیر،ت ها راه موجود آن است که خوناشام انمان شود  

 +اما چجورب؟
 _قممت منرل ماجرا ای جاست
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 به یمین خاطر میگوییم شما یرگز،یرگز نمی توانید به یردیگر برسید
 +من باید چرار ک م؟؟

 
______________________________________ 

 
 _تو باید بروب

 +چتتتتتتتتتتی؟؟؟؟؟!!!!!!
یه رایی جلوم  مه دارین چی میگین من نمی خوام برم،می خوام  ییج معلو

 بذارید که بتونم به عنقم برسم
 _یمه ب عنق یا بهم نمی رس د آلیس

 تو باید این را درک ک ی
 +نمی خوام ای و درک ک م!  

 قم برسم؟؟چرا من نباید به عن
 خن یه نفر دیگه نرسه

 من می خوام بهش برسم
 میخوام یه پایان خوب داشته باشیم

 _آلیس،گرگی ه ب جوان ما در داستان و فیلم عاشقانه زندگی نمی ک یم  
 این قانون طبیعت است

 م تظر دستور تو نمیماند کار خودش را می ک د
 به دوست داشتن تو نیز کارب ندارد.

 ب میگمبا صداب پر عجز
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 +من نمی خوام برم
 _تو باید بروب.

____________________________________________ 
2 

 "آنجل"
 لباس پوشیده و م تظر آلیس بودم

 با نگرانی به یوا نگاه میر م که داشت تاریک میند پس این دختر کجاست؟
 اون که گفت زود میاد

 انگنتام رو به یم فنار میدم  
 هش وارد کرده بودم سفید شده بوداز فنار زیادب که ب

 ویلیام_اومد،آلیس اومد
 سیخ سرجام می ایمتم که آلیس رو میبی م به شرل انمانیش بود

 با قدماب خمته و شونه یاب افتاده داشت میومد
 از تموم وجودش نا امیدب می ریخت

 با نگرانی بهش نگاه می ک م که سم به طرفش میره
 ن میدهدو طرف شونش رو می گیره و ترو

 _آلیس کجا رفته بودب؟
 چرا ای قدر دیر اومدب؟

 چینده چرا قیافت ای جوریه؟ 
 آلیس با لبخ د تلخی به صورت سم نگاه می ک ه
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 _ییچی، ببخنید یرم دیر شد.
 به من نگاه می ک ه یه لحظه برق اشک رو تو چنماش میبی م

 ولی لبخ د عمیقی که رو ل*ب*ش بود حواسم رو پرت میر ه
 خیلی خوشگل شدب _خوایرب

 به طرفم میاد و آروم ب*م*لم میر ه 
_____________________________________ 

2 
 آروم دستمو دور کمرش حلقه می ک م و زیر گوشش زمزمه وار میگم

 +چیزب شده خوایرب؟
 نفس عمیقی میرنه و من رو به آغوشش بینتر فنار میده  

 _ییچی،چیزب ننده آجی
 لباستو بموش باید بریم سم_آلیس،دیر شده برو

 آلیس آیی میرنه و از ب*م*لم بیرون میاد
 باشه ب آیمته اب زیر لن میگه و با قدماب خمته به طرف غار میره

 بعد از چ د دقیقه میاد بیرون مویاشو باز دور خودش ریخته بود  
 صورتش غمگین بود خیلی غمگین و من دلیل این غمو نمی دونمتم

 حت بود و من نمی دونمتم چیهخوایرم از چیزب نارا
 نگران بهش نگاه می ک م 

 چرا احماس میر م شیئ ت نگایش خاموش شده
 چرا؟؟!!!

 آلیس چت شده خوایرب
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 امروز کجا رفتی
 چنمم به ویلیام میوفته با چنماش سعی داره آرومم ک ه

 زیرلن زمزمه وار میگه
 _نگران نباش چیزب نیمت

 با ناراحتی سرمو پایین می دازم
 ی نمی تونمتم ذی نو بخونمو چیزب بفهمم انگار خالیه خالی بودحت

_________________________________________ 
22 

 "آلیس"
مراستتم ازدواج خونه ب یمون کنتتینتتی بود که براب مراستتم آیان و المیا رفته 

 بودیم 
یا میوفتم لبخ د تلخی رول*ب*م مینتتی ه چه زود  یاد اون لحظه  یه لحظه 

 گذشت
 ایم تو نگاه آبی و زالل سم گره می خوره تو دریاب چنماش غرق مینم نگ 

 من چئور می تونمتم برم
 احماسم به سم واقعا یه حس غیرقابل توصیف بود

 من عاشقش بودم ولی ما دوتاخط موازب بودیم که ییچوقت بهم نمی رسیم
م بازب استتبا یادآورب این اتفاق با ناراحتی ستترم رو پایین می دازم و با حریر لب

 میر م
 فقط متوجه مینم سم با نگرانی بهم نگاه می ک ه
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ییچی از مراستتم متوجه نمینتتم فقط لحظه اب به خودم میام که آنجل صتتدام 
 میر ه

 _ختوایرب چرا ییچی نمیگی
نم و  ضوع می نون نگاه می ک م متوجه مو شدت بل د می ک م و به سرمو به 

 باصداب گرفته اب به حرف میام
 م+بله من شاید

 کنیش_بمیار خن من شما دو زوج........
 وو بازیم تو فرر فرو میرم و صدایا برام کمرنگ مینه

سم بود  ممم تو مرا متم تو اون لحظه من ج چه فررب نمی دونم فقط می دون
 ولی روب و افرارم جاب دیگه ِسیر میررد

____________________________________________ 
2 

 ود که دوباره با صداب آنجل به خودم اومدمنمی دونم چقدر گذشته ب
 با دلخورب به چنمام نگاه کرد
 _بل د شو بریم مراسم تموم شد

 با شتاب بل د مینم و دستنو می گیرم  
 +ببخنید ببخنید ازم دلخور نباش یرم حالم خوب نیمت .....

 می پره وسط حرفم و دستامو فنار میده
 _بگو چی شده چرا ای جورب شدب 

 ظهر کجا رفته بودب بعد از
 چرا با اون وضع برگنتی 
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 تو رو به روب........
 دستم رو جلوب صورتش میگیرم 

 +قممم نده آنجل قمم نده می دونی که بدم میاد 
 اتفاقی یم نیوفتاده یمه چی درست مینه 

 تو باید امنن خوشحال باشی خیلی خوشحال 
 به عنقت رسیدب روب مامان،بابایم االن آرامش گرفته

 یری مثل کوه پنتته 
 خوشبخت شو خوایرب

شم مت فر  شم می پیچه و م و از خودم که باعث این لرز صداب لرزونش تو گو
 میر ه

تتار  تیتس چت تی شت شده چرا جت تورب جورب حرف میزنی که انگت  ت  ت  _آل
 این آخرین باریه که می بی یم

چنتتمم حلقه چنتتمام رو ازش می گیرم تا غمه تو چنتتامو نبی ه اشتتری که تو 
 زدرو نبی ه و مهم تر از یمه نفهمه دارم دروم میگم

  
 +نه یمچین چیزب نیمت فقط دارم میگم تا بدونی

 شاید وقت نند و یادم رفت بگم می دونی که حرفامو باید تو یمون لحظه بزنم
  

 دستنو زیر چونم میزاره و به طرف خودش برمی گردونه
 _حاال چرا تو چنمام نگاه نمی ک ی
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مت قورتش میدم و لبخ د لرزونی بغ سختی ی نه به یر  نتر می ن تو گلوم بی
 رو ل*ب*م مینونم حاال نمی دونم شبیه لبخ د بود یا نه

+نه آنجل چیزب نیمتتت بزرگش نرن من فقط یرم ناراحتم که ازدواج کردب و 
 مثل قبل نمی تونیم صمیمی باشیم

 هلبخ د پر مهرب به روم میزنه و تو ب*م*لش فنارم مید
 _ تو خوایر عزیزمی ییچرس نمی تونه جاتو بگیره 

 چنمام رو با درد میب دم و قئره اشری از گوشه ب چنمم می چره
________________________________________ 

2 
پاک می ک م و لبخ د  نامحمتتوس اشتترمو  که در میام خیلی  از ب*م*لش 

 مص وعی رو ل*ب*م می ننونم
 که چنمم به سم می خوره 

 ون لبخ د مص وعی یم محو مینه یم
 باید چرار می کردم

 سخت بود خیلی سخت
 چه جورب از خوایرم ، عنقم می گذشتمو میرفتم

 چئورب ولش ک م
 یع ی ییچوقت خوایرزادمو نمی بی م 

 سمم میره 
 آره دیگه حتما یه دختر خوناشام دیگه میاد اون که تا آخر بدون یممر نمیمونه

 زیادیه که ای جورب زندگی کردهاما اون االن سال یاب 
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شاید این حرف درست باشه اما االن وضع فرق کرده دوستش که تا االن با اون 
 بوده ازدواج کرده و.....

 صداب سم رشته ب افرارمو پاره میر ه
 _آلیس چت شده

 چرا ای قدر تو فررب
 به من بگو چینده

 +ییچی ننده گفتم که و میدونم شما یم ش یدید من....
 یتس تو چنمام نگاه کن و بگو دلیلش فقط یمونه _ی 

 بدون ای ره به چنماش نگاه ک م میگم دلیلم یمونه
 به آنجل نگاه میر م نمی دونم ِکی از پینم رفتو پیش ویلیام ایمتاد

 _بهت گفت میره پیش ویلیام اما حواست نبود
 +باشه،خن بریم دیگه

 ر حرکت می ک مو بدون ای ره م تظر حرفی ازشون باشم به سمت غا
 امنن یمه چی تموم میند

 وقتی پریا بهم گفتن آی ده بودنم با سم مرگ اونه این تصمیمو گرفتم
 من نمی تونمتم مرگنو ببی م نمی تونمتم

_________________________________________ 
2 

 "سم"
 آخه چته آلتتتیتتس
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 چرا ییچی نمی گی
 چرا نمی تونم ذی تو بخونم

 تو ،تو سرت فررب نباشهامران نداره 
 چینده 

 احماس بدب داشتم و می دونمتم بی ربط به آلیس نیمت
احمتتاس ناتوانی می کردم وقتی نمی تونمتتتم کوچیک ترین کارب ک م پس به 

 چه دردب میخوردم
 با اعصبانیت لگدب به بوته اب که ک ارم بود میزنم

 "داناب کل"
 ذین آلیس را بخوان د  خوناشام یا کالفه بودن ییچردام نمی توانمتن

دلیلنتتش نیز براینتتان آشتترار نبود غافل از ای ره پرب یاب دریاچه با جادوب 
 خود 

 جلوب یرگونه ورود به ذین آلیس را گرفته بودند
نوعی معجون نیز دادند که با خوردن آن خوناشتتام یا به خواب عمیقی فرو می 

 رفت د و آلیس می توانمت شبانه از آنجا برود
 ون با کلی دوندگی درست شده بود این مهج

و جز به جز گیایانی که براب درستتت شتتدنش استتتفاده شتتده بود کمیاب و راه 
 رسیدن به آن دشوار بود

_____________________________________ 
2 

 "آلیس"
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 چ د ساعتی یمت تو غار ننمتیم اما نمی دونم باید معجونو بهنون بدم
 ه سرم میزنه سرمو باال میارمتو فرر فرو میرم با فررب که ب

 و با کمی مرث شروع به حرف زدن می ک م
 +دلم یه چیز خوشمزه می خواد که بخوریم به نظرتون چی باشه؟

 سم و ویلیام_ختون
 چنم غره اب براشون میزنم

 +نر ه یادتون رفته من خوناشام نیمتم
 آنجل_توت چئوره؟خیلی یم خوشمزس مایم اون دفعه خوردیم

 بل د مینماز سرجام 
 +پس من میرم توت بچی م فقط یه چیزب بدین توش بریزم

 آنجل_با این لباس؟!
نو  س می ت م بود آنجلم ی وز لباس عرو به خودم نگاه میر م ی وز لباس مجل

 عوی نررده بود
 شونه اب باال می دازم

 +عین نداره فقط یه چیزب بدین توتو توش بریزم  
ار بعد از چ د لحظه با ستتئلی برمیگرده و به ویلیام بل د مینتته و میره انتهاب غ

 طرفم میگیره 
 سئلو ازش میگیرم میخوام از غار برم بیرون که صداب سم از پنت سرم میاد

 _م م یمرات میام
 نگایش میر م اگه میگفتم نه که نمیند به ناچار میگم
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 +باشه
و ت بعد از بیرون اومدنمون از غار خیلی نامحمتتوس و با استتترس تمام معجونو

ستتئل خالی میر م و شتتینتته ب معجون که نه انگنتتترب که تو نگی ش اون 
 معجون بود 
 انداختم دور

 سم_آلیس
 با ترس تو جام ترون میخورم

سم جلوم می ایمته با چنماب نافذش تو چنمام خیره مینه انگار میخواست 
 تمام وجودمو بخونه

 +بت تلته
_______________________________________________ 

2 
 منروک بهم نگاه می ک ه

 _چرا یول کردب؟
 +ییچی یهو صدام کردب ترسیدم

 متفرر بهم خیره مینه و بعد از چ د لحظه آروم به حرف میاد
 _آلیس من مت تن دوستت دارم  

 میدونم خیلی اشتبایا داشتم و دارم
 می دونم خیلی اذیتت کردم

س شام ولی دو ستتببین میدونم تو گرگی ه اب و من خونا  تت دارم خیلی یم دو
 دارم
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من از اول خوناشتتام نبودم یه پمتتر بچه ده ستتاله بودم که  با مدرم اومده بودیم 
 ساله بودم فوت شده بود ۵ج گل پدرم وقتی من 

اون شتتن خوناشتتام یا براب شتترار اومده بودن مادرمو بردن با گریه و فریاد 
 مامانمو صدا می کردم اما خبرب نبود

ناخون کمیو رو شونه یام حس کردم و بعد سوزشی تو گردنم  بعد از لحظه اب
 خیلی وحنت اک بود 

من بیهوش شتتدم و وقتی بهوش اومدم زخمام خوب شتتده بود ستترم داشتتت 
 میترکید زدمش به درخت که درخت ترک خورد 

 و بعد صداب ضربان قل*ب*م که محرم به سی م میروبید 
 بدنم سرد میند و یهو گرم میند

 ضربان قل*ب*م خاموش شد و لحظه بعد
آلیس ای ارو ییچرس نمی دونه من بعد از چ د ستتال ویلیامو پیدا کردم من یه 

 بچه بودم براب این اتفاقا
 این گذشته ب من بود

 خیلی انمان کنتم و پ هانش نمی ک م
 آلیس حاال تو م و با این یمه نقص قبول میر ی

________________________________________ 
2 
 دون حرفی بهش نگاه می ک مب

 نهایت آرزوم بود که االن بگم قبولت می ک م
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 تو واسه من بی نقص ترین کمی یمتی که وجود داره اما نه نمیند
 لبخ دب میزنم

 +فردا میفهمی جوابم چیه؟
 با استرس نگایم میر ه

 ولی با غرور یمنیگیش میگه
 _باشه پس فردا جواب میخوام ازت

 ی م زیاد نه ولی نصف سئلو پر می ک یم و برمی گردیممیریم جلو و توت میچ
متم  شاما به خاطر یمین میتون شت فقط خونا این معجون رو گرگی ه یا انر ندا

 راحت بخورم
 به غار که میرسیم مینی یم ک ار یم

 شروع میر م به شوخی و شیئ ت ولی از دل پردردم فقط خودم خبر داشتم
 ده یامو میفهمیدممی خ دیدیم اما من مص وعی بودن خ 

 ساعتی گذشته بود
 چنماب خمار شدننون حرایت از مونر بودن معجون میداد

 چنماشون رو یم افتاد و سم فقط تونمت یه جمله بگه
 _چه خبره این درست نیمت خوناشاما نمی خوابت...

 و جملش ناتموم میمونه و خوابش میبره
 لبخ د پر غمی میزنم و به طرف س گی میرم

 تبدیل مینم و با ناخونام رو س گ خراش میدم و می ویمم به گرگی ه
__________________________________________ 

2 
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 *با سالم*
 حاال که این رو میخونید من ازتون دورم خیلی دور

 مجبور شدم برم 
 من با شما خیلی فرق داشتم 

سر  نرلی پیش نمیومد اما بعدیا درد شاید االن م از سخئرناک بودم براتون 
 میندم

 سم دوستت دارم و چون دوستت دارم باید برم
 چون نمی خوام اذیت بنی

 نمی خوام نابود شدنتو به دست خودم ببی م
 من میرم به خاطره خودتون

 آنجل امیدوارم خوشبخت بنی خوایرب
 ویلیام از خوایرم مراقبت کن

 سم به یادتم یمینه تو فراتر از عنقی برام
 نمیرفتمکه اگه دوست داشتن بود 

 میموندم ولی من خودخواه نمی خوام باشم 
نمی خوام تورو عنتتقی که بعد از مدت یا تو دلم جا بازکردو یه روزب نابود 

 شده ببی م
 ببخنم

شت میموندم فراموشم نر ین  ست خودم بود اگه رایی وجود دا نی م اگه د ببخ
 یه گوشه ب کوچیک از قلبتونو برام بذارید



 245 کیکابوس تار

 "دوستدار شما آلیس"
 گ رو جلوشون میزارم و چ د تا توت باقی موندرو دورش میریزمس 

از غار میرم بیرون آروم آروم حرکت میر م و بعد از ستتتاعت یا دیگه ج گلی 
 نیمت سرمو برمی گردونم 

 اشک راه خودشو پیدا میر ه و گونم خیس مینه حتی اگه به شرل گرگی ه باشم 
 آروم شه اشک بی اختیار میریخت تا یرم درد رو قل*ب*م

 زیر لن زمزمه می ک م
 +مواظن یم باشین 

 من رفتم تا شما راحت باشین و آسوده وآروم زندگی ک ید 
 ببخنید که تو یمه جا اضافی ام 

 چرا من باید گرگی ه میندم 
 چتتتتتتتتتترا 

 من دلم براب خوایرم ت گ مینه
 دلم براب عنقم ت گ مینه

 حتی براب ویلیامم دلم ت گ مینه
 ید می رفتم تا اونا تو خئر نباشنولی با

 آروم تر میگم
 دیگه آلیمی نیمت 

 آلیس رفت
 و مینه تو گوشم تررار

 عاشق شدن حق تو نبود انگار.......
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 =پتتتتتتتتتتایتتتتتان=

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا صبا رستگاربا تشکر از 


