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꧁به نام خدا ꧁
• نام رمان :گرگی از جنس غرور
• مجموعه خون اشام تنها
• جلد اول :خون اشام تنها
• جلد دوم :قدرت پنهان
• جلد سوم :گرگی از جنس غرور
• جلد چهارم :تولد دوباره
• نام نویسنده :مهدی و اریانا شعبانی
• موضوع :عاشقانه ،فانتزی ،خون اشامی،
گرگینه ای ،جدید،آخرالزمانی ،رمزالود.

رمان اختصاصی اسکین98
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-------------------------------------خالصه:
رمانی که زندگی یه گرگینه اصیل دنبال میکنه که
برای اتفاقی سرنوشت تصمیم گرفته و راهی برای
پیش گیری ازش نبوده ،مجازات و تبعید میشه.
ولی مجازات به همین ختم نمیشه یا بهتره بگم
آتیش عشقی که به نفرت تبدیل شده به این زودیا
خاموش نمیشه.
و با از بین بردن قدرت باروری گرگینه ما
انتقامش میگیره
--------------------------------------

Skin98.ir

چیه نکنه ترسیدی؟
 :ایریک مجبور نیستی به حرفش گوش کنی
 :اره راس میگه ،اگه ترسیدی هنوز هم میتونی
حرفت پس بگیری ثابت کنی که یه ترسوی بدرد
نخوری
ایریک :چیزی نیست ساتیار ،میتونم انجامش بدم
:خب پس دیگه منتظر چی هستی اقای شجاع
بدو برو .
ساتیار :ایریک بیخیال الزم نیست االن بری
جنگل ،این جنگل نفری ..
:میدونم خودم ..مشکلی نیست ،انجامش میدم .اگه
این کارو نکنم اون عوضی عکس های منو نگار
پخش میکنه .
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و اگه این اتفاق بیفته ،برای نگار خیلی بد میشه .
تو ،نگار همین االنش هم بزور همو میبینید
 :ولی نگار که برای تو این جا نبود همش تقصیر
مـ ....
 :میدونم ،نگران نباش میزنم به حسابت ،تو گفتی
اون گل کجا شکوفه میده؟
:ببین من نمیدونم اون فرید بی همه چیز واسه چی
اصال اینو شرط کرده ،این گل اصال معلوم نیست
وجود داشته باشع یا نه چون تا حاال فقط یه بار
دیده شده .
اون متنی که من ازش توی گوگل پیدا کرده بودم
این جور نوشته بود .
اخرین نور مهتاب زمستانی را دنبال کن تا جایی
که شاهد سقوط اخرین نفر باشی آنگاه گل را
خواهی یافت .
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 :اینو توی کدوم قسمت گوگل خوندی!؟ احیانا توی
قسمت داستان های تخیلی نبوده!؟
 :میدونم احمقانه هستش ،ولی دقیقا توی همون
صفحه بود .
 :هی ساتیار احمقانه نیست ،این ترسناکه ..یعنی
چی که اخرین نفر سقوط کنه؟
 :هی شما دوتا چرا خشکتون زده ،ایریک یاال
برو دیگه منتظر کارت دعوتی.
)ایریک)
با شنیدن صدای فرید که میگفت چرا خشکتون
زده .
دست از حرف زدن با ساتیار برداشتم با یه چشم
غره رومو سمت جنگل کردم ،راه افتادم.
همین جوری توی دل تاریکی جنگل که با نور
مهتاب تا حدودی روشن شده بود میرفتم به حرف
Skin98.ir

هایی که ساتیار درباره محل در امدن اون گل
گفته بود فک میکردم.
*اخرین نور مهتاب زمستانی دنبال کن* فک کنم
معنی اش بشه اخرین جایی که نور ماه توی
زمستون می افته روی جنگل ،ولی معنی سقوط
اخرین نفر چیه.
توی افکارم غرق بودم که حس کردم یکی داره
نگام میکنه.
خیلی نا محسوس نگاهی به اون سمتی که حسم
میگفت انداختم که با یه جفت چشم که به طور غیر
قابل باوری توی تاریکی شب به رنگ ابی روشن
میدرخشید ،روبرو شدم.
قاعدتا ً باید االن وحشت میکردم پا به فرار میذاشتم
ولی نمیدونم چرا همین جور زل زده بودم بهش که
کم کم از تاریکی آمد بیرون ،خدایا چیزی که
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میدیدم باور نمیکردم یه گرگ سفید بزرگ که
تقربیا میشد گفت از اسب هم بزرگتر بود رفت زیر
نور مهتاب.
مرگ توی چند قدمی خودم میدیدم ،چشمام برای یه
لحظه بستم خودمو آماده کردم که دندون هاشو توی
گردنم حس کنم.
ولی بعد از گذشت چند ثانیه وقتی دیدم اتفاقی
نیفتاد ،اول یه چشمم باز کردم و وقتی با جای
خالی از گرگ مواجه شدم سری اون یکی چشمم
باز کردم و نفسم مو که تا االن نگه داشته بودم با
شدت دادم بیرون.
هنوز نفس بعدی نکشیده بودم که از پشت سرم یه
صدای گفت.
 :بهتره برگردی داخل روستا االن وقت مناسبی
برای گشت گزار نیست.
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خواستم برگردم که دوباره همون صدا ولی این بار
با لحنی که توش قدرت موج میزد گفت.
 :اگه هنوز دلت میخواد زنده بمونی بهتره همین
االن برگردی.
 :ولی من تا نتونم گل هفت نژاد پیدا کنم نمیتونم
برگردم.
 :تو نمیتونی اون گل بدست بیاری ،تو شرایط الزم
نداری.

ایریک با شنیدن صدای ترسناکی که اون رو مورد
خطاب قرار داده بود به شدت ترسید ،دوباره به
روبرو نگاه کرد و گفت:
ولی من تا نتونم گل هفت نژاد پیدا کنم نمیتونمبرگردم.
در همین حین بود که دوباره همون صدا را شنید
که بهش میگفت:
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تو شرایط الزم برای پیدا کردن اون گل نداری!ولی ایریک با اصرار سر شو تکون داد و در
جواب صدا ،گفت:
مگه پیدا کردن یه گل جنگلی هم نیاز به شرایطخاصی داره؟
در همین بود که صدای آن شخص را دقیقا
نزدیک خودش شنید ،خیلی نزدیکتر از قبل و در
حالی که با افسوس میگفت:
انسان های فانی هیچ وقت توان درک اینموضوع ندارن ،این اخرین هشداری هست که
بهت میدم همین االن برگرد ،در غیر این صورت
تضمینی برای پاره نکردن گلوت نمیتونم کنم.
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ایریک که حاال بشدت استرس گرفته بود با
صدایی که رفته رفته رو به اهسته شدن میرفت و
میزان ترسش را نشان میداد در جواب گفت:
 و چه کسی قراره جون منو تهدید کنه! حتماتو؟
ایریک همچنان منتظر جواب بود ،اما وقتی
انتظارش برای گرفتن جواب طوالنی شد اهسته
برگشت و در کمال تعجب با فضای خالی از هر
موجودی مواجه شد.
ایریک که حاال بیشتر از قبل میترسید ،بین دو
تصمیم که یکی ادامه دادن و یکی برگشتن بود
دچار تردید شد و طبق عادت شروع کرد با
خودش حرف زدن.
ایریک :ساتیار راست میگفت این جنگل نفرین شده
است.
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اول یه گرگ که چند برابر یه گرگ عادی هستش
میبینم بعدش هم که اون صدا.
نکنه خیاالتی شدم.
بهتره فعال برگردم یه گل همین جوری به اسم گل
هفت نژاد بدم به فرید که بی خیال نگار بشه.
ایریک به قصد برگشت به روستا رو به عقب
برگشت و از همان راهی که آمده بود شروع
کرد به خارج شدن از جنگل.
همین طور که به روستا نزدیک میشد درخت ها
کم و کمتر میشدند و بعد از طی کردن مسیری
تقربیا طوالنی حاال دیگر خبری از درخت های
جنگل که با غرور سر بلند کرده بودند نبود و در
عوض چراغ های زرد روستا با درخشندگی خود
نمایی میکردن.
ایریک هنوز از ورودی روستا عبور نکرده بود
که چشمش به فرید افتاد که داشت تکیه اش را از
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دیوار میگرفت و با یک پوزخند به سمت او می
آمد و در چند قدمی ایریک ایستاد گفت:
 چی شد؟ نکنه روح دیدی ترسیدی بری اونگل بیاری؟
و بعد در حالی که این بار مستقیم به صورت
ایریک نگاه میکرد ،صدایش را نازک کرد و
گفت:
 اخیی نگاش کن! شلوارت خیس کردی عمو.و بعد این حرفش بلند زد زیر خنده ،ایریک که اول
متوجه حرف و منظور فرید نشده بود اخم کرد و
گفت.
 چرا داری شر ور میگی نکنه خودت شلوارتزیاد خیس میکنی که کنایه اش به بقیه میزنی.
و حاال نوبت ایریک بود که با پوزخند شاهد سرخ
شدن فرید از عصبانیت باشد.
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ولی عصبانیت فرید زیاد طوالنی نشد و با نفس
عمیقی که کشید سعی کرد خودش را آرام کند و
در جواب به کنایه ایریک بگوید:
 بگو ببینم چرا دست خالی برگشتی؟ مگه یادترفته چه قراری گذاشته بودیم؟
ایریک که حاال مثل فرید که با اخم به او خیره شده
بود  ،اخم کرده بود سرش پایین انداخت و بفکر
گفتن دروغی بود که بتواند فعال اوضاع را
کنترل کند.
سرش را باال آورد و در حالی که به چشم های
فرید نگاه میکرد گفت:
 اون گل پیدا کردم فقط نتونستم برات بیارمشچون به محض این که چیدمش توی دستم پودر
شد.
فرید که بنظر قانع نشده بـود سری تکان داد و
گفت:
 -مهم نیست،فردا شب باهم میریم.
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لبخندی که داشت از سر رضایت مندی از دروغی
که پیدا کرده بود روی لب ایریک شکل میگرفت،
با حرف فرید از بین رفت جایش را به یک اخم
داد.
در همین حین ایریک گفت :
ولی من دیگه مجبور نیستم که جنگل برم ،اگهخیلی دلت میخواد اون گل ببینی خودت برو .
ولی فرید که حاال بیشتر از قبل مشتاق به نظر می
آمد ،همانطور که وارد روستا میشد گفت :
مجبوری ،وگرنه خودت میدونی که چه کار هاییاز دستم بر میاد .
و بعد در حالی که لبخدی به ایریک میزد از
دروازه گذشت و وارد روستا شد.
ایریک هنوز ترسی را که در مواجه شدن با آن
صدا ،احساس کرده بود را به یاد داشت .
و حتی فکر دوباره رفتن به آن جنگل نفرین شده
هم باعث میشد که استرس بگیرید.
ایریک که شب سخت و پر استرسی را تحمل
کرده بود .
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وقتی به خودش آمد ،متوجه شد که زمان زیادی به
طلوع خورشید نمانده است.
پس بخاطر همین موضوع ،سری مسیر خانه مادر
بزرگش را در پیش گرفت که این دو ساعت باقی
مانده را کمی استراحت کنه .
»همین لحظه در جنگل«
گرگینه هایی که برای عضویت در گله شاهزاده
سپید ،از سرتاسر جهان به این جنگل آمده بودن ،به
حدی تعدادشان زیاد بود که جنگل همیشه سبز
کوهستان را به دو رنگ سیاه و خاکستری تقسیم
کرده بودن .
همه آن ها میخواستن که شانس خود را در رقابتی
که برای شایستگی عضو شدن در گله ،گرگ
زمستانی برگزار میشد را امتحان کنند.
ولی سوال مهم یا تنها سوال این بود که آیا میتوانند
نظر الفای قدرتمندی چون مونا را جلب و
شایستگی خود را اثبات کنند؟

Skin98.ir

همهمه ای که در جنگل برپا شده بود با ورود یکی
از قدرتمند ترین نژاد ها ،رو به خاموشی رفت .
اما او برای رقابت ،به این جا نیامده بود .
بلکه او از طرف خون سلطنتی ،دستور داشت،
نظم بین نژاد ها را حفظ کند .
در همین فاصله گرگ الفا کوهستان که به
گرگ زمستانی معروف بود .
رو به جمعیت عظیمی که منتظر بودند ،کرد و با
صدای بلندی پرسید :
میدونید قانون این جنگل چیه که؟ولی او منتظر جواب کسی نماند و در عوض خود
با صدایی که بیشتر شبیه غرش بود گفت :
خیانت کردن مساوی با مرگ شکست خوردنمساوی با مرگ نا فرمانی مساوی با مرگ .
و با اخرین جمله ای که گفت ترس را در دل اکثر
افرادی که آنجا حضور داشتن ،انداخت .
پس یعنی این جا راهی برای برگشت نیست ،یاپیروز میشی یا کشته میشی،….وقتی خورشید
طلوع کردنش شروع کنه و اخرین پرتو های نور
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ماه به جنگل تابیده بشه ،رقابت شروع میشه .
و بعد از طلوع خورشید دیگه امکان منصرف
شدن وجود نداره .
و بعد از گفتن حرفهایش به داخل جنگل برگشت تا
شاهد تصمیم گیری گرگینه های پایین سکو نباشد .
در این لحظه سیاوش که وظیفه نظم نژاد ها را بر
عهده داشت و به اسم نگهبان دروازه شناخته
میشد .
رفت تا با مونا مالقاتی داشته باشد ،سیاوش و مونا
از بچگی باهم بزرگ شدع بودند و میشد گفت
رابطه شان صمیمی بود .
هی مونا عجب سخرانی خفنی کردی !من کهحسابی کیف کردم.
مونا که انگار نگاه سیاوش که با شیفتگی به او
خیره شده بود را نمیدید با حالتی سرد گفت :
بهتره جای کیف کردن بری و به وظیفه اتبرسی ،امروز یه انسان دیدم که خیلی نزدیک
داشت میشد .
و اما سیاوش هم که خود آن انسان را دیده بود،
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دوباره با همان لحن بی استرس گفت :
اون منم دیدمش ،نگرانش نباش،کاری کردم که تاعمر داره از جنگل فراری باشع .
و بعد از زدن این حرف شروع کرد به خندیدن،
وقتی میخندید چشمان سبزش برق میزدند و زیبایی
چهره اش را هزار برابر میکردند.
اما مونا که به نظر راضی نمی آمد ،برگشت و
روبه سیاوش کرد و گفت :
سیاوش ما دیگه بچه نیستیم ،متوجه میشی؟مونا که منتظر جوابی از سوی سیاوش بود ،سرش
را تکان داد و با افسوس گفت :
سیاوش تو االن فقط به خاطره دایی آرین هستشکه تونستی این قدر قدرت و نفوذ توی دنیای شب
پیدا کنی .
سیاوش که انتظار شنیدن چنین حرف های از مونا
نداشت با حالت شوکه شده ای سرش را باال آورد
و گفت :
-چی داری میگی مونا ،حالت خوبه؟
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و اما مونا که دیگر از تظاهر کردن خسته شده
بود.
رو کرد به سیاوش و گفت:
سیاوش تو یه خون اشام هستی و من یه گرگینه،باید اینو بدونی خون اشام ها نمیتونن با یه گرگینه
باشن ،پس بهتره نه تو دیگه ادامه بدی و نه من
دیگه تظاهر کنم همه چی خوبه .
مونا که حرفش را زده بود ،رو کرد سمت پنجره
که متوجه شد خورشید درحال طلوع کردن است
و این یعنی شروع رقابت.
به همین خاطر تبدیل شد و در حالت گرگ به
سمت خروجی کلبه سنگی حرکت کرد ،هنوز کامل
از کلبه خارج نشده بود که صدای سیاوش را
شنید که حاال برگشت بود و با زمرد های
درخشانی که حاال سایه اشک درنشان خودنمایی
میکردند گفت:
مونا میدونم که تو یه گرگ الفا هستی ،ولی منماز یه خون اصیل هستم و نباید باهام اینطور
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برخورد بشه ،درسته تمام قدرت های من از پدرم
سر چشمه میگیرند.
ولی کنترل و هماهنگ کردن این حجم از قدرت
هم اون قدر که تو فکر میکنی کار آسونی نیست.
وقتی حرف های سیاوش تموم شد ،مونا بدون این
که برگرده یا حرفی بزنه به راهش ادامه داد و
بطور کامل از کلبه خارج شد.
و اما سیاوش که حاال احساس ضعف و ناتوانی
میکرد کمی در کلبه سنگی ماند و بعد بی صدا از
آن خارج شد و در گوشه ای نظاره گر مراسم
عضو گیری گرگینه های کوهستان شد.
مونا را دید که در حالت گرگ داشت رو به
آسمان زوزه میکشید و گرگ هایی را که در
سرتاسر کوهستان بودند را خبر میکرد.
و این یعنی شروع مراسم.
[چند ساعت بعد/پایان مراسم]
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چند ساعتی میشد که رقابت تمام شده بود و از
جنگلی که پر از گرگینه های سیاه و خاکستری بود
جز تعداد اندکی که برای بدست اوردن عضویت
در گله الفا کوهستان به رقابت پرداخته بودند،
خبری نبود ،ترسی که شاهزاده کوهستان در دل آن
ها انداخته بود ،کار خود را کرد و افراد ناالیق را
فراری داده بود.
ولی همان تعداد کمی که مانده و توانسته بودند جان
سالم بدر ببرن ،هم در حدی خسته و زخمی بودند
که به سختی میتوانستند حرکت کنن.
ولی این پایان کار نبود و اخرین مرحله این بود که
با همان بدن های کوفته شده ،به باالی کوهستان
بیایند و در مقابل دیده گان همه و جلوی سنگ
مقدس ،عهد بسته و وفاداری خود را به الفا و گله
اعالم کنند.
ولی اکثر افرادی که تا این جای کار مقاومت کرده
بودند ،در این مرحله به دلیل خستگی شدید و
ضعیفی که سرتاسر بدن هایشان را گرفته بود،
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دیگر از ادامه دادن نا امید میشدن و از شدت زخم
هایی که برداشته بودند میمردند.
ولی تعدادی که موفق میشدن از کوه باال بروند
مراسم سوگند به وفاداری را این چنین اجراع
میکردند ،که فرد با خون خود نماد خانوادگی اش
را روی سنگ رسم کند و بعد سوگند را ادا کند.
و تنها پس از آن است که عضوی از گله گرگ
های کوهستانی محسوب میشود.
مراسم سوگند ،چند ساعتی میشد که تموم شده بود
ولی سیاوش هنوز منتظر به جلو خیره شده بود ،و
در عمیق فکر بود .
به این فکر میکرد که چه چیزی باعث شده است
که مونا او را این قدر ضعیف ببیند.
قدرت های سیاوش به حدی زیاد بودن که حتی یه
انسان عادی هم میتونست آن را احساس کند ،پس
چرا مونا با رفتارش میگفت که او هیچی نیست !.
سیاوش که حاال سر درد هم به کالفگی اش اضافه
شده بود .
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با فکری مشغول تکیه اش را از درخت پشت
سرش گرفت و بدون هدف مسیر جنگلی را شروع
کرد به طی کردن.
هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بود که خودش
را روبروی روستایی دید که دور تا دورش را با
تیرک های چوبی نوک تیز پوشانده بودند به
طوری که از روستا بیشتر یک دژ نمایان بود تا
یک روستای معمولی.
این روستا تنها روستایی بود که این اطراف وجود
داشت و نزدیکترین شهر چیزی حودود ۳۰۰گیلو
متر از روستا فاصله داشت .
و سیاوش همیشه به این فکر میکرد که چگونه
میشود توی چنین جایی با این امکانات کم زندگی
کرد .
در حدی برایش سوال شده بود که از پدرش درباره
مردم این روستا پرسیده بود و همیشه جواب
یکسانی میگرفت*تفاوت نژاد ها*
سیاوش که حاال حسی شبیه کنجکاوی پیدا کرده
بود .
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تصمیم گرفت این بار مثل دفعه های قبل از کنار
این روستا بی تفاوت رد نشود و در عوض نگاهی
به داخل روستا بیندازد.؛
نگاه دیگه ای به سمت ورودی روستا انداخت و
بعد همونطور که به سمت ورودی میرفت ،گوش
هایش را تیز کرد که اگر کسی خواست نزدیکش
بشود فوراً متوجه اش بشود و مسیرش را تغییر
دهد.
سیاوش همین طور داخل روستا میرفت و نگاهش
را میچرخاند و جز به جز روستا را رسد میکرد
که یک دفعه نگاهش روی یک جفت چشم طالیی
ثابت ماند.
سمت راستش یه دختر ایستاده بود که سنش بیشتر
از ۲۶سال نمیخورد .
سیاوش خواست بدون توجه به آن دختر سری
برگردد و به سمت ورودی روستا برود که با
حرکتی که آن دختر کرد ،برای یه لحظه انگار تمام
بدنش خشک شد و نتوانست دیگر تکان
بخورد،دختر بعد از این که از حرکت نکردن
سیاوش مطمئن شد گفت :
Skin98.ir

چه چیزی باعث شده ،شاهزاده قدم به روستایمن بزارن؟ !
سیاوش که هنوز از سر شدن ناگهانی بدنش شوکه
بود ،با شنیدن این حرف از دهن دختر مقابلش،
قدری نگران شد و در جواب گفت :
شما منو میشناسی ؟و دختر در مقابل گفت :
فکر میکنم من اول سوال کردم !خون اشام هاهمه سوال با سوال جواب میدن؟
سیاوش که حاال شوکه شدنش رفته رفته جای
خودش را به خشم میداد .
با صدایی که میزان خشم درونی اش نشون میداد
گفت :
فقط داشتم از کنار این روستا رد میشدم کهفضای سنگین اطراف منو کنجکاو کرد که نگاهی
بندازم .
دختر که انگار جواب سوالش را از قبل تر هم
میدانست ،سری تکان داد و گفت :
بهتره از این به بعد قبل ورود به محلی ،ازSkin98.ir

صاحب اون جا اجازه بگیری .
دختر بعد از زدن این حرف لبخندی فریبنده به
صورت سیاوش زد و در حالی که دست
راستش را به سمت باال میبرد چیزی زیر لب
زمزمه کرد و حالت بی حسی که سیاوش را فرا
گرفته بود ،به یک باره از بین رفت ،دختر بعد از
این که نگاه دیگه ای به سیاوش انداخت ،برگشت و
در جهت مخالف سیاوش ،به سمت روستا حرکت
کرد .
سیاوش حاال به قدری عصبی بود که خواست با
استفاده از قدرتش به دختر مقابلش که داشت با قدم
های اهسته حرکت میکرد ،اسیب بزند .
ولی قبل از این که فکرش را عملی کند ،صدای آن
دختر را شنید :
نیازی نیست به خودت زحمت بدی ،قدرت تو اینجا به کارت نمیاد .
و راستی اگه دید و بازدیت هم تموم شد خوشحال
میشم بری و آرامش روستا منو به هم نزنی .
و در حالی که این بار با صدای ریزی میخندید،
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پیچید و به داخل یکی از خونه های روستا رفت .
ولی سیاوش با وجود گوش های تیزی که داشت
هنوز هم میتوانست صدای خنده های دختر را
بشنود ،و این موضوع باعث میشد ،سیاوش از قبل
هم عصبانی تر شود..
سیاوش که دید کاری نمیتواند انجام دهد ،با ابرو
هایی که بر اثر اخم ،جمع شده بودند.
به سمت خروجی روستا حرکت کرد ،وقتی به
خروجی رسید برگشت و دوباره نگاهی به پشت
سر خودش انداخت.
او هنوز هم از اتفاقی که چند دقیقه پیش افتاده بود
شوکه و همینطور عصبانی بود.
او حتی فکرش هم نمی کرد در این دنیا کسی از
پدرش و خودش قدرتمندتر باشد.
سیاوش که هنوز توی فکر بود و همیطور به پشت
سرش خیره شده بود که یهو دوباره صدای همان
دختر را شنید که میگفت:
مثل این که شاهزاده مغرور ما قصد نداره بره؟Skin98.ir

سیاوش که تازه متوجه حضور دختر شده بود،
اهسته سرش را باال آورد و رو به اون دختر
گفت.
 تو کی هستی؟ چطور تونستی داخل روستا اونکارو انجام بدی؟!
و دختر که االن بر خالف چند لحظه قبل ،جدی به
سیاوش خیره شده بود دستش را باال آورد و همراه
با نشون دادن خال کوبی که روی ساعد دستش
خود نمایی میکرد گفت:
 مگه تو شاهزاده خون اشام ها و نگهباندروازه بین نژاد ها نیستی؟ فک کنم باید اینو
بشناسی؟
سیاوش با چشمای براق داشت به موجودی که
روی ساعد دست اون دختر خال کوبی شده بود
نگاه میکرد.
که یهو انگار تمام تیکه های پازلی توی فکرش به
هم رسیدن و سر جای خودشون قرار گرفتن.
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موجودی که روی ساعد اون خال کوبی شده بود
سر عقاب بدن شیر و پنجه های یک گرگ را دارا
بود و به رنگی قرمز میدرخشید و جلب توجه
میکرد.
سیاوش حاال فهمید که او چه کسی است و از همین
جهت سری رو به او گفت:
 آرتمیس ملکه طبیعت ،درسته؟آرتمیس که حاال هویت خود را به او نشان داده
بود این بار با لحنی که هیج مثل قبل دل ربا و
فریبنده نبود ،دستش را پایین آورد و گفت:
 تو هنوز خیلی جوان و بی تجربه هستی وتوان مدیریت قدرتی که بهت داده شده نداری
اگه همیشه این قدر زود تمرکزت از دست
بدی ،خیلی زودتر از اونی که فکرش بکنی از
پا در میایی.
سیاوش که انتظار چنین حرفی از او نداشت ،اول
با تعجب و بعد با تخسی گفت:
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 تا حاال که کسی نتونسته منو از پا در بیاره ازاین به بعدش هم نمیتونه.
آرتمیس که انگار داشت به حرف های یک بچه
گوش میکرد ،سری تکان داد و با خنده ای زیر
لب گفت:
پسر بچه تخسسیاوش که تمام هواسش به آرتمیس بود ،اخم کرد
و این بار با لحن خشنی رو به آرتمیس کرد و
گفت :
درسته ملکه طبیعت هستی ،و مقامت از منباالتره ولی بهتره،.....
سیاوش هنوز جمله اش را کامل نکرده بود که
آرتمیس حرفش را برید و در جواب به سیاوش
گفت :
نه تنها از تو مقامم باالتره،بلکه از پدرت همباالتر هستش .
ارتمیس که داشت از اذیت کردن سیاوش نهایت
لذت را میبرد این بار با لحنی که که کامال
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مشخص بود قصد مسخره کردن سیاوش را دارد،
رو به جلو خم شد و با لبهایی که غنچه شده بودن
گفت :
شاهزاده خون اشام ها بهتره زود برگردهخونشون ،بگرنه ..
سیاوش که حاال از شدت خشم قرمز شده بود وسط
حرف آرتمیس پرید با عصبانیتی که غیر قابل
کنترل بود به سمت آرتمیس حمله ور شد ،ولی
ارتمیس که انگار حمله سیاوش را از پیش ،پیش
بینی کرده بود بی حرکت و با لبخندی که کل
صورتش را پوشانده بود بی حرکت ایستاد.
انگشت های دست سیاوش که حاال از شکل طبیعی
شون تغییر شکل داده بودن و هر کدام مثل یک
شمشیر شده بودند.
از بدن آرتمیس رد شدن ،سیاوش هر لحظه اماده
بود که آرتمیس را زخمی و بر زمین افتاده ببیند
ولی وقتی برگشت دید که آرتمیس سالم ،پشت
سرش ایستاده و دارد با پوزخند احمقانه ای
نگاهش میکند.
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اما این بار نوبت آرتمیس بود که قدرت خودش را
به سیاوش نشان بدهد.
آرتمیس که از سر کلع زدن با سیاوش دیگه خسته
شده بود ،این بار بدون مالیمت ،قدرتش را آزاد
کرد .
نوری که بر اثر آزاد کردن نیروی درونی آرتمیس
به وجود آمده بود به حدی درخشان بود که سیاوش
نتوانست نگاهش را همونطور مستقیم به او نگه
دارد .
هر ثانیه که می گذشت ،به درخشندگی آرتمیس
اضافه میشد .
و سیاوش که بعد ازن آن که دید کاری از دستش
بر نمی آید.
با سرعتی که بیشتر شبیه غیب شد و در جایی
دیگر ظاهر شدن بود ،از جنگل دور شد .
ولی در سمت دیگر شاهزاده سفید کوهستان که
قدرت ملکه طبیعت را حس کرده بود .
با سرعتی خیره کننده از کوهستان پایین و به سمت
روستای که به روستای یخ معروف بود ،می آمد .
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و وقتی به چند قدمی روستا رسید ،از حالت گرگ
اش به انسان تبدیل شد .
و با چشم هایی که در آن ها برق غرور موج
میزد به سمت آرتمیس که در ورودی روستا
ایستاده و نگاه خیره اش را به او دوخته بود
حرکت کرد .
آرتمیس که میدانست مونا برای چه به آن جا آمده،
باره دیگر خود را بابت آن شکستی که منجر به
واگذاری قلمرو کوهستان به ان گرگ شد ،سرزنش
کرد .
قضیه بر میگشت به ۸سال پیش ،در آن زمان کسی
توان مقابله با قدرت نور آرتمیس را نداشت ،خیلی
ها تالش کردند که او را شکست دهند و
جایگاهش را تصاحب کنند .
ولی هر بار وقتی که آرتمیس با قدرت نورش حمله
میکرد،افراد مقابلش یا از شدت درخشندگی کور
میشدند و یا همان اول کار تسلیم میشدن .
ولی مونا فرق داشت ،این گرگ سفید یک قدرت
خارق العاده داشت که نیروی طرف مقابلش را
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جذب میکرد تا حدی که دیگر توان حمله بر
دشمنش باقی نماند؛
خنده ای که از فرار کردن آن خون اشام بر چهره
آرتمیس شکل گرفته بود با آمدن مونا از بین رفت
و جای خود را به اخمی از سر کالفگی داد .
مونا که به چند قدمی آرتمیس رسیده بود با لحنی
که شایسته یک حکمران بود گفت :
چرا توی محدوده ام از قدرتت استفاده کردی؟آرتمیس که دیگه از قدرت نمایی های مونا خسته
شده بود بدون فکر گفت :
من توی قلمرو خودم هستم این تو هستی که ازمحلی که بهش تعلق داری پاتو فراتر گذاشتی.
مونا با همان لحن قبلی در جواب به آرتمیس گفت :
این جا دیگه به تو تعلق نداره و قسمتی ازپادشاهی گرگ ها شده .
این بارو نادیده میگیرم ولی اگه بازم تکرار کنی
مطمئن باش که همون قسمتی که بهت بخشیدم هم
از دست میدی .
آرتمیس که حاال به باالترین ظرفیت خشم خود
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رسیده بود با لحنی که میزان تنفره اش را نشان
میداد گفت :
منتظر روزی باش که حتی گله ات بهت پشتکنن و تو تنها خواهی شد .
و اما مونا که به تهدید های پوچ آرتمیس اگاه بود،
بدون توجه تبدیل شد و راهش را به سمت
کوهستان در کمال خونسردی پیش گرفت ،بی خبر
از این که تهدید آرتمیس این بار خالی و پوچ
نبود .
مونا وقتی به کوهستان رسید ،بدون توجه به کسی
راه کلبه اش را پیش گرفت .
اری همان کلبه سنگی که ۸سال پیش تنها سر پناه
برای مونا شد.
۸سال از آن اتفاق میگذشت ولی مونا نمیتوانست
هیچ وقت آن را فراموش کند ،نمیتوانست چهره
غرق در خون مادرش را که با چشم هایی باز و
بی روح به او خیره مانده بود را از یاد ببرد.
و دردناکتر از همه این ها زمانی بود که پدرش
گفت گرگینه ای که همسر و مادر مونا را به قتل
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رسانده ،نمیتوان مجازات کرد به این دلیل که آن
گرگ جوان ابلح ،پسر ارشد قبلیه خورشید بود.
بعد از آن بود که مونا ،بلند روی به جمعیتی که
شاهد این بی عدالتی بودن گفت از این که عضو
گله ای ترسو که حتی قدرت و شجاعت گرفتن
انتقام خون ملکه شان را هم ندارن ،شرم میکند و
دیگر نمیخواهد عضوی از این گله باشد و در
آخر با صدایی بلندتر از قبل قسم خورد که روزی
آن قدر قدرتمند شود که تمام قبیله خورشید و تمام
کسانی را که بی توجه و ساده از این اتفاق گذشتن
را نابود کند ،جوری که حتی اسمی از آن ها باقی
نماند.
مونا همان طور که وارد کلبه سنگی میشد فکر
گذشته را میکرد و آتش خشمی را که تمام این
۸سال در قلب خود پایدار نگه داشته بود را شعله
ور تر از هر زمان دیگری احساس میکرد .
حاال او آن قدری قدرتمند شده بود که بتواند به
کاری که به آن قسم خورده بود ،را انجام دهد و
برای همیشه به روح مادرش آرامش ببخشد.
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مونا که حاال سرتاسر پر از تنفر و کینه بود آرام
به سمت دیوار سنگی کلبه ،که در اصل ورودی
مخفی آرامگاه مادرش بود حرکت کرد و بعد از
رسیدن به دیوار یکی از سنگ های روی دیوار را
لمس کرد .
درست بعد از تماس دست مونا با سنگ ،لرزشی
دیوار را فرا گرفت و از وسط دیوار راهی پیدا
شد .
دیوار سنگی که حاال دیگر لرزشی نداشت و آرام
گرفته بود .
مونا دوباره شروع کرد به حرکت کردن تا جایی
که محیط داخل آرامگاه کامال در تاریکی فرورفته
بود.
مونا که حاال درست باال قبر مادرش بود ،سرش را
تکان ریزی داد و با صدایی که بیشتر به زمزمه
شباهت داشت گفت :
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یادت میاد یه روزی گفتم انتقام خونت میگیرم .درست همین جا بهت قول دادم که تمام کسایی که
توی به قتل رسیدنت دست داشتن نابود میکنم .
حاال ۸سال از روزی که بهت قول دادم میگزره و
من حاال اون قدری قدرت دارم که تمام کسایی که
تو تنها گذاشتن فقط به این دلیل که تو گرگ
نداشتی ،نابود کنم .
مونا بعد از گفتن حرف هایش از آرامگاهی که
برای مادرش ساخته بود خارج شد .
و چند لحظه بعد رو به آسمان شروع کرد به زوزه
کشیدن ،ولی این زوزه ،زوزه ای معمولی نبود .
مونا در واقع داشت گله اش را صدا میکرد ،تمام
گرگ های قلمرو کوهستان که تحت فرمانروایی
شاهزاده سفید بودند.
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خیلی طول نکشید که صدای گرگ هایی که در
جواب به الفا شان زوزه می کشیدن ،سکوت جنگل
و کوهستان را شکست .
اری مونا داشت گله اش را جمع و برای حمله
اماده میکرد .
تقریبا یک ساعت بعد تمام گرگ های قلمرو
کوهستان جلوی کلبه سنگی جمع شده بودند و در
صدرآنان مونا ،الفا قدرتمندی که حاال در جلد
سرد و بی روح خود فرو رفته بود قرار داشت.
و با صدایی بلند رو به بقیه فریاد میزد و
میگفت :
 بالخره بعد از مدت ها زمان این فرا رسید کهگرگ های اصیل کوهستان برتری خودشون نسبت
به بقیه نژاد ها نشون بدن .
و جایگاهی که حق مسلم شون هستش مال
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خودشون کنن .
مونا که گرگ اش نسبت به تمام گرگ هایی که در
کوهستان حضور داشتند بزرگتر بود ،فریاد دیگری
زد و همراه با زوزه ای که رو به آسمان میکشید،
گفت :
 و این کار هم با نابود کردن تمام مخالف هابطوری که حتی اسمی هم ازشون باقی نمونه انجام
میدن .
مونا که حرف هایش تمام شد ،تمام اعضای گله
زوزه کیشان موافقت شان را اعالم کردند .
لحظه بعد تمام گرگ های کوهستانی به حرکت در
آمدند و با سرعتی خیره کننده به سمت شرق،
جایی که گرگینه های قبیله خورشید بر آن حکم
رانی میکردند راه افتادن .
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مونا حمله ای گسترده ای را شروع کرده بود و
داشت تمام روستا هایی که بین مسیر کوهستان تا
قبیله خورشید بود را نابود میکرد و براش فرقی
نداشت آن هایی که مورد حمله قرار میگرفتند
انسان بودند یا گرگینه ،جوان بودند یا کودک.
گرگینه هایی که تحت حاکمیت الفا کوهستان بودند،
طوری آموزش داده شده بودند که نه تنها احساسی
برایشان باقی نمانده بود.
بلکه فقط ،تنها به اطاعت از الفا شان حرکت
میکردند و در این میان مهم نبود که دستوری که
به آن ها داده میشد چه بود.
[دو روز بعد]
دو روز از روزی که مونا حمله گسترده اش را
شروع کرده بود میگذشت.
و خبر قتل و کشتار هایی که توسط گرگ های
کوهستان صورت گرفته بود ،مثل باد در جای
جای کشور پیچیده بود.
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مردم روستا های کوچک ،از ترس کشته شدن
توسط گرگ ها ،همگی به شهر ها فرار کرده
بودند و تعداد کمی از آن ها در روستا ها باقی
مانده بودند.
دو روز از شروع جنگ میگذشت و طی همین
مدت کوتاه کشتاری که صورت گرفته بود خارج
از تصور بود.
مونا به طور قاطعی نسبت به همه یا دقیق تر
نسبت به همه کسانی که صد راه او و گله اش
باشند ،اعالم جنگ کرده بود.
مونا و ارتشش به حدی قدرتمند بودند که به محض
حمله کردن هر چیزی که در برابرشان مقاومت
میکرد را نابود میکردند.
مونا توانسته بود طی ۸سال ،ارتشی را جمع آوری
کند ،بزرگ تر از همه ارتش هایی که نژاد های
دیگر درست کرده بودند.
جوری که حتی خانواده خون اشام های اصیل هم
نمیتوانستند در برابر قدرتی که حاال در اختیار
مونا بود کاری کنند.
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و اگر دخالت میکردند و بر علیه گرگ ها بلند
میشدند ،باید خود را برای رویا رویی در برابر
ارتش قدرتمند گرگ ها آماده میکردند ،جنگی که
حتی قبل از شروع شدنش هم نتیجه اش مشخص
بود.
،،،،،،
حاال روز سوم بود و مونا ارتشش را برای حمله
به قلب قبیله خورشید آماده میکرد.
ولی مونا این بار نمیخواست همان روش جنگ
قبلی را که در دو روز پیش با تکیه بر آن حمله
میکرد را پیش بگیرد.
مونا :اگه خانواده جانشین قبیله کشته بشن.
اونها فقط برای یه مدت کوتاه غمگین و ناراحت
میشن.
ولی اگه زنده بمونن و در عوض کشته شدن ،اسیر
بشن.
اون شاهزاده بی لیاقت تا اخر عمره باید دنبالشون
بگرده ،اره.
Skin98.ir

مونا که حاال فکر های دیگه ای برای خانواده قاتل
مادرش داشت ،با فکر کردن به عذاب و سختی که
قراره است برای دشمانش ارمقان بیاورد ،لبخندی
از روی رضایت بر روی چهره اش نقش بست.
در همین لحظه بود که یکی از سر دسته های
ارتش که یک گرگ سیاه بود جلو آمد و وقتی به
نزدیکی مونا رسید تبدیل شد و رو به الفا اش کرد
و گفت:
 شاهزاده ،یه خون اشام آمده و خودشو...معرفیکرده و اجازه مالقات با شما میخواد!
گرگ سیاه بعد از زدن حرفش کمی صب کرد تا
واکنش مونا را ببیند و وقتی دید که مونا با
صورتی بی روح بهش زل زده است ،حرفش را
به این شکل تموم کرد:
 چه دستوری میدید؟مونا که میدانست آن خون اشام کیست و برای چه
به آن جا آمده ،از حالتی که نشسته بود بلند شد و
با چشم های که از شدت تنفر برق میزدن گفت:
Skin98.ir

 بهش اجازه ورود بدیدگرگ سیاه سری تکان داد و راهی که آمده بود
را برگشت.
انتظار مونا خیلی طول نکشید که قامت سیاوش که
داشت به طرف قلب ارتش یعنی جایی که مونا
قرار داشت می آمد معلوم شد ،و چند لحظه بعد در
حالی که اخم هایش چهره اش را تاریک نشان
میداد روبروی مونا ایستاد و گفت:
 معنی کار هات چیه؟ چرا از کوهستان خارج؟چرا مردم قتل عام کردی؟
مونا که از قبل انتظار چنین حرف هایی را داشت،
در کمال خونسردی و با لحن که شایسته یه الفا
بود رو به سیاوش گفت:
 خون اشام بهتره مثل هم نژاد هات ،تویموضوعی که بهت ربطی نداره دخالت
نکنی...
هنوز حرف مونا تموم نشده بود که سیاوش با
صدای بلند گفت:
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 مونا تو هیچ میفهمی داری چه غلطی میکنی!؟سیاوش انگار فراموش کرده بود که او یک خون
اشام ساده و مونا یک گرگ الفا است ،و او در
مقابل گله گرگ ها به الفاشان توهین کرده است و
الفا از توهینی که جلوی گله اش بهش شده است
ساده نخواهد گذشت.
لحظه ای مونا در حالت انسان و لحظه ای بعد در
حالت گرگ مقابل سیاوش بود.
مونا :خون اشام ،چطور جرات میکنی به من
توهین کنی.
مونا در حالتی بود که حتی اعضای گله اش هم
شهامت این را نداشتند که جلو بیایند.
پنجه و دندان هایی که هر لحظه آماده پاره کردن
بودند ،چهره گرگ مونا را به حدی وحشتناک
کرده بود که دیگر نمیشد گفت این گرگ قدرتمند
که حاال حالتی تهاجمی رو به سیاوش گرفته است
همان مونا سابق است .

Skin98.ir

و اما سیاوش که هنوز هم با اخم به مونا نگاه
میکرد ،این بار بلندتر گفت:
 مونا برام مهم نیست که چه قدرتی داری ،ولیتو حق اینو نداری که کشتار راه بندازی و
انسان های بی گناه بکشی.
مونا که هنوز حالت تهاجمی اش را حفظ کرده بود
و با خشم به سیاوش نگاه میکرد ،با صدایی که از
شدت خشم میلرزید و دو رگه شده بود به سیاوش
گفت:
 خون اشام ،این اخرین فرصتی که بهت میدم.کار های من و گله ام به خون اشام ها ربطی
نداره.
مونا این بار آهسته تر گفت :همونطوری که قتل
مادرم هم به خون اشام ها ربطی نداشت.
سیاوش که انگار تهدید های مونا را جدی نگرفته
بود ،دوباره شروع کرد به صحبت کردن.
 مونا گفتم که برام مهم نیست چه قدرتی داری،اگه بخوایی به حمله هات ادامه بدی!..
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حرف سیاوش تموم نشده بود که مونا با اخم گفت:
 خون اشام برای بار اخر میگم کار های من وگله ام هیچ ربطی به نژاد شما نداره و اجازه
دخالت کردن بهتون نمیدیم.
اگه دلت میخواد زنده بمونی بهتره همین االن این
جا ترک کنی.
سیاوش که از رفتار های مونا کامال شوکه شده بود
گفت:
 اون مونائ که من میشناختم هیچ وقت حاضرنمیشد یه بی گناه کشته بشه.
سیاوش که حاال فهمیده بود مونا بروی تصمیمش
قاطع است و هیچ طور نظرش را عوض نمیشود
کرد.
این بار در تالش بود که با تحریک احساسات
مونا ،او را از ادامه کاری که میکند منصرف کند.
ولی خبر نداشت که احساسات مونا همراه با
مادرش زیر خروار ها سنگ مطفون شده است .
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و االن چیزی جز نفرت و خشم برایش باقی
نمانده.
سیاوش که دید مونا سکوت کرده است و حرفی
نمیزند ،خواست برای بار سوم هم حرفش را
تکرار کند.
ولی مونا قبل از این که کلمه ای از دهان سیاوش
خارج شود.
زوزه ای از خشم کشید و لحظه ای بعد با سرعتی
که داشت به سیاوش حمله کرد.
و با پنجه اش پوست بازو راست سیاوش را پاره
کرد.
سیاوش که از تغییر ناگهانی مونا شوکه شده بود.
با درد و خون ریزی که از بازو اش شروع میشد
به خودش آمد.
خون ریزی سیاوش لحظه به لحظه بیشتر میشد
ولی هنوز نمیتوانست باور کند ،کسی که بهش
حمله و زخمی اش کرده است همان مونا است.
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اخر چطور امکان دارد مونا سیاوش را زخمی کند
آن هم مونایی که همیشه حامی و پشتیبان سیاوش
بود.
سیاوش که از شدت خون ریزی داشت کم کم بدنش
بی حس میشد ،برای بار اخر رو به مونا کرد و
گفت:
 مونا این تو نیستی....عمه نگین هیچ وقت..مونا که دیگر کامال کنترلش را از دست داده بود،
به حالت انسان تبدیل شد و با فریاد گفت:
 اونم ضعیف بود ،ضعیف بودش که یه گلهگرگینه ترسو که حتی از ملکه شون نتونستن
دفاع کنن نجات داد(اشاره به جلد دوم)ضعیف
بود که کشته شد ضعیف بود که قدرت به عشق
ترجیح داد.
ولی من با مادرم خیلی فرق دارم ،من دنیایی
میسازم که ضعف توش معنایی نداشته باشه.
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سیاوش که به سختی میتوانست چشمانش را باز
نگه دارد با صدایی که رو به خاموشی میرفت
گفت:
 تو میخوایی با نابود کردن زندگی بقیه برایخودت زندگی بسازی ،ولی باید اینو بدونی که
دنیا بدون احساس نمیتونه ادامه داشته باشه.
مونا برگشت و صدایی که حاال مثل تیغ شمشیر
تیز و برنده شده بود گفت:
 معنی کلمه احساس برای من فرق داره باچیزی که تو فکر میکنی میدونی.
مونا در حالی که هنوز نگاهش به سیاوش بود
شروع کرد به حرف زدن ولی این بار مخاطب
حرف هایش با سیاوش نبود :
 میدونستم یه خون اشام هیچ وقت جرات اینونداره که با یه گرگینه ،تنها روبرو بشه .
چرا خودتون نشون نمیدید ،از پنهان شدن توی
سایه ها خسته نشدید .
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مونا که عمال با زخمی کردن سیاوش ،سعی در
تحریک خون اشام هایی که از طرف پادشاهشان
دستور به همراهی سیاوش داشتند را داشت.
برای بار دوم شروع به حرف زدن کرد :
 کی فکرشو میکرد روزی برسه که خون اشامها از ترس جونشون مثل ...
مونا که این بار کنایه هم به حرف هایش اضافه
کرده بود ،قبل از این که جمله اش را تمام کند،
یکی از خون اشام هایی که پنهان شده بود،با
سرعتی غیر قابل باور از مخفی گاهش که درست
باالی سر مونا و بر روی درختی قرار داشت،
همراه با فریادی که از خشم میکشید به مونا حمله
ور شد .
خون اشام که انتظار داشت چنگال های تیزش
االن در گلو این گرگینه بی پروا باشد ،وقتی که به
زمین رسید چیزی جز هوا نصیب چنگال هایش
نشد .
اما این بار نوبت مونا بود که قسمت کوچکی از
قدرت اش را به رخ بکشد .
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و طولی نکشید که مونا در حالی که به شکل یک
گرگ بزرگ سفید در آمده بود حمله کرد و لحظه
ای بعد صورت خون اشام که حاال غرق در خون
و با چشمانی که از شدت ترس مردمک هایشان
گشاد شده بود از آن خون اشام باقی نماند .
ولی او نمیمیرد ،خون اشام ها را راحت نمیشد
کشت ،تنها چیز هایی که میتوانست به خون اشام
ها اسیب بزند چوب یا نقره بود.

سیاوش که حاال زخم بازو اش داشت کم کم بسته و
ترمیم میشد.
به جایی که مونا آن خون اشام را پرت کرده بود
خیره شد و با خود فکر میکرد که مونا چطور در
این حد قوی شده است که خون اشام هایی را که
چندین برابر او سن داشتند را این گونه راحت از
پا دربیاورد.
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این بار مونا در همان حالت گرگ اش برگشت و
روبه سیاوش شروع کرد به غریدن.
زمزمه هایی که برای افراد حاضر نامفهوم ولی
برای سیاوش کامال با معنی بودند.
مونا :این بار جونت بخشیدم حاال این جا ترک کن
و توی جنگی که هیچ ربطی به تو نداره دخالت
نکن.
دفعه بعدی بخششی در کار نیست.
مونا که حاال حرف هایش را زده بود ،سر بلند کرد
و شروع به زوزه کشیدن کرد.
زوزه ای که برای گله مونا در واقع عالمت حمله
و جنگ بود.
تمام گرگینه های گله کوهستان هوشیار به یک
دیگر نگاه می کردند.
دستوری از جانب الفا داده شده بود دستوری بود
که بوی خون میداد.
خیلی طول نکشید که از سرتاسر قلمروی شمالی
(قبیله خورشید) صدای زوزه گرگ هایی که
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دستور الفاشان را با غرور فریاد میزند شنیده
میشد.
و آن دستور چیزی جز نابودی کامل نبود.
مونا بعد از این که به زوزه کشیدنش پایان داد،
شروع کرد با سرعتی خیره کننده مسیر 5
کیلومتری تا مرز قبیله خورشید را دویدن.
و به همراهی گرگ هایی که به دنبالش برای حمله
کردن راهی شده بودند.
وقتی که پیش از نمی از مسیر طی شد ،میشد
سیاهی گرگینه هایی قبیله خورشید که برای دفاع
در مرز قبیله جمع شده بودند را دید.
اما گرگینه های کوهستان که با اعتماد بنفس در
پشت الفاشان می آمدن کجا و گرگینه هایی که
همین حاال هم روحیه شان را از دست داده بودند
کجا.
دیگر چیزی به درگیری نمانده بود که مونا با
غرش بلندی که کشید ،دستوری را صادر کرد.
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گرگینه هایی که در ردیف پشت بودند شروع
کردند به دور زدن قبیله تا حدی این کار را ادامه
دادند که قبیله حاال کامال در محاسره گرگ های
کوهستان بود.
گرگینه های قبیله خورشید که از این تغییر ناگهانی
در صف دشمن ،حیران مانده بودند.
نظم شان بهم ریخت و هر کسی به سمتی حمله
کرد.
و این شد بزرگترین دلیل برای شکستشان.
هر کجای میدان جنگ را که نگاه میکردی صدای
زوزه هایی که از درد و خون هایی که ناشی از
ضربات پنجه و آرواره های دو گروه بود به هوا
پاشیده میشد.
مونا با سرعت و قدرتی بی نظیر حمله میکرد و
هرکسی را که صد راهش میشد را متالشی
میکرد ،در حدی که بدن قربانی دیگر قابل
شناسایی نبود.
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ارتش قبیله خورشید شکست خورده بود و گرگینه
هایش داشتند یکی پس از دیگری کشته و سالخی
میشدند.
در حالی که گرگ های کوهستان زخم های
سطحی داشتند یا سالم بودند.
اری ،گرگ هایی که مونا تعلیم داده بود آن قدر
قوی شده بودند که به ندرت گرگینه های دیگر
میتوانستند به ان ها اسیب بزنند.
«چند ساعت بعد»
چند ساعتی میشد که قبیله به تصرف مونا در آمده
بود و او حاال داشت با چهره گرگی اش با غرور
و در حالی که خز های همچون برفش خیز از
خون بودند ،در بین چادر های قبیله راه
میرفت(قبیله خورشید از اندک قبیله هایی بود که
هنوز از راه و روش زندگی گذشتگانشان پیروی
میکردند).
گرگینه های مسن تر که حتی توان تنهایی زندگی
کردن را هم نداشتند و در جنگ شرکت نکرده
بودند در چادر ها بودند و گرگینه های سن کمتری
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داشتند هم اسیر و با طناب بسته شده بودند و
منتظر دریافت حکم خود از جانب الفا بودند.
بین آن ها پسر و دختر هایی دیده میشد که از شدت
ترس خودشان را خیس کرده بودند یا بشدت گریه
میکردند.
مونا بعد از کمی گشتن در بین چادر ها ،برگشت
به محلی که رئیس و جانشین قبیله را زنده ولی
شکسته ،دستگیر کرده بودند.
و تنها در آن زمان بود که کمی احساس سبکی
کرد.
احساسی که بعد از به قتل رسیدن مادرش با او
غریبه شده بود.
مونا همان طور خیره در چشمان جانشین قبیله
خورشید بود که یکی از گرگ هایش جلو آمد و با
سری که برای احترام خم شده بود گفت:
 الفا در باره اسیر ها چه حکمی میکنن؟مونا که با چشمانی براق خیره به چشمان جانشین
بود گفت:
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_همه گرگینه هایی که زنده موندن و یا در جنگ
شرکت نکردند بکشید!
نمیخوام هیچ کسی زنده بمونه جز بچه ها اون ها با
خودمون میبریم.
 +همین االن الفا.
_این 3نفر هم آزادن ،میتونن برن.
مونا بعد از گفتن حرفایش برگشت و در حالی که
بیشتر از هر زمان دیگه ای احساس آرامش
میکرد،زیر لب با خودش گفت .
مونا :قدم اول برداشته شد حاال نوبت قدم بعدی
رسیده .
» روز بعد«
خبر قتل عام شدن قبیله خورشید ،مثل باد در
سرتاسر قلمرو ها میپیچید .
میزان خشونتی که مونا در جنگ نشان داده بود .
باعث اتحاد قبیله هایی شده بود که باهم دشمن
بودند ولی از ترس ارتش گرگینه های کوهستان،
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به یک دیگر دست دوستی داده بودند.
یک روز از زمانی که مونا به قبیله خورشید حمله
کرده بود ،میگذشت .
و قرار بود کسانی که باهم برعلیه مونا ،متحد
شده بودند ،امشب جلسه ای برای تصمیم گیری
داشته باشند .
یکی از 5قبیله ای که این اتحاد را پذیرفته بود قبیله
گرگینه های سیاه بود .
در واقع همه میدانستند که هدف بعدی حمله ارتش
شکست ناپذیر مونا ،کدادم قبیله است.
سامیار که حاال دو دهه از الفا بودنش میگذشت در
فکر بود که چگونه میتواند از جنگ جلو گیری
کند .
چون میدانست که اگر جنگی بین گله کوهستان و
گرگینه های سیاه ،در بگیرد .
بی شک بازنده میدان جنگ ،گرگینه های سیاه
هستند.
قبیله خورشید بین گرگینه ها از نظر قدرت مقام
Skin98.ir

باالیی داشت و گرگینه های سیاه حتی نزدیک به
آن ها هم نبودند ،وقتی که آن ها حتی نتوانسته
بودند یک روز دوام بیاورند دیگر چه انتظاری
باید از گله گرگینه های سیاه داشت .
سامیار که عمیقا در فکر بود که راهی برای
خاموش کردن اتش انتغامی که خود او با بی
تفاوتی اش نسبت به مرگ همسرش ،سال ها پیش
در دل دخترش روشن کرده بود .
که متوجه حضور آرین که درست در روبه روی
او بر روی صندلی های اتاق نشسته بود نشد .
آرین بعد از گذشت زمان کمی شروع به سرفه
کردن کرد تا توجه سامیار را به خود جلب کند :
آرین :ــــــــــــــ
سامیار که تازه متوجه حضور آرین شده بود ،برای
احترام بلند شد و با گفتن :
سامیار :چه چیزی باعث شده که خون اشام
ارشد ،شخصا به این جا بیان؟
ارین طی سال هایی به عنوان پادشاه خون اشام ها
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حکمرانی میکرد ،متوجه شده بود که با شخصی
مثل سامیار باید با سیاست صحبت کند ،برای همین
با لحنی که شایسته یک شاه بود گفت :
_ آمدم برای جواب .
سامیار کامال متوجه منظور آرین شده بود با این
حال پرسید :
_برای جواب چه سوالی آمدید؟ !
آرین این بار با لحن که مانند چشمانش سرد و
تاریک بود گفت :
_دختر تو مونا داره پاشو فراتر از حدی که هست
میزاره .
اون ارتش تشکیل داده و قتل عامی راه انداخته که
تمام جامعه شب به خطر انداخته و سفیر منو که
برای جواب گرفتن پیشش فرستاده بودم زخمی
کرده!
سامیار که خودش کامال از اتفاق های پیش آمده
اطالع داشت ،با لحنی که میزان بی تفاوتی اش را
نشان میداد گفت :
_مونا خیلی وقت پیش این گله ترک کرده و کار
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هایی که میکنه هیچ ربطی به گله من نداره .
آرین که جواب دل خواهش را نگرفته بود ،به
محض این که خواست برای بار سوم حرف بزند،
یکی از گرگینه های گله سامیار با عجله داخل اتاق
شد و گفت :
_ اون این جاست مونا برگشته!
سامیار که انتظار همچین اتفاقی را نداشت بدون
مالحظه بلند شد و صندلی به عقب پرت کرد.
و هواس آرین را که با شنیدن خبر آمدن مونا
خشکش زده بود را جمع کرد.
سامیار که وقت فکر کردن بیشتر را نداشت سری
برگشت و رو به آرین کرد و گفت:
_ نگو که فقط خودت آمدی و کسی از گروهت
همراهت نیست؟
آرین که متوجه منظور سامیار نشده بود ،با اخم
پرسید:
_ مگه باید کسی با خودم می آوردم!؟
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آرین با گفتن این حرفش تنها امید سامیار که برای
لحظه ای در دلش روشن شده بود را خاموش
کرد.
سامیار این بار بدون توجه به آرین که همچنان
منتظر جوابش بود ،شروع کرد به حرکت کردن به
سمت در ورودی.
گرگینه ای که خبر برگشتن مونا داده بود ،حاال
عقب رفته بود تا راه را برای سامیار که با عجله
داشت به سمت ورودی می آمد ،باز کند.
سامیار همین که از ورودی خارج شد چهره کسی
را دید که شده بود کابوس خیلی از کسایی که
خودشان را صاحب های قدرت روی زمین
میدانستند.
مونا با قدرت در حالی که 6تا از بهترین گرگ
هایش او را همراهی میکردند جلو می آمد.
تنها چیزی معلوم بود این بود که او برای جنگ
به این جا نیامده است.
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وقتی مونا به چند قدمی سامیار رسید ،اولین نفری
که به حرف آمد پسر عمو اش ساتیار بود که با
گفتن:
_ هه ببین کی این جاست! ،کی فکرش میکرد
دختر کوچولو ضعفی مثل تو به این مقام برسه.
ساتیار که کامال معلوم بود داشت با حرف هاش
مونا را مسخره میکند این بار برای دفعه دوم
خواست حرف بزند که با واکنش شدید یکی از
افرادی که مونارا همراهی میکردند رو برو شد.
_ مونا یادت میاد وقتی بچه بودی....
 +چطور جرات میکنی به الفا ما بی احترامی
کنی.
بعد از رد و بدل شدن مکالمه ای که بین ساتیار و
افراد مونا شد.
به طور ناگهانی جو عوض شد و هر 6گرگینه ای
که همراه مونا بودند از حالت انسان در چشم بهم
زدنی به گرگ هایی تبدیل شدند که از هر نظر
نسبت به گرگ های گله سامیار برتری داشتند.
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گرگ هایی که همین حاال هم منتظر عالمتی از
جانب الفا بودند که دریایی از خون راه بیاندازند.
در همین لحظه بود که مونا با نشان دادن کف
دست اش به گرگ ها فرمان ایست داد و خود با
چشم های آبی یخی اش که حس سرما را منتقل
میکرد.
به ساتیار نگاه کرد و گفت:
_ خوبی ساتیار ،میبینم که خیلی خوب تونستی
خودت توی گله ای جا کنی حق عضویتش با خون
مادر من امضا شده.
مونا که حاال در جلد بی روح و تاریک اش رفته
بود داشت با قدرت کلماتی را بیان میکرد که به
ظاهر بی خطر بودند ولی در باطن خبر از نفرتی
میدادند که قرار بود همه را از جمله خود مونا را
هم در خود غرق کند.
ساتیار :مراقب حرف زدنت باش تو دیگه توی
کوهستان نیستی که قدرت داشته باشی.
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مونا که از این حرف خوشش نیامده بود در چشم
بر هم زدنی تبدیل شد و شروع کرد به زوزه
کشیدن.
زوزه ای که دستور اعالم حضور را خواستار
بود.
خیلی طول نکشید ،صدای زوزه هایی که با اقتدار
قدرت مونا را اعالم می کردند شنیده شد.
و اما مونا که نقشه اش را با موفقیت کامل کرده
بود.
میخواست از راهی که آمده بود برگردد و گرگینه
های گله سیاه را با ترسی که با قدرت نمایی اش
در دل آن ها کاشته بود ،تنها بگذارد.
اما همین که خواست راه برگشت را پیش بگیرد
صدایی را شنید که سال ها دل تنگ آن بود.
و آن صدا صدای کسی نبود جز برادر مادرش که
برای او یاد اور لحظه های خوشی که با مادرش و
دایی اش در گله سپری کرده بودند می انداخت.
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اما غافل از این که این صدا دیگر قرار نبود با
مالیمت و مهربانی،شاهد درد دل های مونا که از
اذیت و ازار پسر عمو هایش تا تحقیر کردن
مادرش توسط عمو هایش ،باشد.
آرین :مونا ،تو هیچ معلوم هست که چی کار
داری میکنی.
مونا هم زمان با شنیدن حرف های آرین تبدیل
شد و گفت:
_ دارم کاری برای کسی میکنم که برادرش
حاضر نشد براش انجام بده.
آرین که انتظار جوابی به این محکمی از سوی
دختری مثل مونا را نداشت ،در تصمیمی ناگهانی
دستش را برای سیلی زدن بلند کرد که خیلی سری
یکی از گرگ های مونا خود را سپر مونا کرد و
از شددت سیلی که بهش خورده بود پرت شد.
گله سامیار که شاهد این ماجرا بود در سکوت
فرو رفت و هر کسی احتمال اتفاق افتاد هر چیزی
را پیش بینی میکرد.
Skin98.ir

گرگی که به زمین افتاده بود بعد از آن که بلند شد.
چون در حالت انسان بود پوست دست هایش پاره
و چند زخم بر روی زانو اش افتاده بود ولی چیزی
که باعث شعله ور شدن آتش خشم مونا شده بود،
آن بود که رد چنگال های آرین ،که موقعه بلند
کردن دستش در آمده بودند ،بر گونه گرگینه ای که
خود را سپر مونا کرده بود به شکل وحشتناکی باز
بود و همراه با خونریزی ،خودنمایی میکرد
مونا که به دیوانه شدنش هر لحظه نزدیکتر میشد
در یک لحظه چشمان ابی اش با نور خیره کننده،
همانند یک ستاره درخشید و تبدیل به گرگ شد .
اری او داشت از موهبتی که به او داده شده بود
استفاده میکرد.
و آن چیزی جز جذب قدرت های دشمن نبود ،مونا
هر زمانی که از این قدرتش استفاده میکرد خز
های یک دست سفیدش مانند ماهی که در آسمان
بود برق میزدند .
آرین که کشیده شدن قدرتش را که از وجودش
خارج میشد را حس میکرد با فکر بر این که اگر
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حمله کند شاید شانسی برای زنده فرار کردن داشته
باشد .
حالت تهاجمی به خود گرفت و با دندان و چنگال
هایی که حاال خود را به نمایش گذاشته بودند به
سمت مونا حمله کرد ولی در کمال تعجب وقتی به
3قدمی مونا رسید احساس کرد.
حاله ای نامرئی دور مونا را فرا گرفته و اجازه
نزدیکی به کسی را نمیدهد.
پس تنها راهی که برای آرین ،پادشاه قدرتمند خون
اشام ها باقی ماند.
این بود که تا قبل از این که تمام قدرتش جذب مونا
شود ،محل را ترک کند.
آرین :مونا یه روز برای این کارت تاوان پس
میدی.
آرین بعد از تمام کردن حرفش ،با تمام سرعتی
داشت گله را ترک کرد.
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حاال که آرین گله را ترک کرده بود ،همه توجه ها
به سمت مونا که مانند یک ستاره داشت می
درخشید ،کشیده شد.
سامیار و ساتیار که هر دوع از قدرتی که در
اختیار مونا بود شوکه شده بودند.
و هنوز اتفاقی را که چند لحظه پیش با چشمان
خودشان دیده بودند را باور نمیکردند با تأخیر به
سمت مونا برگشتن اما هنوز حرفی نزده بودند که
صدای زمزمه هایی که از سرتاسر گله بلند شده
بود آن ها را وادار کرد تا از انکار حقیقت دست
بردارند.
[پادشاه خون اشام ها شکست خورد]
[دیدید حتی نتونست نزدیکش بشه]
ساتیار که هنوز هم نمیتوانست برتری مونا نسبت
به خودش را بپذیرد.
با اخم هایی در هم به سمت مونا قدم برداشت و با
صدای بلندی خطاب به مونا و افرادش گفت:
_ قدرت نمایی جالبی بود ولی وقتشه که...
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حرف های ساتیار تمام نشده بود که با باال آمدن
سر مونا و پیدا شدن صورتش صدای ساتیار رو به
خاموشی رفت تا جایی که کامال قطع شد.
سامیار که حاال نگاه مستقیمش را به مونا دوخته
بود با چیزی که در صورت او دید کامال خلع
سالح شد و با دستور تندی ساتیار را از پیش مونا
فرا خواند.
سامیار :خدای من اون چشما ...درست شبیه
چشمای آرین شده.
سامیار که حاال بر خالف چند ساعت پیش که فکر
میکرد با ارتشی بزرگتر میشود مونا را از پا در
آورد.
به این فکر میکرد که ایا میتواند از دست مونا جان
سالم به در ببرد یا نه.
و همه این فکر ها از آن جایی سر چشمه میگرفت
که چشمان ابی یخی مونا حاال مانند دو گوی سیاه
بودند که روشنایی را در خود به تاریکی مطلق
تبدیل میکردند.
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اری قدرت بعد تاریکی که فقط آرین توان احضار
آن را داشت حاال در دستان مونا ،گرگ قدرتمندی
که با نیت انتقام از کوهستان بیرون آمده بود.
مونا که حاال قویتر از همیشه بود ،تبدیل شد و رو
به جمعیتی که شاهد قدرت نمایی مونا بودند ،کرد
و گفت:
مونا :تا غروب آفتاب فردا وقت دارید که تمام
کسایی که در به قتل رسیدن مادرم نقش داشتند رو
تحویل بدید.
وگرنه به سرنوشتی دچار میشید که قبیله خورشید
شد.
مونا بعد از ان که مطمئن شد حرفش را ،همه
درک کرده اند.
برگشت و تبدیل شد و ثانیه ای بعد نه اثری از مونا
و نه اثری از 6گرگینه همراهش بود.
آن ها همه با سرعتی که داشتند ،در سیاهی جنگل
ناپدید شده بودند.
꧁چند ساعت بعد در جنگل ꧁
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هوا داشت روشن میشد و مونا بر این فکر میکرد
که ایا وقت برگشتن به کوهستان فرا رسیده است یا
نه؟
به این فکر میکرد که ایا به کشتار هایش ادامه دهد
یا به ارتشش دستور برگشت به کوهستان را بدهد.
اصال چه چیزی باعث شده بود که مونا به رحم و
بازگشت به کوهستان فکر کند.
کسی که بابت بی رحمی ها و خشونت های زیادش
که در جنگ نشان داده بود به ملکه خون معروف
شده بود.
اری ملکه خون ،لقب زنی که 2هزار سال پیش
رهبر ارتشی بود که به هرکجا میرفت چیزی جز
خاکستر هایی که از سوختن روستا ها و شهر ها
به جا میماند ،باقی نمیگذاشت.
ملکه ای که تبدیل شده بود به کابوس نژاد هایی که
خود را برتر از همه نژاد ها میدانستند.
یعنی جادوگر ها .
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مونا هنوز به این فکر میکرد که چه تصمیمی
برای ادامه یا خاتمه دادن به جنگ بگیرد و همراه
با هر فکری که از سرش میگذشت اخم یا،...
رکسانا که از دور شاهده کلنجار رفتن دوست خود
بود .
مسیرش که به سمت رود خانه ای که در هاشیه
جنگل قرار داشت ،را به سمت محلی که مونا در
آن شاهد طلوع خورشید بود تغییر داد .
رکسانا تنها کسی بود که وقتی مونا تصمیم به ترک
گله گرفت از او حمایت کرد .
در واقع میشد گفت اگر رکسانا آن روز پشت مونا
در نمی آمد و اجازه میداد او تنها برود اکنون
مونائ هم نبود .
رکسانا :طلوع قشنگی نه؟ !
مونا با این که نگاه اش رو به آسمان بود اول
متوجه حرف دوست خود نشد و بعد با هواس پرتی
گفت:
مونا :چیزی گفتی؟ متوجه نشدم؟
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رکسانا که حال دوست خود را درک میکرد با
لبخند ،در حالی که خیره به آسمان بود گفت .
رکسانا :مونا خورشید میبینی؟
_اره !
 +تا حاال به این دقت کرده بودی که اون هر روز
و هر روز طلوع و غروب میکنه !در حالی که
اصال براش مهم نیست توی این دنیا کسی براش
منتظره یا نه؟
_خب اگه خورشید نباشه خیلی از زندگی ها
نمیتونن ادامه داشته باشن !..پس یعنی کسایی هستن
که برای آمدنش امید دارن ،ولی چرا داری
میپرسی؟
 +برای این که تو باید بدونی این جنگ با هدف
انتقام خونی که به نا حق ریخته شده بود شروع
شد ،تو الفا گله قدرتمندی هستی که روی زمین
کسی نمیتونه باهاش برابری کنه .
هدف تو هدف ماست اراده تو اراده ماست پس باید
اینو بدونی که حتی اگه تصمیم به ادامه جنگ
بگیری همه ما ،کل گله ات از تو حمایت میکنن،
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پس با قدرت تصمیم بگیر.
رکسانا که حرف هایش را زده بود و حاال
میخواست برگردد و مونا را برای تصمیم گیری
تنها بگذارد .
به محض این که برگشت مونا با سوالی که کرد
برای بار دوم لبخند را بر لب های رکسانا آورد .
مونا :ولی همه این ها به کنار ،چرا خورشید؟
رکسانا که با لبخند نزاره گر مونا بود بعد از تمام
شدن سوال مونا ،گفت .
رکسانا :گفتی اگه خورشید نباشه خیلی ها نمیتونن
زندگی هاشون ادامه بدن !درسته؟
_درسته
 +ماه هم همینطورهستش ،اگه ماه از آسمان عقب
بکشه و به ستاره هاش پشت کنه ،ستاره ها دیگه
امیدی به زندگی ندارن و نمیتونن درخششی که
داشتند رو دوباره به نمایش بزارن .
مونا الفا گرگینه های کوهستان تو ماه و ما ستاره
هایی هستیم که همگی تحت اراده تو عمل میکنیم .
پس دوباره با قدرت تصمیم بگیر ،تصمیمت هرچی
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که باشه چه جنگ چه برگشت ،گله تو تحت اراده
و خواسته تو عمل میکنه.
گرگینه ها مثل خون اشام ها نیستن که از روی
ترس از کسی فرمان ببرن .
گرگینه ها شیفیته قدرت و اصالت الفاشون میشن
برعکس خون اشام ها .
پس اگه تصمیم تو جنگ باشه همه ما میجنگیم و
اگه تصمیم به برگشت گرفتی ما همه ازش اطاعت
میکنیم.
رکسانا که حاال حرف هایش را زده بود برگشت و
به سمت محلی که از قبل هم فکر رفتن به آن جا
را داشت ،حرکت کرد .
و بعد از گذشت چند دقیقه کامال از دید خارج شد .
و اما مونا که هنوز خیره به خورشید در حال
طلوع بود .
با خود زیر لب جمله ای را زمزمه میکرد .
و بعد از هر بار تکرار کردن ،بر تصمیمی که
گرفته بود مطمئن تر میشد .
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؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ایریک در حالی که با تعجب و ناراحتی به پدر و
مادرش نگاه میکرد با صدایی که ضعیف و شکننده
بود گفت .
ایریک :یعنی چی که میخواید طالق بگیرید؟
ایریک منتظر جواب نماند و این بار رو به مادرش
کرد و گفت :
_هیچ اصال به منو بهار فکر کردید؟
ایریک که همچنان منتظر جواب بود این بار برای
بار دوم از پدرش پرسید :
_چرا هیچی نمیگی بـ ..ا
ایریک جمله اش را کامل نکرده بود که با واکنش
شدید کسی که پدر خودش میدانست روبرو شد .
_دیگه به من نگو بابا فهمیدیـــــــــی .
ایریک که منظور پدرش را نمیفهمید خواست
برای سوم هم چیزی بگوید که توجه اش به چشم
های خیس مادرش جلب شد .
مادرش داشت بی صدا و با سری پایین افتاده گریه
میکرد .
Skin98.ir

ایریک با حالتی که انگار سعی در فرار از چیزی
را داشت به عقب می رفت و پشت سر هم کلماتی
را زیر لب با خود میگفت.
«چند روز بعد»
ایریک :هی خواهر کوچولو گریه نکن .
ایریک در حالی که خود از نظر روحی اصال
اوضاع خوبی نداشت .
داشت تالش می کرد تا خواهر 13ساله اش که
مدام گریه میکرد را آرام کند .
اما بهار 13ساله بی توجه به برادرش مدام گریه
میکرد و در حالی که از بغض صدایش خش دار
شده بود به صورت طوطی وار هی کلمه داداش را
تکرار میکرد .
ایریک که خود نیز حال خوبی نداشت بعد از
فهمیدن این که تالش برای آرام کردن بهار بیفایده
است .
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دیگر تالشی برای گریه نکردن بهار نکرد و در
عوض با تمام وجود بهار را به آغوش کشید،
آغوشی پر از حسرت های آینده .
پدر ایریک ،بعد از فهمیدن خیانت همسرش
درخواست طالق داده بود .
و دادگاه بعد از 3جلسه با حکم طالق موافقت
کرد .
و همچنین حکم رد صالحیت را هم صادر کرد که
به این معنی است که همسر اقای تهرانی(پدر
ایریک )حق نگهداری از بچه ها را ندارد و
نمیتواند دیگر با آن ها مالقاتی داشته باشد.
دیگر چیزی به جدایی نمانده بود .
و این وسط تنها کسی که بیشترین اسیب را
میخورد ایریک بود .
پدرش که بعد از فهمیدن این که ایریک پسر او
نیست ،به کل ایریک را فراموش کرده بود و
مادرش که از همان اول هم عالقه چندانی به
ایریک نداشت به او گفته بود که دیگر نمیخواهد او
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را ببیند .
انگار سرنوشت تصمیم به خورد کردن ایریک
گرفته بود .
از طرفی تصادف و مرگ نگار و از طرف دیگر
ناپدید شدن ناگهانی بهترین دوستش ساتیار و از
همه بدتر طالق پدر و مادرش و فهمیدن حقیقت .
دیگر زمان جدایی رسیده بود ،کسی که روزی
ایریک را با عشق نگاه میکرد )پدرش) حاال با
سردی میگفت :
_دیگه نمیخوام اطراف بهار ببینمت .
ایریک که همین حاال هم میشد رد دلتنگی را در
چشمان ابی اش دید ،با بغض سری تکان داد و در
جواب گفت :
_چرا داری این کارو میکنی؟ !
مگه دور کردن منو بهار ،زمانو به عقب
برمیگردونه .
ایریک که حاال به وضوع داشت اشک میریخت با
نگاهی که الوده به خواهش و ضعف بود به پدرش
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خیره شد به امید این که شاید،...
اما پدرش بدون گفتن کلمه ای وارد اتاق بهار شد و
چند دقیقه بعد در حالی بهار را در اغوش گرفته
بود خارج شد .
دخترک بیچاره از بس اشک ریخته و گریه کرده
بود ،دیگر بهوش نبود و از حال رفته بود .
اری این است دنیایی انسان ها به ساختنش افتخار
میکنند .
دنیایی که در آن چیزی جز خشم و نفرت وجود
ندارد .
دنیایی که همیشه بی گناه ها مجازات و گناهکار ها
تشویق میشوند .
این دنیایی است که انسان ها ساخته اند ،در حالی
که همه فکر میکنند خون اشام و گریگینه ها ،هیوال
های این جهان هستنند.
در حالی که هیوال های واقعی در شهر ها و با
چهره های عادی در حال کشتن و سالخی روح
همدیگر هستند .
)ایریک)
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اول مرگ نگار بعد فهمیدن خیانت مادرم و حاال
جدا شدن از بهار .
خدا آخه چراــــ چرا من؟!
چرا همیشه وقتی تا میخوام از غم قبلی ام آزاد بشم
یه غم بزرگتر برام میفرستی .
چـــــــــــــــــرا؟
ایریک که هر لحظه به میزان خشم و ناراحتی اش
اضافه میشد ،همراه با فریادی از عمق وجودش
مشتش را به دیوار بتونی که درست روبرو اش
بود کوبید .
دیوار بتونی حتی ترک هم بر نداشت ولی در
عوض میشد صدای شکستن استخوان های دست
ایریک را شنید که همراه با صدای خش مانندی
شروع به خورد شدن میکردند .
ایریک که اصال متوجه هیچ چیز نبود ،به صورتی
دیوانه وار خود را به دیوار میکوبید و به آن مشت
میزد .
به حدی که انگار که قصد کشتن خود را داشته
باشد ایریک که یک روز میشد که لب به چیزی
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نزده بود بخاطر فشار های روحی و فشاری هایی
که از جانب ضعف و گرسنگی می آمد ،زیاد طول
نکشید که از هوش رفت و بی حال در کف پس
کوچه شهر افتاد.
«چند ساعت بعد»
هوا تاریک شده بود و ،ایریک حاال داشت کم کم
بهوش می امد.
ایریک :وای پسر،ببین چه داغون شدم.
ایریک درحالی که داشت با خودش حرف میزد.
با کمک گرفتن از دیواری که درست پشت سرش
قرار داشت بلند شد.
و بعد در همین لحظه بود که نگاهش به دست
هایش افتاد.
او آن قدری محکم به دیوار مشت زده بود که تمام
انگشت های هر دوع دستش به شکل بد فرمی کبود
و ورم کرده بودند.
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ایریک که حاال میدانست کسی در خانه منتظر او
نیست دوباره به دیوار تکیه داد و روی زانو هایش
بر زمین نشست.
ایریک :باید فکری برای از این به بعدم بکنم ،اگه
برگردم چون پدرم ،پدرم نیست منو قبول نمیکنه
مادرمم که ولم کرده پس منو میفرستن یتیم خونه.
ایریک که حاال نشسته بود و داشت به آینده ای که
چیزی جز نا امیدی نبود فکر میکرد که با فکر به
یتیم خانه به طور ناخداگاه شروع کرد به گریه
کردن.
در همین حین بود که متوجه صدایی که داشت از
سمت دیگه کوچه بهش نزدیک میشد ،شد.
کوچه آنقدری تاریک بود که چیز جز سیاهی
نمیشد دید.
صدا نزدیک و نزدیکتر میشد.
ایریک که حاال تمام هواسش به صدا بود با فکر بر
این که شاید ان صدا صدای یک سگ باشد.
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با هواس پرتی شروع کرد به گشتن اطراف تا شاید
سنگی پیدا کند.
ولی قافل از این که آن صدا صدای سگ نبود،
صدایی که کامال مشخص بود یک صدای عادی از
یک حیوان نیست.
ایریک که هنوز داشت به دنبال سنگی زمین را
جستجو می کرد.
که به طور ناگهانی حضور شخصی را درست
پشت سرش حس کرد.
ایریک که حاال بشدت ترسیده بود ،خواست
برگردد و فریاد بزند.
ولی از ترس تمام بدنش فلج شده بود و بدنش با
فکرش همکاری نمیکرد.
صدا حاال درست از پشتش می امد ،صدایی بود
شبیه به صدای یک حیوان وحشی که شکارش را
پیدا کرده بود و حاال قصد خوردن آن را دارد.
خیلی طول نکشید که ایریک درد را حس کرد،
دردی که درست از گردنش منشع میگرفت.
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ایریک که حاال ناخداگاهش به او میگفت با یک
خون اشام طرف است.
ولی ذهنش خیلی خسته تر از ان بود که بخواهد به
این فکر عکس العملی نشان دهد ،پس با فکر بر
این که چیزی به پایان زندگی اش نمانده چشمانش
را بست.
آیا قرار بود پایان زندگی اش اینطور رقم بخورد .
«4ساعت بعد در بیمارستان»
ایریک حاال در بیمارستان روی تخت دراز کشیده
بود و به اتفاق های شب گذشته فکر میکرد .
دکتر به او گفته بود زنده ماندنش یک مجزه است .
با مقدار خونی که او از دست داده بود باید بدون
شک میمیرد.
ولی حاال زنده بود و درحالی که خیره به سقف بود
به موجودی که شب قبل به او حمله کرده بود فکر
میکرد .
پرستار ها میگفتند که او را مقابل درب بیمارستان
پیدا کردند در حالی از رنگ صورتش پیدا بود
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خون خیلی زیادی را از دست داده است و این در
حالی بود که هیچ زخمی روی بدنش وجود
نداشت .
ولی ایریک میدانست .
ایریک خود آن درد وحشتناک را حس کرده بود .
تیزی دندان هایی که بر گردنش فرو رفته بودند را
هنوز به خاطر داشت .
ایریک :وقتی بهوش آمدم اولین چیزی که حس
کردم بوی الکل و مواد ضدعفونی کننده ای بود که
تمام فضارو پر کرده بود .
چشمام میسوخت و سرم به شکل
وحشتناکی درد میکرد .
دورم پر شده بود از صدا هایی که پشت سر هم
حرف هایی تکرار میکردند .
ولی برای من قابل درک نبود ،نمیتونستم تشخیص
بدم معنی کلمه ها چیه .
فقط تنها چیزی که میدونستم این بود که من االن
نباید زنده باشم .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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_خب پسرم با این که هنوز برای من مشخص
نیست که چطور حالت تا این اندازه خوب شده ولی
میتونی مرخص بشی .
دکتر حرف میزد و ایریک فقط به یک چیز فکر
میکرد .
او وقتی خانه را ترک کرد هیچ پولی نداشت و
حاال به این فکر میکرد که چگونه این را به زبان
بیاورد .
کاش دنیا مثل قصه ها بود که حال ادم ها از
پولشان بیشتر ارزش داشته باشد ،ولی افسوس که
دنیای قصه ها چیزی جز وهم و خیال نیست .
این جا دنیای واقعی است جایی که نفرت و خشم
با قدرت بر آن حکومت میکنند و جایی برای
بخشش باقی نمی گذارند .
_پسرم شنیدی چی گفتم ،میتونی مرخص بشی .
ما چون شماره از خانوادت نداشتیم نتونستیم
باهاشون تماس بگیریم ،خودت برو پذیرش و
بهشون زنگ بزن .
ایریک که همچنان سکوت کرده بود بدون گفتن
Skin98.ir

کلمه ای و فقط با تکان دادن سرش جواب داد .
و با قدم هایی سست از اتاق خارج شد .
ایریک که حاال از اتاق فاصله گرفته بود رفته
رفته بر سرعت قدم هایش اضافه میشد .
و در اخر با دیدن درب خروجی برای یک لحظه
با تمام وجودش شروع به دویدن کرد ،بدون توجه
به کسانی که او را صدا میکردند .
و این شد شروع زندگی جدید اش.
(ایریک)
با تمام سرعتم داشتم می دویدم با این که میدونستم
کسی دنبالم نمیاد ولی بازم نمیتونستم واستم.
از کاری که کرده بودم خجالت میکشیدم ولی چاره
ای نداشتم.
وقتی به حد کافی از بیمارستان دور شدم بالخره با
نفس نفس واستادمو با شک به عقب برگشتم تا
مطمئن بشم کسی دنبالم نمیکنه.
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و بعد وقتی از اینکه کسی دنبالم نمیکنه اطمینان
پیدا کردم.
یه نفس عمیق کشیدم مو دوباره شروع کردم به راه
رفتن.
باید برای اخرین بار بهار رو میدیدم ،پس با این
فکر راه مو به سمت خونه ای که بهار با پدرش
زندگی میکرد کج کردم.
همینطور که دست هام توی جیب هام فرو کرده
بودم ،با چشمام اطراف برسی میکردم.
مردم به نظر خیلی خوشحال و خوشبخت می
آمدن.
نگام به پسری افتاد که هم سن خودم بود ،داشت با
پدرش توی یه مغازه کفش فروشی سر انتخاب
کردن بحث میکرد.
با این که پسره خیلی با ادب نبود و دائم حرف های
پدرش زیر سوال میبرد ولی در عوض پدرش با
لبخند باهاش حرف میزد و سعی در قانع کردنش
داشت.
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وقتی لبخند روی لب های پدرش میدیدم یاد لبخند
های بابام می افتادم که همیشه با مهربونی بهم
میزد.
وقتی اون دو نفر از دیدم خارج شدن دوباره سرمو
رو به جلو کردم و با سختی بغضی مو عقب زدم.
هوا سرد بود منم لباس هام خیلی زیاد نبودند ولی
احساس گرما میکردم.
سرمو باال آوردم مو به تابلویی که اسم کوچه
روش نوشته بود نگاه کردم.
همین کوچه بود ،با احتیاط شروع کردم به راه
رفتن داخل کوچه.
وقتی به در خونه رسیدم ،با چیزی که روی در
دیدم خشک شدم.
نه این واقعی نیست..
نمیتونه حقیقت داشته باشع..
(راوی)
ایریک همانطور خیره به در خانه ای بود که بهار
و پدرش در آن زندگی میکردند.
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ولی نه یک خیرگی عادی.
نگاه او جوری بود که انگار همین حاال آرزوی
مرگ را دارد.
اری نگاه ایریک خیره به جایی مانده بود که
اعالمیه ترحیم دخترکی 13ساله ای را بر آن زده
بودند.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
(راوی)
10روز از زمان خود کشی و مرگ بهار میگذشت
و ایریک حاال در یتیم خانه مثل تمام 9روز گذشته
در گوشه ای تنها نشسته و به نقطه ای نامعلوم
خیره مانده بود.
در این 10روزی که در یتیم خانه بود نه با کسی
حرف میزد و نه اجازه نزدیکی به کسی میداد.
کم غذا میخورد و کم میخوابید از نظر دکتری که
در یتیم خانه بود بدنش خیلی ضعیف شده بود.
ولی ایریک هیچ واکنشی از ضعف فیزیکی در
خود نداشت.
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و تنها ضعفی که میشد به او چسباند ضعف روحی
بود.
همه فکر میکردند ایریک یک دیوانه است زیرا او
با کسی حرف نمیزد و عکس العملی هم به کسانی
که تالش میکردند با او حرف بزنند هم نشان
نمیداد.
بعد از گذشت 8روز دیگر کسی برای حرف زدن
پیش او نمی آمد و تالش بیحوده نمیکرد.
ولی در روز دهم اتفاق عجیبی افتاد.
امروز یک عضو جدید به یتیم خانه اضافه میشد
ولی نه یک انسان عادی.
)ایریک)
دوباره صبح شده بود یتیم خونه پر شده بود از سر
صدا و شلوغی .
صدای بچه هایی که داشتند توی حیاط پشتی فوتبال
بازی میکردن .
یا صدای گریه کسایی که تازه وارد یتیم خونه شده
بودن .
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همیشه همینطور بود ،هر روز و هر روز یا
صدای گریه بود یا صدای کسایی که سرنوشت
شون قبول کرده بودن سعی در شاد بودن داشتند .
دیگه عادت کرده بودم به صبح بدون امید بیدار
شدن و شب با آرزوی مردن خوابیدن .
البته خیلی کم پیش می آمد که بتونم بخوابم همش
صدای زجه زدن کسایی میشنیدم که از ترس
تجاوز شدن بهشون ،مدام التماس و گریه
میکردند .
ولی وقتی به اطرافم نگاه میکردم کسی توی این
حال نمیدیدم .
اوایل فکر میکردم دیونه شدم که الکی صدا هایی
میشنوم که از ترس گریه میکنن .
ولی بعد فهمیدم که اینطور نیست .
اون صدا ها صدای کسایی بود توی طبقه های باال
بودند یا توی حیاط .
اکثر صدا ها برای کسایی بود که تازه وارد یتیم
خونه شده بودند یا خیلی بچه بودن .
هیچ وقت فکر نمیکردم که یه روزی خودمو توی
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یه همچین جایی پیدا کنم .
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد ،اول خیانت مادرم
بعد نامردی پدرم و در اخر خود کشی خواهرم .
جوری خوردم کرده بودن که دیگه هیچ میلی به
زنده موندن نداشتم .
سرمو باال آوردم نگاهی به ساعتی که 1:59دقیقه
نشون میداد کردم .
دیگه چیزی به خوردن زنگ نمونده بود.
این جا برای غذا دادن تایم داشتن ،ساعت
8صبحانه وساعت2ناهار و ساعت 9هم شام بود .
)راوی)
راس ساعت 2زنگ نهار به صدا در امد و همه
کسانی که در یتیم خانه بودند .
به سمت سالن حرکت کردند ،و ایریک هم طبق
معمول به سالن رفت و بعد از گرفتن ظرف غذا
اش به سمت جای همیشگی اش که در گوشه سالن
بود رفت .
مکانی که بخاطر دیوار های بلندش و نداشتن
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پنجره بسیار دلگیر بود و کسی جز ایریک آن جا
نمیرفت .
اما امروز اتفاق عجیبی افتاد .
دختری با صورتی روشن هم به سمت گوشه
سالن می آمد .
ایریک میدانست که او تازه وارد است ،زیرا
تابحال او را در یتیم خانه ندیده بود .
دخترک قدم هایش را یکی پس از دیگری
برمیداشت و بعد از چند لحظه درست روبروی
ایریک متوقف شد و با صدای که بزور شنیده میشد
پرسید :
_ببخشید میتونم این جا بشینم؟
ایریک بدون توجه به سوالی که دختر از او
پرسیده بود خود را مشغول غذا خوردن نشان
داد.
و این باعث شد دختر برای بار دوم به حرف بیاید
و با لحنی که ایریک خوب میشناخت بگوید .
_اخه جای دیگه ای نیست ،همه میز ها پر ن !
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لحن دخترک جوری بود که انگار همین حاال قصد
گریه کردن را دارد .
لحنی که در خود غم داشت .
ایریک که دید اگر جوابی به دختر ندهد او همچنان
ایستاده خواهد ماند .
با حرکت اهسته سرش اشاره کوتاهی به صندلی
مقابلش کرد و تنها بعد از آن بود که دخترک
نشست .
ایریک همانطور که خود را مشغول غذا خوردن
نشان میداد با چشمانش در حال بازرسی دختر
بود .
چشمانی ابی همراه با ابرو و مو هایی به رنگ
قهوه ای روشن چهره دخترک را معصوم و دوس
داشتنی نشان میداد .
ایریک که میدانست چه سرنوشتی امشب در
انتظار دختر است برای بار هزارم از این که در
چنین دنیایی که اینچنین جا هایی با نام های امید
وار کننده ولی باطنی زشت و خشن وجود دارد،
احساس ناامیدی کرد.
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)ایریک)
وقتی غذام تموم شد بدون حرف بلند شدم بعد از
تحویل دادن ظرف غذا .
به سمت کتاب خونه حرکت کردم .
ولی هنوز به در سالن غذا خوری نرسیده بودم
که با شنیدن اسمم از بلندگو متوقف شدم .
}ایریک تهرانی خودتو به دفتر مدیریت معرفی
کن{
یعنی چه اتفاقی افتاده که منو خواستن؟
)ایریک)
ایریک همانطور که به سمت آسانسور میرفت با
خود فکر میکرد که چه چیزی قرار است در دفتر
برایش اتفاق بیفتد .
ایریک حاال روبروی آسانسور ایستاده بود و
منتظر آن بود که درب آسانسور باز شود،بعد از
سوار شدن.
نگاهی به دکمه های طالیی ،که در دیواره
آسانسور بودند کرد،یتیم خانه فقط 3طبقه داشت
ولی آن جا شماره های 1تا20را گذاشته بودند .
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ایریک با فشار دادن دکمه طبقه 3آهسته عقب
عقب رفت و بعد از بستن چشمانش به دیوار
شیشهای آسانسور تکیه داد.
آسانسور بعد رسیدن به طبقه سوم متوقف شد و
اعالم کرد که به طبقه سوم خوش آمدید .
ایریک بعد از باز شدن در  ،از آسانسور خارج شد
و راهروی نه چندان کوتاه را تا رسیدن به دفتر
طی کرد و بعد از چند لحظه درست پشت درب
مدیریت بود .
ایریک که حاال به دفتر رسیده بود بعد از
کشیدن نفس عمیقی ،آهسته دست بلند کرد و با
پشت دستش چند ضربه به در زد .
و بعد از آن که اجازه ورود گرفت در را باز کرد
و داخل رفت .
سرپرست یتیم خانه خانوم منتظری همانطور که
پشت میزش نشسته بود با اشاره کردن به صندلی
مقابلش ایریک را دعوت به نشستن کرد .
و با نگاهی دقیق به او خیره شد و بی مقدمه
پرسید :
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_تو چی هستی؟
ایریک کامال میفهمید او چه میگوید ولی با این
حال مثل همیشه فقط با سکوت به او خیره ماند .
همه میگفتند که ایریک الل است و نمیتواند
صحبت کند ولی خانوم منتظری میدانست که او
الل نیست .
و وقتی دید او حرف نمیزند و همچنان در سکوت
خیره به اوست دوباره گفت :
_فک کنم که خودت متوجه شده باشی که این جا
یه یتیم خونه عادی نیست .
قطعا ً ایریک میدانست که این مکان یک جای
عادی نیست .
در کدام یتیم خانه هر روز بهترین غذا ها و
بهترین لباس ها را می دادند .
در کدام یتیم خانه هر روز از کودکان آزمایش
خون میگرفتند؟
_میدونم عادی نیستی ،ولی نمیتونم بفهمم چی
هستی .
خونت رنگش فرق داره ،لخته نمیشه و از همه
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مهمتر دستگاه های ما نمیتونن شناسایی اش کن؛
خانوم منتظری همچنان حرف میزد و چیزی جز
سکوت از ایریک نمیدید ،هرچند با این که ایریک
سکوت میکرد ولی حتی خودش هم جواب این
سوال ها را نمیدانست .
خانوم منتظری وقتی از گرفتن جواب نا امید شد،
دست از سوال کردن برداشت و با لحنی آزار
دهنده گفت :
_خواهرتو دوس داشتی نه؟ نمیدونم اونم مثل تو
بود یا نه!؟
ایریک حاال داشت کم کم واکنش نشان میداد و
دستانش همچون چنگال های سخت دسته سندلی را
با فشار خم میکرد .
ولی هنوز اثری از خشم در چهره اش نمایان
نبود .
منتظری که فکر میکرد با تهدید میتواند از ایریک
حرفی بیرون بکشد این بار با لحنی به ظاهر
متاسف گفت :
_نمیدونم اگه به قبر خواهرت برای گرفتن نمونه
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DNAدست درازی بشه ناراحت میشی یا نه؟
خانوم منتظری که تا این لحضه سرش را پایین
گرفته بود ،با نگاه کردن به صورت ایریک برای
چند لحظه شوکه شد .
چشمان ابی براق ایریک در حالی که داشت به
رنگ قرمز تغییر می کرد درخشندگی خاصی
داشت .
ولی این تغییر رنگ کامل نشد و به یک باره از
بین رفت به طوری که انگار اصال وجود نداشته.
اما همان یک لحظه هم برای پیدا کردن جواب
کافی بود.
(خانوم منتظری)
_ تو مطمئنی؟
خانوم منتظری همانطور که داشت با عجله صفحه
های کتابی که در دست داشت را ورق می زد
گفت:
 +اره مطمئنم ،اون یه اتیومی هستش.
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رئیس آزمایشگاه در حالی که چشمانش را ریز
کرده بود آرام گفت:
_پس بخاطر همین بود که دستگاه های ما
نمیتونستن شناسایی اش کنن ،سحر پس چرا زودتر
بهم نگفتی؟
(سحر/خانوم منتظری) در حالی به یکی از صفحه
های کتاب خیره مانده بود گفت:
 +چی میگی آرتا ،خودمم تازه فهمیدم.
و در حالی که انگار یک چیز توجه اش را جلب
کرده باشد با عجله به سمت کتاب خانه رفت و بعد
از کمی جستجو کتابی را بر داشت و دوباره با
عجله به سمت میزش برگشت.
آرتا که از حرکت های سحر چیزی نمیفهمید با
گیجی پرسید:
_ خب االن که اینو فهمیدی چرا اجازه دادی اون
اتیومی اون جا بمونه؟هیچ میدونی اون چقدر
میتونه خطرناک باشه؟!
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سحر به طوری که انگار جواب یک معمای
باستانی را حل کرده باشد با شادی و ذوق گفت:
 +پیداش کردم ،خودشه شک ندارم.
ایریک نمونه  M1یه اتیومی هستش ولی چون
هنوز با جسم دومش یکی نشده ،ناقص به حساب
میاد.
سحر جوری با شوق و ذوق از ایریک حرف میزد
که باعث شد آرتا به خنده بیفتد و بگوید:
_ حاال چرا این قدر خوشحال شدی؟ عاشق نشدی
که سحر خانوم.
سحر در حالی که جواب شوخی آرتا را با پوزخند
میداد گفت:
 +نخیرم اقا.
االن ۹۰۰سال میشه که نژاد اتیومی ها منقرض
شده و کسی توی این ۹۰۰سال یه اتیومی زنده
ندیده.
ولی حاال ما یه اتیومی داریم اونم یه اتیومی زنده
که از قراره معلوم با جسم دومش یکی نشده و
Skin98.ir

قدرتش کامل نیست و این موضوع به ما اجازه
میده که آزمایش هایی که خیلی سال پیش متوقف
شده رو کامل کنیم.
از فردا صبح شروع میکنم تک به تک مراحل
کتاب تست کردن.
(ایریک)
یتیم خونه مثل همیشه بود.
حاال که ناهار تموم شده بود ،بچه ها داشتن دونه به
دونه سر برنامه هایی که یتیم خونه براشون چیده
بود میرفتن.
دخترا کالس نقاشی و پیانو داشتن و پسرا کالس
فوتبال و کالس های کامپیوتر.
همیشه برام جای سوال بود که چطور این یتیم
خونه این قدر امکانات داره و به چه دلیل این
امکانات در اختیار بچه ها میزاره.
یا پول همچین جایی از کجا تامین میشه.
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همین طور که توی افکارم غرق بودم به طور
اتفاقی صدای دخترایی شنیدم که سعی داشتند با
اون تازه وارده دوست بشن.
اون صدا هارو میشناختم ،صدای همون دخترایی
بود که تازه وارد هارو خام میکردند تا شب تنها
برن بیرون و این میشد بزرگترین اشتباهشون توی
یتیم خونه.
نمیدونم چرا با این که میدونستم قراره بین اون
۳نفر چه حرف هایی رد و بدل بشه ،بازم به حرف
هاشون گوش دادم ،برعکس آدم های قبلی.
آزیتا :بچه ها واقعا ممنونم که کمک میکنید تا با
شرایط کنار بیام.
آیدا:خواهش میکنم عزیزم ،مگه دوست ها به هم
کمک نمیکنن.
مهسا :اره دیگه دوس ها واسه همین موقع هان
دیگه ،ما االن باهم دوستیم.
(راوی)
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آزیتا که در تمام عمرش دوستی نداشت به راحتی
و خیلی سریع دوستی با آن دو دختر را قبول کرد
و صمیمی شد.
آزیتا در حالی که فکرش هنوز پیش آن پسرک
چشم ابی که در سالن غذا خوری بود ،مانده بود.
رو کرد به سمت دوستانش و پرسید:
_ بچه ها اون پسره هستش ،همون چشم ابی یه!
ایدا در حالی که داشت با دو گوی سفید که در
دستانش بود بازی میکرد در جواب به آزیتا گفت:
 +کدوم میگی؟ این جا پسر چشم ابی زیاد داریم؟
آزیتا در حالی که طبق عادت همیشگی اش برای
فکر کردن دستش را به چانه اش زد و گفت:
_ همون که کنار پنجره نشسته و توی سالن غذا
خوری هم اون آخر نشسته بود.
ایدا که حاال فهمیده بود منظور آزیتا چه کسی است
با بیخیالی گفت:
 +هیچ کس.
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آزیتا که درست متوجه منظور ایدا نشده بود
چشمانش را درشت کرد و گفت:
_ هیچ کس ،یعنی چی؟
ایدا جوری حرفش را تند زد که کامال معلوم بود
که نمیخواهد درباره اش حرف بزند:
 +اون یه دیونه هستش ،عقل درست حسابی نداره.
همیشه خدا زل زده به در یا دیوار تازه بقیه هم
میگن الل هم هست.
و اما ایریک که درست در انطرف ساختمان خیره
به دیوار بود با شنیدن این حرف برای اولین بار با
خود گفت:
آیریک :من همیشه این جور نبودم من هیچ وقت
بیشتر از ۳۰ثانیه خیره به جایی نمیشدم من شاد
بودم ولی عمر شادی ام زیاد نبود.
ایدا :آزیتا امشب میایی بریم بیرون؟
آزیتا :مگه اجازه بیرون رفتن بهمون میدن!؟
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ایدا :نه اون بیرون که نه ،حیاط تو میگم.
حاال هستی؟
آزیتا :راستش بخوایی..
ایدا :بیا دیگه ،امشب ماه کامله.
از حیاط میشه قشنگ ماه دید.
آزیتا :من از تاریکی میترسم.
ایدا :نگران نباش تنها نمیریم که مهسا هم هست،
پس شب میبینمت.
(راوی)
آزیتا بعد از آن که به اسرار ایدا بیرون رفتن را
قبول کرد.
اهسته به عقب برگشت و به یتیم خانه رفت.
آزیتا که در یتیم خانه کسی را نمیشناخت به طور
ناخدا گاه چشمانش شروع کردند به پیدا کردن
همان پسرک چشم ابی.
و خیلی طول نکشید که او را درست گوشه سالن
در حالی که خیره به زمین بود پیدا کرد.
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پسرک جوری آرام نشسته بود که گویا در دنیایی
دیگر است.
و آزیتا جوری محو آن پسر شده بود که گویا کس
دیگری در سالن حضور ندارد.
(آزیتا)
وقتی به خودم امدم دیدم که فاصله چند متری تا
گوشه سالن طی کرد مو االن درست جلوی همون
پسره واستادم.
نه میتونستم برگردم و نه میشد که بمونم.
وای اصال چرا این وری آمدم من.
االن پیش خودش میگه چه دختر ندید بدیدی این.
(آیریک)
متوجه حضور اون تازه وارده شده بودم ولی
خودمو به نفهمیدن زدم.
تا اینم مثل بقیه بره ،این اولین باری نبود که یه
دختر برای باز کردن سر حرف میومد پیشم.
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یاد گرفته بودم که به جای این که باهاشون حرف
بزنم یا کاری کنم برای روندنشون.
فقط ساکت به یه جا خیره بشم ،این روش خیلی
بهتر جواب میداد.
ولی برای یه لحظه دوباره همون حس بهم دست
داد.
همون حالی داشتم که وقتی پیش خانم منتظری
بودم.
انگار دیگه فقط خودم نبودم حس میکردم توی این
لحظه هر کاری میکنم به اراده خودم نیست.
مثل همین کاری که االن داشتم انجام میدادم.
سرم داشت باال می امد و داشتم حرف میزدم.
ولی در حین حال دهنم بسته بود و لب هام تکون
نمیخوردند.
(راوی)
ایریک نمیدانست که چه اتفاقی در حال رخ دادن
است.
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جسم دوم او داشت میزبان خود را برای یکی شدن
اماده میکرد!
ولی کدام جسم؟ ایریک هیچ یک از مراسم های
انتقال قدرت را نگذرانده بود.
و همه این ها به کنار ،او اصال نمیدانست که یک
اتیومی است.
پس جسم دوم او چگونه داشت با او ارتباط برقرار
میکرد.
جسم دوم ایریک حاال قویتر شده بود و خود را
بیشتر نشان میداد.
ولی ایریک شناختی از این قدرت نداشت و
نمیتوانست عملکرد خوبی نسبت به فرا خوانی که
جسم دومش به او کرده بود داشته باشد.
و این مانع از قدرت نمایی جسم دوم میشد.
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ایریک همانطور که سعی میکرد کنترلش را
دوباره بدست بگیرد برای چند لحظه احساس کرد
صدایی با او حرف میزند و میگوید:
﴿روز یکی شدن نزدیکه مقاومت نکن﴾
صدا داشت لحظه به لحظه کمرنگتر میشد و
ایریک احساس میکرد که دوباره کنترل خود را
بدست آورده است.
ایریک که دوباره میتوانست به اراده خودش عمل
کند ،خواست سرش را پایین بیندازد که متوجه شد
همان تازه وارد با چشمانی که مردمک های آن
گشاد شده بودند به او زل زده است و جوری رفتار
میکند که گویا یک چیز ماورایی دیده است.
(ایریک)
عالی شد فقط همینو کم داشتم.
تکیه ام از دیوار گرفتم مو بلند شدم.
نباید اجازه میدادم که این دختره بهم نزدیک بشه،
همیشه یکی هست که به ادم خیانت کنه ،تنهایی
خیلی بهتره.
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سرم انداختم پایین با آرامش از کنارش رد شدم،
میخواستم به کتاب خونه برم اهل کتاب نبودم ولی
توی این یتیم خونه نمیشد جایی ساکت تر از کتاب
خونه پیدا کرد.
البته نه برای من
چون من عوض شده بودم ،نمیدونستم چرا یا
چطوری.
ولی میدونستم که یه انسان عادی نمیتونه اینقدر
دقیق صدا هارو از فاصله های دور تشخیص بده و
متوجه بشه.
وقتی به ورودی کتاب خونه رسیدم حس کردم
دوباره همون حال داره بهم دست میده.
احساس میکردم یه کسی داره صدام میزنه.
داره بهم میگه وقتش شده!
ولی وقت چی؟
(راوی)
_ولی وقت چی؟
Skin98.ir

این سوالی بود که ایریک همیشه بعد از آن احساس
از خود میپرسید.
فکر میکرد دیگر چیزی به دیوانه شدنش نمانده
بود.
ولی به راستی ایا ایریک داشت دیوانه میشد یا
نمیخواست که باور کند؟
ایریک همانطور که به داخل کتاب خانه قدم می
گذاشت به این فکر میکرد که میتواند روزی
دوباره خودش باشد؟ یا تا آخر عمر محکوم است.
ایریک طبق عادتی که داشت رفت و در اخرین
میز مطالعه که در کتاب خانه قرار داشت نشست و
شروع کرد به نوشتن.
خوشبختانه در میز تعدادی دفتر و خودکار وجود
داشت که بچه ها میتوانستند از آن ها برای نوشتن
استفاده کنند.
ایریک همیشه به خود میگفت که برای ساکتی
کتاب خانه به آن جا می اید ولی خود نیز میدانست
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که با وجود توانایی شنوایی اش ،این فقط یک بهانه
است.
ایریک به کتاب خانه می آمد تا خاطراتش را
بنویسد.
این تنها راهی بود که میتوانست آن ها را حفظ
کند.
زیرا با هر روزی که در یتیم خانه می گذارند
شاهد این بود که چطور هویت خود را دارد از یاد
میبرد.
با بی تفاوتی اش با سنگدل شدنش و در اخر....
༺ همین لحظه در آزمایشگاه༻
_محموله رسیده؟
سحر در حالی که با لباس های قرمز و سبزش در
ازمایشگاه قدم میزد سوالی را پرسید .
یکی از افرادی که داشتند او را همراهی
میکردند با احترام گفت :
+بله خانوم ،االن دارن برای انتقال به اتاق
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مرکزی آمادش میکنن .
سحر در حالی که با غرور بین اشیای موجود در
ازمایشگاه قدم میزد بدون برگشتن ،خطاب به
همان شخص گفت :
_خوبه ،همه سنسور هارو روشن کنید میخوام
بطور منظم هر ساعت گزارش تمام نمونه ها برام
ارسال بشه به خصوص نمونه M1.
سحر در حالی که دستور گزارش دادن را میداد
راهش را به سمت درب ورودی آسانسور پیش
گرفت و بعد از چند ثانیه وارد آسانسور شد و با
زدن کد مخصوص ،آسانسور شروع به حرکت
کرد ولی نه به سمت باال بلکه شروع کرد به پایین
رفتن .
میشد گفت تمام افرادی که در این جا کار میکنند
میدانستند که این یک مکان عادی نیست ،به آن ها
گفته شده بود که برای یک ارگان خصوصی کار
میکنند که اجازه تمام از دولت برای انجام آزمایش
و تحقیق بر روی موجودات خاص را دارد .
ولی اینطور نبود ،این یتیم خانه در واقع محل
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استقرار فرقه جادوان بود .
ارواح پلیدی که به دست اهریمن آفریده شده بودند
تا با خود نابودی را به ارمغان آورند.
آسانسور حاال در طبقه منفی 20متوقف شده بود و
حاال سحر داشت از آن بیرون می امد .
طبقه منفی 20درواقع یک معبد بود که هزاران
سال قدمت داشت .
معبدی که به دستور خاندان آرکر ساخته شده بود.
خاندان آرکر جز 5خاندان باقی مانده از فرقه
جادوان بود.
بقبه خاندان ها رفته رفته توسط گرگینه ها و
مجودات اصیل از بین رفته بودند.
نابودی فرقه جادوان وظیفه اصلی اصیل ها
محسوب میشد ولی با گذشت سال ها و کم شدن
اصیل زاده ها این وظیفه هم به فراموشی سپرده
شد.
و باعث شد 5خاندان از این فرقه باقی بماند.
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سحر همانطور رو به جلو حرکت میکرد زیر لب
با خود جمله هایی را نجوا میکرد.
کلمه هایی که قدمت 2هزار ساله داشتند.
طولی نکشید که چهره سحر شروع به تغییر کرد.
چشم هایش درشتر شدند و سفیدی چشم ها جای
خود را به سیاهی دادن.
گوش ها حاال حالت تیزی به خود گرفته بودن.
حاال چهره سحر از چهره انسانی اش به چهرع
واقعی اش برگشته بود ،یک اشراف زاده.
اشراف زاده ای که نمادش ستاره مرگ بود و
قدرتی بی نظر داشت.
او همچنان به سمت قلب معبد پیش میرفت و توجه
به کسانی که با حیرت به او خیره شده بودند نمیداد
زیرا او از اخرین باری که در معبد پا گذاشته بود
سال ها میگذشت.
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سحر هر قدمی که به جلو برمداشت متوجه چشم
های بیشتری میشد که در حال دنبال کردنش
هستند.
سحر بعد از طی کردن مسافت ن چندان کوتاه حاال
درست مقابل درب ورودی تاالر اعظم رسیده بود.
تاالری که درب ورودی اش توسط دو خون افزار
حفاظت میشد.
سحر در حالی که چشمان تاریکش را به خون
افزار ها میدوخت گفت:
_ به ملکه موژان بگید روهینا از خاندان آرکر
درخواست مالقات داره.
سحر در حالی حاال داشت از اسم واقعی اش
استفاده میکرد همچنان به چشمان زرد خون افزار
خیره مانده بود و انتظار جوابش را میکشید.
یکی از خون افزار ها برای لحظه ای چشمانش را
بست و بعد از گذشت چند ثانیه با لحن سردی
گفت :اجازه ورود دارید بانو روهینا.
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سحر در حالی که نگاهش را از چشمان زرد خون
افزار میگرفت شروع کرد به جلو رفتن.
درب تاالر که تمامن از الماس ساخته شده بود
شروع کرد به حرکت کردن و راه ورودی به
تاالر اعظم را نمایان کرد.
سحر بعد از باال رفتن کامل در تاالر به حرکتش
ادامه داد و از بین 60خون افزاری که در مسیر
مثل مجسمه ایستاده بودند گذشت.
این صف طوالنی از خون افزار ها برای حفاظت
و نگهبانی از ملکه بودند.
در بین 5خاندان هیچ یک از نژاد ها به خطرناکی
و قدرتمندی خون افزار ها نبودند.
(سحر)
موژان تو با قدرتی که داری مطمئنا کسی نمیتونه
بهت صدمه بزنه ولی نباید خون افزار هارو از
محدوده معبد کم کنی.
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سحر در حالی که رو به ملکه غر میزد این حرف
ها را میگفت و ملکه به کل آن ها را نادیده
میگرفت.

سحر که از بی توجهی ملکه دیگر خسته شده بود.
از روی تختی که بر روی آن نشسته بود بلند شد و
گفت:
_ هر طور که ملکه میل دارند ،اگر با بنده امری
ندارید از حضورتون مرخص بشم.
(موژان)
روهینا مگه بهت نگفتم دوس ندارم باهام رسمی
حرف بزنی؟
روهینا در حالی که برای احترام کمی سرش را خم
کرده بود جواب داد:
_ امر امر ملکه هست ،دوس دارید چطور خطاب
کنم شمار؟
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موژان که حاال فهمیده بود چاره ای جز قبول
کردن خواسته روهینا ندارد با لحن دمقی گفت:
_ خیلی خوب به خون افزار ها میگم دوباره
برگردن.
روهینا در حالی که لبخندی کم رنگ بر لب داشت
سرش را باال آورد و گفت:
_ ملکه بهترین کارمی کنند.
موژان در حالی که این بار دیگر از شدت
عصبانیت چشمانش برق میزدند گفت:
_ میگی برای چی آمدی یا پرتت کنم بیرون؟
روهینا که لبخند کم رنگش رفته رفته به لبخندی
عمیق تبدیل میشد گفت:
_ ملکه امروز خیلی عصبی هستن؟ بهتره بنده یه
موقه دیگه خدمت برسم.
موژان که لحظه به لحظه پوست سفید صورتش
داشت به قرمز تغییر رنگ میداد گفت:
_ روهینا اگه جرات داری سر جات بمون.
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روهینا که دید اگر به شوخی هایش ادامه بدهد باید
با دست پای شکسته به روی زمین بازگردد در
یک حرکت ناگهانی شروع کرد به گفتن حرف
هایی که برایش به آن جا آمده بود:
_ موژان ما یک اتیومی پیدا کردیم.
موژان که آماده حمله کردن به طرف روهینا بود
برای یک لحظه احساس کرد اشتباه شنیده است و
پرسید:
_ چی گفتی؟ یه چی پیدا کردی؟
روهینا در حالی با لبخند موژان را تماشا میکرد
جواب داد:
_ ما یک اتیومی زنده پیدا کردیم و در حال آماده
کردن انتقال دادن انرژی از اون به معبد هستیم.
باالخر بعد از گذشت سال ها میتونیم جادوی
باستانی فعال کنیم و یک بار دیگه آزادانه خارج از
این مکان فرمانروایی کنیم.
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موژان که چهره اش حاال رفته رفته داشت حالت
جدی به خود میگرفت به طور ناگهانی گفت:
_ میخوام ببینمش
روهینا بعد از شنیدن این حرف از موژان برای
لحظه ای شوکه شد و بالفاصله گفت:
_ ولی شمـ...ا
موژان به روهینا اجازه کامل کردن حرفش را نداد
و در عوض گفت:
_ اینو به عنوان یک دستور از جانب ملکه گفتم،
درخواست نکردم.
روهینا که هنوز قانع نشده بود برای بار دوم
حرفش را تکرار کرد:
_ ولی موژان تو تا حاال خارج از معبد نبودی،
اگه اتفاقی برات بیفته نژاد ما به کل نابود میشه.
موژان که از چهره اش معلوم بود تغییری در
نظرش صورت نگرفته.
شروع کرد به حرف زدن ،ولی نه با روهینا.
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_ گروه تو اماده کن به سطح زمین میریم.
روهینا که تازه متوجه حضور فرمانده ارشد خون
افزار ها شده بود خواست برای بار سوم اعتراضی
کند که با اخم تند موژان روبرو شد و اعتراض
اش را در نطفه خفه کرد.
فرمانده ارشد خون افزار ها دستش را مشت کرد و
بعد بر سینه اش کوبید و گفت:
_ هرچه ملکه امر کنند.
꧁چند لحظه بعد در آسانسور ꧁
روهینا هنوز هم راضی به خارج شدن موژان از
معبد نبود .
ولی چاره دیگری هم نداشت چون موژان به
عنوان ملکه دستور داده بود .
و سرپیچی از دستور ملکه حتی برای حفظ جون
ایشان هم جرم محسوب میشد.
روهینا همانطور در آسانسور خیره به چهره تغییر
یافته موژان بود با خود فکر کرد حتی جادوی
باستانی هم نتوانست تغییری در رنگ چشم های
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موژان ایجاد کند .
گوش و بینی تغییر کرده بودند ولی چشم ها نه .
بالخره آسانسور در طبقه اول متوقف شد ،دسته
اول خون افزار ها اولین نفراتی بودند که از
آسانسور خارج شدند و بعد از برسی محیط به بقیه
گفتند میتوانند از آسانسور خارج بشوند .
موژان و روهینا و فرمانده ارشد نفرات بعدی
بودند و پشت سر آن ها دسته ای دیگر از خون
افزار ها بودند که وظیفه حفاظت از پشت سر را
بر عهده داشتند .
موژان که از اخرین باری که بر روی سطح زمین
بود ،مدت 150سال میگذشت با دل تنگی شروع
کرد به حرف زدن :
_روهینا این جا چطور مکانی هستش؟
روهینا که متوجه منظور موژان نشده بود با خم
کردن سرش برای احترام ،در جواب گفت :
_متوجه منظورتون نمیشم ملکه موژان؟ ایا شما
موقیعت جغرافیی این جا سوال میکنید یا موقیعت
مکانی(اجتماعی) این جا میفرماید؟
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موژان با همان لحن قبلی خود گفت :
_دلم میخواد هر دوع بدونم .
روهینا که حاال متوجه منظور او شده بود ،با
احترام در جواب گفت :
_ملکه این مکان توی خاورمیانه هستش و با
پوشش یک یتیم خانه فعالیت میکنه .
موژان که حاال درک بهتری از آن جا پیدا کرده
بود با تکان دادن سرش جواب روهینا را تایید کرد
و بعد از چند ثانیه گفت :
_بسیار خب ،اون اتیومی کجاست؟
روهینا این بار با بی میلی اشکاری پاسخ داد :
_اگه ملکه اجازه بدن ایشون را تا اتاق خودم
راهنمایی کنم و بعد اون اتیومی از پشت پنچره
اتاق نشونتون بدم .
موژان که دوباره متوجه بی میلی روهینا شده بود
جواب داد :
_میخوام اونو از نزدیک ببینم ،اتاق نشون بده و
بعد اونو پیش من بیار .
روهینا که دیگر نمیتوانست ساکت بماند سری
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گفت :
_ولی ملکه اون یه اتیومی هستش و نبــ ..
فرمانده ارشد که تا کنون سکوت کرده بود با لحنی
خشن گفت :
_چطور جرات میکنی ملکه ضعیف خطاب کنی،
سری دستورشون اطاعت کن .
روهینا که حاال کامال تحت فشار بود با اکراه
گفت :
_هر طور شما بخواید ملکه ،از این طرف.
روهینا بر خالف خاص قلبی اش مسیر اتاق
کنفرانس را در پیش گرفت و بعد از چند دقیقه به
درب اتاق رسید و بعد از باز کردن آن کنار ایستاد
تا ملکه اول وارد شود.
درست مثل چند دقیقه قبل اول خون افزار ها اتاق
را برسی کردند و بعد از اطمینان از امن بودن
اتاق عالمت دادند تا ملکه وارد اتاق شود.
(موژان)
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روهینا فرد قابل اعتماد و وفاداری بود.
ولی نمیتونستم بزارم تنها بره چون ممکن بود
بجای اتیومی اصلی ،یکی دیگه بیاره پیشم.
این کار هم از روی نگرانیش و وفاداریش نسبت
به من انجام میداد ولی...
روهینا به محضه این که خواست اتاق ترک کنه به
دوتا از خون افزار هام دستور دادم که اونو
همراهی کنن.
روهینا وقتی متوجه شد خون افزار ها دارن
همراهش میرن برای چند لحظه نگاه مستقیمش به
چشمام دوخت ولی بعد بدون گفتن کلمه ای اتاق
ترک کرد.
(راوی)
ایریک مثل همیشه بر روی میزی که در کتاب
خانه بود نشسته بود و داشت خاطراتش را
مینوشت.
او امروز داشت اتفاق شبی که جنگل بود را
مینوشت.
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او بخاطر می آورد وقتی که آن گرگ سفید را دید
بیشتر از تمام عمرش ترس و وحشت را درون
خود احساس میکرد.
ولی در کمال تعجب آن گرگ به او حمله نکرد.
ولی بعد او صدای شخصی را شنید که با تهدید به
مرگ با او حرف میزد و از خطرناک بودن جنگل
میگفت.
ولی ایا این واقعیت داشت؟
جنگلی که در آن یک گرگ به انسان حمله نکرد و
در عوض راه خود را در پیش گرفت.
ایا واقعا ً چنین جنگلی خطرناک است و خطر کشته
شدن را دارد؟
این ها قسمت کوچکی از سوال هایی بود فکر
ایریک را به موقه یاد آوری آن خاطرات مشغول
میکرد.
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ایریک :دیگه کم کم خاطراتمم دارن تموم میشن،
نمیدونم بعد از تموم کردنم دیگه چی کار میتونم
کنم.
ایریک که همچنان مشغول فکر کردن به آینده و
نوشتن گذشته بود با شنیدن صدای پا هایی که به
سمت اش می آمدند دست از نوشتن برداشت و با
کمی تأخیر به پشت سرش برگشت.
اولین کسی که نظرش را جلب کرد خانوم منتظری
بود.
او مستقیم داشت به سمت ایریک می امد ولی تنها
نبود.
و وقتی درست روبروی ایریک ایستاد بدون گفتن
کلمه ای اضافه و فقط با گفتن دنبالم بیا برگشت و
شروع کرد راه آمده را برگشتن.
)چند دقیقه بعد در اتاق کنفرانس(
_ پس اون اتیومی تو هستی؟
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موژان در حالی که مستقیم به چشمان ایریک خیره
شده بود این جمله را گفت.
او دستور داده بود تا همه اتاق را ترک کنن تا
خودش با آن اتیومی بتواند تنها صحبت کند.
ایریک که حاال از خطاب شدنش به اسم یک
اتیومی تعجب کرده بود و نمیدانست منظور آن
دختر زیبا که با شیفتگی به او خیره شده بود
چیست ،بر خالف مدتی که در آن یتیم خانه بود
شروع کرد به حرف زدن و پرسید:
_ اسم من اتیومی نیست و اصال متوجه منظور
شما نمیشم.
موژان که شاهد تغییر رنگ دادن چشمان ایریک
بود ،اهسته جواب داد:
_ من منظورم اسمت نبود.
ایریک که حاال بیشتر از همیشه گیج و سردرگم
شده بود با تعجب اول نگاهی به پشت سرش
انداخت.
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اول که بدون هیچ توضیحی او را از کتاب خانه
به این جا آورده بودند و اما همه این ها به کنار،
خود خانوم منتظری دنبال او آمده بود و در آخر
ایریک را به اتاقی آورده بودند که بنظر می آمد
یک رئیس جمهور در آن حضور دارد چون بشدت
از محل محافظت میشد.
موژان که متوجه گیجی و سردرگمی ایریک شده
بود مثل قبل با لحنی آهسته و مالیم پرسید:
_ میتونم اسمت بدونم؟
ایریک که هنوز اثار تعجب در چهره اش پیدا بود
کوتاه پاسخ داد:
_آیریک
موژان که حاال میدانست او حاال کامال آماده
پذیرش هر چیزی است دوباره با لحنی مالیم و
اهنگین گفت:
_ میتونی از خانواده ات بهم بگی؟
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ایریک که کامال تحت قدرت جذابیت موژان قرار
گرفته بود بی اختیار شروع کرد به تعریف قصه
زندگی اش.
موژان که داشت به خاسته اش میرسید ،با لبخند
ایریک را نظاره میکرد و به سخنان او گوش
میداد.
ولی میدانست که این شرایط خیلی پایدار نخواهند
ماند.
زیرا قدرت خاموش ایریک رفته رفته داشت به
قدرت جذابیت موژان قلبه می کرد و آن را خنثا
می ساخت.
موژان که حاال تقربیا از تمام اتفاق هایی که برای
ایریک افتاده بود اطالع پیدا کرده بود.
موژان جادو اش را متوقف کرد و اخرین نگاه را
بر ایریک انداخت و همانطور که به سمت
خروجی قدم برمی داشت گفت:
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_ نسبت به نژادی که داری روحت خیلی پاکه و
این برای یک اتیومی فرقی با مردن نداره.
ایریک درحالی که تالش میکرد از تغییر ناگهانی
احساسش نسبت به آن زن سر دربیاورد در جواب
به موژان گفت:
_ مگه من چی هستم که میگی پاک بودنم فرقی با
مرگم نداره؟ اصال خود تو کی هستی چرا این قدر
نگهبان داری؟
موژان در حالی که ابرو هایش از کنجکاوی بیش
از حد ایریک رو به باال متمایل شده بود جواب
داد:
_ اقا کوچولو چقدر سوال داره! یعنی همه این
سوال ها توی همین 30ثانیه به سرت زد؟
ایریک این بار با لحن خاصی گفت:
_این که سوال با سوال جواب بدی بی احترامی
نیست؟
موژان خواست حرفی بزند که ایریک اجازه نداد و
سری حرفش را کامل کرد:
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_ البته خانومی به زیبایی شما فک نکنم بتونه بی
نزاکت باشه؟ درست نمیگم؟!
موژان که حاال تحت تاثیر باهوشی ایریک قرار
گرفته بود در جواب گفت:
_ اگه به سوال هات جواب بدم در عزاش تو چی
داری که بدی بهم؟ هوم؟
ایریک که ابتداد گیج شده بود کوتا گفت:
_ ببخشید؟!
موژان با لبخندی فریبنده گفت:
_ یکی از اصلی ترین قوانین دنیای که ما توش
زندگی میکنیم قانون هزینه هستش.
یعنی بابت هر چیزی باید هزینه بدی ،مثال برای
زنده موندن باید اکسیژن بهت برسه و این میشه
هزینه زنده موندن.
ایریک که هیچ جوابی نداشت فقط با تکان دادن
سرش موافقت اش را اعالم کرد و بدون فکر
گفت:
_ مگه هزینه دونستن هویت شما چی میتونه باشه؟
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موژان که انگار منتظر شنیدن همین جمله بود
چهره اش را کمی متفکر نشان داد و گفت:
_ خب اگه بهت بگم هزینه هویت من زندگیت باشه
بازم حاضری برای دونستنش هزینه اش پرداخت
کنی؟
ایریک این بار کوتاه جواب داد:
_قطعا ً نه
موژان لبخند دیگری زد و گفت طلوع دوباره
نزدیکه.
و بعد از گفتن همان جمله اتاق را ترک کرد.
}کوهستان گرگ ها{
کوهستان مثل همیشه غرق در سکوت بود.
مدتی میشد که گرگ ها دوباره برگشته بودند.
ارتشی که بدون رحم کردن ،به جلو حرکت میکرد
و زندگی ها را پایان میداد.
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حاال بدون کوچک ترین حالت تهاجمی ،در
کوهستان آرام گرفته بود.
نگهبان ها مثل گذشته به گشت های خود در
اطراف کوهستان میپرداختند و بقیه اعضای گله هم
سخت مشغول تمرین کردن بودند.
به نظر همه چی عادی می آمد.
ولی آیا این عادی بودن بیش از حد ،خود
نمیتوانست یک نشانه از اتفاقی بزرگ باشد؟
حاال تمام موجودات شب میدانستند که الفا مونا
قدرتمند ترین ارتش را بین آنها دارد.
ولی برایشان سوال بود که چرا به جای حمله
کردن و افزایش وسعت قلمرو اش.
بعد از گرفتن انتقام ،بدون لحظه ای تریدید به
کوهستان برگشت.
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ادامه دارد....
پایان جلد اول

عکس ها 👇 👇 👇 👇 👇 👇
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سالم
از همه دوستانی که وقت گذاشتن و رمان بنده
مطالعه کردن تشکر میکنم و امیدوارم که از
داستان خوشتون امده باشع.
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جلد دوم بزودی..
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