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طور عجیبی هیچ رو در یک حادثه ازدست داده و به خانوادشخالصه رمان: بنیتا دختری که 

خاطره ای از اون ها به یاد نداره سرنوشت خواب های عجیبی برای دختر قصه ما دیده که 

 .کنهزندگیش رو زیر و رو می

 

 :مقدمه

 !کردمهمیشه تو نوشتن مقدمه ها مشکل داشتم و زمان زیادی صرفه چند جمله کلیشه ای می

 !بارها میخوام بدون مقدمه داستان هامو بنویسماین بار و شاید 

خوام بدم دست قلب و ذهنم این دو رقیبی که هیچ این بارقلم داستانم رو می ،بدون هیچ ذهنیتی

 .وقت باهم صلح ندارند

 .گیرندمی نشاتیکی از منطق و دیگری از احساس 

 .خوام منطق و احساس رو تلفیق کنم و یک رمان رو شروع کنممی

 من! وسیع رمانی که مرزی بین واقعیت و رویاست تلفیقی از آرزوهای دفن شده و تخیل

 

***** 

 

هام کشیدم همیشه عاشق و با اشتیاق به ریهرانگیز خاک و بارون هام رو بستم و رایحه دلچشم

 !شه بودم، بی نظیره مثل خالقشعطر تن زمین که با اشک های آسمون مخلوط می

وم خیره شدم به درخت هایی که شکوفه های رنگی و به تن کرده بودند و به منظره رو به ر

 .کردندحسابی دلبری می

بهار این کلمه که حتی شنیدنش آدم رو به وجد میاره چه برسه وقتی که پا به زمین بذاره و 

 .هنرنمایی کنه

 :زن عمو همیشه میگه

 !تو هم مثل مادرت عاشق بهار و طبیعت بکرشی و آه می کشه -

 .کنهمی پنهون بقیه دید از رو بغضم جواب من تنها لبخندیه که بارها 

 .خوب یا بد، درست یا غلط، هیچ وقت نتونستم غصه هامو با کسی شریک بشم
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  .شاید اینم بخاطر ماه تولدم باشه 

و شاید این رفتارم  های تولد اعتقاد دارمبر خالف خیلی از آدما به طالع بینی و خصوصیات ماه

 برمیگرده به اردیبهشت ماه تولدم!

 . ای از گذشته به یاد دارمخاطرات ناقص و پراکنده

 .کنهشون همیشه اذیتم میاما نبود عزیزترین های زندگیم و جای خالی

عقب گرد کردم و رو صندلی ننویی چوبی نشستم و گذاشتم فکرم حوالی گذشتم پرسه بزنه، 

 !زیادی ازش به یاد ندارم گذشته ای که چیز

هاشون یادمه و این غم انگیزترین حالت ممکن از یه یادگاری از من از خانوادم فقط چهره و اسم

 .گذشته است

 . شون هم منو تنها گذاشتنحتی خاطرات

 . بردند تا این همه رنج نکشمکاش منم با خودشون می

 به برام رو داشتنشون حسرت عموزن و موع و در ظاهر زندگی عالی داشتم هیچی نبود که بخوام.

 .بذارند جا

 . عمو و زن عمو مثل یک پدرمادر واقعی ازم مراقبت کردند و بزرگم کردند

 !تونه خالئی که از نبود خانواده کوچیکم در من وجود داره رو از بین ببرهاما هیچ کس نمی

 .حتی صمیمی ترین دوستم خبر نداره تو قلبم چقدر غصه جاشده

 مقابل ذهنم انگار  فایده استفکر کردن به گذشته مثل گشتن یه قطره آب تو دریاست واقعا بی

 .کنهمی مقاومت خاطرات

 .با صدای زن عمو به خودم امدم

 بنیتا. آهای بنیتا -

 : از جام بلند شدم با صدای نسبتا بلندی گفتم

 .امدم لیلی جون امدم -

  پلو ضعف رفت اصال زن عمو رو فراموش کردموقتی وارد خونه شدم دلم از عطر زرشک 

 !گفت حاضری بخاطرش قتل کنیبه حدی به این غذا عالقه داشتم که عمو می

 کرد؛ عالمم دو رسوای شکمم صدای یهو که کشیدم بو رو غذا عطر عمیق و بستم چشم هام رو
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 .ی بلند بود که فکر کنم همسایه ها هم شنیدنحد به صداش

رو باز کردم که چک کنم کسی دورم نباشه که آبروم بره کف پام دیدم با احتیاط یک چشمم 

 نگه اثراث از که قرمز هایی صورت با کیانا و کیوان و عمو زن و عمو چون سخت در اشتباهم

 .بودند زده زل من به بود خنده داشتن

 خوری ناهار میز پشت رفتممی که طور همین از اون حالت مضحکم درامدم و صاف ایستادم 

 :گفتم و کردن صاف صدامو بشینم

 .شون منم خندم گرفت بخندین راحت باشین با صدای قهقهه -

 .ناهار تو سکوت خورده شد و دست پخت زن عمو مثل همیشه عالی بود

ولی کاش به جای این جمع االن تو جمع خانواده پنج نفری خودمون با مامان و بابا و دو قولو ها 

  .دمخورسر یه میز غذا می

سعی کردم با چند قلپ آب بغضم رو قورت بدم بعد جمع کردن میز و گذاشتن ظرفا تو ماشین با 

 .یه با اجازه سمت اتاقم رفتم

وقتی در اتاقم رو باز کردم یه لبخند عمیق رو صورتم امد، دو سالی بود که با میل خودم دیزاین 

 !مکردمی ذوق ها بچه عین شده بود. و من با هر بار دیدنش 

تم اتاق تلفیقی از رنگ های قرمز و مشکی و سفید بوداز لگو پرسپولیس و با دست و دلبازی تو 

 !خورداتاقم استفاده کرده بودم و تقریباً تو همه جای اتاقم به چشم می

پوشی از خشم زن عمو زیاده روی حتی تو خرید رو تختی و چراغ خواب پرسپولیسی با چشم

 .کردم

 ! من قهر بودیادمه یه هفته با 

گفت اتاق زیادی شکل و شمایل اسپرت به خودش گرفته و یه آدم عادی که وارد بشه اگه اون می

 .کنه اتاق یه پسره، و وقتی دید از پس من بر نمیاد کوتاه امدلوازم آرایشیت رو نبینه فکر می

نداشتم تو  وقت اجازهبرعکس خیلی از دخترای هم سن و سالم به شدت فوتبالی بودم،اما هیچ

 .کوچه و خیابون با پسرا گل کوچیک بازی کنم
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یا اجازه رفتن به باشگاه فوتبال یا هر ورزش دیگه ای رو نداشتم.عمو نسبت به بیرون رفتن من 

 رفتم ختمکرد.به طوری که من تنها زمانی که تنها یا با کیانا بیرون میخیلی سخت گیری می

 .داشتیم سرویس اونم البته که رفتن مدرسه به شدمی

خواست برم تو دلم میگشت به زمانی که هفت هشت سالم بود؛ وشایددلیل عالقم به فوتبال برمی

 کوچه اما اجازه نداشتم و با غرولند نشستم کنار کیوان و خیره شدم به تلویزیون

 ششنی چون راضیه نتیجه از حسابی کیوان رسید؛که داشت فوتبال رو نشون می داد. به نظر می

 زمین حواله رو ها پوسته بیشتر نصف و خوردمی تخمه وار طوطی و بود باز

 .انداختشد چیزی هم تو بشقاب میکرد. اگه فرجی میمی

تیم هاقرمز و آبی پوشیده بودند، با کنجکاوی از کیوان پرسیدم کدوم جلوئه بدون این که نگام 

 :کنه و توی تخمه خوردنش وقفه ایجاد بشه گفت

 !معلومه استقالل -

 :دوباره پرسیدم

 !استقالل کدوم رنگه؟-

 : کوتاه گفت

 آبی -

 !آهانی زیر لب گفتم دوباره پرسیدم خیلی مونده تموم بشه؟

 : انگار از سواالی پشت سر هم من کالفه شده بود که چپ چپ نگام کرد و گفت

  تقریباً ده دقیقه مونده -

 .همون لحظه تیم قرمز یه تعویض کرد

 بدبختا براتون تونه کاری کنهباز کیوان با لودگی گفت :مسی هم بیارین تو زمین نمیکه 

 ! که همون بازیکن گل زد

 گل که بود مطمئن نتیجه به هنوز انگار کیوان اولش هنگ کرد اما باز به خوردن تخمه ادامه داد،

 .زد هم دوم

حرارت به جلز و ولز افتاده بود، دیگه کیوان با اسپند رو آتیش هیچ فرقی نداشت.عین روغن روی 

 .داد فکر کنم داشت با سرعت نور صلوات می فرستادو به زمین و زمان فحش می
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 .که گل سوم هم زد

 .و سوت پایان تو ده دقیقه آخر نتیجه برعکس شد و تیم قرمز برد

ان بینی از این هیجان خاصش خوشم امد با احتیاط از کیوهمون لحظه از این بازی بدون پیش

 !پرسیدم اسم تیم قرمز چیه ؟

 : نشسته گفت با یه نگاه خون

 ...لنگ ،خرشانس ،سوراخ و -

 : نگاه گنگ منو که دید گفت

 !پرسپولیس -

 ..رسه حداقل خیلی بهتر از تیم آبیه آخهبا شوق گفتم به نظر تیم خوبی می

 .با نگاه عصبیش دهنم رو بستم و ادامه ندادم

  .دادم که کیوان هم متعجب شده بودشده بودم جوری عالقه نشون میدیگه پای ثابت فوتبال 

گذشتم. و از اون جایی که نه حق بازی تو شد به سادگی نمیاز هرچی که مربوط به فوتبال می

کوچه نه تو هیچ باشگاه ورزشی نداشتم همیشه آوزیون کیوان بدبخت بودم. که بهم فوتبال یاد 

  .پیچوندمی بده البته اونم بیشتر وقت ها

 .اما عالقه من به همین جا ختم نشد با مرور زمان و امدن اینترنت به زندگیم

کردم البته بیشتر وقتا هم زخم با حرکات نمایشی فوتبال و پارکور آشنا شدم و تکی تمرین می

د اومد و بیشتر شب ها رو با دراین بازی ها صدام در نمی از شدن محروم ترس از شدم امازیلی می

 .کردمسر می

کرد، اما به نظرم خیلی وقت ها سخت خواستم برام فراهم میهرچیزی که می درسته عمو

  .هاش منطقی نبودگیری

مثال من اجازه نداشتم مثل کیانا دوست صمیمیم رو به خونه دعوت کنم یا تنها بدون عمو یا زن 

 .کردجایی برم مگر اینکه کیوان همراهیم می عمو

داد زیاد تو جاهای عمومی بمونم مخصوصا جاهای شلوغ، حس می کنم به طور غریبی اجازه نمی

 .کنهداره منو از چشم مردم قاییم می

شد آدم اجتماعی نباشم و احساس ترس رو همیشه داشته باشم و همین حساسیت عمو باعث می
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  .و گوشه گیر باشم

 .باشمالبته منکر این نمیشم که دوست دارم با بقیه در ارتباط 

اومد جلو عمو وایسم، هرچی بود حق شدم اما دلمم نمیگاهی از این همه محدودیت کالفه می

 .پدری به گردنم داشت

 .آهی کشیدم و از فکر عمو و افکار عجیبش بیرون امدم

بهتربود یه نگاهی هم به کتاب های بدبختم بندازم بعد تعطیالت عید امتحان هامون شروع 

 .شدمی

 بیداد و داد خت اگه زبون داشتن حتما بخاطر احساس غریبی که داشتن کتاب های بدب

 .کردنمی

البته هیچ وقت نگران درس هام نبودم همیشه باالترین نمره تو کالس مال خودم بود. نه این که 

 کردم حداقل هوا بخورهخرخون باشم ها نه الی کتاب هامم باز نمی

چی نوشته کجا نقطه داره یا ویرگول، اوایل برام  ولی دقیقاً می دونستم هر صحفه یا هر سطر

 دارم، ایالعادهفوق تصویری حافظه من جالب بود کلی تو اینترنت دربارش سرچ کردم که فهمیدم 

صحنه تو ذهنم  یا کتاب یا صفحه اون محتوای تموم اسکنر یک مثل کردن نگاه بار یه با فقط که

 .ثبت میشه

از واکنش عمو این قضیه رو از همه مخفی کردم، البته از خدا بابت ترسیدم و از اون جایی که می

 . این موهبت ارزشمند،ممنون بودم

نگاهی به ساعت انداختم شیش و نیم رو نشون می داد!نه انگار این بار هم قسمت نشد سری به 

 .کتاب هام بزنم

شدم ر بار که خیره میبلند شدم و جلو پنجره ایستادم بازم خیره شدم به قاب جذاب رو به روم ه

تونه خالق این اثر هنری باشه بهش برام تازگی داشت. به راستی هیچ نقاشی به جز خدا نمی

 .برخالف درسم تو طراحی و نقاشی بنیتا دوساله از تهران بودم

ای رو کاغذ و بوم و دیوار و...پیاده العادهولی کیانا به شدت هنرمند بود، نقاشی و طراحی های فوق

 .کردمی

انگار نقاشی تو خون این بشر بود چند سالی ازم بزرگتر بود.اما بخاطر ضعیف بودن درسش هم 
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 .کالسی من بود

 !با اینکه عاشق هنر بود بخاطر عمو مثل من تجربی می خوند؛ البته با پارتی و پول

ن به دنیا امان از این پول بارها به ذهنم رسیده بود اگر منم تو یه خانواده فقیر یا سطح پایی

 .تونستم زندگی کنمامدم چطوری میمی

مون وضعیت مالیش خیلی بد بود به حدی که خرج تحصیل رو نداشت اما های کالسیکی از بچه

فوق العاده درس خون بود یه بار که داشت با مهرابی مدیرمون حرف میزد متوجه این قضیه شدم 

کردتا خرج زندگیشون در بیاد و مجبور یبی چاره کنار درس خوندن پا به پای مادرش خیاطی م

 !به ترک تحصیل نشه

آدم تن پروری نیستم اما اگر این حافظه تصویری رو نداشتم و شرایطم مثل هم کالسیم بود شاید 

های کسی راه نرفتم و تونم تا وقتی که با کفشزدم شاید هم نه انگیزه آدما فرق داره نمیجا می

 .نممشکالتش رو نچشیدم قضاوتش ک

 پنجره رو باز کردم و دوباره از عطر شگفت انگیز خاک و بارون مست شدم انقدری بهم انرژی

 .بردمداد که تموم دل مشغولی ها و غصه هام رو از یاد میمی

تو حال و هوای خودم بودم که با دستی که امد رو شونم شیش هفتا سکته کامل و ناقص رو باهم 

 .رد کردم

 : مهربون عمو مواجه شدم لبخندی به روش زدم که گفتوقتی برگشتم با چهره 

 !ترسوندمت؟-

 : لبخندمو عمیق تر کردم گفتم

 .نه عمو جون من تو فکر بودم و متوجه حضورتون نشدم -

 :عمو دستاش رو به هم گره زد و به پنجره تکیه داد و گفت

 بنیتا چیزی شده ؟-

 .نگرانته این روزا کم حرف شدی زیادی تو خودتی زن عمو حسابی

کسی خسته ام از این ام از این بیام از محدودیت هام خستههی امد سر زبونم که بگم خسته

 .بینم و کاری ازم برنمیادهای آتیش میکابوس ده سالم که خانوادم رو تو شعله
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 .اما همش رو قورت دادم و با یه چیزی نیس به همه افکارم خاتمه دادم

 :عمو با شک پرسید 

 !مطمئنی؟-

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .بله عمو جون مطمئنم فقط کمی نگران کنکورم -

 .رسید اما دیگه چیزی نگفت و رفتعمو با اینکه قانع به نظر نمی

 !با صدای گوشیم توجهم بهش جلب شد

 هام اعتماد نداشتم با شک جواب دادمشد به چشمبا اسم کیانا که رو گوشی خاموش روشن می

 ؟کیاناخودتی -

 !خوای باشهآره خره، پس کی می -

 !مگه خونه نیستی؟ -

 !هستم -

 اومدم دیوونهزدی میپس چرا زنگ زدی یه صدا می-

 .ی نازنینم رو خراش بدمتا وقتی تکنولوژی هست چرا حنجره -

 !عجب، خب حاال چکارم داری؟ -

 !تولد سوده رفت تا یه ساعت دیگه آماده باش بریماوه انقدر ور زدی داشت یادم می -

 کیانا مثل این که فراموش کردی عمو اجازه نمیده من بیام تولد و مهمونی غیر خانوادگی -

 باش آماده زودی نباشه غمت کرده راضی رو  نه یادم نرفته، ولی این بار مامان لیلی بابا فرهادم -

 .ور خودم یه چیز خریدمنخ هم کادو غصه راستی

 !حرفی بزنم بعد هم زارت قطع کردو نذاشت من

 .دادممی دستش از نباید پس بودم فرصتی چنینولی خوشحال شدم خیلی وقت بود دنبال هم

زیاد وقت نداشتم پس سریع یه دوش گرفتم و تا کمر وارد کمد شدم خب فقط سه تا لباس 

  .یکی اسپورت بود یکی هم ماکسی بلند بود سومی هم لباس عروسکی بود داشتم

یاد جالب نبود خواستم که اسپرت رو انتخاب کنم که صدای اس ام اس خب ماکسی به نظرم ز

گوشیم بلند شد خواستم بی توجه باشم که گوشیم زنگ خورد با عجله از کمد بیام بیرون که پام 
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 های فحش با حسابی محکم خورد به پایه تخت و نالم بلند شد زیر لب اون مزاحم پشت تلفن رو

 :دادم جواب و دادم قرار عنایت مورد آبدار

 !هان؟-

 !چخه حیوان -

 .کیانا بنال که اصال حوصله بحث ندارم -

خیله خب گوشت تلخ فقط خواستم بگم فکر پوشیدن لباسهای عهد بوقت رو از سرت بیرون  -

 .کنی زیر تختت یه جعبه هست برای امشب از اونا استفاده کن بای

 .و دوباره قطع کرد

 . دختر حسابی کم کاری کردهواقعا خدا تو شعور واسه این 

 بردن نقشه کی از نیست معلوم مارمولک این بود بزرگ جعبه یه کردم نگاه خم شدم زیر تخت رو

 .کشیده مهمونی این به منو

 وقتی در جعبه رو باز کردم از ذوق نزدیک بود غش کنم

لباس هم نوار های یه پیراهن که تا کمر تنگ بود بعد یه دامن پف دار کوتاه تا زانو ،آستین های 

باریک هم جنس لباس بافاصله از هم بودن که تا مچ به هم وصل میشن و عمال پوششی برای 

دست هام نبود تنها عیب لباس باز بودن پشتش بود که تا یه وجب باالی کمر باز بود!با فکر به این 

م بود لباس که تولد سوده یه مهمونی دخترونه است بی خیال شدم و لباس رو پوشیدم کیپ تن

طرح خاصی نداشت و ساده بود و این پارچش بود که حسابی بهش جلوه داده بود. پارچه مشکی 

با لمه های نقره ای انگار کیانا فکر همه جاشو کرده بود؛ تو جعبه به جز لباس یه نیم تاج و کیف و 

 .کفش ست هم بود

چند تا گیره گل تزئینی بینشون  بافت تیغ ماهی زدم و نیم تاج رو بیخیال شدم و موهای بلندمو

 .زدم و با یه آرایش ملیح به کارم پایان دادم

 از خودم راضی بودم

مانتو مجلسی بلندم رو تن کردم و شالمم انداختم سرم همین که در رو باز کردم کیانا عین جن 

 .جلوم ظاهر شد و زهره ترکم کرد

، گونی هم بپوشی جذاب دختر تویه نگاهی بهم انداخت و گفت عین همیشه ساده و خوشتیپ 

 .میشی لعنتی بعد دستم رو گرفت و عین کش تنبون دنبال خودش کشید
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سر سری با عمو و زن عمو خداحافظی کردیم عمو انگار از تهه دلش راضی نبود چون تا لحظه 

 .آخر با نگرانی ما رو بدرقه کرد

دخترونه نیس بلکه اصال هیچ شباهتی وقتی به خونه سوده اینا رسیدیم فهمیدم نه تنها مهمونی 

 !به تولد نداره

 .بیشتر شبیه پارتی یا به قول کیوان مهمونی های بوق دار بود

 :کیانا که قیافه منو دید گفت

 .دونستم قراره تولدشو این مدلی بگیرهبه مرگ همین سوده ذلیل مرده نمی -

کلمو گرد تا گرد ببره بذاره کف خوای بابا بدون حرف پیاده شدم که داد زد هی کجا میری می

 .دست ننم

 :اداشو در آوردم و گفتم

 فهمهنمی آی کیو تا وقتی که تو دهنتو گِل بگیری عمو -

 کنیخیال آزادی امشب بشم و از سرت بیرون میدرضمن فکر اینکه من بی

 :کمی فکر کرد و گفت

کنن که میارن تعارف می گی ولی بنیتا مرگ من لب به این نوشیدنی هاییبدچیزی هم نمی -

 .نزن

 !وا چرا اگه تشنم بشه چی ؟ -

 :با کالفگی کف دستشو زد به پیشونیش و گفت

 !در به سیزده امدیم کی با ببین رو ما به! -

چیزی ازش  شناسینمی رو کسی تا که اینه منظورم بگیری دوساعته حناق  بعدحرص اضافه کرد:

 از شیرینی و  خوری حتیدرضمن هرکس هرچی بهت داد نمینگیر که یه وقت بالیی سرت نیارن

 .خورینمی جم منم کنار

 دونم اینا رواه کیانا بچه که نیستم خودم می

 : ادامو در آورد و گفت

 .گفتیداشتی میآره دیدم دو دقیقه پیش چی -
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 .اشانا بستمشد که با چشم غره کینیشم داشت باز می

با کیانا به سمت در ورودی راه افتادیم وقتی در باز شد بوی سیگار و ادکلنای مختلف خورد تو 

 .صورتم از بوی گندش صورتم تو هم رفت

شد تشخیص بدی کدوم نور کم پیست رقص چنان اوضاع خر تو خری رو درست کرده بود که نمی

 .ندازهخری با چه جنسیتی داره اون وسط جفتک می

با دیدن این وضع از پافشاری خودم پشیمون شدم تا خواستم به کیانا بگم بیا برگردیم دیدم 

 .نیست

یا اکثر امام زاده ها حاال من چطوری این رو پیدا کنم هرچی تو جمعیت چشم انداختم پیداش 

 .نکردم ترجیح دادم یه جای خلوت بشینم تا شاید کیانا پیدام کنه

گیر آوردم و نشستم از شانس گندم هیچ منبع خنک کننده ای اونجا یه جا نزدیک سلف سرویس 

 .نبود به ناچار مانتو شالمو در آوردم و به پیست خیره شدم

 شلنگ شبیه بیشتر شونحرکات که بودن  خودشون رقصیدن چون انقدر تو جوعمال اونا نمی

 !رقص تا بود انداختن تخته

 . خواستم بردارم یاد حرف کیانا افتادمیه خدمه سینی شربت رو جلوم گرفت تا 

 .دارویی چیزی توش ریخته باشننکنه قرصی

 .زنه که شک و تردید منو دید با بد خلقی چیزی زیر لب گفت رفت

 !ریختش گفت واالهرچی گفت به خودشو عمه بی

 حسابی تشنم بود اما جرعت نداشتم چیزی بخورم

 !م سوده بودبا دستی که رو شونم قرار گرفت از جام پرید

 عیییی خدا خفت کنه سوده ترسوندی منو -

 .گشتآروم باش تو اینجایی کیانا کل خونه رو دنبال تو -

 شم از گرماسوده جون عمت برو یه لیوان آب برام بیار دارم خفه می -

 .گردم پیشتباش همین جا بمون با کیانا برمی -
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تبریک نگفتم ماشااهلل به این حواسم که  همین که رفت تازه یادم امد سالگرد گنده شدنش رو

 .هیچ وقت سر جاش نیس

برگشتم سمت سلف سرویس ماشااهلل از شیر مرغ تا جون آدمیزاد روش بود حیف، حیف که به 

 .اشتهام باز شده بودکیانا قول دادم چیزی نخورم با این همه غذای رنگا رنگ

کیپ چسان فسان کالس یعنی شیده و با صدای واو کشیده چند دختر برگشتم سمتشون که با ا

 .رویا و ویدا رو به رو شدم

 :گفت شیده که گفتم لب زیر کوتاهی سالم و انداختم باال ابروم رو

 خیلی خوشگله -

 !رسید کهگفت.ولی لباس من مقابل لباسی که اون داشت ساده به نظر میفک کنم لباسم و می

 بنیتا کیانا بیا صدای سوده برگشتم سمتشانقدر تو فکر بودم ک متوجه رفتنشون نشدم با 

 .اینجاست

خوردم به حرف سوده و کیانا هم گوش طور که یه نفس داشتم میلیوان آب و بهم داد همین

 .دادممی

 دونی کجا رفته زده؟کیانا طرحش خیلی قشنگیه می -

 .دونمنه نمی -

 :سوده برگشت سمتم و گفت

 .همچین طرحی رو ندیده بودمطرحش خیلی خاص و خوشگله تا حاال  -

 !با گنگی تشکر کردم. یعنی انقدر لباسم قشنگه که همه خوششون امده؟

 دونه!؟اینو که خود کیانا خریده چرا گفت نمی

 .سوده با یه عذر خواهی از ما جدا شد و به سمت دیگه رفت

یزی رو توضیح وقتی برگشتم سمت کیانا با چشمای ریز شده خیره به من بود انگار منتظر بود چ

 !بدم اما چی؟

 !من که تو این فاصله که نبود نه چیزی خوردم نه کاری کردم؟

 !با صداش به خودم امدم
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 بنیتا تو کی وقت کردی بابا و کیوان و بپیچونی و بری این طرح رو خالکوبی کنی؟-

 !زنی؟خالکوبی؟!حالت خوبه کیانا از چی حرف می-

 !تتراس شونه روی عجیب  از همین طرح -

 کدوم طرح ؟خالکوبی کجابود؟ -

 .منو چرخوند و با گوشیش از شونم عکس گرفت و بعد گوشی رو سمت من چرخوند

با دیدن عکس چنان شوکه شدم که قدرت حرف زدن هم نداشتم طرح یه فرشته با بال های 

 نسبتا بزرگ بودبه جای لباس بدن فرشته از برگ و گل های قشنگ پوشیده شده بود و یه تاج

کرد به قدری طبیعی طراحی شده خود نمایی می گل با یه اسکلت به عنوان نگین تاج رو سرش

 .اسکردی این تصویر زندهکه حس می

 .کنن هم نذاشته بودماما من تا حاال پامم به آرایشگاه یا جایی که تتو می

 !پس چطوری از روی شونه من سر در اورده؟

 !مگه ممکنه همچنین چیزی ؟ دست چپم روش کشیدم هیچ حسی نداشتم

 

 (سیامند)

 .رسههی آریو یه زنگ به کیان و هایکا بزن بیان دیگه مهمونی داره به آخرش می

 :طور که کلش تو گوشی بود گفتآریو همین

 .شناسی عین کیانه از اینجور مهمونیا خوشش نمیادکیان مثل همیشه پیچوند هایکا هم می -

 :قیافم رو کج کردم و گفتم

اون دوتا پیرمرد همیشه ضد حالن جای دامون و هوتن ودیاکو خالیه اگه برای مأموریت  -

 .گذروندیمجا رو حسابی خوش میاومدن اینرفتن شمال مینمی

یه اوهوم گفت و دوباره تا کمر رفت تو گوشی آریو جان عمه فسیل شدت پاشو بریم تو پیست یه 

 .عشقی بکنیم

 .یست نرسیده بودیم که توجهم به دوتا دختر جلب شدازجاش بلند شد هنوز به وسط پ

 .بدون جلب توجه رفتم پشت سرشون با چیزی که رو شونه یکیشون دیدم جا خوردم

 .این امکان نداشت خالکوبی فرشته مرگ بود اما کمی متفاوت تر
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چیزی که صد سال منتظرش بودیم حاال اینجا تو مهمونی اونم رو شونه یه دختر پیداش کردم 

  .ریع بدون جلب توجه یه عکس گرفتم رو فرستادم برای کیانس

شک نداشتم این آرم فرشته مرگه ولی این گل و شاخه برگا رو تنش و اون تاج گل منو به شک 

 .انداختمی

 :کیان جواب داد

 بقیه توجه نباید ایم لحظه همچنین منتظر ساله صد که دونی تامطمئن نشدی حرکتی نکن می -

 .ه حرکت اشتباه به خودمون جلب کنیمی با رو ها گروه

شاید اون یه تتو معمولی باشه و اون دختر به دردسر بیوفته! آدرس و اسم و فامیلش و هر 

 خوام سیامنداطالعات به درد بخوره رو می

 امیدوارم فقط شد کنسل امشبمون گذرونییه چشم قربانی براش نوشتم و ارسال کردم خوش

 .کاری نباشهسر و باشه داشته رو ارزشش

انگاردخترا حوصله بقیه مهمونی نداشتن چون سریع شال و کاله کردن که برن سریع به آریو خبر 

 فرستممی که  لوکیشینی برم اونم بعد بهدادم که دارم میرم دنبالشون و ماشین رو با خودم می

 .بیاد

اون آرم بی ربط  و سمت خونه مرتضوی رفتن شکم به یقین تبدیل شد که وقتی پیاده شدن

 :نیست به این خونه آریو که رسیدگفت

 .گرفتم رو کیان شماره و گفتم لب زیر اوهومی کنم!؟کنی که من میتوهم به همونی فکر می -

 !بگوسیامند -

 رئیس، دختره امد و رفت خونه مرتضوی -

 !مرتضوی؟! سرشیفت گروه دوم محافظین ؟ -

 !درسته رئیس -

 .مرتضوی رو در بیاری برام و قطع کرد خوام ربطش بهعجب می -

 :طور که خیره بود به خونه مرتضوی گفتآریو همین

 !مطمئنی که آرم فرشته مرگ رو دیدی؟ -

 :همین طور که عکس و از گالریم آوردم گفتم
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 !بیا ببین فقط یکم متفاوت تره -

 :آریو گوشی رو گرفت و خیره شد به عکس و گفت

برگزیدها یه همچین عکسی دیدم منتها یه فرشته با بال های ظریف تر با من تو کتاب قدیمی  -

همین لباس شاخ و برگ و تاج گل با مضمون دختر طبیعت که قابلیت کنترل چهار عنصر اصلی 

 !رو داره

 !و آخرین دختر طبیعت دویست سال پیش انتخاب شده البته اگه آرتمیس رو فاکتور بگیریم

 :با شک پرسیدم

 !ارتمیس؟:-

 :گفت  اریو با

داداش همین مرتضوی بود که دیر متوجه قدرتش شد که قبل این که آره اگه اشتباه نکنم زن-

 .کامل بتونه به قدرتش مسلط بشه تو آتیش سوزی با خانوادش سوخت

ببینم آریو منظورت همون آتیش سوزی چند سال پیش که کمال مرتضوی رئیس محافظین با  -

 !یست؟خانوادش توش سوخت که ن

 :طور که داشت قدم میزد گفتآریو همین

! چیه؟ مرتضوی خانواده به دختر این ربط اتفاقاً منظورم همین کمال مرتضوی بود اما -

 !طبیعته دختر رو مرگ فرشته تلفیق دختره این انگارخالکوبی

 !چطور ممکنه فرشته مرگ دختر طبیعت باشه؟

 : با شک پرسیدم

 !مطمئنی آریو؟ -

 :جواب داد با اطمینان

 !مطمئنم -

پس باید درخواست یه جلسه اضطراری بدی به همه منم قایمکی از اون پنجره ببینم چیزی -

 دستگیرم می شه یا نه!؟

 .سرشو تکون داد و مشغول درخواست جلسه به اعضای گروه شد

اق رسوندم روی تراس از شانس خوبم انگار ات منم از فرصت استفاده کردم و با یه پرش خودمو
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 .همون دختره این جا بود امشب انگار قرار بود همش جفت شیش بیارم

اون دختری که باهاش تو مهمونی بود هم تو اتاق بود بدون زحمت با شنوایی باالم متوجه شدم 

 .اونا هم از این آرم شوکه شدن و هیچ جوابی براش ندارند

یک فرشته مرگه! اما چرا آرمش با  دیگه شک نداشتم این دختر یه برگزیده است و به احتمال زیاد

 !همه متفاوته؟

کمی دیگه به حرفاشون گوش دادم و بعد با آریو رفتیم سمت خونه کیان مطمئنم همه االن اونجا 

 .هستن حتی دامون و هوتن و دیاکو وقتی رسیدیم همه بودن

 .آریو هم تموم حرفا و احتماالت رو گفت البته این بار کتاب برگزیدها هم آورد

با دیدن آرم دختر طبیعت و فرشته مرگ بیشتر گیج شدیم واقعا سخت بود این که تشخیص 

 !بدیم دختر طبیعته یا فرشته مرگ

کیان صحبت با مرتضوی رو به عهده ما گذاشت و خودش بلند شد دنبال راهی بگرده تا با آماندا 

 ! ا رو به هم زدهتنها فرد مورد اعتماد گروه ارتباط بگیره! این دختر تموم معادالت م

 .پیدا کردن فرشته مرگ برای ما همیشه تو الویت ها بوده

 .تونه باشهو با پیدا شدنش کمک بزرگی برای ما در مقابل دشمنانمون می

 (بنیتا)

 .وقتی برگشتیم خونه هرچی کیانا بهم دلداری داد آروم نشدم

 .کنهم اگه بفهمه چه کار میدونتر از وجود این خالکوبی عجیب برام واکنش عموِ نمیترسناک

کیانا که دید حرفاش تاثیر ندارم باالخره خسته شد و رفت بخوابه اما من تا دم اذان صبح خوابم 

 اون باشه درآورده من شونه از سر یهو خالکوبی این شهنمی باورم خودمم خیال، و فکر از برد.نمی

 کنهبول میق رو حرفی همچنین عاقلی آدم کدوم کنه؟ باور عمو دارم انتظار وقت

 !و زن عمو قایمش کنم؟ تونم از چشم عمویعنی تا کی می

دونم کی به دنیای خدایا دارم دیونه میشم خودت راهی جلو پام بذار تو همین فکرها بودم که نمی

 .خواب رفتم

 !هام خورد از خواب بیدار شدمبا نور خورشید که به چشم

 .آوری کردن سه چهار ساعت بیشتر نخوابیدمسردرد عجیبم و عقربه ساعت بهم یاد
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 !شد که صدای در اتاق و صدای زن عموهوشیارم کرددوباره چشم هام داشت گرم می

 !بنیتا، دخترم بیداری؟ -

 !بله زن عمو چیزی شده؟ -

 !اممم... آره یعنی نه یعنی چیزه! عموت کارت داره -

 .نداخته بوداسترس زن عمو و حرف آخرش حسابی منم به هول و وال ا

 پایین میام دیگه دقیقه چند عمو زن باشه  -

 شد فهمیدمزن عمو بدون حرف رفت پایین اینو از صدای پاهاش که دور می

 یعنی عمو چه کارم داره؟یعنی فهمیده؟! زن عمو چرا انقدر هول بود؟

  بگمتا رفتم خودمو مرتب کنم هزار جور فکر کردم هزار جور جواب جور کردم که به عمو 

خرید تا برای رو به خونه دوبلکس عمو برای اولین بار خوشحالم می کرد چون کمی زمان برام می

 .رو شدن با عمو آماده بشم

 گاهرفت قتلعین گوسفندی بودم که با پای خودش داشت می

 خود به خود لبای کش امدم جمع شد از تشبیه فوق العادم خندم گرفت اما با فکر عمو

تا حد امکان از سرعت قدمام کم کنم و ناخداگاه به بی سر و صدا ترین حالت  کردمسعی می

 .نبود پذیرایی تو کسی ممکن رسیدم پایین

 و ایستادم سرجام تا خواستم برم تو آشپزخونه متوجه مکالمه عمو و زن عمو شدم و ناخداگاه 

 .دادم گوش

 .واقعیت فرار کنی تونی ازببین مرد چقدر بهت گفتم این کار رو نکن تو نمی -

 دونی چقدر برام عزیزهخواستم یادگار کمال رو از دست بدم خودت میلیلی من نمی -

 فرهاد اینه بنیتا سرنوشت تونی از سرنوشت فرار کنی اما نمی -

 جا یه برمشمی گروهش و کیان تونم،قبل رسیدناین همه سال مخفیش کردم اآلنم می -

 .نرسه بهش کسهیچ دست  که

کنی به نظرت کیان به راحتی از بنیتا می گذره؟از وای از دست تو مرد چرا مثل بچه ها فکر می -

 کجا معلوم همین حاال کلی بپا اطراف خونه نذاشته باشه؟

 !با صدای کیوان دومتر پریدم باال
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 بنیتا، چرا اینجا ایستادی!؟ -

 وای کیوان خودم سنگ قبرتو بشورم ترسوندی منو -

 ستاده بودی!؟فال گوش ای -

ایح نه بابا فال گوش چیه پام خورد به مبل درد گرفت ایستادم دردش آروم بشه بعد برم تو  -

 آشپزخونه

 .آهانی زیر لب زمزمه کرد که به معنی خر خودتی خودمون بود

هرچند با حرفهای عمو و زن عمو چیز زیادی دستگیرم نشدفقط فهمیدم در مورد منه کیان کیه؟ 

 شتر به هم ریختفکر آشفتم بی

 ترسوندبیشتر می به شدت تو هم بود و این منوباهم وارد آشپزخونه شدیم قیافه عمو

 باور اگه بحث رو باز کنه خودم همه چی رو بهش بگم حتی یه آن تصمیم گرفتم قبل اینکه عمو

 نکنه

هتون خوام یه چیزی رو بسالمی زیر لب گفتم و پشت میز نشستم و سریع گفتم عمو جون می

 دونم باورش براتون شاید غیرممکن باشه اما باید بگممی و بگم

کردم طور که با انگشتام بازی میجرعت نداشتم سرمو باال بگیرم و تو صورت عمو نگاه کنم همین

 :کردم صدای عمو رو شنیدم که گفتجمله هام رو پشت هم تو ذهنم مرتب می

 بگودخترم -

 :گفتمآب دهنم و به زور قورت دادم و 

 دونم از کجا شروع کنم خودمم هنوز توشوکم و باورم نشدهنمی -

دیشب تو مهمونی چند نفر با جمله های عجیب از لباسم تعریف کردن درصورتی که لباسم ساده  

بود برام خیلی عجیب بود اما زیاد طول نکشید که فهمیدم این همه تعریف و تمجید از لباسم 

 ونم بودهنبوده بلکه از خالکوبی رو ش

نفس عمیقی کشیدم و دوباره ادامه دادم عمو بخدا من روحمم از این خالکوبی خبر نداشت دیشب 

 .بعد از عکسی که کیانا از شونم گرفت متوجه شدم

 ...با بلند شدن یهویی عمو قبض روح شدم با ترس بهش خیره شدم که

 :با ترس بهش خیره شدم که گفت
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 .ببینم رو خالکوبیت -

 عموجون؟االن  -

 :عمو با کالفگی گفت

 ! آره -

 !جلو کیوان معذب بودم اما انگار چاره ای نبود باز خوبه زیر تونیکم یه تاپ پشت گردنی داشتم

 :عمو وقتی خالکوبی رو دید رنگش پرید و با لکنت گفت

 !نداره امکان نه، نه این -

 !رو صندلیانگار تو حال خودش نبود زن عمو سریع زیر بغلش رو گرفت نشوندش 

قراری های این روزام خدا نکنه بخاطر بی حسابی گیج شده بودم چرا یهو همه چیز به هم ریخت

 کنه!؟داره منو با دور کردن از عمو و خانوادش امتحان می

کنی بکن ولی با خدایا من دیگ طاقت ندارم عزیزامو از دست بدم خدایا منو با هرچی امتحان می

 !خانوادم نه

به خودم امدم انگار تو چند دقیقه اندازه چند سال شکسته شده بود و من باعثش موبا صدای ع

 .بودم

 !بنیتا برو تو اتاقت و تا من یا زن عمو نیومدیم دنبالت نیا بیرون فهمیدی؟ -

 رامو کشیدم رفتم تو اتاقم تا خواستم چیزی بگم با اشاره زن عمو پشیمون شدمو

که معلوم نیست از کجا امده و هنوز از راه نرسیده  فکرم رفت پیش این خالکوبی عجیب

 !دردسراش شروع شده

دونم چند دقیقه یا چند ساعت گذشت رسیدم نمیکردم کمتر به نتیجه میهرچی بیشتر فکر می

 .دونم چقدر درگیر خالکوبی و حرف های بی سر و ته عمو بودمنمی

 .م هوا تاریک بودامد خودم به وقتی اما فکردم دونم چقدر به عمو و نگرانی هاش نمی

 :زن عمو امد سراغم !بهم گفت 

 مهمون ویژه داریم آماده بشم و برم پایین -

 .اما اون نگاه لرزونش اون اشکای حلقه زده تو چشم هاش منم نگران کرد

فهمیدم بودنشون نگران خودم نبودم نگران از دست دادن خانواده ای بودم که تازه داشتم می
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 !ارزشمندهچقدر برام 

 بدون حرف پاشدم همون تونیک و شال صبح رو تن کردم و همراه زن عمو رفتم پایین

 !از اون همه مرد هیکلی و شیک و پیک تو پذیرایی جا خوردم

 .هاشون زیادی بی حالت و سرد بودزد و چشمپوستشون زیادی به سفیدی می

 وی یه مبل دو نفره نشستیمکردن که معذب شدم با زن عمو رهمشون هم یه جوری نگام می

 :یکی از اون مردا گفت

 !هنوز چیزی بهش نگفتی ؟ -

 .سری به نشونه منفی تکون داد که با نگاه سرزنش بار اونا همراه شد عمو

 :شروع کرد به حرف زدنای تو سکوت سپری شد که عموچند دقیقه

خوای االن بشنوی ولی یهایی که صبح زدی خیلی قابل باور تر از حرفایی که مبنیتا حرف -

متاسفانه یا خوشبختانه حرفام جز واقعیت چیزی نیست پس خوب گوش کن این حرفا جواب 

پرسیدی و من از جواب دادن بهشون شونه خالی بخش بزرگی از سواالتی که سال ها ازم می

 .کردم

 .شدشدم وته دلم خالی میبا این حرفای عمو بیشتر گیج می

 !گشتم حاال قرار بود برام روشن بشهل ها دنبالش تو خاطرات و ذهنم میای که سایعنی گذشته

 .از فکر امدم بیرون و تموم حواسم گذاشتم تا یه کلمش رو هم از دست ندمبا صدای عمو

 دخترم تو خیلی کوچیک بودی شاید سه یا چهار سالت بود که اون اتفاق شوم افتاد-

یر قابل کنترل شده بود و فقط من تونستم تو و وقتی من رسیدم دیر شده بود آتیش سوزی غ

 ما ساعت چهار و بیست از کمتر و بود شدید خیلی سوختگیش مادرت البته بدم نجات رو مادرت 

 اون که دونستممی من.عجیب،کرد خیلی کار یه عمرش ساعت چند همون تو اما کرد ترک رو

 بتونه انتقال بده رو قدرتش که باشه داشته وجود راهی کردمنمی فکر ولی طبیعته دختر

 .اما آرتمیس فکر همه جاشو از قبل کرده بود

 .بده انجام دخترش رو بده انجام نتونست خودش که کاری خواست اون می

کسایی که اون آتیش سوزی رو انجام دادن می خواستن نسلی از دختر طبیعت نمونه چون اگه 

 .شدقدرتش برای خیلی ها بد میشد آرتمیس یا دختر بعدی طبیعت خوناشام می
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 :پریدم وسط حرف عمو و گفتم

 !گی دختر طبیعت، خوناشامکنم حال شما رو ولی شما دارید هزیون میعمو من درک می -

 !زنیم نه سینما تخیلی اکشن اروپا و آمریکاعمو ما داریم درباره واقعیت حرف می

کنی اینا جز حرف چیزی نیست بهتره این تونی تو قصه ها فیلما پیدا رو فقط میهااین حرف

 .سناریو مسخره رو تموم کنین

امیدوار کنید و بعد به سخره  کاش مثل همیشه از جواب دادن سر باز می زدین تا این که منو

 .بگیرین

 :با ناراحتی بلند شدم برم که عمو گفت

عه بنیتا تو دنیا خیلی اشتباه من بود که با جادو حافظت رو پاک کردم اینا واقعیت زندگی تو -

 . چیزا وجود داره که ما هنوز چیزی دربارشون نه شنیدیم نه خوندیم

 .عمو از من نخوایین مثل یه دختر بچه داستان خیالی شما رو باور کنم

 !اما این حرفا خیالی نیست -

 این جمله رو یکی از اون مرد ها زد

 :وقتی بهش نگاه کردم گفت

 ! م جلو روتهچون االن پنج تا خوناشا -

تا امدم جوابشو بدم یکیشون که نزدیک من بود و کمتر از یه متر باهام فاصله داشت دندونای 

 .چشم هاش عین یه گوی آتشین درخشید و قرمز شدنیشش بیرون زد و

 از ترس ناخودآگاه چند قدم به عقب برداشتم

شد دنیا جلو دونم چیمیاین مثل یه کابوس وحشتناک بود امکان نداشت واقعیت داشته باشه ن

 . هام تیره و تار شدچشم

 (سیامند

امد پایین تا وقتی که روبه روم نشست همش درگیر این بودم این از همون وقتی از پله ها می

 .بکنه ما گروه به تونهمی کمکی چه دختر بچه چهارده پونزده ساله 

 :تیر آخر رو زد و گفت شد که آریو مداخله کرد وگفت باورش نمیهرچی فرهاد بهش می
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 !این حرفا خیالی نیست چون االن پنج تا خوناشام جلو روته -

دختره باز خواست حرفی بزنه که دامون شیرین عقل با کاری که کرد دختر بیچاره رو فرستاد که 

 .با عزائیل رو بوسی کنه

دامون رو خورد دونستم اگه شرایط محیا بود گردن نگام افتاد به کیان حسابی عصبی بود و می

 .کردمی

 .قبل امدن کلی سفارش کرده بود که کاری خارج از برنامه نکنیم

 !اما دامون مثل همیشه کار خودش رو کرد

کنه که کیان صبرش تموم بشه و به بدترین نحو کارشو این پسر کله شق باالخره کاری می

 !مشخش از امان لیو بود خونسرد خیلی کیان سوخت دامون برای دلم فکر این از بسازه

چاره هم عین شله با صدای زن مرتضوی به خودم امدم زن بیچاره حسابی نگران بود مرتضوی بی

زرد وا رفته نشسته بود رو صندلی و خیره بود به دختره آریو سریع نبضشو گرفت و از داروی 

 :گفت مرتضوی زن به رو و خوروند بهش کردیممی درست انرژی زایی که همیشه برای محافظین

 نگرانش نباشین صبح بهوش میاد -

 :و تا خواست بلندش کنه سریع گفتم 

 !برمش تو اتاقمن می -

کرد بدون حرف بلندش کردم رفتم سمت اتاقش عین یه پر کاه سبک نگاه خیره بقیه اذیتم می

 .بود

 انداختمی دونم چرا اون حرف رو زدم اما این دختر کوچولو عجیب منو یاد ستاره خواهرمنمی

خواد نجات دهنده ما باشه وقتی انقدر ظریف و خدایا حکمتو شکر این نیم وجبی چطور می

 .شکنندست

کرد ناخداگاه مراقبش باشم هیچ چیزی بین من و این دختر وجود نداشت اما یه حسی وادارم می

 حتی به قیمت جونم

 .زدرف میسریع برگشتم پایین کیان با اخم هایی درهم داشت با مرتضوی ح

خوام برای این پنهون کاریت و در فرهاد همیشه بهت اعتماد داشتم و دارم اما یه توضیح می-
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 گیرمضمن یه هفته فرصت داری برادرزادت رو تحویل بدی و بعد در مورد تنبیهت تصمیم می

 .مرتضوی هم فقط سر تکون داد

چنگ گرفت انقدر یهویی این کار رو  وقتی از خونه امدیم بیرون کیان بالفاصله گردن دامون رو به

 .کرد که هممون شوکه شدیم

خورم دامون این هشدار اول و آخرم به تو، یه بار دیگه خالف حرفهای من عمل کنی قسم می -

 .خودم بشم عزائیل و جونتو بگیرم

دامون پوزخند زد که کیان یه مشت محکم کوبید تو فکش که من احساس درد کردم. و ناخداگاه 

م رفت سمت فکم خون غلیظ و تیره دامون دندوناش و لباشو رنگ کرد؛ آریو و هایکا بازو دست

 دونستممی دویدن به کردم شروع و گرفتم رو دامون دست منم کیان و گرفتن و کشیدنش عقب 

 شقه کله زیادی پسر این نداره خوبی عاقبت دامون موندن بیشتر

 .با صدای دامون به خودم امدم

 نذاشتی جوابش رو بدم!؟سیا چرا  -

دامون بس کن به خودت بیا کیان قبل هر چیزی رئیس ماست سر پیچی از اون یعنی سرپیچی  -

 . از قوانین که عاقبت خوبی نداره

 !لعنت بهت دستمو ول کن -

  هی پسر آروم باش چیزی نشده که -

 .اره چیزی نشده فقط کتک خوردم-

نترل کرد بدتر از این سرت نیاره پس برو سجده دونی کیان خیلی خودشو کخودت خوب می -

 !ایشکر به جا بیار که زنده

با نگاه عصبیش دست از مزه پرونی برداشتم چیزی نگذشت که گفت من میرم و شروع کرد به 

 !دویدن

 : داد زدم

 !کجا میری کله خراب -

 :مثل خودم جواب داد
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 !شکار -

کنه پس جلوش رو و شکار حالشو بهتر می دونستم دویدنوقت درست نمیشه میاین پسر هیچ

 .نگرفتم

 !منم شروع کردم به دویدن

یکی از لذتبخش ترین کار یه خوناشام دویدن تو شبه هیچ وقت هم تکراری نمیشه و از مزه 

 !افتهنمی

 !فکرم رفت سمت اون نیم وجبی

به نظرم زیاد دووم نمیاره دنیایی که قراره بهش پا بذاره خیلی خشن تر از حد تصورشه فکر 

 بزرگه براش زیادی ماوراء دنیای باشه داشته رو ما دنیای خشونت گنجایش لطیفش روح نکنم 

 خیلی تحملش که جایی خونه رسیدم که بودم فکرها همین تو. نکشونتش نابودی به امیدوارم

 !سخته

 !خچال رفتم و یه کیسه خون برداشتمسمت ی

 !شون خالی باشهکم کم باید به فکر کیت خون جدید باشیم فکر کنم بچه ها هم یخچال

شه اما محدودیت داد هیچی مثل خون داغ و تازه نمییه قلوپ از خون خوردم طعم مزخرفی می

 .های ماهم داستان خودشو داره

 !فکر شکار باشم حاال شکار حیون یا انسانِ حیون همین هم غنیمته شاید باید عین دامون به

م حول و هوش نیم وجبی بود این دختر چی فکر اما تی وی رو روشن کردم و خیره شدم بهش 

 داره که انقدر منو درگیر خودش کرده؟

 (بنیتا

کردم آخرین بار داد.داشتم فکر میبا سردرد عجیبی چشم هام رو باز کردم دهنم مزه زهرمار می

 .سق زدم که دهنم تلخه که با صدای زن عمو از فکر در امدمچی 

 !خوبی عزیزم؟ -

 !کنین؟ممنون زن عمو شما اینجا چه کار می -

نگاه مهربون زن عمو یهو نگران شدهنوز چند ثانیه از سوالم نگذشته بود که ذهنم خود به خود 
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 .چشمم گذشت شروع کرد فعالیت و تموم خاطرات دیشب عین یه فیلم ترسناک از جلو

 :و سیخ سر جام نشستم زن عمو دستم رو گرفت و گفت

 عزیزم بهش فکر نکن استرس برات خوب نیست -

 رفتشد؟اون چشم های گر گرفته و سرخ و اون دندونای نیش از جلو چشم هام کنار نمیمگه می

 .با سیلی که زن عمو بهم زد اشکام جاری شد و خودم رو تو بغلش انداختم

 .برد خوابم باز که زد حرف باهام انقدر در دلسوز بغلم کرد و موهامو نوازش کردعین یه ما

 .دونم چند ساعت گذشته بود که این بار کنار زن عمو .عمو فرهادم کنار تختم نشسته بودنمی

 خورداز این همه ضعف خودم حالم داشت به هم می

ت و پام ضرب دید و نیاز به ام که تنهایی دردامو به دوش کشیدم وقتی دسمن همون دختری

پانسمان داشتم نذاشتم کسی بفهمه وقتی بغض داشتم و دلتنگ بودم جز شونه های نحیف خودم 

 .جای امنی نداشتم

کشید برای بغل کرد و من دلم پر میروز مادر وقتی کیانا با عشق زن عمو رو بغل می

 و کردمی لوس عمو برای رو خودش کیانا که روزایی تموم و پدر روز و نذاشتم کسی بفهمهمادرم

ومنم لوس بشم و بچه بشم منم  باشن گاهم تکیه خانوادم تا بدم رو زندگیم همه بودم حاضر من

 .نداشتم خدا جز کسو رو هیچ اما و برادرام عشق رو مادر محبت تجربه کنم حس امنیت پدر رو

 خورممی زمین وقتی بودم گرفته یاد من من یاد گرفته بودم خودم بشم کوه و پشت خودم باشم

 .بشم بلند خودم هامو زانو رو بذارم دست

 .یاد گرفتم وقتی چشم هام بارونیه منتظر دست کسی نباشم که اشک هام رو پاک کنه

گفت خانواده من کشته شدن و کسایی که باعث بانی تموم درد و اشک و زخم های حاال عمو می

انتقام خون عزیزام باید قوی باشم باید همه چیز رو  قلبم هستن هنوز زندن من برای گرفتن

  بفهمم

برای باور اون چشم های گر گرفته و دندونای نیش بزرگ نیاز به تلنگر داشتم و اونم انتقام 

 !خانوادم بود سخت بود باورش اما من دیدم با چشم های خودم

به این که یه وجبی کردم خوناشام وجود خارجی داشته باشه چه برسه هیچ وقت فکرشم نمی

 .های دست عمو با ترس بهش خیره شدم خودم ببینمش با تکون
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 !نترس عزیزم نترس! هرچی صدات کردم متوجه نشدی مجبور شدم تکونت بدم خوبی؟ -

 .تونستم خوب باشم ولی جوابم مثل همیشه بودچطور می

 !خوبم عمو جون خوبم -

 :عمو لبخند خسته ای زد و گفت

 .خوب نیست اما من یک هفته بیشتر فرصت ندارم و کلی حرف دارم باهات بزنم دونم حالتمی -

 :زن عمو با تندی گفت

 بینی رنگ به روی بچه نمونده تو هم وقت گیر آوردی؟فرهاد مگه نمی-

 : عمو با شرمندگی گفت

  ببخشید دخترم -

 :نفسی گرفتم و گفتم

 .زنیمین و حرف مینگران نباشید من خوبم یه نیم ساعت دیگه میام پای -

 :عمو تا خواست چیزی بگه زن عمو گفت

خوری از دیروز ظهر هیچی نخوردی و رنگ به رو بنیتا جان قبلش میای آشپزخونه و غذا می -

 نداری

گفت کمی احساس گرسنگی کردم عمو هم شونه هاشو باال انداخت و بدون حرف از بد هم نمی

 .منتظرتم رفت و منو تنها گذاشتاتاق بیرون رفت.زن عمو هم با کلمه 

عمو و زن عمو خیلی خوبن همیشه مثل یه پدر مادر دلسوز بودن برام و من انقدر درگیر نبودن 

 .وقت نتونستم اونا رو جای پدر مادر ببینمخانوادم بودم که هیچ

آهی کشیدم و سمت سرویس بهداشتی رفتم شاید یه دوش آب سرد بتونه کمی فکرم رو آزاد 

عد نیم ساعت رفتم پایین و یه راست رفتم آشپز خونه بوی جوجه و عطر کره کل خونه رو کنه.ب

 .اوردپرکرده بود و حتی آدم سیر رو هم به اشتها می

 .چه برسه من که نزدیک به بیست و چهار ساعته که یه قطره آب هم نخوردم

 .د که استراحت کنمبعد ناهار کمی به زن عمو کمک کردم که دست آخر منو به زور بیرون کر

وی کاناپه ر تو، رفتم و کردم کوتاه مکث یه رفتم سمت اتاق کار عمو در زدم و بعداجازه دادنش 

های دیشب رو از سر تو اتاقش نشستم و عمو امد و کنارم نشست و بعد چند دقیقه مکث حرف
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 :گرفت

 من ه بدم به توبنیتا مادرت قبل اینکه فوت کنه کلید کتاب خونه خودش رو بهم داد ک -

 .داده انتقال تو به جادو با و قدرتش اون دونستمنمی

اما برای حفظ جونت تو رو بردمت پیش یه ساحره و با یه معجون حافظت رو پاک کردیم ولی 

 یعنی دیدیمی رو مرگشون لحظه کابوس ها شب تو بود داده انتقال بهت چون مادرت قدرتش رو

 .کردمی پنهان تو از حافظتو درصد هشتاد فقط معجون اون

 .خواستم تنها یادگار برادرم رو از دست اون وحشی ها نجات بدممن خودخواه نبودم فقط می

کردم وقت فکرش هم نمیاما حاال برای برگردونن حافظت باید بریم سراغ اون ساحره من هیچ

عزیزم هرچی که  سرنوشت این جوری بخواد تو رو تو مرداب گذشته بکشه من تا آخرش باهاتم

 : رو تو دستام گرفتم و گفتمبشه دست عمو 

 کشتن بگو از اونایی که خانوادمو عمو -

 :عمو آهی کشید و گفت

 اسم کردندمی تحقیق ماورایی موجودات روی که گروه یک این جریان خیلی یهویی شد -

 !ماورایی موجودات انجمن معنی به( ام ام ای) گذاشتن رو خودشون

 !خودشون هم جرئی از اونا شدنکه 

 : پریدم وسط حرف عمو گفتم

 یعنی چی جزئی از اونا شدن!؟ -

 :عمو نفسی گرفت و گفت

 !یعنی اونا هم ماورایی شدن یعنی اعضای اون انجمن خوناشم و گرگینه و پری و.. هستن -

 !همه اون هااعضا خانواده منو کشتن؟

 :عمو آهی کشید و گفت

ها به اجبار عضون ولی چند تا از اون ها خونخوار و قدرت طلبن که هر روز نه، خیلی از گروه  -

شه و تو انتخاب شدی که جلو این خون خواری و قدرت طلبی رو هم داره به تعدادشون اضافه می

تونن قدرت بگیری عزیزم من دقیقاً با قدرت و توانایی های تو آشنا نیستم اما کیان و گروهش می

 .بشی مصلت هات قدرت به تا کنن کمکت و کنن هات رو شناسایی 
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 !شه منو ببرین اونجا؟خواد برم کتابخونه مادرم رو ببینم میدلم می عمو -

 :عمو بلند شد و جلو پنجره ایستاد و بعد مکث کوتاهی گفت

 ریممی هم بعد ساحره اون پیش بریم باید هرچیزی قبل انگاریه سفر کوتاه در پیش داریم  -

 !نیستن دور هم از زیاد مادرت خونهکتاب سراغ

 :سرم رو تکون دادم و رو به عمو کردم و گفتم 

 !کاری با من ندارین؟من کمی سر درد دارم -

 :عمو نگاه کوتاهی بهم کرد و گفت

 !افتیمبرو استراحت کن تا یکی دو ساعت دیگه راه می -

بهونه بود من دیگه طاقت حرفهای سرمو تکون دادم و بدون حرف به اتاق خودم برگشتم سردرد 

 .رو نداشتم عجیب و غریب عمو

هر لحظه انتظار داشتم از خواب بپرم و بفهمم همش یه کابوس ترسناک بوده اما هر چی که 

 .شدگفتن حقیقت برام ملموس تر میگذشت و هرچی بیشتر از گذشته برام میمی

ز بود! این که قدرت من چی می تونه تر از همه چیراستش دونستن ماهیت خودم برام ترسناک

 باشه که انجمن ازش وحشت داره؟

 آشام اعتماد کنم و ازشون کمک بگیرم؟یا این که چرا باید به یه مشت خون

سعی کردم همه این فکر و خیال ها رو کنار بذارم وکولم و پر کنم اما نتونستم جلو کنجکاوی 

 اینطورکه  بدونم بیشتر ها آشامخون از خواستیم دلم  خودم و بگیرم و به اینترنت پناه بردم

 .کنم سر باهاشون رو مدتی یه باید انگار معلومه

 بین اون همه سایت یکی رو انتخاب کردم و شروع کردم به خوندن

کنه اون ها سرعت توانند بیرون بیایند چون نور خورشید آنها رونابود میآشام ها در روز نمیخون

 .خورند و بی رحم هستندوق العاده و بی نظیری دارند؛آن ها خون میو بینایی، شنوایی، ف

کنند و آن ها به این صورت ادامه نسل آشام ها با نیش هایشان زهری وارد بدن طعمه میخون

  .دهندمی

 میرند(هستنشوند چون آن ها نامیرا )نمیآشام ها هرگز پیر نمیخون

 ...و ضعف آن ها در قلب آن هاست ومی شود آنها زخم ها رو جراحت هایشان زود ترمیم 
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 .متن های عجیب و وحشت ناک و بعضاً خنده داری درمود این موجودات نوشته بودند

باالخره از اینترنت بیرون امدم سعی کردم چهره اون پنج مرد رو بخاطر بیارم اما جز پوست 

 .مهتابی و نگاه های بی روح چیزی به خاطر نیاوردم

 :گفتزن عمو امد و 

تا ده دقیقه دیگه پایین باشم تا با عمو راهی شمال بشم همیشه رفتن به شمال منو سر ذوق  -

ر فرق داره من دارم میرم که گذشتم رو برگردونم دارم دنبال دلیل مرگ با این اما  اوردمی

برام  عزیزانم میرم.دنبال واقعیت های تلخ زندگیم میرم تا شاید بفهمم سرنوشت این بار چه خوابی

 ماشین تو رسیدیم شمال قشنگ طبیعت و سرسبزی به که وقتی تا شدم ماشین سوار وقتی دیده.

 .بود محض سکوت

مطمئنم ذهن عمو هم مثل من اونقدر شلوغ و پرسر و صداست که گفتن و آزاد کردن اونا از 

 .حنجرمون، بر نمیاد

 !حسی داشتم بین خواستن و نخواستن

بدونم مثل حاال اما این بار از دونستن گذشته و واقعیت های  خواستم از گذشتههمیشه می

 .گذشتم واهمه داشتم

  ترس ،دلهره، با کمی اشتیاق و غم چه ترکیب جالبی برام درست کرده بود. نویسنده سرنوشت

وقتی عمو جلو یه خونه نگه داشت نزدیک شب بود و خورشید داشت گیس های طالیشو زیر 

 .ردکروسری ابریش پنهان می

عمو چند تقه به در زد و در برامون باز شدآب دهنم به سختی و قورت دادم و با عمو وارد حیاط 

 .شدم

انگار این خونه جزئی از شمال نبود یه باغ خشک شده با درخت های نیمه سوخته و خشک ازش 

باشه به اون باغ یه خونه باغ متروکه ساخته بود اثر هیچ رنگ سبزی که نشونه زندگی یه گیاه تو

 .خورد کمی که جلوتر رفتیم به خونه رسیدیم نفسم حبس شد عین خونه ارواح بودچشم نمی

شیشه هاش شکسته بودند و اونایی که شیشه داشتن کثیف بودند انگار هیچ آدمی تو این خونه 

 !کردباغ زندگی نمی

 .شدیم خونه وارد و رسوندم عمو به با چند قدم کوتاه خودم رو
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 .شد اسم خونه رو روی این خرابه گذاشتمیالبته اگه 

  به شدت کثیف و شلوغ بود یه لحظه شک کردم از این که درست امده باشیم

اما چهره عمو کامال آروم و مصمم بود معلوم بود با این اوضاع آشنایی کاملی داره با صدای جیر در 

چیزی ازش بزنه بیرون  اتاق پشت سرمون به خودم لرزیدم؛ هر لحظه انتظار داشتم جنی روحی

شونم نشست قبض که با یه گربه مواجه شدم نفس حبس شدم رو بیرون دادم که با دستی که رو

 .روح شدم با ترس برگشتم

 .کردهای گیرای آبیش آدم رو محسور میکه با یک خانم خیلی زیبا رو به رو شدم چشم

هست ظاهرش هم آدمو جذب صداش کرد لیندا فهمیدم همون ساحره مد نظر عمو  وقتی عمو

چطوری تو یه جای   کرد با بفرماییدی که گفت نشستیم رو کاناپه خاک گرفته تو پذیراییمی

 کرد؟کثیف و خاک گرفته زندگی می

 ظاهر مرتب و تمیزیش با این خونه هم خونی نداشت . با صداش به خودم امدم

 !بنیتا باالخره بعد چندسال دوباره هم رو دیدیم -

 زمین اسم به جهنمی تو بود شده تبعید ها پری م گیرا بود انگار یه پری از سرزمین صداش ه

میز عسلی جلومون رو رو کنار زد و یه جعبه نسبتا بزرگ رو در آورد و روی میز گذاشت وقتی 

 .درشو باز کرد یه کتاب قدیمی و با کلی شیشه های کوچیک رنگی نمایان شد

 :بعد یکمی ورق زدن کتاب گفت

 !آهان پیداش کردم -

 :بعد رو به من کرد و گفت

 !خوای از گذشتت با خبر بشی؟مطمئنی که می -

ای که فقط تونستم سرمو تکون بدم یک ورد کوتاه خوند که هیچی ازش نفهمیدم و بعد شیشه

 :محتوای داخلش قرمز بود و بهم داد و گفت

 به نزدیک بدنت دمای و بده دست بهت یه نفس بخورش ممکنه بعد خوردنش احساس گرما  -

 قسمتی و گذشته تموم شدم خیره بهش. گرفتم ازش رو شیشه نباش نگران اما برسه درجه چهل

 !ندم بستگی به این محلول قرمز رنگ دارهآی از

برای فهمیدنش فقط کافیه بخورمش پس بدون معطلی درشو باز کردم و یه نفس سر کشیدمش 
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 !داشتبر خالف رنگ قشنگش طعم مزخرفی 

 .چیزی نگذشت که احساس گرما شدید کردم و بعد از حال رفتم

 (دو روز بعد)

یل شدم به راست با یکی از زیباترین صحنه های عمرم متما وقتی  با صدای امواج دریا بیدار شدم

 که بود بخش آرامش و قشنگ انقدر خروشان های موج ملودی با بیکران آبی مواجه شدم یک

 .کنم نگاه صحنه این به ها ساعت بودم حاضر

دونم چند دقیقه یا چند ساعت گذشت که احساس ضعف کردم ولی توان تکون خوردن هم نمی

 !جا بود.ماماننداشتم از ته دلم آرزو کردم کاش مامان این

بست طوری هام نقش میچشمبا این فکر صحنه های قشنگ و تلخ زندگیم یکی پس دیگری جلو

  کردمبه دوباره اون لحظه ها قهقه بزنم و گاهی بغض میخواست از تجرکه دلم می

دیگه توان رو به رو شدن با بقیه صحنه ها نداشتم از ته دلم جیغ کشیدم طولی نکشید که فرو 

تونستم از کرد تموم شده نترسم اما من نمیزد و تکرار میرفتم تو آغوش امن، عمو مدام صدام می

م و برادرهای دوقلوم که تو آتیش سوختن وفقط من مثل حاال صحنه ای که پدر و مادر یاد ببرم

 .اشک ریختمتو بغل عمو

 :عمو زیر لب گفت

 باید قوی باشی بنیتا تو باید انتقام خون خانوادتو بگیری -

 .خواستم هیچ وقت باهاش رو به رو نشیاین آخرین خواسته مادرت بود که من می

خواسته هاش فرار کنی یا باید باهوشون رو به رو بشی و تونی ازسرنوشت و وقت نمیاما هیچ

مقابله کنی و پیروز بشی تا به خواستت برسی یا اینکه تسلیم بشی و بزاری سرنوشت هر بالیی 

 .خواد سرت بیارهمی

 !اما تو تسلیم نشو دخترم بخاطر تموم رنج های که کشیدی تسلیم نشو

عمولی زد اما چیزی رو به من یادآوری کرد که بهم روحیه داد در ظاهر حرف م های عموحرف

 .خواسته قلبی خودم بود

بخاطر مادرو پدرم و بخاطر برادرای بی گناهم باید قوی باشم نفس عمیقی کشیدم و از بغل عمو 

 :بیرون امدم و گفتم
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 !میشه بریم سراغ کتابخونه مامانم؟ -

 :لبخند بی جونی بهم زد و گفت عمو

  خواد بیاد تو رو ببینهمی اره اما قبلش لیندا -

 شه بریم کتابخونه بعدش لیندا رو مالقات کنم!؟نمی -

 !عزیزم لیندا دو روزه منتظره بهوش بیای و تو رو ببینه -

 دو روز؟!یعنی مـ....ن من دو روز بی هوش بودم!؟ -

 : رفت گفتعمو همینطور که به سمت در می

ربت کنار تختت و بخور بعد بیا تا چند دقیقه دیگه دو روز و نصفیه که منو جون به لب کردی ش -

 رسهلیندا می

وقتی به کنار تخت نگاه کردم شربت زعفران با چندتا کاپ کیک و دیدم و تقریبا بهشون حمله 

داد بعد پر کردن خندق کردم خیلی گرسنه بودم و اون ضعف لعنتی اجازه هیچ فکری و بهم نمی

 تو آینه نگاه کردم بالم از جام بلند شدم و به خودم

 از کی این قدر هپلی و چرکو شدی بنیتا؟

آدمای قرن یکم باید بیان جلوت لنگ بندازن بهتره قبل دیدن ساحره خودمو به یه دوش آب گرم 

 مهمون کنم

 کار تنها کنم فکر پذیرایی سمت رفتم و کردم جمع بعد دوش آب گرم سریع موهای بلندم رو

 .بود دریا به رو شیشه تمام دیوار خونه این  معمار مثبت

 .تونه باشهچون گذاشتن دستشویی و حمام کنار آشپزخونه فقط کار یه احمق می

 صدای زنگ در وادارم کرد بایستم و منتظر حضور لیندا بشم که هنوز ننشسته بودم 

 که خوشبختانه انتظارم زیاد طوالنی نشد و وارد پذیرایی شد از بدل ورودش نگاهش خیره من بود

 !کرد باز زبون که شدممی معذب داشتم دیگه گشتمی سوالش  انگار تو وجودم دنبال جواب

 !پس اشتباه نکردم منبع اون همه انرژی تو هسدی -

 : عین خنگا نگاش کردم که گفت
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  !بینم که نظیرش تو هیچ کتابی نیوامدهالبته کال شوتی ولی چیز عجیبی در تو می -

نوی اسرارآمیز چند اشاره کوچک به وجودت شده بود اما فکر البته تو کتاب گنج های مع

 .کردم وجود فرشته مرگی با نشان دختر طبیعت، حقیقت داشته باشهنمی

 :هام انداخت و گفتیه نگاهی به چشم

تونم بخونم از هات میطلبه اما من از چشمی قوی میاتفاقات زیادی در پیش داری که اراده -

  پسش برمیای

 : گفت و بهم داد و آورد بیرون دست تو ساک همراهش کرد و جعبه کوچیکی 

 خورهمی دردت به بعداً وقت از خودت دورش نکنهیچ -

 !این چیه؟ -

 بندیه گردن -

 تونه بکنه؟بند؟! این چه کمکی به من میگردن -

 !کنبند رو هیچ وقت از خودت جدا نبنیتا این یک شوخی نیست واقعا این گردن -

 .هاش سر در نیاوردم اما برای راحت شدن خیالش قبول کردمبا این که از حرف

بعد رفتن لیندا در جعبه رو باز کردم در کمال تعجب پالکش همون فرشته تتو شده رو شونم بود 

خورد و زنجیر پالک از دو طرف به بال که لباسش تماما با نگین های هم رنگ تتو به چشم می

 .لی چشم نواز و زیبا بودهاش وصل بود خی

 بند خیره بودم که با صدای عمو به خودم امدمدونم چند دقیقه به گردننمی

 !خونه مادرت پشیمون شدی؟از رفتن به کتاب -

  نه عمو جون بریم -

 !عمو بدون حرف سمت درخروجی رفت و منم پشت سرش

 هاش شونه رو خیلی روزا این واقعیت رسید انگارخسته و نگران به نظر میچقدر این روزا عمو

 :گفتم و کردم نگاه عمو به تعجب با خونه به رسیدیم وقتی کردمی سنگینی

 !عمو جون مطمئنی درست امدیم؟ -

عمو به یک اره بسنده کرد وقتی وارد حیاط شدیم مثل همیشه سرسبز بود وعطر گل ها آدم رو 

 .کردندمست می
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گشتم که هیچ نشونی ازشون تو ذهنم نداشتم خاطرهایی میاین جا جایی بود که من قبال دنبال 

 کردم به خانوادم نزدیکماما وقتی تو این خونه بودم حس می

 .ندیدم ایکتابخونه تاحاال اما داد یکی دو روز اینجا بمونمامدیم عمو اجازه میهر وقت شمال می

 .ونه رو آماده کنهوارد خونه شدیم مرتب بود انگار عمو به سرایدار سپرده بود که خ

 :عمو سمت پله ها رفت و منم پشت سرش راه افتادم به ته راه رو رسید و رو به من گفت

 !دستت رو خراش بده و خونت رو به این قسمت از دیوار بکش _

با تعجب نگاهش کردم که با کالفگی گفت نگران نباش خونت رو بریز به وسط گل سرخ کاغذ 

 گل وسط به مالیدم رو خونم  و کردم سوراخ رو دستم داد عمو که سنجاقی دیواری با

هنوز چند ثانیه نگذشته بود که دیوار به حالت کشویی کنار رفت و به جاش یه راه پله نسبتا 

 .تاریک جلو رومون بود با تعجب به قدم جلو گذاشتم که چراغ زیر زمین روشن شد

اما وجود عمو و چهره کنجکاو و نگرانش زنم کردم من وسط یه فیلم تخیلی دارم قدم میحس می

کشید رو همه فرضیه های ذهنم بعد بیست الی سی پله رسیدیم وسط یه یه خط بطالن می

قشنگ دور تا دورش کتاب بود و وسط اتاق یه میز که چندتا کتاب و کاغذ به کتابخونه نقلی و

 .خورد که به نظر دست خط مامان بودندچشم می

 :از نظر گذروند و گفت عمو کل کتابخونه رو

کردم داره از درد زد فکر میوقتی آرتمیس داشت از این کتابخونه و راه ورود بهش حرف می -

فهمم این من بودم که سیزده سال تو هزیون و وسط کتابخونه ام می که حاال اما گههزیون می

کردم م و آدم مخفی میکردم و با محدود کردن تو به خیالم تو رو از عالاراجیف مغزم زندگی می

 تو خطری وسط تو حاال آوردم کم که ازت محافظت کنم اما چی شد؟! من جلو بازی سرنوشت 

رو دسته وحشیش تو خودت شدی نقش اول یه بازی  دار و انجمن جذب عامل شدی خودت

 :خطرناک و من کاری ازم برم نمیاد.عمو آهی کشید و ادامه داد

 داشتی صدام بزنمن میرم باال هرچی الزم  -

 تکون دادم و خیره شدم به کتاب هاسرم رو

 !راز این کتابخونه چیه؟

 خواد به من بگه؟مامان با این کتابخونه چی رو می
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پشت میز که نشستم چشمم خورد به کشو میز کشیدمش اما باز نشد قفل بود اما کلیش 

 !کجاست؟! به قفل کشو دقت کردم مدلش رو تاحاال ندیده بودم

 ی شعله شبیه آب،یکی قطره شبیه یکی  یه گل چهار برگ که هر برگش یه شکل بود شکل

 .بود خاک تپه یه شبیه آخری و باد گرد شبیه ویکی آتیش

 کردم این قفل برگرفته از یه مفهموم خاصه؟عجیب بود چرا حس می

ه یعنی بعد کمی فکر کردن متوجه شدم این قفل از مفهموم چهار عنصر اصلی طبیعت ساخته شد

 !آب،باد،خاک و آتش

  هرچی رو میز دنبال کلیدش گشتم پیدا نکردم با عصبانیت دم دستی ترین کتاب رو پرت کردم

 سرعت و با برداشتمش کشو کلید فهمیدم که چیزی از الش افتاد رو زمین نزدیک تر که رفتم

 . گذاشتم سرجاش دقت با و کشو سراغ رفتم

 تیکی باز شد به داخل کشو نگاه کردم با دقت سرجاش گذاشتم که با صدای

یه پاکت بود داخلش رو نگاه کردم یک کاغذ بود و یه شی براق پاکت رو سر و ته کردم و به 

 هایچشم با گرگ یه طرح با انگشتر یک جز نبود چیزی  براق شی اون محتوای رو میز نگاه کردم

 پخش بدنم کل به هامانگشت از گرمایی حس که کردم دستش سریع بود باحالی چیز رنگ نیلی

 که بیارم در دستم از رو انگشتر خواستم ترس با نبود گرما اون از خبری ثانیه چند بعد و شد

باال رفتم و وارد سرویس شدم تا تونستم کف صابون مالیدم هرچی سعی  ها پله از عجله نشدبا

 زدمکردم از انگشتم در بیاد فایده نداشت که نداشت با ترس عمو رو صدا 

  کمک بیا عمو! عمو -

 .کشیدمی نفس درمیون یکی بود و  عمو بی چاره با حول و وال امد سراغم رنگش پریده

 !چ...ی چییی شده؟ -

 :کنم در نمیاد عمو نفسی کشید و گفتعمو بیا این انگشتر رو از دستم جدا کن هر کاری می -

 تو که منو نصف عمر کردی دختر -

 بزرگ دستم به اینکه با کردم دستش وقتی از کردمپیدا مامان کشو تو روعمو جون این انگشتر  -

 : گفت و کرد نگاه انگشتم به تعجب با عمو شهنمی جدا دستم از بود
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  خالکوبیه یه انگار این دختر نیست کار در انگشتری بنیتا این این جا رو نگاه کن -

با این حرف عمو نگاهم به به انگشتم افتاد دیگه خبری از انگشتر نبود!به جاش روی 

 به عجز بود؟با مصیبتی چه دیگه این.دادم قورت سختی به و دهنم آب بود گرگ یه شکل انگشتم 

 :کالفه بودعمو دستی الیه موهای زیتونیش کشید و گفت هم اون کردم نگاه عمو

 .بریم کن جمع رو وسایلت برو تهران موندن این جا دیگه صالح نیستبهتره زودتر برگردیم  -

سرم رو تکون دادم ودوباره رفتم تو زیر زمین هرچی که رو میز بود و زدم زیر بغلم و دوباره رفتم 

 :باال عمو منتظرم بودگفتم

 : حاال چطور این دیوار رو شکل اولش کنیم!؟عمو گفت -

 نی ببیندیشتوطور که باز ش کردی میهمون -

دوباره دستم رو خراش دادم و روی همون گل سرخ ریختم و در بسته شدبعد جمع کردن وسایل 

 حال در مدام ذهنم اما کردمی تقال خواب ای ذره برای هام چشم و بودم خسته راهی شدیم

 :داد فکر کنم چند ساعتی گذشت که عمو گفتاخیر بود و اجازه خواب نمی اتفاقات کنکاش

 .رسیدیم -

از جام بلند شدم رفتم سراغ کتاب  بردبخش خوردم اما خوابم نمیرفتیم تو خونه از کشو یک آرام

های مامان همه به زبون عجیب و غریبی بودن که سر در نیاوردم جز یکی که به فارسی و ادبیات 

 بیعتط دختر موضوع به رسیدم خوندممی  طور که داشتمخیلی قدیمی نوشته شده بود. همین

 خبر که افتادم عمو های حرف یاد یهو ؟!کجا اما بودم شنیده جا به بود؛ آشنا برام اصطالح این

 بیشتر خوندممی هرچی کردم کتاب تو رو سرم کنجکاوی با طبیعته دختر که گفتمی مامان

 .چهار عنصر اون هم به راحتی نفس کشیدن کنترل کردممی تعجب

که خالکوبی فرشته بود شروع کرد به سوختن، انگار هم  احساس کردم شونه راستم همون جا

کردند.هنوز درگیر سوزش شونم بودم که یه سایه پشت زمان چندین سوزن و تو پوستم فرو می

 .پنجره دیدم کمی نزدیک که رفتم یهو شیشه شکسته شد و یه آدم بهم حمله کرد

تو شاهرگم حس  ن دندوناش روفرو رفتبه حدی ترسیده بودم که قدرت جیغ کشیدن هم نداشتم 

کرد که بیهوش بشم که یهو اون جسم جلو چشم هام کردم خستگی و ترس داشت بهم غلبه می
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به خاکستر تبدیل شدبا تعجب سرجام نشستم که با یکی از اون خوناشام های اون روزی رو به رو 

 :شدم آب دهنم قورت دادم و بهش خیره شدم و گفتم

 :ت شد؟! پوزخندی زد و گفتتو دیگه از کجا پیدا -

 فسقلی؟ دادم نجات رو جونت که عوض تشکرکردنته -

 :با عصبانیت گفتم

 سالمه هیجده فسقلی خودتی؛ من -

 :پوزخندی زد و گفت

درضمن من با این هیکل شبیه  کردم همش چهارده سالت باشه کوچولواووو جدی من فکر می -

خندم گرفت بیشتر شبیه غول های بی شاخ و دم  فسقلی هام؟!یه نگاه به ظاهرش انداختم خودمم

 :بودبا دستمال گردنم رو پاک کرد و چسب زدو زیر لب گفت

 .کنهبوی خونت محشره ادم رو دیونه می -

با این حرفش به خودم لرزیدم دوباره یادم افتاد اون یه خوناشامه آب دهنم رو قورت دادم و 

 : گفتم

  از اینجا برو -

 :پریدم دستاشو باال گرفت و گفت با دیدن رنگ و روی

 .خیلی خب خیلی خب نترس دارم میرم -

 .و در عرض چند ثانیه رفت انگار از اول نبود چرا خالکوبیم سوخت؛ اون کی بود بهم حمله کرد

 بودم خواب عالم تو قدر به این ها فکر کردم که خوابم برداینو کله این پسره از کجا پیدا شد، سر 

 .پریدم خواب از مهیبی صدای با که

 رو اتاق در ترس با شدم برم و دور غلیظ دود متوجه تازه افتادم سرفه به کشیدم نفس که همین

سوخت. با کمک کیوان همه رو بردیم می آتیش تو داشت خونه کل اینا عمو سراغ رفتم و کردم باز

 و دماغ جلو و کردم خیس آب با و کردم باز رو بودم بسته سرم به سردرد بخاطر که شالی حیاط

 بخاطر که مقطع های نفس وبا گرفت رو جلوم عمو خونه تو برم خواستم تا پوشوندم رو دهنم

 : گفت بود هاشریه توی هایدود
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 !نرو دخترم خطرناکه -

 .تونم بیخیال گذشتم بشمجاست نمیعمو مدارک همه و کتاب های مادرم اون -

کنتور و برق و گاز رو قطع کن البته اگه بخاطر جرقه و  سریع دستم رو کشیدم و به کیوان گفتم

 رو هرچی مدارکمو و مامان های کتاب اول اتصالی برق بدبخت نشده باشیم و سریع رفتم تو خونه

 مدارک بعد یه ساک برداشتم و رفتم سمت اتاق کار عمو تا اسناد رو و تو،کولم ریختم رو بود میزم

 !ببنده ور درش باشه کرده فراموش همیشه عمومثل کردممی دعا فقط بردارم رو همه

سریع هرچی سند و پول بود رو ریختم  .مثل این که این بار خدا صدامو شنیدچون درش باز بود

 داشت سینم برداشتم هم رو کنسول افتاد سریع اون ها یتوساک. که چشمم به چند تا گوشی رو

 که همین حیاط تو رسوندم رو خودم بود بودهرجوری شده سخت برام کشیدن نفس و سوختمی

 تر عقب متری چند هممون که بود زیاد حدی به انفجار موج شد منفجر خونه انگار زمین نشستم

 !شدیم پرت

هام رو با درد بستم سوخت چشمخراش های پوستم میبدنم درد گرفته بود چند جای بدنم بخاطر

هام رو باز کنم باز هم همون مرد سر شبی که جونم هام باعث شد چشمکه خنکی آب بین لب

 تو کوبید که بردمی خوابم داشت نجات داد همون غول بی شاخ و دم همون خوناشام مهربون 

 :گفتم لب شدزیر گرد دستاش کف اندازه هامچشم صورتم

 ی روانیالهی دستت بشکنه مرتیکه -

 :ابروهاشو باال انداخت و گفت

 هاشنیدم چی گفتی -

 :با پرویی دهنم رو کج کردم و گفتم

 !، بهترکه شنیدی؛ از این بعد هم بلندتر میگم همه بشنونبه درک -

 !کلکلمون خاتمه دادیمکرد؛ به با صدای عمو که نگران منو صدا می

 !بنیتا عمو خوبی؟ -

 !کنماره عمو فقط یکم احساس خستگی و کسلی می -

 :اون غول عین قاشق نشُسته پرید وسط حرفمون و گفت
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 البته و گرم نوشیدنی و غذا با  چون اکسیژن خونت پایین امده و حسابی دود نوش جون کردی -

ده گن اون برای رو قیافم منم و داد تکون تایید نشون به رو سرشعمو شیمی خوب استراحت یکم

بک کج کردم که دوباره ابروهاشو باال انداخت و لباشو به دندون گرفت فکرکنم خندش گرفت و 

رقصم و روی سنگ پای قزوین رو دونه من نزده میبدبخت نمی خندید.بخاطر پررو نشدن من نمی

 و سوزی آتیش فهمیدن خونه کردن رو و زیر بعد دوستاش و غوله آقا این خالصه سفید کردم

بلکه جادو عاملش بوده ربطی نه به نشت گاز نه جرقه داشته نه با مواد مخصوص احتراق  انفجار

 افکارمون تو پرید پا جفت غوله آقا که بودیم کردن فکر حال در ؟همه باشه تونهمی کی کار اما بود

 :گفت و

 !نید چی پیدا کردمیبب -

 .ستاره که وسطش هالل ماه به رنگ سرخ بود ک نشان ازنگاه کردم یبه دستش که 

من که نفهمیدم چی بود اما هرچی که بود عصاب یکی از اون خوناشامای گنده بک رو خراب کرد، 

 :چون با عصبانیت درخت شصت هفتاد ساله رو گرفت نصف کرد.غوله با استرس گفت

 !هی آروم باش رفیق -

و الیه موهای خوش حالتش کشید.عمو چهرش تو ر تکون داد و دستشو ر یارو هم عین بز سرش

مردم این عالمت چیه که می  فضولی از هم رفته بود و غم نگاهش رو تیره کرده بود.دیگه داشتم 

نه از گذشته  همه رو به هم ریخته و من بی خبرم البته من همیشه دو هیچ از دنیا عقبم!

 !کنمدونم موندم برای چی زندم و اکسیژن حروم میحال می از دونستم نه آینده نهمی

کالفه نشستم زمین که یهو خالکوبیم مثل سر شب شروع کرد به سوختن از تکرار اون لحظه به 

 .خودم لرزیدم و تو خودم جمع شدم

چند نفر دورم ایستادن و گارد گرفتن طولی نکشید که درگیری شروع شد که مثلش رو حتی 

زدند که هنوز یه هم می پشت رو حرکات و کردندمی حمله هم به سریع انقدر ندیدم فیلما همتو

شدم با صدای تمسخر آمیز غوله به خودم افلگیر میغشون حرکت رو حضم نکردم با حرکت بعدی

 .امدم

 !بیند مگس میره -

 چی رو؟ -
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 !دهنتو عزیزم -

 :با اخم صورتم رو به سمت دیگه ای چرخوندم که ادامه داد

 !بینی این درگیری برای ما مثل اب خوردنهاین سرعت و ظرافت تو درگیری رو می -

 !واقعاً؟ -

 ترین سخت و شه،می برار هزار سرعتت و اوهوم، وقتی خوناشام میشی قدرت شنوایی، و بینایی، -

 !شهمی راحت برات کارا

 !دنیای عجیبی دارین جذاب اما خشن -

 .گیریکم کم خودت یاد می خیلی چیزهای دیگه هم هست که -

دونم این حجم از تغییر تو زندگیم رو چقدر همیشه دنبال هیجان و یه کار تازه بودم اما نمی -

 .تونم تحمل کنممی

 :هام خیره شد و گفتشونه هام رو گرفت و من رو چرخوند سمت خودش و توی چشم

بی دلیل وارد  کس دونم هیچیشناسمت اما این رو مبنیتا من چند روز بیشتر نیست که می -

 برگزیده تو که داره چیزی تو ذات و روح حتما شه اونم به عنوان فرشته مرگدنیای ماوراء نمی

 تازه و دوشته رو بزرگی مسئولیت بدی نجات رو ها خیلی زندگی که داری رو این قدرت تو شدی

 نفر آخرین لحظه همون درست و شدم خیره اینا عمو به و دادم تکون رو سرم.نزن جا راهی اول

 : با تعجب گفتم !شد تبدیل خاکستر به هم

 اون آدم چطور خاکستر شد!؟ -

 :طور که نگاهش به رو به رو بود گفتهمون

میرن به خاکستر تبدیل اون آدم نبود یک خوناشام سیاه بود خوناشام های سیاه وقتی می -

 . میشن

 !بود دور روحم و ذهن از که واقعیتی همه این از ماجرا و تغییر همه این از بودم خسته

 که حدی به خواستمی طوالنی خواب یک دلم شد،از این حجم اطالعات مغزم داشت منفجر می

 و نشستم ماشین تو رفتم عمو زن کمک با باشه عادی زندگیم و شدممی بیدار خواب از که بعدش

 هایی راز چه نبود معلوم که تاریکی این به شب، سیاهی به شدم خیره شیشه به چسبوندم رو سرم

چه موجوداتی رو توی آغوشش مخفی کرده فکرم درگیر سرنوشتی شد  و داده جا خودش دل تو
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دونم قراره با چی رو به رو بشم و با کی و برای که معلوم نیست چه خواب هایی برام دیده نمی

 کابوس یه وسط انگار ناراضی یا ام راضی دونم؛نمی دونم خوشحالم یا ناراحتچی بجنگم نمی

دونم من برای انتقام به هم خطرناک اما این رو خوب میجذا برام هم که.زنممی پا و دست

ازکسایی که خانوادم رو ازم گرفتن و من رو از محبت مادرم و امنیت پدرم محروم کردن آمادم و 

مصوبین تنهایی هام رو  بی صبرانه منتظر اون لحظه ای ام که کامل از گذشته بفهمم و تموم

مجازات کنم لیندا به عمو گفته حافظه من تموم خاطرات رو داره حتی اونایی که ندیدم و متعلق 

 از تر زود امیدوارم فقط بزرگ شوک یک بیاد یادم چیز همه تا الزمه شوک  به خانوادمه فقط یک

 .شدم پیاده ماشین از و امدم خودم به عمو صدای با بیام در وگنگی خبری بی

به ساختمون رو به روم خیره شدم و لبخند کجی زدم خونه ای که خانوادم توش سوخت و به 

اصرار من تعمیر شده و امشب بعد سیزده سال برگشتیم به جایی که مأمن خاطراتی که ازشون 

اوردم خونه کردم و بهش پناه میبی خبرم جایی که وقتی از عالم و آدم خسته بودم فرار می

شد خونه خوشبختی و ذاشتن میریم خونه ای که پدرم دیگه توش نیست؛ جایی که اگه میپد

آرامش من کاش سرنوشت کمی قلم تلخ نویسش رو کنار بذاره.وکمی قشنگی هاش رو برام رقم 

 :بزنه. نزدیک عمو شدم و گفتم

 !یومدعمو اتیش سوزی و انفجار صدای بلندی داشت اما هیچ کس نفهمید و آتش نشانی ن -

 :عمو آهی کشید و گفت

این شگرد جادو سیاهه که کسی غیر کسایی که محکوم میشن بهش و کسایی که بخشی از  -

 !شنماورا هستن متوجه وقوعش نمی

 (سیامند)

هنوز ننشسته  .ی کیاناش، به خونه برادر مرحومش رفتیم؛ خونهبعد رسوندن فرهاد و خانواده

 که این مثل بود؛ گرم خونش.کرد پذیرایی های خون از ماز لیوانبودیم که دامون با یک سینی پر ا

شکار رو تخلیه کرده بود. با لذت نصف لیوان رو خوردم که با حرف کیان حواسم بهش جمع  تازه

 .شد

دونیم دنبال دختر طبیعت هستن، دوحمله امشب بی دلیل نبوده؛ معلومه بوهایی بردن! اما نمی -
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 یا فرشته مرگ؟

 :صندلیش تکیه زد و دست هاش رو به هم گره زد و گفتهایکا به 

به نظرم دنبال دختر طبیعت امدن چون فرشته مرگ ماهنوز قدرتش فعال نشده تا کسی رو  -

متوجه خودش کنه فقط دو راه هست برای تشخیصش که یکیش خالکوبیشه که فعال از دید همه 

کسی نزدیکش نباشه هویتش رو مخفیه و دومی هم بوی خونش که تا وقتی زخمی نشه و یا 

اما من فکرم درگیر این بودکه اگه دنبال  .فهمه.کیان سرش رو تکون داد به لیوانش خیره شدنمی

 !دختر طبیعت امدن چطوری به بنیتا رسیدن؟

 :کمی خون تو لیوانم و مزه کردم و گفتم

 خبرهستن چطوری از وجود دختر طبیعت آگاه شدن!؟اگه از فرشته مرگ بی -

 :طور که سرش تو گوشی بود گفتریو همینآ

به بانوی طبیعت  ای شنیدم در مورد این که گرگینه های محافظ، بخاطر این که من یک افسانه -

یا همون دختر طبیعتِ قبل از آرتمیس مدیون بودند؛ برای جبران عهدنامه ای نوشتن که نسل به 

نشان گرگ ساختن و با جادویی خاص نسل به دختر طبیعت خدمت کنن از این رو انگشتری با 

به دختر طبیعت پیوند دادن که وقتی اون رو دست کنه تموم گرگینه های محافظ متوجه امدنش 

 چون نشده تایید افسانه این بودن غلط یا بودن درست البته  دونمبشن حاال چه جوریش رو نمی

 با کیان .گذرهمی مرگش از سال دویست کرده دست رو انگشتر این که طبیعتی دختر آخرین

 :تیکه شد بعد با عصبانیت گفت هزار که دیوار به کرد پرت رو لیوانش عصبانیت

فهمم چرا االن که بعد صد سال منتظر همچنین لحظه ای ام باید دختر طبیعت و فرشته نمی -

 مرگ یک نفر باشه؟

 :دامون باز با خنگیش سوهان شد رو عصاب کیان و گفت

 .که به نفع ماسته قدرتش هرچی بیشتر باشهخب چه عیبی دار -

 :کیان سرخ شد و از روی همون میز خم شد تو صورتش و غرید

حاال جدا از انجمن باید این دختر رو از خوناشام های سپید و سیاه وگرگینه  عیبش اینه که -

 وقتی تا که خطرناک بازی یه تو افتادیم رسماً های محافظ هم مخفی کنیم این به این معنی که 

قتی بفهمن فرشته مرگ و دختر و بدتر همه از.باخته دوسر نیاره دست به رو قدرتش دختر این
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 .زنندست به هر کاری می یا نابودیش طبیعت یه نفرن همه اونا برای تصاحب قدرتش

 تو انجمن جاسوس طرفی از اومدواقعا وضعیت بدی بود همه ناراحت بودیم و کاری ازمون برنمی

 بنیتا اگه طرفی از و بود؛ داده لو رو طبیعت دختر وجود خبر زود خیلی محافظ های گرگ

بندم از رفت با فعال شدن اخطار قرمز روی دستشد وجود فرشته مرگ هم لو میسایی میشنا

 :جاپریدم که همه با تعجب به من نگاه کردن با وحشت گفتم

 !بنیتا تو خطره -

 :ازش گفت کیان سریع رفت سمت پنجره قبل پریدن

بعدا باید توضیح بدی سیامند بعد رو به  بدون اطالع من بندتبرای فعال کردن اخطار دست -

 : بقیه گفت

خوام فرشته رو از دست بدم و پرید.ماهم پشت سرش پریدیم و شروع کردیم به بجنبین نمی -

دقیقه نشده بود  دویدیم و هنوز دوکردبا سرعت میدویدن تاریکی شب کار رو برامون راحت تر می

گذشته نگاه  تکرار به داشتن ناباور همه و سوختمی آتیش تو داشت خونه که رسیدیم خونه کمال

کردن به سوختن خونه ای که سیزده سال پیش همین اتفاق براش افتاده بود و ما بهترین می

محافظمون رو از دست دادیم با فکر به بنیتا زودتر به خودم امدم و رفتم تو خونه نه من اجازه 

اهر کوچولو خو شم اما نجاتش میدمنمیدم بنیتا مثل ستاره منو تنها بزاره شده تو آتیش ذوب می

 .نترس من دارم میام

من بنیتا و دختر عموش رو آوردم بیرون بنیتا بیهوش بود ولی نبض منظمش خیالم رو راحت 

کردکیان وهایکا و آریو به فرهاد و زنش و پسرش کمک کردن.حال لیلی خیلی بد بود انگار 

بود فرهاد باید سوخته بود آریو زخماش رو چک کرد. که سرشو با ناراحتی تکون دادفرصتی ن

 .گرفت که شاهد مرگ همسرش باشه یا بقیه عمرشو کنار یه خوناشام سر کنهتصمیم می

فرهاد به لیلی نگاه کرد لیلی سرشو به نشونه منفی تکون داد و من برای بار اول هق هق از ته دل 

د.یعنی فرهاد رو شنیدم لیلی راضی نبود که تبدیل بشه و فرهاد هم به احترامش قبول کرده بو

 ؟یهو شه.نمی تموم چرا امشب مزخرفیه شب عجب چاره ای نداشت کالفه موهام رو چنگ زدم

 دامون شهنمی باورم کرد لیلی شاهرگ وارد رو نیشش دندونای و لیلی سراغ رفت سرعت با دامون

 مثل رو لیلی دامون، دونستممی زن اون خواسته به بست چشم لیلی به ومحبتش عالقه بخاطر
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 به خدا گذرهدونستم این بار کیان به راحتی از خطای دامون نمیدوست داره اما اینم می مادرش

 میشه تبدیل اون دیگه ساعت چند تا و  .شد بسته لیلی های چشم شق کله ی پسره برسه دادت

 سرد بغل تو خودشو بچه یه مثل که دامون به بود خیره نگاهمون نابارور هممون ما از یکی به

 :کرده بود و زیر لب هی تکرار میکرد جمع لیلی

 .ذارمنمی بری دستم از ذارمنمی  خوام تو رو ازمن بگیرن مامان لیلی ببخش منونمی  -

 (بنیتا)

تونستم حتی چشم هام رو باز کنم انگار یه تریلی هیجده چرخ کرد و از خستگی نمیبدنم درد می

برد. که عطر نیمرو با دوباره داشت خوابم میاز روم رد شده بود و بعد با کاردک منو جمع کردن 

 شدم رو به رو آدم  گله یه با که بشم بلند کره ذوب شده وادارم کرد بیدار بشم غلتی سرجام زدم

 رو من شب اون که تربیت بی خوناشام اون و غوله آقا جز نبود آشنا برام کدومشون هیچ که

 :گفت و امد حرف به غوله ترسوندآقا

 !بیدار شدی فسقلی؟باالخره  -

 :اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم

 با زنمت که .. فسقلی خودتی و هفت جد و آبادته یه بار دیگه بهم بگی فسقلی چنان می -

 بود توهم اخماش چنان نبود دنیا تواین اصال که یکیشون جز به البته شدم خفه همشون پوزخند

 داره دعوا هم خودش با انگار

 خوردن به کردم شروع اشتها با حرف بدون و سینی نیمرو و نون بربری رو آقا غوله جلوم گذاشت 

 لیسیدمش کیانا قول به و آوردم، در قشنگ هم ظرف تهه که بودم گرسنه انقدر

 یک بود کیانا دادن حرص برای که مزخرفم عادت طبق و باال دادم بعد هم لیوان چای شیرین رو

 رداشت و مصادف شد با خنده اون نره غوالب رو خونه کل صداش که زدم گلویی باد

از خجالت سرخ شدم اما مثل همیشه خودم رو زدم به کوچه علی چپ و از آب و هواش لذت بردم 

تو همین فکرها بودم که تلفنم زنگ خورد هرچی گشتم پیداش نکردم صداش بود خود گور به 

امدم  امدم جواب بدم قطع شد، تا اما کردم داشپی گشتن کلی بعد که ستکجا گورش معلوم نبود

 دوباره زنگ خورد سریع جواب دادم که صدای کیانا از ته چاه و بریده بریده می اومدفحش بدم

  بن.....یتا ما...ام....دیم...شمال -
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  اهههشانس این به لعنت و زارت قطع شد 

 :نیست که آقا غوله گفتگفت در دسترس کردم به کیانا زنگ بزنم میهرچی سعی می

 زیاد تالش نکن آنتن اونجا تقریباً صفره -

 چیزی نگفتم ولی حسابی دلم گرفت چرا منو با خودشون نبردن مگه جزئی از خانوادشون نبودم؟

 ترین حرفی حباب بغضم بترکه واشکام صورتم روچنان بغض کردم که ممکن بود با کوچک

 شدم به نشان گرگ انگشتمبشورن سرم رو انداختم پایین و خیره 

کم غصه داشتم که حاال باید دردسر این روزا رو هم تنهایی به دوش بکشم از کی انقدر بی کس 

 بود؟ من شده بودم؟ چرا هرچی سنگ بود برای پای لنگ وافلیج 

پشتم رو کردم به خوناشام هایی که انگار خواسته و ناخواسته باید باهاشون همراهی کنم انقدر 

  شون تیکه تیکه بشمدار بود که حاضر بودم به دست دلم غصه

دیگ ترس از مرگ آخرین نقطه کور زندگیم بود. شاید هم راه نجاتم بود با صدای آقا غوله درست 

 کنار گوشم جا خوردم کی امد کنارم که متوجه حضورش نشدم؟

 کنی؟به چی فکر می -

 !به همه چی و هیچی -

نگاشو دوخت به پنجره که یه گوشه از حیاط بی روح رو به تصویر  نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره

 :کشیده بود و گفت

 !کنی به این که چرا خانوادت تو رو تنها گذاشتن؟داری فکر می -

 : حرفی نزدم که ادامه داد

خونه که آتیش سوزی شد ما امدیم کمک تقریباً به موقع رسیدیم ولی متاسفانه لیلی سوخت و  -

دی دو راه بیشتر نبود یکی این که منتظر جون دادنش باشیم و یکی این که اون رو تو بیهوش بو

آشام با شوک بهش نگاه کردم اما اون هنوز خیره به بیرون بود بعد یه تبدیل کنیم به یک خون

 :مکث طوالنی گفت

س ت و خانوادش این شانرئیس ما مخالف تبدیل بدون برنامه است اما بخاطر شناختش به عمو -

 .ت هم احترام گذاشتت مخالف بود و عمورو بهشون داد که زن عمو

 :پریدم تو حرفش و گفتم
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 !زن عمو فوت کرد؟ -

 :از گوشه چشمش نگاهی بهم انداخت و گفت

 .نه یکی از بچه هامون به دالیل شخصی خود سرانه اون رو تبدیل کرد -

ون بهش خ جنون ازتبدیلش ههمون شوکه شدیم شرایط زن عموت خوب نبود بعد چند ساعت 

دست داد عطش برای خون اگه کنترل نشه مشکالت زیادی رو به بار میاره؛ کنترلش کردیم اما 

 و کشید بو و کرد نزدیکم خون تو برای یه خوناشام تازه وارد مثل اکسیر زندگیه بعد سرشو رو

 کمی رو خودم کنندست محسور خونت بوی هم نداری پوستت روی زخمی وقتی حتی گفت

 :ه لبخند کجی زد بدون توجه بهش گفتمک کشیدم عقب

 .خوام تو این شرایط کنار خانوادم باشماما من می -

تا امد جوابم رو بده صدای جر و بحث دوستاش بلند شد اون خوناشام اخموعه با اون بی تربیته 

باد خودشو بینشون کردن تا مشتاشون رفت باال آقا غوله با سرعت باهم داشتن دیوانه وار بحث می

 .انداخت و مانع شد و بقیه تازه به خودشون امدن هر کدوم بازوی یکی شون رو گرفتن

شد یکم بزن بزن کنن دستم رو گذاشتم زیر چونم و به این صحنه جالب خیره شدم کاش می

م طور که تو ذهنم درگیر اینا بودم با داد اخموئه پریدببینم چه جوری از پس هم بر میان همین

هوا زیر لب فحشی بهش دادم که چپ چپ نگاهم کرد اوه اوه اصن یادم نبود اینا قدرت 

 :شنواییشون خیلی باالست لبم رو به دندون گرفتم که اخموئه گفت

کنم اما تنبیهت سرجاشه بهتره پای گندی دامون این آخرین باریه که از کشتنت صرف نظر می -

 :نم. عین قاشق نشسته پریدم وسط و گفتمکه زدی بمونی دامون هم جواب داد میمو

 .کرد نگام ولی به نظر من کرگدنی نه میمون که با عصبانیت  -

خیز برداشت سمتم که پشت آقا غوله قایم شدم از اون ور هم بقیه اون بی تربیت رو گرفتن منم 

که باعث شد آوردم بیرون و چشم هام رو چپ کردم براش با پررویی تمام زبونم تا جایی که می

 :خنده همه شد و جو یکم آروم شد.که اون اخموئه گفت

 و ببخشتت کنی راضی رو اون باید خانوادش و لیلی دامون به عنوان تنبیه میری شمال پیش -

 بکشیش و بیرون بکشی سینش از رو قلبش خواست ازت اگه حتی ؟! بکنی خواست ازت  هرکاری

 :اد گفتد با و میز رو کوبید چنان بزنه حرفی خواست دامون تا
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 خوام چیزی بشنوم.نمی -

من از ترس خودم رو چسبوندم به اقا غوله و اون بدبخت هم دهنش رو بست با عصبانیت خواست 

 : از در بره بیرون که دوباره اون بداخالقه گفت

درضمن تا وقتی صالح بدونم تو هیچ ماموریتی حق شرکت نداری و سرپیچی از هر حرفم  -

و چنان کوبید ر. بعد شنیدن این حرف از اتاق رفت بیرون و در ستتنبیه بدتر از اینا مصادف با یه

 .که خونه لرزید

  سکوت بدی فضا رو پر کرده بود هیچ کس جرئت نفس کشیدن نداشت

هم رفت از اتاق بیرون که نفسم رو دادم بیرون و یه آخیش کشدار گفتم که همشون  که اون اخمو

 :روی یک صندلی لم دادم و گفتممنو نگاه کردن رفتم 

 .چیه بابا انقدر این یارو اخمو و گوشت تلخه که با خودشم دعوا داره -

 :همشون امدن نشستن که گفتم

 :خوام با این دامیه دامونه چیه اون برم پیش خانوادم.که آقا غوله گفتمنم می -

   شهنمی -

 :تقریباً رفتم تو صورتش و با عصبانیت گفتم

 :شون گفتکنی؟!یکی دیگهن وقت؟!شدن و نشدنش رو شما تایین میچرا او -

 !به دو دلیل -

 :سکوت کردم که ادامه داد

اول این که رفتن به اونجا خطرناکه چون زن عموت یه خوناشام تازه تبدیل شدس و کنترلی رو  -

 خواستنیه خیلی براش خون توکه   به برسه چه ناکهخطر اونجا خانوادش وجود رفتارش نداره 

ین که چندتا گروه متوجه وجود دختر طبیعت که تو باشی شدن و رفتن تو اونجا هم باعث ا دوم

 .شهبه خطر افتادن تو هم خانوادت می

گفتن از دیشب تا حاال سه حمله متوالی بخاطر من جون اونا رو خطر انداخته آخر سر راست می

 !و بچه بازی خانوادم رو به خطر بندازمهم این بال سر زن عمو امد نباید بخاطر احساسات 

 .مجبور بودم به این خوناشاما اعتماد کنم و کنارشون بمونم

 .حداقل تا وقتی که بتونم راهی پیدا کنم که خانوادم رو تو دردسر تازه ای نندازم
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 !با صدای آقا غوله به خودم امدم

اول از همه رفت اسمش دامون بود  حاال که قراره باهم همکار بشیم بهتره باهم آشنا بشیم اونی -

یه عضو تقریباً جوونه حدود بیست ساله تبدیل شده و کلش پر بادهای سرگردونه که آخرهم کار 

 .دستش میده

 .سعی کردم قیافه دامون رو بخاطر بیارم اما جز چشم های عسلی عصبیش چیزی یادم نیومد

شت و قدش خیلی بلند دا درشتی هیکل غوله آقا به شدم خیره آقا غوله ادامه داد منم سیامندم

 .بود!چشم های سیاهش پر شیطنت بود و قیافه خوبی داشت

 : یکی دیگه شون گفت

 !شم خوشبختم از آشنایت بنیتامنم دیاکو هستم یه جورایی پزشک گروه حساب می -

 :بهش لبخند زدم و گفتم

 همچنین -

 :م بعدی گفتشد احساس آرامش کنقیافه آروم و چشمای سبزش باعث می!

 .خوشبختم منم آریو هستم  -

 چهره مهربونی داشت بهش لبخند زدم و گفتم:همچنین

 :بعدی گفت

 !منم هوتنم -

قیافه مرموز و طرز حرف زدنش یه جوری بود که اصال باهاش حال نکردم. و فقط سرم رو تکون 

 .کردم کجی دلمم کلی براش دهندادم براش البته تو

 : بعدی گفت

 !هایکا هستم خوشبختممنم  -

 :ای داشت و به نظرم رئیس این بود برای همین گفتمچهره پخته

 شما باید رئیس باشین درسته!؟ -

 :که تک خنده ای کرد و گفت

 .برننه خوشبختانه چون هیچ کدوم از این غول بیابونی ها ازم حساب نمی -

 : ریز خندیدم و گفتم
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 !پس رئیس کیه؟ -

 : انداخت گفتسیامند ابروهاش و باال

 !با خودش دعوا داشت رئیسمونه کرد و به قول توهمون دیونه ای که داشت با دامون بحث می

 :به تعجب گفتم

 !نه -

 :سیامند ادامو در آورد گفت

 !اره -

 :با تعجب و شک ادامه دادم

 . خورد سنس کم تر باشهولی آخه اون که خیلی جوون بود یعنی از همتون می -

 :سیامندگفت

 .ولی از هممون فسیل تره درضمن رئیس کل خوناشام های آسیا هم هست -

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 !گین که من چی گفتم ؟!نهشما که بهش نمی -

 :هایکا گفت

 !نه خیالت راحت -

 :سیامند رو بهش گفت

 !ذاشتی یکم بترسونیمشعه هایکا چرا لو دادی می -

رو باال انداخت زیر لب یه بچه پررویی نثارش کردم که طولی چپ نگاش کردم که ابروهاش  چپ

 :نکشید همشون بلند شدن رفتن جز سیامند بهش گفتم

 ای بری؟وختو نمی -

 !نچ -

 !کارو زندگی نداری ؟ -

 نچ -

 !نچ و مرگ غیر نچ چیزی بلد نیستی؟! امدی ور دل من نشستی که چی؟ -

بدبختانه سر و کله زدن با تو سرتق کوچولو رو  من باید یه سری چیزا رو برات توضیح بدم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 52 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 .انداختن گردن من تا برای آموزشت تصمیم گیری بشه

 یعنی دانا تر از تو نبود غول بیابونی!؟ -

 !بینی که نبوده البد من جلوتممی -

 :بهش دهن کجی کردم و روم رو ازش گرفتم و گفتم

 ورده ای سنش و سالش باشه!؟شه یکی مثل کیان جوون باشه اما هزارو خچطور می -

  (دسیامن)

 : بهم دهن کجی کرد و گفت

 چطور یکی مثل کیان ظاهر جوون داره اما هزار و خورده ای سن داره!؟ -

 :دستی الی موهای پرم کشیدم و گفتم

شه و ربطی و به سن و ببین فسقلی بین ما خوناشام ها، ظاهر آخرین چیزی که بهش توجه می -

شیم یعنی تو هر سنی که خوناشام بشیم دیگه گرده به زمانی که تبدیل میسال نداره و این برمی

 تبدیل سالگی یک بیست تو هم کیان! کنیمنمی تغییر دیگه و میشه استوپ همون جا ظاهرمون 

 :گفتم گذشت که شدکمی خیره میز به و داد تکون سرشو اینه تو موندش جوون راز!  شده

 !دوست داری بیشتر در مورد خوناشام ها بدونی؟ -

 :مشتاق بهم خیره شد و منتظر شد که براش توضیح بدم.لبخند کجی زدم و ادامه دادم

آدم ها جنگ بوده که از گذشته خیلی دور خوناشام ها وجود داشتن و همیشه بین اون ها و  -

مسلما پیروز این نبرد خونین خوناشام ها بودن.بین خوناشام ها تعدادی بودند که جنون قدرت و 

گفتن خوناشام های سپیدکه معموال از خون حیوانات یا بعضا خواری نداشتن که بهشون میخون

 :یتا با تعجب پرسیدکردند.بناز خون انسان ها نه در حدی که اونا رو از بین ببره استفاده می

 !شونه؟خوار نبودنیعنی تنها تفاوتشون در همین خون -

شن و در اصل خوردن خون به کنترل نه! خوناشام های سپید با خون نخوردن، زیاد اذیت نمی -

تونن بیرون کنه خوناشام های سپید تو روز مثل آدم های عادی میذهن و قدرتشون کمک می

ی سپید خیلی کم تر از خوناشام های سیاهه و قدرت خوناشام های سیاه بیان و تعداد خوناشام ها

شه برای حفظ بیشتره و وقتی خوناشام های سیاه تعدادو اذیت و آزارشون برای انسان ها زیاد می

 :به کمک ما میاد.چشم های طوسی قشنگش رو گرد کرد و گفتتعادل یه برگزیده مثل تو
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 !های سپید چطور به وجود امدن؟ولی من هنوز نفهمیدم خوناشام -

ته لیوانم که خون بود و سر کشیدم. متوجه جمع شدن صورتش شدم که چندش آور نگاهش رو 

 .ازم گرفت

 :شونه هامو باال دادم و پاهامو گذاشتم رو میز و گفتم

گن افسانه در مورد خوناشام های سپید زیاده اما مرسوم ترینش بین محافظ ها اینه که می -

اشام های سپید از دو نسل فرشته و خوناشام هستن که درستی و نادرستیش هنوز اثبات خون

نشده ولی از طرفی یه افسانه هست که به نظرم قابل باور تره این که خوناشام های سپید برگزیده 

 رو این از و امدند وجود به شدن و مثل تو برای توازن و مبارزه با پلیدی خوناشام های سیاه 

 می همکاری هم کنار مشترک هدف یک برای هاشون تفاوت با آدما کنار در سپید های مخوناشا

 :گفت و چونش زیر زد گره رو دستاش.کنن

 !کنین؟!چند تا گروه مثل شما وجود داره؟کاری میاالن شما با آدما هم -

 :نگاهمو دوختم به قاب پنجره و گفتم

کنیم، هر قاره یه کاری میهستیم که با آدما همسپید آره اما متأسفانه تنها گروه خوناشام های  -

گروه از خوناشام های سپید در خودش داره اما تو آسیا دو گروه هستند که یکی ما هستیم و گروه 

شن اما چون کمک گرفتن از آدما رو دیگه تو هنده که در اصل زیر دست کیان حساب می

 .هم نداریم و دشمن هم نیستیمدونن از ما جدا شدند رابطه ای بااحمقانه می

کنین کمک گرفتن از آدما بیشتر اونا رو در معرض خطر قرار میده و عمال اونا دارن هر فکر نمی -

 کنن!؟لحظه با مرگ دست و پنجه نرم می

 گروه کاری نکردیمببین بنیتا این امر از اول بوده ما نه با زور نه با شکنجه کسی رو وادار به هم -

 سن به وقتی داره پسر که ای خانواده هر و کننمی کاریهم باما دارن نسل به نسل ما محافظین

بینه که از هم نوع خودش شه و تعلیم میفظین میمحا گروه وارد خودش خواست با رسهمی بلوغ

 .محافظت کنه

 !چندتا گروه دارین کارشون چه مدلیه؟ -

امیم و کارمون معلومه گروه دوم گروه ما سه گروه داریم گروه اول خودمونیم که خوناش -

محافظینه که وظیفه اصلیشون اینه که از جون آدما در مقابل حمله خوناشام های سیاه محافظت 
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کنند؛ حتی به قیمت از دست دادن جونشون گروه سوم ما گروه مرگه کسایی که وظیفه اول و 

 گروه های گزینه بهترین از معموال گروه این آخرشون کشتن و نابود کردن خوناشام های سیاهه

 و البته ماهم یه جورایی جز اوناییم. .شنمی انتخاب سخت مراحل گذروندن از بعد محافظین

 !من قراره عضو کدوم گروه بشم؟ -

 !تو فرشته مرگی و قائدتا باید تو گروه مرگ باشی -

 مراقبت خودت از حداقل بتونی اما اول باید مثل یک محافظ تعلیم ببینی که تا قدرتت کامل بشه

 .کنی

 !پس قراره حسابی پوستم کنده بشه -

 .این طور که به نظر میاد امیدوارم انقدر خوش شانس باشی که مربیت هوتن نباشه -

 :چینی به دماغش داد و گفت

 زد؟گی که قیافش مرموز میهمون پسر گوشت تلخ رو می -

 :قهقه ای زدم و گفتم

سر به سرش نذاری اون بیشتر ازاین که با حرف حالتو بگیره تو عمل درسته البته بهتره زیادی  -

 :کنه.آب دهنش رو قورت داد و خیره شد به میز و زیر لب گفتسرویست می

 .شههوتن وحشی مربیم می این اگه از شانس قشنگه منه  -

 چیزی نگفتم خیره شدم بهش حسابی رفته بود تو فکر هرچی بیشتر به این فسقلی نزدیک

کردم چقدر شبیه ستارست همون قدر معصوم و همون قدر کنجکاو و نمکی شدم حس میمی

 .برگردونده بهم دیگه قیافه انگار خدا دوباره ستاره رو با یک

 ا(بنیت)

حرفای سیامندحسابی فکرم رو درگیر کرده بود دنیای عجیبی داشتن تو همین فکرا بودم که 

 :گفت و امد جلو آریو دوباره گروهشون جمع شدن

ازآشنایی باهات حسابی خوشحال شدیم و از اون جایی که گروه هامون یکی نیست و تو باید  -

و بسپاریم به سخت ر تو بعد و بگذرونیم خوش ذره یه باهم سه ماه آموزش ببینی آمدیم امشب رو

 !گیر ترین مربیمون یعنی هوتن

با این حرف وارفته نگاهش کردم با این که منتظر همچین لحظه ای بودم ولی هنوز کمی امید 
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 یه هوتن وری یه داشتم که شاید یکی دیگه به پستم بخوره! ولی نگاه شیطون سیامند و پوزخند

فرستادم فکر کنم ه بخت بدم لعنت میب داشتم شب تموم خامم خیال به کشیدمی بطالن خط

 دریا گردن من نحسی نکرده خدایی که باشم داشته همرام هم  ریا باید یه افتابه آببخوام برم د

 بنیتاکشون سیامند قول به  ویا آرامش گودبای  جشن از هیچی.کنه خشکش و نگیره رو

 .نفهمیدم

  (یک هفته بعد)

 فردای شب مهمونی تازه معنی جشن بنیتاکشون رو فهمیدم هوتن اصال رحم نداشت و اندازه یه

خواست انگار جدی جدی قصد جونم رو کرده حیوان زحمت کشی بنام خر ازم تمرین می

کردم چه برسه به داد که من تو تموم عمر هجده سالم فکرشم نمیبود.تمرین های سختی بهم می

که گاهی سیامند ودیاکو منو از زیر  بودم موت روبه بدنم کوفتگی از هفته این کل انجام دادنش

داد شبم رو صبح کشیدن. بیرون و هرشب با مرحمی که دیاکو میس گیر هوتن میتمرین های نف

 .کردممی

باحس این که چیزی داره میاد سمتم سرمو باال گرفتم که متوجه توپ شدم که به صورت آهسته 

 :میاد سمتم وسریع عکس العمل نشون دادم و تو هوا گرفتمش که صدای سیامند امد که گفت

 .خیلی سریع عمل کردی اوههه خوشم امد -

کردم لحظه ها برام کش میان درست مثل حاال که تونستم پرت جدیدا گاهی اوقات حس می

شدن توپ رو به صورتم آهسته وار ببینم و عکس العمل نشون بدم.با صدای سیامند از فکر در 

 .امدم

 میشه یه سوال بپرسم و راستش رو بگی؟ -

 سرم رو تکون دادم و یه اهوم گفتم

 اخیرا تغیر جدیدی تو خودت حس نکردی؟ -

خواست تا سر از کار این خوناشام های دونستم یه جورایی بو برده اما فعال دلم نمیبا این که می

 که شد سپری سکوت به ثانیه چند کردم اکتفا نه یه به پس مرموز در نیاوردم چیزی بهشون بگم

 :یامند گفتس
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مربی گند دماغت مرخصی گرفتم و به عنوان پاداش کارم خیلی خب فسقلی بقیه امروزت رو از  -

 !رفت حرفش این بعد و یه ساعت دیگه میام دنبالت که بریم یه جای خوب رو نشونت بدم.

 خون تو بودن قلدر! نه یا کنم همراهیش دارم دوست نپرسید حتی توجه همه این از مرسی

 .شناسهو ادم و خوناشام نمی مرداست

 .رو به خواب دعوت کردم که البته با امدن سیامند نصفه موندبعد یه دوش خودم 

با بی حوصلگی همراهش شدم اما وقتی بهشت رو به روم رو دیدم نظرم عوض شدیه چشمه وسط 

دل کوه که آسمون پر ستاره و مهتابی ازش یه فضای رویایی ساخته بود، انقدر فضاش قشنگ بود 

خورد و اتفاقات اخیر رو داشتم زیر فکرم همه جا چرخ میکرد که خواه ناخواه آدم آرامش پیدا می

 :کردم که سیامند پرسیدو رو می

 چرا ساکتی فسقلی!؟ -

هام دعوت کردم و حتی فسقلی گفتن های سیا هم برام مهم نبود هوای مطبوع و خنک رو به ریه

 :گفتم

 !کردمداشتم فکر می -

 !به چی؟ -

زیر و رو شد انگار من از یه دنیای دیگه وارد دنیای شما به این که چقدر یهویی زندگی من  -

 و متفاوت  دنیای یه هاش با واقعیت گذشتم فرقش زمین تا آسمونهشدم جایی که حتی قانون

 وحشت ازش همیشه من که چیزی خشونته و خون توش آخر و اول حرف هاکه واقعیت از وارونه

 .داشتم

متعلق به این جایی که حاال هستی سرنوشت از اول زندگیت  بنیتا تو از اول تو این دنیا بودی و -

برات از قلم قهرمانی و راه نجات شدن استفاده کرده فقط تو کمی دیر فهمیدی شاید حاال منظور 

حرفام رو نفهمی اما وقتی که قدرتت کامل بشه وقتی که بتونی جون یه نفر و نجات بدی می 

 .تهفهمی؛ سرنوشت همچین هم برات عجیب ننوش

   !شاید حق باتو باشه سیا شاید انقدر هم که به نظر میاد ترسناک نباشه -

راستی از فردا میری قرارگاه تا االنم خالف قوانین بودکه تو خونه هوتن بودی ممکنه کم تر  -
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 !ببینمت فسقلی

 :با ناراحتی بهش نگاه کردم و گفتم

 نده به گور کنه!؟خوای هوتن من رو زذاری ؟میبه این راحتی تنهام می -

ذاره تو برای گروه بین خودمون باشه جوجه رنگی هوتن هر بالیی سرت بیاره کیان زندش نمی -

 .ذاریم اتفاق بدی برات بیوفتهخیلی ارزشمندی نمی

کنم یه قدمی مرگم بس که بدنم درد بازم جای شکرش باقیه که مهمم همین االنم حس می -

 .روم رد شدنداره و کوفتم انگاربا غلتک از 

 :خنده یه وری تحویلم داد و گفت

 .کم تر غر بزن بچه سرم رفت -

 :یهو جدی شد و گفت

 بنیتا قرارگاه با جایی که تا االن بودی فرق داره پر از محافظ جوونه که دارن تعلیم می بینن -

کس حرف نزنی ساعت غذا خوردنت و با هوتن و هیچ دختری اون جا نیست بهتره با هیچ

 .نگ کردم که قبل محافظین باشه.اتاقت هم طبقه سومه که اتاقای مربی هااونجاستهماه

 بد کم گرفتم عزا دلم تو کنه ناراحتت که رو کسی شکنم گردن خواد اذیت بشی البته میدلم نمی

 .کردمیم تحمل باید هم مرد گله یه بین زندگی حاال داشتم بختی

 .چروندممن تو صف دست به آب غاز می کردنفکر کنم وقتی داشتن شانس تقسیم می

 .ولی از این که سیا هوام رو داشت خوشحال بودم

جمع کنم همش دلشوره داشتم که نکنه نتونم از  بعد از اینکه سیامند من رو رسوند که وسایلم رو

وقت جای شلوغی نبودم با آدمای زیادی تامل ؛ اونم بین این همه مرد، من هیچپس خودم بربیام

 برزخ تو هنوز من باش پناهم خودت خدایا شتم و حاال به یک باره سبک زندگیم تغییر کردهندا

  امدم خودم به سیامند صدای با.زنممی پا و دست دارم االنم و گذشته عجیب، اتفاقات

 !ای فسقلی؟اماده -

 اوهوم -

 پس بزن بریم -

 داشتم رو هرچیزی انتظار افتاد فکم قرارگاه رسیدیم وقتی سرم رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم
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 و خاردار سیم و بلند هایدیوار با شهر از خارج جایی ببره منو قراره کردممی فکر ویال این جز

 و قشنگ ویالیی خونه ویه آمد و رفت و پر جای یه شهر وسط درست االن اما فرم های لباس

جا کلی چیز وجود داره برای تعجب امند با انگشتش فکم رو بست و گفت بیا بریم این سی باحال

 .دوباره عین یه جوجه اردک که دنبال ننش راه میوفته دنبال سیاه راه افتادم

 .از فکر سیا با موی افشون و دامن گل دار خندم گرفت

 هام داشت از حلقه در میومدوقتی به ساختمون رسیدیم دیگه از تعجب چشم

 که گرفتم خودم از نیشگون چندتا یه شدم خیرهروم به رو  مجلل و شیک به عمارت سه طبقه 

 این با برسه دادم به خدا بیدارم، بیداره فهمیدم هوتن نحس حضور با که بیدار یا خوابم ببینم

 کت باهاش و بکنه رو پوستش بگیره کیان بعد کنه نابود منو بسته همت کمر کنم فکر  وحشی

 .کنماین وضعیت دارم به چه چیزایی که فکر میتودرست کنه یکی زدم تو سر خودم

به اتاقم برد و در آخر هوتن برای بار هزارم تکرار کرد سیامند تموم عمارت رو نشونم داد و بعد منو

طبقه اول سالن غذا خوری  ،فردا شیش صبح برای صبحانه پایین باشم و شیش و نیم برم تو سالن

 مربی منو اتاق که هم سوم طبقه بود پسرا سرویس و خوابگاه که هم دوم طبقه پز خونه بودو آش

 .بود ها مربی بهداشتی سرویس و ها

 نگفت؟ چیزی چرا  پس سالن کجاست؟!هوتن خیرندیده

 نکنه گفته و منه حواس پرت متوجه نشدم؟ایییییی چرا یادم نیس چیزی ؟

تنبیه  باشم ناراحت بودم هوتن دوباره به این بهونه بخواد منوحسابی کالفه بودم بخوام رو راست 

 ترسمکنه، تو اون یک هفته چنان زهره چشمی ازم گرفته که مثل چی ازش می

شه سخت بگیره بهم انگار منتظره زنم و صدام در نمیاد و این بیشتر باعث میولی غر نمی

چغندرمامانم بی خود که اسمم رو انتخاب  نه برگالتماسش کنم اما کور خونده به من میگن بنیتا 

انداختم روی تخت استفاده لباسهای خودم  واونی که قراره کم بیاره من نیستم خودم نکرده  

ممنوع بود و به جاش سه چهار دست آستین کوتاه وشلوار ست مشکی نخی بهم دادن و استفاده 

 از شال روسری هم ممنوع کردن؛

گفت همیشه می عمو زن اما کنم کوتاهشون و بزنم رو ی بلندمتونستم قید این موهاکاش می

 به  ندازه اون عاشق گیس های بلند بود دلم خوشهیاد مادرت میآبشار موهای خرماییت منو

 که چرا بگذرم کوچیکم های دلخوشی این از  نیستم حاضر و کوچیک های شباهت همین
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 یادگار به محدودی چیزای خانوادم از که انقدری یادگاری برای ندارم چیزی ها این بعد دونممی

 .ارم که دلم نمیاد از عالقه هاشون هم دست بکشمد

 بودن های لحظه حاضر بودم نصف عمرم رو بدم تا دوباره بودن باهاشون رو تجربه کنم و لحظه،

 های محدودیت این اما گردهبرمی داره کم کم خاطراتم درسته. کنم هک ذهنم تو رو باهاشون

 .گرفته ازم رو تمرکزم و کرده کالفم مغزم،

 .کنمدونم چرا حاال که از عمو اینا دور شدم کنار سیا احساس آرامش مینمی

شه غریبی نکنم و شم اما همین بودنش باعث میخیلی وقتا با حرفاش با کارهاش کالفه می

 .احساس بدی به این گروه نداشته باشم

اگه االن  که نوزادایی عزیزه برام بسازم خاطره باهاشون دنش فرصت که قلوهایی دو مثل برادر

 !بودن به نوجوون سیزده چهارده ساله بودن

شدن به عنوان محافظ بیان تو این گروه تموم زندگیم گره خورده به اگه ها و شاید شاید آماده می

اس هام رو بستم وسعی کردم بخوابم که احسهایی که حسرت تحققشون به دلم مونده، چشم

 .کردم که تو هوا معلقم

کردم که یهو به خودم امدم چشم هام اولش که تو هپروت بودم عین خنگ ها داشتم حال می

 موت به رو ازترس بودم معلق هوا تو سفید و سبز نور از ایحاله تو من ناباوری کمال در بازکردم 

 و آیه هرچی که بستم رو هام چشم نداشتم؛ رو  العملی عکس هیچ دادن نشون قدرت و شدم

 :نی آروم گفتدلنشی صدای که بخونم بلدم سوره

 !نترس عزیزم آروم باش -

 هام رو با ترس باز کردم و با صدای لرزونی گفتم:چشم

 بذار پایین تو کی هستی منو-

 !من پری محافظ تو هستم از من نترس -

 !پایین گفتمخدایا توبه همین مونده بود با جن و پری حرف بزنم !منو بذار  -

 :خنده ریزی تحویلم داد و گفت

من که نبردمت باال!من فقط بخشی از قدرتت رو بهت برگردوندم خودت باید بخوای که بیای  -

 پایین



 

 

 WWW.98IA3.IR 60 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 !!!!گم منو بذار پاییناهلل و اکبر ببین دختر جون می -

 !منم گفتم که خودت باید بخوای که بیای پایین -

 !آخه چه جوری؟ -

 ! ذهنت بیار خواستت رو تو -

زمین قشنگ سرویس شدم که دوباره خندید و  خوردم محکم همین کارو کردم که با ماحتت

 :گفت

 !ذهنت میاوردی چه جوری و کجا پایین بیایاوه ببخشید یادم نبود بگم باید تو -

 لب زیر و دادم ماساژ همین جور که لبم و به دندون گرفته بودم که داد و بیداد نکنم کمرم رو

  گفتم شیرین چای احمق این به بودم بلد هرفحشی

 !شنوم هامن دارم تموم حرفاتو می -

 !درک بشنو تا جونت درآد -

 !عصاب!یه زمین خوردن که این همه سلیطه بازی نداره کهچه بی -

 زنی یا نه!؟الهی از طبقه بیستم پرت بشی پایین ببینم بازم برام از اخالق و متانت حرف می -

 :خندید و گفتدوباره 

انگار یادت رفت من پری محافظ تو ام پری ها هم بال دارن در نتیجه من صحیح و سالمت  -

 !رسم پایینمی

تونم ببینمش!پر سر و صدا آب دهنم رو قورت دادم و اداشو در اوردم که یهو یادم آمد چرا نمی

 :گفتم

 !بینمت؟چرا نمی-

 !چون هنوز وقتش نشده -

 !یعنی چی؟ -

کنه!و تا ا تو هنوز ماهیت خودتو قبول نکردی و همین به دست آوردن قدرتت رو کند میبنیت -

 !ببینیوقتی که تو، توی خطر نیوفتی یا قدرتت کامل نشه نمی تونی منو

دونم کجای زندگی ام یا کجا قراره برسم همش دونم چی به سرم امده نمیمن هنوز گیجم نمی -

 .زنمست و پا میکنم تو یه کابوس دارم دفکر می
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برای فهمیدن حقایق باید کتاب و نوشته های مادرت رو بخونی! هنوز به کابوس نرسیدی بنیتا  -

کنی و با واقعیت هایی رو به رو گم تو در آینده چیز هایی رو تجربه میاینو دارم دوستانه بهت می

بساز دختر دنیا به میشی که شاید خیلی تلخ تر و عجیب تر از مسائل االنت باشه، خودت رو 

  وجودت و رهبریت احتیاج داره

 :با صدای در اتاق نیم متر پریدم هوا که سیا در روباز کرد و آمد تو و موشکافانه نگاهم کرد و گفت

 زدی!؟باکسی حرف می -

  سعی کردم عادی جواب بدم

 !زدم بعد لبخند احمقانه ای تحویلش دادماممم اره داشتم با خودم حرف می -

 : رو خاروندو گفت سرش

خیلی خب راستی امدم بگم که سالن تمرین زیر زمینه و در ورود و خروجش زیر راه پله است  -

 .زدم هوتن یادش رفته بهت بگه!چشمکی زد و از اتاق بیرون رفت،حدس می

سالن رو پیدا کنم.یهو یاد پری افتادم با صدای  خدا خیرش بده حسابی عزا گرفته بودم چه جوری

 !ی گفتم هی پری اینجایی هنوز؟آروم

 .که صدایی نیومد منم بی خیال شدم با روی باز به استقبال خواب رفتم

  (دوماه بعد)

 .امروز هوتن زیاد عصاب نداشت و تموم حرص و عصبانیتش رو سر من خالی کرد

  مجبورم کرد پنجاه دور دور سالن بسکتبال بدوم

ما تو این مدت انگار قدرت بدنیم زیاد شده و نفس کم اوایل برام خیلی سخت بود و اذیت میشدم ا

 .نمیارم و راحت تر تمرین هام رو انجام میدم

 :آخرین شنام رو هم رفتم و کمرم رو صاف کردم که بلند بشم هوتن حق به جانب گفت

 !حاال صد تا کالغ پر -

 ...اما من که -

 !صد و پنجاه تا -

 ! عه بابا بذار نفس بکشم -

 :هم کرد گفت ابروهاشو تو
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 .کنمیه کلمه دیگه حرف بزنی سیصد تا می دویست تا -

 چون بود شیر لیوان یک فقط صبحانم صبح نداشتم تمرین انرژی دیگه واقعا با حرص شروع کردم

 این بیام و بردارم شیر لیوان به رسیدم فقط شکالتی، اخالق این ترس از و شدم بیدار خواب از دیر

لیوان آب درست  یه دادنمی اجازه لعنتی اون و نخوردم هیچی ظهره از بعد پنج که حاال تا و جا

 .درمون بخورم

گفت که واقعا بهم انگیزه و زد و حرفایی و بهم میتو این مدت گاهی پری میومد و بهم سر می

داد چندتا کتاب از سیامند گرفتم و درباره فرشته مرگ خوندم اما هنوز وقت نشده بود قدرتت می

 به که طور همین سراغ کتاب و نوشته های مامانم اوووووف هوتن خدا نصفت کنه الهیییییبرم 

 کنم دور بدنم از رو پیراهنم کردم می سعی میرفتم پر کالغ سختی

به طور غریبی عرق کرده بودم و دمای بدنم باال رفته فکر کنم اگه پیراهنم رو بچلونم یه دو لیتر 

 !عرق ناب ازش در میاد

ه سینم تیری کشید و اون درد تا شونه راست ادامه داشت و در نهایت خالکوبیم سوخت یهوقفس 

 .هام سیاه شدو دنیا جلو چشم

 (سیامند)

سرم ریخته بود و فرصت نشد برم به بنیتا سر بزنم حسابی دلم برای حرص امروز کلی کار رو

 باز رو در و اتاقش سمت رفتم راست یه قرارگاه رسیدم وقتی خوردن هاش و غر زدناش تنگ شده

 هو دلم آشوب شد با بیشترین سرعتی که داشتم خودموی چرا دونمنمی بود خالی اما کردم

  رسوندم به سالن

 رسیدیم زمان هم هوتن منو که کردمی سقوط داشت یهو که رفتمی راه بنیتا داشت بدون تعادل

 .نشه زمین پخش تا گرفتیم بغلشو زیر و باالسرش

 : هوتن گفتمرو به  

کنی و به جایی نرسیدی ولی این دختر دم دوماهه داری اذیتش میاین بار به کیان گزارش می -

رو تا مرز کشتن پیش بردی منتظر جوابش نشدم و بنیتا رو بردم اتاقش و سریع به دیاکو اطالع 

 .کردم دادم که بیاد باالسرش تا رسیدن دیاکو مدام نبضش رو چک

ت از جنس نفرت بخاطر مرتیکه شکونممی و هوتن گردن بشه قبل کیان خودم اگه بنیتا چیزیش 
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 زن چرا دق و دلیت و سر این بچه خالی کردی!؟

 .گفتماین دوماه هم زیادی صبر کردم و امید الکی داشتم باید از اول به کیان می

 :دیاکو بعد معاینه کاملش خودش رو روی صندلی انداخت و گفت

 خت و قدرت بدنی پایینش باعث شده بیهوش بشهضعیف شده تمرین س -

 !نفس راحتی کشیدم و نشستم رو زمین و سرم رو گذاشتم رو زانو هام که صدای دیاکو رو شنیدم

 !دونی که رابطه با زیر دست ممنوعهسیا زیادی رو بنیتا حساس شدی می -

 :کرد و من به چی! آهی کشیدم و گفتماین به چی فکر می

کنم اون فقط منو یاد خواهرم رو از بَرَم رفیق من به بنیتا به چشم بد نگاه نمیخودم قوانین  -

 !ندازه، بخاطر همین برام عزیزهستاره می

 :حضور دیاکو رو کنارم حس کردم بعد صداش امد که گفت

 دختر جالبیه هم معصومه هم نترس، و زبون دراز گاهی هم عین یه جوجه بی دفاع و مظلوم؛-

 : کردم و خیره شدم به بنیتا و زیر لب جواب دیاکو رو دادم سرم رو بلند

خیلی با اراده و قوی محافظین پسر ما زیر دست هوتن کم میارن اما بنیتا دوماه تحمل کرد و  -

 .صداش در نیومد

 :دیاکو آهی کشید و گفت

 خوای چی بدی؟جواب کیان رو می -

 !گمواقعیت رو می -

 ت بنیتا تاکید داشت؟دونی کیان چقدر رو سالممی -

گم که هوتن و تنبیه کنه تا بفهمه اعتقاد شخصی خودش رو وارد اره برای همین حقیقت رو می -

 کارش نکنه

 !بینی؟یکی باید به تو بگه که بنیتا رو جای ستاره می -

 !کنماگه این کار من به کسی ضرری رسونده منم با جون دل تنبیه رو قبول می -

 !و رفت گوشیم و برداشتم و شماره کیان رو گرفتم طولی نکشید که جواب داددیاکو چیزی نگفت 

 بگو سیا -

 کیان بنیتا بیهوش شده به نظرم وقتشه مربیش رو عوض کنی -
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 !چیییی االن حالش چطوره؟ -

 .گفت از تمرین زیاده که ضعف کرده یه سرم بهش وصل کرد و رفتدیاکو می -

 .یم تو قرارگاه منم میام اونجا بعد هم قطع کردبه بچه ها اطالع بده جلسه دار -

به تک،تکشون پیام دادم که تا نیم ساعت دیگه اینجا باشن هنوز ننشسته بودم که کیان امد تو 

رسیدوقتی از وضعیت بنیتا مطمئن شد بهم گفت که بریم اتاق خیلی کالفه و عصبی به نظر می

 دامون جز بودن همه شدیم اتاق وارد وقتی شدم همراه باهاش و دادم تکون رو سرم اتاق کنفرانس

 یلی هنوز شمال بودل وضعیت برای که

از بدل ورود نگاه عصبی کیان رو هوتن بود حاضر بودم قسم بخورم اگه یه درصد فقط یه درصد به 

 ریختهوتن احتیاج نداشت همین حاال خونش رو می

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

روهاش دا و دیاکو اگه منو دیاکو مدام در حال چک کردن بنیتا بودیمتموم این دوماه غیر هوتن  -

 .نبودن بدون شک بنیتا رو تا االن از دست داده بودیم

 .کشه و توجهی به وضعیت سالمتیش ندارههوتن ازبنیتا مثل یه محافظ کار کشته کار می

 :هوتن پرید وسط حرفم و گفت

 !بار بیاد نه آدم ضعیفاون فرشته مرگه و باید یک مبارز واقعی -

 :در جوابش گفت دیاکو

 فرق میدی آموزش تو که مردهایی با اون نگذرونده هم محافظین دوره حتی هوتن اون دختره  -

 !داره

 ساری سرشو پایین انداخت و چیزی نگفتهوتن انگار تازه به خودش امده بود که با شرم

 :گفت  آریو باکالفگی

شه و متاسفانه خبر های شده و هر روز داره وضعیت ما بدتر میآموزش بنیتا خیلی طوالنی  -

 !خوبی براتون ندارم بچه ها

رئیس بخش محافظین بود و خبر های بد اون مساوی بودبا خطر جون انسان هاکیان طاقت آریو

 :نیاورد و گفت

 شده!؟جون بکن آریو بگو چی -
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 با درگیری خبر قاره نقاط اکثرتو و شهمی بیشتر داره روز به روز تعداد مفقود شدن آدم ها -

 هر روز گزارش میشه کنترل اوضاع داره کم کم از دستمون خارج میشه داره سیاه های خوناشام

کیان کالفه سرشو گذاشت رو میز وضعیت بدی بود صد سال منتظر فرشته مرگ بودیم و حاال که 

 شهاوضاع خراب تر میتونیم ازش کمک بگیریم؛و هرروز داره داریمش هنوز نمی

 :هایکا سکوت رو شکست و گفت

به نظر من سبک آموزش بنیتا باید تغییر کنه اون فرشته مرگه و قدرت تو خونشه فقط باید تو  -

 دختری مرگ فرشته وقتهیچ ما طرفی از و موقعیتش قرار بگیره تا قدرت هاش آزاد بشه

 کم دست نباید داره، هم رو طبیعت دختر رتقد قدرتش این از جدا اون داریم که حاال و نداشتیم

 :ن داد و گفتتکو رو سرش کیان بگیریمش

  .و به عهده داریتازه وارد رخیلی خب هوتن تو مثل قبل آموزش محافظین وگروه مرگ  -

های بیرون آریو هنوزم محافظین شیفت باتوعه. هایکا گروه مرگ باتو، سیا و دیاکو ماموریت -

 .شهری هم با شماست

 :در مورد آموزش بنیتا هم به نظرم باید مبارزه تن به تن رو باهاش شروع کنیم یهو هوتن گفت

جوری شاید با دیدن محافظین و سالن آموزشش ندیم ببریمش حیاط پشت اینبه نظرم دیگه تو -

مبارزین روحیه بگیره و بهتر عمل کنه تا خواستم مخالفت کنم همه تایید کردن جز کیان انگار 

 .م دو دل بود که بنیتا رو بذاره پیش یه گله مرداون

 :نتونستم جلو خودم رو بگیرم و گفتم

 خواید بزارینش بین یه گله مرد؟بنیتا همین جوری شرایط سخت و حساسی داره می -

 :آریو با بد خلقی گفت

سیا زیادی حساس شدی ما حواسمون بهش هست قصدمون هم فقط ایجاد حس رقابت تو  -

 .زمان زیادی نداریمبنیتاست! 

 :تا دوباره خواستم مخالفت کنم کیان کوبید رو میز و گفت

تون تک-خیلی خب کافیه بنیتا میاد تو حیاط پشتی قرارگاه؛ ولی یه تار مو ازش کم بشه تک -

 تمرین رو بنیتا با  خواد هر کس با سبک خودش مبارزه تن به تنشید در ضمن دلم میتوبیخ می

 .کرد ترک رو سالن حرف این بعد  نداره فایده دیگه تکی مربی کنه
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 تموم سرمش و بود بیهوش هنوز اعصابم به هم ریخته بود و بدون توجه به بقیه رفتم تو اتاق بنیتا

 .کرد باز رو هاشچشم آرومی آخ با که کردم جدا دستش از و سرم سوزن آرومی به. بود شده

 :با بدجنسی گفتم

باالخره بهوش امدی؟! فکر کردم دیگه جان به جان آفرین تسلیم کردی خانم نازک نارنجی  -

 !فسقلی

 :با صدای گرفته گفتهاش رو تو حلقه گردوند وچشم

 .زرت و زرت جلوم سبز میشی دونم چه گناهی کردم کهنمی -

 !خوادعزیزم، کنار من بودن لیاقت می ببین پاداش کدوم کارت هستم -

ش رو سمت پنجره کرد. بدون حرف رفتم پایین و یه سینی پر از خوراکی ادام رو در آورد و صورت

ای به این های مقوی رو برداشتم و برگشتم پیشش هنوز خیره به پنجره بود نمیدونم چه عالقه

زد بهش آخه این بچه چه جوری کار داشت که بیشتر وقت ها همین طور ساکت و صامت زل می

  .صداش زدم که هوم کشداری تحویلم داد خواد بشه راه نجات ما؟! آروممی

 .بیا بچه بیا اینا رو بخور جون بگیری از فردا دیگه با هوتن تمرین نداری -

 :با خوشحالی برگشت سمتم و گفت

 !واقعا؟ -

 !که با حضور هوتن جفتمون غافلگیر شدیم

 !انقدر مربی بدی بودم که برای خالصی ازم خوشحال میشی؟ -

 : بنیتا با خجالت گفت

 ...خب چیزه اممم راستش -

 :هوتن لبخند تلخی زد و گفت

نه من باهات پدر کشتگی داشتم، نه مشکلی فقط خواستم ازت یه مبارز واقعی بسازم خواستم با  -

 !خوامهای زندگی جدیدت آشنات کنم اگه بهت سخت گذشت معذرت میجدیّت و واقعیت

 :و خواست از اتاق بیرون بره که بنیتا گفت

 .نونم ازت انگیزه و نترس بودن و جرعت اآلنم رو مدیونتممم -

هوتن بدون حرف رفت شاید حق با هوتن بود بنیتا باید با روحیه خشن زندگی جدیدش روبه رو 
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 .های بنیتا فعال نشدنشد ولی راه آموزشش اشتباه بود چون قدرتمی

 :که با دهن پر پرسیدبعد رفتن هوتن سرم رو کردم تو گوشیم تا بنیتا راحت غذا بخوره 

 حاال که هوتن مربیم نیست پس کی بهم آموزش میده؟ -

 :همین طور که سرگرم بازی بودم جواب دادم

 .امون طبق دستور کیان باید باهات تمرین کنیمهمه -

 !اتون؟همه -

اره هوتن قصد داشت با خسته کردنت و استفاده زیاد از انرژیت قدرتت رو آزاد کنه که موفق  -

نشد برای همین کیان گفت از فردا مبارزه تن به تن اونم نه تو باشگاه تو حیاط پشتی در کنار 

 .بقیه کار آموزا

کنم قراره همه چی درست بشه و به من یه حال اساسی خدای من چرا من هر وقت فکر می -

 !ام؟ذاری تو کاسهبدی اینجوری می

لطف کنن و قبل تمرین تن به تن با چندتا وسیله  کم تر غر بزن البته شاید پیشنهاد بدم و بهت -

 .تمرین کنی تا آماده بشی

چیزی نگفت و دوباره مشغول خوردن شد وقتی سینی روکنار زد برش داشتم یکم نون و آب توش 

 !بود

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .کردی خبماشااهلل به خرس گفتی زکی، به این نون و آب هم رحم نمی -

 فت که پرت کنه سمتم که با سرعت زیاد از اتاق زدم بیرونبالشت رو گر

کرد. همیشه چیزی برای حرص خوردن داشت چیزی که به سوپرایز می این دختر همیشه من رو

کرد. به کیان پیام دادم از فردا تا یک هفته تمرین بنیتا رو های درونم رو آروم میشدت کرم

 اوکی حرف بدون که بود سیاه هایآشام خون دسرهایدر درگیر ذهنش انقدر اونم بسپاره به من

 .داد

 با این حساب فردا قراره کلی خوش بگذرونم و اون فسقلی حرص بخوره

 .ها و یه کیسه خون گرفتم و رفتم تو حیاط و زیر پنجره بنیتا نشستمرفتم سمت یخچال مربی

 ای به این آسمون سیاه و ماهش دارهدونم این دختر چه عالقهنمی
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گذره تونستم بفهمم چی تو سرش میچندین بار دیده بودم با عالقه خیره میشه بهش کاش می

  رسه،چقدر وقتی تنهاست غمگین به نظر می

حسابی هوس  .انقدر درگیر نگاه کردن بهش بودم که نفهمیدم کی خون توی کیسه ته کشید

ترسم بازم بهش گیره میوم نمیدویدن و شکار داشتم اما تا وقتی که بنیتا لب پنجره است دلم آر

حمله بشه! چند دقیقه بعد بنیتا کالفه پنجرش رو قفل کرد و رفت تو اتاق و بعد چراغ خاموش 

 پر فردا برای و کنم تازه گلویی تا شکار دنبال رفتمو پریدم دیوار از سریع خواسته خدا از شد منم

 .باشم انرژی

 (بنیتا)

زمزمه کردم و چشام رو به سختی باز کردم که چشمم به با حس سوزش دستم آخی زیر لب 

 !برمنه؟دونم این بشر کار و زندگی نداره دائم دور وجمال سیا روشن شد نمی

تا چشمای بازم رو دید کلکل رو شروع کرد انگار همیشه برای سر به سر بقیه گذاشتن انرژی داره 

 !باهاش کلکل کنم البته نه همیشهالبته منم بدم نمیومد برای تنوع گاهی هم پا به پاش 

تو خندق  برام یک سینی خوراکی آورد که انقدر فکرم مشغول بود نفهمیدم چطوری همش رو

 .بالم جا دادم ولی حسابی سنگین شده بودم

بعد رفتن سیا رفتم لب پنجره نشستم و به آسمون خیره شدم مثل تموم وقتایی که تنهام دلتنگی 

ساله تنهام گذاشتند دلتنگ عمو و ای که سیزدهدلتنگی برای خانواده اومد سراغم حاال جدا از

 .عمو، کیوان و کیانا هم هستمزن

کاش میشد دلتنگ نشد غمگین نبود و تنها نشد شاید اون وقت دنیا جای بهتری برای زندگی 

 .بود

پناه  هام پنجره رو چفت کردم و به آغوش خوابدونم چقدر گذشت اما با سنگین شدن پلکنمی

 .خیالی ببرهخبری و بیبردم تا منو به دنیای بی

مگس مزاحم رو رد کردم دوباره داشت خوابم گرفت که دوباره اومد زیر  با حس قلقلک روی بینیم

بینیم دوباره پرش دادم که باز امد رو صورتم عصابم خراب شد و با تمام توان کوبیدم تو صورتم 

  .شد حسبی که از شدت ضربه صورتم از درد 

با صدای خنده سیا چشام رو باز کردم و باگیجی بهش خیره شدم داشتم با خودم فکر می کردم 
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 !خنده که با حرفش به عمق فاجعه پی بردممن کجام سیا چرا اینجاست قضیه چیه چرا می

 .گرفتم و هرهر شروع کرد به خندیدنوای خدا! خیلی صحنه باحالی بود کاش ازت فیلم می -

  !فهمیدم اون مگس مزاحم این غول بیابونیهتازه 

هزار برابر شد و در  با عصبانیت از جام بلند شدم که باز لحظه ها برام کش امد انگار سرعت من

کسری از یک صدم ثانیه جلو سیا بودم که با تموم توانم مشت زدم تو شکم سیا که چند قدم رفت 

 مزش بود؟های بیاز شوخیعقب و خم شد رو شکمش واقعا دردش گرفت یا یکی 

 .اش ببینمچهرهتو رو بعد چند ثانیه که صاف شد می تونستم هنوز آثار درد و تعجب

 !دختر واقعا این تو بودی؟ بابا ناز شصتت شکمم و داغون کردی که -

رسید سریع تر به نظر میادایی براش در آوردم و رفتم تو سرویس قیافم از یه جنگلی هم افتضاح

 سیا این به کاری یه و کیان کله پس زده خدا انگار نه گرفتم و سرم رو از در بیرون بردمیه دوش 

 !های فرم قرارگاه رو پوشیدمده که تو اتاق من نیست سریع رفتم بیرون و لباسدا

برای ظاهر شدن بین یه گله مرد زیاد مناسب نبود! اما چاره ای هم نبود موهای بلندم رو به 

ها چه آشاموجه ای بستم که تو دست و پام نباشه معلوم نیست این خونسختی باالی سرم گ

 !امدم خودم به پری صدای با  هایی برام دیدن؛خواب

 دیگه عادت کرده بودم که صداش و بشنوم و دنبال جسمش نگردم

 !بانوی مرگ ما چطوره؟ -

 !اینو دیگه از کجات در آوردی؟ -

بانوی طبیعت و فرشته و مرگ این لقب خوشگل رو برات با ترکیب خالقیت به خرج دادم و -

 .ساختم

اون حالت مزحک دید تو منو  براش کج کردم که همون لحظه سیا در و باز کرد و آمد تو وقیافم و

 :و تک خنده ای کرد و گفت

 !این چه قیافه ای سکته کردی الحمدهلل؟ -

 : سریع خودم رو جمع کردم و گفتم

 بریم تمرین؟ -

 :کنار گوشم شنیدم که گفتش خندید و سر تکون داد و جلوتر ازمن راه افتاد صدای پری روچشا
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 !فکر کنم خواب های بدی برات دیده خدا بهت رحم کنه دختر -

 :گفتم منم مثل خودش آروم و زیرلب 

 !دونم این سیا دلش به حالم بسوزهمنم امیدوارم خدا به دادم برسه بعید می -

های کشید برای املت فلفلیتا بشقاب گرفت و پر کرد دلم پر میین از رو میز دووقتی رسیدیم پای

 !کیانا برای نیمرو های ژاپنی کیوان و برای پلو و خورشت های معرکه زن عمو

اینجا که فقط غذای کبابی و آپز و گریل شده پیدا میشه خیلی به خودشون زحمت بدن چند 

بندازم باالتر بخاطر وجود کار آموزاشون اینا پیدا  د کالم روبزارن کنارش البته بایهمتیکه نون

 .ها باشه که فقط خون باید سق می زدمآشاممیشه اگه دست این خون

  با فکر خوردن خون دلم به هم پیچیدو بشقاب و کنار زدم

 :سیا با تعجب گفت 

 !چرا نمی خوری؟ -

  اشتها ندارم -

از وسط جمع ره بخور که باز جنازه غش کردت رو دختر تمرین سخت داریم بدنت کم میا -

  .نکنم

چشام رو براش کج کردم و چیزی نگفتم همون موقع بود که چندتا پسر وارد شدن و با تعجب 

 .بهم نگاه کردند

 .ای نکردم و منتظر سیا شدم که همون موقع بلند شد و به سمت حیاط پشتی رفتیمتوجه

  !آسمونش دیده نمی شدواون جا پر لوازم عجیب و غریب بود 

یه چهل پنجاه نفری در حال تمرین بودند که با دیدن من دست از تمرین کشیدن که با تذکر 

 .هوتن دوباره مشغول شدن هوتن بدون توجه به ما مشغول آموزشش بود

 .با صدای سیا دست از نگاه کردن به هوتن برداشتم و رفتم سمتش

 :جلوش اشاره زد و گفت رفتم کنار سیا ایستادم که به وسیله

ات داره وقتی بهش ضربه بزنی از سمت مخالف بهت ضربه میزنه و شدتش هم بستگی به ضربه -

 !ولی قبلش بدنت رو گرم کن که وسط کار عضالتت نگیره

گرم کردن بعد چند دقیقه گفت کافیه هولم داد به جلو خودم رو سرم رو تکون دادم و شروع کردم



 

 

 WWW.98IA3.IR 71 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 .و گفت شروع کن

 ده کلفتی به سیخ تا چهل سی و بود سانت پنجاه  وسیله چوبی بود که قطر بدنش تقریباً یه

 .هرجاش زده بود بیرون شبیه این رو تو پاندا کونگ فو کار دیده بودم از سانت

با بی احتیاطی یک ضربه محکم بهش زدم که با همون سرعت از سمت مخالف بهم برگشت با این 

ابی کتک خوردم با صدای خندون سیا نگام رو با حرص بهش که خودم رو کشیدم عقب حس

 .دوختم

 !ها بهش میگن ستون وحشیبهت بگم! بچهاوه یادم نبود لقب این کوچولو رو  -

با صدای خنده ی پسرا حرصم گرفت به من میگن بنیتا من هیچ وقت وسیله تمسخر دیگران 

سر گرفتم!حسابی کتک خوردم اما  نمیشم با عصبانیت رفتم سمت ستون و تمرین باهاش رو از

بعد چند دقیقه دوباره لحظه ها برام کش امدند و سرعتم چند برابر شد و قبل کتک خوردن با 

دستم از خودم دفاع می کردم طوری که اگه کسی منو نمی شناخت فکر می کرد چند ساله این 

 .بیشتر کردمکاره ام حسابی سر ذوق امدم و سرعتم رو

 هایکا و هوتنو سیا سمتشون برگشتم و گرفتم فاصله ستون از  زدن چند نفر که با صدای دست

 :امزه ای گفتب حالت با سیا.بودن

 !های آزادی نیروته، یادم میمونهپس عصبانیت یکی از محرک -

 :چشمام رو تو حدقه براش گردونم که هوتن گفت

 .دیدم باورم نمی شدهای خودم نمیاگه با چشم  -

نگاه کار آموزاشون تایید کرد و من فقط بهشون لبخند زدم بهت و تعجب و رو تو هایکا هم 

 گاهی که قدرتی و سرعت  دیدم، وجودم به اندازه کافی عجیب بود براشون چه برسه به دیدنمی

 : گفت سیا نبود من اختیار در و میشد پیدا کلش و سر خودش

 تن به تن بهت یاد بدم؟ ع با همین تمرین کنی و فردا دفانظرت چیه امروز  -

 !سرم رو تکون دادم و گفتم تشنمه

به یخچال کوچیک کنار حیاط اشاره زد و گفت آب معدنی توشه برو بردار درش رو که باز کردم 

 گفتم برگشتم  بود توش خون کیسه چهارتا سه فقط بادم خالی شد از جیب منم خالی تر بود که

 تو برو خب خیلی گفت و کشید هایکا و هوتن با زدن حرف از دست کالفگی با سیا که خالیه



 

 

 WWW.98IA3.IR 72 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 .ونجا بردار بدون حرف وارد سالن شدما یخچال  از خوردیم صبحانه که سالنی

چندتا پسر اون جا بودن بدون توجه بهشون رفتم سمت یخچال و آب رو برداشتم تا خواستم 

 .برگردم پشتم ظاهر شدن

 !یکیشون گفت:تو کی هستی؟ کار آموز جدیدی؟

 .اون یکی گفت:گروه هیچ وقت کارآموز زن نمی گیره احمق

بستن کالفه دوباره سعی کردم که دوباره بدون توجه خواستم از کنارشون رد بشم که راهم رو

 !ذاریم بریهمون پسره گفت:تا جواب ندی نمی

همیشه از این که یه مرد هیکل گندشو به رخ یه زن بکشه و بهش زور بگه متنفر بودم حتی 

اومدم مانی که کیوان مسخرم می کرد برای یادگیری فوتبال درست و حسابی از خجالتش در میز

و االن این پسرا دست گذاشته بودن رو حسی که نباید االن فعال میشدبا خشک ترین لحنی که از 

 : خودم سراغ داشتم گفتم

 .بکش کنار -

 !که پسره و دوستاش شروع کردن به خندیدن

 : نفس عمیقی کشیدم و دوباره گفتم رو بستم و چشمام

 .بکش کنار!که تکون نخوردن-

سر کشیدم و بطری و خیلی خوب خودتون خواستین در بطری و باز کردم و یه نفس کُلش رو 

 !پرت کردم زمین و با سرعت یک مشت به شکم پسره ضربه زدم که افتاد زمین

ه جاخالی دادم و دستش رو گرفتم یکیشون رفت کمک اون و یکی دیگشون حمله کرد که منو بزن

 :محکم نگهش داشتم که همون موقع هوتن و سیا از راه رسیدن و همزمان گفتن و پیچوندم و

 !این جا چه خبره؟ -

 :تا امدم حرفی بزنم اونی که مشت خورده بود گفت

 .خودش حمله کرد از حرص دست پسره رو بیشتر پیچوندم و که آخش در امددونم یهو نمی -

 :و به سیا گفتمر

 .دروغ میگه راهم رو بسته بود و می خواست سواالش رو جواب بدم -

 زنیمخیلی خب اول دست این جلبک رو ول کن از درد کبود شد بعد حرف می -
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نیم نگاهی به صورت کبود پسره انداختم و هولش دادم جلو که تعادلش به هم خورد و افتاد زمین 

 !تا گفت: بار آخرتون باشه بهش نزدیک میشین هوتن با عصبانیت رو به اون سه

 :اونی که دستشو ماساژ میداد گفت

 !فقط می خواستیم بدونیم کار آموز جدیده یا نه -

 :سیا با بی خیالی از یخچال کنارم یه آبمیوه برداشت و سر کشید و گفت

 !فرشته مرگه و داره آموزش می بینه-

 :اونی که مشت خورده بود گفت

 !اونم یه دختر ریزه میزه خنده داره واال فرشته مرگ -

 :با حرص خم شدم که بزنمش که سیا جلوم روگرفت تو همون حالت گفتم

 !نه مثل این که مشتم برات کم بوده دلت هوس کتک کرده -

 : که هوتن دورشون کرد و گفت

 !افتاد؟کشم بیرون از بدنتون می بار دیگه دور بنیتا ببینمتون تا قطره آخر خونتون رو -

 !سوزهاوناهم عین کلنگ سرتکون دادن و رفتن چیزی نگذشت که حس کردم خالکوبیم داره می

 :که همون لحظه هوتن گفت

 !های سیاه آشمبوی نم و خاکستر میاد؛ خون-

 سیا بهم گفت:هرچی شد از جات تکون نخور و با دو همراه هوتن به حیاط رفتن

 .شنیدمصدای مبارزشون رو می

شدم برم یا نه؟ که با فریاد دومش دیگه طاقت نیاوردم و به سمت حیاط پشتی  د سیا دودلبا فریا

 .رفتم

هر چهار پنج تا کارآموز درگیر یک خوناشام بودن سوزش خالکوبیم بیشتر شده بود سرعت مبارزه 

تن محو های سیاه دوبرابر اونا سرعت و قدرت داشآشامالعاده بود، اما خونهایکا و هوتن و سیا فوق

حرکت اونا بودم که یکی از اون ها بهم حمله کرد و گلوم رو تو دستش گرفت! داشتم خفه میشدم 

دستامو گذاشتم رو دستای سرد خاکستریش که همون لحظه خاکستر شد و چیزی ازش باقی 

 نبود با تعجب به رو به رو خیره شدم

امدن و سرعتم بی نهایت شد رفتم که با فریاد هایکا به سمتش دویدم دوباره لحظه ها برام کش 
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آشامی که با هایکا درگیر شد و قبل این که متوجه من بشه با یک لمس به خاکستر سراغ خون

تبدیل شد و به همین ترتیب پنج خوناشام دیگه روفقط با یه لمس از بین بردم با تعجب به دستام 

 !کنم خوابمخیره شدم من چطوری به این راحتی اونا رو از بین بردم؟! فکر 

قیافه بهت زده بقیه بهم نشون میداد اینا خواب و رویا نیست واقعیت محضه پیچ پیچ های 

 و بود آورده هجوم بهم زمان هم دارم که قدرتی شوق و تعجب طرفی از کارآموزا رو مخم بود

 .بود شده سلب ازم رو کاری هر قدرت

مدار امنیتی رو چک ودوباره فعال کردن سیا وضعیت بهتری نسبت به هایکا داشتن سریع هوتن و

 ساختمون منم رفتم کنار هایکا نشستمبردن توو به کمک کار آموزای سالم زخمی ها رو

  رفتنفس های نا منظمی می کشید و از دستش خون می

 !هایکا حالت خوبه؟ -

 :چشماش رو باز کرد و لبخندنصفه نیمه ای تحویلم داد و گفت

 !ترکُشی دخچه تمیز می -

شوکم خودم باورم نمیشه یهو لحظه ها کش امدن و سرعتم زیاد شد و بعد با یه لمس هنوز تو -

 .خاکستر شدن

 :کمی خودش رو باال کشید و به دیوار تکیه زد و گفت

 !چند برابر شدلحظه ها کش نیومدن قدرت بینایی تو -

 !یعنی چی؟ -

 .ونستی سریع عکس العمل نشون بدیتهزار برابر شد و یعنی این که قدرت بینایی تو -

 !کشتنهمه فرشته های مرگ با لمس می -

هر فرشته مرگی نوع کشتنش فرق داشت بعضی ها با خنجر یا یه وسیله مخصوص داشتن  -

ها رو از بین فرشته قبلی ما خیلی قدرتمند بود اون با یه مشت به قلب خوناشام های سیاه اون

 !بردمی

 :ادامه داد اهومی زیر لب گفتم که

ما همش منتظر بودیم تو شی یا خنجری رو که باید باهاش بکشی رو تو خواب ببینی بعد  -

پیداش کنی و کارت رو شروع کنی ولی با کار امروزت حسابی سورپرایز شدیم؛ تو اولین فرشته 
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 !مرگ دختری، که ظریف و دخترونه هم عمل می کنی ظریف و قشنگ مثل خودت

گرفت چیزی نداشتم مقابل این تعریف بگم که همون موقع با حضور سیا از  حس کردم لپام آتیش

 !زیر نگاه گرم هایکا در رفتم باالخره این سیا به یه دردی خورد

 !کیسه خون رو به هایکا داد بازم با دیدن خوردن خون دلم آشوب شد

 :رفت و گفتفکر نکنم هیچ وقت با این موضوع کنار بیام هوتن امد و زیر بغل هایکا رو گ

 ! بیا بریم دیاکو امده بزار زخمت و ببینه و بدون حرف دیگه ای رفتن -

صبحانه نخورده بودم و بعد کلی تمرین و مبارزه و کتک زدن اون جلبکا که انرژی ازم گرفته بود و 

 !حالت تهوع داشتم

 .رو شدم باز کردم که با قیافه مهربون سیا رو به درست زیر ببینیم چشامو با بوی جوجه

یک  لقمه جوجه رو سمتم گرفت و گفت بخور! ازش گرفتم و کنارم نشست و به دیوار تکیه زد و

 :پاشو دراز کرد، یک گاز گنده به لقمه زدم وبا دهن پر پرسیدم

 !سیا من چه جوری تونستم اونا رو بکشم؟ -

 :نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

 .عث شد عکس العمل نشون بدیبرای این که احساس خطر کردی و قدرتت با -

 آشام های سیاه رو بکشم!؟یعنی من هر وقت بترسم میتونم خون -

های سیاه بلکه هر آشامکم یاد می گیری با کنترل این کار رو کنی البته نه خون-نه کم -

 !موجودی رو می تونی از بین ببری

 ناباور بهش خیره شدم می خواستم ببینم درست شنیدم یا نه!؟

 :هنم رو به سختی قورت دادم و گفتمآب د

 !؟های سپید روآشامهر آدم یا حیوونی رو حتی خون -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 !اره هر موجودی رو -

 !نابارور به دستام خیره شدملقمه از دستم افتاد و

 دستایی که می تونست جون همه رو بگیره یعنی من دیگه حق لمس عزیزامو ندارم؟ نمی تونم به

 :هیچ موجود زنده ای دست بزنم چون زندگیش رو می گیرم اشکام چکید و زیر لب گفتم
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 !چقدر من وحشتناکم -

 العاده ای!چرا اینو میگی!؟دختر تو فوق -

هق افتادم از خودم از دستام می ترسیدم از این زندگی متنفر بودم سیامند شونه هامو -به هق

 :گرفت و گفت

 کنی؟چته دختر چرا گریه می  -

 !دستام رو مشت کردم که یه وقت ناخواسته اشتباهی نکنم

 :سیامند حسابی ترسیده بود تا خواست دستامو بگیره خودمو عقب کشیدم و با وحشت گفتم 

 !نه -

 !چت شده چرا اینجوری می کنی؟! زده به سرت؟؟ بنیتا تو -

 !یرممن دیگه حق لمس هیچ موجودی رو ندارم چون من زندگی همه رو می گ -

با این حرفم اول ناباور بهم خیره شد و بعد چند ثانیه قهقهش به هوا رفت طوری می خندید انگار 

بامزه ترین جک سال رو براش گفتن با حرص بینیم رو باال کشیدم تا خواستم مشت بهش بزنم 

 .پاشیادم امد نباید ازش استفاده کنم و با لگد محکم زدم تو

 خنده توش که صدایی با اون لبخند مسخره از صورتش پاک نمی شدبا این که دردش گرفته بود 

 :موج میزد گفت

 !با کدوم منطق به این نتیجه رسیدی که لمس کردن تو برای همه مرگباره ؟ -

 !میرهای با لمس من میخود خرت گفتی هر موجود زنده -

 .کشی اون هم وقتی که بخوایدیونه تو هر کس باید بمیره، رو می -

 !میفهممن -

 !چون نفهمی -

 !آمدم یک لگد دیگه بهش بزنم که جا خالی داد و با خنده گفت بیا بهت نشون بدم

همراهش رفتم و چندتا پسر رو صدا زد که امدن بهم گفت یکی یکی لمسشون کن مطمئن باش 

 !اتفاقی نمیوفته

 !ندازمتو دیونه شدی من جون کسی و به خطر نمی -

 .بهم اعتماد کن -



 

 

 WWW.98IA3.IR 77 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

هام رو چشم هاش نگاه کردم آرامش و اطمینانی که تو نگاهش بود بهم قوت قلب داد مبه چش

بستم وبا دستای لرزون بازوی پسره رو گرفتم بعد چند ثانیه چشام رو باز کردم پسره با لبخند رو 

شد خواستم بقیه رو لمس کنم اما سیا بی خیال نمیونمی به روم بود راستش هنوز تردید داشتم 

آموزها به اضافه هوتن و هایکا و خودش رو لمس کنم تا خیالم راحت بشه بورم کرد نصف کارو مج

 !حاال حس بهتری داشتم از این که واقعا با هر لمسم جون کسی رو بگیرم حالم بد بود

 تونم چه موجود ترسناکی باشمبینم من میاما وقتی که بهش فکر می کنم می

ماه پیش فاصله گرفتم منی که ته سه -چقدر از بنیتای دو چقدر این بنیتا برام غریبه شده

 ها خیلی جون نجات مسئولیت مرگ فرشته عنوان به االن سرگرمیم بازی با توپ چهل تیکه بود

 داشتم دوست رو داشتن قدرت و بودن خاص همیشه دارم عهدم روبه ها خیلی مرگ مسئولیت و

 داشته هاشقانون و دنیا این از درستی درک تونمنمی که گیجم اونقدر رسیدم بهش که حاال اما

برد که هوتن آمد سراغم و هر روز این دنیا سوپرایز جدیدی برام داره داشت خوابم می انگار باشم

 :گفت

 !هم باید باشی جلسه داریم و تو -

 تریننزدیک و دادم کوتاه سالم یک شدیم اتاق وارد وقتی سرم رو تکون دادم و همراهش رفتم

ای رو تو خوابم هم همچین لحظه حتی نشستم و کردم انتخاب رو بود آریو و سیا بین که صندلی

 !آشام خوشتیپ بشینم و جلسه بگیرمدیدم که بین شیش تا خوننمی

 .با صدای کیان حواسم رو جمع کردم

همه وسایل امنیتی  هم با اینآشام سیاه وارد قرارگاه آموزشی ما شده اونچطوری هفت تا خون -

 هم تو روز؟و اون

 :هوتن کالفه نفسش و فوت کرد و گفت

آموزها شرایط رو براشون فراهم کرده و تموم کدها رو در اختیارشون گذاشته و یکی از کار -

 !چندتاشون هم براشون غیرفعال کرده

تر که گوشت تلخرسم من هر لحظه به این نتیجه می رفت وتر میهای کیان هر لحظه درهماخم

 !از این یارو تو دنیا وجود نداره

 :هایکا با شک گفت
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 !بودن؟ حاال مسئله بعدی اینه که برای چی آمدن تو قرارگاه ما دنبال چی  -

 : دیاکو با انگشتش رو میز ضرب گرفت و گفت

این  زنم اول این که دنبال بنیتا امدن، دوم این که دنبال چندتا مدرک امدنمن دوتا حدس می -

 .جا

 :یهو پریدم وسط حرفش و گفتم

آموزهاتون از ماهیت من با خبر شدن به آمدن دنبال من منطقی نیس چون همین امروز کار -

 .نظرم دنبال یک وسیله یا به قول شما مدرک امدن این جا

 :نگاه خیرشون اذیتم می کرد که کیان گفت

 !درسته حق با بنیتاست -

 : هوتن رو به جمع گفت

 :فهمم و بهتون خبر میدم، که بقیه موافقت کردن که یهو سیاگفتکنم و میسی میبرر -

های تازه تبدیل بودن اما ما سه نفری با آشماگه بنیتا نبود کارمون ساخته بود درسته خون -

 !کارآموزی معمولیمون از پسشون بر نمیومدیم

 :هایکا با هیجان گفت

کشتشون که چند ثانیه بیشتر طول در ظریف و سریع میدیدین انقباید بودین و از نزدیک می -

 !نکشید

نگاهم افتاد به لبخند کیان اوه خدای من چقدر با لبخند جیگر میشد این گوشت تلخ هم خنده 

های دلبرش بودم و زمان و مکان و فراموش کردم همیشه عاشق مگه بلد بود؟! خیره به چال لپ

 این جز شکر رو خدا کردم وجورجمع رو خودم و امدم و خودم به سیا سقلمه با که چال لپ بودم

دونم نفهمید که البته همین یه نفر برای آب شدن من کافیه از حاال می کسی ندیده خیر سیا

 !انقدر این موضوع رومی کوبه تو سرم تا دیونه بشم

 :کیان رو به من کرد و گفت

 !تو این دوماه متوجه تغییر یا حسی درون خودت نشدی؟ -

کردم و اونا م نگاه نمیاشاخواستم ازشون پنهان کنم راستش دیگه بهشون به چشم خوندیگه نمی
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 دونستم،رو جز خانواده جدید خودم می

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

که امروز  !آمدن و سرعت و قدرتم زیادتر از حد معمول میشدها برام کش میگاهی لحظه -

 !و دیدن البته همشون یهویی پیش میاد و دست من نیستن فهمیدم بهش میگن قدرت تشخیص

 :تکون داد و گفتکیان سرش رو

خوبه همین که فهمیدیم باید تو موقعیت قرار بگیری تا قدرتت آزاد بشه خودش یک قدم  -

 !بزرگه

های قدرتش عصبانی کردنشه! خیلی جواب میده المصب با سیا یهو گفت یکی دیگه از محرک

 :کردم که با درد گفتحرص پاشو لگد 

 خیال نمیشی نه !؟تو تا لنگ ما رو نابود نکنی بی -

 : براش باال انداختم و گفتمکه ابروهامو

 !نه -

های کیان ولی که خنده همشون به هوا رفت منم باهاشون خندیم که نگاهم دوباره افتادبه چال

نباشید کیان همه بلند شدیم و سریع خودم رو جمع کردم تا باز اتو دست سیا ندم با خسته 

هم به سمت اتاقم رفتم تا کمی بخوابم، حسابی درب و داغون و له بودم که سرم نرسیده به من

 .متکا خوابم برد

هام رو باز کردم اما کسی دورم کنه از خواب دل کندم و چشمبا حس این که یکی داره نگاهم می

 !ری بغل گوشم سیخ نشستم سرجامبرد که با صدای پنبود!دوباره داشت خوابم می

ی احمق عین سیامند کرم خواست بگیرمش زیر مشت لگد دخترهصدای خنده ریزش امد دلم می

 !دادتو وجودش میلوله کالفه موهام رو چنگ زدم و ازجام بلند شدم ساعت شش رو نشون می

حرص سمت  من حتی موقع مدرسه هم این وقت صبح رو تجربه نکردم لعنت بهت پری لعنت با

 :حموم رفتم و در رو به هم کوبیدم صدای خندونش امد که گفت

 !حرص نخور جیگر شیرت خشک میشه -

 :داد زدم گفتم
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وای به روزت پری که قدرتم کامل بشه و من ببینمت اون وقته با دستای خودم دونه دونه  -

 !ذارم کف دستت که باهاشون آش رشته درست کنیکنم، میهات رو میگیس

اوال که اسم من پری نیس دوما به عصابت مسلط باش عزیزم برای جیگر خاله این همه استرس  -

 !خوب نیست و زد زیر خنده

 :از الی دندونای چفت شدم غریدم

هات رو ام که تموم این مسخره بازیاسمت مثل خودت برام مهم نیست فقط منتظر روزی -

 .جبران کنم

رو پوشیدم که آینه  هامفتم و آمدم بیرون سریع لباسدیگه چیزی نگفت و منم سریع دوش گر

دقم آقای سیامند یه وقت نیاد تو، در حال خشک کردن موهام بودم که سیا بالنسبت گاو یعنی 

 !حیف گاو که به این بشر نسبت دادم سرشو امداخت پایین و امد داخل اتاق

خورد تو کله داد وگرنه می متری جا خالیدستم و با حرص پرت کردم سمتش که میلی برس تو

 !پوکش

اوه فرشته خانم سر صبحی شمشیر رو از رو بستی انتظار داشتم االن تو خواب ناز باشی ولی  -

 !ایشسته و رُفته آماده

 زدی خون ازم در نمیومد اخالق گندی داشتم روبا حرص بهش زل زدم االن اگه بهم ساطور می

 !هر می کرد منم کل روز رو برای بقیه زهرمار می کردمخوابم حساس بودم اگه کسی اونو بهم ز

و این کار و پری به نحوه احسنت انجام داده بود از سکوتم جا خورده بود اما جواب من فقط 

 !سکوت و نگاه عصبانیم بود

 .تو همین حین حس کردم یه هاله سفید دور سیامند میبینم که با پلک زدن از بین رفت

 !دختر داری می ترسونیم نکنه روحت تسخیر شده؟ بنیتا یک چیزی بگو -

 !کشیدهاش نمیبازیحتی االنم دست از این مسخره

کردم قدرت خورد کردن استخون های سیا رو دارم و تو یه حرکت از شدت عصبانیت حس می

مشتم گرفتم و تو صورتش دویدم سمتش و قبل این که بتونه واکنشی نشون بده یقش رو تو

 :غریدم

 !یک بار دیگه بدون اجازه وارد اتاقم بشی قسم میخورم با یک اشاره میکشمت فقط -
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 :هاش رو باال گرفت و گفتبرای یه لحظه از ترس به خودش لرزید و دست

 .خیلی خب خیلی خب آروم باش باشه هر چی تو بگی -

 کمی بهش نگاه کردم و یقشو صاف کردم و بهش گفتم بریم و جلوتر از اون به سمت سالن

 !غذاخوری راه افتادم

 !سکوت سیا برام نشونه خوبی بود همین که دهنش امروز بسته بمونه برام کافیه

پشتی با لحن آروم و دلخوری ازم خواست که بدنم و گرم بعد از یک صبحونه مفصل رفتیم حیاط

 !کردن نرمش به کردم شروع حرف بدون منم کنم

فعلی تو زندگیم بود اما این اجازه رو نداره که حریم قابل اعتمادترین آدم  درسته سیا بهترین و

شخصی منو رو زیر سوال ببره بعد ده دقیقه بدون توجه به سیا رفتم سراغ ستون وحشی و تمرین 

شروع کردم انقدر تمرین باهاش برام آسون شده بود که انگار نه انگار بار دومم هست که  باهاش رو

 !کنمدارم با این وسیله کار می

 !چهل دقیقه صدام کرد که دست از تمرین کشیدم و رفتم سراغش -د سیبع

مقدمه مشت آورد سمت صورتم حرکتش برای شروع اول باید دفاع از خودت رو یاد بگیری! و بی -

 !سریع بود اما باز لحظه ها کش امدن و من غیر ارادی جاخالی دادم

 !مشکمم و از درد مچاله شدکه همون لحظه مشت بعد رفت تو

درس اول هیچ وقت تو مبارزه تک بعدی نباش ممکنه حریفت از تو خیلی فرزتر و سریع تر  -

 .باشه

  سرم رو تکون دادم و صاف ایستادم بعد چند حمله پی در پی سیا

هایی که خورده بودم رو فاکتور باالخره تونستم خوب جاخالی بدم البته اگه اون مشت و لگد

 !بگیرم

 !نترس خوردن ضربه از پس بزنی گیرینمی یاد نخوری لگد و مشت درس دوم تا  -

 !دادمهاش رو جاخالی میتند ضربه -دوباره غیر منتظره بهم حمله کرد که تند

 : بعد چند ساعت سیامند گفت

سالن دیم سرم رو تکون دادم و تقریبا دویدم توکافیه میتونی ناهار بخوری! بعد از ظهر ادامه می -

 !خوریغذا
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کارآموز بود اما بدون توجه بهشون مشغول خوردن شدم که همون لحظه خالکوبیم سوخت و  پر از

 .آشام سیاه بهم حمله کردقبل اینکه عکس العملی نشون بدم یک خون

 !سعی کردم لمسش کنم اما جاخالی داد و دستم رو پیچوند

 .سر رسیدشکمش که همون لحظه سیا با آرنج دست آزادم با تموم قدرتم کوبیدم توی 

هاش رو تو پوستم فرو کرد از شدت درد نفسم رفت و اما قبل این که بهم برسه اون لعنتی دندون

 .با زانو زمین خوردم

 سیا شد درگیر  کرد، سعی کردم با سر بهش بفهمونم که خوبم و با اونسیا با نگرانی نگاهم می

 از چندتا کاش کردم می دعا لمد تو مدام رسیدنمی اون پای به ولی داشت خوبی قدرت و سرعت

آشام سیاه افتاد رو زمین ضربه آخر اون خون با نداشت مقابله توان دیگه هم سیا بیان ها بچه

نگرانش شدم خواستم برم سمتش اما انگار فلج شده بودم و قدرت تکون خوردن نداشتم شونم 

هام داشت بسته میشد که حس کردم هام سنگین از سینم خارج میشد چشمکرد نفسدرد می

 .ن کیان رو روی خودم دیدمهام رو باز کردم که نگاه نگرایکی دستم رو گرفت به سختی پلک

 :زیر لب گفتم

 !سیامند -

 اون خوبه! کجات زخمی شده؟ -

 .شونه چپم -

 دقیقه یک از کمتر و شد مشغول گوشیش با شد خیره زخمم به و زد با وحشت یقه لباسم و کنار

 .بود سرم باال غریب عجیب وسیله یه با دیاکو

 :نگاهی به زخمم انداخت و گفت

 .داره، ولی فکر کنم ارزش تحملش رو داشته باشهدونم درد می -

های بی سر و تهش نفهمیدم دستگاه بادکش رو به زخمم وصل کرد و روشنش هیچی از حرف

 .کرد

بگیرم انگار تموم جونم از زخمم داشت  شدت درد به حدی بود که نتونستم جلوی فریادم رو

 .میشد کشیده بیرون

 .و هیچی نفهمیدم انقدر داد زدم که چشمام سیاهی رفت
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 (چند ساعت بعد)

یک  رفت وقتی سرم رو برگردونم سیاه داشت توهام رو باز کردم دلم ضعف میحالی چشمبا بی

 .خوردلیوان بزرگ که حکم پارچ رو داشت اون مایع لزج و سرخ که قطعا خون بود رو با اشتها می

گیری انگار رو میخودت  صورتم جمع شد و خواستم نگاهم رو ازش بگیرم که گفت:همچین

خودت خون مصرف نکردی از وقتی بیهوش شدی این چهارمین کیسه است که داری تموم 

 !کنیمی

خورد به با گیجی بهش خیره شدم همین طور که یک قلوپ از اون نوشیدنی حال به هم زنش می

به دستم وصل سمتی اشاره کرد که نگام افتاد به کیسه خونی که به کمد آوزیون بود و شلنگش 

 !بود تازه فهمیدم منظور اون جلبک از چهار کیسه خون چیه

بینیم پیچید و حالم رو بد کرد و وادارم کرد عق نفس عمیقی کشیدم که بوی تند و گس خون تو 

 !بزنم

خوشبختانه معده خالیم کمکم کرد، که به خودم و اتاق گند نزنم کیان امد تو اتاق و با یه پس 

نداخت بیرون و بهش غر زد صد بار گفتم جلو آدما خون نخوریداز قیافه مظلوم گردنی سیا رو ا

 !تونست این بچه تخس رو آروم کنه کیان بودسیا خندم گرفت انگار تنها کسی که می

 :کیان نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

 !خوبی؟ -

 !شد زیر لب اهومی گفتم و اونم بدون حرف رفت جلو پنجره و به منظره بیرون خیره

کنه کیان رئیس منم خیره شدم به اون، قد بلند و چهارشونه با ظاهر مرتب کی فکرش رو می

رسه که به هرچی شبیه اال رئیس البته اون اخم و بزرگ باشه انقدر جوون و خوشتیپ به نظر می

جدیت همیشگی که داره باعث میشه آدم بهش نزدیک نشه همین جور داشتم پیش خودم سبک 

کردم که با نگاهش غافلگیرم کرد لپام آتیش گرفت و شرمنده نگاهم رو ازش سنگینش می

 لعنتیت هایچال اون به لعنت کردمی نگاهم داشت عمیق لبخند یک با که بود اون حاال گرفتم

 قسم شد برداشته روم از کیان نگاه سنگینی هایکا آمدن با تو اون شده جمع جذابیتت نصف که

 !کرد از گرمای نگاهش ذوب میشدمدیگه بیشتر نگاهم می ثانیه چند اگه خورممی

هایکا سرم خون تموم شده رو از دستم جدا کرد و یک سینی پر از جیگر جلوم گذاشت که با 

 .بوش دوباره عق زدم که کیان سراسیمه دوید سمتم
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از از بچگی  دستم رو جلو بینیم گرفتم و سینی رو پس زدم تا بیشتر بوی جیگر رو حس نکنم

 !جیگر و لوازم جانبی گاو و گوسفند متنفر بودم هایکا سریع سینی رو برد

 !انقدر عق زدم که ماهیچه های شکم و معدم درد گرفت

هام رو بستم تا احساس تهوع نکنم که همون موقع عطر و بی حس تیکه زدم به تاج تخت چشم

 !هام رو باز کنمجوجه و کوبیده وادارم کرد چشم

 :گفت دادو د وارد شد وسینی روبهم هایکا با لبخن

  .کردم، جیگر دوست نداشته باشیشرمنده فکر نمی -

 .جونی زدم و زیر لب ممنونی زمزمه کردملبخند بی

تا خواستم دست ببرم تو سینی و یه تیکه کباب بردارم یه دست امد تو سینی به صاحب دست  

 .منو و غذاهم در نوسان بود بین نگاهش چراغونی هایچشم با که نگاه کردم سیا بود

 کیان یه اخم کردم بهش که ابروهاش رو باال انداخت هنوز دستش از سینی بیرون نرفته بود که

 رو سیا گوش اخمش حفظ با کیان اما رفت هوا به هایکا منو خنده که دستش پشت کوبید محکم

 !زد بهش هم لگد یه کردنش بیرون بعد و در سمت کشیدش و گرفت

  .عریضی شروع کردم به خوردن انگار تو دلم کولر گازی روشن کردن بس که خنک شد با لبخند

 دخل اون از  شدیداً حال گیری از سیامند اشتهام رو باز کرده بود بالنسبت گاو، که داشتم بدتر

 !اوردم می رو غذا

 خواست کهبعد غذا مثل گراز خشک شده نای تکون خوردن نداشتم دلم یه نوشابه تگری می

 .اینجا عمرا پیدا میشد

  هایکا سینی رو برد و کیان هم بعد گفتن استراحت کن منو تنها گذاشت

  .دوباره داشتم غرق فکر و خیالم میشدم که باصدای پری غافلگیر شدم

 خوای تکونی به خودت بدی و نیروهات رو فعال کنی؟تو نمی -

 !چرا؟دونی ای نداشتم میمن اگه جای تو بودم چنین خواسته -

 !نه چرا؟ -

ی نحس تو رو ببینم چنان بالیی سرت چون بالفاصله بعد از کامل شدن قدرتم، که بتونم قیافه -

 !میارم که از پری بودنت پشیمون بشی
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بنیتا یکم جدی باش تو چرا همه چیز رو به شوخی گرفتی چرا هیچ تالشی برای آزاد شدن  -

 کنی؟نیروهات نمی

کنم کنم تمرین سخت میورم که نخوردم دوماهه دارم جون میدیگه باید چه شکری بخ -

  .های مرگم تازه داره فعال میشهقدرت

 !دونی چرا؟های دختر طبیعتت هنوز خاموشه میاما قدرت -

 .جا کنم که فعال بشهدونم حتما باید کوه رو جابهچه می -

دوشت هست باور نداری؛ بنیتا به هنوز به خودت به قدرتت به مسئولیتی که روی نه چون تو  -

 !کنمخودت بیا من خطر رو حس می

 .آشام هستن که من از پسشون برمیامکنی چندتا خونزیادی داری شلوغش می -

 !کشتی غریزه روی از و ارادی غیر هم رو هاآشامخون اون تو هنوز دفاع از خودت رو بلد نیستی -

 !دونم چی درسته چی غلطدم میحاال هرچی انقدر رو مخ من نباش من خو -

  .رسید االن یه هیوال بودیدونی هیچی اگه دیشب کیان نمیتو هیچی نمی -

 !منظورت چیه؟ -

آشام جنبید تو االن یه خونآشام زهرش رو وارد بدنت کرده بود، اگه کیان دیر میاون خون -

ه درست رو پیش نگیری آشام سیاه؛ بنیتا تا وقتی به خودت نیای و راوحشی بودی، یک خون

 .کنیکسی توجه نمیدیگه سراغت نمیام چون تو انقدر خودخواهی که به حرف هیچ

ها رو های مادرت اما یک بار هم الی کتاببهت گفته بودم برای درک قدرتت باید بری سراغ کتاب

 .باز نکردی.خداحافظ

 .چند بار صداش کردم ولی جوابی نگرفتم فکر کنم رفت

کردم تمرین با هوتن بود و بعد خسته و مونده ود من تو این مدت تنها کاری که میحق با پری ب

هام بودم و بعدش هم خواب جز اطالعات کمی که سیا بهم داده بود دنبال مرحمی برای کوفتگی

های که هیچ کدوم منبع موثقی نداشتن و همه از حدس و گمان و اطالعات عمومی بقیه و کتاب

 .دونستمبودم و چیزی از وجود خودم نمی بودن مطالعه کرده

اطالعاتی که از خودم داشتم محدود می شد به فرشته مرگ من از نیمه دوم خودم که دختر 

بشناسم چه برسه به  هام روحتی تالش نکرده بودم خودم رو و قدرتطبیعت بود بی اطالع بودم و
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 .این که سعی کنم فعال و تقویت بشن

های مادرم رفتم پاکتی که انگشتر نشان گرگ توش بود و باز کردم و کاغذی نوشته سراغ کتاب و

 .خواستم بخونم رو بیرون کشیدم زیر لب شروع کردم به خوندنکه دوماه بود می

 ای به دخترم بنیتانامه

 نام نویسنده سرنوشتبه

 .خونی قطعا من کنارت نیستمسالم دخترم وقتی داری این نامه رو می

هست رو به نحو احسنت تمام  زم دختر قوی من تو باید مسئولیتی که روی دوشتبنیتای عزی

های بی گناه و موجودات ماورایی صلح طلب به توئه جنگی در پیش کنی چشم و دل خیلی از آدم

 !پر توان تو بستگی دارههای کوچیک وهست که گره کورش فقط به دست

های محافظ از وجودت با خبر میشه و گرگینهاز وقتی انگشتر نشان گرگ رو دستت کنی رئیس 

 .کنهمیاد دنبالت اون یکی از وفادار ترین افرادی که تو این جنگ کمکت می

اما اصلی ترین و مهم ترین آدمی که باید بهش اعتماد کنی کیان هست که مطمئنا قبل از آئین 

ای باهم دارند منی دیرینهها دشآشامها و خونهای محافظ( کنارته دخترم گرگینه)رییس گرگینه

 !ی دو رگه باید صلح رو بین این دو گروه برقرار کنی و متعهدشون کنیتو به عنوان یک برگزیده

ها بهت کمک می کنن بقیه افراد قابل اعتماد داری اونتو یک پری محافظ و یک نگهبان محافظ

  .اتحادت پیدا کنی رو برای

های ای جز عمل کردن به خواستهات سنگینه اما تو چارهدونم حضم این همه از اطالعات برمی

رسه که همه ما بهت افتخار دونستم روزی میسرنوشت نداری از وقتی که متولد شدی می

همتای من، من بهت ایمان دارم هر دختر بی کنیم برای همین اسمت رو گذاشتم بنیتا یعنیمی

 .نه رو بگرد اونجا یه چیزی برات گذاشتموقت و هرجا به مشکلی بر خوردی طبقه هفتم کتابخو

 !دوستدار تو آرتمیس مادرت

  بعد از تموم شدن نامه مادر متوجه خیسی صورتم شدم انگار بوی مادرم تو

 .کردتر میتابنوا رو بیخورد و من بیکلمات نامه پیچ و تاب می تک -تک

 .بردمبه اهمیت وجودم پی میچندین و چندبار دیگه نامه رو خوندم و هر بار بیشتر از قبل 

 .به یقین رسوند که راه سختی در پیش دارم های پری هوشیارم کرد و اطالعات مادرم منوحرف
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 .طلب به عرضه و شجاعت من بستگی دارههای صلحگناه و ماوراییهای بینجات جون آدم

 .کنمدت نمیجنگم و ناامیات میخورم تا آخرین قطره خونم برای خواستهمامان قسم می

ای رو جلدش نبود وقتی بازش کردم نور یه کتاب با جلد چرم مشکی نظرم رو جلب کرد نوشته

 .طالیی رنگی ازش خارج شد و چند نوشته با خطی زیبا جلو روم ظاهر شد

 .بود آشنا برام اسمش چقدر گنجینه های معنوی اسرار آمیز

فتی کتاب رو ورق زدم بازم نور طالیی و شد با شگوقتی صحفه رو کامل خوندم نوشته ها محو 

نشست و خوندم انگار نوشته ها عمیقأ رو قلب و مغزم مینوشته های جدید هر سطر رو که می

دونم چقدر طول کشید اما وقتی تمومش کردم نمیها رو حفظ و درک میتک واژه -انگار تک

 .کردم کمرم تقریباً نابود شده بود

همون موقع نورطالیی دور کتاب رو گرفت و چند ثانیه بعد کتاب قلنج کمرم رو در کردم که 

 !ناپدید شد، انگار از اول همچین کتابی وجود نداشته

جدی  -هام رو مالیدم و دوباره به جای خالی کتاب خیره شدم، نه واقعا انگار جدیچند بار چشم

ع کن خودت رو دختر ناپدید شد. بعد از چند لحظه به خودم آمدم و زدم تو سر خودم گفتم جم

انگار چی شده حاال تو خودت عامل اصلی بهت و تعجب یک ملتی بعد برای ناپدید شدن یک 

 !کتاب عین خال رفتار می کنی؟ انقدر چیز عجیب و غریب دیدی که این توش گمه

بلند شدم جلو آینه ایستادم و به خودم خیره شدم که همون لحظه یک هاله سفیدی دور خودم 

هنم رو قورت دادم این دیگه چه کوفتیه؟! چرا هیچ کس درمورد این چیزی بهم نگفته دیدم آب د

 بود!؟

عقب رفتم که خوردم به در و با سرعت نور بازش کردم و دویدم بیرون اون مه دورم تو آینه  -عقب

 به تعادلم دونستم کجا و پیش کی برم که زارت خوردم به دیوار شد نمیهام دور نمیاز جلو چشم

افتادم که خودم رو نگه داشتم سرم رو مالیدم و گفتم کدوم احمقی وسط ورد داشتم میخ هم

 !راهرو دیوار درست کرده؟

 !االن منظورت از دیوار منم دیگه؟ -

 !یا اکثر امام زاده ها، دیوار هم مگه حرف میزنه -

 !هات رو باز کن کم تر دری وری بگویه لحظه چشم -
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 بستم؟هام رو ای من کی چشم -

 :هام تو دلم گفتمبا باز شدن چشم

 !چه دیوار جذابی فتبارک اهلل احسن الخالقین -

 !تموم شد؟ -

  :با گیجی جواب دادم

 !چی؟ -

 !دید زدنتون -

 :هاش زل زدم و گفتمبا پررویی تو چشم

 !اره تموم شد -

 !زیباییهاش نه، عجب تناقض لی لبخندید وهاش میابروهاش رو باال انداخت، چشم

 !رفتی؟حاال با این عجله کجا می -

 : با این حرفش دوباره یاد مه دورم افتادم وگفتم

 !فکر کنم دارم می میرم-

 :هول شد و گفت

ها حتما مفهوم داره چه کنه؟ ببین خواب برگزیدهچیزی شده خواب دیدی؟ یا جاییت درد می-

 !خوابی دیدی؟ ها بگو دیگه بگو!؟ الو کجایی بگو

 !ور عه بابا-ور -سرم رفت دو دقیقه دهنت رو گل بگیر بذار حرف رو بزنم یک ریز ور اوف -

کرد تازه فهمیدم چه گندی زدم من به کیان رئیس می هاش گرد شده بود و با تعجب نگاهمچشم

 .بزرگ رسما توهین کردم

 :گفتم ترین حالتی که از خودم سراغ داشتم و رو کردم وآب دهنم رو قورت دادم و مظلوم

 تو آینه دور خودم مه دیدم نشونه مرگه مگه نه!؟ -

دونست بخنده ناباور بهم زل زد بعد کالفه دست تو موهاش کشید بدبخت بین دو حالت بود نمی

 !یا گریه کنه قیافش خیلی بامزه شده بود

 :بعد چند ثانیه گفت
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بود ماشااهلل گوریلیه برای  دنبالم بیا؛ بدون حرف دنبالش دویدم یک قدم اون برابر سه قدم من -

 !خودش

جلو اتاق کنفرانس که اون روز توش جلسه داشتیم ایستاد و دستش و گرفت جلو اسکنر و در باز 

 :شد یه کتاب قطور بهم داد و گفت

 !این کتاب و داده بودم سیامند که بهت بده نخوندیش؟-

 :به کتاب نگاه کردم جلدش که آشنا نبود با تعجب گفتم

نویس بهم داد که زیاد به دردم نخورد چون مشخص بود همش از چندتا کتاب دستنه فقط -

 !حدس و گمان نوشته شده

 :هم و گفتاخماش رفت تو

 !هاسپونصدسال سن داره ولی عین بچه -

کنه وقتی با یکی از کتاب و باز کرد و یک قسمت رو نشونم داد و گفت بخون کمکت می

 .داد از روی میز برداشت و گذاشت الش و کتاب رو بهم دادهات آشنا میشی نترسی یک مقدرت

با این که حوصله خوندن نداشتم اما من به خودم به مامان قول داده بودم تمام تالشم رو بکنم و 

به خودم دادم حال سیا رو به از این به بعد هیچ چیزی رو سرسری نگیرم، البته این قول هم 

 زش خوشم نیومد.رو به کیان گفتم با من کار نداری؟مزودی بگیرم هیچ از این شوخی بی

 سرش رو تکون داد گفت:نه

  از اتاق داشتم بیرون میرفتم که صدام زد 

 !شدم بنیتا! برگشتم سمتش و منتظر ادامه حرفش  -

 !اون مه دورت که تو آینه دیدی روح خودته -

شت سرم نبود تا االن نقش با این حرف کیان پاهام شل شد و داشتم پس میوفتادم که اگه در پ

 .زمین شده بودم

 :هوتن که تازه رسیده بود و حرف کیان شنید با صدای تمسخر آمیزی گفت

ترسه بهم برخورد درسته من فرشته مرگ بودم و اوه فرشته مرگ ما رو نگاه از روح خودش می

 .داره تازگی برام اتفاقاتش و دنیا این هنوز اما هامخودم عامل وحشت خیلی

 !تاب کیان رو تو بغلم محکم تر کردم و تنه محکمی به هوتن زدم و رفتم تو اتاقمک
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نشست و منو عامل تمسخر دیگران می وجودم می عصابم از خودم خورد بود از ترسی که گاهی تو

 می تکرار ذهنم تو کرد، لیوان آب روی میز رو گرفتم و یک نفس سر کشیدم و هی حرف هوتن 

 دستم فرو رفتان تو دستم خورد شد و خرده شیشه ها تولیو که چیشد نفهمیدم شد

 سوخت اما نه به اندازه قلبمنگاهی به دست آش و الشم کردم می

 ! آهی کشیدم و موچین رو از رو میز آرایشیم برداشتم و دونه دونه شیشه ها رو کشیدم بیرون

های اولیه خورد ه کمکرفتم تو روشویی که خون های خشک شده رو بشورم که نگاهم به جعب

سطر بعد ضد عفونی کردن دستم رو بستم و دوباره برگشتم سر کتاب کیان نفس عمیقی کشیدم و

 !اول رو شروع کردم به خوندن

هشتاد درصد از فرشتگان مرگ قابلیت دیدن روح افراد را که نشان دهنده پاکی و ناپاکی آن 

 .ی پاک بودن روح آن شخص استتوانند ببینند سفیدی روح به معنشخص است را می

 .گاهی در روح برخی افراد یک یا چند لکه سیاه به طور پیوسته یا ناپیوسته وجود دارد

گاه پوشیده و پاک نخواهد که نشان دهنده مقدار خطا و ناحقی در حق هم نوع خود است که هیچ

به حدی که روح فرد را  شود تاها با تکرار در انجام آن خطا بزرگ و بزرگتر میشد و این سیاهی

 .کامال کدر و سیاه می کند

آشام سپید دارد و وقتی تبدیل فرشته مرگ وقتی قدرتش کامل شود قدرتی به اندازه یک خون

 .آشام برگزیده برابر می شودشود با یک خون

 !کشد مارک مرگ داردمعموالً فرشته مرگی که با ضربه یا اشاره دست می

نابود  فرد فرشته، خواست به باشد که  زمانی و جا هر ذاشته شود در مارک مرگ وقتی رو کسی گ

 نگهداری یا نوشیده آن از گاه هیچ شودمی توصیه شود.خون فرشته مرگ بسیار ارزشمند استمی

 .گیرد قرار استفاده مورد شیطانی اهداف برای است ممکن چون نشود

که بوی آن از کیلومتر ها فاصله برای بوی خون فرشته مرگ بسیار وسوسه انگیز است به طوری 

افراد ماورا قابل تشخیص است برای مخفی کردن بوی خون فرشته فقط یه راه حل وجود دارد که 

 .ها هستآن هم در سرزمین الهه

های سیاه و سپید دو دل بودم که بخونم یا آشامشد به تفاوت خونبخش بعدی کتاب مربوط می

 . به کرد و شروع کردم به خوندننه که آخر کنجکاوی به من غل
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 بینایی تقریباً خورشید مستقیم درنور های سیاه فقط به دنبال خون و قدرت هستن و آشامخون

 تبدیل خاکستر به نابودی از پس و شوندمی نابود کم -کم و شودمی کم قدرتشان و ندارند

 .است خاکستربوی و شدید نم بوی وجودشان فهمیدن مشخصه. شوندمی

شوند هرگز دیگر رنگ آرامش و زندگی آرام را نخواهند سیاه تبدیل میآشامنکسانی که به خو

آشام های سپید در روز و زیر نور چشید بلکه به یک حیوان درنده بیشتر شبیه هستن! خون

خوابند و تنها تفاوت آنها با زندگی انسان گونه خورند گاهی میکنند غذا میخورشید زندگی می

 .باشدخون برای کنترل قدرت و فکرشان می مصرف

خوار و قدرت طلب نیستن از این رو برای حفظ جان انسان ها با های سپید خونآشامخون

کنند. اگر در این مبارزه خاکستر به جا ماند به معنی پیروزی گروه سیاه مبارزه میهایآشامخون

سیاه است، مشخصه فهمیدن وجود  سپید است و اگر خونی ریخته شد به معنی پیروزی گروه

 .باشدهای سپید عطر خاک و گل یاس میآشامخون

ها بود حسابی جذب مطالب کتاب شده بودم پس تصمیم گرفتم تا فصل بعد در مورد گرگینه

 .وقتی که خواب منو از پا در میاره بخونم و جلو برم

های یاغی تقسیم گرگینهگرگینه ها به سه گروه گرگینه های محافظ گرگینه های سپید و 

 .قسم با بانوی طبیعت هستن صلح طلب اما جنگ بلداندهای محافظ همشوند، گرگینهمی

طلب هستن و معموال به دنبال آرامش هستن و دوری از دردسر رو های سپید صلحگرگینه

 .های یاغی جنگ طلب و تا حد زیادی به دنبال خشونت و قدرت هستنپسندند، گرگینهمی

 راست دست ،بتاها گروه رئیس آلفاها هایشان سه عضو اصلی دارندسه این گروها در درون گلههر 

 .هستن بتاها دست زیر امگاها و گله رئیس

دهند از گروه ها ترجیح میسیاه هستند، هرچند گرگینههایآشامها خوندشمن اصلی گرگینه

 .سپید هم دور باشند

موجودات ماورا هستن قدرت تغییر سایز و جادوهای  ترینالعادهفوق جز موجودات این هاپری

 .گوناگون و اسرار آمیز، از آنها موجوداتی عجیب ساخته که ما از آن مطلع نیستیم

 یا بار مرگ وردهای جادوگران یکی از قدرتمندترین موجودات ماورایی که جدا از قدرت درونی

 .موضع مشخصی ندارند تن کههس ماورا افراد نمرموزتری جز جادوگران دارند بخشی زندگی

باشد در طبیعت دختری با قدرت فوق العاده کنترل چهار عنصر میدخترطبیعت یا همان بانوی
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را داشته باشد به عنوان  یا گرگینه آشامطبیعتی که قدرت یک خونهای قدیمی، از بانویکتاب

دارند از این رو وی دشمنان زیادی برای  ملکه قدرت نام برده شده و همه موجودات از او وحشت

 .نابودی دارد

من یک دخترطبیعتم که قدرت فرشته مرگ هم دارم و اگه تبدیل بشم، میشم کابوس همه پس 

 .گفت همینه پسها به دنبال از بین بردن من هستن منظور پری از خطری که میهمه ماورایی

رویا هم جز موجودات ماورایی هستن که رزمینهای سها و ملکهسطر آخر کتاب رو هم خوندم الهه

شان آگاه نیست چون رفتن به سرزمین آنها هیچ کس جز افراد آن سرزمین از قدرت و توانی

 ... خالف قوانین

هام تار شد و من از خستگی رو کتاب کیان پهن شدم و به دنیای خوندم چشمطور که میهمین

 .خواب پناه بردم

کرد نگاهم به ساعت افتاد یدار شدم و بخاطر دیر خوابیدن سرم درد میبا گردن درد از خواب ب

 .ترهتایمکه از من آن مغزنیم بود لعنت به این وشش

 و  گرم گردنم رو ماساژ دادم درگیر شستن موهای بلندم بودمکالفه رفتم زیر دوش و با آب

 با و شد خالی زیرپام ترس از حموم در به کوبید خری یه که بود کرده کالفم سرمم و گردندرد

 .هام سیاهی رفتای بهم وارد شدچشمکمر افتادم زمین از شدت دردی که لحظه

 .زمان به گوشم رسیداین بار صدای ترسیده سیا با صدای در هم

 .بنیتا؛ بنیتا! جواب بده لعنتی -

 شدم کلید هایدندون الی از کندمی جا از رو در کم -کم داشت نفس حبس شدم رو بیرون دادم

 :غریدم

 شکوندیش رو صاحاببی در اون کن ول ودوساعتهوحناق بیستدرد، بنیتاوبنیتا -

 !داد پشت درهدیگه صدای در زدن نیومد اما صدای نگران سیا هنوز نشون می

 !بنیتا من صدای افتادن چیزی و شنیدم حالت خوبه؟ -

 !م بیروننه زیاد میشه بری دنبال هایکا تا من بیا -

 .گردماره االن با هایکا بر می -اره -

چند ثانیه صبر کردم تا بره بعد حوله رو پیچیدم دور خودم و سعی کردم تند از حموم برم بیرون 
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  .رسیدن پوشیدم لباس وقتی خوشبختانه و لباس بپوشم اما درد کمرم سرعتم رو کم کرده بود

خواست گریه کنم اما گریه جلو این سیا یعنی می هایی که به جونم افتاده بود دلماز شدت درد

 هاماشک تا کشیدممی عمیق هاینفس مدام ذاشت دیگهرسوایی جلو تموم عالم آبرو برام نمی

 :گفت نگرانی با هایکا.نشن جاری

 !بنیتا کجاهات ضرب دیده؟ -

 .کمر و گردنم خیلی درد می کنه-

 :خواستم بلند بشم سیا مانع شد گفت سرش رو تکون داد و دستش رو گذاشت رو کمرم تا

 !بکنهآروم باش بذار کارشو -

 !...اما -

 !هایکا درمانگره -

 درمانگر؟ -

 .وشکستگی رو بیشتر می کنهآره اون سرعت خوب شدن جای زخم و کوفتگی -

 : با تعجب بهش خیره شدم که لبخندی بهم زد و گفت

 .هتر نقطه درد رو پیدا کنمهات رها بشن تا ببدنت رو آروم کن بزار عضله -

 :سرم رو تکون دادم و بدنم رو شل کردم که گفت

هایی که انتخاب میشن یک قدرت بخصوصی دارند مثل تو که قدرت مرگ و هرکدوم از برگزیده -

ام من اول درمانگر بودم اما تو یک درگیری حسابی دختر طبیعت رو داری. منم یک برگزیده

 .تبدیل کردبودنم نبود که کیان من رو زخمی شدم و امیدی به زنده

رسید های هایکا به قسمت دردناک بدنم میها خیالم راحت شدگرمایی که از دستبا این حرف

  .العاده برام عجیب بودداد و فوقداشت دردم رو تسکین می

شدن و درد های گردنم شل میچند دقیقه بعد دستش رو رسوند نزدیک به گردنم انگار ماهیچه

 .کردندرو فراموش می

کردم برگشتم سمتش که تشکر کنم اما وقتی از جام بلند شدم دیگه دردی جز سرم احساس نمی

 .اش منو ترسوندرنگ و روی پریده

 !هایکا خوبی چرا رنگت پریده؟ -
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نترس دخترجون استفاده از نیروی درمانگری انرژیم رو گرفته با یکم استراحت درست میشه  -

 !کنمزمان استراحت نیست با یه معجون سرخ دوپینگ می ولی چون االن

رو بستم و نفس های  هامبا فکر خون خوردن معدم مچاله شد و حس تهوع بهم دست دادچشم

 :گفت سیا به که شنیدم مقطع کشیدم بلکه باال نیارم

  .رفت اجازه بده یک ساعت استراحت کنه بعد تمرین رو شروع کنه وبعد این حرف -

 .باز کردمهام روچشمهام بسته بود که عطر املت با کره و نون تازه هوشیارم کرد و چشمهنوز 

 :سیا لبخند یه وری زد و گفت

 !جا ممنوعهبازی کردم برات و املت درست کردم هرچند اینیکم پارتی-

 :خوردم گفتمسینی رو از دستش قاپیدم و یه لقمه تپل گرفتم و همینطور که می

 !هامور زدن ممنوعهمن عاشق د-

 :تک خنده ای کرد و گفت

 .بکشی چون کیان اصال خوشش نمیادبهتر از این عالقه دست -

 .خب نیاد مهم اینه که من خوشم بیاد و چشمک ریزی بهش زدم -

با فکر  لبخند مهربونی بهم زد و گفت یک ساعت دیگ بیا حیاط پشتی بعدش هم رفت!و من رو

 .اشت انگار یاد کسی یا چیزی افتادهای غمگینش تنها گذچشم

 دردهای نداشتم دوست بعد یک ساعت سرحال رفتم پایین سعی کردم به سردردم بی توجه باشم

 :گفت بهم رسید هم سیا که کردم گرم کمی بشه دادم مامان به که قولی مانع جزئی

 .کنم و تو از خودت دفاع کنمن بهت حمله می -

ریزی بهش زدم که مشت بعدیش تو جاخالی دادم و لبخندیهو مشتش امد سمت صورتم که 

زد فهمیدم اصال رحمی در کار نیست و پهلوم فرو رفت حاال اون بود که بهم لبخند می

حواسم رو جمع کردم و موفق هم بودم سیا از همه جهات بهم حمله می کرد و من دفاع تموم

 زدم کنار رو ریختم هم به موهای یهکردم فکر کنم چند ساعتی گذشته بود که سیا گفت کافمی

 :صورتم که سیا دست انداخت دور گردنم و با خنده گفت از

 .اس آبجی خانمسرعت یادگیریت فوق العاده -

ها رو ازم گرفت افتادم که سرنوشت اون از لفظ آبجی خانومش دلم قنج رفت یاد برادرهای دوقلوم
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 .لبخند عمیقی به سیا زدم و گفتم:گشنمه

 :ابروهاشو باال انداخت و گفت

 !خوری چرا چاق نمیشی تو جوجه؟عین خرس می -

 .کنمخورم دو برابرش رو تمرین میزنی من هرچی که میهات کف پام االن چشمم میچشم -

 خندید و بدون حرف رفت سمت میز سلف و مثل همیشه دو تا بشقاب پر کرد و بالنسبت گاو

 :رفتیم سر تمرین که آریو آمد و به سیا گفتبعد یک ساعت دوباره  خوردیم

 !جناب مربی اجازه میدی با بنیتا تمرین کنم؟ -

 !با کمال میل -

 .با تعجب نگاهشون میکردم که یهو اریو بهم حمله کرد

تونستم خوب جاخالی بدم و چندتامشت و لگد سرعتش خیلی بیشتر از سیامند بود و اولش نمی

قیقه تونستم با سرعت آریو سینک بشم و دفاع کنم فکر کنم یه دو جان کردم اما بعد چند دنوش

 :ساعتی تمرین کردیم که سیا گفت

 :کافیه! که آریو با تعجب نگاش کرد و گفت -

 !هنوز چیزی نگذشته که -

 :سیا هم گفت

 .دستور کیانه کارت داره -

 :بعد رو به من کرد و گفت

 !فردا با دیاکو تمرین داری -

تونی بری استراحت کنی بدون حرف رفتم هم می دم که گفت من میرم جلسه توسرم رو تکون دا

 کوتاه دوش یه بعد دادمتو اتاقم و یک راست رفتم حموم بس که عرق کرده بودم بوی گند می

 اذیتم خانواده نداشتن چقدر کنممی حس بیشتر روزا این مامان هاینوشته دست به افتاد نگاهم

 !کنه می

دنیا مادر نکنه بزرگ و کوچیک نداره وقتی مادر نداشته باشی انگار هیچی تورو بی خدا هیچ آدمی

 دستاش به امیدت سختت روزایتو که نداری رو کسی خالیه پشتت یعنی نداری پدر وقتی نداری

 نداری رو کسی ایخسته کسهمه و جا همه از وقتی یعنی نداری برادر و خواهر هم وقتی.باشه
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 !ن تو گلوتشدغده که بگی هاییبغض از  و هاش شونهرو بذاری سر که

دور هوام رو داشتن که زمین نخورم تنگه برای روزایی که عمو و خانوادش کنارم بودن و دورادلم

 به شدم خیرهو کشیدم آهی راسته که میگن تا چیزی رو از دست ندی قدر داشتنش رو نمیدونی

 مامان هاینوشته

دونستم که وجودت به طبیعت گره خورده حس وقتی متولد شدی می بنیتای عزیزم، من از

کتاب اجدامون خونده خونت مشابه قدرت منه تا قبل تولدت بارها و بارها توکردم قدرت تو می

بودم که دختر طبیعتی متولد میشه از مادری که این قدرت رو داره و اون راه نجات بشریت از 

هست عزیزم مهم  خونتهیچ کس نگفتم که این قدرت تو  خطر ماوراء هست. بخاطر همین به

ترین اصلی که باید در مورد قدرتت بدونی اینه هر عنصر و از خودت بدونی مثالً برای بدست 

 داری دستت تو آب مشت یه کن فکر شروع برای از خودت بدونی آوردن قدرت آب باید آب رو

 !طلبهمی رو باالیی دقت و تمرکز کار این چون نشی موفق بارها شاید و دوبار بار یک شاید

 ...بعد که موفق شدی فکر کن جویبار و تو دستات داری بعد رودخونه بعد دریاچه و دریا و

تونی باهاش هرکاری کنی تا وقتی که حس کنی به قدر کافی به نیروی آبت مسلط شدی و می

 توضیح این از بیشتر یزمعز طوره همین هم مثالً بهشون شکل بدی جون بدی نیروهای دیگه

ها به دست کسی غیر از تو بیوفته و سعی کنه ازش استفاده این نوشته ممکنه خطرناک دادن

  .دونم اونقدر باهوش هستی که از همین چند جمله منظورم رو بفهمینادرست کنه می

دقت  ذهنم مرور کنم اول گفت تمرکز ونوشته مامان رو کنار گذاشتم و سعی کردم حرفاشو تو

 دستم کف کردم حس که بود نگذشته ثانیه چند هنوز منهمهمه و حس کنم آب جزئی از وجود 

 خرابی کار دستم رو پرنده یه و شده سوراخ سقف زدممی حدس گندم شانس وجود با شده خیس

 آمدمی باال و جوشیدمی هامدست کف از آب  تعجب کمال در کردم باز رو چشمام وقتی اما کرده

 :عصبانیت نگاش کردم که گفت با شد اتاق وارد گاو عین سیا که بودم بهش خیره

 .تری وجود داره اونم اینه که این جا وضعیت قرمز شدهببخشید االن موضوع مهم -ببخشید -

 .آشام سیاه حمله کردن کیان گفت که ببرمت یک جای امنچندتا خون

 .خوام مبارزه کنمکیان شکر خورد با تو من می -

 .سرپیچی از حرف کیان خالف قوانینه و ممنوعه -
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 .هامممنوعه زدن دور عاشق من  الزمه بهت یادآوری کنم -

 ...اما کی -

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 نکن باهام بیجا بحث پس موقعیتش قرار بگیرم ببین سیا من برای آزاد شدن قدرتم باید تو -

د وقتی به افتا راه دنبالم ناچار به سیا و بیرون رفتم اتاق از سریع و کنممی رو خودم کار من چون

آشام سیاه تو حیاط بود و با وجود توخری بود باالی بیست تا خونحیاط رسیدم یک اوضاع خر

 متوجه که جنگیدمی آشامخون یک با داشت تنهایی به کیان کارآموزها شکست ما قطعی بود.

 .میشه نزدیک بهش پشت از داره سیاهآشامخون یک شدم

آشام درگیر شدم انقدر سرعتش زیاد بود که نفهمیدم چطوری خودم رو رسوندم به کیان و با خون

تونستم جاخالی بدم و از خودم دفاع کنم ریسک کردم و گذاشتم یه مشت بزنه بهم که فقط می

 تبدیل خاکستر به اون چون داشت رو ارزشش ولی بود دردناکی مشت  همون لحظه لمسش کنم

عرضه داشتم شدیم و من بیاً داشتیم نابود میتقریب و بود ناکوحشت گروه هایبچه اوضاع شد،

ها و مبارزه کنم با هرکس که گناهکردم من وارد این دنیا شدم که حمایت کنم از بینگاه می

 رفتم و کردم حس هامرگ تو رو قدرت و خشم از عظیمی موج فکر این با سازشهمخالف صلح و

که تو عمرم هیچ حرکت رزمی انجام نداده  منی بود عجیب خودم برای بعدی هایآشامخون سراغ

هاشون هم بدون مبارزه با اولین لمس کردم و خیلیبودم چطور با سرعت و قدرت مبارزه می

تاشون با آشام مونده بودن که سهکردم، لذت بخش بود حمایت از دیگران، پنج تا خونخاکستر می

درگیر بودن و دوتاشون با من اولی رو با لمسم خاکستر کردم که دومی از حواس پرتی من بقیه 

 .اماستفاده کرد و ضربه محکمی به قفسه سینم وارد کرد که مصادف شد با درد عمیقی تو سینه

هاش رو حتی نفس کشیدن هم برام سخت شده بود از شدت ضربه هیچ توانی نداشتم که دندون

 .هام سیاه شدام که دنیا جلو چشمرگم و شروع کرد به مکیدن خونفرو کرد تو شاه

 (سیامند)

دادم بخواد لجبازی کنه و همراهم نیاد، امیدوارم اتفاقی براش اصال یک درصد هم احتمال نمی

حیاط درگیر شد با کنه.همین که رسیدیم توزنده چالم می -نیوفته وگرنه کیان زنده

با سرعت خیلی  تونه از پس خودش بر بیاد که یهوتنهایی نمیسیاه حس کردم هایآشامخون

نابود کردنشون خیالم کمی راحت شد و رفتم کمک کار آموزها بعد  زیادی شروع کرد به مبارزه و
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آشام داره از شاهرگ بنیتا خون از چند دقیقه برگشتم یک نگاهی به بنیتا بندازم که دیدم یه خون

 .خورهمی

ه کیان هم رسید انقدری که خون بنیتا جذبش کرده بود دیر متوجه ما شد قبل رفتم باال سرش ک

 خیلی گرفتم رو بنیتا نبض نشون دادن واکنشی از خودش کیان قلبشو از سینش کشید بیرون

 هرچی ساختمون تو بردش و کرد بغلش کیان بود شده سرد غریبی طور به بدنش و زدمی کند

ود تو دوراهی ب مونده کیان.شدمی بدترهی هم بنیتا اوضاع و دادنمی جواب گرفتممی رو هایکا

 !تبدیل کردن یا نکردن بنیتا

 .کیان تبدیلش کن نذار دیر بشه -

 :کالفه نگاهی بهم کرد و گفت

  !کرد و حالش بد می شد؟ندیدی چطور با چندش به خون خوردن ماها نگاه می -

نیست چند قرن دیگه باید منتظر فرشته مرگ بعدی کیان اگه بنیتا رو از دست بدیم معلوم -

 !کنم فهمیدی؟باشیم اگه تبدیلش نکنی خودم تبدیلش می

کردم اما پای بنیتا وسط با خشم نگاهی بهم انداخت اگه تو شرایط عادی بود حتما قالب تهی می

تونم یمن زنده کرد، نمها خاطره ستاره رو برایبود خواهر کوچولوی من دختری که بعد قرن

نزدیک شاهرگ بنیتا از اون سمت سالمش  برد رو سرش کیان تلف شدنش رو ببینمبشینم و

زهرش و وارد بدنش کرد! نیم ساعت گذشته بود اما به جای اینکه حال بنیتا بهتر بشه بدتر میشد 

ی بعد عین یخ سرد بود.هایکا رسید وقتی بنیتا رو بیهوش دید سوخت و لحظهای تو تب میلحظه

معاینش کرد و سریع قسمت گردنش که اون خوناشام سیاه خونش و خورده بود رو چک کرد و 

 قلبش به گردنش های رگ از که سیاهی رد متوجه تعجب کمال در لباس و کمی کنار زد

 دیر ما و کرده بنیتا خون وارد رو زهرش شدنش خاکستر قبل لعنتی اون شدیم رسیدمی

 .فهمیدیم

 :کیان نگاه کرد و گفت هایکا با سرزنش به

 !واقعا ازت بعیده کیان چطور متوجه نشدی؟ -

 و بود خورده رو خونش خیلی آشام لعنتیفهمیدم هم فایده نداشت اون خونحتی اگه می -
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 تعجب با هایکا کردم خونش وارد رو زهرم من اما شدمی مرگش باعث بدنش از زهر کشیدن

 :گفت

 !چی؟ -

 :موهاش کشید و گفتتوکیان کالفه دستی 

 .خواستم تبدیلش کنم -

هاش گرفت منم قدرت تکون خوردن نداشتم فکر از دست دادن دستهایکا نشست و سرش رو تو

 رو بنیتا اصلی هایرگ از جا چند کرد شروع وار جنون کیانیهو بنیتا قلبم رو به درد آورده بود

 و رسید آریو موقع همون و کرد جداش زور به هایکا که کردن بدنش وارد رو زهرش و گرفتن گاز

 :مدام داد می زد کیان رفت کمکش به

 !ذارم یکی از اونا بشه نمی ذارمها نمیولم کنین لعنتی -

 :هایکا با عصبانیت غرید

به خودت بیا کیان از رئیس بزرگ همچنین حرکتی بعیده اون خیلی ضعیفه بدنش تحمل این  -

کنی و حتی اگه یک درصد به برگشتش های خودت نابودش میدستحجم از زهر و نداره داری با 

 .امید باشه با این کارت اون یه درصد رو نابود کردی

فهمیدم نگران بود نگران دردسرهایی که هر روز کیان خیلی به هم ریخته بود حالش رو می

خواری خونا وگناهی که قربانی ضعف مهای بیرسید و کاری ازمون بر نمیومد و آدمگزارشش می

ت گذشته بود هممون غرق در فکر و خیالمون ساع چند دونمنمی شدنسیاه میهایآشامخون

 .خیره به بنیتا بودیم

داد هوتن بود از نظر اون نشستن باالی سر تنها کسی که داشت به اوضاع قرارگاه سروسامون می

 .ش نیستمرده تو جون بنیتا مثل فاتحه خوندن باال سر قبری کهجسم بی

 !کیان یهو امد باال سر بنیتا که هایکا سریع خودش رو رسوند

 دهن و برید میز رو چاقو با رو دستش کیان گفت تغییری نکرده با این که چند ساعت گذشته

 :گفتو دهنش تو ریخت رو خونش و کرد باز رو بنیتا

 خیلی خون از دست داده شاید خونی قدرتمند از خودش بتونه نجاتش بده -

مون هیچ امیدی به برگشت بنیتا نداشتیم و کار کیان رو نه رد نه تایید می در واقع هیچ کدوم
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گذشت انگار کردیم. اجازه دادیم حداقل خودش رو مقصر این وضعیت بنیتا ندونه هر لحظه که می

  .دادمشتش فشار مییکی قلبمو تو

کردم داد اگه جاش بود گریه میخورد فکر نبود بنیتا عین خوره داشت روحم و جسمم رو می

 .ندارم دوباره خواهر کوچولوم رو دادن دست از تحمل من زدممی

خواست بره تو شد دار و ندارم رو بدم و برگردم به شیش هفت ساعت قبل تا وقتی که میکاش می

بردمش یه جای امن تقصیر منه که جلو خواستش تسلیم شدم و این اتفاق حیاط با کتک می

روح بنیتا رو حتی از پشت بخشم هیچ وقت صورت بیافتاد هیچ وقت خودم رو نمیبراش 

 .خوابیده معصوم کوچولو دختر یک مثل بینم واقعا فرشته بودن برازندشههای بستم میپلک

 و کنه همنگا عصبانیت و حرص با و کنه باز رو طوسیش هایچشم شد که بیدار بشهکاش می

 .بشه بیدار فقط ولی بندازه تیکه بهم و بزنه غر سرم

گرفت با وحشت صدام زد زبونم  نبضم رو چطوری بود که هایکا امد باال سرم و امدونم قیافهنمی

هامم اکسیژنی برای نفس کشیدن نبود با ریه تونستم جواب بدم حتی دیگه توسنگین بود نمی

شد برای رسوا نشدنم با سرعت  اختیار بازهام بیسیلی محکمی که به صورتم زد راه نفس و اشک

 این حال ببینه این سیامند مختص خودمهتو از اتاق خارج شدم، دوست نداشتم کسی من رو 

تموم کردم برگشتم قرارگاه وقتی  کیسه خون رودونم چند ساعت گذشت ولی بعد این که پنجنمی

 .نداشتم هم یتابن از بودن دور کنه دلچند قرن عمر کنی دیگه هیچ مسکنی آرومت نمی

هم به بنیتا افتاد تعجب کردم ها از وقتی که رفتم رنگ و رو دار تر بود وقتی نگاوقتی رسیدم قیافه

ترین حالت ممکن خواب بود و قرار بود بیدار روح نبود انگار تو آرومدیگه صورتش رنگ پریده و بی

ایکا کیان و بلند کرد و ریخت تو دهنش هبشه هنوز کیان دستش و برش میداد و خونش رو می

 :گفت

 .دیمبسه کیان برو شکار ما این جا به نوبت بهش خون می -

 :کیان با این که راضی نبود قبول کرد و گفت

 ناشناس فرد یه صدای با سیاه بشهآشامشد جلو این تبدیل رو بگیرم و نذارم خونکاش می -

 .خوردیم جا هممون

 !سیاه نشدهآشاماون تبدیل به خون -



 

 

 WWW.98IA3.IR 101 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 :ها، کیان با بدبینی پرسیدآشامداد نه خونها رو میعجیب بود نه بوی گرگینه

 !تو کی هستی؟ -

 !پری محافظ بنیتا من لیندام -

 .جلو تر امد واقعا هم مثل پری ها زیبا و ظریف بود

 :کیان پوزخندی زد و گفت

 !چرا باید چرندیاتت رو باور کنم -

  .خب باور نکن -

 .مت بنیتا بیاد منو کیان جلوش ایستادیمهمین که خواست س

 !کسری از ثانیه غیب شد و صداش رو درست پشت سرمون شنیدیم ابروهاش رو باال انداخت و تو

 :هاشو تو حلقه چرخوند و گفتکیان چشم

 .کاری ها نبودتونستی مدل دیگهای هم ثابت کنی پری هستی نیاز به این شیرینمی -

 :تا بود گفتجور که خیره به بنیهمین

تره دست تو جیبش کرد و یه شیشه که توش محلول طالیی و قرمز بود و در این جوری باحال -

 :آورد تاخواست بهش بده داد زدم

 کنی؟داری چه غلطی می -

 :گفت و زد مهربونی لبخند با تعجب بهم نگاه کرد اما بعد چند ثانیه

هوش میاد خواستم برم سمتش که کیان  وقتی این محلول رو بخوره کمتر از چند دقیقه به -

 :بازوم رو گرفت.و آروم زمزکرد

 .باش آروم پس نیست دلیلبی جا این آمدنش و اون یک پریه -

 :روم و گفتاون مایع خوش رنگ رو به بنیتا داد و امد روبه

  !اگه اشتباه نکنم تو سیامندی بر خالف ظاهرت قلب مهربونی داری -

 : رو به کیان کرد و گفت

 !تا چند ثانیه دیگه بهوش میاد آماده باشین و رفت

تکون داد رفت از یخچال یه کیسه خون ریخت  ها دور بنیتا جمع شدیم و هایکا سرشوعین زامبی

 .یه لیوان و امدتو
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مون کرد و زیر لب هبنیتا چشماش رو باز کرد بعد چند بار پلک زدن متوجه ما شد با تعجب نگا

خون به دماغش اما هایکا لیوان خون رو گرفت جلوش و گفت بخور تا بوی گفت گلوم خشکه آب

 :زدن که هایکا سریع لیوان رو ازش دور کرد و گفترسید شروع کرد عق

چطور ممکنه؟! زهر وارد بدنش شده مراحل تبدیل هم طی کرده اما خون هنوز حالشو بد  -

 !کنهمی

یره بود به بنیتا یهو دستش رو خراش داد و گفت اما کیان با ریز بینی خهرکس یه چیزی می

 نیشش هایدندون و گرفت آتیش بنیتا چشمای مردمک لحظه یه تو نزدیک صورت بنیتا کرد

 خون دستش رگ از بنیتا گذاشت حرف بدون کیان دستش، سمت کرد حمله تقریبا و زد بیرون

 :گفت و کشید سر و گرفت هایکا از خون لیوان و بخوره

 .کنهرو نکشه قطعا قوی ترت می زهری که تو -

رو به هایکا گفت چندتا کیسه دیگه خون برام بیار هایکا هم آورد کیان خون کیسه رو می خورد و 

بعد چند دقیقه کیان دستش رو کشید که بنیتا بهش غرید خیلی  کردبنیتا از دستش تغذیه می

 حالتش ثانیه چند بعد بکش عمیق نفس گفتمی مدام ترسناک شده بود، هایکا دم گوش بنیتا 

 !کیان تا بگه االن بنیتا به چی تبدیل شده به شدیم خیره هممون شد عادی که

 :کیان آهی کشید و گفت

آشام با قدرت آشام یه خونمتاسفانه یا خوشبختانه بنیتا تبدیل شده به یک اَبَر خون -

 :رفت و گفتآشام سپید هایکا نبضش رو گسیاه ولی تمایالت خونهایآشامخون

 .درسته بدنش گرمه و نبضش مثل ماست -

 :با تعجب گفتم

به  کیان سرش رو !کنهه؟ها استفاده میآشامیعنی به جای خون موجودات زنده از خون خون -

  .نشونه تأیید تکون داد قیافه بنیتا تلفیقی از ترس و تعجب و هیجان بود

اش کامل جا نیوفتاده و حاال تبدیل شده حق داشت ماهیت دختر طبیعت و فرشته مرگ هنوز بر

 !آشام خاکستریبه خون

 :هایکا گفت
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 !باشه درسته کیان؟ پس االن بنیتا باید هم رده تو -

 :کیان سرشو تکون داد و گفت

رده شما که بود از پس بره تو حالت عادی همدرسته بدون شک تو مبارزه همه شما رو می -

 !جیبشزارتون توشده می همتون بر میومد حاال قدرتش زیاد

این نوع حرف زدن کیان یعنی این که از تبدیل بنیتا و از دست ندادنش خوشحاله بدون حرف 

 ! یکی یکی از اتاق رفتن بیرون و فقط من موندم و بنیتا

 بنیتا با تردید گفت:سیا

 .جانم فسقلی -

 های کیان چقدرش درست بود؟حرف -

 .تقریبا همش -

 !بدیل شدم به یکی از شما؟االن یعنی منم ت -

 : لبخندی بهش زدم و گفتم

 !تبدیل شدی به یکی قدرتمند تر از ما -

 !ترسم از این قدرتسیا من می -

 االن تو خاکستری هستیآشامفرشته مرگی دختر طبیعی حاال هم یک خون بنیتا تو -

 !کن استفاده ندیگرا به کمک برای قدرتت از ترس جای به هستی ماوراء فرد قدرتمندترین

 سیا؟ -

 !بله؟ -

ها ندازی اما واقعا بعضی وقتیاد برادرهای دوقلوم می بودنت کنارم خیلی خوبه، سیا من رو -

 !کنم خوبیکنم بزرگترین اشتباهم اینه که فکر میجوری رو عصابمی که فکر می

 :تک خنده ای زدم و گفتم

یاد عزیزترین آدم زندگیم انداختی درضمن  منوشاید باورت نشه بنیتا اما از وقتی که دیدمت  -

کشم هام چون تا وقتی نفس میشه خودت رو وقف بده به اذیتمن اگه کرم نریزم روزم شب نمی

 ! ادامه داره

پشت کردم به بنیتا و رگ دستم رو سطحی بریدم و لیوان و پر از خون کردم و گرفتم سمتش و 
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 :گفتم

  !این که وارد دنیای ما شدیاینم هدیه من به فسقلی بابت  -

 !کرد اما وقتی عطر خون به دماغش رسید با ولع ازش خوردهش میاولش با چندش نگا

سیا قضیه این عطر خون چیه! چرا لیوانی که هایکا آورد بوی تندش حالم رو بد کرد اما خون  -

 !دست کیان یا این لیوانی که دادی برام لذت بخش بود؟

 ما تو این شرایط که هنوز نیروهات کامل آزاد نشدن تبدیلت کنیمتیم حاال وبنیتا ما قصد نداش -

 کیان و من که بود بد حالت اونقدر تو و کرده تغذیه خونت از فقط سیاهآشامخون اون کردیم فکر

 این کیان و کردنته تبدیل نجاتت راه تنها کردیممی فکر و بودیم کرده گم رو پاهامون و دست

سیاه تو آشامهر خونز فهمیدیم کرد معاینت و آمد هایکا که ساعتیک یا ساعت نیم بعد کرد کارو

بدنت خیلی نفوذ کرده و ما دیر فهمیدیم هیچ امیدی به برگشتت نداشتیم چون وجود دوتا زهر 

تونست جونت رو بگیره اما کیان از خون خودش بهت داد و بعد یک پری امد متفاوت تو بدنت می

سمش یادم نیست فقط گفت پری محافظ توعه بعد یک چیزی به خوردت داد که حتی االن ا

 :گفت و حرفم وسط پرید امدی بهوش بعدش لحظه چند و رفت و نشدی سیاهآشامخون گفت و 

 !دیدی؟واقعا پری رو -

 !اره خیلی هم خوشگل بود -

 :هاش رو کج کرد برام که گفتمچشم

 !بگم؟ خوای درمورد نوع جذابیت خون بهتنمی -

پرسی سوال پرسیدم دوساعته داری ور ور حرف می زنی من هنوز جوابم رو نگرفتم تازه مییک -

 نمی خوای بگم!!؟

 !اووووف نفس بگیر خفه شدی -

 !به سه قسمت نامساوی تقسیم می کردقشنگ حرص می خورد اگه چاره داشت حتما من رو

 :لبخند کجی زدم و گفتم

سیاه هیچ وقت هایآشامخون !آشامهخونیه زندگی یجان انگیز خوردن خون قسمت جذاب و ه -

برن! اما خورن و اون رو از بین میکنن و تا قطره آخر خون انسان رو میبه شکارشون رحم نمی

سپید از خون انسان به اندازه خیلی کم به حدی که باعث مرگ انسان نشه استفاده هایآشامخون
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ها خون آشامخون برای خون ترینکنن اما جذابها رو شکار میونها حییا بیشتر وقت کننمی

 طعمش هم بوش هم زنه هم به حال و بد برامون هابعضی خون و دختر باکره و خون فرشته مرگه

 رو حالت قبل مثل و نداره جذابیتی برات حیونا و آدم خون هستی خاکستریآشامخونیک تو اما

و  کرد جمع رو صورتش کنیمی استفاده سیاه و سپیدهایآشامخون خون، از تو چون کنهمی بد

 :گفت

 !اَی خون شماها -

 :ابروهام رو باال انداختم و گفتم

 خون خوردی الزم به ذکره که لیوان آخری که خوردیپس چطوری با هیجان خون کیان رو می -

 .بود خودم

 :های نیشش رو نشونم داد و گفتبا بدجنسی دندون

 !هاایخوشمزهتو هم -

 : سرم رو تکون دادم و گفتم

 .کاری در پیش داریمبرو بخواب دختر جون فردا روز پر -

 .تر شده باید آموزشت رو زودتر تموم کنیمحاال که تبدیل شدی اوضائمون یکم خطرناک

 :سرش رو تکون داد و رفت سمت اتاقش وسط راه برگشت و گفت

 !سیا هنوز حس تشنگی دارم -

روی کنی ممکنه جنون خون چون تازه تبدیل شدی طبیعیه تو خوردن خون نباید زیادهبنیتا  -

 میارم آریو خوشمزه خون از لیوان یک دیگه ساعتیک بندازی خطر به رو هاخیلی جون و بگیری

  .برات

 :خندید و گفت

 !مرسی آقا غوله -

 :گفت کیان که نشستم و دادم سالمی بودن جمع همه وقتی رفت منم رفتم پیش کیان

 .دونی که خالف قوانینهزیادی به بنیتا نزدیک نشو دوست ندارم حسی شکل بگیره می -

 :اخم هام رو کشیدم تو هم و گفتم
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 بانکیک هست من خودم قوانین رو از بَرم به جای این حرفا بهتره به فکربنیتا برام مثل ستاره-

 تشنه زود به زود زیادش قدرت بخاطر و هندار شکار شرایط اون باشیم بنیتا برای خون کوچیک

 :داد و گفت تکون رو سرش کیان میشه

روزی یک کیسه هر کدوم موظف هستین تو بانکش بذارین و تا زمانی که نتونسته تب خونش  -

 .باشیم مراقبش باید خیلی رو کنترل کنه سر ساعت بهش خون بدین که جنون خون نگیره

 :سیاه و گفتهایآشامآریو بحث رو کشید سمت اوضاع خون همه سر تکون دادن و موافقت کردن

 بنیتا توسط روح دین منتظر نباید دیگه شاید کیان شدیداً به تبدیل و تجدید قوا احتیاج داریم -

 کنه کمکی نتونست بنیتا اگه کنیم می صبر دیگه روز دو گفت و داد تکون سر کالفه کیان باشیم

  من کنین؛ تبدیل و کنین انتخاب رو هستن شرایط واجد کنینمی فکر که اونایی بعد

  !فقط قبلش باید ذهنشون رو چک کنم

 (بنیتا)

کردم سعی کردم سیا سر یک ساعت یک لیوان خون آورد برام با این که بازم احساس تشنگی می

ترسیدم به جنون خون برسم، از وقتی که تبدیل شدم وجود قدرت خودم رو کنترل کنم چون می

کنم.برعکس کیان و گروهش من انتظار تبدیل شدن رو داشتم اما دقیقا تو توی خونم حس میرو 

 .اون کتاب قید نشده بود که به کدوم گروه تبدیل میشم

هام گفته بود نیروی شفا های کتابی که غیب شد رو به یاد بیارم از تواناییسعی کردم دوباره نوشته

 خواب به فکرها همین با ماوراء عجایب کلکسیون شدم بخش، فرشته مرگی که شفا هم میده

 .توی چشمم خورد بیدار شدم که سیا با یک لیوان خون منتظرم بود که نوری با. رفتم

بینی من عطر خون کیان قابل تشخیص بود نگاهم به لیوان بود و حواسم به سیا که داشت با ریز

دارم روی خودم که بهش حمله نکنم و کرد چقدر کنترل کرد، حتما داشت فکر میرو نگاه می

های گر گرفتم رو از خر افتاده بود چشم -لیوان رو یه جا سر نکشم گلوم از شدت خشکی به خر

 .هام خوند که صبر ندارملیوان جدا کردم و به سیا دوختم از چشم

جرعه بخورم تا لذت  -لیوان رو بدون حرف سمتم گرفت دوست داشتم طمع خون کیان رو جرعه

 طور همین تونم بگم طعم خونش از سیا و آریو خیلی بهترهببرم از قدرت خونش به طور قطع می

 :گفت سیا کردممی مزه -مزه که
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کم  -کنه کمجرعه خوردن بهت کمک می -خوری جرعهخیلی کم تحملی ولی درست می -

 :مسلط بشی به کنترل خون خوردنت لیوان خالی رو بهش دادم و گفتم

 !امن آمادهبرای تمری -

 :رفتم که گفتسرش رو تکون داد و راه افتاد منم پشت سرش می

 .نفر قراره هم زمان با چند نفر مبارزه کنی تمرین امروزت متفاوته عوض یک -

 یعنی چند نفر؟ -

 !پنج نفر -

 !نامردی نیست به نظرتون؟ -

 .نه باید توانایی مبارزه با چند نفر رو داشته باشی -

 .نگفتم وقتی رسیدیم حیاط دیاکو و هوتن و هایکا و آریو منتظرمون بودندیگه چیزی 

 .کنن اشهدمو خوندم پنج تا غول تشن آماده بودند تا منه بدبخت رو زیر مشت و لگدشون له

 :سیامند لبخند کجی زد و گفت

 اسمبارزه رو جدی بگیر و هیچ چهارچوبی تو ذهنت نساز وگرنه کارت ساخته -

 :هربونی زد و گفتآریو لبخند م

هات اکتفا نکن تو همون لحظه هوتن بهم حمله ات استفاده کن فقط به چشماز حواس پنج گانه -

هام تو حلقم بود هنوز درست نایستاده بودم کرد خداروشکر به موقع جاخالی دادم وگرنه دندون

رو جاخالی که سیا و هایکا هم زمان سمتم آمدن دوباره لحظه ها کش آمدن و ضربه هاشون 

 !دادم

 :همون طور که درگیر اون سه تا بودم صدای هایکا به گوشم رسید

 :تونی پیروز یک مبارزه باشی بجنگ آریو هم پشت بندش گفتبا جاخالی دادن نمی -

 !ها رو به جون بخری تا محکم تر بزنی درد بکش و قوی شوبرای مبارز خوب شدن باید ضربه -

جمع اون سه نفر اضافه شدن حاال واقعا دفاع کردن کمی مشکل بود  و بعدش هایکا و آریو هم به

پس ترجیح دادم منم حمله کنم عقب نشینی و دفاع از خودم دیگه فایده نداشت هوتن 

ترین بهم بود با سرعت زیاد بهش حمله کردم و مشت و سمت فکش بردم که جا خالی داد نزدیک

زمین فرصت برای پرسیدن حالش رو نداشتم و مشت بعدیم رو کوبیدم تو شکمش که پرت شد 
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شد دلم به حالش نمیسوخت، بعد نیم هرچند انقدر دلم ازش خون بود که اگه چیزیش هم می

 :گفتم سیا به رو ام بودساعت همشون افقی بودن اما من هنوز خسته نبودم ولی تشنه

 !خون -

 های نیشم رو توبدجنسی دندوندهنم گرفت بدون تعلل با کمی  قبل سیا هوتن دستش رو جلو

رگ دستش فرو کردم که آخی گفت با این که طعم خون هوتن زیاد دلچسب نبود اما تشنگی 

هام رو از زیادم و گرمی خونش مانع شد که ازش دل بکنم! با دستی که رو شونم نشست دندون

کرده بودم چون روی دستش بیرون کشیدم نگاهم به قیافش که افتاد شرمنده شدم انگار زیاده

هوتن حسابی رنگ پریده شده بود نگاهم رو دوختم به هایکا که دستش هنوز رو شونم بود با 

کرد اگه هایکا هاش بهم این اطمینان رو داد که چیزی نمیشه اما این چیزی و عوض نمیچشم

اد کرد ممکن بود جون هوتن رو بگیرم قطره اشکی از گوشه چشمم قل خورد و افتهوشیارم نمی

ن واقعیت منه؟! اگه ای باشم رحمبی و ناکوحشت تونم می چقدر بودن نظیربی عین در رو زمین

 بزنن چنگ بهش بقیه که محکمی ریسمون اون بشم و  من برگزیده نشدم که راه نجات بقیه باشم

 یه رفتم که بودم ذهنم چراهای درگیر هنوز! باشم؟ بد تونممی انقدر چرا پس پیداکنن نجات و

ی که همون من همیشگی حامی همون سیامنده فهمیدم تنش عطر بوی از سفت و محکم جای

بود محکم بغلش کردم و تو بغلش گریه کردم وقتی  کرد هم حواسش بهمحتی وقتی اذیتم می

سرم رو بلند کردم جز من و سیا هیچ کس نبود چه خوب بود که نایستادن ضعفم رو ببینن! سیا 

 :گفتلبخند مهربونی زد و 

 خانم کوچولو خوبی؟ -

 اوهوم -

کشه تا بتونی خون خوردنت رو کنترل یکم طول می کنهبنیتا نترس ترس ادم رو ضعیف می -

 .کنی همه ما این بحران رو گذروندیم

خیره شدم به سیا که جوابشو بدم که حاله دورش نظرمو جلب کرد طبق چیزی که تو کتابی که 

سیا باشه چند بار پلک زدم که دیگه از اون حاله خبری  باید روح بود خونده بودم اینکیان داده

 :یم و باال کشیدم و گفتمبین نبود
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  !سیا واقعا حقت نیست -

 !حالت خوبه بنیتا؟ چی حقم نیست؟ -

 !این که با وجود این همه آزار و اذیت روحت سفید باشه -

 !جون من راست میگی سفیده؟ -

 !متاسفانه بله -

 !ونی روح رو ببینی؟از کی میت -

 !اول روح خودمو دیدم بعدشم که تبدیل شدم االن اتفاقی متوجه حاله دورت شدم -

 !باید به کیان بگم حتما خوشحال میشه -

چیزی نگفتم برعکس سیا اصال از این قابلیتم راضی نبودم دیدن روح آدما و فهمیدن خوب بودن 

خبری راحت تر کنم وقتی از درون آدما بییا بد بودن ذاتشون آخرین چیزیه که بهش فکر می

خبر باشی و سعی تونی باهاشون ارتباط برقرار کنی تا وقتی که از ذات کثیف بعضی هاشون بامی

کردم کنی باهاشون ارتباط بگیری بعد رفتن سیا یاد آخرین باری که داشتم تمرین عنصر آب می

ر از دفعه قبل مشتم پراز آب شد ترجیح افتادم سعی کردم دوباره تمرکز کنم این بار راحت ت

دادم برای تصور جویبار و دریاچه و... به محیط باز برم برای همین رفتم سراغ عنصر بعدی که می

  .آتش بود

 .ی قشنگش رو کف دستم دیدمبا فکر کردن بهش گرماشو کف دستم حس کردم و بعد شعله

رفتم سراغ عنصر بعدی که باد بود! تو  داد با ذوقعجیب بود گرماش لذت بخش بود آزارم نمی

تر از اونی بود که انگیزکسری از ثانیه دوتا گرد باد کوچیک کف دستم نظرم رو جلب کرد شگفت

 .شد خاک از پر مشتم بهش کردن فکر با کردم عنصر بعدی خاک بودفکرش رو می

کوچیک واقعا جای مناسبی  ها رو تو ابعاد بزرگترین امتحان کنم اما این اتاقخواست عنصردلم می

گلی به آب ها نیست ممکنه کنترل عنصرها از دستم خارج بشه و یه دستهکاریبرای این شیرین

هام رو بستم که دوباره یک حس آشنا بهم دست چشم .بدم که حتی سیا هم نتونه به دادم برسه

 .داد حس معلق بودن

 !هوا معلق بودم این بار نترسیدمز و سفید توای از نور سبهام رو باز کردم دوباره تو حالهچشم

هام تا بتونم این خود منم، منی که انتخاب شدم که تجربه کنم یاد بگیرم و مقابله کنم با ترس

بشم کابوس کسایی که ظالمن و دنبال خون و خونریزین صدای آشنای پری از پشت سرم نجوا 



 

 

 WWW.98IA3.IR 110 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 !گونه به گوشم رسید

 !زودی خودت رو جمع و جور کنی و قدرتت رو کامل کنیکردم به این راستش فکر نمی -

برگشتم سمتش در کمال تعجب لیندا رو دیدم همون ساحره ای که عمو برای برگردوندن حافظم 

 !ازش کمک گرفت اگه اون ساحره است پس چطور پری محافظ منه؟

و یکم ام رهدونم شکه شدی اما برای محافظت ازت مجبور شدم به دوروغ به عموت بگم ساحمی -

 !م کمک گرفتم که بهم اعتماد کنهاز جادو

 !ساحره نیستی؟ یعنی تو -

 !نه من پری محافظ توام -

 !وای خدا چرا زودتر از صدات نفهمیدم -

رسید! اآلنم امدم دنبالت تا ببرمت یه جای امن و باز برای آزاد کردن کامل چون باید زمانش می -

 .نیروت

 !کیان اطالع بدم ام راستش من باید به -

 به نظرم یکم استرس و نگرانی براشون خوب باشه نظرت چیه!؟ -

 !کنی؟شوخی می -

زدشون کردی حاال وقت اینه که یکم ام بانو به نظرم این چند روزه حسابی شگفتکامالً جدی -

 !براشون زهرمار کنی اوضاع رو

 !گردیم؟کی برمی -

 !گردیمساعت برمی۲۴ا کمتر از رامون پیشرفتت قابل تحسینه با کمک -

 !رامونا؟ -

 !آره محافظ دوم توئه -

 !چه اسم عجیبی -

از این به بعد با هر کس که رو به رو میشی اسمش بی ربط به قدرت یا تواناییش نیست! رامونا  -

ام و البته محافظت از تو اون یک به معنی نگهبان عاقله هرچند که من دنبال هیجان و سرگرمی

 !زرگ به تمام معناستبابا ب

 :ای زدم و گفتمتک خنده
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 !یک پری دیونه با یک محافظ عاقل ترکیب جالبی برای منه یک دنده -

 :چشمکی زد و گفت

 !ات رو جمع کنی تا کسی نیومدهبهتره یک دست لباس و یه سری لوازم شخصی -

تاپ افتاده  -قلبم به تاپدقیقه آماده بودم از هیجان سرم رو تکون دادم و مشغول شدم کمتر از ده

 .بود

هام رو گرفت و تو فرار از خونه! کاری که هیچ وقت عرضه انجام دادنش رو نداشتم پری دست

 :کسری از ثانیه رسیدیم وسط جنگل با تعجب گفتم

 !چطوری این کار رو کردی؟ -

 :لبخند ملوسی زد و گفت

 !توهم می تونیهاست ها و پریهای فرشتهخیلی راحت این یکی از قدرت -

تا امدم جوابشو بدم متوجه یه مرد قد بلند جذاب شدم که سمتمون میومدوقتی نزدیک شد لیندا 

 :گفت

 !سالم رامونا درست به موقع امدی -

 :همین که جلوم رسید زانو زد و گفت

 !کنم بانوخوشحالم که صحیح و سالم مالقاتتون می -

 :فتمعین مونگال نگاش کردم و بعد چند ثانیه گ 

 !ممنون رامونا از جات بلند شو -

 :وقتی بلند شد گفت

 لیندا به کیان خبر دادی؟ -

 :لیندا لبخند شیطونی زد و نچ بلند باالیی گفت! رامونا با سرزنش گفت

چرا آخه این همه سفارش کردم بهت بازم کار خودت رو کردی؟! لیندا نگاهی با خنده بهم  -

 :انداخت و گفت

 !بزرگاس؟نگفتم عین بابا -

 :از لحن و قیافه لیندا خندم گرفت و ناخداگاه باهاش خندیدم که رامونا گفت
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 !بانو از شما بعیده -

 :شونم رو باال انداختم و گفتم

 !گاهی تنوع الزمه -

کنیم و زودتر برگردیم سرش رو تکون داد و گفت بریم کلبه نیم ساعت دیگه تمرین رو شروع می

 :هام رو تو حلقه گردوندم و گفتما نکرده چشمقرارگاه تا کیان خون به پ

 :هاش قاطی پاتی داره. خنده مردونه ای کردو گفتتوهم فهمیدی این بچه سیم -

 !هاش رو نشناسهکیه که کیان و عصبانیت -

 و تنومند درخت یک باالی چوبی کلبه یه خواست از خوشی جیغ بزنموقتی کلبه رو دیدم دلم می

 لیندا نشستم وقتی بود تمیز و تر و قشنگ العاده فوق داشتم رو آرزوش همیشه که چیزی بزرگ

 : شیشه سرخ مثل خون بهم داد و گفت یک

 !بخور -

 !چرا؟ -

 .کنه تا بیست و چهار ساعت نیاز به خون خوردن نداشته باشیاین کمک می -

 .طعم خوبی داشت خبری از رامونا نبود سرم رو تکون دادم و خوردمش خوشبختانه

کرد همه وسایل یک زندگی راحت و ساده رو تو کنکاش میهام دوباره داشت کلبه روچشم

های سرسبزش بود قطعا یه نظیرش که رو به برکه و درختخودش داشت از همه جالب تر ویو بی

کنم به دور از هر اتفاق و هیجانی روز از عمرم مونده باشه با خیال راحت میام این جا و زندگی می

 :امونا به چند سیخ کباب وارد شد و گفتیهو ر

 .کی گشنشه کباب گوشت گوزن داریم -

عطر بی نظیرش تو فضای کلبه واقعا وسوسه انگیز بود با این که تا حاال طعمش و نچشیده بودم و 

اس وقتی سینی چوبی رو جلمون گرسنه نبودم اما حاضر بودم شرط ببندم خیلی خوشمزه

بستم و با تموم هام رو میا اشتها شروع کردم به خوردن و چشمگذاشت یک سیخ برداشتم و ب

 .بردم که صدای لیندا در امدنظیرش لذت میوجود از طعم بی

 هی نکنه خبریه من دارم خاله میشم!؟ -هی -

 !هان؟ -
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 !های حامله برمیادخوری فقط از زنمدلی که تو غذا می -

کوبیدم به بازوش که گرد طالیی از بازوش بلند تازه فهمیدم چی گفت که تا بناگوش سرخ شدم و 

 .شکل یک ستاره شد و رو پشت دست راستم نشست شد و

 :کردم که رامونا با تعجب گفتبا تعجب داشتم به ستاره طالیی روی پوستم نگاه می

 !صادر شد! چطور ممکنه؟ وناوه خدای من مجوز ورود به سرزمین رویا برای همیشه برات -

 :تعجب گفتلیندا هم با 

 !شاید هزاران سال از آخرین مجوز صادر شده بگذره -

 !ها به سرزمینشون نرفتن و حاال تو این اجازه رو داریها و الههخیلی ساله که غیر پری

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 !دلیل نباشه ولی فعال قصد ندارم از این مجوز استفاده کنمکنم این اجازه بیفکر می -

 :با ناراحتی گفتلیندا 

خوای از این بنیتا ملکه مادر به هیچ کس بی دلیل اجازه ورود به سرزمینش رو نمیده چرا نمی -

 !فرصت استفاده کنی؟

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

کنم کامل شدن نیروهامه و بعد مالقات با آلفاِ چیزی که بهش فکر می ترینلیندا االن مهم -

 !رم که بیام به سرزمین شما یا نهگیمحافظین بعدش تصمیم می

 :با ناراحتی سرش رو تکون داد و چیزی نگفت رامونا هم سریع بساط غذا رو جمع کرد و گفت

 !بهتره تمرین رو شروع کنیم -

بدون حرف از کلبه زدم بیرون انتظار زیادی بود که ندونسته و فقط با یه مجوز پا به سرزمین 

های سرزمین خودم تقریباً بیگانه بودم با صدای موجودات و آدم ای بذارم؟! منی که هنوز بادیگه

  .رامونا به خودم امدم

 !بانو دنبالم بیایید لطفاً -

بدون حرف پست سرش راه افتادم این بشر و از وقتی دیدم حتی یه لحظه دست از تشریفات و 

ریزه همین باعث احترام گذاشتن بر نداشته حتی موقع حرف زدن هم ادب و وقار از کلماتش می

 !میشه زیاد احساس راحتی نکنم
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 !بانو؟ -

 .بله رامونا -

 !رسیدیم به زمین مقدس -

 !زمین مقدس؟ -

 !ها نیروهاشون رو کامل کردنبله این جا مکانیه که اکثر برگزیده -

ای وقتی وجود قدرت و در خودش حس کرد و فکر خاصیت این زمین اینه که اگر برگزیده

 !گیرهزد خاک مقدس تموم نیروهاش رو ازش می شیطانی به سرش

 !چه جالب -

برای شروع تمرکز کنید روی اهدافتون و نیروهاتون رو به نوبت ازشون استفاده کنین و در انتها  -

ساعت ۲۴هر چهار عنصر رو باهم باید استفاده کنین و اینم بگم کار راحتی نیست برای همین 

ها هستین سرم رو خودتون اثبات کنین الیق این قدرتزمان دارین تا هم به خاک مقدس هم 

 !ها آب رو انتخاب کردم و تمرکزم رو جمع کردمتکون دادم و عنصر پاکی

دونم غریزم ازم کردم درست یا غلط نمیآب رو از خودم دونستم تالطم آب رو تو وجودم حس می

نتخاب جویبار و رود یهو دریا پله و رسیدن به نیروی کامل آب ،به جای ا -خواست به جای پلهمی

رو تو خودم داشته باشم به ندای درونم گوش دادم و گذاشتم نیروی آبم کامل آزاد بشه انگار من 

  .توی قدرت شناور بودم و خنکای آب رو کامال حس می کردم و آرامش بخش بود

 !بودبه دستام خیره شدم باور کردنی نبود انگار سلول سلول بدنم رو آب تشکیل داده 

 !کردحس این که اندازه یک اقیانوس ملکول آب توی وجودمه منو راضی می

 بدنم اطراف از هاآب آروم و صدابی که طور همین و به یک باره عنصر آب رو فراموش کردم 

 .کنم فکر نبود نیاز دیگه بود آتش نوبت حاال نداشتن وجود انگار که طوری به شدن ناپدید

زدن و جز هایی که از بدنم بیرون میگرفت انگار زاده آتش بودم شعلهچون آتش کل وجودم رو 

برد از های آتش منی رقصان بود که لذت میبخش هیچ حس بدی نداشتم تو شعلهگرمای لذت

این قدرت، حاال نوبت باد بود! به طور غریزی دور خودم چرخیدم و چرخیدم که دورم گرد بادی 

بردم که متوجه شدم طوفان وجودم چند قدرت هم لذت میعظیم شکل گرفت و داشتم از این 

 .هاشون رو شکستدرخت اطراف رو اذیت کرده و شاخ و برگ
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لذت جاش رو به شرمندگی داد چطور دلم آمد بخاطر لذت خودم به بقیه آسیب بزنم پای درخت 

نشستم و دستم رو گذاشتم رو درخت از شدت حس غمی که از درخت بهم منتقل شد شوکه 

دم دستم رو برداشتم بعد چند ثانیه دوباره امتحان کردم این بار صدای درخت و شنیدم که ش

بیشتر شوکم کرد اون از دختر طبیعت که روحش گره خورده با طبیعت انتظار همچین خشونتی 

معلق کرد و من رو سمت شاخه شکسته  رو نداشت اون ازم دلگیر بود ناخداگاه دوباره نور منو

یی کرد با لمس جای شکستگی، شاخه ای جدید جوونه زد با شادی سراغ درخت راهنما

های بعدی رفتم لذت واقعی همین بود قدرت کمک به بقیه بعد ترمیم های بعدی و درختشاخه

تونستم حس زندگی رو از درخت های اطرافم بگیرم برای ارتباط با طبیعت فقط ها میدرخت

رای عنصر آخر دستم رو روی زمین گذاشتم از قدرتی که کافیه روح خودم رو جز طبیعت بدونم ب

تو وجودم حس کردم شوکه شدم نشستم و سعی کردم روح و جسم و فکرم رو آزاد کنم که 

 :همون لحظه صدای دلنشینی گفت

 !سالم بر تو ای بانوی طبیعت -

زمزمه  جاخورده بودم اما انقدر صداش آرامش داشت که اضطراب جاش رو به آرامش داد و آروم

 :کردم

 !کی هستی؟سالم تو -

 !من آنجل روح خاک مقدس هستم -

 :با شرمندگی گفتم

دونم که فراموش کردن بقیه و غرق شدن تو قدرت هام رو ازم بگیری؟! میآمدی که قدرت -

 .بزرگ ترین اشتباه یک برگزیده است

تونم نی فهمیدم میشدی و اون رو جبران کردی و حاال که پشیمو همین که متوجه اشتباهت -

 !بهت اعتماد کنم

 !هام رو داشته باشم؟تونم قدرتجدی میگین؟! یعنی من هنوزم می -

ها تو امتحان تونی بنیتا تو انتخاب شدی چون روح پاک و بزرگی داری خیلی از برگزیدهاره می -

 ادامه رد و میشن قبول هم هاخیلی اما کنن و قدرتشون گرفته میشهزمین مقدس اشتباه می

 .میرنمی خفت با و شدن برگزیده چی برای کننمی فراموش راهشون

 !ام از قدرتم برای کمک به دیگران استفاده کنمقول میدم تا وقتی زنده -
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تونی هر وقت احساس خطر کردی بنیتا تو دختر طبیعتی روحت گره خورده با طبیعت می -

 !اون بشیبذاری رو درخت کوه یا زمین و جزئی از دستت رو

 !یعنی نامرئی بشم -

 !تونی برگردی به خونهدرسته، درضمن قدرتت کامل شده و می -

 !اما من چهار عنصر و هنوز باهم ندارم و بهشون شکل ندادم -

طبیعت به عنوان هدیه این رو بهت داده از این به بعد طبیعت و هرچی که تو طبیعت وجود  -

 !کافیه که بخوای کنه فقطداره تو این راه بهت کمک می

 !اومدنهام رو باز کردم و متوجه لیندا و رامونا شدم که سمتم میچشم

 :لیندا پرید تو بغلم و گفت

 !ای دختر معرکه فقط تو هشت ساعت نیروت کامل شدتو معرکه -

لبخندی بهش زدم که متوجه نگاه گنگ رامونا روی دست راستم درست جایی که ستاره بود شدم 

ه کردم دور ستاره یه دایره سرخ بود و داخل ستاره شکل چهار عنصر طبیعت درست به دستم نگا

 :شکل کلید کشو مامان نقش بسته بود آب دهنم رو قورت دادم که لیندا با تعجب گفت

 !کنی که من فکر می کنم؟رامونا تو هم به اونی فکر می -

 :رامونا سردرگم هنوز خیره به دستم بود و زیر لب جواب داد

خوان به شما این ستاره کامل شده نشونه اتحاده و جدا از مجوز ورود به سرزمینشون اونا می -

کمک کنن تا برنده این جنگ باشین و شکل چهار عنصر هم معنی پذیرفتن شما از طریق 

  !طبیعته

های آنجل رو فهمیدم خوشحال بودم که تنها نیستم تو های رامونا تازه معنی حرفبا این حرف

 و ایستاده ا دم خونمپ لنگه یک شانس انگار روزا این راه و امیدوارم شایسته این اعتماد باشم این

 :گفتم لیندا و رامونا به رو میاره یُمنی خوش برام

خوام اگه این جا کاری کنم به تجدید قوا نیاز دارم خون میام و از طرفی حس میخیلی خسته -

 !نداریم برگردیم قرارگاه

 :رو تکون داد و گفت رامونا سرش
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 !این جا دیگه کاری نداریم ولی االن شبه و برگشتن کمی خطر ناکه

 :با نگرانی گفتم

ام نیاز به خون ام بشه و فردا اشتباهی ازم سر بزنه من هنوز کنترلی روترسم زیادی تشنهمی -

 !ندارم

 :سرش رو تکون داد و گفت

  .و بریمپس اجازه بدین وسایلم رو از کلبه بردارم  -

سرمو به معنای تایید تکون دادم و خیره شدم به جنگل که حاال تاریکی رو در آغوش گرفته بودو 

 .اومدبه جای زیبایی و آرامش کمی ترسناک به نظر می

 :چند دقیقه بیشتر طول نکشید که رامونا امد گفت

 .بریم -

 : با تعجب گفتم

 !بریم؟ -

 بله -

کنین که با سقلمه ای که لیندا زد بهم فکر کنم تموم جواره خب چرا از جادوتون استفاده نمی

 :پاچگی گفتبدنم به هم ریخت لیندا با دست

 .ام منظورش اینه که راهی نیست زودتر بریم -

کرد و اونم مثل دختر بچه کوچولوهای خطا کار دست پاچه رامونا با ریزبینی داشت نگاهش می

 !شده بود

 :لیندا با کالفگی گفت

نم از زیر این تونمی وقت هیچ کنم با تله پورت آوردمش این جای خب بابابزرگ اعتراف میخیل -

 .نگاه در برم

 :رامونا با اخم گفت

 !به این فکر نکردی اگه بتونن رد بانو رو بزنن چی پیش میاد؟ -

 :لیندا با ناراحتی گفت
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 !تشخیص نباشهبخدا قبلش با گرد جادوییم بوی بنیتا رو از بین بردم که قابل  -

 :رامونا با عصبانیت گفت

ها ممنوعه مگر با دستورِ ملکه مادر و مطمئنم بدون اجازه این ی اون گرد تو دنیای آدمواستفاده -

 .کارو کردی

 :گفتم و رامونا به کردم رو لیندا با ناراحتی سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت

 .کنهعطش خون داره دیوونم میبا تله پورت برگردون حالم خوب نیس من رو  -

 :من گفت -با من

 !اما بانو این کار خطرناکه -

 :هام رو کشیدم تو هم و گفتماخم

 !کنم نیست! بریم اونم با تله پورتتر از کاری که من ناخواسته تو عطش میخطرناک -

ثانیه چیزی تو گوش لیندا گفت و اونم سرش رو تکون داد و دست هم و گرفتیم و تو کسری از 

 .رسیدیم با تعجب اطرافم رو نگاه کردم اما شبیه قرارگاه نبود وسط یک خیابون بودیم

 :با تعجب گفتم

 !فکر کنم اشتباه امدیم این جا قرارگاه نیست -

 :رامونا گفت

جا تا بقیش رو پرواز درسته، برای امنیت شما و به خطر نیوفتن قرارگاه آموزشی کیان امدیم این -

 !کنیم

داد! نفهمیدم چی شد که ای رو حس کردم بوی قدرت میالعادهن حین بوی خون فوقتو همی

رسید دویدم دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و با سرعت زیاد سمت بویی که به مشامم می

رسید کمی بعد رسیدم به هام به زمین میهای گل، گامسرعتی به تندی باد و به نرمی گل برگ

سیاه شدم اما مهم نبود تو آشامالکوبیم بهم فهموند جذب خون خونبست سوزش خکوچه بن

 پا و دست که بود زخمی قدر اون تو گردنش فرو کردم هام روکسری از ثانیه پریدم روش و دندون

! رسیدن رامونا و لیندا که خوردم و بدنش خون همه تقریباً بود فایدهبی کردن فرار برای زدنش

 این داشت ادامه هنوز خالکوبیم سوزش اما کردم خاکستر لمسم با رو سیاهآشامخون لحظه وهمون

سیاه این دور و بر هستن طولی نکشید که آشامین معنی بود که هنوز یک یا چندتا خونا به
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سمتم حمله کردن دو تا بودن رامونا و لیندا با یکی درگیر شدن و منم با یکی دیگشون حسابی از 

 ولی  امدم و نتونستم جلو وسوسه خوردن خونش رو بگیرم با این که عطش نداشتمخجالتش در 

 !بعد خاکسترش کردم خونش رو خوردم وبیشترِ بازم

کرد از پشت بهش حمله لیندا زخمی شده بود و رامونا با زحمت داشت با اون لعنتی مبارزه می

 !کردم و دندونای نیشم و تو گردنش فرو کردم

دونستم خوردن خون زیاد جنون میاره اما ای لذت خون خوردن این کار و کردم میاین بار فقط بر

تونستم مقابله کنم با این لذتی که با تموم وجود می کنترلی رو خودم نداشتم و ناخداگاه نمی

خواستمش همه خونش رو مکیدم وبعد خاکسترش کردم موجی از قدرت رو تو وجودم حس می 

زمین مقدس این حس رو نداشتم و همه از خوردن  دن قدرتم توکردم که حتی موقع کامل ش

دار من کس جلوگرفت. االن قدرت انجام هر کاری رو دارم و هیچآشام نشأت میخون سه تا خون

 !مرگ و بانوی طبیعتیام با قدرت فرشتهخاکستریآشامنیست من یک خون

 !فرد ماوراء هستم هیچ کس نمی تونه با من مقابله کنه من قدرتمند ترین

 .های دیگه استآشامدونستم سرعت و قدرتم بیشتر از خونشروع کردم به دویدن حتی می

 !های لیندا و رامونا رو مخم بودصدا کردن

 کردم زیاد رو دویدنم سرعت من نباید به کسی جواب پس بدم من می تونم همه رو رهبری کنم

 !نبود ندالی و رامونا صدای از خبری که دویدم اونقدر

دونم چه طوری اما رسیدم به همون جایی که سیا اولین بار و این چیزی بود که دنبالش بودم نمی

دل کوه که آسمان پر ستارش سکوت و آرامش و به آدم هدیه ی تو آورده بود همون چشمهمن رو

رسوندم کرد هنوز چند دقیقه از آمدنم نگذشت که خالکوبیم شروع کرد به سوختن خودم رو می

 :گفت یکیشون چشمه جلو امدن نفر سی -بیست حدود بعد لحظه چند پشت کوه

جا شد دور از چشم انجمن و اعضای به درد نخورش دور هم جمع شد همینتنها جایی که می -

 !بود

 :یکی دیگشون سرش رو تکون گفت 

 !جای آرومیه منطقیه که این جا قرار گذاشتی خب باراد از اخبار جدید بگو -

 :یکیشون که چهره بوری داشت صداشو صاف کرد و گفت
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سیاه رو هایآشامتو این چندماه اخیر که ما درگیر جمع کردن متحدین بودیم و تعداد خون -

 !دادیمافزایش می

 !دادنکردن و اون رو تعلیم میکیان و گروهش داشتن از فرشته مرگ جدید محافظت می

 :ورتش قابل تشخیص نبود برام گفتیک مردی که تو تاریکی نشسته بود ص

پس کیان زودتر از ما فرشته مرگ رو پیدا کرده اما قبل کیان ما باید تبدیلش کنیم تا جزئی از  -

  .کرده پیدا رو مرگ فرشته که مطمئنی باراد ما بشه

 :دوباره پسر بوره جواب داد

عات رو در عوض تبدیل اره مطمئنم یکی از کارآموزهای محافظین که اسمش بهداده این اطال -

 شدنش به ما گفته قراره بعد از گرفتن فرشته مرگ تبدیلش کنیم

 :همون مرده جواب داد

 ...پس دلیل چند حمله ناموفق ما به قرارگاه آموزشی کیان برای همین بوده! ما باید -

 .حضورم کرداونا رو متوجه  زیر پام ریزه درست تو همین لحظه پام لغزیدو صدای ناله چند سنگ

 :سریع شال رو ازسرم و کشیدم رو صورتم و تا خواستم برم پسر بوره گفت

 !کی اون جاست؟ -

تو یه تصمیم آنی دلم خواست کمی شیطنت کنم و چند قدم رفتم سمتشون که همشون گارد 

 :گرفتن و چندتاشون شکل گرگ شدن پسره دوباره گفت

 !تو کی هستی؟ -

 :پوزخند صداداری زدم و گفتم

 !کابوستون-

درگیری با سی نفر اونم تنهایی عاقالنه نبود حتی با وجود چندین قدرتی که داشتم یا بهتره بگم 

 !نشون دادن خودم اشتباه بود

با این که نود درصد از پسشون برمیام ولی هنوز نیروی فرشته مرگم کامل نیست االن وقت 

امم اون ها همچین اجازه ای بهم پشیمونی هم نیست چون عقب کشیدن کار من نیست واگر بخو

 :لحنم گفتم نمیدن پس با محکم ترین
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 !من کابوستونم -

 :همون پسر بوره با خنده گفت

 !خوای کابوس متحدین سرخ بشی؟! و بهم حمله کردهه تو یک وجبی می -

تازه وارد  با این که انتظار همچین عکس العملی رو نداشتم اما باهاش مبارزه کردم نه مثل یک

کردم. حتی فرصت دفاع از خودش رو خاکستری تند تند بهش حمله میآشاممثل یک خون

 برای بودن ضعیف زیادی اینا گرفت شکل لبم رو پوزخندی کردن حمله برسه نداشت چه 

 !من با دشمنی

اش دادم، این بار پنج نفر دیگشون که دو نفرشون گرگینه بودن عین آب خوردن شکستراحت 

 بخونم رجز امدم تا امدم بر پسشون از اما بهم حمله کردن کمی سخت شده بود مبارزه کردن

 !بهم حمله کرد با این که زود عکس العمل نشون دادم اما بازوم رو خراشید پشت از یکیشون

همون مردی که تو تاریکی نشسته بود بهم حمله کرده نفسی عمیق  دقت که کردم فهمیدم

 : کشیدو گفت

 !خونهصالخ مرگه با پای خودت امدی توعطر خونت نشونه فرشته -

ای از ماهیت اصلی های جعمشون با بوی عطر خونم آماده حمله بودن برای لحظهآشامتموم خون

گرفته و های گرآشام با چشمپونزده تا خون-خودم رو فراموش کردم و از وجودشون ترسیدم ده

به سختی قورت دادم و  تیکه کردن من بودن آب دهنم رو-های نیش بیرون زده آماده تیکهدندون

هام رو بستم وجود نور رو درون خودم حس کردم ناخداگاه دور خودم چرخیدم و چرخیدم چشم

 !گرفتنن بیرون و دورم روهای طالیی از قلبم پر کشیدکه نور وجودم شکل پروانه

خواستن این طوری از من دفاع کنن هرچی می خواستن طبیعت میمرگ و بانوینیروی فرشته

 :بهم صدمه بزنن پروانه ها مانع می شدن پسر بوره کمی حالش بهتر بود پرسید

 !تو دیگه چه کوفتی هستی؟ -

 : با غرور جواب دادم

  گفتم که کابوستون -

ا پرید رو دستم که خونم رو بخوره انگار پروانه ها سوزوندش اما ادامه داد و بعد یکی از خوناشام ه

 :چند ثانیه همه خون رو برگردوند و با انزجار فریاد زد
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 !طعم خونت مزه زهر میده تو دیگه چه فرشته مرگی هستی-

 :همون مردی که تو تاریکی بود گفت

که تبدیل بشی طعم خونت نباید عوض  آشام سپید همپس تو تبدیل شدی ولی حتی به خون -

 !سیاهآشامبشه! پس تبدیل شدی به یک خون

 :ام رو خورده بود گفتمردی که خون

سپید یا انسان عادی نبض و عالئم حیاطیش عادی آشامنه بریان بدنش گرم بود مثل یک خون -

 !بود

 :دونستم اسمش بریانه گفتمرد تاریکی که حاال می

های تو ندیدم حداقل بگو از کدوم هزار سالم هیچ موجودی مثل تو با تواناییتو تموم عمر  -

 گروهی؟

 :با صدایی پر از طعنه گفتم

 !قطعا از گروهی هستم که شما ازش متنفرین یا بهتره بگم دشمنید -

 !ها باشیهایی یا پری و جادوگران شایدم از گروه گرگینه و الههآشاممنظور من اینه که از خون -

شناختم رو ام یا چه قدرتی دارم مهم اینه که دشمنی که باید میمهم نیست از چه گروهی -

 !شناختم

 !کنی جسارت زیادی سرت رو به باد بدهزیادی زبون درازی فکر نمی -

 !زنه نه من که از خودم مطمئنماونی باید بترسه که بلف می -

 !شدختر کوچولو شجاعت زیادی خوب نیست مراقب خودت با -

 :کسری از ثانیه گردنش و تو دستم گرفتم و فشردم و تو صورتش غریدمبا عصبانیت تو

 رو بیشتر تونم جونت رو بگیرم اما فرصت حروم کردن اکسیژنهمین حاال با کمترین زحمت می -

 !م چون من از کشتن بدون لذت بیزارم دوست دارم طُعمم رو زجر بدممید بهت

گلوش بهم هشدار مرگش رو داد پرتش کردم زمین و با بیشترین چهره رو به کبودیش و خرخر 

 .شدم خودم پشت سایه تا چند متوجه شدم دور اونجا از سرعتی که داشتم

سرعتم رو بیشتر کردم و انقدر مسیر عوض کردم تا راهم رو گم کنند بعد یک ساعت رفتم 

 !قرارگاه
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اعضا کیان مظطرب منتظرن تا رفتم داخل در کمال تعجب دیدم که لیندا و رامونا هم کنار بقیه 

اول کسی که متوجه حضورم شد کیان بودبا سرعت امد جلوم و تا خواست دست روم بلند کنه 

 :رامونا جلوش سبز شد و گفت

هرچقدر هم که حق با تو باشه حق توهین به بانو رو نداری چه برسه به این که دست روش بلند  -

 !کنی

کوبید تو دیوار که قشنگ جای مشتش موند و کمی گچ رو زمین کیان با عصبانیت مشتش رو 

ریخت بی توجه به عصبانیت کیان و قیافه داغون و مظطرب و عصبی بقیه رفتم رو میز نشستم و 

 :دست به سینه خیره شدم بهشون سیا با ناراحتی ملموسی گفت

 !کجا رفته بودی بی خبر؟-

 :گفتم پرویی با پس ه بخوام توضیح بدمدیدم کدلم براش تنگ شده بود اما دلیلی نمی

 !به تو مربوط نیست -

 !با این حرفم قیافه همشون بیشتر تو هم رفت

 !آورداز همه عصبی تر کیان بود که می دونم اگه رامونا نبود قطعا یک بالیی سرم می

 :لیندا با ناراحتی گفت

 .اییمشما نباید بدون منو و رامونا جایی برین ناسالمتی ما محافظ شم-

 : هام رو تو حلقه گردوندم و گفتمچشم

 .می تونم از خودم محافظت کنم -

با حرص جواب داد برای همینه که دستتون زخمی شده نگاهی به زخم دستم انداختم هنوز تازه 

 .بود

 خراشیده درخت شاخه با اتفاقی گفتم و انداختم باال رو امشون قیدیبی با آمدو ازش خون می

 نشون ستاره وسط درست بود عنصر چهار نشون که جا همون افتاد دستم به نگاهم یهو شده

 بدنم که روش کشیدم دستی بودند دورش ها عنصر و بود هم جا این بود شونم رو که ایفرشته

 !سوختممی آتیش  تو داشتم انگار شد داغ

 !سیاه شد و نفهمیدم چی شدهام سرم رو که باال گرفتم تا رامونا رو صدا کنم یهو دنیا جلو چشم
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 (سیامند)

از این که بنیتا قابلیت دیدن روحش فعال شده بود خیلی خوشحال بودم و این خبر رو به کیان 

دادم زیاد تعجب نکرد و گفت قبال بنیتا روح خودش رو تو آینه دیده و بهش گفته پنچر دوباره 

شاید گرسنه شده باشه و رفته باشه پایین برگشتم تو اتاق بنیتا که اتاقش خالی بود با خودم گفتم 

به شور افتاد نکنه بالیی سرش امده باشه یا  اما هرجای قرارگاه رو گشتم خبری ازش نبود دلم

اعضای انجمن دزدیده باشنش یا نکنه تشنه شده باشه و خراب کاری بکنه هزار جور اگه و اما تو 

گفتن ناپدید شدن بنیتا هم به کیان کرد جرعت خورد و من رو نگران تر میذهنم چرخ می

دونستم چقدر عصبی میشه این روزا فشار رو کیان خیلی زیاده اما چاره ای نبود نداشتم چون می

دونستم تنهایی فکر کردن و گشتن راه درست نیست وارد اتاق کنفرانس شدم کیان داشت می

 :کرد نیم نگاهی بهم انداخت و گفتمطالعه می

مند؟ نکنه بنیتا رفته دست به آب که تنهاش گذاشتی و امدی این جا گزارش باز چی شده سیا -

دونستم چه جوری بهش بگم انگار سکوت من کار خودش رو کرد و کیان با نگرانی بدی نمی

 :گفت

 !چیشده سیا نکنه برای بنیتا اتفاقی افتاده؟ -

 :تکون دادم که داد زد دستی تو موهام کشیدم و کالفه سرم رو

 !بکن لعنتی بگو چی شده؟ جون -

 !رفتم تو اتاق بنیتا نبود -

 !شاید رفته تو حیاط یا سالن غذاخوری -

  !کردم کل قرارگاه رو دنبالش گشتم و پیداش نکردممنم اول همین فکر رو می -

 :عصبی مشتاش رو کوبید رو میز و گفت

تونه دردسر ساز بشه یعنی چی شده؟! زنگ بزن به بقیه بگو سریع بیان گم شدن بنیتا می -

 !برامون

 راه مدام کیان بیان هابچه که فاصله این تو بدون حرف گوشیم رو گرفتم و به همه پیام دادم

رفته طول نکشید همه امدن  کجا الاقل بزنه حدس بتونه بلکه رفتمی کلنجار خودش با و رفتمی
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اون دزدیده باشنش برامون تو  و از این خبر شوکه شدن نبود بنیتا چیز عادی نبود مخصوصاً اگه

 !شدانجمن لعنتی دردسر می

 (کیان)

از وقتی سیا خبر گم شدن بنیتا رو داده با اسپند رو آتیش فرقی ندارم جدا از نگرانی برای انجمن 

هاش اش نگران سالمتی بنیتا هستم! اون هنوز کنترلی روی خودش و قدرتو اعضای مسخره

 !افتنبی دردسر به بقیه هم خودش هم که کنهب کاری ناخواسته ممکنه نداره

 .کنمهاش رو از جا میدونه گیس -وای اگه پیدا بشه برای تالفی هم که شده دونه

کردم گفت کمکش میهاش بگه اگه میبس که لجباز و یه دندست نشد تو این چند ماه از قدرت

 عوض برعکس دادمی نظری هرکس زودتر روش کنترل داشته باشه و انقدر آموزشش طوالنی نشه

 پری اون که گذشت چقدر دونمنمی بود مخرب و زااسترس برعکس باشه مفید و سازنده که این

 !گشتنمی بنیتا دنبال و اتاق تو امدن پسر یک همراه روزی اون

 :وقتی پری محافظش ازش بی اطالعه اوضاع خیلی باید بد باشه سیا با ناراحتی گفت

 !پیش خبری ازش نداریمنه ساعت  -از هشت -

 :که پسره گفت

! اما موقع برگشتن یه چیزی شد که نکردنه ساعت پیش با ما داشتن تمرین می -هشت -

 :کردیم با عصبانیت گفتمگرده این جا اما مثل این که اشتباه میگمشون کردیم فکر کردیم بر می

 !دادین؟کنین باید خبر میپیش شما بود؟! فکر نمی -

 :به پری دوخت و گفت سرزنش بارش روپسر نگاه 

 !ما رو ببخشید این شیطنت لیندا باعث نگرانیتون شد -

 !اما موضوع مهمتر اینه که اگه بانو اینجا نیومدن پس کجا رفتن؟

 :کالفه نگاشون کردم و گفتم

 !چیشد که گمش کردین؟-

 :پسره گفت

دیم بانو مجذوب بوی خونی اون های نزدیک قرارگاه بودیم تا خواستیم برگریکی از خیابون -

 !اطراف شدن
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به شدت تشنه بودند و سریع رفتن دنبال بوی خون دنبالشون دویدیم وقتی رسیدیم بانو خون 

آشام دیگه حمله کردند با این که منو لیندا با یکی از خون آشام رو کامل نوشیده بود دویک خون

 .نوشید کامل هم رو  آشام دومبانو خون، خونها درگیر شدیم ولی نتونستیم از پسش بربیایم اون

آشام سوم هم مجروح کرد و خونش رو خورد بعدش به سمتی رفت ما هم و به کمک ما امد خون

فایده بود قدرت و سرعت ایشون به حدی زیاد بود که سرعت ما با ایشون دنبالش دویدیم اما بی

که وقتی کنار ما بود اصرار داشتن برگردن قابل مقایسه نبود و ایشون رو گم کردیم از اونجایی 

 :گفتم حرص با جا این اومدن کردیم فکر هم ما قرارگاه

 !سیاه رو کامل بخوره؟آشامگذاشتین خون سه خون -

 تونه کشنده باشه!؟ها زیاده و استفاده زیاد از اون میدونین زهر خون اون لعنتینمی

آشام رو کامل تخلیه کرده حاال اون سه تا خون خوردن خون یکیشون برای گرفتن تب خون کافیه

 برگرده بنیتا و بشه فرجی بودیم منتظر که بود ساعت نیم شدم کجا گذاشته رفتهداشتم دیونه می

 .جای شهر رو بگردن -جای بودیم فرستاده رو محافظین از چندتا

 شور دلم زمین اعماق تو بود رفته و بود شده آب قطره اما خبری از بنیتا نبود انگار بنیتا یک

 بده دستمون کار بنیتا خون تو زهرِ و بجنبیم دیر مبادا که زدمی

هایی هستن که این جوری بال سرش میاد تا رفتم حرفی بزنم بنیتا رو دیدم اینا دیگه چه محافظ

 به نبودنش از که ایدلشوره رو فکر اما شدم خوشحال سالمه که این و دیدنش از که وارد اتاق شد

 تو بزنم سیلی  که جلوش رفتم سرعت با کنه پیدا ادامه زیاد خوشحالیم نداد اجازه افتاد جونم

 رو درد ایذره حتی که بود داغون عصابم اونقدر دیوار به کوبیدم رو مشتم شد مانع رامونا صورتش

تونه کردچطور مینکردم خیلی آروم و ریلکس بود همین آرامشش عصابم رو داغون تر می حس

 خونم داد جوری این رو سیامند جواب وقتی انقدر بی تفاوت باشه وقتی همه براش نگران بودیم؟

 کمی بلکه گرفتممی لگد و مشت زیر رو گستاخ دختر این انقدر داشتم چاره اگه بود جوش نزدیک

 :اد لیندا بهش گفتبی عقل به

 شما نباید بدون من و رامونا جایی برین ناسالمتی ما محافظ شماییم -

تونم از خودم محافظت کنم وقتی لیدا از زخم دستش گفت تازه قیدی جواب داد میکه بازم با بی

آشام سریع ترمیم نشه؟ با این که بنیتا متوجه شدم چطور ممکنه یک خراش رو بدن یه خون

 ببینم نزدیک از رو زخمش برم خواستم تا اتفاقی با شاخه درخت مجروح شده هم باورم نشدگفت 
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 نگاه دیاکو به سریع شده ضعیف هالعتی اون خون زهر مقابل بدنش کنم افتادفکر زمین رو یهو

 از بعد و کنه جمع جا یک رو زهر تا بنیتا پهلو رو گذاشت رو دستش شد متوجه خودش که کردم

 :ه رامونا با تعجب لیندا رو صدا زد و گفتکن خارج بدنش

 !ببین و بعد به دست بنیتا اشاره کرد لیندا، لیندا! بیا این جا رو-

 :لیندا وقتی دست بنیتا رو دید گفت

 .باورم نمیشه نیروهای بانو کامل شده و نشون متحدین صلح عالمت کامل شدنشه -

 :با تعجب گفتم

 !حلقه صلح؟ -

 :بهم انداخت و گفتنیم نگاهی 

 بلکه کنهمی معرفی رو بانو هایقدرت که این عین در نشون این بله به دست بانو نگاه کنین  -

 حاال و موجودات و طبیعت بعد بودن هاپری و هاالهه گروه اولین میده نشون هم ایشون متحدین

 !ها فرشته

 :با تعجب گفتم

 !پس گروه ما چی؟ -

 مونده دیگه گروه یک فقط های هم قسم با بانوعهآشامنشون اتحاد خوناین دایره سرخ رنگ هم -

 !سپیده و محافظ هایگرگینه اونم

 : سرم رو تکون دادم و گفتم

 !کسای دیگه هم وارد این اتحاد میشن؟ -

 !نیستن بله ولی نشون ندارن چون گروه اونا کامل موافق بانو -

 !دست بنیتا نفسی کشیدم که دوباره نگاهم افتاد به زخم

بهش دست زدم که دود سیاهی ازش بیرون زد که لیندا سریع وردی زیر لب گفت و جای زخم 

 !بسته شد

 :کالفه گفتم

این زخم با استفاده از جادوی سیاه شکل گرفته اونا با بوی خون بنیتا خواستن جاش رو پیدا  -

 .ستنی خوب الًاص اوضاع هوشهبی بنیتا که االن کنن وسر فرصت بهش آسیب برسونن
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 !حمله ناگهانی اونا به این جا باعث شکست قطعی ماست باید به فکر جای امن باشیم

اتاق  همه سرشون رو تکون دادن و رفتن دنبال یک مکان امن بگردن فقط من و لیندا و رامونا تو

 :گفتم رامونا به رو بودیم

 !کنینشما چطور محافظی هستین که نتونستین از بنیتا محافظت  -

 :با ناراحتی تکون داد و گفت رامونا سرش رو

ای که هامون کمه تا وقتی فرشته یا برگزیدهها قدرتها هستیم تو دنیای انسانما از گروه پری -

 وقت اون هاش رو به ما بده تا قدرتمون کامل بشهبرای محافظت ازش آمدیم چند قطره اشک

 !بشه ما محافظت مانع تونه نمی چیزی هیچ

 :سرم رو به معنای فهمیدن تکون دادم که لیندا گفت

 .ها آماده بشی دیر یا زود بهمون ملحق میشنکیان بهتره برای رو به رو شدن با گروه گرگینه -

نباید مشکلی پیش بیاد که بنیتا از هدفش دور بشه وگرنه من اجازه برخورد با هر دو گروه رو دارم 

 :هام رو تو هم کشیدم و گفتماخم

های سیاه من و گروهم آشامکنم با خونهزار و پونصد ساله دارم برای صلح و آرامش مبارزه می -

مشکلی نداریم بهتره این تهدید آبکیت رو بری به با هر کس که طرف آرامش و صلحه هیچ 

 !ها بگی چون اونا هستن که همیشه شمشیر رو از رو بستنگرگینه

حرف رفتم رو به پنجره و خیره ره این اجازه رو بهش نداد بیتا خواست حرفی بزنه رامونا با اشا

طور که دودش رو بیرون می دادم فکرم رفت شدم به شهر آلوده سیگارم رو آتیش زدم و همین

 گروه و ما بین بود فرق کلی که این با هاآشامها با خونپیش دشمنی دیرینه گرگینه

بشن چندین قرن پیش  روبهما رو با هم بار یک نشدن حاضر هاگرگینه اما سیاه هایآشامخون

چندین بار درخواست مالقات و اتحاد بهشون داده بودم اما هر بار با بدترین شکل درخواستم رو 

رد کردند اما حاال قرار بود به واسطه یک دختر کله شق برای اولین بار متحد بشیم برای من مهم 

دونم مهمه که هدفشون با ما یکی باشه نمینیست که چی هستن و چرا دشمنن برام این 

چندمین سیگار رو داشتم آتیش می زدم که دستی که رو شونم نشست ومانع شد از گوشه چشم 

 حاضره فهمیدم و شدم آشنا باهاش امروز که غریب و عجیب پسر این نگاهش کردم رامونا بود

 .پذیریش مسئولیت همه این بود عجیب برام کنه بنیتا فدای هم جونش
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 .با صداش از فکر بیرون آمدم

 کنی که انقدر به هم ریختی!؟چه خبرته مرد دود عمارتت رو برداشت به چی فکر می -

 :گفتم و کشیدم کالفگی آهی از روی

راهم رو اشتباه رفتم که االن  دونم کدومرسم نمیکنم و به هیچ جا نمیبه همه چیز فکر می -

 .سردرگمم

شناسیم تو معتمدترین رو می شناسی اما من و تموم مردم سرزمین جادو تومیکیان تو من رو ن -

 .فرد و بهتره بگم بهترین گزینه برای کمک به بانویی

 :پوزخند صدا داری زدم و درجوابش گفتم

دونه چه برسه به این که اجازه همکاری کمتر مزه بریز پسر، بنیتا حتی من رو الیق مشورت نمی -

 .بده

دونیم قراره چی بشه پس ها قدرت دیدن آینده نزدیک رو داریم و بهتر از تو میا پریکیان م -

 .بهتره تموم فکر و انرژیت رو بزاری برای کمک به بانو

 .کنمبا این که دور از عقله ولی باشه من از هیچ کاری دریغ نمی -

 :رفت که پرسیدمسرش رو تکون داد و داشت می

 !حالش چطوره؟ -

دیاکو زهر از خونش خارج شده فقط چون ضعیف شده به هوش آمدنش ممکنه طول به لطف  -

 .بکشه

چیزی نگفتم و اون رفت یک ربع بعد رفتم باال سر بنیتا خوشبختانه کسی دورش نبود خیره شدم 

 از همیشه شدم رفتارش جذب چرا دوروغ بود معصوم ها بچه عین بهش زیبا بود و تو خواب 

آمد اما جنس بنیتا با همه فرق جنگن خوشم میمی خواستشون برای و نمیارن کم که دخترایی

 .زدم نهیب خودم به و دادم تکون رو سرم اشتباهه و ممنوعه خواستنش داره

 !کنی؟مرد گنده مثال هزار و پونصد سال عمر داری اون وقت داری عین یک پسر بچه رفتار می

م خونم رو بخوره بعد ده دقیقه بلند شدم و از اتاق نفسی گرفتم و دستم رو خراش دادم و گذاشت

 .بینه من باشمرفتم دوست نداشتم وقتی به هوش میاد اولین کسی که می
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 (بنیتا)

 .هام رو هم نداشتمکردم اما قدرت تکون دادن پلکحضور کسی رو کنارم حس می

رو نشناسم  شد این طعمداد مگه میاما طولی نکشید خونی خوش طعم بهم داشت قدرت می

 سه اون وجود تو حتی رو طعم این چرا دونمنمی نظیرترین عطر متعلق بود به خون کیانبی

 خون خوردن لذت کنم باز رو هامچشم نداشتم دوست نکردم حس کردم تخیله که آشامینخو

 دلم هنوزم اما رفت اتاق از که گذشت چقدر دونمنمی بود دیگه چیز یک بسته هایپلک با کیان

داد صداش کنم گذاشتم عش بچشم اما حیف غرورم اجازه نمیطم خوش خون از خواستمی

دونم چی مانع هام رو باز کنم.کیان توجهش به من زیر پوستی و یواشکی بود نمیوقتی رفت چشم

می شه که مثل سیامند رک و راست کنارم باشه شاید رئیس بزرگ بودن اون رو انقدر خشن بار 

ادبی من با دیروز افتادم اون سی نفر تو کوه رفتار من با لیندا و رامونا بی صبح آورده یهو یاد

شده بود؟! انگار قدرت زیادی کور و کرم کرده بود و من چشم رو همه چیز بسته سیامند من چم

 !دیدم بنیتایی که نیاز به کسی نداره! چقدر تنها و رغت انگیزهبودم و فقط خودم رو می

ی که زدم رو جمع کنم اگه سیا دیگه پشتم نباشه چی؟! دروغ چرا من تو این حاال چطوری گند

ی خشن که همه چیزش برعکس چیزی که قبل وارد شدن بهش تو دنیای اطرافم وارونهدنیای

دیدم فقط سیامند رو دارم بقیه هم بودن به نسبت خودشون اما توجه و محبت مضاعف سیامند 

تونم دوام بیارم یا یم قلبم خوش حامی بدون دونممین من و برام ازش یک حامی ساخته

انداخت با صدای در از فکر و خیال یاد برادرهام می وجود سیامند بود عجیب منو نه!؟چیزی که تو

 اون ثانیه از کسری تو و شد چراغونی چشماش دید بِهوش منو وقتی بود سیامند بیرون آمدم

سیاه سیامند و رو  شرمنده شدم، شرمنده من و داد هاشچشم تو بزرگی غم به رو جاش شادی

پیش خودم و وجدانم حرفی که زدم همه از روی قدرتی کاذب بود که حاال وقتی نبود فهمیدم 

گفت حاضر بودم کتکم بزنه سرم داد کرد ولی چیزی نمیچه کردم نگاهش کردم هنوز نگاهم می

های پر از اشکم رو دوختم بهش منتظر چشم خانم صدام بزنهبزنه ولی یک بار دیگه با لفظ آبجی

هام راه خودشون رو پیدا کنن اونقدری بغض توی گلوم بود یک تلنگر کوچیک بودم تا سیل اشک

 !تونستم نفس بکشم چه برسه به این که بخوام حرف بزنم و عذرخواهی کنمکه نمی

با این که نگاهش گرم  وقتی نگاه اشک بارم رو دید جلو امد و بدون حرف رو تخت کنارم نشست

 .کردتر میزد و من رو شرمندهنگاه لرزونش موج میاما دلخوری هنوز توتر شده بود 
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هام بشکنه تا شاید صدا هق زدم وگذاشتم سد چشمبدون حرف خودم رو انداختم تو بغلش و بی

 پیچیده رمدو که هاشدست کنه باز بسته رو  این بغض لعنتی که مثل یک غده سرطانی راه نفسم

 :ترین جای دنیا صداش امد که گفتمنا تو رفتم انگار شد

ترین فرد زندگیم افتادم یاد خواهرم، مثل تو معصوم بود و شیطنت اولین بار که دیدمت یاد عزیز -

ی جنگنده داشت و خوش قلب آورد مثل تو روحیهزیاد داشت مثل تو حاضر جواب بود و کم نمی

ختر دیگه بهم بخشیده همون روز با خودم د یک وجود با وباره ستاره رو بود با خودم گفتم خدا د

عهد کردم همه جوره کنارت باشم و برات تو هیچی کم نذارم ولی دیروز فهمیدم خیلی تو برادر 

بودن کم گذاشتم برات که جوابم رو اون طوری دادی راستش تصمیم گرفته بودم ازت دورشم 

الن آمده بودم ببینمت تا برات بشم یکی مثل آریو، هایکا و چون دوست نداشتم اذیت بشی و ا

 .بهم ریخت آبجی خانم روهات تموم معادالتم بقیه اما چشم

مشتم گرفتم و هق هقم به هوا رفت من تو  با این حرفش دیگه نتونستم خوددار باشم پیراهنش رو

سیامند و بقیه ببندم و رحم بودم چطور تونستم چشم روی محبت و نگرانی خیلی بد و بی

خودخواه باشم من لیاقت ندارم انقدر آدم خوب دورم باشه اونقدر تو بغلش گریه کردم تا سبک 

 :هاش خیره شدم و گفتمچشمشدم بعد آروم تو

کردم به ببخش! من اون موقع تو حال عادی نبودم جنون قدرت داشتم حس می سیا من رو -

از دارن شاید تو قدرت سر باشم و همه به قدرتم نیاز داشته هیچ کس نیاز ندارم و همه بهم نی

 قدرتم و من به کس هیچ بشه قرار بر صلح وقتی کننمی خطر احساس که زمانی تا این اما باشند

 از هالعنتی اون خون اثر که فهمیدم وقتی رو هااین امهمیشه از تنهاتر من که وقته اون نداره نیاز

 .رو رنجوندم همتون هامحرف و کارهام با من فهمیدم دیر شد پاک وجودم

 :سیا لبخندی بهم زد و گفت

 !هات شده یک کاسه خونها رو چشمنریز این الماس -

 :تا اسم خون آورد گفتم

 !تشنمه -

 :ای کرد و گفتتک خنده

 !شهات می شد حاال تشنت مینه خوبه ارتقا پیدا کردی قبال گشنه -
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 :دستش و آورد جلو دهنم و گفت مچ هش کردم کهمظلوم نگا

 . خانم که بیشتر نداریمچه کنیم دیگه یک آبجی -

خانوم بود که حس کردم خون سیا خیلی خوش ام بود یا اثر جمله آبجیدونم من خیلی تشنهنمی

از مچ دستش کشیدم بیرون با این که هنوز  هام روطعمه مثل خون کیان بعد چند دقیقه دندون

 .خواستم باعث اذیت سیا بشم یا جنون بگیرمود اما نمیام بتشنه

 :سیا با تعجب گفت

 !چرا زیاد نخوردی؟ -

 :لبخند خجلی زدم و گفتم

 .باید کنترل کنم خون خوردنم رو دوست ندارم دوباره جنون بگیرم و کاری که نباید رو بکنم -

سنگین سالم داد و حالم رو سرش رو به نشونه موافقت تکون داد که آریو وارد اتاق شد خیلی 

 .ها شدمپرسید دلم گرفت نه از برخورد آریو دلم از خودم گرفت که باعث این دلخوری

هام رو بزنم و اطالعات مهمی رو یواش به سیا گفتم همه رو تو اتاق کنفرانس جمع کنه تا حرف

کنفرانس بودن  بدم سیا سرش رو تکون داد و با گوشیش مشغول شد پنج دقیقه بعد همه تو اتاق

دیدم انگار از خودم نگاه همشون به جز سیا فقط سردی میحرف زدن کمی مشکل بود چون تو 

های کوچیک اش از چیزهاش و خانوادهها بخاطر دوستناامیدشون کرده بودم آدم باید بعضی وقت

گذرم به می کردند از غرورمتک این آدمایی که تا دیروز بهم افتخار می -تک بخاطر من و بگذره

 :هر جون کندنی بود شروع کردم به حرف زدن

خوام اشتباهم رو حرکاتی ازم سر زد که همتون رو دلگیر کردم، نمیها ودوستان دیروز حرف -

توجیح کنم چون در هر صورت چه ارادی چه غیر ارادی کارم اشتباه بود و من این رو دیر 

شد  باعث و کرد خودش درگیر رو من خونشون کاذب قدرت و سیاه آشامخون سه تخلیه فهمیدم

 .خوامبه خودم مغرور بشم و راهم رو اشتباه انتخاب کنم من ازتون معذرت می

بخشید  فقط سرشون رو تکون دادن انتظار زیادی که بخوام منو ببخشن اما همین که سیا منو

 می رو من اونم کاش افتاد کیان به همنگا ببخشن رو من برام کافیه بقیه هم شاید به مرور زمان

هاش رو به نمایش بزاره کیان با پوزخند لبخند می زد از اون لبخند هایی که چال بهم و بخشید

 :گفت
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 !خواستی بهمون بگی؟این بود اطالعات مهمت که می -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

بار با جایی که اولین نه! دیروز بعد از این که لیندا و رامونا رو پشت سرم جا گذاشتم رفتم -

سیامند رفته بودم هنوز چند لحظه نگذشت که از سوزش خالکوبیم فهمیدم چند نفر دارن میان 

 .شدنمی نفری سی -بیست تقریباً امدن وقتی ترین جا قایم شدمسمتم به طور غریزی نزدیک

تشکیل  هاشون فهمیدم از اعضای انجمن هستن که برای خودشون گروهی از موافقیناز حرف

 !تر دوست داشتن دور از چشم بقیه افراد انجمن باشندادن بنام متحدین سرخ از همه عجیب

 :کیان سرش رو تکون داد و گفت

 !هاشون فهمیدی؟دیگه چی از حرف -

 :آهی کشیدم و گفتم

اونا فهمیدن فرشته مرگ و پیدا کردین و آموزشش رو شروع کردین و اونا هم بیکار نبودن در  -

 !های سیاه بودندآشامافزایش خونحال 

 :سیامند با تعجب گفت

هایی که حمله آشامتک خون -چطور ممکنه فهمیده باشن ما به کسی چیزی نگفتیم و تک -

 کردن این جا و از وجود بنیتا آگاه شدن رو کشتیم پس چطوری این خبر به گوش اونا رسیده!؟

 :از گوشه چشم بهش نگاهی انداختم و گفتم

 !آشام شدن در سر دارهمون یه خبرچین هست که سودای خونبین -

 :کیان با عصبانیت گفت

 !کیه اون لعنتی؟ -

 !شناسید تو اعضای مبارزین یا محافظین باشه؟پسری به اسم بهداد می -

 : هوتن سریع گفت

اره یکی از ارشدهای گروه مرگه چندین بار درخواست تبدیل داده اما کیان اون موقع اجازه  -

 !دادتبدیل هیچ کسی رو نمی

 :سرم رو تکون دادم و گفتم
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سیاه به هایآشامخبرچین ایشونه و جدا از این، کار تضعیف امنیت این جا که باعث حمله خون -

 !این جا شد،کار بهداد بود

 :سیا گفت

 !بنیتا تو رو که ندیدن؟ -

 :هش کردم و گفتمبا شرمندگی نگا

 .براشون رجز خوندم و باهاشون درگیر شدمکاری کردم و رفتم شیرین -

صدای هین کشیدن لیندا باعث شد بیشتر از کارم پشیمون بشم با این حال سعی کردم موضع 

 :خودم رو حفظ کنم و گفتم

 !ولی صورتم رو پوشونده بودم قیافه من رو ندیدن -

 :کیان با حرص گفت

 !ار الیهعالی شد واقعا! حاال باز خوبه صورتت رو پوشوندی سرک -

 :حرص و تمسخر تو حرفای کیان کامال مشهود بود، خب حق هم داشت. هایکا گفت

 .پس با این حساب، حتما فهمیدن فرشته مرگ هستی -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

آره حتی متوجه این که تبدیل شدم هم شدن ولی تعجب کردن چرا بوی خونم هنوز اغوا کننده  -

 .پرسیدن از کدوم گروهم و از این حرفامدام میاست ولی طعمش مثل زهره و 

یکهو بلند شد  .کیان با عصبانیت لیوان دم دستش رو کوبید به دیوار و بعد موهاش رو چنگ زد

 :که بره، صداش زدم که با حرص برگشت سمتم و گفت

 هات؟ای مونده که نگفته باشی از شیرین کاریچیز دیگه -

 :سرم رو تکون دادم که گفت

 !شنوممی -

 .و با حرص چشم هاش رو بست

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم
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اسم دوتا شون باراد و بریان بود و تو جمعشون هم چندتا گرگینه و چندتا ساحره یا جادوگر هم  -

 .بود

 :رفت گفتسرش رو تکون داد و همینطور که بیرون می

 .هوتن و دیاکو دنبالم بیاین -

 :نشوند و گفت بودند بقیه که میزی پشت رومن رفت،بعد رفتن اونا سیا دستم رو گ

 خوندی رجز براشون چطوری کن، تعریف مو به مو بیا رو، ها حرف این کن ول خب، -خب -

 !فسقلی؟

هیجان سیا به منم منتقل شد عصبانیت کیان رو فراموش کردم خجالت رو گذاشتم کنار و با آب 

 :حرفم تموم شد سیا گفتو تاب شروع کردم همه چیز رو گفتم وقتی 

 .ایول داری دختر! حسابی گرد و خاک کردی به خودم رفته جُربزت -

که همه خندیدن. خوشحال شدم که دوباره من رو تو جمعشون قبول کردن. کاش هیچ وقت 

 .نشم خودخواه و  عزیزهام رو فراموش نکنمدرگیر قدرت نشم و 

 :هایکا لبخندی بهم زد و گفت

بنیتا هرچیزی  .خوای اسمش رو بزار نصیحت یا حرف پدرانهچیزی بهت بگم؛ میخوام یک می -

 ممکن آشام ها،دنیای خون حد و حدودی داره، هرچیزی مرز و لِولی داره حتی خون خوردن تو

 ممکن جبرانش وقت اون بشه، ها آدم به زدن صدمه باعث کاذبت قدرت حس این بود

 .باشی گرفته امروزت اشتباهات از بزرگی درس امیدوارم نبود؛

دونستم نباید هیچ وقت دیگه تکرارش کنم اما قدرت حرف زدن حرف هاش رو قبول داشتم و می

 .دادم تکون رو سرم نداشتم وفقط

 

 (کیان )

هوتن و دیاکو رو فرستادم دنبال بهداد تا ازش حرف بکشن و برگشتم سمت اتاق کنفرانس که 

کنه. ناخدآگاه از همون رو شدن با افراد متحدین سرخ رو تعریف میمتوجه شدم بنیتا داره رو به 

هاش گوش کردم، چقدر با اشتیاق و شیرین حرف میزد! لبخندی از پشت در ایستادم و به حرف

این همه شیطنتش رو لبم مُهر شد. فراموش کردم چقدر از دستش عصبانی بودم. بنیتا کلکسیون 
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دی االن تو چه فکری هست و قراره حرکت بعدیش چی تونی تشخیص بگیری بود، نمیغافل

تونه شجاع باشه هم دیوونه. هایکا . من حتی انتظار عذرخواهی هم ازش نداشتم. هم میباشه

نصیحت خوبی بهش کرد البته امیدوارم بنیتا بهش عمل کنه نه فقط بشنوه. با لرزش گوشیم از در 

نا روی صحفه خاموش روشن میشد. لبخندی رو اش؛ اسم سادفاصله گرفتم و خیره شدم به صحفه

 .جواب دادم .لبم اومد، بهترین همدم روز های سختم سادنا بود

 !سالم -

 !سالم عزیزم، خوبی؟ -

 آره، چه خبر؟ -

 .خبرهای خوش، به زودی میام پیشت -

 اوه، جدی؟ -

 خوشحال شدی؟ -

 !این چه سوالیه؟ معلومه که خوشحال شدم -

 .ببینمتپس بای تا  -

 .بینمتمی -

 .کمی آرامش بهم بده تونه از التهاب این روزهام کم کنه وتر زدم. آمدن سادنا میلبخندی عمیق

 !است معرکه دختر این میشه، پیداش زود ریزمچقدر خوبه که هر وقت به هم می

بشه و چندین قرن هست که کنارمه و همیشه منتظر بوده تا به عنوان همسر رئیس بزرگ معرفی 

 به تر جدی باید بینمون پیوند خون بخوره اما هر بار من سر باز زدم؛ به نظرم حقشه این عنوان؛

 کامل نیروهاش راحته بنیتا از خیالم دیگه. کردن زندگی تنها برای کافیه سال هزار کنم فکر سادنا

 بهش هم آشامی خون کوچیک آموزش چند باید فقط میاد بر خودش پس از کهاین مثل و شده

 :داد جواب که نکشید طولی سیا به زدم زنگ. بدم

 !جانم رئیس -

خوام پریدن و باال رفتن از ساختمون ها رو یادش بدم سیا بنیتا رو آماده کن ساعت دو شب می -

 .و همین طور چطوری از قدرت بینایی و شنوایی خون آشامیش استفاده کنه
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 بیایم؟ هم هایکا و آریو رئیس میشه من و -

 مگه سینماست؟ -

کاریم تا فردا، بزار دک و پوزمون االن که همه کارای قرارگاه رو انجام دادیم بیعه کیان نزن تو  -

 !بیایم

 !تو هیچ وقت آدم نمیشی سیا -

 .درسته چون من االن یه خوناشام پونصد سالم -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .سیا ساعت دو یادت نره -

 .و قطع کردم

تش جوری جدی میشه که وق به اما درسته بیشتر وقت ها رو اعصاب و روانمون راه میرهسیا 

 همه اما اعصاب روی هم . بودنش بین گروه هم کمکِ،تونه در اون حد جدی بشههوتن هم نمی

 کشهمی رو زندگی روحیه داشتن نگه پا سر جور ما بین داره تنه یک جورایی یک دارن؛ دوستش

دنا افتادم اون سا یاد دوباره. کنهمی زندگی فسیل و لاپات و پیر مشت یه بین خودش قول به و

چهره ملیح و صدای قشنگش اولین باری که دیدمش سیصد سال پیش تو پاریس بود. یک 

خوناشام سپید اصیل که آمده بود برای تفریح به دور از هیاهوی دنیای ماورا بین آدما زندگی 

 رز مرگ بعد سال هشتصد که گرفتم وجودش از آرامشی شدم وقتی باهاش هم صحبت .کردمی

 .تجربش نکرده بودم نامزدم

 (بنیتا )

 :بعد از قطع کردن تلفن سیا گفت

 .ریم که قدرت های خون آشامیت رو هم فعال کنیمکیان بود گفت امشب می -

 :با تعجب گفتم

 !آشامی دیگه چیه؟قدرت خون -

رو تقویت کنیم و دویدن خیلی سریع و پریدن و باال رفتن از خوایم قدرت شنوایی و بینایت می -

 .ها رو هم یادت بدیمساختمون
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 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 از  آشامم وام بودم که یادم رفته بود من خونانقدر درگیر قدرت فرشته مرگ و دختر طبیعت -

 .بلدم رو خوردن خون فقط بودن آشامخون

 :گفتسیا خنده بلندی سر داد و 

 !خوب هم خون می خوریا -

خندیدیم که آریو با یک لیوان که بیشتر شبیه پارچ بود امد تو و مستقیم دادش هنوز داشتیم می

به من قبل این که چیزی بپرسم عطر خون کیان پیچید زیر بینیم. بدون مکث ازش چند قلوپ 

 :خوردم که سیا پرسید

 !خون کیه؟ -

های جفتشون از تعجب پرید باال اما بدون توجه بهشون بقیه لیوان قبل آریو جواب دادم کیان. ابرو

 :گفت آریو که رو سر کشیدم

 از کجا فهمیدی؟ -

 :زبونی رو لب هام کشیدم که قطرات خون کیان حروم نشه و بعد جواب دادم

 .شناسممن بوی خون همتون رو می -

 :آریو سرش رو تکون داد و گفت

 .ون خیلی تأکید داشت که نگم خون اونهدونین چولی بهش نگین که می -

 و لب زیر. شدیم تنها سیا منو دوباره منو سیا به نشونه تأیید سرمون رو تکون دادیم، اونم رفت و

 :گفتم وار زمزمه

 .میشه کم ازش چی داده خون ی مغرور از خود راضی انگار اگه بفهمیمپسره -

 :یهو سیا گفت

 .اون خیلی سختی کشیده بنیتاکیان اونی نیست که نشون میده،  -

 :با تته پته گفتم

 از کجا فهمیدی چی گفتم؟ -

 :لبخندی مهربون به روم پاشید و گفت
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 .بشنوی هوا روی رو مگس زدن بال حتی تونیمی تو این یکی از مزایای خوناشام بودنه -

 :اوهومی گفتم و ساکت شدم. بعد چند لحظه کنجکاوی بهم فشار آورد و پرسیدم

 منظورت از این که کیان اونی نیست که نشون میده چی بود؟ -

سرش رو گذاشت رو میز و خیره شد به دیوار اما انگار ذهنش داشت خیلی دورتر رو 

 :کرد. بعد از چند ثانیه گفتمی کنکاش

 .من اون زمان نبودم اما شنیدم کیان بعد مرگ رز هیچ وقت اون آدم سابق نشد -

 :با گیجی پرسیدم

 !رز کی بود؟رز؟  -

 .نامزد کیان -

 مگه کیان نامزد داشته؟ -

 !نکنه از یک مرد هزار و پونصد ساله انتظار داری که عذب مونده باشه؟ -

حق با سیا بود سوال مسخره ای پرسیدم هرچی منتظر موندم ادامه بده نداد، با حرص زدم به 

 :بازوش و گفتم

 .اش رو بگوخب بقیه -

 .هم زیاد گفتم بهتبقیه نداره، تا االن  -

 .سیا مسخره بازی در نیار بگو دیگه -

 !خیلی خب میگم، ولی شرط داره -

 چه شرطی؟ -

 .این موضوع رو به کسی نگی و به روی کیان نیاری -

 .سرم رو عین کلنگ تکون دادم و با یک باشه منتظر موندم سیا ادامه بده

شت که خیلی زیبا بود و عاشق هم بودند اما شنیدم که هزار ساله پیش تقریباً کیان یک نامزد دا -

رز راضی به تبدیل شدن نبود. تو درگیری ها رز شدیدا زخمی میشه و اون موقع کیان نبوده که 

رسه خیلی دیر شده بود و رز مرده بود و کیان هیچ وقت خودش رو بابت نجاتش بده وقتی هم می

 .از دست دادن رز نبخشید
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 :آهی کشیدم و گفتم

 انگیز! یعنی بعد این همه مدت کیان دیگه عاشق نشد؟چه غم -

خوادش کیان هم نسبت بهش عاشق که نه اما یکی هست که دلداده کیانه و سیصد ساله می -

 .میل نیستبی

با این حرف سیا حس کردم چیزی تو وجودم ترک برداشت و یکهو دلم خالی شد. چیزی روی 

 .کردگلوم و قفسه سینم سنگینی می

 :یش رو نگاه کرد و گفتسیا گوش

 .بینمتکن شب می استراحت برو  مأموریت بهم خورده، -

 .و بعد این حرفش سریع رفت

 چرا کردم،نمی درک رو خودم حال. اتاقم رفتم با پاهایی که انگار وزنه صد کیلویی بهشون وصل

 به بریده گیس دختر اون و کیان اصال داره؟ دلیلی چه کنم؟ بغض باید من کیان، معشوقه بخاطر

کشید. نکنه سوخت و تیر میقلبم که انقدر می تو ریختندمی داغ مذاب لحظه هر انگار چه؟ من

 خودم به آینه، جلوی رفتم میرم؟ از این حالم بیزار و کالفم. چم شده؟مریض شدم نکنه دارم می

 :گفتم و زدم نهیب خودم به شدم، خیره

کنی؟ آخه برای چی؟ تو که حسود نبودی. مثال حسودی میبسه بنیتا! این حرکات چیه؟ داری  -

 .چشم یک دنیا بهته بزار کنار این افکار و احساسات بچگانه رو

قدر درگیر بودم که گذر زمان رو حس نکردم و وقتی سیا آمد فکر بودم ولی اوندونم چقدر تونمی

ال سیا راه افتادم. سیا یک اوفته دنبدنبالم عین یک جوجه اردک زشت که دنبال مامانش راه می

ریز داشت برام حرف میزد اما حتی یک کلمش هم نفهمیدم فقط یک اصوالتی مثل اهوم و آره 

 :یهو با صدای سیا گفت .امگفتم که مثال متوجهمی

 فهمیدی چی گفتم؟ -

 :سریع جواب دادم

 .آره فهمیدم -

 :چشماش رو ریز کرد و گفت
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 خب نظرت چیه؟ -

 :با گیجی پرسیدم

 درمورد چی؟ -

زنم و خانم الکی میگه فهمیدم. چت شده بنیتا؟ از عصر یک دوساعته دارم با خودم حرف می -

 .جوری شدی

 .نه، نه هیچ جوری نشدم -

 مطمئنی؟ -

 !آره بابا -

 .فهمم چه مرگته که این جوری به هم ریختیولی من آخرش می -

 .کنیگفتم که چیزیم نیست زیادی داری شلوغش می -

 .رسید به پشت بومش رو تکون داد و من رو کشوند سمت راه پله که تهش میسر

وقتی رسیدیم باالی پشت بوم کیان و آریو و هایکا منتظرمون بودن با دیدن کیان دوباره داشت 

گفت و من حالم دگرگون میشد انگار بهش حساسیت پیدا کردم. سیا داشت براشون چیزی می

تکون داد. با  زدم که سیا من روو به سنگ ریزه جلوی پام ضربه میسرم رو انداخته بودم پایین 

 :تعجب نگاش کردم که گفت

 .حواست کجاست دختر؟ ده بار صدات زدم -

 .ببخشید یک لحظه حواسم پرت شد -

خند کیان. انگار هنوز دلچرکین بود ازم بخاطر رفتار صبح. آهی این حرفم مصادف شد با پوز

 :گفتکشیدم که سیا دوباره 

کنه. سپاره به ما و خودش نظارت میخب کیان گفت حاال که ما هستیم این آموزش رو می -

 ای؟آماده

یعنی انقدر از من متنفره که حتی حاضر نیست به عنوان یه مربی بهم آموزش بده؟ حس کردم 

 :گفت که  تیکه کردن با این حال رو به سیا فقط سر تکون دادمقلبم رو از وسط دو
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بگیری و استفاده کنی  یاد هم شدنت تبدیل قبل میشد خوایم بهت بگیمهایی که میبنیتا این -

 .اما خب انقدر همه چی یهویی شد که آخرین آموزشت رو اختصاص دادیم به این قدرتت

 :سرم رو تکون دادم که گفت

 !از این جا بپر پایین -

 :تقریباً با داد گفتم

 چی؟ -

 .بپر پایینداد نزن بنیتا میگم  -

با کاردک هم نمیشه  سیا مغزت رو خر گاز گرفته، یا دیوونه شدی؟ من از این فاصله بپرم که -

 .من رو از زمین جمع کنی

 به من اعتماد داری خواهر کوچیکه؟ -

 .معلومه که آره -

 !پس به حرفم گوش کن و بپر -

 !آخه چطوری؟ -

خوای از یک پله پایین اده کنی فکر کن انگار میببین بنیتا این کار تو خون توئه فقط باید ار -

 !کن نگاه رو من بری

خودش به راحتی پرید. رفتم لب بوم و دیدم پایین ایستاده. از دیدن ارتفاع سرم گیج رفت اگه 

. هنوز سرم رو بلند نکرده بودم که آریو و هایکا هم اشتباه نکنم پنجاه، شصت متر ارتفاع بود

 :گفت پریدن. کیان بغل گوشم

 !ترسو -

 .و بعدش پرید

ترین موجودات رو به رو شدم و جنگیدم و این کلمه برام گرون تموم شد چرا که من با وحشتناک

حاال برای نپریدن و منطقی برخوردن کردن همچین لقبی حقم نبود. در اون لحظه فراموش کرده 

 .بودم منطق آخرین چیزیه که باید تو این دنیای وارونه بهش فکر کنی

 .تو یک تصمیم ناگهانی پریدم و بر عکس تصورم خیلی نرم و آروم رو دو پا فرود اومدم
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 :سیا بهم لبخندی زد و گفت

 .دیدی گفتم کاری نداره -

دونم مشکلش با من چیه ولی از قدیم گفتن مشکل گشا پوزخند گوشه لب کیان پر رنگ شد نمی

 !ابلفضل. واال بخدا

 :سیا بهم گفت

فقط  هست ساده اومدن پایین مثل اونم بدی انجام باید رو ها ساختمون از تنرف باال حاال -

 .معکوس اونه یعنی مثل باال رفتن از پله هاس

سرم رو تکون دادم و با فراق خیال کاری که سیا گفت رو انجام دادم انگار این کار رو میلیون ها 

طعنه های کیان واقعا روی مخم بود از بار انجام دادم و برام مثل آب خوردن بود. این پوزخند و 

کنه؛ چیزی کنه و منو از هدفم دور میاالن دیگه نباید بهش توجه کنم چون فکرم رو مشغول می

 :که من اصال ازش خوشم نمیاد. سیا بعد چند بار تمرین کردن دست از سرم برداشت و گفت

 .هاآشامحاال وقتشه لذت اصلی رو تجربه کنی، از دنیای خون -

 :با شوق گفتم

 وقت خون خوردنه؟ -

 :سیا زد زیر خنده و گفت

 .ایمعلومه حسابی تشنه -

با خجالت سرم رو تکون دادم و اونم دستش رو گرفت جلو دهنم گرمی خون تو رگاش داشت من 

 :کرد که آریو کنارش زد و گفترو جذب خودش می

هیکل گندت رو دوش بگیرم و  از دیروز خون نخوردی، بزار از من تغذیه کنه دوست ندارم -

 .ببرمت عمارت

 تشنه بدجور چون نکنه تعارف  سیا تک خنده ای زد و کشید کنار. سریع رفتم سراغ آریو تا کسی

 داشت طعمی خوش خون کردم؛ فرو آریو دست رگ تو رو نیشم دندونای ثانیه از کثری در و بودم

 چی دونمنمی لعنتی. کیانه به متعلق خون ترین طعم خوش و ترین عطر خوش معتقدم هنوزم اما

کنه بعد دو دقیقه سرم رو کشیدم کنار با جذب خودش می رو من طوری این که خونشه اون تو
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خواست اتفاقی برای آریو بیوفته. رنگ و روی میزون آریو گویای این که تشنه بودم دلم نمی

 :درستی کارم بود. هایکا دستش رو جلو آورد و گفت

 میدن؟ بانو افتخار-

 :با خجالت گفتم

 ...آخه چیزه -

 :هایکا با اخم ساختگی گفت

آخه و اما نداریم! بنیتا ساختار خون خوردن تو با ما فرق داره تو قدرت هات بیشتره و باید خون  -

تو  با کمی خجالت دندون هام رو .بیشتری بخوری تا بتونی روی همشون کنترل داشته باشی

تر دل کندم از خون ولی به مکیدن خونش این بار کمی طوالنی رگش فرو کردم و شروع کردم

 :کامال تشنگیم رفع شد. سیا گفت

قسمت  دونم تو هم مثل ما از دویدن تو شب خوشت میاد یا نه اما به نظرم جذاب تریننمی -

 .آشام دویدن تو شب اونم با سرعت زیادهزندگی یک خون

 :گفتم قیدی باال انداختم وشونه هام رو با بی

 تا دویدم هم جا اون از سری قبل غیر ارادی برای جا گذاشتن لیندا و رامونا دویدوم تا کوه -

 .نگرفتم دویدن از حسی بودکه کرده خودش درگیر منو انقدر دیگه چیز لذت ولی عمارت

 :سیا سرش رو تکون داد و گفت

 !بدو دنبالم -

 .و عین باد در کثری از ثانیه غیب شد

 .هایکا و کیان هم همینطورآریو و 

کم سرعتم رفت  -دویدم اما کماولش عادی می ترسیدم گم بشم من هم شروع به دویدن کردم،

 .باال و بهشون رسیدم

اما انگار اونا خیال مسابقه داشتن پس به جای هم پای اونا دویدن سرعتم رو بیشتر کردم و جلو 

رسید از دستش دم که باز هم کیان بهم میکرزدم که کیان بهم رسید. هی سرعتم رو زیاد می

 یا میاد ببینم که شدم قایم درخت یک ای ازش گذشتم؛ پشتعصبی شدم و با سرعت فوق العاده
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 برم خواستم تا و شد کیان اومدن پرت حواسم لحظه همون سوختن به کرد شروع خالکوبیم که نه

 اومد و شد متوجه کیان که کشیدم درد از فریادی. زمین کرد پرت رو من پشت از یکی سمتش

دیدم. کیان اومد کنارم، زیر خیره شدم اما چیزی نمی اطرافم سیاهی به و شدم بلند سریع. سمتم

 :لب بهش گفتم

 بینمشون؟سوزه، اما چرا نمیخالکوبیم داره می -

 :با حرص گفت

 !چون کوری -

 :شد. کیان زیر لب غریدخنک دل من ای نفسش رفت و لگدی به پاهاش زدم که از درد لحظه

العاده. تو هم برای آشام ها قدرت بینایی خیلی قوی دارن همین طور شنوایی و بویایی فوقخون -

 .استفاده از این موهبت فقط باید بخوای چون این قدرت تو خون تو هست

 داد سرم تقریبا و پرت کرد سمت راستش و شروع کرد به مبارزه دونم چیشد که کیان من رونمی

 :زد

 .تونم هم ازت دفاع کنم هم بجنگملعنتی بجنب من نمی -

آشام های سیاه زیاد بود. سعی کردم تمرکز کنم درست وقتی که حق با کیان بود قدرت خون

 بهم یکیشون. شدم دورم سیاه های آشامخون از بزرگ حلقه یک متوجه شدمداشتم ناامید می

 نکشید ثانیه به. است کشنده لمسم یک و مرگم فرشته من اما خوبیه مبارز بود معلوم کرد حمله

 .ین طور که درگیر بودیم باهاشون سیا و آریو و هایکا هم رسیدنهم. شد خاکستر که

خواست بهم ضربه بزنه که کردیم که یکی به نامردی میکاچی به از هیچی! امیدوارتر مبارزه می

 :گفت و زد داد سرم سیا مانع شد،

 !یدن فقط نیاز به چشمات نداری؛ به گوش هات اعتماد کنبرای جنگ -

سعی کردم تمرکز کنم و بهتر گوش کنم. اول صدای خاصی رو متوجه نشدم اما با کمی تمرکز 

تونستم صدای قدم های نرمشون رو متوجه بشم. اما صدای وزش باد و جیرجیرک و مشت و لگد 

رگ هاشون هم  ای جریان خون توزدن و صدای تپش قلبشون حتی صدهایی که به هم می

ام می دادم. حجوم این همه صدا داشت دیوونهیم دست از رو تمرکزم داشتم کم -شنیدم. کممی

حتی بیناییم هم ضعیف شده بود. سر پا ایستادن هم . از شدت سردرد ضعف کرده بودم وکرد
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رگ گردنم حمله کرد وداشت برام سخت میشد چه برسه به جنگیدن. تو این فاصله یکیشون بهم 

رفت لحظه به لحظه داشت گیج ترم ضعف بدنم و خونی که ازم داشت می رو با خنجر برید

داشت   ای که چشم هامکرد، طوری که هیچ کنترلی روی اوضاع اطرافم نداشتم؛ درست لحظهمی

زدن. ه میکشیدن و دورم حلقبسته میشد پروانه ها رو دیدم که از قلبم داشتن به بیرون پر می

 .هام سیاه شدچیزی طول نکشید که دنیا جلو چشم

 

 (سیامند )

ای که . درست لحظهداشت برم سمتشآشام لعنتی نمیمتوجه حال بد بنیتا شدم اما این خون

 .زد رو بنیتا رگ شاه هاکیان به کمکم آمد که یکی از اون

شدن و دورش و گرفتن و تعدادیشون رو که از قلب بنیتا خارج عجیب تر از اون پروانه های طالیی

محل زخم نشستن و جلو خون ریزی رو گرفتن تا رفتم باال سرش لیندا رسید و بنیتا رو بلند کرد. 

با وجود لیندا خیالم ازش راحت شد و به مبارزه ادامه دادم. وقتی بچه های پشتیبانی رسیدن 

شون از ما بیشتر بود ریسک نکردن. کیان آشام های سیاه فرار کردن. با این که تعداد و قدرتخون

 :تازه متوجه نبود بنیتا شد و با نگرانی پرسید

 سیا، بنیتا کجاست؟ -

دونم چرا یهو حالش بد شد و یکی از اون ها هم زخمیش نگران نباش، لیندا اومد و بردش. نمی -

 .کرد

 .بهتره برگردیم قرارگاه -

چند دقیقه بعد رسیدیم. اون جا که رامونا رو دیدیم،  بدون حرف با بچه ها دنبالش راه افتادیم و

 :رامونا گفت

. ما ایشون رو بردیم کلبه جنگلی تا شما جای مناسبی پیدا این جا دیگه امن نیست برای بانو -

 .کنید

 :کیان سرش رو تکون داد و گفت

 !حالش چطوره؟ -

 .به هوش اومده اما به خون نیاز داره -
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 ن چقدر راهه؟توازاین جا تا کلبه -

 .رسمصدم ثانیه میمن با تله پورت تو -

 .خوبه پس صبر کن خون بدم ببری براش اومدن ما به اونجا فعال خطرناکه -

 :چند دقیقه بعد با دو بطری امد و گفت تکون داد و کیان رفت تو رامونا سرش رو

 .نذار یهو سر بکشه ممکنه جنون خون بگیره -

با خداحافظی کوتاهی رفت. خیلی خسته و له بودم چندتا زخم عمیق هم رامونا بطری و گرفت و 

داشتم که دیاکو باید درمانم کنه. خودم رو انداختم رو کاناپه اتاق کنفرانس. تنها کسی که با وجود 

. این مرد کلکسیون سوپرایزه ندیدم هیچ وقت از درد بناله، زخمش هنوز سرپا بود، کیان بود

بدترین شرایط هم بمب انرژی آورد. توته خشن و عصبی میشد ولی کم نمیندیدم غر بزنه؛ درس

 زودی به داشت خبر انگار کیان، جز شدیم شکه همه تقریباً سادنا ورود با. رسیدمی کارهابود و به 

 :گفت عشوه با. بود زیبا و مرتب همیشه مثل. میاد

 دیدین؟ جن انگار که کنینمی نگاه طوری چیه؟ چرا -

 :روش رو طرف کیان کرد و گفتبعد 

 عزیزم بهشون نگفته بودی قراره بیام؟ -

 .رفت هم تو سادنا قیافه که کیان سرش رو به نشونه منفی تکون داد

حس می کردم سادنا عوض شده دیگه صبر و تحمل قبل رو نداره این بار اومده که واقعا قلب 

 .کیان رو تصاحب کنه

انتخاب کرده! حوصله ناز و عشوه های سادنا رو نداشتم؛ یک جمله  البته تایم بدی رو برای این کار

 .ریخت. از قیافه کیان نمی شد تشخیص داد چه حالی دارهگفت، دو کیلو عشوه میمی

 .دراومد با سختی از جام بلند شدم که صدای دیاکو

 .کجا میری سیا؟ هنوز زخمت رو نبستم -

 .جا رفیق میرم خونه کارت اینجا تموم شد بیا اون -

و بعد از این حرف از عمارت زدم بیرون. نزدیک طلوع آفتاب بود، از ساختمون ها به سرعت 

 .برسم خونه به گذشتم تا خورشید طلوع نکرده
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 (بنیتا)

هام رو باز کردم. محیط برام آشنا بود اما با خنکی پارچه نخی رو پیشونیم هوشیار شدم و چشم

دیدن لیندا تازه موقعیتم رو درک کردم همون کلبه قشنگ تو یادم نمی اومد کجا هستم، با 

دونم از دست من اخالقش شکالتی بود یا کس جنگل بود. اخم های لیندا حسابی تو هم بود نمی

ای زمزمه کردم تشنمه،لیندا بدون این کرد. با صدای دورگهدیگه. خشکی گلوم داشت اذیتم می

 :که نگاهی بهم بندازه زیر لب جواب داد

 .رامونا رفته خون بیاره، االناست که بیاد -

 :چیزی نگذشت که رامونا آمد تو با دیدن من احترامی گذاشت و گفت

 حالتون بهتره بانو؟ -

 !آره فقط تشنمه -

کردین عطش دارین برای همین قبل گفتین مدام تکرار میمی دونم تو بیهوشی هزیون که می -

 .از به هوش آمدنتون رفتم پیش کیان

بهتر از بطری و بهم داد سریع گرفتم تا درش و برداشتم عطر خون کیان پیچید زیر بینیم. چییک

 :خون کیان! نگاهم به رامونا افتاد انگار از گفتن چیزی مردد بود که پیش دستی کردم وگفتم

 خوای بگی رامونا؟چیزی می -

 :کمی من، من کرد و گفت

 .همش رو بخورین بهم گفتن که نذارم یهو راستش بانو -

لبخند کجی زدم و تو دلم گفتم مگه میشه خون کیان رو جرعه، جرعه نخورد و لذت نبرد؟ اما 

 :درجواب رامونا کوتاه گفتم

 .نگران نباش حواسم هست -

 .خوردم و بعد هر جرعه تشنگیم کم تر میشد و گلوم تازه ترجرعه، جرعه می

. بطری کنه. انگار جادو دارهمجذوب خودش می وجوری مندونم خون کیان چی داره که ایننمی

شد و من هنوز خواهان خونش بودم. رامونا بدون حرف بطری دوم رو داد دستم همین طور تموم

کرد اما رامونا مثل این چند وقت باهام رفتار می .خوردم دقیق شدم روی رامونا و لینداکه می
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سردتر بود. جرعه آخر رو خوردم و زبونی رو لب هام لیندا عصبی بود یا ناراحت رفتارش از یخچال 

 :کشیدم و رو به لیندا گفتم

 چیزی شده؟ -

 :جوابم رو نداد. دوباره گفتم

 لیندا پرسیدم چیزی شده؟ -

 :بازم سکوت کرد ولی من کم نیاوردم. ادامه دادم

 !مونی گرفتی؟لیندا میشه بگی چه مرگته که الل -

 :که منفجر بشه چون با داد گفتانگار منتظر این حرف من بود 

خوای بشنوی بازی با جونت خوای چی بشنوی؟ که خسته شدم از بی فکری هات؟ میمی -

خوای بفهمی وجودت مهمه و ارزش داره اگه بالیی مساوی با از دست دادن قدرت هام؟ کی می

 !اش بنیتاکنی؟ انقدر خودخواه نبسرت بیاد جدا از به خطر افتادن دنیا من رو نابود می

ناباور بهش نگاه کردم انقدر دلش پر بود مگه من چه کردم؟ من فقط حالم بد شد و بد شانسی 

 :آوردم هنوز جوابش و نداده بودم که غرید تو صورتم و گفت

 چیه چرا چیزی نمیگی؟ -

 :زیرلب جواب دادم

مشکلی پیش  خواستم کاری بکنم کهلیندا من کاری نکردم، اون فقط یک اتفاق بود من نمی -

 .بیاد

 :خنده عصبی کرد و گفت

 .آشام های سپید خرم که این چرندیات رو باور کنمآره منم مثل اون خون -

 :رامونا با سرزنش صداش کرد ولی بهش توجهی نکرد و دوباره اومد جلوم ایستاد و گفت

 بندی که چندماه پیش بهت دادم رو گردنت ننداختی؟چرا اون گردن -

 :با بهت گفتم

 بند؟کدوم گردن -
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همونی که مثل فرشته خالکوبی کتفت بود. همونی که موقعی که حافظت رو برگردوندم بهت  -

 .دادم

 :گفتم زنه. با شرمندگی نگاش کردم وبند حرف میتازه فهمیدم از کدوم گردن

ت من اون موقع درگیر کتابخونه مادرم بودم، بعدش هم موضوع رو به کل فراموش کردم. معذر -

 !خواممی

 :لیندا تا خواست چیزی بگه رامونا مانع شد و گفت

 .تو درحدی نیستی که بانو رو سرزنش کنی، تا االن هم زیاده روی کردی-

لیندا با ناراحتی رفت و جلو پنجره نشست. بعد نیم ساعت چرخید سمتم و گفت: چند قطره از 

 .اشکت رو الزم داریم

 :با تعجب گفتم

 !اشک من؟ -

 :تکون داد که با گنگی به رامونا نگاه کردم که گفتسرش رو 

بانو ما از سرزمین پریان این جا آمدیم برای محافظت از شما. نیروی ما که تو دنیای انسان ها  -

 .نصف قدرت واقعیمون هم نیست فقط با اشک شما کامل میشه

ات تلخم پناه بردم سرم رو تکون دادم و هرچی زور زدم که اشک بریزم نیومد به ناچار به خاطر

لیندا سریع یه شیشه کوچیک آورد  .فکر تنهایی و یتیم بودنم کافی بود که اشک هام جاری بشه

 .و چند قطره از اشکم رو گرفت با رامونا رفتن تا تو زمین مقدس نیروشون رو کامل کنند

غر  خواست! دلم برای خنده هاش؛ چال گونش، اخم هاش،دلم گرفته بود؛ دلم کیان رو می

روع شد اما ش کجا از حس این دونمنمی. بود شده تنگ هاشانداختن تیکه حتی و هاشزدن

 حاال میشم، خفه دلتنگی از نیست وقتی خوبه حالم کنم و کنارمدونم وقتی بهش فکر میمی

 از که بشم احساسی درگیر ممکنه بخورم رو خونش کمتر باید. خونشه بخاطر حس این شاید

ن کیا غم از داشت دلم که این با برگشتن لیندا و رامونا که گذشت چقدر دونمنمی. اشتباهه ریشه

 .ترکید سعی کردم به روی خودم نیارممی

 :رو کردم به رامونا و گفتم
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 های محافظ نشده؟چرا تا االن خبری از گرگینه -

 :رامونا روی صندلی نشست و گفت

ولی بخاطر اینکه شما فرشته مرگ هم هستین گردند اش خیلی وقته دنبال شما میآئین و گله -

 .توانند نشونی ازتون پیدا کنند مگر با خواست شماو به تازگی تبدیل شدین نمی

 من باید چه کار کنم؟ -

 .بمونین آمدنشون منتظر و کنید لمس رو دستتون گرگ نماد آزاد، محیط یکباید برین تو  -

تر کرده بود. وزید که هوا رو دلچسبنسیم مالیمی میسرم رو تکون دادم و از کلبه بیرون رفتم. 

دونم چه حسی بود که من رو به اون یه دست هام رو بغل گرفتم و سمت زمین مقدس رفتم. نمی

 زدن پر صدای حتی شنیدم،اومد رو میرسوند. صدای پای رامونا که پشت سرم میتیکه زمین می

 کنترل رو شنواییم قدرت بتونم تا داشتم احتیاج وشیبیه اون به انگار رو، اطرافم مزاحم پشه چند

رفتم وسط زمین نشستم و نماد گرگ دستم رو لمس کردم یدم رس که نکشید طول چیزی. کنم

 سمت فکرم بازم ناخدآگاه. شد ناپدید ثانیه چند بعد و گرفت رو دورم اینقره نور لحظه همون که

 صدای که گذشت چقدر دونمنمی نشده؟ زخمی مبارزه اون تو خوبه؟ حالش یعنی رفت؛ کیان

 .تی متوجه نشدم کی لیندا آمد و کنار رامونا ایستادح. آورد خودم به رو من گرگ گله یک زوزه

 و تربزرگ معمولی هایگرگ از. دیدم خودم متری چند ها رو درای از گرگچند دقیقه بعد گله

 دونمنمی اما کردمی القا رو ترس حس آدم به درشتشون هیبت رسیدند؛می نظر به تر ایعظله

؛ موهای یه دست نقره ایش و چشمای وحشی آبیش کردم نگاه ارشد گرگ به !نداشتم ترسی چرا

شناختمش. سمتم آمد و درست تو یک قدمیم نشست. ها بود میبرام آشنا بود، انگار سال

رسید. نرمی موهاش حس می هام برای نوازشش دراز شد. زیبا و قدرتمند به نظرناخدآگاه دست

 .ن نوازش عصبانی شدهای از حتما غرید، گله های گرگ از یکی داد.قشنگی بهم می

دونم چرا دست های سرکشم داشت از نوازش این گرگی که نه از نر بودنش آگاه بودم نه اما نمی

هش دیدم برد. نگاهم گره خورد به نگاه آبیش؛ گرما و محبتی که تو نگاماده بودنش لذت می

کشید. نمیدونم چرا از خیره شدن بهش خجالت کشیدم و دستم رو عقب داشت منو به آتیش می

ای یه پسر جوون و خوش قد و باال رو جلو کشیدم. تو یک چشم به هم زدن به جای گرگ نقره



 

 

 WWW.98IA3.IR 152 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

روم دیدم. حسابی شکه شدم، نگاهی به گله انداختم اونا هم به جسم انسانیشون تبدیل شده 

 .نگاه خیره پسرک معذبم کرده بود که صدای رامونا باعث شد نگاهش رو ازم برداره بودند.

 !سالم آلفای محافظین -

 :گفت و داد تحویلش گرمی لبخند نگاه گرمش رو دوخت به رامونا،

 .کردم بازم ببینمتچطوری پسر؟ فکر نمی -

 :رامونا لبخندی زد و گفت

 .محافظ بانو شدم -

 .خجالت نکشمسعی کردم از نگاه نفوذ پذیرش فرار نکنم و دوباره بهم خیره شد 

 :سالمی زمزمه کردم که گفت

های محافظ هستم. بعد به دختری اشاره کرد و گفت سالم بانو من آلفا آیئن رئیس گله گرینه -

 چیزی نفرت و خشم جز جذابش های چشم تو کردم، نگاه دختره به اینم بتای گروه سودا هستش

 :گفت و کرد اشاره دیگه ییک به. نبود

ی داشتین به ما سه نفر بگید ما انجام کار هر بعد به این از ایشون هم امگا گروه رافائل هستش -

 !دیم، باعث افتخاره کنار شما باشیممی

 :سری تکون دادم و با لبخند ملیحی گفتم

 .کنیمفراهم میممنونم آلفا االن با بچه ها شرایط استراحتتون رو-

 :رامونا سمت کلبه برگشتم و گفتمبا 

 مجبوریم براشون چادر بزنیم، میشه از کیان و گروهش کمک بگیریم؟

 :سرش رو به نشونه تایید تکون داد که گفتم

 .ببر تا با کیان حرف بزنممن رو  -

 .بانو این کار خطرناکه ممکنه جای شما رو پیدا کنند -

 .من نیستم پستو قایم بشه و بترسه اونی که باید تو -
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پورت کرد قرارگاه با این که هنوز یکی دو روز بیشتر نگذشته بود دلتنگ این جا به ناچار منو تله

بودم؛ بهتره بگم دلتنگ کیان بودم. اولین نفری که منو دید سیا بود که با سرعت نور پرید بغلم 

 :فتمشدم. بعد کلی ابراز دلتنگی گکه اگه پشتم دیوار نبود قطعا پهن زمین می

 .کیان این جاست؟ کار مهمی باهاش دارم -

 .که همون موقع صداش آمد

 !جامسالم، من این -

 خورد صدای بگم اگه با شوق برگشتم سمتش که دیدم یک دختر کنارش و دستش رو گرفته

 .میزد حرف ازش سیا که معشوقی همون بود، اومده پس. نگفتم دوروغ شنیدم رو قلبم شدن

 تموم اندازه به خواستمی دلم خواست داد بزنم و خالی بشمبسته بود دلم میبغض راه نفسم رو 

 دونستممی بود؛ سخت خیلی هرچند کنم رفتار عادی کردم سعی تنهاییم فریاد بزنم. های سال

 و کردم جمع رو توانم تموم بشه سرازیر هام اشک تا بشه خارج دهنم از کلمه یک کافیه فقط

 :گفتم

 .گروهت رو تو اتاق کنفرانس جمع کن من برم لبی تازه کنم و بیاملطفاً همه  -

سرم رو باال  .سمت اتاقمدست سیا رو گرفتم دنبال خودم کشوندم بهمنتظر حرفی نموندم و 

خونه. آره باید حداقل پیش خودم رو دونستم سیا از چشام حرف دلم رو مینیاوردم چون می

ه هنوز معنی عشق رو درک نکرده حاال باید فراموشش راست باشم من عاشق کیان شدم؛ دلی ک

 .کنه

 میشه مقداری از خونت بخورم؟ -

بدون حرف دستش رو جلو آورد و دندونام رو توی رگش فرو کردم بااولین جرعه اشکام جاری 

 .پرسیدشدن و تموم دست سیا از اشکام پر بود چقدر ممنونش بودم که چیزی نمی

 .کرد نوازش رو سرم و کرد بغل رو من سیا رفت؛ هوا به هقم -و هقدیگه گریه بهم امون نداد 

هام خشک شد ولی قلبم داشت ای تو بغلش گریه کردم که اشکقیقهد بیست ربع فکر کنم یک

 .سوخت انگار توش آتش درست کرده بودندمی
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و دارم  ی غمگینش بهم یادآوری کرد یکیسیا دست گذاشت زیر چونم و سرم رو باال آورد. قیافه

که با خنده هام بخنده و با اشک هام گریه کنه. سیا برام فراتر از یک رفیق و برادر شده، اون 

 .همدم منه

 بیشتر قیافش چشمام و هام لب تناقص از سعی کردم لبخند بزنم که باز از چشمام اشک ریخت؛

 :کرد زمزمه لب زیر و کرد پاک رو اشکم شصتش وبا رفت توهم

 !آشام پیرمن عاشق شده، اونم عاشق یک خونآبجی کوچیکه  -

 :سرم رو گذاشتم رو سینش و گفتم

 اولویت اولش کس دیگه باشه؟ چه فایده عاشق باشی و-

 :دستاش رو الی موهام کشید و گفت

 .جنگیدهاش میشد، همیشه برای خواستهآبجی من هیچ وقت تسلیم نمی -

 .ه تهش من باشمخورترسم اونی که شکست میجنگیدن بلدم، می -

 !کردی، قسمت نبوده ی تالشت رودونی همهاون وقت دیگه شرمنده دلت نیستی، می -

 :سرم رو تکون دادم که گفت

 .دست و روت رو بشور بریم که منتظرند برو -

آیینه به خودم خیره شدم. انگار تو چند دقیقه اندازه چند سال پیر بلند شدم و رفتم سرویس، تو 

 .کنموقت خودم رو بابت نداشتنش سرزنش نمیسیا بود این جوری هیچ شدم، حق با

 دست به آسون خوب چیزهای گرفتم یاد من اما کندن سخته هم دیدنش با معشوقشهم دل

 رو صورتم خیسی کاغذی دستمال برگ چند با و پاشیدم صورتم به آب مشت چند. آیندنمی

 وارد و کشیدم عمیق نفس چند در پشت. رفتیم کنفرانس اتاق سمت به سیا با بعد و گرفتم

 :ی مقدمه گفتمب و نشستم گفتم، سالمی دامون حتی بودن همه شدم

 .های محافظ اومدنگرگینه -

 :به عینه جا خوردن همه رو دیدم به نشون دستم اشاره کردم و گفتم

 .کنارم داشته باشم خوام حلقه متعهدین خودم رومن می -

 :که دامون گفت
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 خوای گروه جدید درست کنی؟فرشته مرگ گروه ما هستی چرا می تو -

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

 داره کنند! انجمنها رو تهدید میهای سیاه نیستند که دارند جون انسانآشامچون فقط خون -

 تونیمنمی هم بدون کدوم هیچ و یکیه شما و من هدف. میشه تقسیم دسته چند به ناخواه -خواه

 .بربیایم ماورایی خواهجدایی هایطلبقدرت این پس از

 :دامون پرید تو حرفم و گفت

 .خوای زیر دست کسی دستور بگیریاما به نظرم تو نمی -

 :هم رفت و با صدای بلندی که نشون از عصبانیتم بود گفتمهام تواخم

م متعهدین سرخ طلب رو جمع کنم و با کمک ههای صلحدامون من ساخته شدم که همه گروه -

 .رو شکست بدیم. این که رئیس کیه رو بزار به عهده رئیس گروهتون و من

 :کیان گفت

 سرته؟ تو چی بگو حاال. نیستیم دشمن طلبیصلح گروه هیچ با ما که خیلی خب، مهم هدفه -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

جا دیگ بشیم و از طرفی ایناین جنگ بین موجودات ماوراست و نباید با آدما وارد این جنگ  -

 هاقرارگاه امن نیست به نظرم از محافظین و مبارزین قابل اعتماد برای انجام دادن کارهاتون در

 .بزنیم چادر مقدس زمین تو بریم بیایند گروهت سپید های خوناشام یهمه و تو و کنید استفاده

 :یهو هوتن غرید

های تجهیزات و راحتی این جا رو ول کنیم بریم مثل انسانعقلت رو از دست دادی بنیتا؟ تموم  -

 اولیه تو چادر زندگی کنیم؟

متحدین من کنارم هستن و  به چند دلیل میگم که بریم زمین مقدس. اوآل این طوری تموم -

های تونم ازشون مشورت بگیرم؛ دوما تمرین کردن کنار هم و دیدن و پوشش دادن ضعفبهتر می

 پلید فکر و بد نیت که هرکس به ورود اجازه مقدس زمین سوما تره؛وری راحتهم دیگه این ط

ن ترین جاست و چهارما تو قرار نیست که با تجهیزات بری هتل پنج ام پس دهنمی باشه داشته

 .ستاره ریلکس کنی که، قراره برای جنگ آماده بشی
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 !کیان حرفم رو تایید کرد و گفت: کی بریم؟

 .تا چادر بزرگ همراه وسایل زندگی ساده محیا شدهر وقت که پنجاه  -

 :سیا با تعجب گفت

 پنجاه تا؟ -

 .خوام کمک بگیرمها هم میپریها و جادوگران وآره چون جدا از گرگینه ها و شما از گروه الهه -

 :کیان سرش رو تکون داد و گفت

 حرف رفتن هستیم. کنم و کمتر از دو ساعت دیگه آمادهبا چند تا از آشناهام صحبت می -

 مونده؟ ایدیگه

 .نه بقیه تصمیماتم رو تو زمین مقدس بهتون میگم -

سرش رو تکون داد و با اون دختره از اتاق خارج شدن. روح دختره رو چک کردم؛ چندین لک 

سیاه توی روحش دیدم، حس کردم زیادی قابل اعتماد نیست، اما وقتی بدون مدرک حرف بزنم 

 !ت زنونه. باید حواسم بهش باشهذارند پای حسادمی

 .صدای رامونا منو به خودم آورد

های دیگه هم بهمون گروهبانو بهتره بریم یه مقدار مواد غذایی هم آماده کنیم به زودی قراره  -

 ن.محلق بش

 :حال خرید نداشتم برای همین گفتم

 خیلی خستم رامونا، میشه با سیا بری؟ -

 .ام رو جمع کنمفت. منم رفتم تو اتاقم تا وسایلبدون حرف سرش رو تکون داد و ر

 سریع هام چشمم خورد به گردنبندی که روز اول لیندا بهم داد؛بعد جمع کردن لباس و کتاب

 .رفت فرو سینم به نور و درخشید ازش قرمزی نور که گردنم انداختمش

برای چند ساعت شد روی تخت دراز کشیدم. باز فکرم رفت سمت کیان و اون دختر، کاش می

 !اسم کیان رو از سر و قلبم پاک کنم. تو این همه بدبختی عاشق شدنم چی بود؟
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شد که خوابم برد، تو عالم خواب بودم که یک مگس مزاحم سر و دونم چیچشم هام رو بستم نمی

 خورد چشمم که نشستم جام سر حرص با صورتم رو به خارش انداخت و من رو از خواب پروند؛

 .کردمی نگاهم خنده با که اکیان به

که رو خوابم حساس بودم و از این که یکی من رو این مدلی از خواب بیدار کنه متنفر با این

 محکم و کردم فراموش رو کارش که کردم ذوق دیدم رو کیانا ماه چند بعد که این ازانقدر اما بودم

 !شده؟ تبدیل هم کیانا یعنی دادمی یاس گل و خورده بارون خاک بوی فشردمش بغلم تو

 :با تعجب نگاش کردم که خودش انگار فهمید و گفت

 !هممون تبدیل شدیم به جز کیوان -

 !چرا کیوان تبدیل نشد؟ -

 .کنند تبدیلش شد گفت ترجیح میده تا وقتی سالمه انسان باشه هروقت حاد زخمی -

 خواست می دلم بودم دلتنگش چقدر سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و بهش خیره شدم،

نداشتمش. با  وقتهیچ که داشت رو خواهری همون حکم برام کیانا کنم؛ نگاش و بشینم ها ساعت

 .وارد شدن عمو و عموصدای در جفتمون برگشتیم سمتش، طولی نکشید که زن

شفت بازی رو  ی عموبا ذوق پریدم بغلشون، حسابی ماچشون کردم که با اعتراض زن عمو و خنده

کرد تا از حالم با خبر ام میمدام سوال پیچ اشتم کنار و دست از سرشون برداشتم، زن عموگذ

 .ه با امدن رامونا بیخیال شدک بشه

 .بانو تموم وسایل حاضره و کیان گفت بیام دنبالتون تا بریم -

 : سرم رو تکون دادم و گفتم

 .االن میام -

 :گفتمرو به عمو

 .این جا بمونیدبهتره شما و زن عمو اینا  -

 .ما با کیان حرف زدیم قرار شد ماهم بیایم -

 !عمو خطرناکه هیچ کس نمی دونه چی در انتظارمونه -
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 هستیم، هاهای گروه کیان بیان پس ماهم جز اونذاریم، تو گفتی تموم خوناشامما تنهات نمی -

 .مونهنمی بحثی دیگه

 .تونه بیادخیلی خب اما کیوان نمی -

 .رست پشت سرم غافلگیر شدمبا صداش د

 !منم میام دختر عمو، کیان اجازه داده -

 ...بگهِ کیان هرچی مگه چی چی و کیان اجازه داده؟ -

 !کدوم حرف من عصبانیت کرده که قرارگاه رو گرفتی رو سرت؟ -

 :با اخم های درهم برگشتم سمتش و گفتم

مجوز آمدن صادر کردی ولی کیوان یک حاال عمو و زن عمو کیانا جز گروه تو هستن و براشون  -

 .انسانه و قرار نبود پای آدما به این جنگ باز بشه

 :قبل این که کیان جواب بده کیوان داد زد و گفت

ام هر کاری فهمی چون هیچ وقت نداشتی من برای خانوادهمیفهمی خانواده یعنی چی؟! نه نمی -

 !بگیره جلوی من رو می کنم و تنهاشون نمی ذارم، هیچ کس هم نمی تونه

 !گفت من خانواده نداشتم و ندارم اما می دونم چیهبا این حرفش قلبم شکست، راست می

بارم بیشتر از این خوردم کنه؛ از اون جا بیرون زدم و به جر و بحث خواستم چشمای اشکنمی

اگه یک غریبه اینا هم گوش ندادم؛ اصال انتظار همچین حرفی رو از کیوان نداشتم. کیوان و عمو

خوره! زخم دوست این حرف رو بهم می زد کمتر درد داشت، راسته میگن آدم از خودیا بیشتر می

 یتیم که خواستممی من مگه نقطه ضعف منتره، کیوان دست گذاشت درست رواز دشمن دردناک

 ازم رو امخانواده که کسایی از رو هامتنهایی تقاص جنگ این تو خواستممی من! بشم؟ تنها و

ه شد متهم حاال اما کردم می تمرین و گرفتممی جون فکر این با مدت این تموم بگیرم گرفتن

گناهی من صادر شده بود و من تقصیری بودم به خانواده نداشتن و این حکم در کمال بی

 بگه چیزی که این قبل رسید بهم زود  کنم، کم و سرعتم از شد باعث رامونا صدای نداشتم.

 :گفتم و گرفتم رو دستش

مین مقدس، ز بیار هم ها روپورت کن جنگل بعد برو دنبال کیان و گروهش و اونمن رو تله -

 !بردار اتاق از همکوله و ساک وسایل من
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 همه روزا این چرا کردجا هم حالم رو خوب نمیکلبه بودم حتی دیگه این چند ثانیه بعد تو

 قلب کردن قصد انگار همشون من، پسرعموی از این کیان، از اون رسه؟می من قلب به زورشون

مانتوم رو در آوردم گذاشتم باد موهای بلندم رو به  و شال بیرون زدم کلبه از !کنند مچالهرو من

 و زیاد سرعتم رفته -رفته چرخیدن؛ به کردم شروع و کردم باز اطرافم به رو دستم بازی بگیره

 دور سرخ و طالیی های پروانه و بود دورم خاک و باد و آب و آتش از گردبادی حاال شدمی زیادتر

و دوست داشتم. با صدای پایی که شنیدم گرد باد رو ر قدرت رقص این من رقصیدن می باد گرد

ترین درخت تکیه دادم و خودم رو جز درخت تصور کردم طولی نکشید کردم و به نزدیکمحو 

نگاه کردم؛ درست مثل بافت بدنه درخت شده بود لبخند  هامانگار فرو رفتم به درخت، به دست

 :کجی زدم و زمزمه کردم

 !کم داشتمفقط قابلیت آفتاب پرست رو  -

 تو کشهمی دست کالفه که دیدم رو کیان بعد ثانیه چند شدتر میصدای پا نزدیک و نزدیک

 مانع چیزی یک ولی سمتش برم خواستم! شده نگرانم حتما دستشه؛ من شال و ومانتو موهاش

زه بندا دست خواست تا و آمد دختره اون موقع همون چون زد حدس درست زنانم حس انگار شد،

 :گفت و زد پسش کیان دورگردنش

 !االن وقتش نیست سادنا -

 :انگار دختره عصبانی شد و گفت

 تا باشم،پس کی وقتشه؟! هان؟ سیصد ساله منتظرم تا منو بخوای چند قرن دیگه باید منتظر -

 !شدم؟ مغرور تو عاشق که چیه من گناه ببینی؟ منو

 :کیان هم مثل اون فریاد زد

گفتم االن وقتش نیست چون بنیتا گم شده، چون جنگ مهمی در پیشه، چون الویت اول من  -

 !حاال فقط و فقط برد این جنگه

نشی؟ این جنگ هم همیشه کار بوده، این دختره لعنتی چی داره که نگراکیان الویت اول تو -

نذاریم دو دستگی پیش سر بگیره، چند بار بهت گفتم بیا با انجمن حرف بزنیم و قراره بخاطر اون

 بیاد؟
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 اونا چون فهمی این دو دستگی در هر صورت پیش می اومد؟سادنا لعنت بهت! چرا نمی -

 خودشون دست زیر رو دنیا کل خوانمی هااون کنند، زندگی خفا تو خواننمی دیگه طلبند،قدرت

 !بگیرن

 :سادنا با حرص تو صورت کیان غرید

قدرت آمدم کیان! هرکس یا هر چیزی مانع رسیدنم به تو بشه رو از سر راهم این بار با تموم -

 !دارم؛ مطمئن باشبرمی

 .کیان مشتش رو کوبید رو درخت کنار سر سادنا که اون هم با ترس از جاش پرید و کیان رفت

گفت برو گفت دنبال کیان برو اما عقلم میبعد چند ثانیه سمت مخالف رفت؛ دلم میسادنا هم 

 و برگشتم عادی حالت به. گرفتم فاصله درخت از و شد پیروز قلبم باألخره سر از کار سادنا در بیار

 سرعت با کنه؛می فکر چی به نبود معلوم داشتبرمی حرص با و محکم هایقدم کیان، دنبال رفتم

 .بده تشخیص رو من نتونست اما سمت همون برگشت ایلحظه شدم، رد کنارش از

قدر لذت کمی جلوتر یک رودخونه بود، رفتم کنارش نشستم و پاهام رو سپردم به خنکای آب، آن

 اونم اش،یکهویی حضور از بودم کیان منتظر که این با.دادمی بخش بود که انگار روحم رو جال

 .خوردم جا کنارم،

 !کردم انقدر ضعیف باشیفکر نمی -

 !من ضعیف نیستم -

 .هستی، چون فرار کردی و نموندی جواب توهین کیوان رو بدی -

 ها حرمت از ضعفم نبود که جواب ندادم دوست ندارم بخاطر یک جنگ که تهش معلوم نیست؛ -

 .دارند حق من گردن به خیلی اشخانواده و عموم بشکنم، رو

 بودی؟ پس چرا بغض کرده -

 .چون انتظار نداشتم کیوان همچنین حرفی بهم بزنه -

 .چیز از هیچ کس بعید نیستبزرگ بشی یاد می گیری هیچ -

 :آهی کشیدم و گفتم

 اند، همه رو زدین؟چادرها در چه حالی -
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 .نبودی که همتو دونم، رامونا گفت برای چیدمان چادرها باید تو نظر بدی؛نمی -

 :کفش هام رو پوشیدم و گفتمآوردم،  از آب در پاهام رو

 گردم نمیای؟من دارم برمی -

 .نه، تو برو من بعدا میام -

سرم رو تکون دادم و ازش دور شدم؛ کمی بعد رسیدم زمین مقدس، رامونا و بقیه زمین رو صاف 

 :گفت دید منو تا رامونا کرده بودن

 حالتون خوبه؟بانو -

 خوبم چرا چادر ها رو نزدین؟ -

 !منتتظر شما بودیم -

 .گله گرگینه ها خسته اند کار خوبی نکردید -

 .با صدای آلفا، درست پشت سرم، برگشتم سمتش

 !نباشید ما نگران ؛جسم گرگیمون روی زمین استراحت کردیم بانو ما تو -

 .سالم آلفا امیدوارم از این مهمون نوازی افتضاح اذیت نشده باشید -

 :گفتآلفا سرش رو تکون داد و 

 حالتون خوبه؟ -

 :کوتاه جوابش رو دادم

 !خوبم -

 :طرف رامونا کردم و گفتمصورتم رو

 بزن؛ چپ سمت آلفا گروه برای هم چادر تا ده سه تا چادر برای گروه کیان سمت راست بزن؛ -

 و سبک به هم چادرها بقیه بزن؛ همه از باالتر و گروه دو این وسط رو کنفرانس چادر و من چادر

 بگذار جایی هم غذایی مواد چادر کن؛ بندی تقسیم خودت جادوگرها و هاالهه و هاپری یسلیقه

 !نشن فاسد که

 .ای گفت و رفت. با صدای آلفا به خودم امدم"چشم"رامونا سرش رو تکون داد، زیر لب 

 میشه باهم حرف بزنیم؟ -
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 .برداشتم قدم خونه رود سمت به "حتما" سرم رو تکون دادم و با گفتن

 .بشید گرگینه تونستین می شما کردید؟ اقدام زود شدن تبدیل برای چرا برایبانو  -

یک حمله ناگهانی، یک خوناشام سیاه زهرش رو وارد بدنم تبدیل شدن من کامال اتفاقی شد؛ تو  -

 .است معجزه اآلنم بودن زنده کرد، بدنم وارد رو زهرش هم اون و بود نفهمیده کیان کرد؛

 کنیم؟ پیداتون دادیدچرا اجازه نمی -

رای خبردار کردن شما ب گفت بهم رامونا جوری اجازه بدم پیدام کنید،دونستم باید چهمن نمی -

 !باید چه کار کنم

های عصبی آلفا کنارم، برای من هشداری وقتی رسیدیم کنار رود خونه کیان هنوز اونجا بود؛ نفس

 :گفتم  گوشش تو وار زمزمه بگیرم، رو جلوش بشه گرگ و بدره جسم کهاین از قبل که شد

 !اروم باش آلفا، کیان و گروهش با ما هم پیمانند -

کرد و چقدر جذاب به نظر کیان خونسرد و دست به سینه داشت به این معرکه نگاه می

 :گفت و شد آروم آلفا ثانیه چند از بعد رسید،می

 !شرمنده، غریزی احساس کردم دشمنی -

 :سرش رو تکون دادو گفتکیان 

 !هام دست دراز نکنی دوستیمبه داشتهتا وقتی که هدفمون یکیه و  -

هام رو در کفشاین دو پهلو حرف زدن کیان هم من و هم آلفا رو گیج کرده بود؛ دوباره نشستم و 

طرفم ای به خودم لرزیدم. آلفا و کیان دو آوردم و پاهام رو داخل آب فرو کردم، از خنکیش لحظه

 تکون اما بده انجام هم کیان بودم منتظر نشستند، آلفا هم به تقلید من این کار رو تکرار کرد؛

 :گاهش کردم که گفتن نخورد،

 چیه؟ -

اشاره کردم که اخماش رو توهم کشید، با صدایی آرومی که آلفا نشنوه به کیان با ابرو به پاهاش 

 :گفتم

 !نیازی به خنکی آب رودخونه نداریاوه، حواسم نبود تو خودت یخچالی و  -
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هام رو باال انداختم ای زد و اخم های کیان بیشتر توهم گره خورد شونهقهقهولی انگار آلفا شنید، 

 :و رو به آلفا گفتم

 ...آلفا میش -

 :پرید تو حرفم و گفت

 !به من نگو آلفا، بگو آیئن -

 :تکون دادم و ادامه دادمسرم رو

 یا گرگینه های یاغی و سپید هم حرف بزنین تا ببینیم با ما هم قسم میشنمیشه با دو گروه  -

 نه؟

ها های یاغی هم جز قدرت طلبشاید بشه گروه سپید رو با وجود شما متقاعد کرد ولی گرگ -

 .هستند

 !امتحانش که ضرر نداره -

 :سمت کیان کردم و گفتم روم رو

 ی سپید حرف بزنی تا با ما متعهد بشوند؟هامیشه خواهش کنم شما هم با بقیه خوناشام -

 :کیان سرش رو تکون داد و گفت

 !کنمباشه، هماهنگ می -

 :چند لحظه ای تو سکوت و نگاه خیره آئین سپری شد که معذب شدم و گفتم

 !خب، دیگه بهتره بگردیم زمین مقدس -

 هرکس بودم، وسطشون بازهم و زودتر از اون دوتا بلند شدم، اون ها هم بلند شدند و راه افتادیم؛

 .رسیدیم که بودم خودم مالیخولیایی افکار تو دارم؛ بک گنده بادیگارد دوتا کرد می فکر دید می

 بود معلوم کیانا و سیا نگاه از سیا و کیانا وسادنا و یکی از دخترای گله آئین جلومون سبز شدن

 .نفهمیدم عصبانیت و دشمنی جز رو چیزی دوتا اون نگاه از اما ندارند ریزی کرم جز قصدی

راستش از فکرشون همچنین بدم هم نیوامد البته فقط در مورد کیان ناخداگاه لبخند بدجنسی 

 :روی لب هام مهر شد و فریاد زدم

 راموناااااا، راموناااااا کجایی؟ -
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 .با فریاد یهوییم همه از جاشون پریدن جز کیان همین باعث شد لبخندم پررنگ تر بشه

 :نا سریع خودش رو رسوند و گفترامو

 !بله بانو امری داری؟ -

 !می خوام برم سرزمین رویا مالقات پری ها و الهه ها -

 :آئین سریع گفت

 !رفتن به سرزمین رویا تقریباً غیر ممکنه حتی اگر بتونی راهی پیدا کنین -

ش گرفتم و زمین نشستم و دستم رو که مجوز ورود روش هک شده بود به طرفچهار زانو رو

 : گفتم

 این کافیه؟!یا باید منتظر مجوز دیگه ای باشم!؟ -

 شد قفل چشمام ناخداگاه دستاش گرفتآئین برای بهتر دیدن دستم کنارم نشست و دستم رو تو

 شده خیره آئین و من دست به نشسته خون به نگاه و عصبی های نفس با که گَلش گرگ ماده رو

 این با نداخت می خودم یاد رو من اون نبود چیزی آئین منو بین سوخت براش دلم راستش .بود

لم که هیچ تموم وجودم رو د که میزد موج حسی واقعا سادنا و کیان بین که تفاوت

 :سوزوندخیلی نرم دستم رو از دستش بیرون کشیدم که گفتمی

 !شما چه قدرت هایی دارین ؟ بانو -

 قدرت سری  قدرت خوناشام خاکستری! و یکقدرت فرشته مرگ و قدرت دختر طبیعت و  -

 بگم چیزی تونم نمی نشدن کامل تا که دیگه

 .رامونا و لیندا امدن کنارم

کنی من با این جا می مونی و به وضعیت این جا به کمک کیان و آئین رسیدگی میرامونا تو -

 .لیندا به سر زمین رویا میرم

 :رامونا پرید تو حرفم و گفت

 !تونم شما رو تنها بزارم ممکنه اتفاقی بیوفتهبانو من نمی  -

نگران نباش لیندا هست درضمن گرنبندمم این بار همراهمه بعد این حرف زیر چشمی به لیندا  -

 .نگاه کردم ولی اونقدر ازم دلخور بود که هیچ واکنشی نشون نداد
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 باهاش حرف زدنرامونا با این که راضی به نظر نمی رسید لیندا رو کنار کشید و شروع کرد 

 :منم نگاهم رو دوختم به کیان و آئین و گفتم

 .شماهم لطفاً با گروه های دیگه خوناشام ها و گرگینه ها حرف بزنید -

 کیان به شد قفل نگاهم ناخداگاه سرشون رو تکون دادن و بعد باهم مشغول حرف زدن شدن

 برای سادنا به بود خواستنی و جذاب برام حرکاتش تک تک که داشت چی مرد این دونمنمی

 یا بگیره ازم رو دارم دوست که و هرکسی و هرچی کرده قصد خدا شدانگار حسودیم داشتنش

رو به دلم بزاره سخته نزدیکش باشی ولی انگار کیلومتر ها ازش فاصله داشته باشی انگار  داغش

 !اون دست نیافتنی ترین خواستته ولی جلو چشماته

ر پلک هام غلط خورد و پایین افتاد هربار که بهش فکر می کنم و تهش قطره اشک لجوجی از زی

 های دست که بودم خودم حال تو می رسم به این که اون مال من نیست قلبم آتیش می گیره

 بینیم زیر پیچید سیا  عطرخون وقتی ولی خوردم جا اولش کشید آغوش به پشت از رو من گرمی

 نالیدم لب زیر و سینش رو گذاشتم و عقب بردم رو سرم

 !؟ نیست من سهم فهمیدم چرا درست وقتی که عاشقش شدم -

 :سیا هم زمزمه وار جواب داد

از از قماش ضعیف ها نیستی تو صبور باش گنجیشک کوچولو نذار قلبت عامل نابودیت باشه تو -

 .ساخته شدی برای قوی بودن شکست دادن

 اشکام رو پاک کردم و گفتم

 !رو میکوشه سیااین عشق اخر من  -

 :همون موقع لیندا امد سراغم و گفت

 آماده ای؟ -

 . اره بریم -

 می برخورد سرد باهام هنوز دنبال لیندا راه افتادمیک خداحافظی سرسری باهمه کردم و

 .کردم می برخورد این از بدتر بودم اون جای من شاید دونمنمی داشت حق شاید کرد

 مال بودم حاضر حتی پر می کشه کاش می شد ازش دور نشمهنوز هیچی نشده دلم برای کیان 

 .کنم نگاش باشم داشته اجازه ولی باشه سادنا
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نفسم به سختی باال می امد و بین همین نفس  ی زانو هام افتادم وقلبم تیری کشید و ناخداگاه رو

ذاشت  می شنیدم اما بغض توی گلوم نمیکشیدن ها درد امونم رو بریده بودصدای لیندا رو

 نفسم راه و کردم سبکی حس که نکشید طول زیاد خوروند بهم رو مایعی زور به بدم. جوابش رو

 با کیان نبود حس دلتنگی و غم رو که تو دلم موج میزد رو حس می کردم. هنوزم اما شد باز

 رو درخت به داد تکیه شد راحت من بابت از خیالش که این از بعد لیندا هیچی! نمیشه پر هیچی

 رو لیندا انقدری کنم دل و درد باهاش کمی تا بود کیانا لیندا جای کاش بهم شد خیره و رویی به

 .نم چه جوری باهاش برخورد کنمدونمی که رنجوندم

 با صداش به خودم امدم

 !دوسش داری؟ -

 . ندم لو رو خودم کردم سعی اما خیلی جا خوردم از این سوال یهویش

 !کی رو؟ -

 !کیان رومیگم-

 درمورد چی حرف میزنی؟ -

 :به حرفم پوزخندصدا داری زد که گفتم

 !انقدر ضایع رفتار کردم یعنی؟ -

 !ما پری ها از خیلی چیز ها خبر داریم بانو -

 !دوستش دارم اما سهم من نیست -

صبر داشته باش بزار گذر زمان حالل این مشکلت باشه فعال باید تمرکز کنی روی جمع کردن  -

 طلب متحدین صلح

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .حق باتو االن وقت فکر کردن به مسائل شخصی نیست -

با دقت نگام می کرد انگار می خواست از صداقت کالمم مطمئن بشه من واقعا از تهه دلم اون 

حرف رو زدم .خودم می دونستم زمان بدی رو دل باختم و عاشق شدم اما عشق این چیزا حالیش 

یاد و بی صداتر خودش رو تو قلبت جا میده خوب که درگیرش شدی اون وقت نیست بی صدا م
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خودش رو نشون میده و تو تازه میفهمی غرق احساسی شدی که نمیدونی تهش چیه و به کجا 

 .ختم می شه

ات میشی، اما اگه بد اگه خوش شانس باشی تو این دریا با قایق خوشبختی همسفر معشوقه

سته باید بزنی به دل دریا و منتظر باشی این غم شیرین کی تو رو از شانس باشی با یک قایق شک

 انگار افته؛ها به خطر میپا بندازه! اما داستان من فرق داره، اگه من از نفس بیفتم زندگی خیلی

القه خودمه! با بلند شدن لیندا من هم از جام بلند شدم. ع کنم فکر بهش باید که چیزی آخرین

 حلقه دورش رو هامدست اما خوردم، جا حرکتش این از حسابی. کرد بغلم یییهو و نزدیکم اومد

 .کردم

 با کردممی فکر کردم همه چی یه جور دیگه میشه،وقتی قرار شد پری محافظ تو باشم فکر می -

خیلی ناراحت بودم، اما بعد شناختت و این که فهمیدم  و طرفم قدرتمند و جدی دختر یک

انقدرها هم خشک و مغرور نیستی خوشحال شدم! اما کار ما شوخی بردار نیست، سر به هوایی و 

تونه آخرین اشتباه و انتخاب ما باشه؛ برای همین گاهی ازت عصبی و دلگیر یک اشتباه می

 !ه مادرشدم؛ چون من هم تحت فشار بودم از سمت ملکمی

 :گرفت و گفت کمی آروم شدیم، لیندا دستم رو

 !خوام با تله پورت ببرمت پشت دروازه سرزمین رویاهات رو ببند، میچشم -

هام رو باز کردم شگفت زده شدم! یک دروازه طالیی هام رو بستم، بعد چند ثانیه که چشمچشم

 هاسنگ از یکی که بردم جلو دستم رو های قیمتی و پر زرق و برق بود! ناخودآگاهرنگ پر از سنگ

 :گفت داد با و کشید رو دستم لیندا که کنم لمس رو

خوان وارد سرزمین ما دست نزن! این یک طعمه برای کسایی هست که برای منافع خودش می -

 .بشن

هام رو مشت کردم که بیشتر از این هوس دردسر نکنه! لیندا آب دهنم رو قورت دادم و دست

 با هم من. کرد اشاره من به بعد ریخت، محفظه یک تو خراش داد و خون خودش رودستش رو 

 پروانه به تبدیل که ریختم محفظه تو رو خونم قطره چند و دادم خراش رو انگشتم گوشه دندونم

 منظره! بود مونده باز تعجب از دهنم شدیم، رد دروازه از وقتی. شد باز در و شد رنگی طالیی

و خواب هم همچین چیزی رو ندیده بودم؛ درخت هایی که روی هر کدومشون ت حتی که زیبایی
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 ترجالب همه از بود، کمون رنگین مثل که رنگ هفت رودخونه خورد،چند نوع میوه به چشم می

 رویایی جای همچنین برازنده رویا شهر واقعا. بود متفاوت بود جااون که کسی هر شکل و لباس

 :و گفت کشید رو دستم لیندا! بود

 !تو شهر رویا تقریباً از هر موجود ماورایی هست -

 !واقعا؟ -

 پیشونی وسط نشون یک! کن دقت تنشونه های دو تیکه براقهایی که لباسآره مثال به اون -

 دارن قرمز نشون که هایی اون. هست نگهبان هایپری برای سبز نشون و هستن پری هااون دارن،

 های پری سوم نشون طالیی دارن و تو کاخ ملکه مادر هستن دسته و هستن جنگجو هایپری

 .هستن سلطنتی

 !تو از کدوم دسته پری هستی؟ -

من تنها پری دو نژاد هستم از نژاد سرخ و طالیی! حاال به افرادی که شنل تنشون هست دقت  -

نتی با سلط های الهه بقیه البته هستن، ملکه یک نظر زیر کدوم هر که هستن الهه هااین کن!

 این با دارند نشان هاپری مثل هاالهه اما تناسب نژادشون بعدا جانشین الهه های فعلی میشن،

 تاج بدون معمولی های الهه و سرشونه رو قدرتشون مضمون با تاجی سلطنتی های الهه که تفاوت

 .هست شنلشون هااون شناخت مشخصه تنها و هستن

 :سرم رو تکون دادم که گفت

ها جادوگر هایی هایی که شنل تلفیقی از مشکی و قرمز دارن که کاله بهش وصله، اوناونحاال  -

 دو چشمشون کنار شنلشون از جدا و هستن که با اجازه ملکه مادر ساکن سرزمین رویا شدند

 و مادره ملکه کاخ جااون بینی؟می رو طالیی سفید کاخ اون خب داره، وجود مشکی ریز ستاره

جا ساکنن! بعد یک پایین اون ساخته شده که ملکه های زیر دست ملکه مادر اونکوچ قلعه چند

 باز رو در هانگهبان لیندا دیدن با که رسیدیم کاخ در جلوی حدودا نیم ساعت پیاده روی

 راه خارجی انمیشن سکانس یک وسط داشتم انگار! بود برق و زرق پر و رویا عین چیز همه .کردن

 .نشینی به خودم اومدمدل صدای با رفتم،می

 !بنیتای عزیز به سرزمین کوچیک ما خوش آمدی -
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نگاهم که به صاحب صدا افتاد از زیباییش هنگ کردم، اما سریع خودم رو جمع و جور کردم. 

 :کمی سرم رو خم کردم و گفتم

 !ممنون ملکه -

 :لبخند دل فریبی زد و گفت

 !بیا من ملکه مادر نیستم، من جانشین ایشونم همراهم -

ای که اول دیدم رو من و لیندا همراهش رفتیم، یک بانوی زیبا با لباس طالیی براق شبیه ملکه

صندلی سلطنتی نشسته بود؛ انگار تندیس زیبایی بود! صداش به زیبایی خودش و به لطافت آب 

 .بود

 !بینمتجا میبنیتای عزیز خوشحالم که این -

تشکر زیر لبی کردم؛ در واقع هنوز از این همه زیبایی و  به نشونه احترام کمی سرم رو خم کرد و

 !تفاوت در حیرت بودم

 !ها و الهه های سلطنتی رو احضار کنآریانا لطفاً ملکه -

یکی -ولیعهد ملکه مادر رفت تا دستور ملکه رو اجرا کنه، تو این فاصله از ما پذیرایی کردن و یکی

اشون زیبایی اساطیری ملکه مادر قابل وصف نبود، همهها وارد شدن. زیباییشون مثل الهه و ملکه

 خیره بهشون هیجان و ذوق با شده باعث همه و همه های پرنسسی و جذابشونداشتند! لباس

 معرفیشون به شروع لیندا! بشن متعحد من با امیدوارم داد،می انگیزه بهم کنارشون بودن! بشم

 .دادممی گوش دقت با هم من کرد،

 ملکه اسمش و مادره ملکه دختر خورشیده و ستاره ماه، از ترکیبی لباسش ای کهملکهاون  -

 مادر ملکه ولیعهد آریانا، و گیرندمی دستور اون از مهتاب و ماه و خورشید هایملکه که آوریناست

 و زرد لباس که یکی اون ماهه، ملکه دیانا داره گونماه تاج و اینقره لباس که اونی. ایشونه فرزند

درخشان داره و نشان خورشید رو تاجش هست، لیو ملکه آفتاب یا همون خورشیده و اونی که 

 هم بانویی این ها و آسمون شب هست چیترا ملکه مهتاب و ستاره هاست.لباسش تلفیقی از ستاره

 !طبیعته و هاگل ملکه فلورا داره سر به گل تاج و هاستبرگ گل از لباسش که



 

 

 WWW.98IA3.IR 170 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 زیبایی صورتش و داشت ایتیره لباس که جمع فرد ترینعجیب به دادم و خیرهسرم رو تکون 

 و آروم! انداختمی کسی هر اندام به لرزه خشنش و خشک نگاه. شدم داشت جذابی و وحشی

 :پرسیدم لیندا گوش در وارزمزمه

 !پس ایشون کی هست؟ -

 :وار گفتلیندا هم نیم نگاهی بهش انداخت و زمزمه

 !فاخته ملکه مردگانهایشون  -

 .سرم رو تکون دادم که با صدای ملکه مادر به خودم اومدم

جا هستی و کمک به تو برای ما افتخاره! من و فرزندانم برای هدف بزرگی این بنیتای عزیز تو -

 .تونیم در این جنگ همراه تو باشیمهای سرزمین رویا هستیم، اما نمیکه ملکه

ها جا دست خالی برم. من رو کمک اونتونستم از اینخوردم! نمی با این حرف ملکه مادر جا

تونم پیروز میدون جنگ ماورا باشم یا نه! سعی ها میشد بدون اونحساب کرده بودم و معلوم نمی

 .کردم بغضی که تو گلوم خونه کرده بود رو پس بزنم و محکم حرف بزنم

داد سخته، اما من رو خباری که لیندا بهتون میدونم اعتماد کردن به من با توجه به املکه می -

این جنگ همراه من طور که پری محافظ و نگهبان محافظ برام گذاشتین، تو قابل بدونین و همون

 !باشید. من خیلی رو کمک افراد سرزمین رویا حساب باز کردم

 !چه تضمینی وجود داره که کمک به تو به ضرر سرزمین ما نباشه؟ -

کنم؛ اگر پیروز این میدون نبودم شما حق دارید جون ونم رو سند اعتماد شما میملکه من ج -

 !من رو بگیرین

هات هست و فقط چند قطره رگجایی که خون قدرتمند و ارزشمندی توی خیلی خوب از اون -

هام کنم اما باز هم میگم من و ملکهتونه خیلی کمک سرزمین ما باشه، قبول میاز اون می

یم سرزمین رویا رو ترک کنیم، اما چند الهه از سرزمینمون که قدرتمندن، به اضافه چند توننمی

های سرخ به نظرم برات کافی باشه! با این که انتظار حمایت شخص به درد بخور و سپاه پری

 !دادم پافشاری بیشتر نکنمبیشتری داشتم اما همین هم غنیمت بود. ترجیح می

جا بیارشون، زیاد طول نکشید که ها بره تا ایندستور داد که به دنبال الههملکه مادر باز به آریانا 

 :وار گفتاومدن. لیندا در گوشم زمزمه
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به ترتیب از سمت راست؛ رونیکا الهه پاکی، کمند الهه جنگ، آترا الهه نور، مسیحا الهه آسمان و  -

 !هاشون آشنا میشیشانا الهه زمین که بعد با قدرت

 :فری که تازه وارد سالن شدن اشاره کرد و گفتبعد به سه ن

اونی که کنار چشمش ستاره داره افسونه؛ سرگروه جادوگرهای سرزمین رویا که با گروهش  -

جاست و پزشک اینمیاد. اونی که سرتاپا سفید پوشیده و بال داره سوفیِ که دو تا دستیار داره و 

دانای سرزمین نفش داره، وستا دانشمند و اونی هم که شنل بهمراه ما تو این جنگ هست و 

 .رویاست

متحدین سرخ ظاهر  تونم جلوتر میتر شد؛ حاال مطمئنم قویها و بقیه خیالم راحتبا دیدن الهه

بشم! آروم در گوش لیندا زمزمه کردم که بریم، اون هم سرش رو تکون داد و رو به ملکه مادر 

 :گفت

 ملکه اجازه مرخصی میدین؟ -

تکون داد. همین که خواستیم از سالن بیرون بریم یه صدای دلنشینی ملکه مادر سرش رو که 

 :گفت

 !صبر کنین -

هاش رنگ مشخصی به عقب برگشتم. بانوی زیبایی رو دیدم از زیبایش زبونم بند اومد! چشم

 زنه! چندهاش موج میاش معصومیت و مهربونی بود که تو چشمنداشت ولی شاخصه اصلی چهره

 :قدم جلو اومد و لبخند گرمی بهم زد و گفت

 !من آدنیا هستم ملکه زیبایی -

 :هاش بود رو بهم داد و گفترنگی مثل چشم -و یک گوی که درونش رنگی

 !کنه، امیدوارم موفق بشیجنگ کمک می این بهت تو -

 .و بدوزمصدای بهت زده ملکه مادر باعث شد نگاهم رو از زن زیبای رو به روم بگیرم و به ا

رو در  خوای گوی قدرتت رو بهش بدی؟! این گوی نیمی از قدرت توآدنیا مطمئنی که می -

 !برداره
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تونم آینده رو ببینم؛ من در سرنوشت بنیتا چیزی رو دیدم که صالح دونید که من میمادر می -

 !بدم بهش دونستم گوی رنگین کمان رو که نشان ملکه بودنمه

هایی رو بهم دادن. حاال ها هم گویکه آدنیا چه معنی داشت که بقیه ملکههای ملدونم حرفنمی

ای، گوی طالیی، گوی من توی دستم شش تا گوی متفاوت دارم؛ گوی رنگین کمونی، گوی نقره

 هاگوی و آورد زنجیری مادر ملکه که بودم خیره هامدست به شوکه! سبز گوی و آبی گوی بنفش،

 :فتگ و انداخت گردنم به و کرد وصل بهش رو

ها رو فقط صاحب گوی کنم! این گویوقتی آدنیای من بهت اعتماد داره من هم بهت اعتماد می -

 !تونه ببینه؛ پس با هر کسی راجبش حرف نزنو هرکس نیت و تینت پاکی داشته باشه می

 .بله متوجه شدم -

م لبخند کرد سعی جواب در هم من که زد بهم قشنگی لبخند دوختم، آدنیا ملکه به نگاهم رو

 :بزنم. ملکه مادر رو به لیندا گفت

 !بنیتا رو با سرزمین رویا آشنا کن -

 "کیان"

کرد؛ مثل بعد رفتن بنیتا حس عجیبی داشتم. ناخدآگاهم، مدام رخ دادن اتفاقی رو برام زمزمه می

ت مدام بهت ترین حالت زندگیت هستی ولی یک چیزی اون ته دلهایی که تو آرومهمون موقع

 اما کردم رفتن راه به شروع کالفه! نیست آیند خوش که بشه چیزی قراره  کنه،گوش زد می

 به چطوری نفهمیدم که بود مشغول قدراون فکرم. دادم ترجیح رو دویدن که نکشید طول چیزی

 مقدس چشمه نشون که درختی بودم؛ دافنه درخت جلو که آمدم خودم به وقتی. رسیدم جااین

هام که توش من تبدیل شدم. عطر خوش بوی درخت دافنه رو به ریه ایچشمه همون بود،

 لباس با. داد آرامش بهم بخشش، لذت خنکای و آب نواز. رفتم روح صدای چشمه سمت کشیدم و

 از! خوردم جا حسابی. اومد سراغم مقدس چشمه روح آگاپه که نگذشت چیزی. رفتم چشمه توی

 .رهگذمی سال هفتصد دیدمش که باری آخرین

 .سالم کیان -

 !سالم آگاپه -

 !جاخیلی وقته منتظر بودم بیای این -
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 !راستش از دیدنتون جا خوردم -

 نور و شد بدنم وارد هاشدست از قوی نیروی. گذاشت قلبم روی و دستش رو سمتم دراز کرد

 :گفت آگاپه و برگرفت در رو فضا درخشانی طالیی

های سپید انتخاب شدی و از همه قدرتمندتری! تو هدفت شک عنوان پادشاه خوناشامتو االن به  -

 !های دوست نما حذر کننکن و از دشمن

های سپید باشم؛ و تو یک چشم به هم زدن رفت. باورم نمیشه که االن من پادشاه خوناشام

یر درخت دافنه دراز ترین خوناشام سپید! کمی بعد از چشمه بیرون آمدم و زقدرتمندترین و اصیل

های آگاپه ذهنم رو درگیر کرد، منظورش از این حرف اینه که بین ما دشمنی در کشیدم. حرف

دونم چقدر گذشت که گلی از درخت دافنه جدا شد و رو نمی !تونه باشه؟ظاهر دوسته؟ کی می

یک  چهره یحالهدستم گرفتمش، نور طالیی ازش ساطع شد و تو اون نور  وقتی تو صورتم افتاد. 

 .اش معلوم نبود شکل گرفت و صدای آگاپه آمدزن که قیافه

 «!تونم بکنمکیان فرد خیانت کار یک زنه این تنها کمکی که می»

 زمین و چشمه بین. برگشتم مقدس زمین سمت نور و گل دافنه هم ناپدید شدن و من به اجبار

کار، فکر و خیال این خیانت اما بودن ایگونه جدا شهر یه تو کدوم هر بود، فاصله خیلی مقدس

 به رو سادنا داد. وقتی رسیدم، جو خیلی متشنج بود واجازه فکر کردن به هیچی رو بهم نمی

 و پریده حسابی سادنا رنگ و بود معلوم عصبانیت و کالفگی همه چهره از .بودن بسته صندلی

 .بود نگران

 !چرا بستینش به صندلی؟ -

 :به سمتم آمد و گفتآیین چند قدم 

 با داره سادنا دیدیم که بودیم رفته جنگل غرب سمت امهای گلهبرای شکار با چند تا از گرگ -

 فرار داشت هم سادنا کرد، فرار سیاه خوناشام رفتیم جلوتر ما تا و زنهمی حرف سیاه خوناشام یک

 !گرفتیمش که کردمی

 !هات کسی هم دیده؟غیر تو و گرگ -

 .ما بودیمنه فقط  -

 مدرکی هم دارین؟ -
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 !هام این صحنه رو دیدیمچه مدرکی باالتر از این که من و ده، دوازده نفر از گرگ -

 !ممکنه باز هم از روی غریزه اشتباه کرده باشین، مثل دفعه اولی که من رو دیدی -

افشاری دونم یک درصد اشتباه هم نکردم اما چون مدرک کیان پسند ندارم پبا این که می -

 .کنمنمی

اش به سمت چادرهاشون رفتن. رامونا سادنا رو آزاد کرد و اون هم بغلم دوید، معلوم بود او و گله

لرزید. حیف! حیف که بخاطر خیلی ترسیده! تو بغلم فشردمش؛ عین یک جوجه بارون خورده می

 هایچشم به! رسممی توهینش این بابت تونم آیین رو ادب کنم، بعدا به خدمتشهدفمون نمی

 :ا خیره شدم و زیر لب گفتمسادن

 !تونه آسیبی بهت برسونهآروم باش عزیزم، تا من هستم کسی نمی -

های هم نژادم درخواست کمک کنم! سادنا یهو یاد درخواست بنیتا افتادم که گفت از بقیه خوناشام

ودتر بیاد ز بنیتا کاش. رستمبف تلگراف هاگروه بقیه به بتونم تا رفتم شهر سمت رو به سیا سپردم و

 پیروزی و ما قوا تضعیف باعث آشفتگی و بگه چی تو مغزشه تا بتونیم به اوضاع سر سامون بدیم!

 !شدم مواجه عمرم صحنه ترینعجیب با که برگشتم مقدس زمین ساعت چند بعد! میشه دشمن

خیلی عالی بود، اما چهره های مختلف سرزمین رویا برگشته بود و این بنیتا با یه لشکر از گروه

 حرف داری و خودخوری کمیخوشحالی نداشت و کالفه بود. کاش این دختر به جای این همه تو

 ندیدم؛ بنیتا پیچیدگی به آدمی امساله هزار عمر تو. بردارم دوشش از باری بتونم تا زدمی

 و غم ایلحظه چند انگار افتاد من به که نگاهش! سرشه تو چی بفهمم تونستمنمی وقتهیچ

انی از نگاهش رخت بست و رفت، اما وقتی نگاهش به پشت سرم افتاد نگاهش طوفانی شد. نگر

 نگاهش هاگرگینه اشتباه خاطر به نکنه. پیچید بینیم زیر نیاز به نگاه کردن نبود عطر جذاب سادنا

 گروه تو باید هم جنگ این بعد احتماال چون باشه؛ بد سادنا با االن از ندارم دوست طوره؟ این

 .کنار هم باشند. حتما سر فرصت از اشتباه درش میارم

تو همین فکرها بودم  .بود نگاهش تو بزرگی غم عصبانیت از جدا اما بود، سادنا به بنیتا هنوز خیره

 لبخند. کشید بیرون های ظریف سادنا دور بازوم پیچید و من رو از افکار مالیخولیاییکه دست

اومد! من بعد از رز چیزی به نام ز این همه صبرش خوشم میا اما نبودم عاشقش دم،ز بهش گرمی
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شناسم. دنیای من زنی بود که از خوناشام شدن واهمه داشت اما عاشق یک خوناشام عشق نمی

 !بود! اما مرگ اجازه نداد باهاش طعم خوشبختی رو بچشم

 "بنیتا"

رد و گفت این چشمه ب رنگ هفت چشمه سمت روبعد از این که از قصر خارج شدیم، لیندا من 

 .رسهی واقعیت میشفا بخش هست و انتهاش به چشمه

 !چشمه واقعیت چیه؟ -

ای که طینت و واقعیت هر فردی رو نشون میده؛ برای همین کمتر کسی جرعت وارد چشمه -

 !شدن بهش رو داره

 !خواد برم توشدلم می -

 !شوخی می کنی؟ -

م بدونم چه جور آدمی هستم و چقدر از ظاهرم به دورم! کاش این چشمه تو خوانه واقعا می -

ها از ترس همچنین چیزی از خیلی کارها دوری وقت شاید آدمدنیای ماهم وجود داشت؛ اون

 !کردندمی

لیندا سرش رو تکون داد. به سمت چشمه اصلی رفتیم، وقتی رسیدیم هم از هیجان، هم از 

ای مقابلت داری! دور تا تم! زاللی آب به حدی زیاد بود که انگار آینهزیباییش قدرت تکلم نداش

 :گفت و گرفت رو جلوم لیندا برم داخل های چند میوه پر بود. تا خواستمدور چشمه از درخت

 بدی آدم اگر جا آداب خودش رو داره، قبل از این که برید داخلش باید بدونید کهورود به این -

فرسته، اما اگر آدم و دود سیاه به آسمون می میشه کم آبش چشمه و میشن خبردار همه باشید

 !خوبی باشید نور طالیی ازش ساطع میشه

جا دست خالی قدر آدم بدی باشم که دیگه از اینترسیدم اونبا این حرف لیندا دو دل شدم؛ می

 .بگذرم موقعیتی چنینهم از تونستمنمی اما برم و با من همکاری نکنند

 میشه آدابش رو توضیح بدی؟ -

های چند میوه یک دونه میوه بکنی و اول از همه باید با دست خودت از یکی از این درخت -

پرسند که بخوری، بعد با پای راستت وارد آب چشمه بشی و قبل از ورودت یک سوالی ازت می

 !باید جواب درست بدی، وگرنه از سرزمین رویا اخراج میشی
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 گالبی. رفتم درخت ترین نزدیک سراغ زیر لب گفتم و رسید، یه بسم اهللنمی زیاد سخت به نظر

 که وقتی درست. رسیدنمی قدم ولی بچینم کردم دراز رو دستم کرد، جلب رو نظرم قرمزی

 جنگل تو که هاییوقت مثل گرفتم؛ ارتباط درخت با کردم حس بکشم دست تالش از خواستم

ای که گالبی روش بود رو رخت شاخهد. فهمیدممی رو احساسشون و رفتممی راه هادرخت کنار

هام لمسش کردم. چقدر خوبه که روح سمتم دراز کرد، من هم قبل چیدن میوه با سر انگشت

حس  لبخند درخت رو از شاخه جدا کردم وکنم! به آرومی میوه رو می طبیعت رو حس

ازش گرفتم؛ انقدر  گازی آرومی به! شدم مدهوش خوبش بوی از گرفتم، بینیم زیر رو گالبی کردم.

اش رو تموم کردم. قدمی به سمت چشمه رفتم که داد! با اشتها بقیهشیرین بود که مزه بهشت می

 :صدای دلنشینی گفت

  !سالم بانو -

 !سالم شما کی هستین؟ -

 !تونم ازت دوتا سوال بپرسم؟من آرشیدا ملکه چشمه واقعیت هستم، می -

 !البته -

 !دونی که از سرزمین رویا باید تنها خارج بشی؟اگه دروغ بگی می -

 .دونم و راستش رو میگمبله می -

 خوای وارد چشمه بشی؟سوال اول چرا می -

 !برای این که بفهمم ظاهرم چقدر از خود واقعیم فاصله داره -

انتخاب کنی کدوم رو سوال دوم اگه مجبور باشی بین داشتن مادرت و داشتن کیان یکی رو  -

 کنی؟انتخاب می

دونست من عاشق کیانم و چه دوراهی عجیبی جلوی پام خیلی جا خوردم! ملکه چشمه از کجا می

 :گذاشته بود! کمی تامل کردم و بعد گفتم

 !کردممادرم رو انتخاب می -

 مطمئنی؟ -

 !بله مطمئنم -
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 !پس بیا تو چشمه -

محبتش بودم! تو این  یک مادر و داشتن محتاج بیشتر اما اشتمد رو مادرم نه با این که نه کیان و

تونست گرفت، فقط وجود مادرم میدیدم و دلم آتیش میاش میروزهایی که عشقم رو با معشوقه

ام باشه! قدمی به جلو گذاشتم. نور طالیی از چشمه ساطع شد و مثل آتیش آبی رو دل سوخته

مردم سرزمین رویا لبخندی به لبم آورد. خنکای آب  صدای شادی .بازی تو آسمون منفجر شد

به وجد آورد! وقتی انعکاس خودم رو تو آب دیدم حسابی جا خوردم! فرشته خال کوبی من رو 

زد؛ یعنی این منم؟! باز صدای ملکه ی خودم توی آب بود و بهم لبخند میام با چهرهروی شونه

 !مبار دقیقا کنار گوش چشمه رو شنیدم ولی این

 !بله این دقیقا تویی -

 های موج! آب جنس از بود؛ تنش عجیبی جنس از و پرنسسی لباس .دوختم بهش نگاهم رو

 گفت و گرفت سمتم آب مشتی. ریختندمی چشمه تو و خوردمی سر لباسش روی از آب کوچیک

 هایپروانه لحظه همون که بود خنک و گوارا خوردم؛ آب از و بردم جلو رو صورتم تردید با !بخور

پر کشیدن و به آسمون رفتند و از چشمه نور سبزی به آسمون رفت و باز تو  امسینه از طالیی

 :ام برگشتند. با تعجب گفتمها دوباره به سینهآسمون آتیش بازی شد و پروانه

 !این دیگه چی بود؟ -

 !تو اولین نفری هستی که اجازه خوردن آب چشمه واقعیت رو داشتی -

توش رنگین کمون به  رو درون آب کرد و یه الماس به شکل قطره آب که شفاف بود و بعد دستش

 پیش و برد بیرون چشمه از رو من و پیچید دورم کمونی رنگین. زد پیشونیم به خورد روچشم می

 احترام بهم دید رو پیشونیم روی الماس وقتی بگه، چیزی اومد تا لیندا. گذاشت پایین لیندا

 :پرسیدم تعجب با گذاشت

 !شد لیندا؟چی -

شما نشان چشمه واقعیت که برای این سرزمین نماد عشق و پاکی و قداسته رو گرفتین،  بانو -

حاال شما قدرت شفا بخشتون هم فعال شد و االن یکی از اهالی با مقام و منصب این سرزمین 

 !هستین

 پس اجازه ملکه مادر چی؟ -
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 زنه! راستی تونستین ببنیدش؟چشمه حرف نمی کس روی نشان ملکهجا هیچاین -

 .بله ایشون رو دیدم -

 !عجیبه -

 !چطور مگه؟ -

کس تا حاال آب چشمه کس نتونسته ملکه چشمه رو ببینه، حتی ملکه مادر و هیچتا حاال هیچ -

 !رو نخورده چون اجازه نداشته

 چرا مگه آب چشمه چی داره که ممنوع شده؟ -

زیاده، یکی این که هر کس آب چشمه رو بخوره هرگز از بین نمیره و  ها در موردشافسانه -

های معمولی قدرت ماورایی ها گفته شده آب این چشمه به آدمعمری ابدی داره! تو بقیه افسانه

دونه کدوم افسانه قدرت بیشتر میده، خالصه که کسی نمی هایی که قدرت دارندمیده و به اون

 !حقیقت رو میگه

 بقیه پیش خواست زودترجا موندن برام جذابیتی نداشت. دلم میتکون دادم، دیگه اینسرم رو 

 چند به!کردمی اذیتم افرادش بودن رازآلود اما داشت خاصی و بکر زیبایی رویا سرزمین! برگردم

 زدم،می پا و دست هامحسرت و هامتنهایی تو داشتم که روزهایی کردم، فکر خودم پیش ماه

کردم! روزهایی که تنها دلخوشیم بازی نمی هم دنیایی همچین تصور حتی که روزهایی

شد، به اتاقم پرسپولیس بود و تمرین حرکات نمایشی فوتبال توی دنیای کوچیک من خالصه می

 !هامو محدودیت

 دختری !شدم مستقل و قدرتمند دختر یه به اما حاال درست نقطه عکس اون روزهام؛ من تبدیل

ای هست. ای که معشوقش عاشق کس دیگهعهممنو عشق خاطر به بگذره لبشق از باید که

کردم عاشق یک خوناشام هزار ساله بشم که کس دیگه ای رو دوست وقت تو خیالمم فکر نمیهیچ

اش کنم شدم! مثل اون گنجید، چه برسه به این که بخوام تجربهداره! اصال عشق تو باور من نمی

 !مسیر دریا رو پیدا کنه و تا حاال دریا رو ندیده قطره آبی که تنهایی باید

بعد یک استراحت کوچیک و خوردن غذاهای عجیب، غریب خوش مزه لیندا قبول کرد برگردیم. 

 دلشوره. نبود هم کیان و باریدمی عصبانیت و ناراحتی همه چهره از رسیدیم مقدس زمین وقتی

انت دیده ولی کیان خی موقع رو سادنا مچ آیین هک این از گفت برام رو قضیه رامونا! گرفتم عجیبی
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گذره؟! خیلی راحت ازش رفع اتهام کرده؛ یعنی انقدر عاشقشه که از گناه و اشتباهش راحت می

دونم این چندمین باری هست که قلبم شکست! من دارم تموم وقت و انرژیم رو راستش نمی

 مدرک آیین کاش گذره،می عشقش اشتباه از کیان اما کنمصرف بردن تو این جنگ می

 !تری داشت تا بتونه ثابت کنهکممح

کنه! بعد چند کاری دریغ نمیلعنت به این حس حسادت زنانه که برای کنار زدن رقیب از هیچ

های بد عالم انگار از ذهن و دقیقه کیان رسید. وقتی نگاهم با نگاهش طالقی پیدا کرد تموم حس

خیلی تنگ بود! کاش زمان، قابلیت ایستادن داشت تا بتونم قلبم رخت بست و رفت. دلم براش 

ها نگاهش کنم و بغلش کنم! این حس خوب زیادی طوالنی نشد؛ چون سادنا کنار کیان ساعت

هاش رو دور بازوی کیان انداخت. دیگه شمارش شکستن قلب بی نوام رو یادم ایستاد و دست

م نگاهی به لیندا کردم که انگار حال دلم رو بغض کردم. نینمیاد، ولی ناله دلم رو شنیدم و 

 .فهمید

صدا و بدون جلب توجه از جمع دور شدم و سمت رودخونه رفتم. تو خودم مچاله شدم با خودم بی

ترین موقعیت زندگیم درگیر همچین حسی بشم؟ ناشکر و حسم درگیرم! چرا باید تو حساس

کاش کسی رو داشتم که آرومم کنه!  .یستنیستم اما این همه درد و غم برای یک نفر انصاف ن

حضور کسی رو کنارم حس کردم قبل این که  !نوازشم کنه، مثل مادرم؛ بی ریا و بدون منت

برگردم و نگاهش کنم از عطر خونش فهمیدم سیامنده! خیلی وقته خون نخوردم ولی انگار دیگه 

 .رغبتی به خون ندارمتحملش سخت نیست انگار میل و 

 سادنا ناراحتی؟به خاطر  -

تونه خیلی از ها توضیح دادن انتخاب خوبی نیست؛ چون سکوت میسکوت کردم، خیلی وقت

 .هات رو معنی کنهحرف

 !کنم حرف آیین درستهبنیتا من برعکس کیان حس می -

 .آمد در فقراتم ستون و کردن ناله که برگشتم سمتش چنان

 چطور مگه؟ -

این سادنا، سادنای سابق نیست و از طرفی هم دلیلی نداره آیین دروغی به این واضحی بگه؛  -

دونه خیانت و دروغ به تو مساوی با مجازات سخت چون هم قسم با توعه! این یعنی می
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 همکاری باهات داریم مشترک هدف روی از ولی نبستیم تو با پیمانی که ما گروه برعکس هست.

 .کنیممی

گفت! حتی بنا به دشمنی بین دو گروه هم باشه آیین تکون دادم، سیامند راست می سرم رو

 .کنهنمی همچین ریسکی رو

به نظرم بیشتر حواسمون بهش جمع باشه، این مار خوش خط احتماال باز هم برای خبر بردن و  -

 !راپورت دادن میره

 زیر کیانا خون بوی بگم چیزی اومدم تا! دارمش که خوبه چقدر گذاشتم، سیا شونه روی سرم رو

داشت نگرانم کرد. رو به سیا گفتم زود ی که به عقب برمیهایقدم صدای و پیچید بینیم

. داشتم گردم و سمتی که کیانا بود دویدم. با تموم سرعتم خودم رو بهش رسوندم و نگهشبرمی

 این و نگاه این من چون ؛بود ایبیهوده کار اما کنه مخفی ازم رو بارونیش هیچشم کرد سعی

کیانای من، دختر عمویی که مثل خواهر برام عزیزه عاشق شده، اون هم  !شناختممی رو حسرت

 .عاشق سیامند کله خراب! بغلش کردم و زمزمه کردم

 .بین من و سیا چیزی نیست عزیزم -

اطمینان بیشتر هام صداقت کالمم رو بخونه برای خواست از چشمام خیره شد؛ انگار میبه چشم

 :هم بهش گفتم

 !سیامند من رو مثل ستاره خواهر مرحومش دوست داره -

لبش نشست. کاش داستان کیانا مثل من نشه و سیا دوسش  جونی روبعد این حرفم لبخند کم

 !ای باشهداشته باشه! درد داره عاشقش باشی اما اون دل داده کس دیگه

 کردن جا به جا مشغول هاالهه و هاپری. بود نیومده هنوز یاس انگار برگشتیم؛ مقدس زمین با کیانا

ها هم دور آتیش جلوی چادرشون جمع بودند و گروه کیان هم دوره یلشون بودند و گرگینهوسا

خبری از سادنا نبود، با کنجکاوی همه جا رو گشتم  .کردندپیچ می -هم جمع شده بودند و پیچ

طرش و به خاطر بیارم و ببینم کدوم طرفی رفته، بوی اما خبری ازش نبود. سعی کردم بوی ع

اومد. سمت غرب جنگل دویدم که حس کردم بوی خونش شدیدتر شد. خونش از سمت غرب می

 معلوم طرف اما زدمی حرف یکی با داشت. شدم خیره بهش با درخت خودم رو استتار کردم و
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 جدا گله از هرگز هااون چون نیست؛ آئین گله از بودم مطمئن اما دادمی رو هاگرگینه بوی. نبود

 .میدن برف و خاک بوی و نمیشن

برو به توماس بگو هنوز خبری نشده خودم به وقتش میام سراغش، انقدر کسی رو نفرسته من  -

 !وقت تحت نظرم برام دردسر میشه یک

 !نفهمیاشون رو ضبط کنی! ممکنه رمزی حرف بزنن و تو سادنا یادت نره تموم مکالمه -

 !باش حاال زودتر برو تا کسی ندیدت -

 .بعد این حرفش گرگینه رفت. تا خواست برگرده عادی جلوش ظاهر شدم، حسابی جا خورد

 !کنی؟جا چه کار میت... ت... تو این -

 .زدم تو رو دیدمداشتم قدم می -

 .آها -

 !حواسم بهت هست، منتظرم قدمی کج بذاری تا روزگارت رو سیاه کنم -

 !تا کیان پشتمه از تو گربه کوچولو و سگ های محافظت ترسی ندارم -

 :غریدم و پیچیدم گلوش دور هام روبا حرص دست

تونه برات کاری کنه چه برسه به کیان، بهتره حواست وقتی بخوام جونت رو بگیرم خدا هم نمی -

 !رو جمع کنی خانم کوچولو چون من رحم ندارم

های عمیق کرد نفسولش کردم. سر خورد و روی زمین افتاد و سعی میخر افتاده بود که  -به خر

 :بکشه. پوزخندی بهش زدم و گفتم

 !بازه توییوقت سعی نکن با من دشمن باشی؛ چون اونی که میهیچ -

ازش دور شدم اما عصبانیت تو نگاهش رو دیدم و این نشونه خوبی بود. اون برای تالفی هم که 

کنه و همین برای رو کردن دستش پیش کیان کافیه! دوباره رفتم میشده خالف میل من عمل 

لب رودخونه نشستم و تو حال خودم بودم که بوی آئین رو متوجه شدم. چیزی طول نکشید که 

 .هام رو روی زمین گذاشتم و تکیه گاهم کردمکنارم نشست. دست

 کنی؟به چی فکر می -

 !به همه چی و هیچی -
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 !چرا انقدر مجهولی؟ -

 .من خیلی پیچیده نیستم فقط کافیه راه فهمیدنم رو بلد باشی -

 !یه سوال شخصی بپرسم؟ -

 !بپرس -

 کسی تو زندگیت هست که فکرت و مشغول کرده؟ -

خواست آیین چیزی از احساسم نیم نگاهی بهش انداختم و نفسم رو آه مانند بیرون دادم. دلم نمی

 :گفتمبدونه برای همین 

 !کرده نگرانم همین میشه، چی درگیری این ته دونمنگران جنگ هستم و نمی نه اما خیلی -

البته بهش دروغ هم نگفتم واقعا نگران جنگ بودم. آئین چرخید و به نیم رخم خیره شد اما من 

ای دلم های ته رودخونه بود که داشتن دور هم می چرخیدن. لحظههنوز چشمم دنبال ماهی

فارق از دنیا و اتفاقات تلخ و شیرینش! ولی حیف و صد حیف که این ها باشم؛ خواست جای اون

ها یک خواسته محاله! با صدای آیین دست از آرزوی محالم کشیدم اما نگاهم همچنان به ماهی

 .بود

شناسمت و یه هاست میکنم سالدونم چی تو وجودته که از وقتی دیدمت حس میبنیتا نمی -

 !اطمینان خاطر پیدا کردم

 :ث رو عوض کردم و گفتمبح

گدار به آب ها بزارم تا برای جنگ برنامه ریزی کنیم. بیباید یک دورهمی با تموم سران گروه -

 !زدن ممکنه برامون گرون تموم بشه

 !تونیم برنده این نبرد باشیمخیلی خوبه با نقشه حساب شده قطعا می -

 امروز! درسته موردش در حرفت کنممی حس باشه؟ سادنا به حواست کنم خواهش آیین میشه -

ی تو تنش فهمیدم یک گرگینه است اما بوی بدنش با بوی گله بوی از زنه،می حرف یکی با دیدم

 .متفاوت بود

 تونستی بوش رو بفهمی؟ -

 .داداره بوی خاک و آتیش می -
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 هیچ از و هستن سروری و قدرت دنبال هایاغی چون بود؛ حدس قابل البته گرگینه یاغی بوده -

 .گذرننمی فرصتی

داد پس از گله آیین بود ای رو حس کردم، بوی خاک و برف میتا اومدم جواب بدم بوی گرگینه

 سنگین آیین هاینگاه. شد خیره بهم و پس چرا جلو نمیاد؟ آیین هم متوجه شد اما چیزی نگفت

 انقدر مقابلم طرف میشم کسی به خیره وقتی هم من یعنی .کردمی اذیتم نگاهش شیفتگی و بود

 گله بتای حضور موقع همون که ی راحت بشمخیرگ این شر از شدمی کاش میشه؟ معذب و اذیت

 شد آیین به خیره دلخوری با و انداخت من به ایخصمانه نگاه بود دختر همون. داد نجاتم آیین

 .بود من به آیین نگاه ولی

 زندگیش قرمز محدوده روی االن حس زنی رو داره کهکردم! اون حال این ماده گرگ رو درک می

کنم و آرومش کنم و براش از حسم به کیان بگم تا بدونه من هم  بغلش شدمی کاش. پاگذاشتن

اش نباشه، اما ممکنه یک عاشقم! عاشق مردی غیر از مرد او و نگران حضور من کنار معشوقه

موجب چند دستگی تو متحدینم بشه؛ پس  اعتراف به حسم نسبت به کیان اون هم تو این اوضاع

 .شدم رودخونه وراون درخت به و نگاهم رو دزدیدم و خیرهسکوت کردم 

سعی کردم نگاهم رو از کنار زدم و ای حس کردم درخت صدام زد اما افکار پریشونم رو لحظه

شنیدم که یصدای آیین رو م !شد؛ انگار نیرویی من رو تسخیر کرده بوددرخت بردارم اما نمی

 .زد اما توانی برای واکنش نشون دادن نداشتمداشت با بتای گروهش حرف می

جون افتاد و عین گوشت سنگین و بیحس زمانی رو داشتم که تو خواب بختک رو تنم می

بینم اما هام دارم میکرد! مرگ رو جلو چشمام رو اذیت میهای سنگینم سینهافتادم. نفسمی

 .اومدخوره و کاری ازم بر نمیآیین و بتاش تو گوشم زنگ میصدای گفت و گوی 

 !باید مراقبشون باشی کنی سودا؟ وقتی من کنار گله نیستم توجا چه کار میاین -

 !کارت داشتم، تموم جنگل رو گشتم پیدات نکردم، نگرانت شدم فهمیدم اومدی خوشگذرونی -

 گذروندم، چیز جدیدی کشف نکردی؟گله میهایی رو تنها و بدون سودا من قبالً هم ساعت -

 !خودت میگی تنها نه با یک زن -

 !زدیمداشتیم در مورد جنگ حرف می -

 !برای همین چنان غرق نگاه کردنش بودی که متوجه حضورم نشدی؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 184 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 !فهمهکنم، یک آلفا در هر شرایطی این رو میبوی افراد گروهم رو از کیلومترها حس می من -

شد. تو پستوی برای نفس کشیدن نداشتم و صدا و بحثشون انگار هی دور و دور می دیگه توانی

ذهنم اسم آئین رو فریاد زدم که همون لحظه نشان گرگ روی انگشتم درخشید و نور آبی ازش 

قضیه رو فهمید که ساطع شد. آیین بالفاصله متوجه حال خرابم شد، انگار دنباله نگاهم و گرفت و 

ا اون درخت رو نبینم. همین کارش باعث شد جون دوباره به تنم برگرده ولی جلوم ایستاد ت

 درخت تا وایستا من جای بیا گفت و زد داد سودا سر آیین که افتادممی سست بودم، داشتم

 اومد که دید نگاهم تو چی دونمنمی. دوختم بهش ور نگاهم نخورد تکون سودا! نبینه رو تسخیر

ن زمی رو آروم رو سرم! بود هاحرف این از بدتر حالم اما کرد بغل رو من آیین و ایستاد آیین جای

 از یکی که نکشید طولی. کرد کشیدن زوزه به گذاشت و جسم درید و تغییر شکل داد و شروع

 .برگشتن انسانی هیبت به اومد جفتشون گروهش هایگرگ

 !جااین بیان افرادش از تا سه دو با بگو و کیان سراغ برو عماد -

 .چشم آلفا -

 خنده وضعیت داد.و اون ازمون دور شد. آیین با نگرانی خیره من بود و همین سودا رو حرص می

 رو من خودش هایدست با بود حاضر دومی بود، جونم نجات دنبال و نگران یکی بود، شده داری

 که رودخونه صدای از بگیرم آرامش کمی تا بستم رو هامچشم! فاخته پیش بفرسته کنه کفن

 :گفت و صورتم تو کوبید محکم آیین

 !نخواب لعنتی -

خیلی دردم گرفت اخمی بهش کردم که ککش هم نگزید چه برسه به ترسیدن! بیخیال آرامش 

گرفتن شدم، ترسیدم این بار جوری بزنه که یه طرف صورتم فلج بشه! چند دقیقه بعد کیان و 

 :عصبی بود و از سیا پرسیدکالفه و اومدن. کیان حسابی  سیامند و دیاکو

 آخرین بار کی بهش خون دادی؟ -

 :سیا بدون فکر گفت

 .فکر کنم آخرین بار خودت بهش دادی -

 :کیان با عصبانیت تو صورتم غرید
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رفتی سرزمین رویا، حتی بعد اون هم به مغز  لعنتی چطوری چند روز تغذیه خون نداشتی و -

 تونه خطرناک باشه!؟نت میکوچولوت خطور نکرد خون نخورد

ای به سیا انداختم که آیین رو کنار زد و کنارم نشست. او و کیان هم، زمان دستشون نگاه درمونده

رو خراش دادن اما به بهونه این که سیا نزدیک تره شروع به خوردن خون سیا کردم. در حالتی که 

دم! هنوز ازش دلگیر بودم سر قلبم و مغزم و با تموم وجودم خواهان خون خوش عطر کیان بو

اومد و البته خیلی اش و تنها تالفی که فعال از دستم برمیقضیه سادنا و اون حمایت مسخره

دونم چقدر گذشته بود که ها! نمیبچگانه بود همین بود. نادیده گرفتن رئیس بزرگ خوناشام

 .نکنم تغذیه سیا خون از دیگه که کشید کنار رو من دیاکو

 !سه! سیامند امروز شکار نرفته ممکنه حالش بعد بشهبنیتا ب -

 :گفتم ایگرفته و با صدای دورگه

 !هنوز تشنمه -

 دستش مچ تو رو هامدندون و بردم دیاکو نزدیک رو سرم بیاره جلو تا کیان خواست دستش رو

 داره بدنش و خوردم دیاکو خون از زیادی کردم حس که بود گذشته ایدقیقه چند. کردم فرو

طرفی عطر خون  از و کشیدم عقب رو سرم بودم، تشنه هنوز که باطنیم میل رغمعلی میشه، سرد

 زمین روی های خونی که از دستشکرد؛ به حدی که صدای قطرهام میکیان داشت دیونه

 نوشیدن به شروع و آورد جلو رو دستش و شد امخیره نگاه متوجه خودش. شنیدممی رو چکیدمی

قدر ان که خون این داره چی دونمنمی. شدمی ترخاموش و خاموش جرعه هر با عطشم انگار. کردم

 .برام لذت بخشه! بعد دو دقیقه سرم رو کنار کشیدم

 :که بتای گله آیین گفت

ترین کار عمرم این بود بشینم و خون خوردن یک خوناشام رو نگاه کنم! اگه خانم چندش -

 .سیرخون شدن برگردیم

کوتاه اومدن و درک موقعیت این ماده گرگ خارج از توانم بود، هم زمان من و آیین دیگه 

 :غریدیم

 !خفه شو -

 .اما من ادامه حرفم رو زدم
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به روت نیاوردم فقط یک دلیل داشت؛ اون هم در حد خودم  ای ریختی روتا االن هر مزه -

 کنی روی پیاده من اعصاب رو بخوای و بزاری دمم رو پا زیادی بخوای االن از اما دیدمت!نمی

 !ریزممی رو خونت گروهت آلفای گرفتن نظر در بدون

جسم  !سیاهه هایخوناشام وجود نشون این و کرد سوختن به همون لحظه خالکوبیم شروع

های دریدن سودا و آیین هم بهم فهموند که اشتباه نکردم. طولی نکشید که دورمون پر از خوناشام

 :به دیاکو و سیا گفتمسیاه شد. رو 

 !برید بقیه رو خبر کنین -

 :سیامند تا خواست اعتراض کنه غریدم و گفتم

خون دادین و االن ضعیف هستین و جز بستن دست و پای ما  و دیاکو دست از لجبازی بردار! تو -

 !کاری ازتون بر نمیاد، برین با کمک برگردین

ه بهشون حمله کردم، سودا و آیین هم جسم چندتا خوناشام سیاه خواستن برن دنبالشون ک

تر بود! یکی از گرگ برام دوست داشتنی حیبت تو آیین چرا دونمنمی دریدن و گرگ شدن.

ها از مکثم استفاده کرد و ضربه بدی به کتفم زد، همین کافی بود که به خودم بیام و خوناشام

این کارم شوکه شدن و دست از  ها ازبقیه خوناشام !گردنش رو پاره کنم و خونش رو بخورم

 .هام به خاکستر تبدیل شدمبارزه کشیدن. تو کسری از ثانیه جسم نیمه جون خوناشام تو دست

 باد سرعت به های نیشی که به خون آلوده بودن لبخند ترسناکی زدم و شروع کردمبا لب و دندون

 دوازده ده. نبود خیصتش قابل براشون حرکتم جهت زیادشون سرعت با حتی چرخیدن، دورشون

زه متوجه بدن غرق در خون تا من و رسیدن دیاکو و سیا شدن، تبدیل خاکستر به که ازشون نفر

کیان شدم. همین شوک کافی بود که دست از مبارزه بکشم و به سمتش بدوم. با آمدن نیرو 

های نیمه پلکهای سپید و چندتا پری خیالم راحت بود. کیان از الی ها و خوناشامکمکی گرگینه

 :اش بهم نگاه کرد و زیر لب گفتبسته

 !هیس گریه نکن من خوبم -

کس حواسش به ما صدای خش دارش قلبم رو بیشتر به درد آورد. نگاهی به اطرافم انداختم هیچ

ترسیدم از نیروی شفا بخشم استفاده کنم؛ چون من فرشته مرگم جا بود! مینبود. کاش دیاکو این

تونم این ریسک رو روی کیان شفا بخش دختر طبیعتم برعکس عمل کنه، نمیو ممکنه نیروی 
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 حتی .بود افتاده زمین رو زخمی دیاکو! کردم وحشت دیدم بیهوش رو انجام بدم اما وقتی کیان

 زخمی که کیان قلب روی رو دستم و گفتم اهلل بسم! نبود هم اون کردن کمک به امیدی دیگه

 .بردم بود

اومد، برای ای نداشتم! اگر بالیی سر کیان میوضوح قابل دیدن بود اما چارههام به لرزش دست

موند. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و به خوب شدن کیان ای برای نبرد اصلی نمیمن روحیه

های طالیی از کف دستم در آمدن و قلب کیان رو پر کردن و نور زیادی فکر کردم. این بار پروانه

 .رج شدهام خااز دست

کنم. نور به حدی زیاد شد که مجبور ای حس کردم تپش قلب کیان رو کف دستم حس میلحظه

هاش باز بودن، هام شدم. طولی نکشید که نور رفت و به کیان خیره شدم که چشمبه بستن چشم

 کیان بغل اما نگاهش به من نبود، به پشت سر من بود. تا خواستم برگردم سادنا خودش رو

 و شد مهر لبم رو تلخی لبخند. کردمی آرومش داشت کیان و کرد زاری و گریه به شروع و انداخت

 :تو دلم گفتم

 «!هاشهی بمیری براش ولی نبینه چشم »

کشید که دردش تا مغز استخونم نفوذ دیدم قلبم تیری میهر بار که سادنا رو کنار کیان می

 حیاتیش اندام چون کردم؛ لمس رو زخمیش دست و رفتم دیاکو سر باال داغون حالی با کرد.می

 :کرد، آخر هم طاقت نیاورد و گفته کارم نگاه میب تعجب با. بود هوشیار کامال و نداشت مشکلی

 !چطوری این کار رو کردی؟ -

 یکی از نیروهامه ولی به کسی نگو باشه؟ -

 !کنی؟این که خیلی خوبه چرا از بقیه مخفی می -

دونم مسائل مهم رو بگم که به سادنا من هنوز بهش مشکوکم، صالح نمی دیاکو بعد از قضیه -

 !گوشش برسه

 .هست کیان کنار که اما سادنا آشنای یکی دو روزه گروه ما نیست، چندین قرنه -

 :گفتم عصبانیت با و شد چشمم توی خاری این حرف دیاکو

. برای من مهم نیست دو روزه یا کنم که بازنده باشمپذیرم! ریسک نمیمن بی احتیاطی رو نمی -

 !کنمهایی که بهم اعتماد کردن بازی نمیشناسیش، من با جون کسدوساله یا دو قرنه که می
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 :هاش رو به حالت تسلیم باال گرفت و آروم گفتدیاکو دست

 !خیلی خب، خیلی خب! آروم باش ما که باهم دعوا نداریم چرا عصبی میشی؟ -

 بدون هابچه که بودند مونده سیاه هایخوناشام از کمی تعداد صبی بودم.جوابی ندادم اما هنوز ع

کردم؛ پس به آمدند اما من باید حرص و عصبانیتم رو یک جوری تخلیه میمی بر پسشون از من

ترین خوناشام حمله کردم و گردنش رو دریدم و خونش رو مکیدم و بعد چند ثانیه نزدیک

خاکسترش کردم و همین طور ادامه دادم تا رسیدم به خوناشام آخر که زیر دست سیا و آریو بود. 

گردنش حمله کردم و باز هم خونش رو مکیدم و بعد خاکسترش  به و از پشت عقب کشیدمش

 .کردم

وجودم و رو هم رفته فکر کنم خون شش تا خوناشام سیاه رو کامل خوردم و موج قدرت تو 

 ده، دخل دقیقه چند تو که این از همه کردم!عصبانیتی که هنوز از بین نرفته بود رو حس می

حجم از خون خوردم متعجب بودند اما برام اهمیتی نداشت.  این و آوردم رو خوناشام تا پونزده

 :کیان که شاهد این صحنه بود با عصبانیت گفت

 !ها زیاده نباید تو خوردن خونشون زیاده روی کنیزهر خون این -

 !دونم چی برام خوبه چی بدتو هم الزم نیست تو کار من دخالت کنی، من خودم بهتر می -

 .رو بکشه هممون شکست خوردیم ها توزهر خون اینبزرگ شو بنیتا! اگه  -

کیان برای بار اول و آخر میگم تو کار من دخالت نکن! من اون دختر بچه یک ماه پیش نیستم  -

 !منم قانون جااین بدون رو خودت حد ات داشته باشم!که نیاز به کمک و دل سوزی احمقانه

 !کنیهای دورت بازی میلکه با جون همه آدمتو انقدر لجبازی که نه تنها با جون خودت، ب -

 !فعال کسی که عامل به خطر افتادن جون متحدینه کنار دستته نه من -

 :م رو کشیدم که برم که کیان با عصبانیت گفتهبعد این حرف را

 !ها با ما به این دو دستگی دامن بزنیگناهه تو نباید به خاطر دشمنی گرگینهسادنا بی -

 !کنم؛ چون بی گناهیش برام اثبات نشدهکس فکر میولی من برع -

 مگه گناه کار بودنش اثبات شده؟ -

 !آره -
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 وقت با کدوم مدرک؟اون -

کنم این خانمی که های من؟! من به تو و تموم گروهت ثابت میچه مدرکی باالتر از چشم -

 !توعه کنارته دشمن هدف

 !افکارت داری چند دستگی به وجود میاریبنیتا بس کن! سادنا دشمن نیست با این  -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !زنمدلیل حرف نمیوقت بیمن هیچ -

جا دور شدم. با وجود کلی خون خوردن احساس خستگی و بدون توجه به بقیه با دو از اون

ن دادن. چرا کیاام اجازه خواب بهم نمیاومد، اما دل داغونم و ذهن خستهخوابم می کردم ومی

گرفتم اما باهام انقدر بد بود؟! درسته اوایل خیلی دست و پاچلفتی بودم و تصمیمات اشتباه می

های ماورایی افتادم، دل باختم من که قرار نیست بدون خطا باشم. من هم یه آدمم که گیر قدرت

 تمبالش رو و خورد غلط چشمم گوشه از سمجی اشک قطره ام فدای این قدرت شد!و تموم خانواده

 !تاد. صدای آیین درست پشت ورودی چادرم غافلگیرم کرداف

 !میشه بیام تو؟ -

 !بیا -

نگاه دقیقی بهم انداخت و جلو امد و روی تنها صندلی چادر نشست. باز هم سکوت کرد و بهم 

 :کرد! چند دقیقه که گذشت با عصبانیت غریدم و گفتماش اذیتم میخیره بود. نگاه خیره

 بسنجی؟ بزنی به من و آستانه تحملم رواومدی فقط زل  -

 !دنبال موجودی که بقیه نگرانشن بگردم نه اومدم -

 زنی؟از چی حرف می -

قبال که خون سه تاشون رو تخلیه کرده بودی کار خطرناکی کردی، االن که شیش نفر رو تخلیه  -

 !کردی همه نگرانتن

کنه! برو بهشون بگو نگران نباشند من روی  چندین بار تکرارقرار نیست یه نفر یه اشتباه رو  -

 !تک اعمالم کنترل دارم -تک

 !مرسی که طرف ما رو گرفتی -
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 !کرده باشم کی؟ من که یادم نمیاد طرفداری کسی رو -

 !که تو جمع گفتی سادنا خیانت کارهمنظورم از این -

 دونمنمی رو دیدم گفتم.های خودم چیزی که با چشمبین آیین من اون حرف رو صرفا برای این -

 رسه؟می تو به چی! بریمی لذت گروهش و کیان کردن خراب از کنممی حس چرا

گردم که بشه دیگه خوناشام نباشی و تبدیل بشی به گرگینه، تا االن هم یه راه دنبال راهی می -

 !تقریباً مطمئنی رو پیدا کردم

 !بینممین خودم تغییر به دلیلی و آیین من از ماهیت خودم راضیم -

 ...اما من -

 :حرفش و گفتم پریدم تو

بدون برنامه تبدیل شدم از وجودم ناراضیم؟ آیین تو  چی هان؟ فکر کردی چون یهویی واما تو  -

 !کار من دخالت بی جا نکن! من متنفرم از این که بقیه برام تصمیم بگیرند

. مثل همیشه به خاطر وجود آیین یدمد چادر جلو رو سودا که زدم بیرون با عصبانیت از چادر

کنارم عصبی بود اما برام اهمیت نداشت؛ چون چیزی بین من و آلفای گروهش نبود. این فقط یه 

 :با صدای بلند گفتم مورد بود! وسط چادرها ایستادم وحساسیت زنونه بی

های سرخ پری رئیس و هاالهه هفت نفر گروه اصلی کیان به اضافه آلفا و بتا و امگای گله آیین، -

 !باشین کنفرانس چادر تو دیگه ساعت یک رامونا و لیندا و جادوگران سرگروه نشان،

 !بشه کم عصابم التهاب از و بخوابم کمی بلکه برگشتم چادرم توی بعد این حرف

 "کیان"

کردم تو جمع کرد! واقعا فکر نمیکم داشت عصبانیم می -رفتارهای ضد و نقیض بنیتا کم

کرد! شاید تقصیر خودم بود چنین رفتاری با من بکنه! از همه بدتر دشمنیش با سادنا اذیتم میهم

اشون تالش نکردم. بعد رفتنش سادنا خودش رو به من چسبوند و که برای بهتر شدن رابطه

تونستم از این همه ناز چشم پوشی کنم! که حوصله نداشتم اما نمیخودش رو لوس کرد، با این

 زمین تر باشیم. بعد نیم ساعتکه راحتحرف از جمع جدا شدیم و رفتیم جایی خلوت  بدون

 :گفت سیا که برگشتیم مقدس
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 !بنیتا درخواست جلسه داده -

 :سادنا سریع گفت

 .پس برم آماده بشم -

 :مِن گفت -که سیا با مِن

 !نبردام... چیزه سادنا راستش فقط اعضای اصلی گروه ما رو گفته از تو اسمی  -

اعصابم به هم ریخت. این دختره دیگه شورش رو در آورده، لذت چند دقیقه قبل با سادنا زهرم 

 چه هم اون خوابیده، دیدم بزنم هوار سرش خواستم تا رفتم، چادر توی شد! با عصبانیت

 عین و نداشت کم هیچی زیبایی از. شدم خیره بهش و نشستم تختش کنار ناخودآگاه !مظلوم

فهمیدم! تو این هزار سال هاش با خودم رو میش دلیل این همه لجبازیکا. بود خواب هافرشته

رسه و حرکت وقت با آدمی با خصوصیات بنیتا آشنا نشدم. به شدت پیچیده به نظر میعمرم هیچ

تر از استخون ترقوش معلوم بعدیش کامال گنگه! آستین دستش کمی کشیده شده بود و پایین

 .کردم فهمیدم یه نشون هستبود. خوب که دقت 

ای چک کردم مطمئن بشم، حتی با گوشیم آرشیو گروه که شد! از هر زاویهجاخوردم باورم نمی

های قدیمی توش بود رو چک کردم و از این نشون مطمئن شدم دیگه جای هیچ تموم کتاب

ام! تو یه رابطهشکی برام نموند، ولی چرا باید االن روی بدن بنیتا ببینم؟ درست موقعی که من 

 که بودم بنیتا جدید خالکوبی به خیره چقدر دونمنمی خدایا این دیگه چه شانسی که من دارم!

 خودم و برداشتم چادر گوشه از کتاب یه. کردم جمع رو بنیتا یغه سریع. شدم یکی حضور متوجه

و ر ابروهام .کرد تعجب دیدنم از و شد چادر وارد آیین که نگذشت چیزی دادم، نشون مشغول رو

 :براش باال انداختم و گفتم

 !چیزی شده؟ -

 .کمی مکث کرد و بدون حرف از چادر بیرون رفت

 "بنیتا"

با سر و صدای بیرون از چادر با سردرد از خواب بیدار شدم. بعد از خیره شدن به اون درخت حس 

ا سردرد شدیدی از تخت کنم خیلی کسلم! حتما باید در موردش از لیندا یا رامونا سوال کنم. بمی

 .خواست بیاد توبیرون اومدم، همون موقع صدای رامونا از پشت ورودی چادر شنیدم که می
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 بانو اجازه هست؟ -

 !بیا تو رامونا -

بردم اما این بار برام شروع به شونه زدن موهای بلندم کردم. همیشه از این کار لذت می

کثیف شده بود و به هم گره خورده بود! تقریباً داشتم ترین کار بود؛ چون موهام به شدت دردناک

اش رو جمع گرفتم که رامونا وارد شد. اول تعجب کرد بعد سعی کرد خندهبا موهام کشتی می

 .کنه

 !کنید؟بانو چه کار می -

 !مقصر تویی که فکر همه چیز رو کردی اال سرویس بهداشتی -

ها درست شده که میشه به طبیعی بین درخت تر، یه محیطبانو نزدیک چادرها کمی پایین -

 .عنوان حمام ازش استفاده کرد

 !یادت باشه بعد جلسه نشونم بدی که با کیانا برم، شدیدا نیاز به حموم دارم -

 !همه اومدن تو چادر کنفرانس منتظر شما هستند باشه بانو، من هم اومدم دنبالتون که بگم -

وری بود موهام رو شونه زدم. تا خواستم از چادر بیرون برم سرم رو تکون دادم. به هر ضرب و ز

 :مِن گفت -رامونا با مِن

 !ام... بانو راستش سادنا هم تو چادر کنفراس اومده-

با شنیدن اسمش خونم به جوش اومد، باز هم حس آشنای قدرت و برتری تو وجودم جوشید و با 

 :مگفت و رفتم سراغش عصبانیت وارد چادر شدم و مستقیم

 !ای بشین که بهتون مربوط نیست؟کی به شما گفته وارد جلسه -

 :با تعجب گفت

 !با منی؟ -

 جا باشه؟مگه غیر شما کسی هست که بدون دعوت این -

 :کیان سرزنش وار گفت

 !بنیتا -
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 سادنا به باز و آوردم صورتش جلوی که بهش نگاه کنم دستم رو به معنای سکوت باالبدون این

 :گفتم

 خانم محترم با شمام! آب و هوای کوچه علی چپ چطوره؟ -

خورد رو عملی فقط بهم پوزخند زد و همین کافی بود تا کاری که مدام تو سرم چرخ می

 همه کارم این با. کشیدم خودم همراه و پیچوندم دستم دور بود، بافته که رو بلندش موهای کنم.

این لحظه استم این بود که تو خومی که چیزی تنها نداشت؛ اهمیتی هیچ برام اما شدن شوکه

سادنا تو جلسه نباشه! از چادر بیرون پرتش کردم و انگشتم رو به نشون تهدید جلوش تکون دادم 

 :و گفتم

جا کنی! این رو هزار بار برای خودت تکرار کن اینبار آخرت باشه خالف خواسته من عمل می -

 !قانون یعنی بنیتا

به سینه کیان شدم. نگاهش طوفانی بود و من هم دست کمی  سینه برگردم رچاد توی تا خواستم

 .از اون نداشتم، منتظر بودم حرفی بزنه که جوابش رو بدم

 !این کارها یعنی چی بنیتا؟ -

 !من کاری نکردم فقط از شر یه مگس مزاحم راحت شدم -

کی وقت کردی این همه بد واقعا این حجم از وقاحت و بی ادبی در تو برام قابل درک نیست،  -

 !بشی؟

 و خوردم فرو رو بغضم. کردم خوب رو زخمش که جایی همون درست اش کوبیدم؛مشتی به سینه

 :گفتم محکمی لحن با

خوام. درضمن خوش جا قانون، قانون منه! حرف، حرف منه! هر وقت الزم بود ازتون نظر میاین -

 !بکنید متوجهی که؟ندارم مسائل شخصی و عشقیتون رو وارد اتحاد 

اش نشون از های مشت شدهرگ گردن باد کرد و دست چهره کیان از عصبانیت سرخ شده بود و

عصبانیتی بود که هر آن دامن گیرم بشه، اما پوزخند صداداری زدم و وارد چادر شدم و راس میز 

 که ودب مونده کیان فقط و برگشتن جاشون سر یکی -یکی همه نشستم و منتظر بقیه شدم.

 .. بعد چند دقیقه برگشت و سرجاش نشست. با لحن جدی شروع به حرف زدن کردمبرگرده
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 بردار شوخی و زمینه عادی هایآدم بقیه و ما ساز سرنوشت نبرد این دونیمخب همه ما می -

 ازتون نشده؛ کامل هنوز اتحادمون حلقه البته و رغیب از ترکم ما تعداد که جاییاون از! نیست

شناسید رو معرفی کنین تا دم افراد قابل اعتماد و صلح طلبی که میق اولین تو خواممی

 !اسامیشون رو یادداشت و پس از مطمئن شدن برای پیمان بستن سراغشون بریم

 بهشون رامونا و لیندا به اشاره با. کردن گفتن اسم به همه سرشون رو تکون دادن و شروع

رسید و کردم؛ هنوز عصبی به نظر می نگاه رو کیان چشمی زیر. کنن یادداشت که فهموندم

اش گویای خشمش بود و من از ضایع کردن سادنا و روکردن دست کیان های گره کردهمشت

 :ها خوابید و گفتمحال خوبی داشتم! بعد چند دقیقه که اسامی گفته شد همهمه

 ...کنم اینه کهای که فکر میاولین و تنها نقشه -

همین موقع بوی خون سادنا رو پشت چادر حس کردم و فهمیدم گوش ایستاده، البته درست 

تشخیص این امر به جز برای افراد سرزمین رویا غیر قابل فهم بود اما به روی خودم نیاوردم و 

 :حرفم رو پیچوندم و گفتم

 !امون باهم تمرین کنیم که جلو دشمن کم نیاریماینه که همه -

 :ا تمسخر گفتبنای گروه آیین ب

 همین؟ -

 :دونستم این دختر دل خوشی باهام نداره اما زبون به دهن گرفتم و گفتممی

فعال قصدم کامل کردن حلقه متحدینه، اما بی کار موندن حاضرین این اتحاد عاقالنه به نظر  -

 !بکشم نقشه بیشتری جزئیات با بعد تا میریم پیش هامرسه، فعال طبق حرفنمی

 :چادر بیرون رفتم و رامونا پشت سرم اومد و گفتبعد از 

 دادین؟بانو به نظرتون بهتر نبود نقشه بهتری ارائه می -

 !کردمی جمع اطالعات و کردمی فضولی داشت چادر پشت موش نه تا وقتی که یه -

 :رامونا جا خورد و گفت

 خواین بکنید بانو؟پس درست متوجه شدم، حاال چه کار می -
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 جوریاین چون کار؛ چون کیان شدیدا پشتشه و بدون مدرک کاری ازم بر نمیاد؛هیچ فعال که -

 !زنونه حسادت میشه اسمش کنم کاری هر

 :سرش رو تکون داد که گفتم

که کسی متوجه بشه به الهه جنگ و سرگروه جادوگرها بگی بیان تو چادر؟ من میشه بدون این -

 !نشه هامونمتوجه حرف و تو و لیندا هم دور چادر باشیم که کسی

مشغول مطالعه  .سرش رو تکون داد و من وارد چادر شدم و کتاب قدیمی مادرم رو باز کردم

کتاب بودم که کمند و افسون وارد چادر شدن. معلوم بود بعد جلسه از من ناامید شدن؛ چون 

هم روی تنها های آویزونشون گویای همه چیز بود. دعوتشون کردم رو تخت بنشینن و من قیافه

 :صندلی اتاقم رو به روشون نشستم و صدام رو تا حد زیادی آروم کردم و گفتم

هام تعجب کردین و ناامید شدین، اما باید بهتون بگم که مجبور دونم خیلی از جلسه و حرفمی -

 !بودم اون کلمات مسخره رو به زبون بیارم

 فهمم! چی مجبورت کرده بود؟کمند: من که نمی

صد داشتم برنامه ریزیم رو برای تمرینات قبل جنگ بگم اما وجود سادنا، اون هم دقیقا من ق -

 !پشت چادر مجبورم کرد چیزی نگم

افسون: درسته اگه اون جاسوس نیست؛ پس این همه پافشاریش برای فهمیدن جزئیات نقشه ما 

 برای جنگ چیه؟

 :لبخندی زدم و گفتم

ام رو به کیان و گروهش بگم؛ چون هنوز ئیات اصلی نقشهتونم جزدرسته و از طرفی فعال نمی -

 .ی سادنا حرف بزنناش جلوبهش اعتماد دارند و ممکنه خیلی راحت درباره

 !کنی؟کمند: چرا دستش رو رو نمی

قصدم همینه، تو یه موقعیت درست و با مدرک به همه ذاتش رو نشون بدم! اما یه سوالی برام  -

که مگه زمین مقدس جوری نیست که کسی با خواسته و افکار شوم  پیش اومد و این هم اینه

 !تونه توش پابزاره؛ پس چطور سادنا اومده؟نمی

افسون: نه این موضوع فقط برای کامل شدن نیرو افراده؛ یعنی هرکس بدون قصد کامل کردن 

 .جا بشه دیگه نیتش مهم نیستنیروش وارد این
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 !ه چادر زدن انتخاب کردمپس با این وجود بدترین جا رو واس -

 :رو به کمند کردم و گفتم

 تونی؟خوام میبرای هر گروه صالح خاص اصلی و فرعی برای جنگ می -

 !کمند: آره اما چرا اصلی و فرعی؟

ها منظورم از اصلی و فرعی اینه که صالح اصلی کامل باشه و صالح فرعی زیاد آپشن و این -

 هایصالح از اما تمرین های آخر، کنیم برای نبرد اصلی ومی های اصلی رو مخفیخواد. صالحنمی

 !کنیممی استفاده استتار و سادنا زدن گول برای فرعی

 !ترهکمند: این نقشه منطقی

 :سرم رو تکون دادم و به افسون گفتم

 خاص جادوی سری یه ها رو زیاد و به تعداد کنی،صالح خوام با جادوخب افسون من ازت می -

ای مثل دستبند، انگشتر یا گردنبند خوام که با وسیلهتحاد میا اعضای تک -تک جون حفظ برای

 تونی؟همراهشون باشه که جونشون تو جنگ در امان باشه، می

 !تونمافسون: البته که می

هامون بین خودمون بمونه و همه این کارها رو دور از چشم بقیه و خیلی خب دخترها این حرف -

 دین اوکی؟حساسیت انجام میبدون ایجاد 

ها ای برای ادامه مطالعه نداشتم اما به اجبار داشتم صفحهای گفتن و بعد رفتن. حوصلههر دو باشه

 بودم مطمئن من اما داشتم برش تعجب با. رسیدم کتاب وسط نامهپاکت به زدم کهرو ورق می

دیدم  رو مامان خطدست وقتی و کردم بازش احتیاط با! ندیدم کتاب الی قبال رو چیزی همچنین

 !جا خوردم

خونی در حال آماده کردن لوزومات جنگی!دخترم من بنیتای عزیزم حتما وقتی این نامه رو می»

 دومی و برین جااون و بگو همه به رو اولی کردم؛ آماده متحدینت تو شدن دو جا رو برای مستقر

ن بود نتونه خبرچی و کارخیانت کسی شما بین اگر که چرا دار، نگه خودت پیش راز مثل رو

قدرت شناسی روح افراد رو داری و کیان قابلیت بنیتای عزیز تو  !امنیت شما رو به خطر بندازه

خوندن افکار و نیتشون رو، از این طریق افراد مطمئن گروه رو پیدا کنین و به هر کسی اعتماد 
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جا رو نشونت ونا تونهمی راحت خیلی رامونا که نوشتم کاغذ این پشت مکان دو هر آدرس نکنین!

 .بده

با صدای پایی که اومد، سریع نامه رو تا زدم و توی کیف کمریم انداختم و خودم رو مشغول کتاب 

 :نشون دادم که آیین وارد چادر شد و گفت

 مزاحم که نیستم؟ -

 .خوندمنه داشتم کتاب می -

 !جنگل میره، فکر کنم خبریه خواستم بگم که این دختره داره به سمت غرب -

 !منظورت سادنا هست؟ -

 .آره -

سمت غرب دویدم. چیزی طول نکشید که بوی خونش رو حس با عجله از چادر بیرون زدم و 

سادنا داشت با دقت  .کردم و مخفی شدم و بعد چند لحظه آیین تو حیبت گرگ کنارم ایستاد

شد در موردش اشتباه شت واقعا باورم میکرد. دیگه داکرد و کاری نمیاطراف رو برسی می

 خاک روی موقع، دستش رو با چاقوی عجیبی خراش داد و وردی خوند وقضاوت کردم که همون 

 بوی اومد، کنارش یکی که نکشید طول چیزی. شد بلند خاک از سیاهی غلیظ دود که ریخت

 :پرسیدم آیین از لب زیر! جادوگرها و خوناشام نه بود، هاگرگینه از نه بود، عجیب بدنش و خون

 این دیگه از کدوم گروهه که بوش برام آشنا نیست؟ -

 :که گفت

 ...هاست که قدرتشون از جادوی جادوگرهاست و اکسیر زندگیشون خونِاین از گروه سالون -

 !نه یا بگه که بود دلدو انگار بود؛ بهم خیره هم اون با مکثی که کرد نگاهش کردم.

 !زندگیشون چیه آیین؟اکسیر  -

 :من گفت -با کمی من

 !اکسیر زندگیشون خون دختر طبیعته -

 :با تعجب پرسیدم

 !گذره پس چطور زنده موندن؟غیر از مادر من از آخرین دختر طبیعت دویست سال می -
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 هاسال به ذهنش و فکر نبود جااین اصال انگار شد؛ طوفانی و های دریایی آیین امواجیکهو چشم

 :باز کرد و گفت زبون دقیقه چند بعد. بود کرده سفر قبل

من عاشقش بودم! قرار بود بعد از جشن انتخاب آلفای گروه اون رو تبدیل کنم و باهاش ازدواج  -

ها نداره، اما کنم؛ حتی این رو به انجمن اعالم کرده بودم که وجود سلین هیچ خطری برای اون

من خودش رو فدای  گناهبی سلین و اون قدرتمندتر بشه ترسیدن با تبدیل شدن سلینها میاون

 دو بعد حاال و داشتن نگهش جادو با و کردن تخلیه رو خونش تمام هالعنتی اون ام کرد!من و گله

 خون ازای در و شدن قسم هم سرخ متحدین با که شده پیدا جدیدی طبیعت دختر شنیدن قرن

 .کنن کمک هااون به تو

 :شکل گرفت و گفتم هامپوزخندی رو لب

یا ها؛ چون خالص از قدرت فرشته مرگ ها میخوره نه سالونخون من دیگه نه به درد خوناشام -

 رویا سرزمین برای فقط من خون! باشه هم زهرآلود حتی براشون شاید دختر طبیعت نیست،

 !گذاشتم گرو رو اون نبرد پیروزی ازای در من که داره ارزش

سادنا بود نگاه کردم نبودو اون سالون هم نبود؛ انگاری انقدر گرم صحبت وقتی به سمتی که 

 :گفتکه می بودیم که مرغ از قفس پریده بود. به قول عمو

 «!یه بار جستی، دوبار جستی، سومین بار تو دستمی سادنا خانم»

 و عاشق چقدر من دور. رفت سلین اسم به طبیعتی دختر آیین، سابق عشق پیش دوباره فکرم

کنه و من چقدر خوب ها رو نابود میو غم نرسیدن داره اون نرسیدن که داره وجود هاییمعشوق

فهمم! یعنی من هم محکوم به نرسیدنم؟! محکومم به عشقی که فقط ازش بهم حال دلشون رو می

 .رسه! با صدای آیین به خودم اومدمدرد و غم می

 !کنی بنیتا؟چرا داری گریه می -

 .پاک کردم و سعی کردم لبخند بزنم هام رواشک

 .یاد مادرم افتادم چیز مهمی نیست -

کیان و حس بی سر و تهم  تو فکر داشتیم. منشونه به شونه هم به سمت زمین مقدس قدم برمی

 چقدر دونمنمی  بودم، حتما آیین هم به فکر سلین جد مادریم و عشق بی سرانجامش بود!

رومون سبز شدن. انقدر دلم  جلوی عصبی دو هر کمی فاصله با انکی و سودا. رسیدیم که گذشت
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کشیدم برم که بازوم از پشت کشیده شد.  گرفته بود که حوصله هیچ بحث و حرفی نداشتم، رام رو

 دوست که قدر دلم ازش گرفته بوددونستم کیان این کار رو کرده ولی اونبدون نگاه کردن هم می

 .ها دور شدمچادر از و کردم کج رو رام و کردم آزاد رو دستم! کنم نگاهش نداشتم

تو این مدت کم ها منتظر کیان بوده یا منی که دونم این عشق حق سادناست که سالنمی

 رو هامچشم! نزنم حرفی ازش و کنم دفن قلبم تو رو حس این باید شاید دلباخته کیان شدم!

توی  بکشه دست که خوادمی رو کسی دلم. کنه نوازش رو امخسته روح طبیعت، صدای تا بستم

موهام و سفت بغلم کنه و بهم امید روزهای بهتر رو بده! بهم قول آرامش و خوشبختی بده! بهم 

تر باشه! ها رنج، قراره روی دیگه زندگی رو ببینی و دنیا به کامت از عسل شیرینبگه بعد سال

هوشیارم کرد. اولش ترس برم داشت های آرومی شد که صدای قدمهام داشت سنگین میچشم

 .تر از من تو دنیای ماورا وجود نداردولی زود به خودم اومدم که ترسناک

بوی خاک و برفش خیالم رو راحت کرد که از گروه خودمونه و به خیال خودم آیینه! دوباره داشت 

رتمندی دور های قدبرد که فهمیدم خیلی نزدیکم شده، تا اومدم چشم باز کنم دستخوابم می

گلوم پیچیده شد. دوباره ترس باعث شده بود که فلج بشم و قدرت خودم رو از دست بدم اما 

های طالیی بهم یادآوری کردند که نباید از هیچ چیزی بترسم! با کمی تقال خودم رو آزاد پروانه

 :گفت حرص با که بود سودا کردم و مقابلش ایستادم. ماده گرگ گله آیین

شدم که شدم، داشتم انتخاب میداری؟! من داشتم جفتش میز سر آیین بر نمیچرا دست ا -

هاش باشم اما پیدا شدنت همه چیز رو خراب کرد؛ درست مثل دویست سال پیش مادر توله گرگ

اش وسط زندگیم پیدا شد! تو و جدت زندگی خراب کنین اما این بار که سلین سر و کله

 !کنمم بشه نابود میگذرم! این بار هرچی سد راهنمی

 :تفاوتی بهش انداختم و گفتمنیم نگاه بی

ترین حسی به ببین سودا گذشته آیین و سلین به من ربط نداره اما مطمئن باش من کوچک -

 !های محافظه و تمامآیین ندارم! اون برای من فقط آلفای گرگینه

 .کوبید امسینه تخت رفتم که باز جلوی راهم سبز شد وداشتم می

جنگل فکر کردی با بچه طرف داری؟ پس چرا دم به دقیقه باهاش میری لب رودخونه و  -

 !گردی؟
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شماست، طبیعیه که بخوام ازش کمک بگیرم. گروه  و آلفافعال مورد اعتمادترین افراد اتحادم  -

ح ایم، اگه برای کاری میریم دلیلش تفریباید یادآوری کنم ما درست وسط جنگل و کنار رودخونه

 !نیس کاره

 !هات خام کنیتونی یه گرگینه چندین ساله رو با حرفنمی بچه جون تو -

های مفتی که از دهنش در میومد! من روز سختی داشتم، حال دیگه فراتر از تحملم بود، حرف

کردم، حاال این ماده گرگ روحیم مناسب نبود و به زور سر پا بودم و آرامش خودم رو حفظ می

 درخت تریننزدیک به اش رو گرفتم ویغه !کشیدهاش پنجه به اعصابم میداشت با حرف

 :زدم فریاد و کوبیدمش

تر باالتر یا پایین تونی با یکی از خودتوقت نمیمن از آیین قدرتمندترم و قانون ماورا میگه هیچ -

یک گرگینه  تونی با هم رده خودت باشی، من یه اَبَر خوناشامم؛ یعنی وصلت من باباشی فقط می

 !کنم؟ حالیت ایفهمی یا باید جور دیگهمیها رو صفره! این

 :هام زل زد و گفتچشمبا پررویی تو 

 !آیین دنبال یه راهیه که تبدیلت کنه به گرگینه -

 :ام غریدمهای چفت شدهاز الی دندون

راضیم، یه بار  گیره! من از ماهیت خودمکنه بدون اجازه من برای من تصمیم میآیین غلط می -

 !این رو به خود احمقش هم گفتم

 !واقعا؟ -

 :رفتم که گفتاش رو ول کردم. داشتم میسرم رو تکون دادم و بعد یغه

 !خوای که گرگینه بشی؟یعنی نمی -

 :نفسم رو کالفه بیرون دادم و سمتش برگشتم و گفتم

مثل تو عاشقم! عاشق یکی  تر شدن خیالت میگم که من همخوام و این هم برای راحتنه نمی -

فهمم، وگرنه تا االن گردنت رو به خاطر جسارت بیخودیت خوب می و حال االنت رو غیر از مرد تو

 !شکوندممی

 میشه بپرسم از کی خوشت میاد؟ -
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نه چون عشق من یه عشق ممنوعه است و هیچ پایان خوشی نداره! همون که کسی ازش  -

 .خبردار نشه بهتر هست

های چراغونیش بهم فهموند چقدر خوشحاله ینستادم و بببینم چی میگه اما همون چشمدیگه وا

! سادنا مثل آیینِ منتظره که قرنه بگم بهتره یا سال چندین هم اون که حسی به آیین ندارم.از این

 کنم باور تونمنمی من و هست هم شاید یا نیست، عاشق سادنا باید که قدریاون کنممی حس اما

تونستم قید همه چیز رو بزنم و دور بشم از این داره! کاش می وجود کیان برای هم من از ترعاشق

ام شونه خالی همه وابستگی، اما نه توانش رو دارم، نه وجدانم اجازه میده به خاطر قلبم از وظیفه

 دلی دهن تا داشت عشق ضد اسم به کنه داروییکنم! کاش این علم که هرروز داره پیشرفت می

 !ل بگیرهگِ رو کشهمی پَر هوابی که

ها ها چوب مهربونی دلشون رو، یک سریخورن! یک سریها دارن چوب دلشون رو مینصف آدم

خورن! دنیا جای ها هم مثل من چوب عاشق بودن دلشون رو میسادگی دلشون رو، یک سری

ها و ن رفتارها رو با مهربونعجیبیه؛ چون همه انتظار دارن خوب و خوش قلب باشی ولی بدتری

کنن! وقتی به خودم اومدم باز جلوی رودخونه بودم. به سرم زد برم آبتنی که ها میخوش قلب

یادم اومد به رامونا گفته بودم حموم سیار رو نشونم بده؛ پس با عجله به زمین مقدس برگشتم. 

 :کشیدم و گفتمخوشبختانه کیانا رو دیدم و دستش رو عین کش تنبون دنبال خودم 

 !بیا بریم حموم بدو -

 !آی دستم! من که لباس نیاوردم -

 .عیب نداره لباس دارم بهت میدم -

 :جلوی چادر رامونا ایستادم و گفتم

 !راموناا! آهای راموناا -

 .اومدم بله بانو -

نمون بیا بریم اون قسمت از رودخونه که گفتی میشه ازش به عنوان حموم استفاده کرد رو نشو -

 !بده

 !چشم بانو -

 !کیانا آماده کنه از چادرمدست لباس مناسب برای من و راستی به لیندا هم بگو دو  -
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ای چشمی گفت و جلو افتاد. من و کیمی هم پشتش راه افتادیم. بعد طی کردن مسیر پنج دقیقه

 الزم توضیحات ارامون غرهای کیمی فاکتور بگیرم سالم رسیدیم.-هام و از دست غرکه البته گوش

ا تا دید منظورم از حموم یه جای سی متری که با شاخ و برگ در هم تنیده، کیان. رفت و داد رو

 انداختمش آب یتو شد کههای خاردار نسبتا بلند و سلب و العبوره، کامال داشت پشیمون میبوته

 :گفتم و

نیست که وان و تجهیزات جا جنگله، هتل پنج ستاره بوی سیب زمینی گندیده گرفتی! این -

 !خوایمی

 متر یه به آب عمق. شدم بیخیال هم من شستن، رو خودش حرف شروع کردبا کلی غر و 

 رفت وقت چند این مثل فکرم و سپردم آب آرامش به رو  خودم و کشیدم دراز آب روی. رسیدمی

 درگیر وجودم تموم هیچ، که ذهنم و قلب من اما نالنمی قلبشون از همه! وفاش بی مجنون سمت

از چی این مرد اخموی بداخالق خوشم اومده! حتی یه بار هم باهام مالیم رفتار  دونمنمی! کیانه

نکرد چه برسه به مهربون بودن، ولی من لبخندش رو دیدم که برای سادنا زد، من اون محبت تو 

 !نگاهش رو که خرج سادنا کرد و دیدم

همه اخمو و بداخالقه  برای که مردی که عشق کیان رو داره!سادنا باید زن خیلی خوشبختی باشه 

طور که داشتم اخالق کیان رو همین !اما برای یه نفر خوش اخالق و مهربونه خیلی جذابه خیلی

به خاطر شوکی که بهم وارد شد نفس کم آوردم و  !رفتم آب زیر کردم، یکهوسبک و سنگین می

اومد، دیدم کیانا  دستم موقعیت که ثانیه چند بعد. آورد شدم که یکی من رو باالداشتم خفه می

 که رفتم اییغره چشم بهش های شهرستانی کیاناست.زنه و فهمیدم از این شوخیداره قهقهه می

 :گفت و فرستاد برام هوا یتو بوسی

 !بنی جان من دارم میرم -

 !الحمدهلل میری قبرستون یا گورستون؟ -

 !مگه فرقی هم داره استاد؟ -

 !برن اما گورستون بیشعورها روها رو میبله داره، قبرستون جنازه -

 استاد این نظریه کدوم دانشمنده؟ -

 !تونن خوناشام باشن رو تایید کردها هم میکه اسکلهمونی که نظریه این -
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ام که کیانا تاحاال ندیده بودش پشت سرش با این حرفم اومد بیاد سمتم که با سرعت فوق العاده

 از دست دقیقه چند بعد. کردم دادنش قلقلک به دادم و شروع هولش آب تو رفتم و تو یه حرکت

 زور به! نداشت هم خوردن تکون جون بود خندیده که بس بود؛ رمق بی. برداشتم کردنش اذیت

 :گفتم که خروجی سمت رفت و بیرون کشید آب از رو خودش

 !که کجا میری دیونه! لیندا هنوز لباس نیاورده -

 !هپروت بودی آورد سرکار آلیهوقتی تو  -

 !خو صبر کن من هم خودم رو بشورم باهم بریم -

خوام برم تو چادرم و عین خرس لش کنم رو تخت و تا فردا وای بنی جون ایستادن ندارم! می - 

 !بخوابم

 :سری تکون دادم، زیر لب گفتم

 !تو هیچ وقت آدم نمیشی -

ها شناسم به راحتی از تنه و تیکهد بود؛ چون کیمی که من میکه زیادی خوابالومثل این

 !گذرهنمی

 باالسر بعد رفتن کیانا من هم سریع خودم رو گربه شور کردم و رفتم لباس بپوشم، اما وقتی

 این مطمئنم من!لباس؟ شد هم تاپ آخه! بزنم جیغ حرص از خواست می، دلم رسیدم هالباس

 واقعا اما پوشیدم رو مشکی نود شلوار و تاپ اجبار به! منه کردن عصبی برای لیندا و کیانا دسیسه

 که نبودم راحت هم قدرهااون ولی نبودم مذهبی آدم! برم هاگروه بین وضع این با تونستمنمی

 نشست، امشونه یرو که دستی با که زدممی قدم داشتم کالفه! بگردم همه جلو لباس این با بخوام

امل رو باهم رد کردم! من یه تنه ظرفیت بردن آبروی همه ک و ناقص سکته تا ده هشت هفت، یه

هام فراموشم میشه و میشم یه قدر غرق خودم و افکارمم که قدرتافراد ماورایی رو دارم، گاهی اون

 !دختر دست و پا چلفتی

بودم  های خوش رنگشوقتی برگشتم کیان رو دیدم به یک باره همه چیز یادم رفت! غرق چشم

 .که با تکونی که بهم داد تازه به خودم آمدم

 !حواست کجاست دختر با توام -

 !شده؟جاست چیجام یعنی اینام... چیزه... این -
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اش گرفته بود و این فرصت رو بهم داد که این بار غرق کیان از این همه گیجی من خنده

از خجالت زیاد طوالنی نشه و  های بهشتی لپش بشم اما سوال بعدیش باعث شد این لذتگودال

 !سرخ بشم

 !کنی، اون هم با این سر و وضع؟جا چه کار میاینتو  -

بار خدا رو بابت داشتن موهای بلندم برای اولین هام آتیش گرفت و لبم رو به دندون گرفتم ولپ

 .هام رو پوشونده بودشکر کردم که تا حد زیادی دست

 .هام رو لیندا آماده کردم حموم بعد لباسام... چیزه... من اومده بود -

 :کیان ابروش رو باال انداخت و گفت

 !جایی؟خب چرا هنوز این -

 :آب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم

 !آخه این، طوری راحت نیستم برم بین چادرها -

 .اش رو سمتم گرفتکیان بدون حرف پیراهن چهار خونه

 ولی آخه خودت چی؟ -

 .تیشرت هست برای خودم -

 زدم تا رو هاشآستین پوشیدم. برام گشاد و بلند بود.سریع ازش گرفتم و پشتم رو بهش کردم و 

 :گفتم و سمتش برگشتم. زدم گره رو لباس پایین و کردم باز و پایین دکمه چند و

 !مرسی واقعا مونده بودم چه کار کنم -

 !خیلی بهت میاد -

دو ازش دور شدم. قلبم  با گرفتم و گر دوباره. زد بهم چشمک یه بندش پشت و لبخند جذابی

قلبم کارخونه  زد! تعریف کیان چنان به دلم نشسته بود که انگار توعین قلب گنجشک تند می

اش جلوی چشمم بود. این چند ثانیه انگار آبنبات سازی راه افتاده بود! چشمک شیطونش همه

ینی لحظاتم نگذشته بود انداخت! هنوز چند دقیقه از شیردلم رو به ضعف میتکرار بود و برام رو 

که یادم اومد کیان سادنا رو داره و این حرکاتش برای من کامال بی منظور بوده! حتما کلی به این 

سرخ و سفید شدن و فرار کردنم خندیده! دیگه تو کارخونه آبنبات سازی قلبم خبری از  خجالت و
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دن! قطره اشک سمجی از شیرینی نبود؛ تولیدی زهرمار بود انگار من محکومم به غمگین بو

ترین کار کیان پر ام که دلم برای معمولیهام چکید. من چقدر سادههام قل خورد و رو گونهمژه

 !برداشت کردم کشه و چقدر خیال باف و احمقم که از رفتارش سومی

 :گفتم قلبم به و کوبیدم امسینه توی با حرص

 «!قرار نباشآروم بگیر لعنتی! انقدر بی»

 :گفتم و کوبیدم بود نزدیکم که درختی تنه به همسرم 

 !هاش رو به روم نیار و کمتر رسوام کنتو هم انقدر دلبری»

 یه عشق خودم مچاله شدم. درد من یکی دوتا نیست که! پای درخت نشستم و تو سر خوردم و

نگاه  هاشون رواشقانهع باشی مجبور تو و باشه روت جلو مدام عشقت معشوق و باشی داشته طرفه

خوام های دلت مرهم بذاره! هربار که میکنی و دم نزنی! کسی رو هم نداشته باشی که رو زخم

 بهم تریمحکم سیلی روزگار باشم جسورتر خواممی که هربار خورم!قوی باشم انگار بدتر زمین می

تو درد کشیدن و غم  دونستی دخترتمامان وقتی اسمم رو گذاشتی بنیتا، انگار می !زنهمی

 !همتاستداشتن بی

 

 "کیان"

 بین انتخاب سختی !ذهنم خیلی درگیر بود. مونده بودم بین دو انتخاب، یکی عقلم و دیگری دلم

 عقلی! منه برای سرنوشت انتخاب دیگری و برسه من به تا منتظره هاستقرن که یکی بود؛ زن دو

ها طالب عشقی واقعیه! و دلی که بعد قرن گفتمی سرنوشت انتخاب دلیل و حکمت از مدام که

ام نیست اما شاید سادنا با عشقش بتونه مرهم قلب خسته هیچ زنی اندازه رز برام خواستنی نبود و

 .باشه! اما پس اون که برگزیده شده تا ملکه من باشه چی؟! با صدای سادنا به خودم اومدم

 کنی؟کیان عزیزم به چی فکر می -

 !مهمی نیستچیز  -

 !تو جلسه چی گفتین که اون دختر غربتی نذاشت من باشم -

 :تو صورتش غریدمدونم چرا از این لقب بی ادبانه سادنا به بنیتا حسابی به هم ریختم و نمی

 !حق نداری بهش بی احترامی کنی! اون ارشد توعهکنه، اما تو دیر یا زود بنیتا بهت اعتماد می -
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 !چطوری آبروم رو برد؟آخه کیان ندیدی  -

 :هاش و لحن مظلومش کامال خلع سالحم کرد اما با لحن محکمی گفتمکه بغض چشمبا این

کم به دست میاد  -برای جلب اعتماد بقیه باید صبور باشی، اعتمادی که تو اوج آرامش و کم -

 !تر از اعتماد از روی اجبارهباارزش

 !گیرهباال می دش روخو خیلی نمیاد؛اما من ازش خوشم  -

 رو خودت باشه خطرناک هایدشمنی ساز زمینه تونهمی حسادت! سادنا چون واقعا باال هست -

 !نکن درگیرش

خورد کنه و شخصیت من رو من حسود نیستم، فقط دارم میگم اون دختر داره زیاده روی می -

 !کنهمی

گفت تو به جلسه دعوت نیستی تو خودت باید با رفتارت شخصیتت رو نشون بدی، سیا که بهت  -

 !اومدیپس نباید می

 !کنی؟ی ایکبیری طرفداری میاصال تو چرا داری دائم از اون دختره -

 !من از کسی طرفداری نکردم فقط دارم میگم صبور باش و مراقب رفتارت باش -

 !نه اون دختره برات بیشتر از من اهمیت داره -

نگی به موهام زدم و به این فکر کردم سادنا این چند قرن بعد هم با قهر گذاشت و رفت. کالفه چ

ها کش مکش با قدر نچسب و لوس بوده یا جدیدا این مدلی شده؟ بعد ساعتاخیر هم همین

 رفتم رودخونه از قسمت اون وسایلم رو برداشتم و .خودم تصمیم گرفتم برای آرامش آب تنی برم

 رسیدم ناب جای یه به های خاردار گذشتم،ز بوتهتی اوق .کرده حموم پیش روز چند گفت سیا که

 .افتاد بود زدن قدم حال در پریشونش موهای و موزون اندام با که دختر یه به نگاهم که

بوی خونش رو حس نکردم؛ شاید به خاطر جادوی جادوگرهای اتحاده که برای حفظ جون بنیتا 

نشد، ولی با این حال گارد دفاعی همه جا گذاشتن. انقدر آشفته بود که حتی متوجه حضورم 

 برگشت سمتم اش گذاشتم که از ترس لرزید. وقتیروی شونهخودم رو حفظ کردم و دستم رو 

 نظر به سردرگم و گیج هنوز اما رفت و بست رخت هم اون ترس انگار !بنیتاست فهمیدم تازه

و چندباری صداش دم ش عصبی. نیست مناسب لباسش فهمیدم و کردم نگاهش تردقیق. رسیدمی

 !زدم اما انگار تو هپروت بود
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جا بودنش رو فهمیدم لبم که هیچ، این بار بلندتر صداش زدم که به خودش اومد. وقتی دلیل این

کل اعضا و جوارح بدنم با تموم وجود لبخند زد. پیراهنم رو بهش دادم و اون مشغول پوشیدن 

ها برعکس بنیتا دنبال دیده باشم! اون تو این موقعیتشد. یادم نمیاد همچنین رفتاری رو از سادنا 

ها لباس رو خودنمایی بود و اصال این چیزها براش اهمیت نداره! وقتی با یه گره و تا زدن آستین

تر شد و بی اختیار ازش تعریف کردم و بهش چشمک زدم و بیشتر کیپ تنش کرد لبخندم عمیق

 ...هاش شبیه رز منه! ولی سادنارفتار این چقدر خجالت کشید و فرار کرد.

 باهم رو سادنا و بنیتا نباید وقتهیچ من. بیام بیرون سریع سرم رو تکون دادم تا از این فکرها

 مشترک نکته تنها کنم فکر و دارند تفاوت باهم آسمون تا زمین اندازه چون کنم؛ مقایسه

فتادم که باز باید تغذیه خون داشته ا بنیتا یاد فکر این با! بودنشونه خوناشام و بودن زن جفتشون

ها میریم و ها هم روز برای شکار حیونها شب، بعضیجا اومدیم به نوبت بعضیباشه. از وقتی این

کنیم اما بنیتا این چند مدته اصال در خواست خون نکرده و سری قبل هم بیهوش خون تغذیه می

که راحت خودش رو کنترل کرد تر از اینبود و بعدش هم از روی غریزه از خون ما خورد و عجیب

 .و عقب کشید

تونه به این تعادل برسه که بنیتا تو چند روز بهش رسیده! این یه خوناشام قبل بیست سال نمی

 موهای خرمن اون با بنیتا که شدچی دونمنمی رفتم، آب توی دختر کلکسیون غافلگیریه!

ه صورتم کوبیدم بلکه فراموش کنم فکر ب آب مشت چندین. اومد هامچشم جلوی باز قشنگش

کنم برای اینه که تاحاال اون رو با موی باز ندیده بودم، آره دلیلش حتما همینه! واقعا خجالت و 

های سپید، انقدر درگیر یه چیز های سپید آسیا و پادشاه خوناشامتاسف داره رئیس بزرگ خوناشام

 !ظاهری بشه

اه اعالم بشه بعد برن و از من پیشش شکایت کنن، ولی های سپید منتظرن پادشهمه خوناشام

 خالکوبی به نگاهم! منم پادشاهشون که دونننمی ام،دونن من خود قانون و محاکمه و قاضینمی

 القا بهم رو محبت از لطیفی حس که کشیدم روش دستی. افتاد امقوه استخون از ترپایین

ها ام نیست! باید بفهمم کدوم گروهلکه برگزیدهم و من پادشاهی کردن فاش وقت االن ولی کرد

 !قراره به من پشت کنن و از روی اجبار با بنیتا پیمان اتحاد ببندن
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رفتم که دیدم سادنا با لباس خیلی بازی وارد آب شد و لبخند جذابی زد داشتم از آب بیرون می

 جوابی ها اومده وبا همین جاکه از چادرش تا اینخورد؛ ایناما یه سوال فقط تو ذهنم چرخ می

 مگه! بود؟ مردها همه مال زیباییش و کردمی عاشقی ادعای چطور .کردمنمی پیدا براش آره جز

 اشتراک به او غیر زنی با رو ظاهریم هایجذابیت حتی و هامبرخوردی خوش و هامخوبی من

 .کنممی گیری سخت زیادی من هم شاید کنه؟می رو کار این اون که ذاشتممی

هاش هم نکردم. هام رو تن کردم و رفتم و توجهی به صدا زدنای لباسبدون توجه بهش گوشه

ای زار ها در حال تمرینن، حتی سیامند تنبل هم با قیافهزمین مقدس برگشتم که دیدم گروه

 و بودهای درهم باال سرش ایستاده کرد. وقتی نگاهم به بنیتا که با اخمایستاده بود و تمرین می

 رو بشر این تونهمی من عصبانیت و بنیتا هایگیریسخت فقط فهمیدم افتاد، دادمی تذکر بهش

  !برسه سیا داد به خدا باشه کی سوم نفر نشه بازی نشه سه تا! کنه کاری انجام به وادار

از گوشه ای نشستم و خیره شدم به قیافه جدی بنیتا که همون موقع آیین آمد و کنارم نشست و 

از این نگاه خیره و با  .گوشه چشم نیم نگاهی بهش انداختم که دیدم نگاهش به بنیتاست

 !منظورش حسابی کفری شدم دلم میخواست گردنش و بشکنم

 چه دلیلی داره اینطور وقیحانه خیره بشه به بنیتا؟

 !همون لحظه صدایی از درونم بهم گوش زد کرد چه دلیلی برای عصبانیت خودت وجود داره؟

 !لحظه ای شوکه شدم! واقعا چرا باید از نگاه آیین انقدر کفری و عصبی بشم؟

 !مگه بنیتا کی من میشه؟

 صدای آیین منو از افکار درهمم بیرون کشید

 به نظرت ما پیروز این نبردیم؟ -

 :نیم نگاهی بهش انداختم و با جدی ترین لحنم گفتم

م بخاطر ضعف های خودمه من به بنیتا ایمان حتی اگه یه درصد شک داشته باشم به باخت اون -

 !دارم بیخود که برگزیده نشده

 :آیین سرشو تکون داد و گفت

 .تو فکر اینم راهی پیدا کنم که بنیتا بتونه گرگینه بشه-

 :با این حرف خون تو رگ هام منجمد شد با سوءظن نگاهش کردم و گفتم
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 !یه بار دیگه تکرار کن چی گفتی؟-

 .هی ام تا بنیتا گرگینه بشهگفتم دنبال را-

زمان صدای هین بعد این حرفش چنان کوبیدم تو دهنش که خون از گوشه لبش سرازیر شد و هم

 !کشیدن سودا و بنیتا که از نزدیک شاهد این کار من بودن بلند شد

 :انگشت اشارم رو به طرفش تهدیدوار تکون دادم و گفتم

 !که به زبون بیاریشنت و میریزم چه برسه به اینیک بار دیگه به این موضوع فکر کنی خو -

 !به تو مربوط نیست-

 !از این همه پررویش خونم به جوش آمد دلم میخواست خرخرشو بجوم

 .مون قرار گرفت اما نگاه های ما به هم بوددوباره خواستم برم طرفش که بنیتا بین

 :بنیتا داد کشید

 !این معرکه مسخره برای چیه؟-

 :نگفت اما من از الی دندونای چفت شدم غریدمآیین چیزی 

 !ایشون دنبال راه برای تبدیل تو به گرگینه میگرده -

درخت پشتش و تو  بنیتا حسابی اخم هاش تو هم گره خورد یغه آیین و گرفت و کوبیدش تو

 :صورتش غرید و گفت

 !م نگیرچند بار باید برات تکرار کنم که تو مسائل من دخالت نکن برای من تصمی -

 :آیین با من من گفت

 اخه..م..ن من-

 :بنیتا با داد گفت

 !ها؟ تو چی -

 .آیین سرشو پایین انداخت

بنیتا با حرص هلش داد و بعد برگشت سمت ما چشمای گر گرفتش و دندونای نیش بیرون زدش 

 !طوری ندیده بودمشهمه و همه نشون از عصبانیت بیش از حدش بود تا حاال این

 :ی به همه انداخت و با صدای دورگه از عصبانیت فریاد زدیه نگاه کل
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 هر دست زیر افراد چه ها سرگروه چه دیگه بار یک فقط اگر میگیرم تصمیم و منم جا قانوناین -

 .کنم کار چه باهاتون دونممی کنه دخالت کارم تو کدوم

 .بعد هم با مشت های گره شده و قدم های محکم به طرف چادرش رفت

 (بنیتا)

دونستم با چه زبونی به این آیین احمق بفهمونم تو کار من دخالت عصابم خورد شد دیگه نمی

 !نکنه

 !کشیدم و زدم چنگ با حرص تموم کتاب های رو میز و پرت کردم زمین و موهام رو

 جلوش تونممی همون موقع سیا آمد تو چادر با بغض نگاهش کردم تنها کسی که این روزها

 ضعیف باشم و کمی از بنیتای جدی فاصله بگیرم! اونه

 .داداش مهربونم که عین کوه تکیه گاه من شده

 .داشتم نیاز آغوش این به قدرچه کرد نوازش بدون حرف بغلم کرد و موهام رو

 بدون ها ساعت میخواست دلم درگیره ذهنم و فشارم تحت جهت همه از که تو این روزهایی

باز دم های گرمش و  به ضربان آروم قلبش گوش بدم و دم و روم بگیرم وآ سیا بغل تو حرف

 !بشمارم

دونم چقدر گذشت که از بغلش آمدم بیرون اما وقتی نگاهم به پیراهنش افتاد از خودم نمی

 .خجالت کشیدم یه دایره بزرگ از اشک هام روی پیراهن لیمویش شکل گرفته بود

 !با من پاک کنی چه کردی؟! فقط مونده بود دماغتو اه دختر ببین با پیراهن نازنینم-

 :زبونم براش در آوردم و گفتم

 داداشم شدی برای همین پس به چه دردم میخوری!؟ -

 :موهامو بهم ریخت و با لبخند مهربونی گفت

 !دلقک کوچولو-

 :سرمو گذاشتم رو پاهاش و گفتم

کس نباشه فاصله بگیرم و برم جایی که هیچخواد از همه آدمای دورم سیا دلم گرفته. دلم می -

 !خودم باشم و خودم دور از هیاهو تموم مشکالتم
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روحیت داره فقط  بنیتا فرار کردن راه مناسبی نیست چون نه مشکلت حل میشه نه تغییری تو-

 .داری صورت مسئله رو پاک میکنی

این جنگ یه طرف  داغونم سیا خسته شدم کم آوردم ظاهرم و حفظ میکنم اما از درون خراب و -

احساسم به کیان یه طرف و ثابت کردن خائن بودن سادنا یه طرف و جدیدا کنترل آیین برام 

 !کنه که برای اعضای گله اش هم سو تفاهم پیش آمدهمشکل شده انقدر داره تو کارم دخالت می

ی هستیم جز صبر و شرایط تو االن اما اینا و فالن و کن تحمل بگم و بدم شعار خوامبنیتا نمی -

 .راهه تو قشنگی روزهای سخت روزهای این تحمل چاره ای نداریم من دلم روشنه که ته

 !هر وقت دلت گرفت بیا پیش خودم

 !کردم؟سیا چه جوریه که تو هم سوهان روح منی هم آروم جونمی اگه تو رو نداشتم چه می -

 !برای خودم این از یمن وجودمه چه کنم دیگه نعمت بزرگی هستم-

 .مشت آرومی به شکمش زدم

 :که گفت

 !آروم بگیر بچه چقدر ول میخوری-

 !بگیر بکپ ببینم بلدی ساکت باشی تا من یه چرت بگیرم امروز حسابی تمرینم دادی خستم

 وجود دهنده نشون این و سوختن به کرد شروع خالکوبیم که یکهو چیزی نگفتم و چشام رو بستم

 :بود سریع نشستم که سیا غر زدیاه س های خوناشام

 !مگه نمیگم آروم بگیر-

 :آروم گفتم دستم رو جلو دهنش گرفتم و

 !هیس مهمون ناخونده داریم -

با تعجب نگاهم کرد که همون موقع بوی نم شدید آمد و فهمید منظورم چیه سریع از چادر بیرون 

 !رفتیم

 !به چشمم خورد تا گرگینه یاغیتعداد زیادی خوناشام سیاه و حدود ده

 !به نسبت تعداد ما کم بودن اما حمله ناگهانیشون همه رو سر در گم کرده بود

 :یکی از خوناشام ها جلو آمد و انگشتش سمتم گرفت و گفت

 !ما با شما جنگ نداریم فقط این رو به ما تحویل بدین-
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  صداش آشنا بود اما چهرش و به یاد نمی آوردم

 :کیان با پوزخند گفت 

تونه ریان جدیدا خیلی خوش اشتها شدی فکر کردی کسی که با بنیتا عهد بسته به راحتی میب -

 !پیمانش رو بشکنه؟

 :بریان پوزخندی زد و گفت

 !بینم که هنوز ما رو فراموش نکردیبه! رئیس بزرگ! می-

 :کیان هم متقابالً پوزخندی زد و گفت

 !کسی که دشمنش و فراموش کنه زندگیش رو باخته-

 :هم کشید و گفتیان اخم هاشو توبر

 !برای آخرین بار میگم این دختر و به ما تحویل بدین و در عوض جونتون رو بخرین-

 !آیین با عصبانیت ساکت باشی و گفت و سمتش حمله کرد

  !گلهسگ که بریان جاخالی داد و گفت: صدای واق واقت خیلی رو مخه

 !وع کننده جنگ باشندهمین حرف بریان کافی بود تا گله آیین شر

 .رامونا درگیر بودبریان با آیین و

 زمان با دو تا خوناشام درگیر بودکیان هم هم

با اولین ضربه ای که خوردم به خودم آمدم و مبارزه رو شروع کردم و کمتر از پنج دقیقه ده تا 

 .خوناشام سیاه رو نابود کردم

که به محکمی از گرگینه یاغی خوردم با اینصدای فریاد از درد کیان حواسم رو پرت کرد و ضر

قفس سینم از درد مچاله شده بود نگاهم پی کیان بود که دیدم پهلوش زخمی شده ولی با این 

 .حال در حال مبارزه بود

خواستم برم سمتش که یکی از پشت موهام رو کشید و مانع شد. با آرنج کوبیدم تو سینش و بعد 

 !با یه لمس خاکسترش کردم

 .کردنددادن که من به سمت کیان برم یکی بعد دیگری بهم حمله مین نمیامو

 !حواس پرتم باعث شده بود تمرکز کافی رو مبارزه نداشته باشم و بیشتر ضربه بخورم تا بزنم

با ناله بعدی کیان با تموم توانم سمتش دویدم و خوناشامی که دستش و تو سینه ستبر کیان فرو 
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 .م و تو یه حرکت خاکسترش کردمکرده بود رو عقب کشید

عصبی کرده بود شروع کردم دور خودم چرخیدم و گرد بادی درست  وضعیت کیان حسابی منو

کردم و تمرکز همه رو به هم زد و همین برای من کافی بود که گوله های آتش رو به سمت گروه 

 !بریان بفرستم

 !توچند ثانیه نصف گروهش سوختن و خاکستر شدن

 :رو به بریان کردم و گفتم ایستادم و

 و کنیمی جمع و بساطت یا ببینی و گروهت افراد شدن جزغاله و بایستی خوایهنوزم می -

 !چاک؟ به میزنی

 :زد و صورتش از حرص به سرخی میزد فریاد زدبریان که از نبرد تن به تن نفس نفس می

 !د تری سراغت میام منتظرم باشکنم این بار با سپاه قدرتمنفکر نکن به راحتی عقب نشینی می-

 :منم متقابالً فریاد زدم

این یه بخش کوچیکی از قدرت و توانایی های من بود بی صبرانه منتظر لحظه نابودی تو و  -

 !متحدینت هستم

 .و در یک چشم به هم زدن غیب شدن و سوزش خالکوبیم تازه آروم گرفت

رگینه ها زخمی شده بودند که الهه ها در م بخش کوچیکی از پری ها و گکردنگاهی به افرادم 

  .حال پانسمان و تیمار کردن اون ها بودن

  .یهو یاد کیان افتادم و رفتم سراغش

 !هم جواب گو نبوددیاکو باال سرش بود ولی انگار دست های درمانگر دیاکو

سعی کردم مثل سری قبل تمرکز کنم رو خوب شدن کیان و دستام رو گذاشتم رو زخم 

پوشوندن و گرمای لذت بخشی از  عمیقیش که پروانه ها از کف دستم خارج شدن و جای زخم و

 !کف دستام متساعد میشد که نشون از درست بودن کارم بود

که دیدم جای زخمش بسته شده و خونریزی نداره نبضش رو  بعد چند دقیقه دستام رو برداشتم

 .م راحت شدچک کردم وقتی از منظم بودنش مطمئن شدم خیال

 رو رامونا حضور که بستم نفس آسوده ای کشیدم و به نزدیک ترین درخت تکیه زدم و چشام رو

 .کردم حس
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 !طولی نکشید که صداش مهر تاییدی رو تشخیصم شد

 !بانو حالتون خوبه؟ -

 :سرمو تکون دادم و بعد تر کردن لب های خشکم زیر لب ناله کردم و گفتم

 !ون نیاز دارماره خوبم فقط به کمی خ -

همون لحظه عطرخون کیانا پیچید زیر بینیم با تردید چشمام رو باز کردم که لبخند مهربونی زد 

 .و به دستش اشاره کرد

 !برام سخت بود که از خون خانوادم تغذیه کنم یه جورایی شرمم میشد

 !ولی انگار تنها راه نجاتم از این عطش و تشنگی مزخرف فقط این بود

 !از خونش نوشیدم ندونای نیشم و تو رگش فرو کردم وبه آرومی د

که کامال سیر نشده بودم اما کمی از عطشم کم شده بود. بعد یک دقیقه کنار کشیدم با این

میدونستم که کیانا تازه تبدیل شده و بدنش مقاومت کافی رو برای یک مبارزه رو نداره چه برسه 

 !خون دادن بعد مبارزه

 .ودم آمدمبا صدای آریو به خ

 !کنیم؟ کار چه دادن فوری جلسه درخواست بنیتا همه سرگروه ها-

با این حرف کامال وا رفتم توضیح و متقاعد کردن بقیه و اونم تو این شرایط چیزی بود که االن 

 .آمادگیش رو نداشتم

حمله  شد این جلسه رو لغو کنم چون افراد اتحاد کمی نگران این بی نظمی وولی با این حال نمی

 های ناگهانی بعدی بودند و اگه کاری نکنم ممکنه

 .باعث چند دستگی تو اتحادم بشه و این به ضرر منه

 :نگاه خسته ای به آریو انداختم و گفتم

فقط قبلش به خون احتیاج دارم ضربه سنگینی به قفسه سینم برخورد کرده دردش داره امونم  -

 !عظله سینم به خون احتیاج دارممیبره برای سریع تر شدن پروسه ترمیم  و

 :آریو سرشو و تکون داد و گفت

 !گردمصبر کن االن برمی-

 !بعد رفتن آریو نگاهم ناخداگاه کشیده شد سمتی که کیان بود
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 سادنا کنارش بود و کیان خیره به اون بود

 .انگار درد قلبم هزار برابر شد لبخند تلخی زدم من برای هر نفسش تب میکنم

 !راشی که رو بدنش می افته درد میکشم اما بازم هیچ سهمی از محبتش ندارمبرای هر خ

 !چشمام بباره ناخداگاه چشمام لباب پر از اشک شد و منتظر تلنگری بودم که سد اشکام بشکنه و

 دیگه فهمه احساسم روبینه چرا نمینمی بغضِ تو گلوم هی بزرگ و بزرگ تر میشد چرا کیان منو

 .ی بهش ثابت کنم هیچ کس اندازه اون تو این دنیا برام اهمیتی ندارهونح چه به باید

دادم اما که خوردن خون از رگ و ترجیح میآریو برگشت با سه بطری با خون های مختلف با این

 .چیزی نگفتم

 :اما اون متوجه نگاه اشک آلودم شد و با هول و ترس پرسید

 !چیشده بنیتا حالت خوبه؟-

 !ث شد بقیه با نگرانی دورم جمع بشنو همین سوالش باع

 !بغض آلودم رسوام کرد سعی کردم عادی جواب بدم اما صدای لرزون و

 !خوبم چیزیم نیست! فقط کمی درد دارم -

 .از بطری ها رو از دستش کشیدم و یه نفس خونش و خوردم و بی محابا یکی

 .خواست دست از گلوی بیچاره من بردارهولی انگار این بغض نمی

 :شیشه دوم و سوم هم خوردم و به رامونا گفتم

به همه مجروح ها رسیدگی کنین و اتاق کنفرانس رو آماده کن برای یک ساعت دیگه جلسه  -

 .بذاریم با همون افراد جلسه قبلی

 !اینو گفتم تا غیر مستقیم به سادنا بفهمونم هیچ جایی تو جلسه نداره

 !سیا زیر بازوم و گرفت و بلندم کردبه سختی داشتم از جام بلند میشدم که 

 :خواست منو سمت چادرم ببره که گفتم

 .نه بریم سمت رودخونه ترجیح میدم تو فضای باز استراحت کنم -

 .با این که راضی به نظر نمی رسید راهش و سمت رودخونه کج کرد

 روی رو، وقتی رسیدیم نشست و به پاهاش اشاره کرد منم از خدا خواسته دراز کشیدم و سرم

 .گذاشتم پاهاش
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 .از پایین به چهره اش خیره شدم

 !فک منقبض شدش و اخم های تو هم تنیدش نشون از عصبانیت بیش از حدش بود

این سیامند آروم و عصبی برام دوست داشتنی نبود من دلم داداش شیطون و خوش خنده خودم 

د بده دلم سیایی رو میخواست که خواست که حواسم و از دردام پرت کنه و بهم آرامش و امیو می

 !مثل قبل اذیتم کنه تا منم تالفی کنم و بعدش باهم کلی به این بچه بازی هامون بخندیم

 :آخرش هم طاقت نیاوردم و پرسیدم

 !درهمی؟ و شده سیا چرا انقدر اخموچی -

 .فکش منقبض تر شد اما چیزی نگفت

دستای ظریفم  دستای مردونش و تو و دیدن این وضعیتش حسابی نگرانم کرد سر جام نشستم

 :گرفتم و گفتم

 !خوای بگی چیشده؟داداشی نمی -

 !آمد پایین و همون تیری شد تو قلبم قطره اشک الماس گونه ای از چشمای مشکیش قل خورد و

 چی باعث شده سیامند شیطون و شر و به این حال بندازه؟

خیره شدم که حاال بخاطر اشک براق  صورتش و سمت خودم چرخوندم و تو چشمای مثل شبش

 !شده بود

 !کرد اما هنوز ساکت بود و حرفی نمیزداونم خیره نگاهم می

 !ترسونیسیامند چیشده یه چیزی بگو داری منو می -

 :با صدای دورگه ای از بغض و عصبانیت جواب داد

 ! چی بگم وقتی کاری ازم برنمیاد -

 چی تو رو انقدر بهم ریخته؟ خب بگو -

 !خیلی دوست داری بدونی؟-

 :گفتم اطمینان با و دادم تکون سرم رو

 !آره چون برام مهمه -

 :لباشو تر کرد و گفت

 قلب برای تونمنمی کهاین. کنهمی بد ذره داری آب میشی حالم رو -که تو جلو چشمام ذرهاین -
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 !کنم کاری پاکت و کوچولو

شد دلیل ناراحتیش خودم باشم چکید باورم نمیهام ناباور بهش نگاه کردم قطره اشکی از چشم

 !کردم برای سیا انقدر مهم باشم که حال بدم روش تاثیر بذارهیک درصد هم فکر نمی

 :سیا بغضش و به سختی قورت داد و ادامه داد

فکر کردی نفهمیدم تموم حواست تو مبارزه پی کیان زخمی بود و برای همین ضربه خوردی  -

طور درد ضربه ها رو به جون خریدی که بری سمتش! یعنی انقدر دوستش فکر کردی ندیدم چه

 !کنی؟داری که خودت رو فراموش می

حرفی نداشتم بزنم دلم منو رسوا کرده بود پیش کسی که مرهم زخماش بود کاش به جای سیا 

 .فهمید دوستش دارمدید و میکیان میدید این حالم رو کاش می

 :ا حرص گفتبه هق هق افتادم که سیا ب

 !بینهاز کیان متنفرم که انقدر بی توجه به تو، که دل بسته به یک خائن و عشق پاک تو رو نمی-

شدت گریم بیشتر شد که سیا بغلم کرد و منم سرمو گذاشتم رو شونش و پیراهنش رو تو مشتم 

 !فشردم

 .لرزش شونه های سیا هم نشون از گریه های بی صدای مردونش بود

 مرحومم ز این همه محبتی که سیا بهم داشت چقدر خوب بود که خدا عوض برادریدلم لرزید ا

 .داد بهم و سیامند

 :بعد چند دقیقه که آروم تر شدم گفتم

 !داداشی خیلی دوست دارم خیلی -

 :و گفت کرد نوازشسیا موهام رو 

ولی دیگه طاقت بنیتا بیشتر از چیزی که فکرش و بکنی برام عزیزی من ستاره رو از دست دادم - 

ریزی و کاری از منه دونی وقتی ناراحتی و اشک میاز دست دادن یه خواهر دیگم رو ندارم نمی

 .قدر از خودم متنفر میشمبی عرضه ساخته نیست چه

 :لبخند مهربونی به صورت در همش پاشیدم و گفتم

که هستی!  دونی میون این هم بد بیاری و غم و درد چقدر خوشحالم که دارمتتو نمی -

دونی چقدر وجودت باعث میشه آروم بشم سیا وقتی وارد گروه شما شدم هیچ وقت فکر نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 218 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

کردم قراره تحت تاثیر دو نفر از اعضای گروهتون قرار بگیرم مدام فکر رفتن تو سرم بود که نمی

 .بعد آموزشم برم دنبال زندگیم اما خبر نداشتم سرنوشت برام از دوتا عشق نوشته

ی که سهم من و قلبم نیست و فقط درد و غم ازش بهم میرسه و عشقی برادرانه ای که یه عشق

 .قراره مرحم زخمای عشق اولم بشه

دونی سیا واقعا راسته که میگن خدا اگه دردی به آدم بده درمونش هم میده تو هم درمون می

  دردامی مُسکن روح و جسم خستمی

 :سیا منو تو بغلش فشرد و گفت

 !ی کن جوجه قلب داداشت ضعیفه هاکم دلبر -

 :خنده ریزی کردم که سیا با مهربونیت گفت

 یکمی بخواب کوچولو تا زمان جلسه زیاد نمونده-

  منم بدون حرف دوباره رو چمن کنار رودخونه دراز کشیدم و سرمو گذاشتم رو پاهای سیا

 !ی خبری بردچیز زیادی طول نکشید که خستگی بهم غلبه کرد و خواب منو به دنیای ب

 (کیان)

 که بار هر چرا دونمنمی کردمی وقتی چشام رو باز کردم سرم رو پای سادنا بود با مهربونی نگاهم

 ازش جنگ مورد در داشتم میکنم فراموش و چیز همه لبخندش دیدن بعد میشم ناامید ازش

انرژی کافی برای بلند م. دلم شور زد براش اما شد بنیتا برای آریو نگرانی متوجه که پرسیدممی

شدن نداشتم همون موقع هایکا دو بطری خون برام آورد بعد نوشیدنش خواستم برم سمتش که 

 !شنیدم گفت یه ساعت دیگه جلسه است و بعد با سیا رفت

چرخه نکنه چیزی بینشون پیش آمده و من بی چه دلیلی داره سیامند انقدر دور و بر بنیتا می

 !خبرم

تونه با زیر دستش ارتباط داشته باشه قوانین خوناشام هاست و هیچ کس نمیاین رابطه خالف 

 !چرخهدونه چرا بازم با بنیتا میممکنه بنیتا اینو ندونه اما سیامند که از این قانون می

 !ها پرت کردصدای سادنا حواسم رو از اون

زبون بی زبونی داره به دیدی کیان! دیدی بازم منو ضایع کرد گفت اعضای قبلی جلسه بیان با  -

 !من طعنه میزنه اما تو هیچ کاری نمیکنی



 

 

 WWW.98IA3.IR 219 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 :نفسم و کالفه فوت کردم و گفتم

 !تونم رو حرف برگزیده حرف بزنمباید صبور باشی تا بهت اعتماد کنه من نمی -

 !تو باید از حق زنت دفاع کنی کیان-

 !زسادنا من هنوز پیوند خونی با تو نبستم پس تو زن من نیستی هنو -

 !یعنی بعد چند قرن صبر کردن الیق این نیستم که منو زن خودت بدونی؟! واقعا که کیان -

 ...نه منظورم این بود که -

 :پرید وسط حرفم و گفت

 !نیاز به توضیح نیست. خیلی روشن حرفت رو زدی و منم فهمیدم -

 !بعد هم با گریه گذاشت رفت

 !از طرفی دلم میگه سادنا لیاقت این جایگاه رو دارهگ زدم خدایا چه کار کنم چن کالفه موهام رو

 از طرفی ملکه برگزیده من اون نیست

 !موندم بین دوراهی عقل و قلبم

 .شروع کردم به قدم زدن که دیدم رسیدم به نزدیک رودخونه

از اون فاصله سیامند و بنیتا رو بغل هم دیدم فاصلم باهاشون خیلی زیاد بود و خارج از قدرت 

 !خوناشامیم بود که بفهمم چی میگن اما همین بغل هم بودنشون گویای همه چیز بود شنوایی

 .گفت که بنیتا عین خواهرشهخودی میپس سیا بی

 و چرا منه احمق زودتر بهشون شک نکردم؟

 .حاال میفهمم دلیل جلز و ولز زیاد سیا برای تبدیل کردن بنیتا چی بود

 .ین پافشاری ها برای اینه که فرشته مرگ و از دست ندیمهم باور کرده بودم همه او منه ساده

 خواست برم جلو و بزنم زیر گوش جفتشون و البته گردن سیا روهم بشکنمخیلی دلم می

جا تو این وضعیت اضطراری که معلوم نیست دوباره هدف قرار بگیریم و بهمون حمله بشه اینا این

 !زنن و خوش میگذرونننشستن تو بغل هم و معلوم نیست از چی حرف می

 .با عصبانیت مسیر رفته رو برگشتم

 .دیگه سکوت بی فایدست باید زودتر اعالم کنم که پادشاه خوناشام های سپید شدم

 !و شاید این درجه باعث بشه سیامند از ترس مجازات پادشاه دست از این دور زدن قوانین برداره
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 !ین قانون رو ندارمهمیشه با این کارش کنار آمدم ولی تحمل شکستن ا

به سمت شهر دویدم و تو نزدیک ترین کافینت برای همه ایمیل فرستادم که تا آخر امشب باید 

 جواب متحد شدن یا نشدنشون رو بفرستن

 !چون پادشاه جدید انتخاب شده و به زودی باید تاج گذاری انجام بشه

رفتن برنگردم شهر این رفت و یه تبلت و مودم بی سیم هم تهیه کردم که دوباره برای جواب گ

 .آمدهای بی برنامه ممکنه خطرناک باشه

رفتن تو چادر کنفراس سریع تبلت و مودم و گذاشتم تو وقتی رسیدم همه سرگروه ها داشتن می

 .چادرم و منم راهی جلسه شدم که دیدم سیا و بنیتا دست در دست هم رسیدن

 .نداختم و وارد چادر شدمدندونام رو به هم سابیدم و نگاه عصبی بهشون ا

 !گرفتم قطعا االن جنازه سیا در حال دفن شدن بوداگه جلو خودم و نمی

 (بنیتا)

تا خواستیم وارد چادر بشیم کیان و دیدم دوباره ضربان قلبم باال رفت و دلم براش ضعف رفت 

 ...اما

 .نداخت و وارد چادر شدا بهمون بدی نگاه اما انگار اون خیلی عصبی بود!

 :و به سیا گفتمر

 !این چش بود؟ -

 :سیا هم با بی قیدی شونه هاش رو باال انداخت و گفت

 !البد باز سادنا رو عصابش پیاده روی کرده -

 :با شنیدن اسم سادنا آهی کشیدم که سیا هولم داد سمت چادر و با تاکید گفت

جلسه و حرفایی که باید االن وقت فکر کردن به اون دوتا نیست االن تموم تمرکزت رو بذار رو -

 !بزنی

 .سرمو تکون دادم و وارد چادر شدم و رفتم سرجام که بین کیان و آیین بود نشستم

 :و گفتم

 !خب دلیل درخواست جلسه فوری شما چیه؟ -

 :سرگروه پری های سرخ گفت
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طور بی برنامه عمل کنیم بانو ما از گروه های دیگه بیشتر زخمی دادیم اگر بخواهیم همین -

 . گروهی که بیشترین آسیب رو میبینه گروه ماست

گیری امروز هم دلیلش فقط تفرقه بین شما بود وگرنه آمدن آریان من بی برنامه نیستم و غافل -

 !اونا ریسک بود دیدی که با دویست نفر آمدن و پنجاه نفره برگشتن

 :این بار سودا گفت

گیری ماهم خسارت جانی رنه بعد هر بار غافلجا امن نیست باید دنبال مکانی امن باشیم وگاین-

 .و مالی میدیم

 :گفتم و دادم تکون سرم رو

 مکان نقل بقیه بعد. کنه آماده رو اونجا بره نفر چند با باید رامونا مکانی رو در نظر دارم، فقط -

 !کنیم

 :بعد سکوت همگی گفتم

 !حرف دیگه ای باقی مونده؟ -

 :که آیین گفت

های سپید مالقات کردم ولی اون ها میگن بعد مالقات با شما تصمیم به اتحاد بانو من با گرگ  -

 !میگیرند

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 !خیلی خب هماهنگ کن جلسه ای بذار تا باهاشون حرف بزنم -

 :گفتم بود عصبی و برگشتم سمت کیان که هنوز اخمو

 شما چه کردین با بقیه خوناشام های سپید حرف زدین؟ -

 :هش هنوز رو به رو بود و اخماش هنوز در هم ولی جواب دادنگا

 !قراره تا آخر امشب بهم جواب بدن ولی همین قدر بدونین که راهی جز اتحاد ندارن -

  با تعجب پرسیدم

 !چطور ممکنه؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

 !میشه معلوم زودی به این هم -
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 :گفتم و دادم تکون سرم رو

 .الی چیزی ندارین جلسه رو تموم کنیمخیلی خب! اگه حرفی سو -

 :همه نه کوتاهی گفتن که رو به افسون و کمند گفتم

 .لطفاً آخر شب به چادرم بیاین کار مهمی باهاتون دارم -

 .بعد از تایید حرفم از چادر رفتن

 .کیان هم با کاغذ های جلوش درگیر بود

 .بودبا غم خیره شدم بهش حتی اخم هاش هم برام دوست داشتنی 

  !بداخالقی هاش برام شیرین بود

 !فهمیداین مرد صاحب تموم رویای دخترونم بود ولی نمی

 !قلبم دارم صاحب تموم محبتی که تو

 .گیرم کردهمین جور که خیرش بود با نگاهش غافل

 !کردکرد به منم میاما نگاهش عصبی و عنق و بود کاش از اون نگاه هایی که به سادنا می

 !گردی؟زی تو چهره من میدنبال چی-

 :طور نگاهش میکردم گفتمخودم و نباختم و همون

 !آره دنبال دلیلی برای این همه اخم و خشم تو چهره تو -

 :پوزخندی زد و با طعنه گفت

 !تونه منو عصبی کنههیچ چیز اندازه بی قانونی نمی -

 :ابروهام رو باال انداختم و با کنجکاوی گفتم

 !بزاره آقا حضرت های قانون رو پا کرده جرعت کی خب جالب شد. -

 !فهمی؟خودت رو زدی به اون راه یا واقعا منظورم رو نمی -

 !فهمم منظورت از این حرفا چیهمن که نمی -

خوام بدونم تو در جریانی که خوام قضیه رو باز کنم که بحث باال بگیره ولی میخیلی خب نمی -

 !رابطه با زیر دست ممنوعه؟

  آره خب -

 !دونی همه اعضای گروه من غیر خودم زیر دست تو حساب میشن؟و اینم می -
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 !کردعصابم کمی خورد بود و کیان با کش دادن این حرف ها داشت بدتر روش پیاده روی می

 !کن روشن برام و حرفت دونم تهکیان می -

 .کم تر با زیر دستات بُر بخور همین -

 منظورت چیه کیان؟ -

 :سیامند سر رسید و گفت همون لحظه

 !منظورش منم بنیتا -

 !یعنی چی یه جوری بگین منم بفهمم -

 :کیان پوزخندی زد و گفت

 !اونی که باید میفهمید، فهمید-

 :سیا بدون توجه به من رو به کیان گفت

ی خالف کس با رابطش که نیست تو گروه جز بنیتا محض اطالعت میگم آقای رئیس -

  !باشه قانون 

 !م دست منو گرفت و کشید بیرونبعد ه

 :کمی که دور شدیم دستم و کشیدم و داد زدم

 !نمیدی؟ و سوالم جواب چرا زدی کیان به بود چی هاچه خبرته سیا اون حرف -

 :سیا کالفه دست الی موهاش کشید و با مکث گفت

 .میممکه با هکنه من و تو باهم رابطه ای داریم! یعنی اینببین بنیتا کیان فکر می -

 کنهمی فکر موردم در جور هزار االن! فکرش رو شد تایید مهر هم تو هایخب دیونه اون حرف -

 !بدم توضیح براش برم بزار

 :تا رفتم برم دستم و کشید و داد زد

 کن بس! کیان کیان، یه بار شد عوض فکر کردن در مورد اون به خودت فکر کنی همش کیان،-

 .دیگه

 !از دستش بدماگه بهش نگم ممکنه  -

 !تو نه سادناست با کیان االن ببین کن باز و هاتتو االنم نداریش بنیتا چشم -

 ...ولی آخه -
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 :حرفم و بلند تر از قبل سرم داد کشید پرید تو

کنه؟ کیان سالمه؟ کیان خوای ادامه بدی تا کی؟ هی کیان چی فکر میتا کی می -

ببین اون اصال یک بار گفت بنیتا؟! یک بار توجه کجاست؟کیان چه مرگشه؟ کیان چه دردشه؟ 

 فهمید؟ هاتو نگاه معنی بار کرد بهت؟! یک

 خودشه؟ بخاطر دیدی که های آسیب نصف بفهمه شد بار یک

 حالی ذهنم و قلب به تونستمنمی اما جاست به و درست سیا هایدونستم تموم حرفکه میبا این

 ...از دست کنم

 .طرفه بردارمدست از سر این عشق یه 

 :با گریه نشستم رو زمین و و فریاد زدم

فهمی چون جای من نیستی من فقط عاشقش نیستم من فهمی؟! نه نمیخب دوسش دارم می -

 !بینی سر پام بخاطر وجودشهبه کیان و وجودش مبتالم اگه می

قدر ر چهکنه هم از نو منو میسازه این خاصیت عشقه هاون هم درده هم درمون هم نابودم می

 !خوبه همون قدر هم تخریبت میکنه

 :سیا با دلسوزی نگاهم کرد و گفت

اگه بهش برسی اسمش عشقه زندگیته اگه هم نرسی مشقه زندگیته و از قضا و قدر روزگار برای  -

 ...تو

 :پریدم تو حرفش و با گریه ادامه دادم

دونم کنی خودم نمیمیبرای من مشقِ، درسه، تجربس؟! این رو میخواستی بگی؟! فکر  -

 مرگ فرشته یه فقط کیان برای من میدونم خودم بَرم از فهمم؟! چرا سیا من همه حرفات رونمی

 !مشترکه اون با هدفش که ام برگزیده یک یا

تونم جلوی قلبم کنه اما نمیدونم از بیست چهار ساعت شبانه روز یک دقیقه هم بهم فکر نمیمی

تونم به مغز لعنتیم بفهونم انقدر فکر کردن بهش و برام براش نتپه. نمیبهش بفهمونم  و بگیرم و

تکرار نکنه؟! اصال تا حاال عاشق شدی سیا میتونی درک کنی حال یه عاشق رو که معشوقه اش 

 !سرش جای دیگه ای گرمه ها؟ میتونی؟

 :سیا با بد خلقی نشست و به درخت پشت سرش تکیه زد و گفت
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زندگیم که عاشقشون بودم اما بخاطر خوناشام بودنم از دست  یی توآره بنیتا بودن کسا -

دونست و حسرت داشتنش رو تا ابد به دادمشون یکیش ستاره خواهرم که تبدیل شدن و ذلت می

 !دلم گذاشت

یکم از حرفام خجالت کشیدم زیاده روی کردم آخه مگه میشه چندین قرن عمر کنی و کسی رو 

 .باشیزندگیت دوست نداشته  تو

 :اشکام و پاک کردم و با لحن دلجویانه ای گفتم

 .ببخشید سیا یکم زیاده روی کردم این روز ها خیلی تحت فشارم و زود از کوره در میرم -

 :نگاه عمیقی انداخت بهم و با لحن جدی گفت

ای نگه داشتنت کنارم بر بری دستم از ستاره عین هم تو بذارم که کن بیرون سرت از این رو -

 دستت از که میزنم رقم رو ها اتفاق ترین وحشتناک حتی زنممی ست به خطرناک ترین کارهاد

 .ندم

 .برای رسیدن به کیان کمکت میکنم هر کاری که الزم باشه میکنم برات

 !کنمشد، شد. نشد هم فکرش و به زور از اون مغز فندوقیت پاک می

 !رفتبعد این حرفش منتظر نموند با سرعت زیاد گذاشت و 

 .دونستم حرفاش بلف و بیخود نیست همین چند دقیقه پیش بهم ثابت کردمی

ترسید ولی بخاطر سیامند آدمی نبود که تو روی کیان بایسته و برعکس عین چی از خشمش می

 .من توهین بزرگی به اون کرد و حتی نایستاد که کیان جوابش و بده یا واکنشش و ببینه

 .گذرهکارش به سادگی نمیو من می دونم کیان از این 

 رو زیبایی بانوی بلند شدم دست و صورتم و با آب خنک شستم همین که خواستم بلند بشم

 به لبایی و رنگ ای فیروزه چشمای و گون الماس تاج و آبی پرنسسی لباس با که دیدم آب وسط

 !رز گل غنچه سرخی

 .به نرمی به سمتم می آمد

 :نزدیکم ایستاد و گفت

 !بانوی طبیعت و ملکه قدرت سالم بر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 226 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 :با تعجب جواب دادم

 !ملکه قدرت؟ -

 :لبخندی زد که چهرش رو زیباتر کرد و گفت

 !درست شنیدی ملکه قدرت -

 !شما کی هستی؟ -

من لیانا یکی از پرنسس های سرزمین رویا هستم که مأمور شدم تا خبر کامل شدن اتحادتون و  -

 !بهتون نوید بدمثمت جدیدتون رو که ملکه قدرته رو 

بعدهم وسط پیشونیم که ملکه چشمه نشان الماس زده بود و لمس کرد و زیر لب چیزی گفت که 

درست نفهمیدم ولی پروانه های طالیی از قلبم همراه با رنگین کمون نشان الماسم دورم 

 چرخیدن و منو بلند کردن و به آسمون بردند و همون لحظه صدای نجوا گونه لیانا به گوشم

 :رسید که گفت

 !ملکه از پرواز لذت ببر -

 !اولش متوجه نشدم اما همون لحظه رنگین کمون از دورم محو شد و پروانه ها به قلبم برگشتن

هر لحظه منتظر سقوط و برخورد درد ناک با زمین رو داشتم اما این اتفاق نیفتاده و در کمال 

 .رنگ رو شونه هام داشتم سیاهتعجب من دو بال 

 !بینمکردم دارم خواب میمثل رویا بود تا وقتی لمسشون کردم باورم نمیشد فکر میبرام 

 !تو ذهنم مسیر زمین مقدس رو به یاد آوردم دیدم که دارم به اون سمت پرواز میکنم

 .برای لحظه ای همه چیز فراموشم شد

 !و من غرق در شوقی کودکانه شدم

 ...رو کسیم بی کردم تنهاییم رو فراموش کردم عشقی رو که دوستم نداره فراموش

 نزدیک و هابا دیدن رامونا خواستم برم پیشش و همین که بهش فکر کردم درست وسط چادر

 .آمدم فرود رامونا
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و با فکر جمع کردن بال هام رنگین کمونی دورم پیچید و بال هام انگار غیب شدن ولی در عرض 

ی که دورم بود بهم احترام گذاشتن و یک صدا چند ثانیه تموم الهه ها و پری های سرخ و هر کس

 :گفتن

 .دورد به ملکه قدرت بنیتا -

 :به لیندا که کنارم بود و سرش پایین بود گفتم

 جا؟چه خبره این -

 :آروم جواب داد

 !بانو حلقه اتحاد شما تکمیل شده و این به معنی تاج گذاری ملکه قدرته -

 .و بقیه ملکه های سرزمین رویا شگفت زده شدمتا آمدم چیزی بپرسم با دیدن ملکه مادر 

 :ملکه مادر بهم احترام گذاشت و گفت

 !تبریک میگم بانو -

و بعد تاج زیبای طالیی رنگی که نشان تموم گروهای اتحاد روی اون هک شده بود رو سرم 

لباس پرنسسی سرخ رنگی گذاشت و گرد طالیی روی من پاشید که در کمال ناباوری لباسم به 

 دیل شد! تب

 :و همه یک صداگفتن

 !ملکه ما تا آخرین قطره خونمون به شما و اتحادمون وفا داریم -

ی ی صدای زوزهاحساس غرور و شعف کردم که کسایی دارم که پشت منن همراه منن لحظه ا

 ی شنیدمبلند

 و بعد بوی خاک و بارون به مشامم رسید و بعد چند لحظه رو به روم گله از گرگ های سپید

 .دیدم از زیباییشون به وجد آمدم

گرگی سفید با چشمای سبزی جلو آمد و به اندازه یک پلک زدن تبدیل شد به یک خانم زیبا و 

 :گفت و کرد خم احترام به سرش رو

 !سالم بانو من آلفای گرگینه های سپید هستم -

 !نداشتمکه یک خانم آلفای گرگینه های سپید باشه رو جا خوردم اصال انتظار این
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 :با کمی مکث لبخند زدم و گفتم

 !خیلی خوش آمدید! راستش انتظار دیدن شما رو نداشتم -

 :لبخندی زد و گفت

 !ولی قبل از پیمان بستن با شما یک سوال داشتم دونم بانومی -

 بفرمایید -

 !بانو هدف شما از این اتحاد چیه؟ -

 !نابودی و قدرت کاذب دارنپیروزی بر سیاهی و تاریکی افراد ماورا که قصد  -

بعد این حرفم جلوم زانو زد و همه افرادش هم که حاال جسم دریده بودند و تبدیل به انسان شده 

 :گفتن و زدن بودند زانو

 .از االن تا انتهای این نبرد ما هم پیمان و هم قسم شماییم -

 رو بین همه افرادملبخندی زدم و به لیندا اشاره کردم که الفاشون رو بلند کنه نگاهم 

 .چرخوندم کسایی که سالمت جسم و روحشون بستگی به من داره

 !من رهبر یک گروهم و وظیفم جدا از پیروزی نبرد تامین امنیت این هاست

رقصیدند جفتشون خوشحال و شاد به نظر نگاهم افتاد به سیا و کیانا که باهم داشتن می

 .کردم تیبخخوش آرزوی براشون دلم رسیدند از تهمی

کردند و شادی اون ها به منم سرایت کرده بود لباس امروز همه خوشحال بودند و پای کوبی می

 !درخشید انگار که قبل از این جشن من رو از استخر کلیل بیرون کشیدنپرنسسی سرخ رنگم می

کاش میشد قیافه بریان و موقع شنیدن ملکه شدنم ببینم چیزی که ازش وحشت داشتن و 

 .ش مادرم و سلین رو نابود کردندبخاطر

حاال من توانایی گرفتن انتقام خون خانوادم و تک تک کسایی که به ناحق قربانی جاه طلبی و 

 !زیاده خواهی این افراد پست شدن و بگیرم

 .و بجنگم و مانع از قربانی افراد جدیدی بشم
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 داغون و خسته و شد تموم من گذاری تاج مراسم باالخره بعد چند ساعت پای کوبی و بخور، بخور

 مخصوصش صندوق تو و آوردم در و تاجم و کردم عوض و لباسم سختی به و چادرم تو رفتم

 .گذاشتم

 :که سیا وارد چادر شد و گفت

 !چطوری آبجی ملکه؟ -

 :از این لفظش خندم گرفت و گفتم

 .این چه صیغه ای دیگه -

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت

 !عقده فداتشمصیغه نیست  -

 :کوتاه خندیدم و گفتم

 امان از دست تو و زبونت که کسی حریفش نمیشه! حاال بگو ببینم چه کار داشتی؟ -

 !کنیم تفریح یکم ببرمت خواممی -

 !وای نه سیا انقدر خسته و داغونمم که حس و حال هیچی ندارم -

 !حتی اگه تفریحمون اذییت کردن سادنا باشه؟ -

 !شوخی میکنی؟ -

 .نه خواهر از قبل مراسم تو فکر یه نقشه حسابی بودم-

 :گفتم و هم به کوبیدم دستام رو

 خب چه نقشه ای تو سرته حاال؟ -

 !سرشو آورد نزدیکم و نقشش و پیچ پیچ کنان بهم گفت

 :با شوق پرسیدم

 به نظرت جواب هست؟ -

 !من که میگم تا مرز سکته و رو بوسی با عزرائیل هم پیش میره -

 :انرژی مضاعفی بلند شدم و دست سیا رو گرفتم و کشیدم بیرون گفتمبا 

 !ببرش کنه بغلش نشه راضی بوسه یک به بیا بریم که انشاهلل که عزرائیل -
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 !با این حرف چنان قهقه زد گفتم االن همه عالم خبر دار میشن

به سیا اشاره به زور ساکتش کردم و رفتیم سمت چادر سادنا اول چک کردم خوابیده باشه بعد 

 .کردم بیاد

 !سیا با چهارتا بطری چندش وارد شد

دوتاش رو داد بهم و با دیدن قیافه های کج و کوله اون موجودات کله مثلثی بد ترکیب که توی 

 !لولیدنهم می

سادنا و شیشه دوم هم  یعقی زدم و در شیشه رو باز کردم و سریع سوسک ها روخالیش کردم رو

 طورهمین

 :افتاد به سیا که کار اونم تموم شده بود اشاره کردم که بریم که آروم گفتنگام 

 .بزار فن آخر هم بزنم -

بعد یه شیشه که توش دوتا عنکبوت توش بود انداخت روش سوسک ها داشتن روش راه میرفتن. 

 .از چادر زدیم بیرون و از الی چاک عقبی چادر خیره شدیم بهش

طرفش که خورد بهش و تا چشمش باز شد با عنکبوت یه وجبی  پرت کرد سیا سنگی برداشت و

چشم تو چشم شد و دهنش و باز کرد یه داد زد تا خواست بلند بشه متوجه سوسک هایی شد که 

 .ازش باال میرفتن

جای اون من در حال غش بودم واقعا وضعیت چندشی بود از ترس فلج شده بود و قدرت تکون 

 !و داد میزدکرد خوردن نداشت و گریه می

ترسه اونم به این شدت و جای تعجب داشت برام که به خوناشام چندین قرنه چطور از حشره می

 !غلظت

با دادهاش چند نفر ریختن تو چادر که تو اون تاریکی متوجه حضور کیان شدم که با چندش 

 .کردداشت نگاهش می

 !بقیه هم از این داد و فریادش گذاشتن و رفتن

چادر از ادا اطفار سادنا رو پا بند نبودیم انقدر خنده مون رو نگه داشته بودیم که من و سیا پشت 

 .در حال خفه شدن بودیم
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 .ترسیم صدایی ازمون در بیاد و رسوا بشیمهر لحظه می

کردن و حشره ها رو ازش جدا میکردن و آریو عوض کمک کردن بدتر هایکا و کیان مسخرش می

 زد و اون بدتر عر می برد جلوشمی عنکبوت ها رو

 :یهو سیا گفت

 !کنم تکمیل رو امشب تفریح میخوام -

 :چیزی از حرفش نفهمیدم که چادر رو دور زد از درش وارد شد و گفت

 .وای سادی جون چی به سرت آمده عزیزم -

بعد عنکبوت دوم رو گرفت رفت سمت سادنا و اونو گذاشت رو سرش و بعد حالت تفکر به خودش 

 :گفتگرفت و 

 بعدا یه گل سر با طرح عنکبوت بخر خیلی جذابت کرده گلم -

 .همون لحظه عنکبوت آمد روی صورتش که صدای سادنا باال رفت

دونستن بخندن یا به سادنا دلگرمی بدن به حدی قیافش خنده دار شده بود که کیان و هایکا نمی

 .کردکیان جدی به زور داشت خندش رو جمع می

رفتن که سادنا عین میمون آویزون شد از کیان و ره ها از سادنا داشتن میبعد جدا کردن حش

 :گفت

 !خوابم منم میام تو چادر توجا نمیمن امشب این -

 :کیان پوف کالفه ای کشید وگفت

 !نمیشه -

 .ذارمخیلی هم باید بشه من امشب تو این چادر عذاب آور کپه مرگم رو نمی -

 :هایکا سریع مداخله کرد و گفت

 .من میرم پیش آریو دامونم میفرستم پیش سیا تو بیا تو چادر ما -

 :سادنا با بدخلقی گفت

 .خوام پیش کیان باشماما من می -

 :رفت گفتطور که سمت چادرش میکیان همین
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 !همینی که هایکا گفت! شب همگی بخیر -

 ...لیکه سادنا نتونست حرفش رو به کرسی بنشونه خیلی خوشحال بودم خیاز این

 :سیا عنکبوت رو برد جلو سادنا و گفت

 !بخوای غر بزنی و کار خودت و بکنی امشب و باید با آقای عنکبوت سر کنی -

 سادنا خودشو عقب کشید و با انزجار

 :گفت

 !اون لعنتی و بکش کنار سیا -

 :سیامند پوزخندی زد و گفت

 !شبت پره از حشره پرنسس -

 .بعد هم رفت سمت چادرش

 .احتیاط بیشتر از سمت جنگل رفتم منم برای

 .بود رفته و بسته رخت هامکه خسته بودم ولی خواب از چشمبا این

 .رفتم نزدیک رودخونه نشستم

 دراز ها چمن روی و آب تو کردم واقعا بالیی که سر سادنا آوردیم حالم و بهتر کرد. پاهام رو

 .و خیره شدم به سقف پر ستاره آسمون کشیدم

 !هاستکردم مادرم تو آسمونذهنم گذشت که وقتی کوچیک بودم فکر میلحظه ای از 

کشید برای اون دوران که دنیام کوچیک بود زدم دلم پر میو چه ساده لوحانه با مادرم حرف می

 .دل خوشی های کوچیکی داشتم سقف آرزوهام کوتاه و رنگی بود

 !دونم چقدر به ستاره ها خیره شدم که خوابم بردنمی

 (نکیا)

 همین برای پس کرده رو جاش همه فکر لعنتی اون رسیدم جوش نقطه به سیا هایبا اون حرف

 !چرخهمی بنیتا با ترس بدون

 .کاش میشد گردنش و بشکنم

 .تو این سال ها یه بار هم نشد که سیا جلوی من بایسته و مخالف من باشه
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 .من ایستادهچی به روزم آمده که سیا مورد اعتماد ترین فرد گروهم جلو 

 چی تو بنیتا دیده یعنی؟

 و شدم سودا نزدیک شدم با عصابی خورد داشتم برمیگشتم چادرم که متوجه هیاهو و رفت آمدها

 :گفت ذوق با که خبره چه جااین پرسیدم

 !تاج گذاری ملکه قدرته -

 !تاج گذاری؟ -

 !بله اتحاد بنیتا کامل شده و حاال نوبت تاج گذاریشه -

 !یهوییچقدر  -

 !ما خیلی وقته منتظر این لحظه ایم -

 !میاد رابطت با بنیتا خوب نبود حال شدی تا جایی که یادمتو چرا خوش -

 .ندارم و نداشتم مشکلی بانو با، من وگرنه شد رفع که بود تفاهم سو سری به خاطر یک -

 تو گذاری بنیتا اون همسرم رو تکون دادم رفتم تو چادرم انتظار هر چیزی رو داشتم به جز تاج 

 !شرایط این

انتخابم نه ؟ نشان جدیدش رو به بقیه بگم یا  دونم حاال که ملکه شده درست هست قضیهنمی

 !سخت تر شد حاال دوراهی بین عقل و قلب

 !بنیتا طبق نشانش ملکه من هم هست یعنی همسر برگزیده من

 !اما اون انتخابش سیامنده

 !فکر و قلبش درگیر کس دیگه ای هست تونم با کسی باشم کهمن نمی

و از طرفی سادنا زن صبوری که چندین قرن منتظر بود که همسر رئیس بزرگ بشه آیا انصافه که 

 !حق ملکه شدن و ازش بگیرم

 !و از طرفی نمیشه اون نشان مشترک من و بنیتا رو نادیده بگیرم

 طور ممکنه!؟اون انتخاب شده همراه من باشه اما چه
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طور بوده فقط تو کرد حداقل تو این چند قرن اخیر که اینپادشاه ملکش رو انتخاب میهمیشه 

تاریخ خوناشام های سپید هزار سال پیش یک بار ملکه برگزیده شد که اونم به دست پادشاه 

 !کشته شد

خوندم تا راهی برای انتخابم پیدا کنم سر و طور که داشتم کتاب های بایگانی قدیمی رو میهمین

 .صدای بیرون تبدیل شد به ساز و آواز

از چادر بیرون رفتم با دیدن بنیتا تو اون لباس پرنسسی درخشان سرخ قلبم لحظه ای از تپش 

 !افتاد زیبا بود

حسد  آتش که سادنا هایخیلی زیبا! واقعا ملکه بودن برازندش بود نگاهم تالقی پیدا کرد با چشم

 !تونستم تو نگاهش بخونمرو از این فاصله هم می

 !اما چرا به بنیتا حسودی میکنه؟

 !طور از نشان مشترک من و بنیتااون که از پادشاه شدن من خبر نداره و همین

که آیا سادنا همون زنی که چند قرن پیش با دیدنش قلب مرده کنم به اینها شک میگاهی وقت

 !ه؟! و هر بار برای این سوال هیچ جوابی ندارمام به تپش افتاد یا ن

 !دیدم تا االن راحت تر انتخاب کنمکاش اون روز تو چادر بنیتا اون نشان جدید رو نمی

 .از طرفی رابطه سیا با بنیتا دست و بالم رو بسته و از طرفی هم سادنا

خوان ن و هردو میحتی نمیشه به داشتن جفتشون فکر کرد چون هیچ فرقی با کارد و پنیر ندار

 !سر به تن دیگری نباشه

 !به هر سختی بود جشن و پشت سر گذاشتیم

 !کردخوشحال بودم از کامل شدن اتحاد و از طرفی ملکه قدرت شدن بنیتا نگرانم می از طرفی

حال نبودن من و سادنا بودیم. من که شاید تنها کسایی که از جشن تاج گذاری بنیتا خوش

 چرا؟تکلیفم معلوم بود 

 اما دلیل ناراحتی سادنا چیه؟

 !نکنه حق با آیین و بنیتا باشه و سادنا خیانت کار باشه؟
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بابت این فکر و شک سرزنش کردم پسر یادت بیاد و کالفه موهام رو چنگ زدم و زیر لب خودم ر

 سادنا کیه؟

 ؟!تونه خیانت کار باشه آخهاون همون زنیه که چند قرن به تو وفادار مونده چطور می

 .گوشه ای منتظر تموم شدن جشن شدم

بعد جشن با فکری مشغول وارد چادر شدم و وارد ایمیلم شدم هفتاد درصد با اتحاد با بنیتا موافق 

 !ذارن به پای پادشاه خوناشام های سپیدبودن و سی درصد دیگه گفته بودن این تصمیم و می

 !و اون سی درصد کسایی نبودند جز گروه سادناشون

واقعا تعجب برانگیز بود که خانواده سادنا چطور با وجود سادنا تو این اتحاد چرا مستقیم قبول برام 

 !نکردن؟

 !کالفه جواب ایمیل ها رو دادم با وجود سرعت افتضاح و حلزونیش

 سرم از دست درهمم افکار بلکه بستم رو هامبعد چند دقیقه وسایل و گذاشتم کنار و چشم

 !بردارن

 .نگذشته بود که ناگهان صدای جیغ و گریه سادنا نگرانم کردهنوز چیزی 

 .سریع وارد چادرش شدم

 .دونستم بخندم یا تاسف بخورماول از وضعیتش خشکم زد اما وقتی موقعیت دستم آمد نمی

 .دارند وحشت حشرات از حالتی هر در معمولی خانم واقعا فرق نداره خوناشام باشن یا یک

 بازی در آورد که اکثرا از چادر بیرون رفتن فقط من و هایکا و آریو موندیم انقدر سر و صدا و کولی

 .که البته آریو نقشی جز دق دادن سادنا نداشت

 .طولی نکشید که سیامند هم بهش اضافه شد و دوتایی افتادن به اذیت کردن اون بی چاره

 !خندیدیمی میمنو هایکا هم دیگه دست خودمون نبود بی اختیار از این همه کولی باز

بعد جدا کردن حشره ها داشتیم می رفتیم که سادنا پاشو کرد تو یه کفش که امشب تو این چادر 

 !مونهنمی

 !البته هایکا نجاتم داد
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زدم دیدم بنیتا روی چمنا خوابش طور که داشتم کنارش قدم میرفتم سمت رودخونه همین

 !برده

 !به درخت تکیه زدم و خیره شدم بهش

بخوام واقع بینانه در موردش نظر بدم بنیتا عجیب ترین آدمیه که تو این چند قرن اخیر اگه 

 .زندگیم باهاش آشنا شدم

 .به وقتش قوی و نترس و جدیِ

تونی بفهمی و یه زمانی هم خیلی شکننده و زود رنجه ولی همیشه غیر قابل پیش بینیِ و نمی

 !چی تو سرشه و حرکت بعدیش چیه؟

 .کنارش بودن خسته نمیشی چون هم شیرینه هم کله شقو هیچ وقت از 

 .خواسته و ناخواسته دنبال شر و دردسره و البته همیشه حق به جانبه

 !ندارن بیشتر پا و مرغش یک

انگار خدا انقدر خاص خلقش کرده که برای فهمیدن و درک کردنش باید سال ها کنارش باشی 

 .شاید اگه سادنا نبود

 .کردمآوردنش با سیا مقابله می بدون شک برای به دست

خوام آخه بعد چند بعد رز نتونستم بی قید و شرط عاشق بشم سادنا رو از روی عذاب وجدان می

 .کنم با برگزیده شدن بنیتا در حقش اجهاف شدهقرن انتظار فکر می

دونم دلیل حساس بودنم روش دونم دوسش دارم یانه اصال نمیولی حسم به بنیتا گنگه نمی

 !چیه؟

 .واقعا گیج و سردرگم شدم کاش زود تر به یک انتخاب و نتیجه درست برسم

 .بکنه تونهمی مرد شکستن قلب یه زن کثیف ترین کار ممکنه که یک

 .و اگر من به انتخاب عقلم باشم

 !با قلب عاشق و منتظر سادنا چه کنم؟

 !چی بدم جواب این همه سال انتظار و محبت بی قید و شرطش رو

 .ازش کمک بگیرم شد دوباره برم سراغ آگاپه روح چشمه مقدس وکاش می
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من از سردرگم بودن متفرم تموم زندگیم فقط با یه تصمیم بودم راه و هدفم و حرفم مشخص 

 !بوده هیچ وقت دو راهی سختی نداشتم که برای انتخابش بخوام انقدر درگیر بشم

 بود عجیب این و شدمی سنگین داشت هامکه چشم دونم از خستگی بود یا فکر و خیال زیادنمی

 پیچید بینیم زیر آشنایی بوی بودم واقف کامال اطرافم های صدا روی و بود هوشیار کامال مغزم که

 !ها؟ قرن بعد نداشت امکان این رو آشنا بوی این شناختم لحظه چند بعد

 .تموم دارایم رو بدمبه آغوش کشیدنش حاضر بودم  اون باشه کسی که برای دیدنش و

از این دوراهی  تونه به زندگیم رنگ و بوی دیگه ای بده حتی من روکسی که با بودنش دوباره می

 .سخت نجات بده

 !شد اون گمشده محبوبم باشه؟یعنی می

 بخشیده و برگشته که کنارم باشه؟ آمده که بمونه؟ یعنی بعد سال ها من رو

رد اما وقتی صدای قشنگش به گوشم رسید باورم شد که خوتو سرم هزار جور سوال چرخ می

 ...کسی نیست جز

 !تبدیلش کردم کهکسی نیست جز کتی! خواهری که قرن ها ازم دور شد فقط بخاطر این

 :با شک پرسیدم

 !کتایون خودتی؟ -

 !گوشم پیچید صدای پورخندش به گوشم رسید و بعد صدای قشنگش تو

 !هنوزم باهوشی خان داداش -

 !کار کردی نمیتونم ببینم؟چی -

 !که خوناشام بشم البته به لطف تو، جادوگر بودمیادت نرفته که من قبل این -

 !کنی بابت تبدیل کردنت؟زنشم میهنوزم سر -

 :با فریاد گفت

 !نباید سرزنشت کنم؟! زندگیم و خراب کردی آرزوهام و خاک کردی فقط بخاطر خود خواهیت -

خوای منو بفهمی راهی جز تبدیلت نداشتم شدیدا زخمی شده بودی و نمیکتایون خواهرم چرا  -

 !خون زیادی از دست داده بودی و تنها راه نجاتت تبدیل بود
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 !دوستش داری؟ -

 !از این سوال یهویش جا خوردم

 !کی رو میگی؟ -

 !همینی که اینجا نشستی و خیره شدی بهش -

 !بینممن که چیزی نمی -

 !جادو رو از روت برمیدارمتالش خوبی بود -

 کمی بعد چشمام سبک شدن و تونستم بازشون کنم

 .و بهش نگاه کنم چقدر دلتنگش بودم

که میدونست همه کس سال ها من رو از وجودش محروم کرد و نذاشت ازش آرامش بگیرم با این

 !من تو این دنیای لعنتیه

 !دو کنه که براش هر کاری کنمهنوزم قشنگ بود و جذاب هنوزم میتونست با نگاهش منو جا

من برای تبدیلش تاوان بدی پس دادم اول نصف روحم به سیرین ها دادم تا بتونم راه تبدیل 

ها: موجودات قدرتمند با ظاهری زیبا و فریبنده هستن که توانایی های کردن و یاد بگیرم )سیرین

 (آنها را برآورده میکنند زیادی دارند و در عوض گرفتن روح مردان و زنان زیبا رو خواسته

 .اما بعد تبدیل کردن کتی با بدترین واکنش ازش رو به رو شدم

 .و بعد هم منو ترک کرد و رفت

 .با صداش به خودم آمدم

 !بحث و عوض نکن -

 !کدوم بحث ؟ -

 :گفت و چرخوند حلقه تو رو رنگش خوش هایچشم

 !پرسیدم دوستش داری؟ -

 :فرشته ها خوابیده بود و جواب دادم نگاهم و دوختم به بنیتا که مثل

 !دونم درگیرم با خودم و هیچ جوابی برای این سوالت ندارمنمی -

 :اونم مثل من خیره شد به بنیتا و گفت
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دختر خوبیه میشه گفت بهترین انتخاب برای رهبری این اتحاد خودشه چندین ساله که زیر  -

 !نظرش دارم

 :با تعجب پرسیدم

 م؟! گفتی چندین ساله؟ببینم درست شنید -

 :لبخندی زد و گفت

 دور ابودم و از وجودش آگاه بودم و دورآره داداش من قبل از گروهت بنیتا رو شناسایی کرده  -

 !بودم مواظبش

 !طور از وجودش با خبر شدی؟طور ممکنه تو چهچه -

بزرگ شدنش که با مادرش دوست صمیمی بودم و یه جورایی شاهد تولدش و شاید بخاطر این -

 !بودم

 !طور ممکنهباور نکردنیه! تموم این سال ها زیر گوشم بودی و من با خبر نشدم چه -

 !یک جادوگر فقط یه شگرد نداره منو دست کم گرفتی -

 !داشتی نظر زیر عجب خب دیگه از چی خبر داری کی رو -

رو انتخاب آگاپه  کردم درضمن نمیشهکیان من جات بودم به انتخاب ملکه برگزیدت شک نمی -

 !نه آورد

 !دونی پادشاه شدم و بنیتا ملکه برگزیدمهپس می -

دونم که سادنا اون دختر پاک چند قرن پیش نیست که از عشقت حاضر دونم و اینم میآره می -

 !بود بمیره! اون کدر شده انرژی منفی دورش زیاد دیدم ازش دوری کن

 !یست بمونی و بازم میخوای ازم دور بشی؟زنی که انگار قرار نچرا جوری حرف می -

نه من به مادر بنیتا قول دادم تو این راه دخترش و تنها ندارم من خیلی به آرتمیس بدهکارم  -

 !شاید تموم زندگیم رو مدیون اونم

 !پس کنارم میمونی؟ -

س دادم عمل به نظرم این همه قرن قهر و دور بودن کافیه! این بار آمدم تا هم به قولی که آرتمی -

 !کنم هم تنها نباشم
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 .کنم زندگی و باشم کنارش شد فرصت دوباره که بودم خوشحال دلم لبخندی بهش زدم و از ته

حتی اگه قدرتمند ترین و ثروت مندترین آدم دنیا هم که باشی اما کسی رو نداشته باشی فقیری 

 .فقیر بودمو من تموم این سال ها با وجود ثروت و قدرت و ثمتم تو ماورا 

 .و حاال با آمدن کتایون انگیزه گرفتم تا به بعد از این جنگ هم فکر کنم

 .به فردای بعد از نبرد اصلی

که از خستگی رو کاناپه خونم افتادم و کتی برام از غذای مخصوصش درست کنه و من با وجود 

 !متنفر بودن از اون غذا اون رو با لذت بخورم

 م به خودم آمدمبا تکونی دست ظریفی رو شون

 !کردکتی بود که نگران نگاهم می

 کنی؟کیان حالت خوبه؟! کجا سیر می -

 !کردم که قراره عملی بشهخوبم فقط داشتم به رویای چندین سالم فکر می -

 ها؟همون غذای مخصوص و این داستان -

 !آره -

 !ر حال پچ پچ ببینهپاشو بریم االناست که بنیتا بیدار بشه درست نیست ما رو باال سرش د -

 !جا خطر دارهشد ببرمش تو چادرش اینکاش می -

تونه جونش رو تهدید کنه جز حضرت عزرائیل ناسالمتی با ملکه نگران نباش االن هیچی نمی -

 !قدرت شدنش یه لشکر رو حریفه ها

 !تا این حد یعنی؟ -

دش قوی بشه و همه اینا آره قدرتش کامل شده و تنها نقطه ضعفش اتحادشه که باید مثل خو -

 !گرده به برنامه ریزی دقیق و تمرین زیادبر می

 :سرمو تکون دادم که گفت

 .بزن بریم -

 !زدیمکردیم و حرف میشونه به شونه هم تو هوای گرگ میش دم صبح داشتیم جنگل و متر می

 !از بچگی که زود گذشت و البته تلخ تا این سال هایی که دور از هم بودیم
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 !روزای بی کسیم گفتم و اون از روزهای دلتنگیشاز 

رویای شیرین باشم و بعد از خواب  ترسیدم تو یکدوست نداشتم این شب تموم بشه چون می

 !بیدار بشم ببینم کتی و وجودش فقط زاده ذهن خودمه

 .تا خود صبح با کتی حرف زدیم از هر دری و طلوع خورشید رو باهم تماشا کردیم

 .زنه حسابی خوشنود بودماین قابلیت خوناشام بودنم که بیداری بهم آسیبی نمی برای اولین از

داد دروغ چرا از این همه یک نواختی و درگیری های بودن کتی بهم نوید روزهای قشنگ تری می

 !تکراری هزارساله خسته بودم

 (بنیتا)

نیستم با وحشت  با نسیم خنکی که وزید با لذت تو خودم جمع شدم که متوجه شدم رو تختم

 !خونه امهام رو باز کردم که دیدم دم رودچشم

 !جا خوابیدمپس تموم دیشب رو این

 .سمت زمین مقدس رفتم بلند شدم و

 .دیدم رو رامونا رسیدم وقتی به چادرها

 سالم بانو صبح بخیر -

 !توضیح بدمچنین رامونا برات یه ماموریت مهم دارم بیا بریم تو چادر تا برات سالم هم -

 .رفتیم که کیان با یه دختری وارد شد خیلی خوشگل بودداشتیم می

 !از بوی خونش فهمیدم خوناشام سپیده

 :زیر لب آهی کشیدم و گفتم

 !گل کم بود به سبزه نیز آراسته شد. سادنا کم بود معشوقه جدیدش هم باید تحمل کنم -

 :رو به رامونا پرسیدم

 !این کیه همراه کیان؟ -

 .دونم بانو تا حاال این اطراف ندیده بودمشمین -

 خیلی خب اولین ماموریتت اینه که بفهمی اون زن کیه؟ -

 .چشم بانو -
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رفتم تو چادر و اونم پشت سرم آمد فکر اون زن کامال حواسم رو پرت کرده بود و سردرگم دور 

 .چرخیدمخودم می

 :که رامونا گفت

 !بانو حالتون خوبه؟ -

 :با گیجی گفتم

 .آره، آره -

 عمیق نفس چندتا بعد و کشیدم سر نشستم پشت میز و رامونا یه لیوان آب بهم داد همش رو

 !کنم جمع رو افکارم کردم سعی

آدرس خونه ای که مامان تو نامه برام نوشته بود و تو کاغذ براش یادداشت کردم و دادم دستش و 

 :گفتم

آماده کن ببین تاکید میکنم مطمئن و قابل اعتماد رامونا پنج، شیش نفر از افراد مطمئن رو  -

 .باشن میرید به این آدرس خونه و تا چند کیلومتری از هر طرفش رو برسی میکنین که امن باشه

 .خوامو یک نقشه کامل تا این محدوده ای که گفتم می

 !چشم بانو امری نیست؟ -

 !نه بقیش باشه بعدا بهت میگم -

خواستم به رامونا بگم انجام بده گذاشتم رو میز در واقع خیلی کارها میبعد رفتن رامونا سرم رو 

 .اما فکرم به هم ریخته بود

 .شدم هوشیار رامونا صدای با که شدمی سنگین داشت هامچشم

 بانو اجازه هست بیام تو؟ -

 !بیا رامونا بیا -

برم سراغ خونه چون چند ت اولم گزارش بدم بعد ماموری گفتم شدم. سالم بانو ببخشید مزاحم -

 !روز ممکنه طول بکشه و نباشم

 !خیلی خوب بگو میشنوم -

 !اون خانمی که همراه کیان بود اسمش کتایونه خواهر کیانه -
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 :تقریباً با داد پرسیدم

 !چی! خواهر کیان؟ -

 !بله بانو -

 !تا االن کجا بوده؟ -

 !طر اتحاد با شما آمدهطبق چیزی که شنیدم گفتن با کیان قهر بوده بیشتر بخا -

 !تونی بریممنون رامونا می -

 مثل دیگه زن یه های اطوار ادا نیست قرار که شد راحت خیالم رامونا هایبعد از شنیدن حرف

 !کنم تحمل رو سادنا

کردم داشتم اون دنیا با از چادر که رفتم بیرون یه کره بزی پرید روم که اگه تعادلم و حفظ نمی

 !رو بوسی میکردمحضرت عزرائیل 

 .دونستم این کره بز کسی نیست جز کیاناالبته می

 :چپ چپ نگاهش کردم زیر لب فحشش دادم و گفتم

 !باز شوخی شهرستانی هات شروع شد؟ -

 :زد رو شونم و گفت

 !کنم؟ خراب کی سر بنی جون، دلم برای مردم آزاری تنگ شده بگو کرمام رو -

 !تداعی شد اونم سادنابا این حرف فقط یه اسم برام 

 !لبخند شیطونی زدم و گفتم یه نقشه خوب دارم بزن بریم

 اونم از خدا خواسته سریع قبول کرد دنبالم آمد! رفتم سمت چادر سیا 

 :کیانا وقتی فهمید داریم سمت چادر سیا داریم میریم جلوم رو گرفت

 !کجا داری میری بنی؟ -

 !عملیات سادناکوشونمیریم دنبال یار کمکی که بریم  -

 !احتماال منظورت از یار کمکی که سیامند نیست؟ -

 !یهو صدای سیا غافلگیرمون کرد

 !چرا دقیقا منو میگه -
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 !اوف سیا چرا عین جن ظاهر میشی زهره ترک شدیم -

 :سیا پوزخندی زد و گفت

 !میخوره؟شامی به چه دردتون خونا قوی شامه حس این پس کن نگاه رو خوناشام هایخانوم -

 .من و کیانا همزمان اداش رو در آوردیم

 !که خندید و گوش هردومون رو پیچوند و دنبال خودش کشوند

 (سیامند)

رفتم سمت چادرم که دیدم بنیتا و کیانا ایستادن نزدیکشون که رسیدم فهمیدم آمدن داشتم می

 .دنبالم

ه شوخی گوش جفتشون گرفتم پریدم تو حرفشون و مسخرشون کردم که ادام رو در آوردن منم ب

 !و دنبال خودم کشیدم

مثل خودم. دروغ  تو این مدت کم فهمیدم کیانا دختر شر و شوریه و دنبال هیجانه یه کله خرابیه

چرا بعد چند قرن زندگی کردن از یکی خوشم آمده فقط بزرگترین مشکلم اینه که زیر دست من 

 !و هم رده دامونه

 .ذاری تو تنگناقانونای مسخرت همه رو میلعنت بهت کیان که با این 

 .کاش زودتر پادشاه انتخاب بشه و ملکش رو انتخاب کنه تا بتونیم درخواست تغییر قانون بدیم

 !تو همین فکرها بودم که با صدای بنیتا به خودم آمدم

را کنی تو خیالت؟ یه نگاهی هم به ما فقیر فقهی سیا با منی یا در یمی کجا سیر و سفر می -

 !بنداز داداشم

 :حلقه چرخوندم و گفتم چشامو تو

 داری؟دست از سر کچل من بر می حاال هرجا هم برم مگه تو -

 :بنیتا یه متر زبونش و بیرون کرد و چشماش رو چپ کرد بعد هم گفت

 !همینه که هست زیادی حرف بزنی اینم دیگه نیست -

 ... ی که کیان نگاهتکنمی رو نچ نچ. همین کارها -
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یهو بنیتا شروع کرد به سرفه کردن که ادامه ندم ولی خیلی دیر شده بود چون کیانا حق به جانب 

 :رو بنیتا گفت

 !شنوم غریبه شدم که بهم چیزی نمیگی؟خوشم باشه چیزهایی تازه تازه می -

 .بنیتا چپ چپ نگام کرد که شونه هام رو باال انداختم و دستام و به حالت تسلیم آوردم باال

 :گفتولی تو نگاهش خوندم که می

 !سیا یه دهنی ازت سرویس کنم که تو تاریخ خوناشام ها ازش یاد کنن -

 :دلجویانه دست کیانا رو گرفت و گفت

خواستم بهت بگم اما همه چی انقدر یهویی و پیچیده شد و اتفاقات همه پشت هم بخدا می -

 !بزنیم افتاد که اصال فرصت نشد درست و حسابی باهم حرف

 :کیانا با اخم و عصبانیت جواب داد

 ! خب االن بگو -

 :بنیتا پوف کالفه ای کشید و گفت

دونم چیشد و چطور شد اما یکهو به خودم آمدم دیدم وسط مرداب عشق ببین کیانا خودم نمی -

زنم اولش خیلی تالش کردم که خودم رو خالص کنم و نادیده بگیرم حسم رو دارم دست و پا می

 !کنهکنه بیشتر مبتالت میدونستم دست و پا زدن تو مرداب بدتر غرقت میولی نمی

وقتی هم که باورم شد عاشق شدم سر و کله معشوقه کیان پیداش شد و من فهمیدم هیچ شانسی 

 ...تو این عشق ندارم و

 :پریدم تو حرف بنیتا و گفتم

عاشق تو شد کمی صبر داشته باش  اولین شکسته خدا رو چه دیدی شاید کیان هم نا امیدی -

 !من پشتتم آبجی خوشگلم

 :کیانا هم بغلش کرد و گفت

 .کنیمآره دیونه چرا انقدر ناامیدی ما کنارتیم کمکت می -

طوری پیش بره باید مغازه آبغوره گیری باز کنیم سریع بحث و عوض کردم دیدم اگه بخواد همین

 .و پرسیدم
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 !بال من؟آمده بودین دن چرا خب دخترها -

 :که بنیتا یهو از این رو به رو شد و گفت

 !ذارین بمونه آمدیم دنبالت که بریم مردم آزاری اونم از نوع خاصشحواس که برای آدم نمی -

 :چشام رو ریز کردم و گفتم

 !پس مراسم اذیت کنون دیشب حسابی زیر دندونت مزه کرده خانم -

 :بنیتا دستاش رو تکون داد و با چشمک گفت

 !ای همچین -

 :کیانا با شک پرسید

 مگه دیشب چیشده بود؟ -

که بنیتا با آب تاب شروع کرد اتفاق دیشب رو براش شرح دادن کیاناهم از خنده ولو شده بود رو 

 .زمین

حتی خنده هاشم شیرینه اون دندونای ردیف سفیدش که مثل مروارید میدرخشه دل هر آدمی 

 .تونست ببرهرو می

 :که خنده هاشون تموم شد گفتمبعد چند دقیقه 

 ها؟خب برنامه امشب چی باشه خانم -

 :هوا زد و گفت که کیانا بشکنی تو

 !به نظرم امشب یکم با قدرت بنیتا اذیتش کنیم -

 :پرسیدیم من و بنیتا باهم

 طوری؟چه -

 .نزدیک کنیم که اشاره کرد سرهامون رو

 .و بعد شروع کرد آروم آروم توضیح دادن

نیدن نقشش جا خوردم واقعا راست میگن بعد بمب هسته ای خطرناک ترین چیز تو دنیا بعد ش

 !همکاری دوتا دختره که از مشترکا از یه نفر متنفرن
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از آزار و اذیت نقششون کم کنن ولی در عوض شب های  با کمی مخالفت من راضی شدن یکم

 .سر سادنا خراب بشن آینده هم با نقشه های دیگه رو

ی مقدمات عملیات انتحاری به سادنا رو انجام دادیم و منتظر موندیم هوا تاریک بشه و همه یه سر

 !گیرمون کردکه یهو صدای دامون غافلسمت چادر سادنابخوابن بعد آروم سه نفری رفتیم 

 !دوستان کجا این وقت شب اونم بدون من -

 :بنیتا چشماش رو تو حلقه چرخوند و زیر لب گفت

چسبی که تو رو سنجاق کنیم به خودمون و ببریمت که گند انقدر قند و نباتی و دل نه ماشاهلل -

 !بزنی به نقشمون

از حرص خوردنش خندم گرفت خب حق هم داشت شناختی از این بچه نداشت و تنها به بار باهم 

 !خواست جلو چشم بنیتا ریز ریزش کنهبرخورد داشتن که اونم به لطف کله شقی دامون کیان می

 :خندم و با یک سرفه کوتاه کنترل کردم و به دامون گفتم

 !عاشقشی تو که هاییاون از عملیات میریم داریم خراب کله بیا -

 :دامون با هیجان گفت

 جون من؟ -

 !مرگ تو -

 .پس بزن بریم -

 !و جلو تر از ما راه افتاد

 !کشیدن و فراموش کردم بنیتا چنان محکم با آرنج زد تو سینم که برای چند ثانیه از درد نفس

 :با درد ناله کردم

 !مگه آزار داری تو دختر؟ -

 :چشم غره ای بهم رفت و گفت

 میاد؟ اتحاد سر به چی دونیمی وقت اون مونعملیات این بره در دهنش از کن فکر درصد یک -

وجودش کنی. من به چند دلیل بهش اعتماد دارم و مطمئنم بیشتر با زیادی داری بزرگش می -

 !گذرهبهمون خوش می
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 :کیانا حق به جانب گفت

 چه دلیلی؟-

 :ابروهام رو باال انداختم و گفتم

که دامون شر ره و به خونش تشنه است دوم اینکه دامون با سادنا آبش تو یه جوب نمیاول این -

 !ودهکه تا امروز همکار خوبی برام بو شور ترین و کله شق ترین خوناشام گروهه و سوم این

 :دامون برگشت و گفت

 !کنین؟بیاین دیگه چرا انقدر پچ پچ می -

 !کردم قابل اعتمادیها رو قانع میآمدیم داداش آمدیم داشتم خانوم -

 :دامون قدم های رفته رو برگشت و گفت

من و سیا انقدر باهم مردم آزاری کردیم که آمارش از دستمون در رفته و هیچ وقت گیر  -

 !لتون تختنیوفتادیم خیا

 :بنیتا سرشو تکون داد و گفت

جا زیادی ایستادیم ممکنه یکی از راه برسه و لذت امشبمون نصفه خیلی خب راه بیوفتین این -

 !بمونه

 :دامون با خود شیرینی گفت

 !ملکه خانم امر کنند هرچی -

 :بنیتا ادشو در آورد و یکی کوبید پس گردنش و گفت

 .زبون نریز راه بیوفت -

 :رفتیم پشت چادر سادنا که دامون گفت

خدا بهم بگین درست فهمیدم عملیات حال گیری ملکه غرور و لوس بازی سادنا دیونه  تورو -

 !است

 :کیانا با حالت مسخره براش دست زد و گفت

مرحبا، مرحبا انیشتن خودت فهمیدی یا بغل دستیت بهت کمک کرد؟! خب وقتی آمدیم پشت  -

 م با کی کار داشته باشیم به نظرت؟تونیچادر طرف می
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 :دامون هم با بی قیدی شونه هاش رو باال انداخت و تو چادر سرک کشید و گفت

 !خانم در حال آماده شدن برای خوابیدنه -

 :بنیتا پوزخندی زد و گفت

 !دونه همین که چشاش رو ببنده کابوس میشم و میرم سراغشولی نمی -

 :دامون گفت

کارتون میاد یا نه اما سادنا به شدت از تاریکی وحشت داره و از انواع و اقسام دونم به نمی -

 !تونه تا مرگ پیش برهحشرات و خزنده ها میترسه تازه فوبیا فضای بسته هم داره که می

 !و به توت فرنگی هم آلرژی داره

 :کیانا و بنیتا با تعجب بهش نگاه کردن و هم زمان پرسیدن

 !میدونی؟ کجا از رو هاتو این -

 :دامون هم با بی قیدی شونه باال انداخت و گفت

 !تحقیقات الزم رو انجام دادم که سر فرصت اذیتش کنم که فرصت نشد -

 :زدم رو شونش و گفتم

از تو باید ترسید دامون از یکی کینه به دل بگیری تا نقطه ضعف هاش رو پیدا نکنی آروم  -

 !گیرینمی

 :گفتبنیتا نوچ نوچی کرد و 

 !واقعا مایه تأسف ماوراست سادنا با این سن وبا این قدرت اینا چه ضعف هایی که داره -

 :کیانا آروم گفت

 !داره میره رو تختش -

و فریادش به  !هنوز چیزی نگذشته بود که تا نشست با سر و صدا تخت شکست و اونم افتاد زمین

ما به زور جلو خودمون رو گرفته بودیم و از . انقدر دیدن زمین خوردنش خنده دار بود که هوا رفت

 .شدت خنده تموم بندمون رو ویبره بود و می لرزید
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بنیتا سریع دستش رو روی زمین کشید یه مار از جنس آب درست کرد و فرستاد سمتش همین 

که بهش برخورد کرد فریادش با گریه به آسمون رفت بنیتا با عنصر آتیش مار بعدی رو شکل داد 

 .اد دیگه تشخیص گریه و فریاد سادنا خیلی مشکل بودو فرست

 !میکرد بیشتر رو ما خنده موزونش حرکات و بیجا هایولی تکون خوردن

 :یهو بنیتا با بدجنسی گفت

 !دامون گفتی از تاریکی میترسه ها؟ -

 .دامون هم با شوق سرش رو تکون داد

رستاد و فضای چادر تاریک شد بنیتا یه گرد باد کوچیک و ضعیف رو سمت آتیش وسط چادر ف

 .اما نور بیرون چادر کمک میکرد ما دید داشته باشیم

 روح کمی نگران شدم فکر کنم این جای نقشه دیگه زیاده روی بود و رسما سادنا دیگه قبض

 .میشد

 !نشین فاخته ملکه مردگان میشهکنه یا رسما اون دنیا هممطمئن بودم یا غش می

سر و صدای سادنا خوابید و همون لحظه هایکا و آریو وارد چادر شدن با زیاد هم طول نکشید که 

 .نوری که انداختن تو چادر متوجه جسم بی جون سادنا وسط چادر شدن

 :با من من پرسیدم

 !یکم زیاده روی نکردی بنیتا؟ -

 :بنیتا سریع وردی خوند که مار های دست سازش غیب شدن و بعد گفت

 !گیرم اون دشمن اتحاد منهوجدان نمی حتی اگه بمیره هم عذاب -

 !نه یکی از افراد اتحادم

 ...ولی آخه بنی -

 :پرید تو حرفم و گفت

 .حوصله نصیحت ندارم سیا این بحث و همین جا تمومش کن -

  !و گذاشت رفت

 (بنیتا)
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  کنهاین سیامند و درک نمیکنم یه روز با من هم دسته یه روز پشتیبانی اون دختره رو می

 !مگه اون بمیره چی میشه ها چی میشه؟خب 

 !اتحاد نیست هم کسی دیگه تو زندگی کیان نیست هم خیانتی تو

 !با این فکرم یکهو به خودم لرزیدم

 !کنممن کی انقدر بد و تباه شدم که بخاطر دل خودم آرزوی مرگ کسی رو می

و نفر و خراب خواستم حاال بخاطر خودم دارم خوشبختی دمنی که برای دشمنمم بد نمی

 !کنممی

 یعنی من این دو شب بخاطر اتحاد سادنا رو اذیت کردم یا دل خودم؟

از جوابش واهمه داشتم من برای موفقیت تو این راه نباید قلبم و ذهنم سیاه بشه من هدفم و 

کنه و از ذره نابودم می -مونه که ذرهراهم روشنه غرور و خودخواهی برای من مثل سمی می

 !کنهرم میمسیرم دو

 !گشتم به چند ماه پیش زمانی که هیچ کدوم از این اتفاقات اخیر نبودکاش برمی

 :چیزی ته دلم گفت

 !حتی کیان؟ -

 .بعد مکث کوتاهی گفتم حتی کیان

طوری هیچ مانعی برای عشقشون وجود نداشت من زیاده روی کردم حق با سیامند در واقع این

. حق زندگی دارن حق انتخاب دارن و تنها کسی قلب دارنکنم بقیه هم بود گاهی فراموش می

 !منم نداره انتخاب حق که

 !اونی که سرنوشت برای نوشتن داستانش از قلم غم براش استفاده کرده منم

  .اونی که محکومه به تنهایی منم نباید بخاطر خودم کسی رو بدبخت کنم

 .بدم به این جنگ من باید تموم تمرکز و حواسم رو

 احساسم به کیان باشه برای بعد این جنگ

 !دونه قلم تقدیر چی برام نوشته؟شاید اصال زندگی من تو این نبرد تموم بشه کسی چه می 

چرا برای آینده ای که معلوم نیست باشه یا نباشه غصه بخورم باید تو لحظه زندگی کنم و از 

 !ملکه قدرت داشته هام لذت ببرم من بنیتام قدرتمند ترین فرد ماورا و



 

 

 WWW.98IA3.IR 252 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 .جایگاهی که خیلی ها آرزوش رو دارند

 !حق با سیا بود یا کیان میشه عشق زندگیم یا مشق زندگیم

تونم بخاطر دوست داشتنش تونم روزی هزار بار بهش فکر کنم و عاشقش باشم اما نمیمن می

 !خودم رو سرزنش کنم و زندگی رو به کامم زهر کنم

مونه که حال من تغییر کنه پس اونی که باید به فکرم باشه یگذره زمان منتظر نمهمه چیز می

خودمم من باید خودم رو دوست داشته باشم و به خودم اهمیت بدم تا بتونم فردا های بهتری 

 .تجربه کنم

 !با همین فکرها رفتم تو چادرم و شروع کردم به برنامه ریزی برای جنگ

 

 (سادنا)

 !کردمم ده کیلو شده بود هنوز احساس خستگی میبا سردرد عجیبی بیدار شدم انگار سر

به اطرافم خیره شدم دیدم تو چادر کیانم با اشتیاق خواستم از جام بلند بشم و برم دنبالش که 

 !هایکا وارد چادر شد

 :با تعجب پرسیدم

 کنی پس کیان کجاست؟جا چه کار میتو این -

 :بهم نگاه کرد و گفت دقت با و کرد ریز رو هاشچشم

 آمدم برای معاینه تو حالت چطوره؟! چیزی یادت نمیاد از دیشب؟ -

 کنم یه لودر از روم رد شده! نگفتی کیان کجاست؟کنه و خیلی سنگینه حس میسرم درد می -

 !گذرونهکیان پیش کتایونه این چند روزه بیشتر وقتش رو با اون می -

 :سرم رو به سختی تکون دادم و زیر لب غر زدم

 !بینهاین وقتی برای من نداشت حاال با آمدن کتی دیگه رسما منو نمی قبل از -

 :با صدای هایکا به خودم آمدم

 واقعا از دیشب چیزی به یاد نداری؟ -

 !گذشتناز جلو چشمم می با این حرف کمی به فکر رفتم و صحنه های دیشب مثل کابوس

 :با صدای لرزونی گفتم
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ختم شکست و به تیکه چوب تخت فرو رفت تو پام و از شدت داشتم میرفتم بخوابم که یکهو ت -

 ...درد

 :آب دهنم و به سختی قورت دادم و گفتم

پام رد شد هنوز  بعدش حس کردم یه موجود که شبیه مار بود و بدنش سرد بود از روی -

دونستم چیه که یه موجود داغ دور دستم پیچید و آتیش چادر خاموش شد من فوبیا تاریکی نمی

 !محیط تنگ دارم برای همین بیهوش شدم و

 :هایکا با ریز بینی گفت

 !مطمئنی مار بودن؟ -

 !فکر کنم مار بودن -

چادرت نبود فقط تو میون یه تخت  دیشب بر خالف شب قبلش هیچ حشره و موجودی تو -

 !شکسته بیهوش بودی

 :جوابی ندادم که هایکا گفت

ها رو با بنیتا در میون بزاریم ممکنه دسیسه های ه ایناین موضوع داره زیاد پیچیده میشه بهتر -

 !دشمن باشه

 !هایکا منتظر جوابم نموند و از چادر خارج شد

 !دونم پشت همه این اذیت ها بنیتاستبینه من میهه چه خوش

از  دونم برای حذف کردنششناسم و اینم میدونم عاشق کیانه جنس نگاهش رو خوب میمن می

 !کنمنمی هیچ کاری دریغ

 !ذارم یه دختر کوچولو حقم و ازم بگیرهکیان مال منه! بعد این همه سال نمی

دم نتیجه سال ها درد و رنج درسته دیگه مثل سابق عاشق و دلباخته کیان نیستم ولی اجازه نمی

 !و عذاب منو یه تازه وارد خراب کنه

 !برام مهم نیست قدرتمند ترین یا مهم ترین فرد ماوراست

اینه که اون یه نقطه ضعف بزرگ داره و اون کیانه و برای نابود کردن بنیتا حاضرم کیان رو  مهم

 !فدا کنم و در عوض ملکه خوناشام ها بشم

سال ها منتظر بودم همسر رئیس بزرگ بشم ولی کیان نخواست و همیشه ازم دوری کرد واون 
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 .مسوب تموم کینه توزی های منه

رو تو خودم کشتم و زنی قدرتمند از خودم ساختم و به هیچ کس عاشق  بعد چند قرن سادنای

 اجازه نمیدم سد راهم بشه من برگشتم که این بار

  ملکه بشم اونم به انتخاب پادشاه

 ...پادشاهی که به زودی انتخاب میشه و

 .ذارم انتخاب دیگه ای داشته باشهو انتخابی جز من نداره چون من نمی

م رو رسوندم به اون قسمت رودخونه که به عنوان حموم ازش استفاده به سختی بلند شدم و خود

 !میشد

چین آدم بی مسئولیتی باید این خوایم از این وضعیت خالص بشیم چرا همدونم کی مینمی

 .قدرت رو داشته باشه یه دختر بچه که از پس خودش و احساساتش بر نمیاد

 !زندگی همه رو هم دادن دستش

 .و جنگل بدون امکانات ویلون سیلون کردهچند هفتس ما رو ت

 .هیچ برنامه درستی هم نداره

 !گذره که برم گزارش بدم به اتحاد سرخطوری بفهمم چی تو اون مغز فندوقیش میمن چه

تو همین فکر ها بودم که حمومم تموم شد سریع برگشتم سمت چادرم که متوجه کیان شدم که 

 !داره تلفنی حرف میزنه

 .ی شدم و گوش دادمیه گوشه مخف

تونم ریسک کنم و اون مهمونی جا چون تاج گذاری پادشاهه! نمیآره باید همه گروه ها بیان این -

که تو ذهنتونه رو مجلل و در خور پادشاه بگیرم االن وضعیت اضطراریه ممکنه دشمن بخواد از 

ابل جبرانی رو جشن سو استفاده کنه و ضد حمله بزنه اون وقت خسارت جانی و مالی غیر ق

 !کنهمونه قطعا پادشاه این وضعیت و درک میدستمون می

 :کمی مکث کرد و بعد دوباره جواب طرف داد و گفت

بله پس شما به همه گروه های سپید اطالع بدین که تا دو روز دیگه خودشون رو برسونن به  -

 !اون لوکیشنی که میفرستم
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 !بعد تلفن و قطع کرد

 .بشه بعد برم کمی مکث کردم که دور

 !اون روزی که آرزوش رو دارم نزدیکه خیلی نزدیک

ای حساب فقط باید صبر کنم و ببینم پادشاه برگزیده کیه تا خودم و بهش نزدیک کنم و با نقشه

 .شده ملکش بشم

 !و بعد یه مدت اونو بکُشم و خودم تموم خوناشام های سپید رو رهبری کنم

رهبر خوناشام هاست تا بعد مرگ ملکه پادشاه بعدی انتخاب  طبق قوانین بعد مرگ پادشاه ملکه

 !بشه

 !پوزخندی رو لب هام شکل گرفت

 !نزدیک روز انتقام نزدیکه بنیتا خیلی هم

 خوای خودت رو نجات بدی؟طوری میوقتی همه چیز ضد توعه چه خوام بدونممی

 

 (کیان)

رفتم سمت چادر بنیتا که متوجه شدم بعد از حرف زدن با کوهیار و هماهنگی مراسم تاج گذاری 

 !جلسه داره با کمند و افسون

 :عصبانیت وارد چادر شدم و با فریاد گفتم با

گیری تو فرق اتحاد و کار گروهی رو چه دلیلی داره جلسه مخفی دور از چشم بقیه می -

 .دونینمی

 کنی؟قصد و غرض داری این کار و می یا از روی

 :ه خودش آمد و با عصبانیت گفتبنیتا بعد چند ثانیه ب

کنی اشتباه گرفتی جناب! کی به تو اجازه داد مثل گاو جا رو با اون تویله ای که ادارش میاین -

 !توسرت رو بندازی پایین و بیای

 هر کلمه ای که از دهنش خارج میشد

 !و گوشششد دیگه نتونستم تحمل کنم و دستم و بردم باال که بزنم تبه عصبانیتم اضافه می
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 .اما خودم رو کنترل کردم

 :اما این حرکت من بنیتا رو جریح تر کرد و کف دستش رو کوبید تو قفسه سینم و داد زد

 !بینم که رئیس بزرگ دل و جیگر پیدا کرده میخواد دست رو ملکه قدرت بلند کنهاوه می -

 :زد به سینم گفتکه محکم می طورهمون شدش چفت هاییهو از الی دندون

اما من اون دستی و که بخواد به روی من و خانوادم بلند بشه قلم میکنم! فهمیدی آره  -

 !فهمیدی؟

 :قفسه سینم از ضربه هاش درد گرفته بود دستم رو به حالت تسلیم باال گرفتم و گفتم

 !باش آروم خیلی خب خیلی خب. -

 کرد از قبلی بهم وارد می طور ضربه هاش رو محکم ترشنید چون همیناما انگار صدای منو نمی

*** 

 )بنیتا(

 !دادم که شاید برام خوشایند نبودباید تاوان بزرگی مقابلش می

بعد یه استراحت کوتاه بلند شدم و دوباره رفتم سراغ کتاب های مامان که این روزها خیلی کمکم 

 !کردن مشغول خوندن بودم که با صدای رامونا غافلگیر شدم

 !میدین؟بانو اجازه ورود  -

 !البته بیا تو -

 !باریدآمد داخل سر و روش کامال به هم ریخته بود و از چهرش خستگی می

 :با تعجب نگاش کردم و گفتم

 این چه ریختی برای خودت درست کردی؟ -

 !مگه تو االن نباید تو ماموریت باشی؟

 :پایین انداخت و با شرمندگی گفت رامونا سرشو

 .بشم منطقه اون وارد نتونستم نداشت ای فایده اما کردم و تالشم مومت من بانو ببخشید من رو -

 .جادو ها و طلع های عجیبی اون اطراف دیدم

 .رسید دستم به شناس نا یاداشت در انتها یک
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 !جا تا شما رو مطلع کنمکه فورا خودم رو رسوندم به این

 !چه یادداشتی؟ -

 !خوردمیه برگه سمتم گرفت که با خوندش حسابی جا 

 !امکان نداشت من این دست خط رو نشناسم

 !کنمزنم و راهم رو پیدا میمن تموم مدت با این دست خط ها دارم سر و کله می

 !طور ممکنه! مامان که سال هاست فوت کردهاما چه

 !کنه؟یعنی کسی داره با من بازی می

 !یا واقعیت پشت این جریان هست که با منطق من جور نیست

 !دمین بار متن یادداشت و خوندمبرای چن

ملکه قدرت برای آمدن به پایگاه امن تو و اتحادت باید باهم این مسیر و و مشکالتش رو پشت سر 

 !بذارین

 !دونستمکرد به جایی که نمیدعوت می همین! یکی داشت منو

 !چطور باید اعتماد کنم و جون بقیه رو بخاطر بندازم؟

 :و بعد رو به رامونا گفتم چادر راه رفتم چند قدمی تو

 نظر تو چیه؟ این فرد قابل اعتماده یا داره ما رو ویبره تو دهن شیر؟ -

بانو اگه این آدرس و مادرتون بهتون رسونده به نظرم اعتماد کردن سخت نیست چون قطعا  -

 !چین مکان امنی رو براتون در نظر گرفتنمادر شما با علم به این قضیه هم

 :دادم و گفتمسرمو تکون 

جا خوام همین حاال و همین جا مالقات کنم موندن ایندرسته، سرگروه های هر گروه رو می -

 !کنه نه باعث پیش رفته نه پس رفت فقطوقت تلف کردنهچیزی رو عوض نمی

 .رامونا سریع رفت که به سرگروه ها اطالع بده

 .منم مشغول جمع کردن وسایلم شدم

اول سبک و کم در نظر گرفته بودم با این حال سعی کردم وسایل اصلی و مورد که بارم و از با این

 .جا بذارمنیازم رو الویت بدم و بقیه رو همین
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 !هیچ دوست نداشتم وسایلم دست و پا گیر خودم و بقیه بشه

 .نیم ساعت گذشته بود که همه آمدن تو چادرم

 :صدام و صاف کردم و بلند و رسا گفتم

جا موندن خطرناک و نا به جاست من مکان امنی پیدا کردم برای ن جایی که ایندوستان از او -

 !جا ساده نیستمسقر شدن فقط راه رفتن به اون

 .در اصل هر کار سختی خودش رو به همراه داره

با توجه به تعداد مون و محدودیت هایی که داریم سفر کوتاهی در پیش داریم لطفاً آماده بشین 

. این رو به افراد گروهتون هم بگین آوردن وسایل غیر ضروری خودداری کنیدسبک و راحت از 

 !کنیمکه تا دو روز دیگه حرکت می

 !همه قبول کردن و رفتن جز رامونا و آیین و کیان

 :رو به رامونا گفتم

 !تو این فاصله دو روز لطفاً آب و غذا به اندازه تهیه کن -

 :آیین گفتم رامونا چشمی گفت و خارج شد که رو به

 !چیزی میخواستین بگین؟ -

 :سرشو تکون داد و گفت

 !ها زودتر حرکت کنیم هم مسیر و امن کنیمبله ملکه اگه اجازه بدید منو گروه گرگینه -

 !طوری با خیال راحت تری با بقیه راه می افتیمخیلی خب فکر بدی هم نیست این -

 :آیین داشت می رفت که کیان گفت

 !خوام تو هم بشنویای هست که میای صبر کن مسئله اگه میشه لحظه-

 .آیین سرش رو تکون داد و زیر لب باشه ای زمزمه کرد

 !دست به سینه به میزم تکیه دادم و منتظر موندم کیان حرف بزنه

 :کیان با تک سرفه ای صداش رو صاف کرد و گفت

 !دو تا موضوع مهم هست که باید بگم -

 !یک یا چند نفر دارن به راه های مختلف سادنا رو اذیت میکننداولیش اینه که چند شبه 
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طور نشون میدن که تموم اتفاقات از روی قصد و غرضه کردم اتفاقه ولی شواهد ایناولش فکر می

اصال اتفاقی نیست! من گفتم شاید این ها بخاطر بد گمان شدن بقیه نسبت به سادنا اتفاق 

 !میوفته

 :و سمت کیان رفت و فریاد زد یهو آیین از کوره در رفت

 !منظورت از این حرفا اینه که گروه من داره این کار ها رو میکنه؟ -

 :کیان سرش و تکون داد و گفت

 !دونم شایدنمی -

 :آیین یغش و گرفت و با فریاد گفت

ما گرگ ها اهل نقشه و دسیسه نیستیم اگه مشکلی با کسی داشته باشیم رو در رو حل  -

 !پشت سرکنیم نه می

 !سعی کردم جداشون کنم اما بی فایده بود

 .سو تفاهم ها پیش نیاوردی بنیتا از دست تو بخاطر خنک شدن دلت چه وای

 !رومم نمیشد که بهشون بگم کار من بوده

آخه من چه کردم اگه بگم کار من بوده آبروم میره و کل اتحادم ممکنه از بین بره اگه نگم ممکنه 

 .ن خوناشام ها و گرگینه ها بشهباعث سو تفاهم بی

 .انداختی گیر جو منه کله توی تو، رو فکر این که سیا روحت تو ای

با اولین مشتی که آیین زد به خودم آمدم و از این افکار مالیخولیایم دست کشیدم و بینشون قرار 

 :گرفتم و گفتم

 !هم؟ از شما دوتا بعیده این کارها جون به افتادین بچه دوتا تو مثل چرا بس کنید -

 :کشید با فریاد گفتآیین صورتش از عصبانیت سرخ شده بود و نفس های عصبی می

 در و حقیقت چون چرا؟ ما گروه گردن ندازهمی بشه هم درد دل عشقشون فردا از تقصیر ایشونه -

 !گفتیم معشوقشون مورد

 :کیان هم با صورت درهم و حالت تمسخر گفت

م شواهد نشون میده تنها گروهی که با ما مشکل دارند گروه شماست که از اول قصد خراب تمو -

 !کردن ما رو داشتین و به سادنا تهمت زدین
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فشار عصبی افکار خودم یه طرف بحث های بیجا در مورد اون دختره لعنتی هم از طرف دیگه 

 .داشت بهم فشار می آورد

 :هل دادم و رو به آیین گفتم دست خودم نبود یهو جفتشون رو به عقب

مونه. بیخودی باهم اگه اثبات نشه در حد حرف باقی می آروم باش اینا همش حدس و گمانه -

 .لطفاً بحث نکنید

 :بعد انگشت اشارم رو گرفتم سمت کیان و گفتم

آقای به اصطالح محترم شما اگه نگران عشق نازک نارنجیتون هستین بهتره به جای متهم  -

قیه با ایشون مقابله با ترس هاشون رو تمرین کنین تا نصف شب با سر و صداشون مزاحم کردن ب

دونید که تو روز همه درگیر تمرین و آماده شدن برای نبرد هستن جز استراحت بقیه نشن می

 !سرکار الیه سادنا بانو که اگه تمرین کنن پدیکور و مانیکور ناخن هاشون خراب میشه

  به آیین چیزی بگم که پشتم و کردم بهش تا

 :خند گفتکیان با نیش

فهمم بنیتا! چرا رو نمیدلیل دشمنی گرگینه ها با سادنا روشنه اما دلیل این همه کینه توزی تو -

 !هر فرصتی گیر میاری سر سادنا خراب میشی نیش کالمت و رفتارت برام سوال بی جواب شده

م اما سریع خودم و جمع و جور کردم و لحظه ای خون تو رگ هام منجمد شد موندم چی بگ

 :گفتم

قبال گفته بودم چی باعث بی اعتمادیم شده ولی انگار سادنا جون برات حواس نداشته رئیس  -

 !بزرگ

 !کنم تو جوابی ندادیولی من فکر می -

 :پاشنه پام چرخیدم و روبه روش ایستادم و گفتم روی

 من بزرگ رئیس ولی این بار میگم جناب آقای کیان،که عادت ندارم حرفم رو تکرار کنم با این -

 !بود چینی خبر حال در شما معشوقه که دیدم خودم هایچشم جفت با

 احتماال شما مدرکی دارین؟ -

 !چه مدرکی باال تر از من که با چشم خودم دیدم -

 !مکنی که بی دلیل تهمت نزنپس مدرک نداری و به بقیه تهمت میزنی و به من نصیحت می -
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 :با عصبانیت غریدم

من با چشم خودم دیدم که دارم میگم ولی تو چی ها؟ دیدی که آیین یا اعضای گروهش اون  -

 !خانم نازک نارنجیت رو اذیت کنن؟

 :سکوت کرد که پوزخندی زدم و گفتم

هه چیشد؟ چرا جواب نمیدی هرچند بحث کردن در مورد سادنا با تو مثل یاسین خوندن تو  -

 !مونه چون به جای مغزت به صدای قلبت گوش میدیمیگوش خر 

 :رفت بیرون که صداش زدم اونم مکث کرد که گفتمکیان با عصبانیت از چادر داشت می

نگفتی. نکنه در مورد نبود آرامش و آسایش همسر خائن آیندتون بود که  موضوع مهم دوم رو -

که هرشب برنامه و ماساژ و الالیی گیرم براش پشیمون شدی! تعارف نکن یه چند نفر رو می

 !تو چادر داشته باشه خوندن و این داستان ها رو

 .کیان با حرص رفت

 :آیین با لبخند و نگاه نافذش گفت

 !ممنونم که ازمون حمایت کردی -

 .فقط سرم و تکون دادم که بعد مکث کوتاهی اونم از چادر بیرون رفت

 !و تو موهام فرو کردم و چنگ زدمحالی رو صندلی نشستم و انگشتام ربا بی

 !کنهدنیایی که مبارزه کنم اما هیچی مثل بحث کردن با کسی که دوستش دارم اذیتم نمی

 !شاید کمی زیاده روی کردم

هام طور میتونه تو چشمکردم. چهزدم از غصه دق میها رو نمیولی نه حقش بود اگه اون حرف

  !خوده براش مگه من دروغگو امن بینگاه کنه بگه و مدرک رو کن یعنی حرف م

چین حسی به کنم اونم حتما همشاید هم حق داره یکی بیاد بد کیان رو بهم بگه من قبول نمی

 !بینه جز اون خیر ندیده روسادنا داره همه رو دروغگو می

غلط کرده گناه من چیه من دارم حقیقت رو میگم خیانت سادنا چیزی نیست که بخوام  خو 

  ها چون این بار جدا از کیان جون تموم اتحاد وسطهحسادت و لجبازی بندازم سر زبون بخاطر

  .هانادیده گرفتن خیانتش یعنی بازی با جون خیلی

 .کالفه موهام رو به عقب هول دادم زیر لب غر زدم
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سر اوف کیان اوف فقط مونده بود بخاطر تو خود درگیری پیدا کنم که به حمداهلل و لطف تو دارم 

 !کنمتو و عشق دوزاریت با خودم بحث می

  !یه جو عقل تو سر من بود که پروندی مرد

 (آیین)

 میام تا ولی دارمش هنوز میکنم حس و چشمم جلو میاد سلین از وقتی بنیتا رو دیدم خاطرات

 شده تموم و مرده سلین که کنهمی آوری یاد بهم و کنهمی زدم شگفت بنیتا خودشه بشم مطمئن

دونم چند قرن دیگه داره نمیازش یه مشت یادگاری پوسیده مونده که منو سرپا نگه می فقط و

 !تا بفهمم خاطرات برای زندگی نیست فقط برای درس گرفتنه باید عمر کنم

گفت داد همیشه میسلین یه دختر آروم خجالتی بود و جواب بدی بقیه رو با خوبی و محبت می

 .فرصت عوض شدن رو از بقیه بگیریم ایدنب تغیره قابل هاذات آدم

  .خوردو همیشه چوب دل مهربونش و می

 !که از چشمش بیوفته دیگه براش ارزش نداره اما بنیتا کامال متفاوته کسی

 !مثل سادنا که با خیانتش کاری کرد که بنیتا باهاش لج بیوفته

 !ددونم چرا نسبت به کیان انقدر ببخشش داره و کوتاه میافقط نمی

 !به نظرم کیان هم تا حد زیادی مقصره

سلین من مبارزه و جنگ و رقابت و دوست نداشت اما بنیتا دختر قوی و عاشق رقابته و دوست 

  داره تو همه چیز اول و خاص باشه

 !تنها نکته مشترک بنیتا و سلین خوش برخورد بودنشونه و جدیتشونه

گرفت خیلی جدی و قوی به طش قرار میشرای تو وقتی اما بود درسته سلین مخالف این چیزها

 .رسیدنظر می

بنیتا خیلی خوش شانس تر از سلین من بود که قبل از فاش شدن هویت بانوی طبیعتش تبدیل 

 !شد

 !کشهتو همین فکرها بودم که متوجه شدم سودا کنار رودخونه با چوب داره روی زمین چیزی می

 !کرد اما چرا؟هاش شدم داشت گریه میخواستم برم کنارش که متوجه لرزش شونه 

که من اشک هاش رو خواست برم کنارش و آرومش کنم اما میدونم سودا متنفره از ایندلم می
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 !ببینم

دونم اون چه دختر با احساس و دوست داره جلو من قوی به نظر بیاد این در حالی که من می

 !مهربونیه

رید و با سرعت از اون جا دور شد بعد مکث انگار دیگه نتونست خودش و کنترل کنه جسم د

کوتاهی رفتم همون جایی که ایستاده بود در کمال تعجب دیدم که تصویر منو با چوپ روی خاک 

 !نقش زده

کردم قضیه براش انقدر تازگی ها متوجه شده بودم زیادی بهم توجه نشون میده اما فکر نمی

 !جدی باشه

  ش نبودم تموم رابطه ما ختم میشد به کار و گروهسال هاست کنارمه اما هیچ وقت متوجه

 !باورش برام سخته که سودا به من که هیچ وقت روی خوش بهش نشون ندادم حسی داشته باشه

 !اما چرا االن؟

خوام تموم توانم و به کار بگیرم که بنیتا رو راضی کنم که تبدیل به گرگینه بشه و االن که می

 !م معرفی کنمبتونم اونو به عنوان جفت خود

تونم احساسات سودایی که چند قرن کنارمه رو نادیده بگیرم و بخاطر دل خودم دل اونو چطور می

 !بشکنم

کنم فرد مناسبی برای منه که بقیه روزهام من عاشق بنیتا نیستم فقط ازش خوشم میاد و فکر می

به دریم و بدویم و  رو کنارش بگذرونم و شب ها زیر نور ماه و تو جنگل دوش به دوش هم جسم

 !دور بشیم از تموم تنش های دنیای ماورا

 !اما مطمئنم حس سودا نسبت به من چند پله جلوتر از حس من به بنیتاست

شدیم همیشه حرف از جفت های یادمه وقتی یه گرگ تازه وارد بودم با دوستام که جمع می

هاشون پیوند خونی و ازدواج زدیم برای ما گرگ ها جفت خیلی مهمه چون وقتی بارویایی می

 !مونیمببندیم تا ابد بهش پایبند می

یادمه آیهان یکی از گرگینه هایی بود که چندسال زودتر از ما تبدیل شده بود و تجربش از ما 

 :بیشتر بود می گفت

ه روز بین دو انتخاب سخت قرار گرفتیم که یکیش کسی باشه که دوستش دارین و یاگر  -

  !که دوستتون داره کدوم رو انتخاب میکنین؟دیگری کسی باشه 
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خوام دنبال و من اون زمان با خنده جواب دادم انتخاب سختی نیست که هیچ کدوم رو نمی

 !دردسر نیستم که

 :اونم لبخند مردونه ای زد و گفت

چنین حسی نشی چون اگه فرد مورد عالقت رو انتخاب کنی امیدوارم هیچ وقت درگیر هم -

وست نداشته باشه یا بعد یه مدت براش تکراری و عادی بشی و برای ما گرگ ها ممکنه اون د

 !هیچ وقت راه برگشتی تو جفت وجود نداره

ولی اگر اونی که دوست داره رو انتخاب کنی ممکنه یه عمر حسرت این رو بخوری چرا دنبال 

 !حرف دلت نرفتی

و دنبال بنیتایی برم که حاضر نیست  دونم به حرف دلم گوش بدمو االن من دقیقا همون جام نمی

 !خوامشگرگینه بشه ولی من می

 !یا برم دنبال سودایی که عاشقمه

 !انتخاب در عین سادگی پیچیده است

انقدر تو فکر بودم که متوجه گذر زمان نشدم وقتی به خودم آمدم آفتاب در حال غروب بود و 

 .دادداشت جای خودش رو به ماه دوست داشتنی می

 !یه گرگ ماه نماد قدرته! مخصوصا وقتی ماه کامل میشه برای

  !تونم بهترین تصمیم رو بگیرمو تا ماه کامل چند روزی مونده و قطعا تا اون موقع می

 (بنیتا)

همه آماده رفتن بودیم؛ گروه آیین که زودتر رفته بودن و لیندا و پری ها و الهه ها هم چون 

 .رگینه ها رفتنقابلیت پرواز داشتن بعد از گروه گ

 .فقط گروه کیان و جادوگرها بودن که قرار شد با ما بیان که اگه تلسمی چیزی بود بشکنن

 .ما هم قرار بود از راه کوتاه بریم که زودتر از بقیه گروه ها برسیم

از وقتی راه افتادیم این سادنا عین میمون از کیان آویزونه و هی رو مخ منه و برای بار هزارم 

 !عنت کردم که چرا با پری ها نرفتم وقتی پر پرواز دارمخودمو ل

شیطون رو لعنت کردم و قدم هام رو بلند برداشتم که جلو بیوفتم و این ادا های این شامپانزه 

 .خانم رو نبینم
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 !یعنی خدایا حکمتت و شکرت با این بشر خلق کردنت

 !ز و اداهاش بیشترسادنا نمونه بارز اون مَثَله که میگن میمون هر چی زشت تر نا

 .کیانا آمدن کنارم لبخندی بهشون زدم که اونا هم لبخند زدن بهم سیا و

 :سیا زمزمه وار پرسید

 خوبی؟ -

 .این یه کلمه دنیایی حرف پشتش بود دنیایی از مهر و نگرانی پشتش بود

 !کنهچقدر خوبه که کنارم هست و درکم می

 :راحت کنم و آروم گفتمسعی کردم لبخندی عریض تر بزنم و خیالش 

 !خوبم داداش نگران نباش -

 : گفت و رفت هم تو هاشاما اخم

 .! خوب نیستیبه من هیچ وقت دروغ نگو -

 .و نگاهش و به رو به رو داد

 .نفس عمیقی کشیدم و زیر لب غر زدم این همه شناخت از من هم دردسره بخدا

 :که سیا گوشم رو پیچوند و گفت

 !فتی هاجوجه شنیدم چی گ -

 :با کولی بازی گفتم

 شد خاور بغل آینه شبیه کن ول آی گوشم سیا غلط خوردم با هَستَش هم خوردم ول کن. آی -

 !گوشم

 :با خنده گوشم و ول کرد و دست انداخت دورم که کیان با حرصی مشهود تو کالمش گفت

 !رسم مرض قند بگیریمتبازی هاتون رو بذارین وقتی تنها هستین؟! می بهتر نیست این شیرین -

 :سیا هم با پوزخند جواب داد

 چشم !رئیس میگیم چیزی ما ازت گیرهمی سواری و مگه ما وقتی خانم سادنا ازت آویزونه -

 !ام؟ ملکه سوگولی ببینی نداری

اینا هم هستن. با خجالت کمی از سیا فاصله  یهو با صدای کیوان جا خوردم و یادم افتاد عمو

 !گرفتم
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 !جون حواست باشه به خودت یه وقت گردنت و نشکنم بخاطر نزدیکی به دختر عموم سوگولی-

 .کیوان اینا رو با عصبانیت و داد گفت

  :گاز گرفتم و تنها راه در رو تو اون زمان فقط این به نظرم آمد که بگم با خجالت لب هام رو

 !باشهاِم چیزه من یکم پرواز کنم برم از باال راه و چک کنم که امن  -

 تجربه و ناب حس اون دوباره تا دادن اجازه و بردن هابال های براق و سیاهم منو به اوج آسمون

 .کنم

حس آزاد بودن و رها بودن رو! پرواز بهم آرامش داد حسی که مدت هاست از زندگیم رخت بسته 

 !و رفته

 .شد گروه رو ول کنمکاش میشد بقیه مسیر هم پرواز کنم اما نمی

 :مطمئن شدن امنیت راه تا کمی جلو تر کنار بقیه فرود آمدم که سادنا با تعجب گفتپس بعد 

 !تو پرواز میکنی؟ -

 .شما -

 !چی؟ -

 :هام رو تو حلقه گردوندم و گفتمچشم

 !طور حرف بزنی؟تو نه شما! بهت یاد ندادن به موافق خودت چه -

 ...اما من ازت -

 :حرفش و گفت کیان پرید تو

 !ه است. ایشون موافق تو حساب میشه و باید بهش احترام بذاریحق با ملک -

 :سادنا با حرص گفت

 !اما این انصاف نیست منی که چند قرن ازش بزرگترم به یه بچه احترام بزارم -

 :پوزخندی زدم و گفتم

کار من دخالت نکنی  قدر که حد خودت رو بدونی و توچنین انتظاری هم ازت ندارم همینهم -

 !دونم نداریکافیه نیاز به با شعور رفتار کردن نیست چون میبرام 

 :سادنا حسابی به هم ریخته بود و از حرص و عصبانیت قرمز شده بود ولی با این حال پرسید

 !چی ندارم؟ -
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 :منم با لبخند شونه هام رو باال انداختم و گفتم

 !شعور عزیزم، شعور -

ه کسی طرفداریش و بکنه اما دید خبری نیست با همه به خنده افتادن سادنا کمی مکث کرد ک

 !حرص شروع کردن به دویدن که دامون صدا رسوند

بسالمت عزیزم فقط اگه با چاله ای از حشرات و مار ها مواجه شدی خدا رحمتت کنه چون  -

 !دونم این بار عزائیل امون نمیده بهتمی

ه عبوس و قیافه درهم با فاصله از کیان سادنا با شنیدن این حرفا مسیر رفتش و برگشت و با قیاف

 !راه می آمد

 .خوبه حداقل ناراحت بودنش یه نفعی برام داره

 :کیان رو به دامون گفت

 !کردم انقدر بی نمک و مسخره باشیفکر نمی -

 :گفت و انداخت باال دامون هم شونه هاش رو

 !من فقط واقعیت ها رو گفتم -

 :با تعجب گفتم

 و حشرات شوخی نکردی؟ یعنی در مورد مار -

 :دامون نچ بلند باالیی گفت که دوباره پرسیدم

 !این اطالعات و کی بهت داده؟ -

 :اونم گفت

  هیچ کس خودم کشف کردم تو کتاب. بعد کنجکاو شدم و تنها آمدم این سمت اما هنوز -

 !نجات دادم به این جاها نرسیده بودم که گیر چندتا عفعی بزرگ افتادم که به بد بختی خودم رو

 تو اون کتاب چیزی در مورد این تله ها ننوشته بود؟ -

نه فقط گفته بود برای وارد شدن به سرزمین ممنوعه باید تموم تله ها رو با موفقیت پشت سر  -

 .بذاری که هر کدوم از دیگری دشوار تره

 خدا بخیر کنه! پس چرا زودتر نگفتی؟ -

 !م سرزمین ممنوعهبری قراره نگفتی دوماً نپرسیدی چون اوالً -
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 .جادونستم قراره بریم اوندر واقع خودمم نمی -

 :سادنا با پوزخند گفت

 میکشی؟ اونور مگه جون ما اسباب بازی که دنبال خودت اینور ودونستی؟! یعنی چی نمی-

 :سبز شد و با فریاد بهم گفت جوابی بهش ندادم که این بار جلو راهم

کنی این عنوان ملکه قدرت برات زیادی و داری با بچه بازی بی چرا قبول نمیبانو، نه! ملکه قال -

 !ندازیهات جون هممون رو به خطر می

 :گفت و مشتش تو گرفت و یغم بار این و آمد قبل از تر پررو با یه دست کنارش زدم که 

 !کنیجواب بده دیگه چرا ساکتی؟ بگو که ما رو داری فدای بی تجربگیت می -

  عصبی کنه کردم آروم باشم و با یه هول آروم پسش بزنم اما انگار اون قصد داشت منوسعی 

 .که خوب داشت موفق هم میشد

  خواستم دست هاش رو از یغم جدا کنم که سمج تر یغم رو گرفت دیگه کنترلم دست خودم نبود

  زد بیرون نیشم هایچشام گر گرفت و دندون

های چهره آروم و خونسردم نیست انعکاس چهرم رو تو چشمدونستم دیگه االن خبری از می

 :ترسیده سادنا دیدم با پوزخند عصبی گفتم

 .زدیچرا ساکت شدی سرکار الیه تا چند ثانیه پیش خوب داشتی حرف می -

فکش رو تو مشتم گرفتم و با کمی فشار صدای ناله های گوشنواز استخون فکش بلند شد زمزمه 

 :وار غریدم

 !نفس کشیدن حشره های دور و بر تو هم برنامه دارم چه برسه برای اتحادممن برای 

 .جا اگه من نخوام هیچ موجود زنده ای حق نفس کشیدن ندارن حتی تواین

 .کردم اشاره زدم دستش رو که مرگی مارک به هامبعد با چشم

 .که با ترس خیره شد بهم پوزخندی زدم و ازش فاصله گرفتم

 :امه می دادم که کیان گفتداشتم به راهم اد

 !باورم نمیشه تو روش مارک مرگ گذاشتی؟ -

 :بدون نگاه کردن بهش جواب دادم
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 !جا قانون منممارک و گذاشتم که هم تو هم اون باور کنه این -

 :رو به سیا گفتم

 .سیا به خون احتیاج دارم -

غذیه دلم تنگ شده بود که سریع دستش رو آورد جلو منم بدون تلف کردن وقت شروع کردم به ت

 ...برای عطر و طعم خون کیان اما

 .بعد چند دقیقه سرم رو بلند کردم متوجه نگاه متعجب عمو و زن عمو کیوان شدم

 !که روی خشنم رو جلوی اون ها رو کردملحظه ای خجالت کشیدم از این

انتخاب خودشون  چین موجود وحشی و خشنی باشم اما اون ها بهاما این انتخاب من نبود که هم

تبدیل شدن. چه حاال چه توی جنگ باالخره این روی من رو میدیدن دیر و زود داشت اما 

 !سوخت و سوز نه

 و بزرگ های رژه مثل زمین به هماهنگ پا هزار چندین کوبیدن مثل شنیدم عجیبی صدای ویه

 !مرتب و طوالنی

افتاد. باورم نمیشد میلیون ها حشره از نگاهم به رو به روم  اشاره دست همه رو نگه داشتم که  با

 .سوسک و مورچه و... بود

 :با چندش صورتم جمع کردم رو به سادنا گفتم

 !رفیق آمدن پیشوازت -

 .با این حرفم همه خندیدن جز خودش البته کیان هم به یه لبخند بسنده کرد

 هدف رو سادنا  تو کمتر از چند ثانیه محاصره شدیم و اون حشره های باهوش هم اولین نفر

 !گرفتن

کاری ازش بر نمی آمد جز خودم پس پرواز کردم شروع جا هیچ کسخوشبختانه یا متاسفانه این

کردم با دستام آتیش گرفتم رو حشره ها تو کمتر از چند ثانیه سر و صدای وحشتناکشون و البته 

 بدن رو که هاییاونبوی سوختن چندششون بلند شد و بعد ده ثانیه بقیه عقب نشینی کردن جز 

 !بودن گزیدن و روی پیاده حال در سادنا

 .کردسادنا هم جیغ و داد می

 :کردم که کیان فریاد زددست به سینه داشتم این صحنه جذاب و نگاه می
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 !کن کاری یه بیا کنیمی نگاه چی رو -

 مطمئنی کمک میخوای؟ -

 !این پرسیدن داره؟ زود باش دیگه -

 :مبا لبخندی خبیث گفت

 !خیلی خب خودتون خواستین همه فاصله بگیرین -

 !از کف دستم پنج ثانیه آتیش گرفتم روش که فریاد سادنا شدید تر شد

 :و کیان داد کشید

 !کنی کبابش کردیچه غلطی داری می -

 :با خنده گفتم

آخ، آخ. اشتباه شد و بعد کف دست هام رو سمت سادنا گرفتم و با فشار روش آب پاشیدم و  -

 :گفتم

 !طوری رفیق خنک شدی؟چه -

 :هام و بهم مالیدم و گفتمقشنگ که خیس شد دست

 !آخی جوری که سرما میخوریعزیزم این -

 به انگشتم و ایستادم ثانیه چند بعد شد فعال بادم گرد بعد شروع کردم دورش چرخیدن که انرژی

 :گفتم و دادم نشون پیروزی حالت

 !انجام شد دوستانعملیات نجات با موفقیت  -

 .قیافه سادنا دیدنی بود

 از هایی قسمت تموم پوستش از جای گزیده شدن حشره ها زخم بود و بخاطر عنصر آتیش من

 .بود خورده کز ناک وحشت ابروهاش و هاش مژه و موها بود قرمز و ملتهب پوستش

 !کشیدمیزش آب ا و بود و با وجود گرد باد هنوز لباس هاش و کمی موهاش خیس 

همه مات قیافه جذاب سادنا بودن که با خنده کیانا و سیا بقیه هم شروع کردن به خندین البته 

 !قابل گفتن نیست که این بار هم همه خندیدن جز کیان و خوده سادنا

 !البته مهم نبود من این بار از اذیتش شدیدا لذت بردم
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تونه براش ه که بفهمه بنیتا تا چه حدی میتا اون باشه که جرعت نکنه منو بچه بشماره هنوز زود

 .خطرناک باشه

 !ذارهاینا فقط یه هشدار کوچیک و یکم بازیه اگر عاقل باشه دیگه پا رو دم من نمی

 .بعد چند دقیقه، دوباره به مسیرمون ادامه دادیم

 از تا امیدوارم این بار جلومون شیری خرسی چیزی در بیاد سادنا رو بندازم جلوش بخورتش

 .بشم راحت دستش

  با این فکر لبخند عریضی رو لب هام شکل گرفت

 .که از چشم سیا دور نموند و با شیطنت چشمکی بهم زد که منم با چشمک جوابش و دادم

 !کردیم و هر کس درگیر فکری بودتو سکوت راهمون رو طی می

اده ازش نگاهم ترسیدم بعد استفکاش جرعت استفاده از قدرت ذهن خونیم رو داشتم اما می

 !نسبت به بقیه عوض بشه و دیگه نتونم بهشون اعتماد کنم

اما باید ذهن سادنا رو چک کنم ولی باید قبلش آمادگی هر چیزی رو داشته باشم چون ممکنه تو 

ذهنش به کیان ابراز عالقه کنه و من نتونم خودمو کنترل کنم و تا آخرین قطره خونش و بکشم 

 !بیرون از تنش

 .خون احساس تشنگی کردمبا فکر 

 :با مظلومیت به سیا نگاه کردم که خودش فهمید تا خواست مچ دستش و بیاره جلو کیان گفت

 !یه بار خون دادی از دیروز هم شکار نرفتی االن هم خون بدی باید نعشت رو یکی کول کنه-

 !بعد هم دستش و گرفت سمتم

 نیشم هایدندون و کشیدنم عمیق نفسی دستش به کرد. اشاره که کردم هاشاول نگاهی به چشم

 !شد بسته هامچشم نظیرش بی طعم از خونش قطره اولین با پوستش تو کردم فرو و

 !خونش برای من اکسیر عشق و زندگیه

 .خواستکه اصال دلم نمیبعد چند دقیقه به ناچار از طعم فوق العاده خونش دل کندم با این

 .اما چاره ای هم نداشتم

 :به کیان گفت سادنا
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 .به شکار احتیاج دارم که سرعت ترمیم بدنم بره باال -

 :کیان گفت

 !باشه پس منو سادنا باهم میریم شکار-

 :تا خواستن برن گفتم

تونم دنبال تک تکتون بگردم و از طرفی تایم صبر کنید. بقیه هم به خون احتیاج دارن من نمی -

 .و پری ها برسیمقبل از گرگینه ها کمه سریع باشین باید 

ت کنارم تکیه زدم و بدون حرف به نزدیک ترین درخ کیان حرفی نزد اما قیافه سادنا تو هم رفت

 کیوان و ها ساحره جزبقیه رفتن 

 :اونم کنارم نشست چند دقیقه که به سکوت گذشت که گفت

 !خودت رو میگیری عوض شدی دختر عمو -

 !نه این چه حرفیه؟ -

 .بودی زمانی نبود کنارت باشم و تو آروم بگیری قبال بامن راحت تر -

 .نشده عوض چیزی وگرنه! مشغوله زیادی فکرم این روزها -

 !تونستخواست چیزی بگه اما نمیاین بار کیوان با کلی مِن مِن می

 :نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 چیزی میخوای بگی؟ -

 :دقیقه گفت دچن بعد و کرد بازی هاشسرشو پایین انداخت و با دست

 بزنی؟ حرف سودا بنیتا میشه در حقم خواهری کنی و در مورد من با -

از این حرفش شوکه شدم! کیوان یه پسر سر به هوا بود که هیچ وقت به فکر تشکیل خانواده نبود 

داد کرد که زن عمو ترجیح میو هر وقت بحث ازدواجش مطرح میشد چنان گرد و خاک به پا می

 اما بیاره جا به باید و پیغمبره سنت ونم از سر وظیفه بهش گوشزد کنه که ازدواجسالی یه بار ا

 !عاشقه هاست قرن خودش که دختری به ببنده دل باید کیوان موقعیت این تو چرا حاال

 !اونم عاشق آلفای گروهش
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انتخابم دونستم اگه حرف کیوان و پیش بکشم قطعا هیچ شانسی نداره منم اگه گرگینه بودم می

 .هم نوع خودم بود نه یه انسان تازه اگر عاشق باشم حاظرم صد سال بشینم ولی با عشقم باشم

 .ترسیدم باعث بشم که هرگز دیگه به کسی دل نبندهسخت بود برام گفتن واقعیت! می

اما راهی جز این نداشتم چون حرف زدن با سودا به مراتب سخت تر از این بود چون اون با من 

 !کنه این نقشه منه که باعث جدایی اون و آیین بشمیست و فکر میخوب ن

 :سعی کردم با چند دم و بازدم عمیق آرامشم و حفظ کنم بعد چند ثانیه گفتم

خوام دلت رو بشکنم یا ناراحتت کنم اما باید حقیقت و بهت بگم تا کیوان من رو ببخش. نمی -

 !بیشتر از این درگیر احساست نشی

 هایچشم تو اشک تالطم از نشون هاش مردمک لرزش و زدمی دو دو، که هاییمکیوان با چش

 !بود حرفم ادامه منتظر بود شبش رنگ

 :سرم و پایین انداختم و با آروم ترین لحنم زمزمه کردم

سودا دلش پیش آلفای گروهشه و انقدر اون رو دوست داره که در مورد رابطه من با آیین براش  -

 .آمده بودسو تفاهم پیش 

نگاهی بهش انداختم حس کردم همون لحظه کیوان شکست. شونه های افتادش و نفس های صدا 

کرد تا خواستم چیزی بگم با بغض مردونش که صداش رو بم کشید داشت نگرانم میداری که می

 :تر کرده بود گفت

 !دور گردون گر دو روزی، بر مراد ما نگشت -

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 !گفتشدونست این بیتش میشه سرنوشت بیشتر از ماها شاید هیچ وقت نمیفظ اگه میحا -

 .کیوان سکوت کرد و تو خودش فرو رفت منم چیزی نگفتم تا شاید بتونه با خودش کنار بیاد

اما به چشمم دیدم پسری که برام حکم برادر رو داشت شکست انگار تو همین لحظه ده سال پیر 

 !ونستم سخته دل ببندی به کسی که سهم قلب تو نیستدتر شد حالش رو می

گیره که من نیستم و چاره ای جز منم دچار بودم به مردی که چند صباح دیگه دست زنی رو می

 .حسرت ندارم
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 !نوشتمکاش قدرت تغییر سرنوشت و داشتم برای عاشق های تموم دنیا از رسیدن می

 !سوختنخالکوبیم شروع کرد به یهوآهی کشیدم که 

 .لعنت به این شانس حاال که تنهام، باید حمله بشه

 !آشام های سیاه یه محرک قویبیشتر نگران کیوانم اون یه آدمه و وجودش برای خون

 .سریع جلو کیوان گارد گرفتم و سعی کردم با گوش هام مسیر آمدنشون رو حدس بزنم

 :حرص گفتمزد با کیوان مدام با سوال هاش داشت تمرکزم رو به هم می

 هیس بزار ببینم از کدوم طرف دارن میان؟ -

 !ها؟کی -

 .سیاه های آشامخون -

 .بعد شنیدن اسمشون لرزه به تنش افتاد حق هم داشت اون تو بی دفاع ترین حالت ممکن بود

 !سیاه های آشامبعد یکی دو دقیقه دور من پر شد از خون

 :پوزخندی رو لبام شکل گرفت و گفتم

 .کردنکباب به دماغتون خورده ولی اشتباه فهمیدین اینجا خر داغ میبوی  -

 :بریان آمد نزدیکم و گفت

جفت جالب و عجیبی هستین! یکی قدرتمند و کله خراب و البته زبون دراز و یکی یه آدم  -

 .معمولی بی دفاع و البته ترسو

 !بودم هم بریان و گروهشضربان قلب کیوان از ترس باال رفته بود و این رو هم من حس کرده 

 !سعی کردم با کلکل کردن کمی زمان بخرم تا کیان اینا برسن

 :پس با پوزخند گفتم

از این قدرتمند کله خراب بترس که هیچی برای از دست دادن نداره و بالی جون تو اون اتحاد  -

 !مسخرته

 :گفت و رفت همتو بریان هایاخم

 .زبون درازت کار دستت میدهقبال هم بهت گفته بودم آخر این  -

 :منم متقابالً پوزخندی زدم و گفتم
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 !منن دشمن که بترسن باید هاییکسی که از همه قدرتمند تره هیچ ترسی نداره. اون -

 :بریان دورم چرخید و با خنده گفت

فرستمت پیش مامان جونت و بقیه اعضای خانوادت! ببینم قبل این که قدرتت کامل بشه می -

 !طوری آتیششون زدم و فقط خاکستر ازشون به جا گذاشتم؟مهربونت بهت نگفته چهعمو 

 :با این حرفش از عصبانیت گر گرفتم تو کسری از ثانیه دستم رو دور گردنش حلقه کردم و غریدم

 .اوال اسم خانواده منو تو دهن کثیفت نیار -

 :بعد هولش دادم عقب و گفتم

ار و درست به گوشت برسونه. چون من قدرتم کامل شده و انگار خبر چینت وقت نکرده اخب -

 !ملکه قدرت شدم

 .از این حرفم حسابی شوکه شد

 !و پیچ پیچ های افرادش نشون دهنده این بود که خبر کامل شدن قدرتم بهشون نرسیده بود

 .درست تو همین لحظه صدای سیامند برام مثل شیرین ترین خوراکی دنیا به دلم چسبید

جایی که ما از مهمون بی خبر خوشمون نمیاد که مهمون ناخونده داریم. از اونا مثل اینعه باب -

 .مجبوریم جور دیگه ای ازتون پذیرایی کنیم

و تو یه حرکت ناگهانی گردن خوناشام سیاه نزدیکش رو پیچوند و قلبش و کشید بیرون و این 

 !شروع مبارزه بود

 ون بر بیام اما وجود کیوان دست و بالم و بسته بودتونستم از پس همشکه تنهایی میبا این

کیوان رو به کیانا و زن عمو سپردم و خودم شروع کردم به تخلیه خون اون لعنتی ها و چه لذتی 

 .کردمداشت خوردن خونشون با هر جرعه قدرت رو تو رگ هام حس می

 .کمتر از ده دقیقه پنج تاشون رو تخلیه کردم تو

غ شیشمی که کیان سر رسید و نذاشت و باهاش مبارزه کرد ولی قدرت اون رفتم سراداشتم می

 .لعنتی بیشتر بود

 بود نشده تخلیه هنوز مکیدم و خونش و کردم فرو رگش شاه تو هام روتو یه حرکت یهویی دندون

 .بیرون کشید و قلبش کیان که
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 .با عصبانیت نگاهش کردم که متقابالً با نگاهی خشمگین جوابم رو داد

 :و گفت

 .کنیها فقط داری به جنون خون خودت کمک میتو خوردن خون اون-

 !دونست وقتی ملکه قدرت شدم رو همه اعمالم کنترل دارمجوابی ندادم اون که نمی

آشام سیاه بودن این در صورتی شکار تازه جونی به بچه ها داده بود که هر کدوم حریف یک خون

 .کردباید با یکی تا از اون لعنتی ها مبارزه می حالت عادی هر سه نفر بود که تو

 .بریان و افراد کمش عقب نشینی کردن دامون خواست بره دنبالشون که سیا مانع شد

 :لحظه آخر فریاد عصبانی بریان به گوشم رسید

 .منتظرم باش بنیتا -

هم میشه و برام حرفاش مهم نبود قدرت من و اتحادم بیشتره فقط وجود نفوذی باعث تضعیف گرو

 !رو راحت میشم و اون روز دیر نیست به زودی هم از شر این سادنای دو

 با صدای کیان از فکر بیرون آمدم

 !پس سادنا کجاست؟ -

 دنبال و گرفتم و کیان دست ثانیه چند بعد بو کشیدم تا ببینم از کدوم طرف بوی خونش میاد و

سیدیم کیان تا خواست بره سمتش مانع ر که نکشید طولی دویدیم غرب سمت و کشیدم خودم

شدم به زور پشت درخت مخفی شدیم برای مخفی بودن بوی خونمون وردی که افسون گفته بود 

 .رو خوندم که نور ضعیف سبز رنگی بینمون شکل گرفت و سریع ناپدید شد

 .چند دقیقه بیشتر طول نکشیدکه یه سالون آمد پیشش

 :کیان زیر لب گفت

 !کنه یعنی با دشمن توکاری میاون با سالون ها داره همباورم نمیشه.  -

 :پوزخند صدا داری زدم و گفتم

 !باورت شد که اون خیانت کاره؟ -

این دشمنی سادنا با تو همش تقصیر خودته، تو با له کردن غرورش و بالیی که با قدرتت سرش  -

 !آوردی اون رو با خودت دشمن کردی
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های که داری با چشممن رو مقصر! با این دونی وم اون رو بی گناه میباورم نمیشه کیان. هنوز ه -

 !خودت میبینی

 !کیان بیدار شو از این رویایی که برای خودت ساختی چون این فقط کابوسه، کابوس

از دیدن من جا خورد تا چشمش به کیان خورد شروع کرد به وانمود  با حرص رفتم سمت سادنا

 .هکردن که دست سالون اسیر

های اما اون سالون تموم هوش و حواسش پی عطر خون من بود و هیچ توجهی به سادنا و حرف

 .صد من یک غازش نداشت

های سیاه بود و آشامتو یک حرکت سالون به من حمله کرد مبارزه باهاش خیلی راحت تر از خون

 .و به بی نهایت رسونده بودر قدرتم سیاه آشاماز طرفی تخلیه خون چند خون

کمتر از یک دقیقه سالون بی چاره زیر دستای من اسیر شد لبخندی ترسناک به روش پاشیدم و 

 :گفتم

خواست آزادت کنم که بری از قدرتم برای بقیه سالون ها بگی اما امروز رو مود خیلی دلم می -

در  احمق نباشند و بفهمند تو اندازه هاتببخشش نیستم از تو که گذشت ولی شاید بقیه دوست

افتادن با ملکه قدرتی که قدرت مرگ داره یعنی بلیط یک سره به دنیای مردگان و مالقات ملکه 

 !فاخته

 .گرفتم و جونش لذت با و دیدم هاشبعد این حرفم ترس و تو چشم

 !بعد برگشتم سمت سادنا و چند قدم رفتم سمتش که با ترس چند قدم عقب رفت

 :با پوزخند گفتم

 .دم، سومین بار که بدستم برسی اجازه فرار بهت نمی، دو بار جستی بانویک بار جستی بانو -

 :بعد با سرعت زیاد رفتم کنار گوشش و زمزمه کردم

 .کنملهت می -

بعد برگشتم سر جام کیان با اخم نظاره گر ماجرا بود بعد اون طرفداری بی موردش دلم برای 

 !چندمین بار بخاطرش شکست

 !کنم به این دلگیر شدن ها یا کنار بکشمدونم قراره عادت نمی
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 !متفاوته خواد باور کنه سادنا ذاتش با اونی که نشون میدهدونم چرا نمینمی

 .تنهاشون گذاشتم و سمت بقیه بچه های گروه رفتم

 :زد و بقیه هم کمی نگران بودن با دیدن من کمی آروم گرفتن اما کتی پرسیدکتی نگران قدم می

 !کجاست؟پس کیان  -

 :که چیزی بگم صدای کیان از پشت سرم آمد که جواب دادقبل این

 .ما اینجاییم نگران نباش -

 :اجازه ندادم بحث دیگه ای باز بشه گفتم

 !بهتره راه بیوفتیم دیره -

و قبل حرکت خم شدم رو زمین ورد مخصوص رو نوشتم طولی نکشید که اسب با نژاد باد کنارم 

 .حاضر شد

 !ت ها و قدرت من جون بهش داده بودنداسبی که دس

 .دستی به یال هاش کشیدم و گفتم هم پای ما بدو

 :بعد به کیوان گفتم

 !سوار شو -

 :با ترس گفت

 .دونم چیه نمیشماین اسب واقعی نیست انگار شیشه ای من سوار چیزی که نمی -

 :با این حرفش روناک شیهه ای کشید که دوباره نوازشش کردم و گفتم

 !روم باش دختر خوبآ -

 :رو به کیوان گفتم

که اجازه دادم همراهمون بشی تو این جنگ. در ضمن انقدر موجودات پشیمونم نکن از این -

 !ترین چیزه زود باش سوار شوعجیب دیدی این چند وقته که وجود روناک کوچک

 .کیوان با کمی تعلل سوار شد

 :رو به بقیه گفتم

 .کنیمافی دارین پس با بیشترین سرعت حرکت میهمه شکار کردین و انرژی ک -
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که من هنوز ترمیم نشدم و اگه بدوئم باز پروسه ترمیمم عقب به غرولند های سادنا مبنی بر این

 .میوفته توجه نکردم

 .اما جواب کیان دلم و بد سوزوند

 !بیارهبهتره طبق حرفاش عمل کنی تا بهونه ی دیگه ای دستش ندی و یه بالی تازه به سرت  -

شروع کردم به دویدن تا کسی اشک هام رو نبینه. هر چقدر هم قوی باشی یکی پیدا میشه که 

 !کنه خورد رو تو هاشبشه نقطه ضعفت و با کار ها و حرف

دونم چرا عوض شده فهمم. نمیگذره دلیل این همه دشمنی کیان رو با خودم و نمیهرچی می

 .کردم باز حقیقت روی به روو بعد آمدن سادنا من چشامجوری بود رفتارش شاید هم از اول این

من دختری نبودم که درد های سطحی و کنایه های نیش دار اذیتم کنه اما عاشق که بشی 

 .حساس میشی و این انتخاب تو نیست

 .دونم چقدر تو افکار خودم بودم که رسیدیم به لوکیشنی که رامونا داده بودنمی

 :ه بود تا من رو دید نزدیک تر آمد و سری خم کرد که پرسیدمانگار زودتر از ما رسید

 !خیلی وقته رسیدین؟ -

 .نه بانو تازه آمدم من از بقیه جدا شدم تا بهتون چیزی رو بگم -

 !چیشده؟ -

 .میان سمت این به دارن که شده دیده سپید آشام هایبانو تعداد زیادی خون -

 ؟سپید آشامخون -

 !دونم کی بهشون لوکیشن دادهنمیاما  بله بانو -

 !جواب کیان غافلگیرم کرد

 .من لوکیشن و فرستادم -

 :با تعجب و عصبانیت نگاهش کرد و گفتم

 کنی جدیدا تو افرادت دارین زیادی سر خود عمل میکنین؟فکر نمی -

 :خیالی جواب دادبا بی



 

 

 WWW.98IA3.IR 280 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

کنم این ارن میان و فکر نمیچیز مهمی نبود که بخوام ازت مشورت بگیرم. اون ها برای کمک د -

 !موضوع ناراحتت کنه

 :با حرص سرش فریاد زدم

 است؟ تجربه با هزارساله آشامخون یه حرف این نمیشه باورم کیان -

 !تو اتحاد راه بدی چطور ممکنه انقدر بی برنامه افرادی رو

 !داری؟ شک آشام هاطور گرگینه های سپید تونستن بیان اما به گروه خونچه -

 و کلمه هر با و لحظه هر و بود فایده بی انگار ولی بشم آروم کمی تا بستم حرص با رو هامچشم

 !آمد می جوش به خونم عصبانیت از کیان مقایسه

 :از الی دندونای چفت شدم غریدم

یش قدم پ خودشون کهاین دوم و بستن اتحاد من با همه چشم جلو سپید های گرگینه که اوالً -

 .شدن و آمدن

 .کیه دونهنمی کسی هنوز که پادشاهشون زور با بیان قراره که سپیدی های آشاماما خون

کنه و تبعید از طرف پادشاه دارن میان چرا که پادشاه گفته اگر نیان پادشاه اونا رو تبعید می

 !شونبراشون مساویِ با تموم شدن قدرت

 (کیان

 !گرفت؟این همه اطالعات بنیتا از کجا نشأت می

 .خیره شدم بهشبا فریادش از فکر بیرون آمدم و

 !من نمیفهمم اگه قراره من این اتحاد و پیش ببرم پس چرا تو هیچ کاری باهام مشورت نمیشه -

 :با پوزخند بهش گفت سادنا نتونست جلو زبونش و بگیره و

 .کنینمی توجه کسی نظر به و خواهی خود آدم چون یک -

بیرون نیومده بود که بنیتا سمتش حمله کرد اگه سیامند نگرفته و هنوز حرف کامل از دهنش 

 !کردمی تخلیه رو سادنا خون االن بودش 

ولی بنیتا آروم نشدنی بود انگار، یهو پروانه های سرخی از قلبش پر کشیدن و مثل طناب دار دور 

 .گردن سادنا حلقه شدن

سوخت و درد عجیبی تو کل می کردم پروانه ها رو دور کنم فقط پوست دستمهرچی سعی می
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 .خوردتنم پیچ می

دونم سیا چی در گوشش زمزمه کرد که نیم نگاهی به چهره مچاله از درد من انداخت و بعد نمی

 کمی مکث پروانه های سرخ رو از سادنا دور کرد

د سادنا بی جون با چهره ای کبود رو زمین افتاد و هایکا سریع رفت باال سرش اما نگاه غضب آلو

 .من خیره بود به بنیتا

 .داددیگه عصبانیت های کنترل نشدنیش داشت کار دست هممون می

نیم نگاهی به سادنا انداختم بی هوش بود بدنش از جراحات قبلی ضعیف شده بود و با این کار 

 !بنیتا ضعیف تر هم شد

 .آره سادنا جدیدا زیاد رو مخ میره و مثل سابق نیست

تر باشه! انتظارات از اون بیشتره اون ملکه قدرته و باید مثل یه ملکه رفتار کنه اما بنیتا باید صبور 

 .نه یه دختر کوچولو لجباز

 .با صدای بنیتا از فاصله نزدیک شوکه شدم

ای که ازش انتظار داری فقط هیجده سالشه اما اونی که داری سنگش و به سینه این ملکه -

 !گذرهیشه استاد چند قرن از عمرش میزنی جز اموال میراث فرهنگی حساب ممی

 .چند ثانیه از شوک، ذهنم قدرت حالجی نداشت

 !متوجه بشه نکنه بلند فکر کردم؟ طور ممکنه چیزی که تو ذهنم گفتم وچه

 :با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 نکنه قدرت ذهن خونی داری؟ -

 .جوابم فقط پوزخندی عمیق بود

 

 (بنیتا)

دونم چی باعث شده سرش و مثل کبک تو کیان دادم دلم کمی خنک شد نمیبا جوابی که به 

برف کنه و چشم رو همه چیز ببنده و من رو مقصر همه چیز بدونه منی که چند ماه بیشتر نیست 

 !هر بالیی رو به جون خریدم وارد دنیاشون شدم و

ر بزنیم تا تکلیف این دو به رامونا گفتم همین نزدیکی یه جایی رو درست کنه برای چند روز چاد

 !آشام سپید روشن بشهگروه خون
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 کردمبعد به یه درخت تکیه دادم و به تالش های هایکا برای به هوش آوردن سادنا نگاه می

  کنه سادنا فقط در دو حالت به هوش میاددونست فقط داره وقتش و تلف میاون بیچاره نمی 

 .من به هوش بیاد که بدستیا چهل و هشت ساعت بگذره یا این

 !که حالت دوم غیر ممکنه

 !نفس عمیقی کشیدم و چند قدم فاصله گرفتم که اطراف و برسی کنم که با صدای کیان ایستادم

 !کنی تو مقابل جونش مسئولی بانوخوای کاری کنی؟ فکر نمینمی -

 !بانو رو با تمسخر گفت

 :رومی گفتمچند قدم رفته رو برگشتم و رو به روش ایستادم با لحن آ

 راحتم من هم باشه اغماء حالت تو چی هر ولی عشقته داری هم حق البته خیلی نگرانشی نه؟ -

 .بقیه هم

 :راهم کشیدم که برم با عصبانیت گفت

 !بذار کنار و یه کاری کن به هوش بیاد بنیتا این مسخره بازی و -

 :از روی شونم نگاهش کردم و گفتم

تا چهل و هشت ساعت آینده به هوش میاد بهتره خودتون رو  این نفرین ملکه قدرت روشه -

 .خسته نکنید

رفتم اما لحظه آخر شنیدم که کتی در تایید  بعد هم بدون توجه به کیان و عصبانیش گذاشتم و

 :حرفم گفت

اگه نفرین ملکه قدرتش روش باشه باید دو روز صبر کنیم یا خود بنیتا باید به هوشش بیاره ولی  -

 !چنین چیزی ازش نخوای چون ممکنه نفرینش و به فرشته مرگ تغییر بدهبهتره هم به نظرم

پوزخندی زدم و به راهم ادامه دادم من هیچ وقت حاضر نشدم به مرگ سادنا بخاطر دل خودم 

 !فکر کنم

 !بیشتر نفرتم ازش بخاطر جاسوسی کردنش بود

  وگرنه بعد از فهمیدن حس کیان نسبت بهش

 .از سرم بیرون کردم ان وفکر رسیدن به کی

 .نمیشه سرش هااما دل که این چیز
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 !هر چقدر هم بهش بگی مال تو نیست اما بازم مرغش یه پا داره و میگه من عاشقم

امان از این قلب که موقع آفرینش کارش فقط قرار بود خون رسوندن باشه اما حاال نصف 

 !هامون زیر سر این قلبه و احساساتشبدبختی

 .کتی جا خوردم با صدای

 .از من بعید بود انقدر تو افکارم غرق بشم و حواسم به اطرافم نباشه

 !کجایی دختر؟ ده بار صدات زدم-

 :لبخند غمگینی زدم و کوتاه گفتم

 .حواسم نبود -

 :کمی نگاهم کرد و بعد به رو به رو خیره شد و گفت

ر کسی غمگین بشه. شکسته است. حیف این چشم ها بخاطهای یه عاشق دلاین چشم -

 !ندازهمی مادرت یاد رو من هاتچشم

 :نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم

آدم بدون عشق بی هویته، من عاشقم ولی تو یه زمان اشتباه دچارش شدم! عشق و عاشقی من  -

 .کنهمی دور هدفم از رو

 :زهرخندی زد و گفت

رسونه ولی امان از رو به عرش میاین ها یه مشت حرفه برای توجیح عشق اگه عشق باشه تو  -

  .رسونهمیاز عرش به فرش وقتی که انتخابت اشتباه باشه تو

 .دونم دختر آرتمیس اهل انتخاب غلط نیستدونم کی تو فکر و قلبته اما میبنیتا نمی

 !بعد هم رفت

  ...دونم حق با کتی بود یا خودمنمی

 .کنهگفت بنیتا اشتباه انتخاب نمیحاال کتی می بردم ومن هر روز به اشتباهی بودن کیان پی می

 !مگه بنیتا کیه که عاشق آدم اشتباهی نشه؟

 واقعا من کی ام و کجای زندگی ام؟

از یه دختر غمگین که از درد نبود خانوادش افسرده بود رسیدم به ملکه قدرتی که خون خواه 

  ش باب دلم نیستخانوادشه سرنوشت خواب های عجیبی برام دیده که که هیچ کدوم
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هام شدم از این ماورا و یه گوشه دنیا دور از همه روزاگه به انتخاب خودم بود دور می

 .گذرونممی رو

 جلو خواسته سرنوشت قد علم کنیتونی اما گاهی هر چی هم بجنگی و تالش کنی نمی

 .جب کردمکمی که حالم رو به راه شد مسیر آمده رو برگشتم که متوجه شدم روناک آمده تع

 !دادم گوش درونش صدای به و برفش مثل های یال تو بردم سرم رو

 خیلی آشفته بود کمی نوازشش کردم که حس امنیت کنه بعد چند ثانیه از چیزی که گفت شوکه

 .دونستم چه کار کنمشدم نمی

 !چطور ممکنه تا اینجا ردمون رو زده باشن

 :بی درنگ سوار روناک شدم و گفتم

 !منو ببر نزدیکشونبدو دختر  -

اونم بعد شیه بلندی راه افتاد. سواری با روناک لذت بخش بود عین باد سرعت داشت و مثل گل 

 .لطیف می تاخت

 .برای لحظه ای همه چیز رو فراموش کردم و از بازی باد الی موهام لذت بردم

  بعد چند دقیقه پشت بوته های بلند خار ایستاد

  بوته ها رو کنار زدمآروم ازش پیاده شدم و کمی 

آشام های سیاه و گرگ های یاغی و سالون ها و جادوگرها لرزی به از دیدن تعداد زیادی از خون

  !تنم افتاد

 .نفس کشیدن هم فراموش کرده بودم با حس پوزه نرم روناک به خودم آمدم

 .جا تنها نبودم خودش کلی بودهمین که این

 :یدمبا حرص کوبیدم تو سرم و زیر لب غر

تونه دختر به خودت بیا تو ملکه قدرتی، فرشته مرگی بانوی طبیعتی این همه قدرت تو می -

 !همشونو از پا در بیاره

 .جا دور شدیمچندتا نفس عمیق کشیدم و بعد سوار روناک شدم و از اون

یوون تونه زود لو بره هر چی نباشه اون یه حباید به فکر یه خبر چین باشم. رفت آمد روناک می

 !مشکله براش استتار و درشت هیکله
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 .یهو یاد مت افتادم پرنده ای که بعد روناک ساخته بودمش اما اون ماموریت بود

 :وقتی رسیدیم به چادر ها سریع به کیان گفتم 

 !آشام های سپید برسند؟چقدر دیگه مونده تا گروه خون -

 .شنوهمی صدامو نه دهدی رو  جوابم و نداد و طوری وانمود کرد که اصال نه من

 .دوباره صداش زدم

 کیان با توام؟ -

اما جوابم بازم بی اعتنایی بود عصابم خورد بود این مسخره بازی های کیان هم داشت عصابم و 

 .کردخورد تر می

 .برای بار سوم صداش زدم

 !برسن ها آشامکیان با تو ام کی قراره این خون -

 به انگار بود روح بی هاشرفتم و زل زدم به صورتش چشماما هیچی نگفت با عصبانیت یقشو گ

 .کردمی کنترل داشت یکی و هاشکار و اعمال که بود جلوم متحرک عروسک یه کیان جای

  .هیچی به هیچی اما بگردم خونش همیشگی عطر دنبال کردم سعی و کردم با تعجب نگاهش

 نه این امکان نداشت اگه این کیان نیست پس کیه؟

 !ول کردم و چند قدم عقب رفتم اما اون مسخ شده اون چند قدم رو پر کردیقشو 

 .شناختم نبوداین آدم رو به روم شبیه کیانی که می

 به رو آدم این. است کینه پر که هاشروز این شبیه نه بود سادنا قبل هاشنه نبود نه شبیه روز 

 .تاریکی قرار داشته خالی دنیای نگا این پشت انگار بود ای شیشه نگاهش روم

 !یه تاریکی عمیق که با من غریبه بود

  چند بار پلک زدم بلکه این کابوس تموم بشه

 اما کابوس نبود! یعنی چه بالیی سر کیان آمده

 .بهم حمله کرد که مصادف شد با فریاد سیامند و درخشید هاشیهو چشم

  بنیتا مراقب باش اون یه وُدوِ -

کل وجودم اما صداش حواسم و پرت کرد و مشت محکمی به قفسه سینم خورد که درد عجیبی تو
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پیچید نفس کشیدن یادم رفت اما پروانه های سرخ و طالیی دورم مدام دورم میچرخیدن و بهم 

 .دادن و مراقبم بودنهشدار می

فاع کردم و بهش نفس عمیق و دردناکی کشیدم و سر پا شدم که دوباره حمله کرد این بار د

مشت زدم از خود کیان قوی تر بود حتی از خوناشام های سیاه هم فرز تر بود. فقط باید 

 !فهمیدم نقطه ضعفش چیه؟می

حرف زدن با سیامند ممکن بود تمرکزم و به هم بزنه مخصوصا االن که بخشی از حواسم پی درد 

ای که شروع کرد به مبارزه حس  کردم. درست لحظهقفسه سینم بود با دقت حرکاتش و نگاه می

  کردم قسمت قلبش حالت یه محفظه است

چندتا از مشت هاش رو مهار کردم ضربه محکمی به گیج گاهش زدم و از این حواس پرتیش 

 .استفاده کردم و دستم و فرو کردم تو سینش

افتاد.  در کمال تعجب یه شیشه با محتوای سیاه توش بود وقتی درش آوردم مثل جنازه رو زمین

 .شدپس از طریق این شیشه کنترل می

درد قفسه سینم شدید تر شد و متاسفانه نیروی شفا بخشم با وجود کم بودن انرژیم تقریباً بی اثر 

  بود

 :امدن چند نفر و حس کردم تا خواستم گارد بگیرم و بلند بشم سیا گفت

 .آروم باش ماییم -

 :تکیه زدم و گفتم کمی خیالم راحت شد و دوباره به درخت پشتم

 !کن خبر هم هایکا دارم احتیاج خون به -

سیا که رفت عطر خون کیان به مشامم رسید. چشم هامو باز کردم و نگاهش کردم پوزخندی زد 

 :و گفت

 .تونه تشخیص بده افرادشو با ودو ها ادعاهم دارهای که نمیملکه -

ی نگفتم نه بغض کردم نه بی جواب بودم زهر کالمش تا قلبم رفت و به دردام اضافه شد اما چیز

 .فقط دیگه حوصله دهن به دهن شدن باهاش و نداشتم

قراری برای مردی که خودشو به خواب زده، نگاهم و ازش منکر بی قراری قلبم نمیشم اما بسه بی

شد. فرود امد رو دستم گرفتم به آسمون دوختم که همون موقع مت رو دیدم بهتر از این نمی
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سرشو خم کرد صورتم و جلو بردم بوسه ای کوتاه به کاکل رنگیش زدم با سر انگشتم  نشست و

پرهاش و نوازش کردم اون گزارش رو میداد و من صداش رو تو ذهنم داشتم بعد از دادن ماموریت 

 .جدیدش که خبر آوردن از مقر متحدین سرخ بود پرواز کرد

 :یان امدمسیر رفتنش و با نگاهم دنبال میکردم که صدای ک

 !کوچولو خانم اتحادت روی بزاری و تمرکزت بهتره به جای گشتن و بازی با حیوون ها -

 حرف بدون امد هایکا وقتی چیزی نگفتم کلی حرف داشتم که بزنم اما میلی به گفتنش نداشتم.

  شد درمانم مشغول

فرو کردم تو مچ و سیامند هم دستشو آورد جلو که از خونش بخورم بدون حرف دندونای نیشم رو 

گشت بعد چند لحظه کنارش زدم دلم و مشغول شدم با هر جرعه انگار جون توتنم برمیدستش

  خواست اما نمیشد سیا رو ضعیف کنم هایکا دستش و آورد جلو که سر تکون دادمهنوز خون می

 :خواست بیشتر اصرار کنه که گفتم

ندازه ی خون دادن به من تو رو از پا میشرایطمون اضطراری تو االن از نیروت استفاده کرد -

 .بلندشو با سیا برو لب تر کن

با مکث رفت که همون موقع دامون جاشو گرفت بدون حرف دستش و آورد جلو با تعجب نگاش  

هاش به مچش اشاره کرد لبخندی به روش زدم و با کمال میل تعارفش و قبول کردم که با چشم

 !شکردم و شروع کردم به خوردن خون

این بار عطش خونم کامل از بین رفت حس میکردم درد قفسه سینم هم خیلی قابل تحمل شده 

 :وگفتم دادم نشون دستم دور پارچه بستن مشغول رو خودم کنم نگاه بدون اینکه به کیان 

 این خوناشام های سپید کی قراره برسن!؟ -

 !کنهمی جوابی نداد که برگشتم سمتش که دیدم با ریز بینی داره نگام

 :ابروهامو براش باال انداختم و گفتم

 !سوالم جواب نداشت؟ -

 :سرشو به تاسف تکون داد و گفت

 .تا چند ساعت دیگه میرسن -

 .خوبه ای زیر لب زمزمه کردم و بلند شدم و لیندا رو صدا زدم
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 !لیندا آهای لیندا بدو بیا -

 :سریع امد وگفت

 !امری داشتین؟ بله بانو -

 .کمند و افسون و بیار پیش من نذار کسی متوجه بشهزود تر  -

چشم.و بعد سریع رفت موقعیت خوبی نداشتیم جامون امن نبود هر لحظه ممکن بود با حمله  -

 اون ها غافلگیر بشیم

با امدن افسون و کمند سعی کردم آرامش خودم و حفظ کنم و موقعیت و کامل براشون توضیح 

 :دادم که کمند گفت

فسون تموم چیزایی که خواسته بودی آماده است فقط برای خوناشام های جدیدی که با کمک ا -

 .دونستیمقراره اضافه بشن نتونستم کاری بکنیم چون تعداد شون و رو نمی

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

دونیم کدومشون خیلی خوبه فقط حواستون و جمع کنین وقتی خوناشام های سپید برسن نمی -

 .کدومشون به اجبار همراهمونن با ما هستن و

 :کمند گفت

 مگه فرقی هم داره؟ -

انجام نده و کسی که به اجبار کاری رو انجام میده ممکنه اون کار و درست و با میل خودش -

 !درصد خیانت و خرابکاریش زیاده برای همین کارمون سخت تره

ذهن به هم ریختم نمیذاشت  چند ساعتی سرم و با کتاب های مامان گرم کردم امابعد رفتنشون

 تمرکز کنم

نگران حمله بودم و از طرفی اگر جاسوس بین خوناشام های سپید باشه کارمون سخت تر میشه 

  .فقط امیدوارم تهش قشنگ باشه

  وقتی خوناشام های سپید رسیدن به اکثریت اون ها حس خوبی نداشتم

 :برای همین با صدایی رسا و جدی گفتم

ه صرفاً بخاطر پادشاهتون اینجا امدین همین راه امده رو برگردین من به عنوان هرکس از شما اگ-

 !بکنه تنبیه یا تبعید رو شما سپید های خوناشام پادشاه ندم اجازه که دارم رو قدرت این ملکه 
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 !پچ پچ هایی که بین خودشون میکردن نشونه از دو دل بودنشون بود

 !میکرد نگاهم به کیان افتاد که با غضب نگاهم

 :به روی خودم نیاوردم که یهو گفت

من کیان پادشاه خوناشام های سپیدهستم اگه گفتم همه باید حضور پیدا کنن تو این اتحاد -

صرفا برای تاج گذاری خودم بوده طبق چیزی که ملکه قدرت امر کردن حضور تو اتحاد اجباری 

 ! نیست

ه دیگه جایی بین خوناشام های سپید نداره و ولی اگر کسی از این جمع با اتحاد سرخ هم قسم بش

 بلیط یه سره خودشو برای مالقات با ملکه مردگان امضا کرده

 همه تو شوک بودن نه بخاطر تهدید کیان بخاطر اینکه کیان پادشاه خوناشام های سپید بود

 !ولی من زیاد تعجب نکردم بعید نبود یک خوناشام قدیمی هزارساله رو انتخاب کنند

 !چند ساعت به سرعت جشن و پای کوبی راه انداختن برای تاج گذاری کیانبعد 

 یعنی تو همچنین شرایطی واقعا جشن تاج گذاری ضرورت داشت؟

 .کمی دور تر از این همه هیاهو به یه درخت تکیه زدم و خیره شدم به جشن تاج گذاری کیان

من از  ندیون بی خیال شدبیشتر از کیان سادنا خوش حال بود و این به هوش امدنش هم م

 نفرینم بود

خواست تو همچنین جشنی کیان تنها باشه سخت بود دیدنشون کنار هم اما سخت تر از دلم نمی

 !اون دیدن ناراحتی کیان بود

 درسته کیان به من و احساسم توجهی نداشت

 . با تموم بدی هاش اما من هنوز عاشقشم

 !رو بهش ثابت کنم و توجهش و جلب کنمولی دیگه خسته شدم از اینکه بخوام خودم 

 !کنم تو اقیانوس بی خیالی شاید به مقصد برسهاین احساس اشتباه رو رها می

کسی کنارم نشست بدون نگاه کردن بهش فهمیدم آئینِ ،خیلی وقت بود که باهاش حرف نزده 

  کنارکردم بلکه این خیال های خام رو بذاره بودم درواقع فاصلم رو باهاش رعایت می

 دونم چقدر موفق بودمو نمی

 :بعد چند دقیقه سکوت گفت

 !جشنشون شرکت نمیکنی؟چرا تو-
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 :بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم

 !برای اینکه من خوناشام خاکستری ام و ربطی به گروه سپید ندارم-

 متوجه نگاه خیرش به نیم رخم بودم اما هیچ میلی برای رابطه چشمی باهاش نداشتم

  روزها بیشتر از قبل خسته و بی حوصله بودماین 

 حوصله کلکل نداشتم و این از بنیتا زبون دراز بعید بود

 !ترسونددرواقع این میل شدید به سکوت داشت خودم هم می

 :آیین دوباره سکوت و شکست و گفت

 !چه کار کنم منو ببخشی و انقدر سرد نباشی ؟-

 :ترین نگاه ممکن و گفتماین بار بهش نگاه کردم منتها با سرد 

اینکه برای من تصمیم نگیری و سرت تو کار خودت باشه و درضمن حواست و بده به سودا بتای -

 !گروهت که چند قرنه دل بهت داده و تو نفهمیدی

 !کنی بنیتا؟!مگه نه؟اخه سودا ؟اونم عالقه به من؟!باورم نمیشهداری شوخی می-

 :م و گذاشتم رو زانوهام و گفتمدستمو دور زانو هام حلقه کردم و سر

کنید فقط فکردل شما مردهاهیچ وقت به اون هایی که واقعی دوستون دارند توجه نمی-

 !خودتونین

 تو به فکر دل خودت نبودی که جواب عالقم و اینجوری دادی!؟-

 :اخم هام تو هم گره خورد و با لحن محکمی گفتم

کسی نیستم که درضمن من  شامم نه یک گرگینهشرایط من فرق داره باتو، من یک اَبَرخونا-

آرزوهای چند قرنِ یه نفر و خراب کنم من از عالقه سودا بهت خبر داشتم و همیشه هم تو رفتارم 

 !باهات حدم رو رعایت کردم حاال اگه تو فکر و خیالی پیش خودت کردی به من مربوط نیست

 .تادم به صدا زدن های آئین هم توجه نکردمبعد هم از جام بلند شدم و دستامو بغل کردم وراه اف

 !من باشم من و خوادمی طرفه یه جاده یک دلم 

 !انقدر راه برم و دور بشم از این این همه ادعا و دوستی های خاله خرسه که فقط لب و دهنن

 چقدر روزای اول که وارد این دنیای وارونه شدم

  همه چیز دور از باورم بودو هیجان خاصی داشت
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 ی االن سردرگمم انگار حس میکنم دور اتحادم و آدمای هم پیمانم انرژی منفی وجود دارهول

 !حس میکنم هرچی جلوتر میرم تنها ترم و یکی یکی از همراهام کم میشن

ترسم از تنها بودن برعکس دلم میخواد به جای هزارتا یک تومنی ده تا صدتومنی داشته نمی

 ! باشم

 ! دونم کی به من و این اتحاد وفادارهکرد ولی حاال نمیسادنا اذیتم میتا دیروز نگران خبرچینی 

 ! حتی به کیان هم دارم بدبین میشم

 واین خیلی ترسناکه آدم به کسی که قلبش و بهش باخته اعتماد نداشته باشه

  آهی کشیدم که همون لحظه حس کردم یه سالون داره از پشت بهم نزدیک میشه

 !یه لگد محکم پرتش کردم عقب که جریح شد و بهم حمله کرد به سرعت برگشتم و با

 تو عرض چند دقیقه زیر دستام دست و پا میزد

 :تو صورتش غریدم و گفتم

برو به رئیست بگو بنیتا رو یه لشکر حریف نیست با فرستادن بی عرضه هایی مثل تو لذت نبرد -

 !واقعی رو ازم نگیره

 !کمان رها میشه از من دور شد پوزخندی زدم بعد هم ولش کردم که مثل تیری که از

 :زمزمه کردم

 !ترسو-

 .خواست و اوج گرفتن در آسمونی که این روزها سقف باالسر منهدلم پرواز می

 چشم هام رو بستم نرمی بال هام رو حس کردم و بخاطر وجودشون لبخندی به لب هام امد

کردم انگار خوشبختی های بدنم حس میپرواز کردم و حس رها و آزاد بودن رو با تک تک سلول 

 !در یک قدمی من ایستاده و منتظره که بهش برسم

دونم چقدر پرواز کردم و بعد مدت ها روحم رو آزاد گذاشتم ولی وقتی پاهام رو برای فرود نمی

 !رسیدروی زمین گذاشتم صدای پای کوبی خوناشام های سپید دیگه به گوشم نمی

دم در حال جمع کردن بساط جشنشون هستن بی تفاوت داشتم سمت کمی که جلو تر رفتنم دی

 !رفتم که صدای کسی من رو متوقف کردچادرها می

 !ملکه چرا در شادی ما سهیم نشدین؟-
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 رسیدبرگشتم و با ریز بینی به چهره اش دقیق شدم مرد جا افتاده و خوش سیمایی به نظر می

تقل شد و روح یک پارچه سفیدش خیالم رو از در واقع حس آرامشی که از چهره اش به من من

 !کردبابت دشمن نبودنش راحت می

 :لبخندی کوتاه زدم و گفتم

 ! این جشن برای خوناشام های سپید بود و من جایی توش نداشتم-

 !شما صاحب اختیار گروه ما هستین نفرمایید بانو-

 :چند قدم بهش نزدیک شدم و بعد گفتم

 هر وجود شما آئین تو و!  خوناشامم اَبَر یه من لی حقیقت قابل انکاره شما به من لطف دارین و-

 ممنوعه هاتون درمراسم خودتون غیر های ازخوناشام گروهی

 :با این حرفم با تحسین نگاهم کرد و گفت

 ! فرد الیقی رو برگزیده کردن پیمان منو بپذیرید بانو-

 !تا امدم چیزی بگم با صدای سادنا شوکه شدم

 شما اینجا هستین؟!خیلی دنبالتون گشتمپدر -

 :اون مرد با محبت بغلش کرد و گفت

 ! خیلی وقت نیست از جشن امدم بیرون تا برم دنبال شکار که بانو رو دیدم-

 :سادنا حتی نیم نگاه هم بهم ننداخت رو به پدرش گفت

 !هش وفادار هستیممن میرم پیش کیان شما هم بعد شکار بیاین اونجا باید به کیان ثابت کنیم ب-

 !پدرش سر تکون داد و سادنا رفت

 ! منم با یک با اجازه کوچیک از پدر سادنا فاصله گرفتم

 !از همچنین پدری واقعا همچین دختری دور از انتظار بود

 !سری تکون دادم و به این فکر کردم چی باعث شده که سادنا تغییر کنه

 :چادر شد و مثل همیشه با لودگی گفت تو چادرم مشغول مطالعه بودم که سیامند وارد

 !سالم آبجی ملکه ما چطوره؟

 :و جواب دادم لبخندی زدماز این لفظ بانمک آبجی ملکه گفتنش 

  !خوب که نمیشه گفت اما سر پا ام بیا اینجا بشین کارت دارم-
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شد سیا رو به روم نشست و جدی نگاهم کرد از این اخالقش خوشم می امد وقتی بحث جدی می

 !شوخی رو میذاشت کنار

 :چند ثانیه مکث کردم و گفتم

 !خوام بیشتر در مورد ودو ها و سالون ها بدونممی-

 :سیا سرشو تکون داد و با تک سرفه ای صداشو صاف کرد و گفت

گیرند و برای شبیه شدن به یه ودو ها در اصل عروسک هایی هستند که با جادوی سیاه جون می-

اون طرف رو قاطی اون جادو کنند و بعد اون جادو رو مثل یک قلب  نفر باید چند قطره خون

مصنوعی تو سینه اون عروسک میذارند و بعد وردی خاص خونده میشه و اون عروسک جون 

میگیره و تمام اعمالش توسط کسی که ورد رو خونده کنترل میشه در واقع ودو خودش هیچی 

 !بهش از راه دور میگهنیست اون فقط کاری رو انجام میده که سازندش 

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 !چه جونور ترسناک و احمقانه ای ساختن

 :سیا در تایید حرفم سرشو تکون داد وگفت

مدت زیادیه انجمن ساخت ودو رو ممنوع کرده اما همیشه هستن کسایی که قانون رو نقص -

 !کنند

 :سیا نفسی گرفت و گفت

همین قدر میدونم که اکسیر زندگیشون از خون دختر  من چیز زیادی از سالون ها نمیدونم-

طبیعته و دختر طبیعت قبل مادر تو رو به به طرز وحشیانه خونش و تخلیه کردن و با کمک جادو 

چند قرن نگهش داشتن میخواستن همین بال رو سر مادرت بیارن اما با خوناشام های سیاه به 

 !توافق نرسیدن و نتونستن کاری کنن

 :سته ای زمزمه کردم و گفتمزیر لب در

 !ئین هم اینا رو بهم گفته بود ولی اینا خیلی محدوده و باید بیشتر ازشون بفهمما -

 :سیا گفت

 !نگران نباش من نمیذارم یه قطره خون تو به کسی برسه نه خوناشام ها نه سالون ها-

 :لبخندی به این همه مهربونیش زدم و گفتم
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ام های دیگه سمه و باعث مرگ اونا میشه چون تو خون من خون من برای سالون ها و خوناش-

فقط قدرت دختر طبیعت یا فرشته مرگ خالص نیست قدرت هام مکمل هم شدن و خون من 

رو تشکیل دادن و خون من فقط به دردسرزمین رویا میخوره که من در مقابل اون الهه ها و 

 !یروزی من تو این نبردهپری های سرخ رو به این اتحاد گرفتم یعنی خونم ضمانت پ

 :سیا با تعجب گفت

 !باورم نمیشه همچنین معامله خطرناکی کرده باشی بنیتا-

 !چرا اسم وظیفه شناسی رو میذاری معامله خطرناک؟-

گیت به اونجا یعنی دختر تو متوجه نیستی دادن خونت به سرزمین رویا یعنی امضای برده-

  م خوردن تعادلقطع ارتباط ما با دنیای اونا یعنی به ه

 ریزه؟میدونی اگه پیروز این جنگ نباشی همه چیز به هم می

دونستم ولی اینو میدونم بازنده این جنگ من نیستم یا پیروز میشم یا زنده از اون نه نمی-

 !بیرون نمیام

من تو کتاب های مادرم خوندم یه قطره از خونم که به دست آدم نااهلش بیوفته یعنی فاجعه 

 .... نبرای همی

 .برای همین قول چیزی رو به ملکه مادر دادم که هیچ وقت به دستش نمیرسه

 :سیامند صداشو پایین تر آورد و گفت

دونی اگه ملکه مادر بفهمه ممکنه چه بالیی سرت میاره بازی دادن ملکه مادر گناه کمی می -

 .نیست

 از یکی من االن و گرفتم چشمه ملکه طرف از که الماسم نشان به  گرمه دلم که نه تاوقتی  -

 .هستم رویا سرزمین منصب و مقام با افراد

 :سیامند با تعجب پرسید

 !تو واقعا با ملکه چشمه مالقات داشتی و ایشون بهت نشان مخصوص دادن؟ -

 فهمم؟اره خب ولی منظورت از نشان مخصوص و نمی -

دختر تو کسی رو دیدی که آرزوی دیدنش و همه ماورایی ها دارند حتی ملکه مادر نتونسته  -
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 .تاحاال ایشون رو مالقات کنه

 .خب حتما الزم بوده من ببینمش -

 !وای بنیتا چرا گاهی اونقدر خنگ میشی که ای کیوت از ماهی کمتر میشه -

   چپ نگاهش کردم که ادامه داد -چپ

آرشیدا فرد خیلی مهمی هستند که حتی خوناشام های سیاه و افراد اتحاد  بنیتا ملکه چشمه -

تونه قدرت های سرخ هم حاضرن برای دیدن ایشون جونشون رو بدن. فقط مالقات با ایشون می

 .ما رو چند برابرکنه

 .درسته پس من تا نشانه مخصوص ایشون رو دارم خیالم راحته -

 ببینمبنیتا میشه نشون مخصوصت رو آره،-

سرم و تکون دادم و دستم رو وسط پیشونیم کشیدم و الماس رو پیشونیم درخشید نگاه متعجب 

سیا لبخندی روی لب هام آورد. بعد چند دقیقه دوباره دستم و کشیدم رو پیشونیم که نشان مثل 

 .قبل مخفی شد. سیا کمی در مورد خوناشام های سپید اطالعات بهم داد و بعد رفت

 
خواستم بدون توجه بهش از یا از چادر بیرون زدم که با کیان رودر رو شدم میبعد رفتن س

 :کنارش رد بشم که بازوم و گرفت و گفت

 .خوناشام های سپید منتظرت هستن -

 !برای چی منتظر منن؟ -

 .فهمیبیا خودت می -

کمی  چشم هام رو تو حلقه چرخوندم و نفسی از روی کالفگی کشیدم و پشت سرش راه افتادم،

بعد بین دو هزارتا خوناشام سپید بودم، از عطر های مختلف خونشون داشتم کالفه میشدم و به 

 .شدت دلم میخواست از طعم خون همشون مزه کنم

 :به سختی خودم و کنترل کردم و گفتم

 !خب بامن کاری داشتین؟ -

 :یکی از خوناشام ها امد جلو و گفت

پیروز این نبرد باشین تا ماهم جونمون رو بزاریم وسط که بانو چه تضمینی وجود داره که شما  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 296 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 با افتخار بمیریم یا با افتخار ببریم؟

 :سرم و تکون داد و گفتم

 .دوستان من به افراد سرزمین رویا هم گفتم من یا پیروز این نبردم یا کشته میشم تو این نبرد -

 به نیاز من درستی رو انتخاب کنیمبرای با افتخار مردن نیاز به پیروزی نیست فقط کافیه راه 

 افراد نجات من هدف بدونن که خواممی رو کسایی من پیروزیه فقط قصدشون که ندارم افرادی

 نمایی قدرت دنبال ماورا دنیای از فراتر که طلبه قدرت و ظالم افراد مقابل ایستادن و گناه بی

 .هستن

وایستم حاال هر کس خالف نظر من فکر من برگزیده شدم که با تموم قدرت و توانم جلوشون 

تونه بره کسی هم ازش گله نمیکنه من و بقیه به همراه های شجاع و همفکر نیاز داریم کنه میمی

 .داریمو کسی رو به اجبار نگه نمی

 .بعد این حرفم دوسوم جمعیت رفتن

ه درصد هم لکه بقیه افراد باقی مونده رو چک کردم نود درصدشون روحشون سفید بود اون دروح

شد نادیده گرفت. تعداد افراد جدید و با کمند و های ریزی تو روحشون وجود داشت که می

افسون هماهنگ کردم تا صالح برای اون ها هم درست کنن.داشتم میرفتم سمت محدوده اتحاد 

  سرخ تا هم سر و گوشی آب بدم هم شکار کنم

 !اهدلم لک زده برای خون قدرتمند خوناشام های سی

 :که رامونا رو دیدم مکثی کردم و گفتم

 .فردا صبح زود حرکت میکنیم سمت قرارگاه امن این بار همه باهم هیچ گروهی جدا نمیره -

 چشم بانو ولی به نظرتون زود نیست؟ -

نه اینجا موندن بی فایدست اینجا دیگه کاری نداریم هرچی زودتر جامون امن بشه خیال من  -

 !راحت تره

 وابش نموندم و رفتم سمت جایی که اتحاد سرخ اردو زده بودندمنتظر ج

 ای لحظه برای که کرد زمزمه ذهنم تو چیزی و هنوز نرسیده بودم که مت امد رو شونم نشست

 خیانت من به نزدیکه من به انقدر که کسی ممکنه چطور رفت، یادش تپیدن قلبم کردم حس

 .کنه
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میکردم برای دهمین بار از مت پرسیدم مطمئنی و جواب اون کسی که قبل از همه به او اعتماد 

 .هر ده بار یه چیز بود

 .من مطمئنم که اون پسر رو تو گروه شما دیدم -

و تموم مشخصاتی که می.داد کسی نبود جز... نه امکان نداره شاید شباهت قیافه اون با کسی 

 .این کار و نمیکنه باعث اشتباه مت شده اره وگرنه اون هیچ وقت با من و اتحاد

اون شاهد تموم زحمات من بوده خودش خیلی تالش کرده امکان خیانت از طرف اون صفره اره 

صفره، عطش زیادم به خون و نگرانی و عصبانیت زیادم داشت کالفم میکرد و کنترلم وداشتم از 

خوناشام دادم. بوی خون مشامم و پر کرد بوی عطرش و دنبال کردم که رسیدم به یک دست می

سمت اردوگاهشون که مثل عجل معلق باال سرش  رفت سیاه که زخمی شده بود و داشت می

 .ظاهر شدم

 سریع بده نجات و خودش جون بتونه که با دیدن من رنگ باخت وضعیتش هم طوری نبود

 کرد پر و جنگل خراشش گوش فریاد و شکونم و گردنش

ممکنه این زنگ خطری باشه برام که اتحاد سرخ بهم داد که اما عطش اجازه فکر کردن بهم نمی 

 .حمله کنه

دندون های نیشم و فرو کردم تو جای زخمش و با لذت تموم خونش و تخلیه کردم، تشنه نبودم 

 .خواست. انگار این خواستم زود اجابت شد چون سه تا خوناشام سر رسیدناما دلم بازم خون می

ی که با خون رنگین شده بودن نگاهشون کردم و تو کسری های گر گرفته و دندونای نیشبا چشم

 خاکسترش که شد این از مانع خونش عطر دومی سر باال رفتم و از ثانیه یکیشون و خاکستر کردم

 .کرد فرار وضعیت این دیدن با سومی خوناشام کنم،

 !منم با آرامش کامل خون خوناشام دوم رو تخلیه کردم و بعد خاکسترش کردم

 .کنه خبر این شکار به گوش بریان رئیس اتحاد سرخ میرسه و حسابی عصبانیش میاحتماال

 از دونم چرا هر کار میکردم حرف های متو حیف که نمیتونم شاهد حرص خوردنش باشم. نمی

 .شدمی ترهم پررنگ ذهنم تو بدتر هیچ شدکهنمی پاک ذهنم

 (کیان)

با اینکه بنیتاخود سرانه اون حرفا رو زد اما حق داشت من با اینکه پادشاه خوناشام های سپید 
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کرد که کسی مجازات بشه یا بخشیده شدم. و اگر اون قصد میبودم اما زیر دست بنیتا حساب می

 .بشه من حق مخالفت نداشتم

گذره که انقدر فاصله می دونم این روزها چی تو سرشاما بد هم نیست با ما مشورت کنه نمی

 .کنهگیره ودوری میمی

خیلی تفاوت داره با دختر بی دست و پایی که چند ماه پیش وارد گروه شد و نسبت به همه چیز 

هیجان داشت و دنبال تجربه های جدید بود. اما االن حس میکنم بی اعتماد شده نسبت به من 

 .دیگه مثل سابق نیست

 ه زیر سر اون پسر خیره سره که نشسته زیر پاشحتما دلیل این کار هاش هم

دونه یه خوناشام سپید نمیتونه جفت یک خوناشام خاکستری بنیتا نمیدونه اما سیامند که می

 .دونم چقدر تو فکر بنیتا بودم که سادنا وارد چادر شدبشه. نمی

 دادنگاهش و حرفاش بوی صداقت نمی

ای من می امد و تو غم و خوشی کنارم بود. این دختر اون همون دختری نبود که چند قرن پا به پ

  شناختم نداشتهیچ شباهتی به اون سادنایی که می

 :ای بهش زدم و پرسیدمبا صداش به خودم امدم و لبخند نصفه

 !چیزی گفتی؟ -

 حواست کجاست کیان دو ساعت دارم صدات میزنم!؟ -

 !ببخشید فکرم درگیر بود چی گفتی حاال؟ -

 .خوای از ملکه رو نمایی کنی جناب پادشاهمی گفتم کی -

 .االن موقعیت جوری نیست که بخوام ملکه انتخاب کنم -

 .یعنی چی کیان باید قبل نبرد اصلی ملکه معلوم بشه -

 .سادنا من انتخابم معلومه فقط فکر میکنم موقعیت مناسبی برای رونمایی ازش نیست -

 !انتخابت کیه؟ -

 .که آگاپه برام کرده انتخاب من انتخابیه -

 !یعنی یه نشون مشترک در کاره؟ -

 .اره چند وقتی هست متوجه شدم -
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با این حرفم قیافه سادنا تو هم رفت و نگاهش خشمگین شد لحظه ای از این طرز نگاهش ته دلم 

 :خالی شد. بعد مکث کوتاهی گفت

 .که این طور، من برم هوا بخورم -

پای من نشست و حاال متوجه میشه که اون جفت من نیست و و رفت. حق داشت چندین سال به 

من در عجیم با وجود قانون خوناشام های سپید چرا یکی غیر از ما انتخاب شده برای جفت من 

کنه چرا یک خوناشام خاکستری باید ملکه من بشه شدن. یکی که باهام مثل غریبه ها رفتار می

 .دونممن این جایگاه رو حق سادنا می

ه اون نشون مشترک معنی دیگه ای داشته باشه و من به اشتباه برداشت کرده باشم و نباید نکن

ها رفتار ذاشتم. ای گندت بزنن کیان این روزا چته چرا داری مثل بچهاالن با سادنا درمیون می

 !کنی انقدر نسنجیده و بی برنامهمی

 با یراث فرهنگی حساب میشی.کمی خود دار باش مرد مثال هزار سالته و به قول سیا جز م

تا برم کمی باهاش حرف بزنم. بفهمم چرا انقدر  شدم بلند ریخت هم به عصابم دوباره فکرسیا

 !باهام بد شده یکی از افراد خوب من چرا باید بامن دشمن بشه؟

 ...با این فکر از چادر زدم بیرون تا سیا رو پیدا کنم که

 :گفت می که مکمندشد و که اتفاقی متوجه حرف افسون 

هاش پنبه گذاشته و بنیتا بیچاره این همه طرف و دوست داره ولی طرف انگار تو گوش -

 .هاش هم بستهچشم

 :کمند هم در تایید حرفش گفت

دونه به حرف دلش باشه یا عقلش من اگه جاش بودم قطعا نفر اره دختر بیچاره تو برزخه نمی -

 .کردممی نابود سوم رو

اون  ولی! خواد؟می رو دیگه نفر ق و نفر سوم یعنی کی بود؟ نکنه سیامند یکمنظورشون از عش

 !که رابطش با بنیتا خوبه، نکنه بنیتا عاشق کسی جز سیامنده؟

کالفه قدم هام رو سریع تر برداشتم سمت چادر سیامند بی هوا وارد شدم که از دیدنم جا خورد 

هاش خواستم تموم سواالتم رو از چشممیاما چیزی نگفت و منتظر حرفم بود و من هم 

 .ی معلوم نبودچیز کنجکاوی جز نگاهش از ولی بفهمم
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 :تنها صندلی چادرش رو برداشتم و گذاشتم رو به روش و نشستم. بعد چند ثانیه مکث گفتم

 مشکلت با من چیه؟ -

 :با تعجب گفت

 .حالت خوبه کیان؟! من مشکلی باهات ندارم -

 !کنی؟می ایستی و طرفداری بنیتا رو میپس چرا تو روی من  -

پس مشکلت اینه که چرا طرف بنیتام، این رو بگو! من طرف حقم کیان تو موظفی که تو هر  -

شرایطی از بنیتا پیروی کنی چه وقتی که رئیس بزرگ بودی چه االن که پادشاه خوناشام های 

 !ونی چرا؟دسپیدی و بعد از این اتحاد هم تو هر شرایطی پشت بنیتام می

 :با تعجب نگاهش کردم و زمزمه کردم

 !چرا؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

بنده بخاطر قلبش، برعکس تو کیان، تویی که برات مثل هاش رو روی حقیقت نمیچون چشم -

 .روز روشنه سادنا عوض شده و یه خائن هستش

 .چون دوستت داره این رو میگی -

 :د زدسیامند با حرص یغم وگرفت و تو صورتم دا

اون رئیس بزرگ و باهوش کجاست باهاش چه کار کردی مرد؟! چرا اینقدر گیج و گنگ شدی؟!  -

 .مونهبه خودت بیا بنیتا از اول برای من خواهر بوده و تا ابد هم خواهر می

 یعنی اونی که بنیتا دوستش داره یکی دیگه است؟ -

بیخودی به خودت بیا رئیس به خودت متاسفم برات که مثل خاله زنک ها دنبال بحث و چیزای  -

 !بیا

 .بعدهم ازچادر زد بیرون. پس من بیخودی به رابطه این ها مشکوک شدم

 !پس عشق بنیتا کیه؟! اصال مگه مهمه کی رو دوست داره؟

من باید دنبال معنی نشون مشترکمون باشم نه این چیزا حق باسیامنده اخیرا درگیر مسائل بی 

 .کنم جمع و حواسم باید گیج و گنگ کرده منوربط وغیر مهمی شدم که 
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ذهنم نقش های سیا تواز چادر بیرون زدم و هوای پاک جنگل و به ریه هام کشیدم. دوباره حرف

 رو اعتماد دونستم که حق با اونه سادنا تموم پل هایبست که در مورد سادنا میگفت. اره می

 بقیه که چیزی به شباهتی هیچ. بود هنذاشت خودش برای دفاعی هیچ جای و بود کرده خراب

اختمش دیگه، حتی برای من و دنیایی که باهاش شننمی هم من نداشت ازش میشناختن

 .خواستم بسازم غریبه بودمی

بینم لبخندهاش دیگه آرومم دیگه مرهم زخمای دلم نبود تو چشم هاش به جای مهر کینه می

 از و بفهممتا شاید معنی اون نشون مشترک وکنه بس که مصنوعیه! رفتم سراغ کتاب هام نمی

کالفه شده بودم .هیچی دین ساعت مطالعه کردم و آخرش هیچی بهچن. بیرون بیام سادنا فکر

تاحاال یه موضوع انقدر برام نامفهوم نبوده. چنگی به موهام زدم که همون لحظه صدای رایان پدر 

 :سادنا اومد

 !کیان هستی؟ -

 !بله بفرمایید -

 :تو و رو صندلی مقابل نشست و نگاهی اجمالی به کتاب ها انداخت و گفتاومد 

 !گردی؟دنبال چیزی می -

دودل بودم که بهش بگم یا نه اما یادم امد گند اصلی رو زمانی زدم که بدون مطمئن بودن از 

ل نشان مشترکم با بنیتا قضیه رو برای سادنا گفتم. نفسم رو کالفه بیرون دادم و دکمه های او

 :پیراهنم و باز کردم و خالکوبی رو بهشون نشون دادم و گفتم

 .گردم چند وقته رو بدنم اومدهدنبال معنی این خالکوبی می -

 :کمی نزدیک اومد و از نزدیک بهش نگاه کرد و بعد چند ثانیه گفت

 .باورم نمیشه کیان این یکی از نشون های مشترکه منتها یه تفاوت داره -

 ایان؟منظورت چیه ر -

من مدت زیادی دنبال مطالعه خالکوبی و نشان ها بودم فقط بخاطر اینکه بتونم فرشته مرگ و  -

پیدا کنم و کامال از معنی نشان تو مطمئنم که در موردقدرته یعنی وقتی تو و اونی که این نشان 

حاال تجربش رو داره تو نبرد کنار هم قرار بگیرین موجی از قدرت بین شما به وجود میاد که تا 

 .باشه نبرد این تو پیروزی عامل تونهمی و نکردین
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کنه یعنی  فکر رفتم یعنی من و بنیتا باید کنار هم قرار بگیریم که این نشان عملبا این حرفش تو

هم دل باشیم بدون مشکل و این تقریباً غیر ممکن بود چون بنیتا از من فراریه. با صدای رایان به 

 .خودم اومدم

 !ونی این نشان مشترک و با کی داری؟دمی -

 .اره با بنیتا -

 !این که خیلی خوبه -

اره فقط یه مشکلی اینجاست که باید حل بشه وگرنه این نشون مشترک عمال کاری برامون  -

 .کنهنمی

 !چه مشکلی؟ -

 !خودم حلش میکنم، چیز مهمی نیست. فقط فعال چیزی در این مورد به کسی نگو لطفاً -

به نشونه تایید تکون داد و من هم از چادر بیرون زدم که هوای آزاد به سرم بخوره بلکه سرش رو 

 .به راه حلی برای خوب شدن رابطم با بنیتا پیدا کنم

و هیچ راهی جز صداقت برای رو به رو شدن با بنیتا پیدا نکردم. مطمئنم از هر موضوعی وارد 

دونم چه کار کنم که جلوم گارد نگیره تنها نمی ست. یعنیبحث بشم با بنیتا تهش بحث و دعوا ا

راهی که فکر کنم بشه باهاش حرف زد همینه که برم اصل ماجرا رو بهش بگم، حتما اون هم 

 .دوست نداره بازنده این جنگ باشه

با این فکر رفتم سراغ چادرش اما جرعت وارد شدن نداشتم نه اینکه ازش بترسم نه فقط 

 .ر شدن رابطمون بشه و نتونم اصل مطلب رو بهش بگمترسیدم باعث خراب تمی

 .تو همین فکرها بودم که بنیتا از چادر اومد بیرون و با تعجب بهم نگاه کرد

 :دستی تو موهام کشیدم و گفتم

 .باید باهات حرف بزنم موضوع مهمی هستش -

 :با کمی مکث از ورودی چادر کنار رفت و گفت

 !بیا تو -

 (بنیتا)
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م موقعیت متحدین سرخ رو چک کنم که کیان رو جلو چادرم دیدم تعجب کردم رفتداشتم می

خواد با من حرف شد حاال چیشده که اومده اینجا و میکیان تو بدترین شرایط هم نزدیکم نمی

 !بزنه؟

از جلو چادر کنار رفتم پیش خودم زمزمه کردم اگر در مورد سادنا باشه چنان میزنمش که اسم 

کنه. بعد از او وارد چادر شدم حرکات و قیافش همه بیانگر استرس زیادی خودش هم فراموش 

 .کردبود که تحمل می

 :روی تختم نشستم و به صندلی کنار تخت اشاره کردم و گفتم

 !بشین -

 :سرش رو تکون داد و نشست و بعد چند ثانیه مکث گفت

 !جدیدا نشان جدیدی روی بدنت ندیدی؟ -

 :با تعجب پرسیدم

 !نی؟چه نشا -

 :یغه پیراهنش و کنار داد و گفت

 ...یه نشان مثل این -

با دیدن خالکوبی زیر استخون ترقوه اش شوکه شدم مثل نشان خودم بود. تو کتاب های مامان از 

نشان های مشترک یه چیزایی خونده بودم ولی کامال مطمئن نبودم معنی این نشان به همون 

 .منظور باشه

نوعه! مم اون نژاد با من نژاد و من خاکستری و تو آئین اون ها پیوند چون کیان خوناشام سپیده 

 :چنگ زدم و زمزمه کردمکالفه موهام و

 مدتیه این نشان و دارم، معنیش چیه؟ -

 و دل این نشان قدرت مشترکه یعنی زمانی میتونیم از نیروی اون استفاده کنیم که یک -

 .باشیم نظر یک

ی مشترک اینطوری هم وجود دارند؟! من شنیده بودم این نشان ها نشان قدرت؟! مگه نشان ها -

 .معموال برای انتخاب جفت هستش

 :کیان سرش رو تکون داد و گفت
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درسته معموالً برای انتخاب جفت پدیدار میشن اما همیشه یه استثنایی وجود داره سال ها  -

بودن و یک گروه هر دو برادر،  پیش دو گروه غیر از ما این نشان داشتن که یک گروه هردو خواهر

 !ما گروه سومیم با این تفاوت که از دو نژاد متفاوت

 خیلی خب چه پیشنهادی داری؟ -

بیا مشکالتمون رو بذاریم کنار با قدرت نشان مشترک قطعا من و تو می.تونیم اتحاد سرخ رو  -

 .شکست بدیم

 :پوزخندی زدم و گفتم

 گذاشتم رو و شخصیم مشکالت وقته خیلی من کیان تویی زده خواب به اونی که خودش زو -

 !رکزم رو این جنگه، پس برو با خودت کنار بیا و ببین کجا رو اشتباه رفتیتم متمو و کنار

هام بخاطر کیان و بعد این حرف از چادر زدم بیرون بغض کردم اما دیگه اجازه نمیدم اشک

 .د این همه سرزنش بشمحرفاش بریزه بسه دیگه مگه من چه کار کردم که بای

آقا خودش و کاراش عامل مشکالته بعد میاد از من میخواد مشکالت و بزاریم کنار اصال این همه 

 .افراد تو اتحاد بعد من حتما باید با سوهان روحم هم نشان بشم

خوام پاکش کنم به جاش صحفه قلبم خدایا این تقدیر من رو با چه قلمی نوشتی که هرچی می

میشه. بزرگترین اشتباه زندگیم دوست داشتن کیانه مردی که با وجود هزاران سال تجربه پاره 

 .تونه تکلیف خودش رو روشن کنهنمی

شدن و من خودم رو بی هدف راه می رفتم و فکرم درگیر بود به هزاران مسئله که باید حل می

 .ای هم نداشتمدونستم اما چارهمقصر می

من هم پیمانه کی و نیست و همه این ها فقط درصورت پیمان خونی فهمیدم کی با باید می

های ممکن بود یعنی درصورت خیانت بمیرن، رامونا رو دیدم که سمتم می اومد دوباره یاد حرف

 .مت درباره خیانت یکی از اعضای اتحاد تو سرم نقش بست و نفسم سنگین شد

 .انت کنه با صدای رامونا به خودم اومدمباورش برام سخته کسی که مورد اعتماد ترینه بهم خی

بانو من مقدمات رفتن رو آماده کردم فردا صبح راه می افتیم اگر امری ندارین من برم دنبال یه  -

 !کار شخصی



 

 

 WWW.98IA3.IR 305 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 !خوبه، می تونی بری -

 :بعد رفتن رامونا به سرعت سمت چادر کیان رفتم و گفتم

 !کیان بیا بریم -

 کجا؟ -

 .راه برات میگمراه بیوفت بریم تو  -

دویدیم بازم بوی خونشون از و سریع از چادرش زدم بیرون و اون هم پشت سرم پا به پای هم می

دونستم قراره با چی رو به سمت غرب جنگل به مشامم رسید.بعد چند دقیقه رسیدیم با اینکه می

 .رو بشم اما از دیدنشون شوکه شدم

 
فهمم که در اشتباه بودم مت اشتباه باشه اما حاال می انگار قبل دیدن اون ها امید داشتم حرفای

 وقت هیچ هم من و خوری که انتظارش و نداریهمیشه سخت ترین ضربه ها رو از کسی می

در واقع انتظار این رو نداشتم کسی که اول و از  رامونا بهم خیانت کنه که کردمنمی هم فکرش

 .هم ضربه بزنه. با صدای کیان به خودم اومدمشد بهمه از تصمیمات و نقشه های من باخبر می

 .این بار گذشت در کار نیست -

بعد هم با قدم های مصمم جلو رفت من هم با کمی مکث پشت سرش قدم برداشتم و قبل از 

درگیر شدن با سالون و خوناشام های سیاه طنابی از جنس آتش رو درست کردم و دست و پای 

 :اینکه نگاهشون کنم گفتم سادنا و رامونا رو بستم و بدون

با هر تکون اضافه طناب دور دست و پاتون محکم تر میشه و پوست و گوشتتون کباب میشه  -

 .پس تالش بی جا نکنید

که سادنا با لجبازی سعی کرد خودش و آزاد کنه که همون موقع فریاد دردناکش به هوا رفت، 

اشون درگیر بود. با لذت خونشون رو پوزخندی زدم و رفتم سراغ خوناشام هایی که کیان باه

خواستم آخری رو خاکستر کنم که کیان مانع شد رفتم سراغ بعدی میکردم و میتخلیه می

 .ست بهتره زنده بمونناین خوناشام سند خیانت این دوتا وگفت این سالون و
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روناک و صدا با این حرفش کنار کشیدم و با طناب مشابه اون دوتا دست و پاهاشون رو بستم و 

قشنگش کشیدم و با کمک کیان اون زدم زیاد طول نکشید که امد کنارم دستی به یال های نرم و

 .چهار نفر رو سوارش کردم

 آب از تر راحت براش نفر چهار این وزن پس بود معمولی اسب یه از بزرگتر و روناک من قوی تر 

  بود خوردن

ست و پای بسته رامونا و سادنا تعجب کردند، حق کمی بعد رسیدیم بین چادرها همه از دیدن د

 .هم داشتند

کردم همچنین وجود دوتا از افراد اتحاد اگر من هم از همه چیز و همه جا بی خبر بودم تعجب می

 بود آورده وجود به براشون سوال سرخ کلی 

کدومشون  با حرص رفتم طرف روناک و با لگد هر چهارتاشون رو انداختم رو زمین صدای ناله هر

 !انگار آبی بود رو آتیش دلم

 .ها گرفتم و به اون دوختمبعد دست به سینه جلوشون ایستادم با صدای پدر سادنا نگاهم و از اون

 بستین؟ های دختر من رواینجا چه خبره چرا دست -

 :داد گفتکیان با صدای گرفته که بغضش رو نشون می

 !از خودشون بپرس -

اشتباه می.کنیم و سو تفاهم پیش اومده با  کیان و ریه و دروغ بافتن که منسادنا شروع کرد به گ

 .فریاد رامونا ساکت شد درواقع همه ساکت شدن

بسه دیگه چقدر میتونی بی وجدان و بی وجود باشی که به دروغگویی ادامه بدی؟ سادنا خیانت  -

 برای منم شد تنبیه ن مانع کاره اول از همه آئین وگروهش فهمیدن بعد هم ملکه فهمید اما کیا

ت خیانت این خانم چندین بار تعقیبشون کردم و مدرک جمع کردم اما چندتا از اعضای اتحاد اثبا

سرخ متوجه شدن و مادرم و گرفتن و تهدید کردن اگر همراه سادنا باهاشون همکاری نکنم مادرم 

نگهبان های محافظ رسید کوشند من مجبور شدم اما همین یه ساعت پیش پیغام از طرف رو می

 .که مادرم رو نجات دادن

 .کنم که ملکه و کیان سر رسیدن من هم رفتم این بار که با مدرک آخر دستش رو
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 :بابای سادنا با اخم های درهم و چهره ای که از عصبانیت سرخ شده بود گفت

 !داره؟ حقیقت هاشونحرف ها چی میگنسادنا این -

تا اومدم چیزی بگم با کاری که پدرش کرد شوکه ت و سکوت کرد. سادنا سرش رو پایین انداخ

شدم، پدر سادنا در یه حرکت یه خنجر فرو کرد تو قلب دخترش و بعد با دست های خودش 

 .قلبش رو بیرون کشید و گریه مردونش دل هممون رو خون کرد

ه از رینگ بوکس خارج واقعا انتظار همچین برخوردی ازش نداشتم نگاهم به کیان افتاد انگار تاز

حق داشت بیشتر از این ها روی  .تک اجزای صورتش خوند -شده بود و درد و غم رو میشد از تک

 .کردسادنا حساب می

 

  و حاال جلو چشمش سادنا کشته شد

حسم تلفیقی از غم و شادی بود خوشحال بودم از اینکه تونستم دست سادنا رو پیش همه رو کنم 

 .که دل باختش بودم و غمگین از غم مردی

  دیدمهیچ وقت شادی هام کامل نبودن همیشه رد پایی از غم رو توش می

 :برگشتم سمت رامونا و گفتم

صداقتت و جبران کارت نمی.تونه خیانتی که کردی رو پاک کنه تو هم گناه کاری و از حاال تو  -

معدن سرزمین رویا به مدت اتحاد من جایی نداری و با تموم نگهبان های محافظ تبعید میشی به 

 .ده سال بعد از اون ملکه مادر برای شما تصمیم میگیرند

پشتم و کردم که اشک هاش و نبینم و روی تصمیم تاثیر نذاره اون یکی از بهترین و معتمدترین 

 ..افرادم بود اما حاال

 با نمیتونم من ار،کن بزارم و کیان شده طور هر باید  های بقیه توجه نکردمرفتم تو چادرم به حرف

 .عاشق یکی دیگه است حتی اگه اون معشوق االن پیش فاتخه ملکه مرگان باشه که باشم مردی

کنم طوری که اصال بود و نبودش برام مهم نباشه. سخته اما شاید فراموش نشه اما کمرنگش می

 .کرده استفاده قلبم شکوندن برای روشی هر از کیان وقته چند این که شدنیه مخصوصا 

روی تختم دراز کشیدم و خودم و دست خواب سپردم تا کمی دور بشم از این همه هیجان و درد، 

 .آرامش خواب چیزیه که واقعا بهش احتیاج داشتم
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 (یک ساعت بعد)

خاطر خوابی که دیدم ضربان قلبم باال رفته بود بیشتر شبیه واقعیت بود تا  از خواب پریدم به

تعبیری ماال کنم، خیلی عجیب بود خیلی احت ابی که دیدم و مرورخواب سعی کردم دوباره خو

هام رو بستم که داره که من از فهمیدنش درمونده ام چنگی به موهای به هم ریختم زدم وچشم

 .موقعیتم رو درک کنم

کمی که آروم شدم از چادر رفتم بیرون که نگاهم به رامونا افتاد که به درخت بسته بودنش 

ه از کنارش بگذرم اما نتونستم و کنارش نشستم و نگاهم و دوختم به رو به روم و خواستم بی توج

 :زمزمه کردم

 ای هم داشتی رامونا چرا راحت ترین راه رو انتخاب کردی؟عوض خیانت، راه دیگه -

 :با بغض مردونه ای گفت

 انتخاب لحظه وت باید بگیرم بانو من تو شراطی نبودم که بخوام با فکر و منطق تصمیم درستی  -

 .کردمیم

 !چرا بعدش نیومدی بهم بگی؟ چون بهم اعتماد نداشتی که بتونم مادرت رو نجات بدم درسته؟ -

 :با کلی مِن و مِن و کلی خجالت گفت

کردم و پشیمونی هیچ فایده ای نداره من با این طرز فکر بزرگترین اشتباه زندگیم رو  بله بانو -

 .میدونم

اشتباهی تاوان داره رامونا و تاوان کار تو هم جدا شدن از اتحاد و تبعید به دور ترین هر انتخاب  -

 .نقطه سرزمین رویا است

 .سرش رو تکون داد و سکوت کرد، من هم بعد از چند ثانیه از جام بلند شدم و سراغ لیندا رفتم

 لیندا بین افراد سرزمین رویا کسی هست که تعبیر خواب بلد باشه؟ -

بین پری های محافظ کسی هست به اسم وستا که دانشمند سر زمین رویا است اون  بانو بله -

 .حتما علم تعبیر هم بلده

 :روی صندلی کنار تختش نشستم و گفتم

 !بیارش خودت چادرتو بدون جلب توجه -
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بعد رفتن لیندا نفسم و کالفه بیرون دادم و سعی کردم افکار به هم ریختم و جمع کنم ولی 

 مشکی ابرو و چشم دختر ترین کار ممکن بودهمینطور که با خودم درگیر بودم لیندا با یک سخت

 .بره گفتم لیندا به که گذاشتن احترام جفتشون. بود بخش آرامشنگاهش برگشت، بانمک

 :تونستم به افرادم اعتماد کنم. لبخندی بهش زدم و گفتمبعد از رامونا سخت تر می

 !بلدی؟شنیدم تعبیر خواب  -

 :با خجالت سرش و پایین انداخت و گفت

 .تعبیر خواب های افراد ماورا رو فقط بلدم -

 :با تعجب پرسیدم

 !مگه فرقی هم داره؟ -

بله ملکه آدم های عادی ممکنه خواب چیزی رو ببینن که خیلی بهش فکر میکنن یا پر خوری  -

بینند که نشانه یا هایی میو روح روان خسته عامل خواب هاشون هست یه تعداد هم خواب 

موضوعی تو آینده رو ممکنه بهشون هشدار یا نوید بده در کل افراد عادی فقط سی الی چهل 

درصدشون خواب هاشون تعبیر داره! که من چیزی بلد نیستم البته کتاب براشون تعبیر خواب 

 .هست

 :سرم رو تکون دادم و زمزمه کردم

 !چه جالب -

مخصوصا افراد برگزیده خواب هاشون حاوی پیغام و محتوا است که ممکنه از  بله اما افراد ماورا -

طرف روح زمین و روح چشمه مقدس یا افرادی باشه که حضورشون برامون روشنه اما کسی تا به 

 رو ها برگزیده هست بزرگ آنجل زمین مقدس که روح یا حال اون ها رو ندیده مثل ملکه چشمه

 .کنهمی انتخاب

 !رگ؟آنجل بز -

کسی تا به حال جز ملکه چشمه ایشون رو ندیده اما الزم به ذکره که ملکه چشمه هم  بله بانو -

 .کسی تا به حال ایشون رو ندیده

 !کن تعبیر رو خوابم االن بده توضیح بهم انجل درمورد بعدا خیلی خب -

 .کنمگوش می بفرمایید بانو -
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 :گفتم کوتاه مکثی بعد سعی کردم مجدد خوابم رو تو ذهنم مرور کنم،

رسید وقتی نزدیکش شدم بهم تو خوابم ملکه چشمه رو دیدم که خیلی ناراحت به نظر می -

سمتی اشاره کرد  به بعد شد صلب ازش نشان و 《نداشت رو نشان اون لیاقت اون بنیتا》گفت:

 《!کردنش باید اقدام کنی پیدا برای زودی به و !شد؟ خواهد اون جایگزین دِمیر 》و گفت:

به سمتی که ملکه چشمه گفت نگاه کردم اما نور های زیادی که طرافش بود مانع از دیدم میشد 

و نتونستم قیافه اون فرد و تشخیص بدم. بعد ملکه یکهو رفت و یه مردی و دیدم که پشتش به 

 من نبود این من قح》کرد:من بود بدنش پر از جراحت و زخم های چرکی بود و مدام زمزمه می

قلبم رفتن دورش برای کمک اما انگار نیرویی پروانه  طالیی های پروانه بعد 《.نداشتم گناهی

 .سوزوندهای من رو می

 :و بعد از خواب پریدم وستا کمی تو فکر رفت و گفت

 !بانو شما نشان مشترک با کسی دارید یا اینکه کسی نشان خاصی داره و از اون با خبر هستین؟ -

 !اره چطور؟ -

ل شده وبه کسی به اسم دِمیر داده شده و شما شناسید نشان عزبانو از اون شخصی که شما می -

باید پیداش کنین به احتمال زیاد مجازاتی سخت برای کسی که عزل شده در نظر دارن که حتی 

رو از دست تونه به اون کمکی کنه و ممکنه زیر بار اون مجازات جونش نیرو و قدرت شما هم نمی

 .بده

هام یخ بست یعنی ممکنه کیان بمیره؟! آب دهنم و به سختی قورت با این حرف خون تو رگ

 :داد پرسیدمدادم و با لرزش تو صدام که حال بدم و نشون می

 !چند درصد احتمال اینکه این خواب به حقیقت پیوند نخوره وجود داره؟ -

 .یر من اشتباه باشهبانو متاسفم یک درصد احتمال داره که تعب -

با شونه های خمیده از چادر لیندا بیرون اومدم لیندا دم چادر حالم و دید با نگرانی امد سمتم که 

 .دستم و باال گرفتم و مانعش شدم

کرد داد قلبم انگار تازه از رینگ بکس بیرون امده بودو درد میدهنم خشک شده بود مزه آهن می

 .کردمی سد و کشیدنم نفس راه داشت گلوم تو بزرگ بغض اام پر از اشک بود یکچشم

 .دونستممرگ کیان چیزی نبود که بتونم باهاش کنار بیام، من هنوز اون رو صاحب قلبم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 311 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

چشم هام سیاهی رفت و اگه لیندا به دادم حس کردم سرم داره گیج میره و تو یه لحظه

و به درخت پشتم تکیه زدم، تو رسید. پخش زمین شده بودم با کمکش نشستم روی زمین نمی

 :ذهنم جرقه زد دست لیندا رو گرفتم و گفتم کری توف یه لحظه یک

 !مهمه خیلی اینجا بیارش و کن پیدا برو کیان رو -

 .ذارم، حالتون بدهبانو شما رو تنها نمی -

 !بدو کیان دنبال برو بعد و کن جور برام آینه من خوبم برو یک -

آیه و دعایی که بلد بودم و زمزمه میکردم به نیت اینکه خوابم تعبیری نداشته بعد رفتن لیندا هر 

 .باشه باور اینکه کیان بمیره و دیگه نتونم ببینمش سخت که نه غیر قابل تحمل بود

تونستم. برای کیان فقط از خوشبختی بنویسم، هنوز چند کاش قدرت تغیر سرنوشت و داشتم می

همراه کیان امد از قیافه آشفته و نگران کیان معلوم بود لیندا دهن دقیقه نگذشته بود که لیندا 

لقی کرده نگاه عصبی به لیندا انداختم که سرش رو انداخت پایین و آینه تو دستش و سمتم 

 .گرفت

بدون حرف بهش اشاره کردم دور بشه که بلند شد رفت. نگاهی به اطراف انداختم وقتی مطمئن 

 :ن آوردم و گفتمشدم کسی نیست صدام و پایی

 کیان به تازگی خواب یا رویایی ندیدی که مفهمومش برات گنگ باشه؟ -

 نه چطور؟ -

 آخرین باری که نشان مشترک و نگاه کردی کی بود؟ -

 !این چه سوالیه آخه؟ -

 جواب بده مهمه؟ -

 .فکر کنم دیروز قبل حرکت بود -

با دستای لرزون یغشو کنار زدم و کابوسم هام وبا استرس بستم و نفسم و آروم بیرون دادم و چشم

به حقیقت پیوست جای نشان خالی بود. ناخداگاه قطره اشک سمجی از رو گونم قل خورد وبه 

 .زمین افتاد

کیان نگران نگاهم کرد و بعد به جای نشانش نگاه کرد و متعجب لباسش و بیشتر کنار داد تا 

ی به جای نشان خودم نگاه کردم، جای نشان های اشکمطمئن بشه از نشان خبری نیست. با چشم
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  تاج با سنگ و الماس های سرخ

 .یک نشان جدید بود

  برای بهتر دیدن نشانم آینه رو مقابلم گرفتم و به نشان جدید خیره شدم

هاشون تصویر یه خورشید که وسطش عکس دوگرگ که رو تپه ای از خاک نشسته بودن که چشم

وناشام ها که آغشته به خون بود و دور گرگ ها رو حلقه هایی از سرخ و دندون های نیشی مثل خ

 .خوردگل و گیاه و قطرات آب و شعله های آتش به چشم می

کرد انگار هنوز نبودن نشان مشترک رسید، کیان ناباور به من نگاه میخیلی عجیب به نظر می

 .براش قابل حضم نبود که با دیدن تغیر نشان من شوکه شده بود

تو موهام زدم و به کیان نگاه کردم ولی اون نگاهش خیره به زمین بود و فکرش معلوم نبود  چنگی

 .کنهکجاها سیر و سفر می

 :آروم صداش زدم

 !کیان خوبی؟ -

 :وگفت کرد با نگاه خالی و سردی نگاهم

نشان مشترک تو چند حالت پاک میشه، اول اینکه یکی از دو نفری که نشان دارند بمیرن یا  -

 .کیشون خائن باشه یا هدف مشترک نداشته باشنی

 !کیان من هیچ نقشی تو پاک شدن نشان تو نداشتم باور کن -

 :پوزخندی زد و گفت

چی رو باور کنم تو هدف و دلت با من یکی نبود من امدم و باهات حرف زدم گفتم مشکالتمون  -

 .استباشه برای بعد االن هم که مشکلت با من مرده و پیش فاخته

 :دیگه شورش و در آورده بود داد زدم

خواد واقعیت و ببینه تویی به خودت بیا، تو من رو مقصر اونی سرش عین کبک تو برفه و نمی -

مرگ سادنا میدونی و حتی یک بار هم به فکرت نرسید که اون قربانی زیاده خواهی و قدرت 

گذاشتی و هر وقت خواستی  عاملش تو بودی تویی که چندین قرن اون رو منتظر طلبیش شد و

 .رفتی سراغش و یک بار هم به ذهنت نرسید صبر هر کس هم حدو حدودی داره
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ام کیان خرد میشه و تو خودش میره اما کوتاه نیومدم من پر از حرف دیدم که با هر جملهمی

 .ذاشتم بفهمهنمیدادم و بودم حرفایی که تموم مدت قورت می

دونی چرا از نبود نشان به ت و اهدافت هیچی برات مهم نیست. میکیان تو خودخواهی جز خود -

 نشد اما تویی ماورا مرد ترین قدرتمند خواستی با اون نشان ثابت کنی هم ریختی؟ چون می

 .نتونستی یعنی

 راه دنبال تو با خواستممی هم بعدش رفتم تعبیرش دنبال خواب دیدن بعد پیش ساعت یک

دن و توجه من رو نداری بو نگران لیاقت است چشمه ملکه با حق نداری لیاقت تو اما بگردم حلش

 .نداشتی حتی لیاقت عشق من رو

کمی مکث کردم و اشک هایی که کمر همت به رسوایی من بسته بودن رو پاک کردم و ادامه 

 :دادم

ها عاشقت بودم برای نجات جونت بار ها از خودم گذشتم برای خوب بودن حالت خیلی وقت -

 رقیب درگیر فکرت و نگاهت چون ندیدی دون رو به رقیبم واگذار کردم اما تو هیچ وقت من رومی

 بی که خواستی تو یعنی بود رحم بی اما بود باهوشی و قشنگ زن سادنا داشتی؛ هم حق بود من

 رقیبم به و عشقم من نداشتی بهش کافی توجه اما داشتی دوستش اینکه با چون بشه رحم

کرد، اما دید هم باور نمیدید اگه میینم رو هاتبدی هامچشم باختم، تو ذات بودن بد به نباختم

 ای خورده کرم دندون همون تو برام االن از هستم بیخودی آدم چه عاشق که کرد ثابت زمان بهم

 .اتحاده بخاطر فقط ماست، بین هم چیزی اگه دور ندازمتمی و کنممی که هستی

 :گفتراهم و کشیدم که برم 

 !چه خوابی دیدی؟ -

 :بدون اینکه نگاش کنم گفتم

ملکه چشمه بهم گفت نشان و ازت گرفته و تنبیه بدی در انتظارته امیدوارم تحملش و داشته  -

 .باشی رئیس بزرگ

 (کیان)

داشتم  حق با بنیتا بود من بعد از رز نتونستم به هیچ زنی اندازه لیاقتش توجه کنم مدام ترس اینو

 .ون من رو ترک کنندکه مثل ا
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چندین قرنه سادنا رو دست به سر کردم بخاطر یه ترس بی جا و هیچ وقت به این فکر نکردم این 

 .تونه اون رو سرد کنهدوری و بی توجهی می

و حاال جایی ایستادم که تنهام و سادنا مرده، حتی بنیتا هم ازمن زده شده، اون گفت عاشقم شده 

حرف های اون روز کمند و افسون راجب من بود؟! پس بیخودی به  ولی چرا من نفهمیدم؟ یعنی

 .رابطه سیا و اون مشکوک شده بودم باید برم با سیا حرف بزنم

با این فکر راهی چادر سیا شدم تو عالم خواب بود طبیعی هم بود چون تقریباً سه شب بود، اما 

 .من صبر نداشتم رفتم باال سرش و تکونش دادم

 !هوم؟ -

 !بلند شو کارت دارمسیا  -

 هوم؟ -

 !هوم و زهرمار پاشو میگم کارت دارم -

 :با کرختی از جاش بلند شد و نگاهی به ساعت دور مچش انداخت و با حرص گفت

گندت بزنن کیان تو قاموس تو چیزی به اسم وقت هست؟! جناب ما این ساعت ها کپه مرگمون  -

 .ذاریمرو می

 !بزنباید باهات حرف بزنم کمتر غر  -

 !نمیشد بزاری وقتی خورشید خانم در اومد حرف بزنی؟ -

 .مسخره بازی در نیار سیامند حرف جدی باهات دارم -

 خیلی خب امر کن ببینم این موضوع مهمت چیه؟ -

 !بنیتا -

 :بعد شنیدن اسم بنیتا اخم هاش تو هم گره خورد و قیافش جدی شد و گفت

 !خب؟ -

 ...دوستم داره یعنیراستش من تازه فهمیدم بنیتا  -

 :پرید تو حرفم و گفت

تو تازه فهمیدی اما من از وقتی خیره نگاهت کرد فهمیدم وقتی که برای نجات جونت بدون این  -

که مبارزه بلد باشه خودش رو به آب و آتیش زد و نجاتت داد من متوجه شدم با چشم خودم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 315 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

دیدم هر بار که به ناحق طرف سادنا یشد اون خرد میشد من مدیدم هر بار که سادنا نزدیکت می

 .شکستگرفتی قلبش میرو می

کیان، من دیدم که بخاطر تو خودش رو نادیده گرفت و بخاطر تو چندین بار از خون سادنا 

 .هستی ضعفش اهرم تو داشت و گذشت، وگرنه قدرت کشتن همه مخالف ها و خائن هاش

 .دادباهام لج میکرد و حرفم گوش نمیداد دوستم داره همیشه رفتارش نشون نمی -

 :صورتم داد زدانگار با این حرفم بنزین ریخته باشم رو آتیش عصبانیت سیا، یغم و گرفت و تو

تو بی لیاقت ترین مردی هستی که تو عمرم دیدم بارها خواستم اونو از عشقت منصرف کنم اما  -

 .کنه گوش رو هامحرف به نشد حاضر بارم یک

 :بهش گفتمبا پوزخند 

ندازه دیگه زحمت نکش خانم زیر سرش بلند شده بهم گفت این دندون لقو که من باشم می -

 !دور

 .خوب کرده تازه داره عقلش سرجاش میاد -

 .نمردم معنی عشق و عاشقی رو از نظر ملکه قدرت فهمیدم -

 :گفت و فکم تو کوبید با این حرفم یک مشت

 !سمش و بیاری قبلش باید اون دهن نجستت رو بشوریاین رو زدم تا هر وقت خواستی ا -

 :مشت دوم و زد و گفت

 .این هم زدم برای این که به عشق خواهرم شک کردی -

 :مشت سوم هم زد و گفت

 .های قشنگش رو اشکی کردیهم برای تموم روزایی که چشماین -

عجیب بود که  .رفت بیرون چادر از توجه بی همبعد هم یغم رو ول کرد که افتادم زمین، اون

 عادی آدم نتونستم مانع از کتک خوردنم بشم انگار تو من به جای یه خوناشام هزار ساله یک

 افرادش از یکی مقابل سپید های خوناشام پادشاه ممکنه چطور میکرد بحث سیامند با داشت

 !زد؟می حرف ازش بنیتا که هایی تنبیه از بخشی این نکنه باشه ضعیف انقدر

یعنی قراره قدرت هام رو ازمن بگیرن؟! این حق من نیست تاوان کدوم گناهمه این همه بی 

انصافی؟ با حرص هرچی رو میز کنارم بود انداختم زمین، همون لحظه مالقاتم با آگاپه تو چشمه 
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مقدس یادم امد اون به من هشدار داده بود که از دشمن دوست نما دوری کنم و حتی بهم گفته 

 .هام بسته بودیک زنه و بنیتا بارها از خائن بودن سادنا گفته بود اما منه احمق چشم بود اون

حقمه هرچی سرم بیاد چطور توجه نکردم به موضوع به این مهمی و با دشمن اتحاد همکاری 

 .کردم

 (بنیتا)

 دوست نداشتم باهاش اونطوری حرف بزنم اما الزم بود بفهمه خیلی وقته دستش رو شده، خوابم

نمی امد ولی خسته بودم انگار یه هیجده چرخ با بارش از روم رد شده روز پر ماجرایی بود بعداز 

 .طلوع خورشید باید حرکت کنیم سمت قرارگاه امن اینجا موندن فقط خطرناکه

تا بیدارشدن بقیه و روشن شدن هوا فکرم همه جا چرخید و همه جا سرک کشید اما یه لحظه 

 :بذارم لیندا امد پشت چادر و گفتوی همهم نشد که چشمام و ر

 .بانو ما آماده ایم فقط باید چادر شما رو جمع کنیم -

بدون حرف کوله ام رو انداختم رو دوشم و ساک هم گذاشتم یه گوشه و از چادر بیرون زدم که 

رد  بالفاصله ده نفر رفتن چادر رو جمع کنن. برای کیوان روناک رو صدا زدم داشتم از کنار کیان

شدم که حس کردم دیگه بوی خاک بارون خورده و گل یاس نمیده حتی عطر خونش می

 .شدمی حس کم خیلی 

چقدر خنگی معلومه همینه نکنه اولین قدم تنبیه کیان گرفتن قدرت و مقامش باشه وای بنیتا تو

زخم  های چرکی داشت کیان بود یه خوناشام هرگزاون مردی که تو خوابت بدنش جراحت و زخم

 .کنههاش عفونت نمی

اگر بکنه یعنی قدرت نداره پس قدم بعدی برای تنبیه کیان اینه که از زخم و درد و عفونت تلف 

 هام رو با حرص بستم و رخش جفت روناک رو صدا زدم برای کیان بشه چشم

 کشیدنش درد هنوز اما نیستم توجهش دنبال دیگه هرچند باشم براش راهکار باید دنبال یک

 .کرد تعجب دید رو رخش وقتی کیان. کنهمی اذیتم

 :بدون این که بهش نگاه کنم گفتم

 !سوارشو -

 ...دونن کهولی آخه بقیه نمی -
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 :پریدم تو حرفش و آروم گفتم

 نتوننمی سوارشی وقتی بهشون میگم رفتی دنبال یه ماموریت سوارشو رخش سرعتش زیاده، -

 نبزن آسیبی بهت

 .دادم تکون د و زیر لب تشکر کرد، فقط سرم رومکثی کرد و سوار ش

 :و رو به بقیه گفتم

 .خواد قبل غروب خورشید به قرارگاه امن برسیمبا حد اکثر سرعت راه بیوفتین دلم می -

رسید گشتم، اما هیچی به ذهنم نمی تموم مسیر داشتم دنبال یه راه حلی برای مشکل کیان می

 .بود فایده بی بودم تو ذهنم مرور کردم اما بازهمحتی تموم کتاب هایی که خونده 

 زدن صدمه برای فرصت این از و کیان دشمن گوش به برسه ممکنه بگم کسی به شد این رونمی

 کنن استفاده بهش

 .نزدیک های غروب آفتاب بود که رسیدیم

 شدمی راحت بود خوبی جای بود درخت از پر که باز محیط یه وسط طبقه سه بزرگ خونه یک

 کهود یعنی جایی این خونه رو ساختن ای نبسوله یا خونه اطرافش ها کیلومتر و کرد تمرین توش

 !رسه چه برسه به آدمیزادعقل جن و پری هم نمی

مسیر امدن به اینجا خیلی مشکل بود کلی پستی و بلندی و جاده ناهموار داشت حاال چطور 

نه، با قدم های نامطمئن طرف ورودی ساختمون دومصالح ساختمونی رو رسوندن اینجا خدا می

 .رفتم و با کلیدی که داشتم بازش کردم

ساختمون مبله بود و آماده سکونت فقط یه مشکل بزرگ اینجا بود اونم اینکه کثافت از سر و 

 .روش می بارید البته طبیعی هم بود چون هیچ کس نبوده که بهش رسیدگی کنه

تعداد زیاده تقسیم بندی کن به چند گروه و بگو خونه رو تمیز کنن، به لیندا نزدیک شدم و گفتم 

 ها پله از هم من گرفت، فاصله به زودی باید تمرینات اصلی رو شروع کنیم. چشمی گفت و ازمن

 .دادممی ادامه بعد و کردممی مکث طبقه هر وتو میرفتم باال

م با احتیاط چاقو طلسم دارم رو از وقتی رسیدم باال پشت بوم از دیدن یه اتاق دیگه تعجب کرد

 .دور مچ پام در آوردم و نزدیک شدم با لگد در و باز کردم
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دید پس باید امن باشه کدوم آدم عاقلی تو محیطش کامال تاریک بود و چشم، چشم رو نمی

 !کنه آخه؟ظلمات زندگی می

ی عاقلی در کار ولی همون لحظه یکی دست انداخت دور گردنم که خفم کنه بهم ثابت شد وقت

 .نباشه قطعا پای یک دیوونه در میون هستش

هاش شل شد و تونستم از زیر با آرنج دو سه ضربه محکم کوبیدم تو قفسه سینش که دست

دستش بیام بیرون تا خواستم مشتی حواله فکش کنم از نشان روی پیشونیش که یه خورشید بود 

 فقط بود خودم جدید نشان شبیه خیلی دمکر مکث و خوردم جا های قرمز و یه گرگ با چشم

 .ه برای من عنصرهای طبیعت هم دور گرگ تو خورشید بودندک تفاوت بااین

 :کمی ازش فاصله گرفتم و گفتم

 !توکی هستی دیگه؟ -

 :احترامی به من گذاشت و گفت

 .شما باید ملکه قدرت بنیتا باشین -

 .بله خودم هستم -

 .هستم آفتاب سرزمین از آیهان خوشبختم من هم -

 !سرزمین آفتاب؟ -

سرزمینی کوچک با افراد محدود چون سرزمین ما از کل یک شبانه روز فقط دو ساعت  بله بانو -

 .شب رو به خودش میبینه و بقیه روز هوا روشنه این اسم رو روش گذاشتن

 چه جالب از کجا فهمیدی من ملکه قدرتم؟ -

طمئن نبودم، اما وقتی شما نشان پیشونی من رو دیدین نشان رو دستتون رو دیدم اولش م -

 .فهمیدم درست متوجه شدم

 !تونه نشان شما رو ببینه؟یعنی کس دیگه ای نمی -

 .خیر بانو مگر اینکه از خون ما باشه یا با ما نشان مشترک داشته باشه -

 تونم یک سوال دیگه ازت بپرسم؟چه جالب! می -

 بفرمایید؟ بله بانو -

 !ه شما مال سرزمین آفتاب هستین چرا نشان گرگ تو خورشیدتون هست؟اگ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 319 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 :لبخندی زد و گفت

چند قرن پیش بعد از اینکه بانوی طبیعت و کشتن چندین گرگ سپید و محافظ از گروهشون  -

و ماورا جداو فراری شدن ملکه مادر اونا رو به سرزمینش راه نداد اما پادشاه ما آدم دل رحمی بود 

ین آفتاب ازدواج کردن و بچه دار سرزم حضورشون رو قبول کرد بعد مدت ها گرگینه ها با مردمو 

 .شد اضافه آفتاب سرزمین مردم نشان به هم ها گرگینه نشان و شدن 

 داری پیغامی حتما و بشه اضافه بهتون هاگرگینه نشان که شد باعث من جد جورایی پس یک -

 .شدی دور من مالقات برای همه این سرزمینت از که

 .درواقع من فرستاده شدم که به شما برای پیدا کردن دِمیر کمک کنم بله بانو -

 !شناسیش؟می -

 .بله بانو -

 !شد بفرستین پس چرا تو به جاش اومدی؟اگه از افراد سرزمین شماست خودش رو می -

رده و رفته پی زندگی عادی راستش بانو شاهزاده دِمیر چندین ساله سرزمین آفتاب رو ترک ک -

دونیم شاهزاده خودش وقتی آنجل بزرگ ایشون رو برگزیده کردن هممون شوکه شدیم چراکه می

 !دمیر اصال قصد برگشت به ماورا رو ندارن و راضی کردنشون برای این ماموریت غیر ممکنه

د کسی و انتخاب گل کم بود به سبزه نیز آراسته شد من باید زودتر برای جنگ آماده بشم بع -

کنن که با خودش هم دعوا داره و درگیره بعد من باید راضیش کنم به کاری که چندین ساله می

 .ازش دور هستش

 داشتم ریز طور یکگذره خیلی خوب میشه. همینمن بفهمم چی تو سر این آنجل جون شما می

 ...که زدممی غر

ان که سرخ شده بود با نگرانی زدم پشتش و زدم که نگاهم افتاد به این پسره آیهداشتم غر می

 :گفتم

 !نفس بکش، لعنتی نفس بکش، مثل من ببین -

 و کردم نگاهش ناباور اولش خنده زیر زد که بعد سعی کردم عملی دم و بازم و براش شرح بدم

 .بود شده قرمز خندش داشتن نگه برای فهمیدم و رسید منزل به کجم دوزاری تازه
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شدم وقتی می راحت دمیرش شاهزاده این کاش در اثر نخندیدن می مرد هم از خودش هم ازشر 

 زدنمی داد داشتن هاشچشم هرچند کنه جمع و خودش کرد سعی دید اخم های درهم من رو

 .خندهمی من به هنوز داره درون از که

 :با تک سرفه ای صداش و صاف کرد و گفت

 .کنم کنترل قیافتون خیلی بامزه شده بود، نتونستم خودم رو خوام بانومعذرت می -

  و جواب من تنها دهن کجی بود

 !تربیتخندی بیخندی؟ سر تخته بشورنت ببینم اون وقت هم میی پرو به من میپسره

 .گشتم که اون هم پشت سرم راه افتاد و شروع کرد به حرف زدنداشتم راه امده رو برمی

م دنبال دمیرخان؟ به نظرم زودتر بریم بهتره چون پیدا کردنشون سخته و بانو میگم کی بری -

 راضی کردنشون سخت تر، آخه خودتون گفتین زیاد زمان نداریم ها ؟نظرتون چیه االن بریم؟

میخواین گروه تجسس بذاریم برای پیدا کردنش با رمز دمیر کجایی؟!چه با مزه میشه بخدا میگم

گردن و آخرش هیچی به هیچی میگم د صد نفر دنبال یکی میمثل این فیلم خارجی ها چن

 ...نظرت 

 :. سرم و بردم نزدیک گوشش و گفتمرسیدیم پله آخر و یهو برگشتم سمتش که حرفش و خورد

نظرم اینه که دهنت رو ببندی و نظر ندی، من کارهای مهم تری اینجا دارم تا پیدا کردن اون  -

 !شازده فراری شما، افتاد؟

رو با ترس تکون و چیزی نگفت که همون لحظه سیا سر رسید و با دیدن یه غریبه گارد سرش 

 :حمله گرفت که سریع گفتم

 !آروم باش سیا دشمن نیست -

 آیهان هم مثل یه جوجه بارون خورده از ترس سیا پشت من قائم شده بود

این افرادی که بیشتر شبیه خدایا ما رو با کیا فرستادی سیزده به در یکی از یکی شوت تر من با  

 !کسایی هستن که کروموزوم اضافه دارن باید این نبرد و ببرم؟ حکمتت رو شکر

 :سرم و با تأسف تکون دادم که سیا خندش گرفت و رو به آیهان کرد و گفت

 !خورمتبیا بیرون داداش وضعیت سفیده نمی -
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 :ه نفس کامل امد جلو گفتکه آیهان اول سرک کشید و موقعیت و سنجید بعد با اعتماد ب

 .من نترسیدم فقط نخواستم به افراد اتحاد تو دفاع خودم آسیب برسونم -

 :هام و تو حلقه گردوندم که سیا با خنده بهش گفتچشم

 .کامال معلوم بود داداش-

پوفی از روی کالفگی کشیدم که نگاهم به خونه افتاد. در کمال تعجب کمتر از یه ساعت یه 

  سه طبقه شده بود مثل دسته گل تر و تمیزعمارت بزرگ 

 :با تعجب به سیا گفتم

 !ساعت از اومدنمون نگذشته چطور تمیز کردین؟ هچه سرعت عملی هنوز ی -

 :سیا با چشمک گفت

 .کمی از جادوگر ماهرمون سو استفاده کردیم -

 :که همون لحظه افسون با اخم های در هم و قدم هایی پر از حرص امد و گفت

ها محافظت کنم یا از این تنبل و لطفاً تکلیف من رو روشن کنید من وظیفم اینه که با جادوبان-

 !خونه تمیز کنم؟

 :خندم گرفته بود اما سعی کردم نفهمه با لحن آروم و دلسوزی گفتم

 .دارم احتیاج غذا کمی و خون به شدیدا االن فقط. زارممی خودت عهده به ها رو بعداتنبیه این -

 :جلو اومد و گفتسیا 

 !خوای این شازده شجاع رو معرفی کنی؟نمی- 

 .ه با سر گروه ها جلسه مهم داریم اونجا کامال از آقا آیهان براتون میگمدیگ ساعت چرا یک -

 و هوتن به متعلق که دیدم روم جلو دست مچ تا چهار باال آوردم رو صندلی نشستم تا سرم رو

 :گفتم و زدم بهشون لبخندی. بود آریو و دامون و کیانا

 .انقدر تشمه که از همتون باید تغذیه کنم -

و اول از همه از هوتن شروع کردم و بعد چند دقیقه کامال عطشم بر طرف شد. ازشون تشکر کردم 

 :صدا زدم که سریع امد و گفتو لیندا رو

 !امری دارین؟ بله بانو -

 !دارم ها سرگروه با مهم جلسه که خورینب غذا زودتر و بیار برام خودکار و کاغذ یک -
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کیان تو محوطه بیرون داشت با عصبانیت با  که افتاد پنجره به نگاهم. رفت و گفت چشمی 

تلفنش حرف میزد. یعنی چی شده که انقدر اون رو ناراحت و عصبی کرده تو همین فکرها بودم 

 :که یه ساندویچ جلو صورتم اومد و عطر جوجه زیر بینیم پیچید لقمه رو از سیا گرفتم که گفت

 !خوای این عشق یک طرفه رو تمومش کنی؟نمی -

 .کردم تو خبر نداری تمومش -

 .کنی و حواست بهش هستمعلومه، بخاطر همینه تا فرصت گیر میاری نگاهش می -

تونم نگرانش نباشم اون جز گروه منه سیا تمومش کردم دندون لق کیان و انداختم دور اما نمی -

 .ممکنه مشکالت شخصیش دامن گیر من و اتحادم بشه

 .دیگفت که تمومش کرپس کیان راست می -

 تو که خبر داشتی چرا این بحث و باز کردی؟ -

 .خواستم مطمئن بشم کیان خالی نبسته باشهمی -

 !از دست تو سیا از دست تو -

 :اشاره ای به ساندویچم کرد و گفت

 !بخور سرد نشه - 

 و کیان تا انداختم اطراف به و نگاهم بیرون زدم عمارت از هم من سرم رو تکون دادم و اون رفت،

های افتادش و به هم ریختگی سر و لباسش نشون شونها کنم زیر یه درخت نشسته بود و پید

  دهنده این بود که تو اوضاع خوبی نیست

 .هاش نگاهم کردگرفتم که تو چشمسمتش کنارش نشستم و ساندویچ رو نصف کردم و 

و انقدر ضعیف و  . من عادت نداشتم کیانهاش غم و التماس و خوندم و دلم لرزیدتو چشم

درمونده ببینم کیان برای من اسطوره قدرت بود، اما این وضعیتش داشت من هم به هم 

 .ریخت. ساندویچ و ازمن گرفت و نگاهش و به رو به رو دوختمی

 :آروم گفتم

 !دیدم داشتی با عصبانیت با تلفن حرف میزنی چیزی شده؟ -

یس موقت جدید گذاشتن که از من دستور همه چیز به هم ریخته بنیتا برای محافظین رئ -

 .نگیرن از طرفی هم فهمیدم قدرت های هزارساله خوناشامیم داره لحظه به لحظه کم رنگ میشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 323 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 :بعد خراش دستش و نشونم داد و گفت

 .شد اما یه ساعته رو پوستمه و حتی التهابش کم نشدهببین این خراش باید در لحظه ترمیم می -

م این خراششون بعد چند دقیقه التهاب نداره من رو نفرین کردن بنیتا، حتی آدم های عادی ه

 .که هم بدون قدرت بشم هم درد و زخمام چندین برابر یه آدم عادی زجر داشته باشه

قبال افسانه خوناشام سپیدی که ذاتش و به اهریمن فروخته بود و نفرین شده بود رو خونده بودم 

 اما باورم نشد

 .اون دچارمو حاال به درد 

کنم یا ذارم همین جور عذاب بکشی یا راهش و پیدا میکنم قول میدم بهت نمیدرستش می -

 .سازم مطمئن باش حاال هم غذات زو بخور جلسه داریمراهش رو می

 .کردمبعد با حرص گاز بزرگی به ساندویچم زدم و مدام تو ذهنم با خودم تکرار می

 .کنمدرستش می -

 :گفتم و گرفتم ازش اومد قلم و کاغذ غذام رو خوردم که لیندا با یکنفهمیدم چطوری 

تا بیست دقیقه دیگه سرگروه ها تو طبقه هم کف باشن بقیه هم تو اتاقاشون استراحت کنن تا  -

 .فردا که تمرینات شروع میشه

دیدم یه  تند برنامه هایی که تو سرم بود رو نوشتم. وقتی سرم و باال آوردم -بعد رفتن لیندا تند

 .گرفتم و مار و کنار دادم هول و کیان سریع مار سیا داره از باالی سرمون به کیان نزدیک میشه

 .خواستم بکشمش که به حرف اومد -

 !بانو رحم کنین من تقصیری ندارم -

 اندازه که مشکی لخت و بلند موهای با زیبا دختر با تعجب آزادش کردم که تبدیل شد به یک

 .مشکی تنش بود که با چشمان و موهاش هامونی قشنگی داشت لباس بود قدش

 :گفتم که گذاشت احترام به من

 !تو کی هستی دیگه؟ -

بانو من پریسان مامور آنجل بزرگ هستم که مأموریت عذاب کیان رو داشتم که شما مانع  -

 .شدین
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 :با عصبانیت چند قدم بهش نزدیک شدم و گفتم

کنی یا تموم مامورایی که ا گفت یا این بازی مسخره رو تموم میبرو به آنجل بزرگت بگو بنیت -

کنم تا خودت با پای خودت بیای برای عذاب کیان که اون وقت هم اول فرستی رو خاکستر میمی

 !بکشه رو کیان بعد باید من رو

 !بهش بگو تو این شرایط عذاب دادن کیان یعنی سست شدن اتحاد حاال هم زود از اینجا برو

رامی گذاشت و در لحظه غیب شد انگار از اول هم نبوده، سمت کیان رفتم بلندش کردم و زیر احت

 :لب گفتم

 !خوبی؟ -

فقط سرش رو تکون داد این کیان مظلوم و دوست نداشتم اون حاال مثل یک پسر بچه بی پناه 

شت آروم و با بود. خم شدم و خودکار و کاغذم رو برداشتم و بهش گفتم بریم تو کنارم قدم برمیدا

حق داشت چون هیچی برای دفاع از خودش  .شک انگار به زمین زیر پاش هم اعتماد نداشت

 .نداشت

دونم برات سخته اما چاره ای نیست فعال تنها هیچ جا نرو یا من یا یکی از افرادت کیان می -

 .همیشه باید کنارت باشن

و من رو صندلی نشستم و مشغول و بازهم در جواب حرفام سر تکون داد وارد عمارت شدیم 

 .یکی می رفتن برای استراحت -تماشای افراد شدم که یکی

ترسیدم یه چند دقیقه پیش یادم اومد واقعا خنده دار بود منی که از تموم حشرات و خزندگان می

  کشتمشمار و تو دستم گرفته بودم و داشتم می

اگه قبال بود به جای این حرکت شجاعانه  چقدر بنیتای االن فرق داره به بنیتای چند ماه پیش

غش کرده بودم و کیان باید با یه پارچ آب قند به هوشم می آورد از این فکر لب هام کش امد که 

 :همون لحظه لیندا گفت

 بانو سرگروه ها منتظرتون هستن حضور من الزامی یا خیر؟ -

 :با یک نگاه کلی دیدم همه هستن رو به لیندا کردم و گفتم

 !تو هم بنشین -
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 :بعد مکث کوتاهی ادامه دادم

  .از فردا باید تمرین هامون شروع بشه ولی قبلش باید یک سری تقسیم کار انجام بدیم -

هوتن به عنوان مربی موظفی همه رو تمرین بدی و آماده کنی برای راحت تر شدن کارت هم 

هوتن سرش رو تکون  .ت کننتونی ده نفر که اعتماد داری بهشون رو انتخاب کنی که کمکمی

 .داد

 :بعد رو کردم به هایکا و گفتم

کنی از پس درمان و پانسمان سریع بر میان پنجاه نفر و که فکر میباسوفی و دستیاراش هایکا  -

نبرد اگه زخمی کنی و اموزششون میدی برای وقتی بهمون حمله شد یا توو انتخاب می

 !مفهومه؟ ندیم تلفات شدیم 

 .ه بانوهایکا: بل

 :بعد رو کردم به کمند و افسون و گفتم

 .بعد از تایید آمادگی افراد از طرف هوتن به هر کس آموزش اصلحه مخصوصش رو یاد میدین -

 در ضمن طلسم ها و محافظ هایی که خواسته بودم و رو زود تر آماده کنین

 :جفتشون چشمی گفتن که رو به لیندا کردم و گفتم

تونی از هر گروه یک الی دو نفر انتخاب کنی برای عیت اینجا با تو لیندا مینظم ومرتب بودن وض -

 !کمک به سریع پیش رفتن کار هات، فعال طبق این برنامه پیش برین

 :بعد به آیهان اشاره کردم و گفتم

 با که کسی ایشون آیهان از افراد سرزمین آفتاب هستن اومدن اینجا تا به من برای پیدا شدن  -

مشترک داره کمکم کنن آخه اون شخص از ساکنین سابق سرزمین آفتاب هست آئین  نشان من

 :با پوزخند گفت

کنین دنبال جفت گشتن و ازدواج دور از ذهنه؟ ما یک جنگ مهم در این شرایط فکر نمیبانو تو -

 !پیش داریم که شما رهبرشی فراموش که نکردین؟

هویت هم برای شناسایی جنازش نتونن کاری  خواست چنان بزنمش که گروه تشخیصدلم می

 :گفت بهش کیان کنن تا خواستم جواب بدم.

 صرفا مشترک نشان و ببری باال رو اطالعاتت شما بهتره به جای اینکه دنبال سوژه باشی کمی -
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 دارن هم مشترک قدرت مشترک های نشان از بعضی نیس همسر و جفت انتخاب برای

 :جاش نشست و سکوت کرد، مکثی کردم و گفتمبا این حرف کیان آئین سر 

 !خب دوستان کسی سوالی داره؟ -

 .که آیهان دستش و باال گرفت

 .تعجب کردم و با سر بهش گفتم بگو

 !کی میریم دنبال شاهزاده دمیر؟ -

 :چشم هام رو تو حلقه گردوندم و گفتم

 .من اینجا کار های مهم تری دارم -

 :طبقه سوم دامون رو دیدم امد نزدیک و گفتبعد هم رفتم سمت پله ها تو 

  کجا میری؟ -

 .باال پشت بوم -

 !میشه من هم بیام؟ -

 :حتما!رفتیم لب بوم نشستیم و گفتم -

 یک سوال بپرسم؟ -

 !بپرس -

 !چرا زن عموی من رو تبدیل کردی؟ -

 :آهی کشید و گفت

خواستن یا من تبدیل میبیست سال پیش زن عموت جون من رو نجات داد وقتی که خانوادم  -

 .بمیرم یا خودشون مثل بشم سیاه خوناشام یک  به

 !االن تو اتحاد سرخ هستن؟ یعنی خانواده تو -

 :سرش رو تکون داد و گفت

ها دشمن من هستن خانواده یعنی کسایی که تو اره البته نمیشه دیگه بهشون گفت خانواده اون -

 .این که بهت زخم بزنن و قصد جونت رو بکنن هر شرایطی پشتت باشن و تنهات نذارن نه
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 کردن فرار  بود بزرگتر ازمن سال ده فقط رو پیدا کرد سی و پنج سالش بود وزن عموت وقتی من

 مرگمون و بودیم افتاده گیر جفتمون تردمیله رو دویدن مثل سیاه های خوناشام از ها انسان

 .بود حتمی

 چون کردم مخالفت شدت به من اما باشم هااز اون جزئی تونممی هنوزهم گفت مادرم به من

 رو ابدی زندگی من مرده وجودشون تو رحم و انسانیت تبدیل بعد خواهرهام و برادر بودم دیده

 .زد شکمم به ضربه چند چاقو با مادرمم خواستمنمی خاموش وجدان مقابل

و پنج سال تر و خشکم کرده شد که این مادرمه، کسی که من دو دنیا آورده و بیست باورم نمی

 .های اشکیم زل زد و از خونم خوردبعد نشست تو چشم

 
صدای فریاد لیال نشون میداد که برادرام رفتن سراغ اون همون لحظه با امدن یه مرد و زن که 

 .بعدش فهمیدم مادر تو و عموت بودن دست از سرش برداشتن و مشغول مبارزه شدن

نده موند و من بخاطر خونی که از دست میدادم هر لحظه خوشحال شدم که حداقل لیال ز

ای که فکر میکردم همه چیز تموم شده دندون.های نیشی هوشیاریم کم تر میشد و درست لحظه

 .رو تبدیل کردتو شاهرگم فرو رفت فکر کردم مادرم آخر زهر خودش رو ریخت و من

شه و نزنه کامال به تبدیل شدن منتظر بودم بدنم سرد و بی روح بشه نبض انسانیم خاموش ب

خوناشام های سیاه واقف بودم و با چشم خودم شاهد مراحل تبدیل خانوادم بودم اما در کمال 

تعجب بدنم گرم شد احساس سبکی کردم و بیشتر از هر وقت دیگه ای صدای نبض و ضربان قلبم 

  شنیدمرو می

نظیری داشت و باعث میشد چشمام برای در آخر مایع لزج و گرمی رو به خوردم دادن که مزه بی 

 .دیدن اطرافم تقال کنه

 

 بود دستش خون لیوان هام و باز کردم یه مرد غریبه رو باال سرم دیدم که یکوقتی چشم 

 که کمی داشت فرق خانوادم با من تبدیل مراحل چرا فهمیدمنمی اما شدم تبدیل دونستممی

 :گفت بهم مرد اون شدم هوشیار

 .کیانه و به جمع ما خوش اومدیاسم من  -
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 《اوردین؟ سرم بالیی چه》و من فقط یک چیز پرسیدم

تو االن یه خوناشام سپیدی! بار ها از زبون خانوادم شنیده بودم که گفت از مرگ نجاتت دادم و

دونستن اما هیچ وقت باورم نمیشد وجود داشته باشن اون جا گروه سپید رو دشمن خودشون می

 .دم من دشمن خانوادم شدمبود که فهمی

 ریختن با مادرم و نمیدونن خودشون از جزئی رو من که بود افتاده جا البته قبل اون هم برای من

 از محبت و عشق جای به که بود امده قلبم سر بالیی چه دونمنمی. بود کرده حجت اتمام خونم

 .بودم شده بیزار خانوادم

جونم کیان و خبر کرده بود و این دومین باربود که به  بعد چند روز هم فهمیدم لیال برای نجات

 باعث این و کردمنمی تغیری من و میشد تر پیر لیال گذشتمی که هرسالی بخشیدمی زندگی من

 خوب رو تو من اما نیاد شاید یادت تو کنه مادری برام و بپذیره کیوان مثل رو من لیال شدمی

 .یادمه

ا لیال رو ببینم تو هم بودی و برام عجیب بود یه دختر کوچولو ت وقت هایی که مخفیانه می امدم 

کرد و عجیب تر از اون همیشه در حال شد چرا گریه نمیخورد و زخمی میچرا وقتی زمین می

بازی و شیطنت های پسرونه بودی دیگه برام عادی شده بود قبل رفتن پیش لیال چند دقیقه 

 .بیارم بایستم و نگاهت کنم و سر از کارت در

 
فهمم این سرنوشت از بچگی با دونستم چرا انقدر مقامی اما حاال که ملکه شدی میاون زمان نمی

میره تو تصمیمم تردید مدیونشم داره میتو بوده تو خونت بوده، وقتی دیدم لیال زنی که زندگیم و

 .نکردم و تبدیلش کردم

 ؟ بگم چیز یک -

 !البته -

 ...راستش -

 

کردم یه بچه پرو تخسی اما حاال ن بار که دیدمت اصال ازت خوشم نیومد فکر میراستش اولی -

 !فهمیدم چه شخصیت قوی و خوبی داری راسته میگن تا با کفش کسی راه نرفتی قضاوتش نکن
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 حاال که با کفش های من راه رفتی بگو چه جور بود؟ -

 

 :گفتمنگاهم وبه آسمون دوختم و 

ها رو ازمن گرفتن از خانوادم به یاد ندارم چون پنج سالم بود که اوندونی من چیز زیادی می -

گرده به تعریف هایی که ازش شنیدم برای من مادرم حکم فداکار ترین آدم تموم خاطراتم برمی

تونم خودم رو جای تو بذارم دامون در واقع کفش های تو حکم همون زندگیم رو داره اصال نمی

  .میزنه ترجیح میدم پا توش نکنم چون زخمی میشم های تنگیه که پام روکفش

 

 .کنی واین یعنی مامان لیلی من خوب تو رو بار آوردهکار درست رو تو می -

 

 :بهش دهن کجی کردم که خندید و گفت

 !من هم یک اعترافی بکنم؟ -

 

 :بدون اینکه نگاهم و اسمون بگیرم گفتم

  !بکن -

اینکه یه جورایی تو باعث آسیب زدن به لیلی شدی  راستش من هم روز اولی که دیدمت و -

خواست خیلی ازت بدم امد، تو چشمم اون دختر بی دست و پا و زبون درازی بودی که دلم می

 .سر به تنت نباشه

 

 .شدگفت چشم هام از تعجب گرد میهر جمله که می

 

 :با حرص مشت نسبتا محکمی به شونش زدم و گفتم

خرس گنده؟! چطور در مورد من اینطوری فکر کردی اخه اصال  هایک وقت خجالت نکشی -

 !چطور میتونی به زبون بیاری آخه بزنم خاکسترت کنم؟

 

 :با خنده گفت

خیلی خب عصبی نشو من هم اشتباه کردم درموردت، اما االن نظرم صد و هشتاد درجه با قبل  -
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که هستی و نشون نمیدی باید تو  فرق داره !من زنی به قوی و عاقلی تو ندیدم تو هیچ وقت اونی

 .رو از روی افکارت خوند و این هم تقریبا غیر ممکنه تو پر از سوپرایزی و نمیشه اصال حدست زد

 .خیلی خب برای زنده موندن نیاز نیست انقدر دروغ ببافی -

 .مونممی تصمیماتت تو پای خونم قطره آخرین تا هم مطمئنم جدی گفتم و این -

 !پسر وفادار پاشو بیا باهم یه چیزی و کشف کنیمخیلی خب  -

 

 :سمت اتاقک رو پشت بوم رفتم و اونم پشت سرم امد که گفتم

 قوه همراهت داری؟چراغ -

 . اره -

 !روشن کن بده به من -

 
با نور چراغ قوه رو دیوار و چک کردم که کلید پریز و پیدا کنم خوشبختانه زود پیدا شد، با روشن 

 و تمیز خیلی عمارت خالف ،بر کتاب از پر بودو مطالعه اتاق انگار ق شوکه شدم،شدن فضای اتا

 .بود مشکوک این و کرده تمیز رو اینجا یکی قبل ساعت چند همین انگار رسیدمی نظر به مرتب

 
چند قدم تا میز جلو رفتم که یک دست خط آشنا با انگشتر جالب دیدم صرفا برای اینکه خاطره 

 .کردن انگشتر های این مدلی نداشتم یادداشت و برداشتمخوبی از دست 

 
 بازهم خط مامان بود ولی چطور ممکنه؟

 
نویسه؟ مامان االن باید تو دنیای مردگان پیش ملکه فاخته باشه پس کی این ها رو برای من می

 .قصدش چیه؟ برای بار دوم نوشته ها رو خوندم

 

این معنی که تونستی معمای جاسوس اتحادت رو حل  خونی بهبنیتا حاال که این نوشته رو می -

کنی اما این به این معنی نیست که اتحاد سرخ از پیدا کردن اینجا دست بکشه پس فرصت رو 

با خوندن یادداشت ها و کتاب های اینجا به خودت و اتحادت کمک کن به زودی  غنیمت بشمر و

 !اتحاد سرخ به سراغت بیاد
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هم با خط مامان انگشتر و برداشتم و با دقت نگاهش میده به من اون این کیه که مدام هشدار

کردم در کمال تعجب نگینش مثل نشان جدید من بود. بدون اینکه دامون بفهمه انگشتر و 

 .انداختم ته جیبم و برگشتم سمتش که مشغول دید زدن کتاب ها بود

 

 :یکهو گفت

لی اطالعات توشه ما چندین ساله دنبال این وای دختر اینجا پر از کتاب های باارزشه که ک -

 .کتاب ها بودیم ولی فقط فیکش بهمون رسید

 !منظورت چیه؟ -

اطالعات تموم افراد و اشخاص ماورا اینجا طبقه بندی شده یعنی هرچی که در مورد نقطه  -

ضعف ها یا نقطه قوت هر گروه چه تو اتحاد ما چه اتحاد سرخ اینجا هست. بدون حرف نشستم 

 .پشت میز ودم دستی ترین کتاب و باز کردم و شروع کردم به خوندن

 
 از خدا بابت این موهبت حافظه تصویری قوی ممنون بودم

خوندم انگار کلمه به کلمش تو ذهنم هک میشد نمیدونم چقدر گذشت که از هر صحفه رو که می

 .خستگی روی همون میز مطالعه خوابم برد

 

  (یک ساعت بعد)

 
 دمیر دنبال برم خواستمی ازمن که بود چشمه بانوی هم باز که دیدم از خواب پریدم با کابوسی

  نمیرم کس هیچ دنبال کنم پیدا کیان نفرین برای راهی نتونم تا من اما بگردم،

نگاهی به دورم انداختم از دامون خبری نبود یکهو، دلم شور کیان و زد دویدم سمت پله ها و 

 .رسوندمسریع خودم و پایین 

 
اما خبری ازش نبود گمونم رفته بود بیرون، سریع از عمارت زدم بیرون که دیدم کیان و چند نفر 

برای محافظت ازش ها بود، لعنتی زمزمه کردم و پروانه هامودوره کردن که پریسان هم جز اون

تن، فرستادم و خودم هم دویدم سمتش اما کمی دیر بود چون نفری یک زخم بهش زدن تاخواس
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ضربه دوم و بزنن با نیروی گرد بادم پرتشون کردم عقب و رفتم باال سر کیان، نیمه هوشیار بود و 

هام سرازیر شدن با عصبانیت بهشون حمله کردم دوتا شون رو خاکستر خون ازش می رفت اشک

 :کردم به اون دوتای دیگه گفتم

م قید این اتحاد و این جنگ لعنتی برین به اون آنجل لعنتی بگین اگه کیان زنده نمونه من ه -

 ...رو

 فاخته پیش میفرستم هم نفر دو شما قبلش ولی میزنم ولعنتی جنگ این و اتحاد این قید من هم

 !بشین گمهم حاال

 

 .کردنهام رو خیس میبعد رفتنشون بدن نیمه جون کیان و بغل کردم اشک هام بی درنگ گونه

 :فریاد زدم

 !کمک بیاین لیندا، سیا -

هام زو محکم گرفته بود انگار کیان نیمه بی هوش بود اما انگار حواسش به من بود چون دست

است. تا بقیه بیان نیروی شفا بخشم و برای دومین بار خواست به من یادآوری کنه هنوز زندهمی

هاش داشت چرک و عفونت میزد روش امتحان کردم جلو خون ریزیش گرفته شده بود اما از زخم

 .ون، اون ها با چاقو های مسموم و طلسم دار بهش زخم زده بودندبیر

 
خوابم قدم به قدم تعبیر میشد و کاری از دستم ساخته نبود. سیا و هوتن، کیان رو بغل گرفتن و 

 :گفتم هایکا به رو داخل بردن.

 !نیروی شفا بخش من موثر نبود اما تو تالشت و بکن -

تونی راهی پیدا کنی برای شکستن طلسم دارند ببین می وقتی رفتن به افسون گفتم زخم هاش

 !طلسمش؟

 !چشم بانو -

جون بلند شدن و رفتن به داخل عمارت و نداشتم کشون کشون خودم و رسونم و به درخت و 

نفهمیدم چطوری ولی  .کردم و این طبیعی نبودبهش تیکه زدم. حس خواب آلودگی شدید می

 .خوابم برد
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 (دوساعت بعد)

 لعنتی لب زیر و دادم ماساژش هام رو باز کردم و گردنم که درد گرفته بود.سردرد بدی چشمبا 

 !دمیر کردن پیدا هم اون دارن پیام یک فقط که موقع بی های کابوس این برای فرستادم

 .بیاد خوامنمی لعنت بشه این دمیر که نیومده بدبختی هاش گردن منه اصال

 :تموم تنم لهه بود خوشبختانه لیندا رو دیدم و بهش گفتمآروم از جام بلند شدم انگار 

 !داغونم و خسته خیلی بیار معجون لطفاً برای من یک -

  چشمی گفت و ازم دور شد رفتم اتاقی که حدس میزدم کیان اونجا باشه

 .هایکا باال سرش بود

 !حالش چطوره هایکا؟ -

و دمای بدنش داره هی میره باال  کنهخوب نیست هر لحظه جای زخم هاش بیشتر عفونت می -

 .تر فکر نکنم بیشتر از بیست و چهار ساعت دوام بیاره

عا انگار روح از تنم جدا شد. یعنی من فقط بیست و چهار ساعت کیان و با شنیدن این حرف

 داشتم؟ من که هنوز بدستش نیاوردم باید از دستش بدم؟

 .دیگه مهم نبود کسی اشک های ملکه قدرت رو ببینه

م بودم، احساس داشتم و هنوز عاشقش بودم، هنوزهم حاضر بودم خار به تخم چشم آد من هم

رفت و من کاری ازم برنمیاد مگه مهمه که من بره اما به پای اون نره. حاال داشت از دستم می

 .شدپر می -حاال گریه و شکستن قلبم و ببینن وقتی عشقم داشت پر

ی اون دمیر لعنتی هم برام مهم نبود، مهم ترین آدم زندگیم دیگه این جنگ و این اتحاد حت

تونستم کرد برای زنده موندن شانسش کم بود من چطور میداشت با مرگ دست و پنجه نرم می

به غیر اون فکر کنم. هجده سالم بود اما تموم بد بیاری های ممکن زندگیم تو این سیزده سال 

 .اخیر برام رقم خورد

 !داشتن؟ از من انتظار چی

 !اینکه قوی باشم ؟چطوری؟

شنیدم که صدام میکردند و حالم و میپرسیدن اما من توان جواب دادن صدای نگران بقیه رو می

زاشتن کیان نیمه جونم رو ببینم حتی توان پاک هام جلو دیدم و گرفته بودن و نمینداشتم اشک



 

 

 WWW.98IA3.IR 334 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

  کردن این مزاحم ها رو هم نداشتم

 .میرمر من اگه اون رو از دست بدم میخدایا کیان و ازمن نگی

 خوبم برادر بود اشکی هم اون هایچشم کردم نگاهش و امدم خودم به زد با سیلی که سیا به من

 .کردمی گریه داشت من ناراحتی از

بغلم کرد و تو بغلش گریه کردم اندازه سیزده سال تنهاییم اشک ریختم به اندازه تموم روزهایی 

های کسی آروم بگیرم بغل سیا آروم شدم طوری که بعد از اون خواب اجباری که نشد رو شونه 

 .باز هم تو بغل سیا خوابم برد

 

 (یک ساعت بعد)

با کرختی چشمام رو باز کردم دیدم رو کاناپه نزدیک تخت کیانم به پهلو چرخیدم و خیره شدم 

 :به چهره رنگ پریده اش و گفتم

ن تا دوباره جون بگیرم تا االن سه بار ملکه چشمه من رو به هات رو باز کبیدارشو کیان چشم -

رویا برده و ازم خواسته دنبال دمیر بگردم اما تا وقتی که تو اینجوری اینجا خوابیدی من به هیچی 

 !مرد بیدارشو ولی بده، فحش من به خوبی، بگو من به و کن باز رو هاتچشم تونم فکر کنم.نمی

و گفتم ببین از دیروز تا حاال چی به سر این بنیتای قوی  بغضم شکست و گریه افتادم

 بخاطرت ریختم اشک همه جلو تو بخاطر اما ببینه و اشکام کسی نذاشتم سال سیزده آوردی.

 .میزنم حرف شنوینمی رو صدام که تویی با دارم نشستم اینجا و کردم فراموش و هدفم

 
مردونگی کن و تو باهاش هم دست نشو بیدارشو باهم این دنیا داره سخت ازم انتقام میگیره بیا و 

 .جنگ و ببریم

 !هات رو باز کنکیان تو رو خدا چشم

و تو بغل یکی فرو رفتم و از عطر خونش فهمیدم کتیه خواهر کیان. مهم بود که بفهمه برادرش ر

 !دوسش دارم؟! نه مهم نبود هیچی بدون کیان مهم نیست، هیچی

 :آهی کشید و گفت

کیان دیر فهمید سادنا انتخاب درستی نیست من از وقتی زیر نظرت داشتم فهمیدم دوسش  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 335 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

شنیدحاالحالش خوب نیست داری و چند بار هم بهش غیر مستقیم گفتم اما کیان انگار نمی

 .کنی نفر ممکنه دیگه بیدار نشه اما بنیتا نباید اتحاد و فدای یک

 کیان برای هم ما برای هم کیان به خودت بیا و کیان ارزوش پیروزی تو این جنگ بود بخاطر

 !بجنگ

 :زد زیر گریه و ادامه داد

 نیست قسمت نوشته تلخ هنوز دلم از کنارش بودن سیر نشده اما چاره چیه سرنوشت برای من -

 .باشم برادرم کنار بیشتر روز چند

دم، من و کتی کرتموم این سال ها بخاطر یه کدورت ساده ازش دور شدم کاش این کارو نمی

سوختیم اما راهی هم نداشتیم، دوباره همون حس کرختی جفتمون داشتیم با این بازی آنجل می

 کنن،می تکرار رو اسم و خواب آلودگی امد سراغم لعنت به این خواب های بی موقع که فقط یک

 !دمیر

 (دوساعت بعد)

 :چشمام رو باز کردم هنوز تو بغل کتی بودم با نگرانی پرسید

 !خوبی بنیتا؟ -

 .گیرنآره فقط کمی ضعف دارم این خواب های بی موقع انگار انرژیم رو می -

دختر از دیشب تا حاال این چهارمین باره به خواب میری ممکنه خطرناک باشه چرا به حرفشون  -

 !گوش نمیدی؟

که کیان تو خوان و انجام نمیدم بخاطر اون هاست اگه قرار باشه بمیرم هم چیزی که اونا می -

 .این وضعیت هستش

 :با ناراحتی به کیان خیره شدم و گفتم

کیان حقش این تنبیه نبود درسته که بی توجهی کرد و نادیده گرفت اما این زیاده رویه نباید  -

 .کردنمرگ و براش انتخاب می

 تو چی دونیمنمی تو و من فهمن،ها رو فقط خودشون میچی بگم دختر حساب کتاب این -

 ال چی تو خواب بهت گفتن؟حا گذره،می رشونس
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ملکه چشمه با دو تا آقا تو یه جای عجیب بودن همه عصبانی و ناراحت بودن حتی من رو  -

 《.ذارنمی کنار رو من دمیر، دنبال نرم اگه》تهدید به عزل مقامم کردن و گفتن:

 !کنی دختر اگه مقامت و بگیرن چی؟چرا لجبازی می -

انتخاب خودم اینجا نیستم که ناراحت موقعیتم باشم بعدش هم من از چند  هیچی من که به -

 .تونن به راحتی حذف کننسال پیش برای این ماموریت انتخاب شدم من رو نمی

 .کنممی قبول خواسته خدا از کنن حذفم اگه هرچند هستم من برگ برنده اون ها

ه تو این ساعت های آخر زندگی کیان هایی داشت ککتی و کیان رو تنها گذاشتم حتما کتی حرف

 .بهش بزنه

 
رفتم تو کتاب خونه و هر کتابی که مربوط به طلسم و شفا بخشی بود رو برداشتم و شروع کردم 

 .به خوندن

رسیدم غروب بود و آفتاب داشت جای خودش رو به ماه رفتم کمتر به نتیجه میهرچی پیش می

  کیان و سیا به من دویدن رو یاد دادن برام تداعی شدداد رفتم لب بوم نشستم اون شبی که می

 .هام رو گونه هام مثل جویبار جاری شد و اشک

 .کردنه تنها قلبم کل وجودم درد می

زندگی اون بهشتی نبود که همه ازش برام گفتن، من فقط جهنمی رو دیدم که هیزومش عزیزانم 

 .سوختمبودن و با از دست دادنشون من می

 :وختم به آسمون ابری و زیر لب گفتمنگام رو د

ام و ازمن گرفتی اما کیان و نگیر باشه سهم من خدایا هرچی خواستم به من ندادی و خانواده -

 رو من زندگی ندارم، نباشه مال من نباشه اما من رو با مرگ اون امتحان نکن، من تحملش رو

 !بمونه زنده کیان ولی بگیر

م نگاه کردم لیندا بود که پتو مسافرتی و دورم انداخت و حس کردم کسی چیزی انداخت دور

 !بدون حرف کنارم نشست. کاش من جای لیندا بودم انقدر مصیبت و بدبختی نداشتم

 .بانو انتخابتون اشتباه هستش -

 !انتخابم؟ -
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 .بله -

 از کدوم انتخاب حرف میزنی؟ -

 !کنین نفر نباید اتحاد رو فدای یک -

 یندا؟تاحاال عاشق شدی ل -

 :نگاهش و بهم دوخت وگفت

 .ام رو انتخاب کردمبله من تو موقعیت شما قرار گرفتم و به جای عشق وظیفه -

 .ذاشتیشنمی کنار راحت انقدر شدیمی اگر  عاشق نشدی -

 طوریاین چون کردم، انتخاب رو اموظیفه من شده، آفریده مسئولیتی بانو هر کس برای یک -

 کردممی انتخاب غیر من داشته باشه، اگر من عشقم رو انتخابی و بمونه زنده تونستمی عشقم

 .کردم انتخاب رو بد بدتر، و بد بین من میزد، رقم براش رو مرگ هم سرنوشت

 

 !لیندا؟ چیه هامنظورت از این حرف -

از من نشنیده بگیرین این انتخاب شما نه تنها باعث مرگ کیان بلکه باعث کشته شدن بقیه  -

 .عزیزاتون میشه

به سرزمین رویا برین و با ملکه چشمه معامله کنین که در عوض نجات جون و مقام کیان کاری 

 !برگردونین کیان به رو زندگی بتونین ممکنه طوریاین بدین انجام خوان رککه می

 پیدا. گفتنمی هم راه بی کم کرد گیر در و ذهنم کمی هاشبعد این حرف گذاشت رفت. حرف

 بفهمم شدمی مذاکره یک با پس من برای کیان زندگی و مهمه خیلی هااون برای دمیر کردن

 .کنم باز حساب خان دمیر این ارزش روی تونممی چقدر

 
 همه پایین رفتم ای؟اما رفتنبه سرزمین رویا و تنها گذاشتن بقیه تو این شرایط کار عاقالنه

 :ن رو به همه گفتمبود سالن تو ها پری و الهه از تعدادی اضافه به ها سرگروه

همه از شرایط وخیم کیان خبر دارین، من راهی برای نجاتش پیدا کردم که هنوز مطمئن  -

 نیستم، ولی شخصا باید بهش رسیدگی کنم و از طرفی تنها گذاشتن شما باعث نگرانی من میشه،

 !؟تونین چند روز بدون من به اوضاع اینجا رسیدگی کنینبه نظرتون می
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 :پچ بودن که آئین گفت -چند دقیقه ای همه در حال پچ

میتونیم، بهتره به فکر نجات کیان باشین ما تو این جنگ به پادشاه خوناشام های سپید  بله بانو -

 .برای رهبری گروهش نیاز داریم

 :در ادامه حرفش سرگروه پری های سرخ هم گفت

 .یم و آماده میشیمکننگران نباشین! ما تو این فاصله تمرین می -

 با بیاین، من همراه》:گفتم آیهان و لیندا دامون، به بعد ای گفتم وسرم رو تکون دادم و خوبه

 《!میرم درمان راه دنبال به شما

 برای بار این لیندا دستمون رو گرفت و تو یه چشم به هم زدن رسیدیم پشت دروازه سرزمین رویا

تونه یدم و پا گذاشتم تو سرزمینی که میکش عمیقی نفس. شد باز دروازه نبود خونم به نیاز ورود

 .داشتمکلید نجات کیان باشه. قدم هام رو آروم ولی با اطمینان برمی

دامون و آیهان با کنجکاوی اطراف و نگاه میکردن و منو یاد اولین باری که اینجا امدم، انداختن 

دیگه برام جذابیتی نداشت، حتی حالم و بد که خیلی ذوق داشتم و کنجکاو بودم اما این سرزمین 

 .کردمی

تو همین فکرها بودیم که رسیدیم به چشمه بر خالف انتظارم هیچ کس اونجا نبود، به لیندا نگاه 

 :کردم انگار خودش منظورم و فهمید چون گفت

بانو بخاطر حضور ما نیومدن ما میریم کمی این اطراف و بگردیم کارتون که تموم شد فقط  -

کافیه یه قطره خونتون رو بریزین رو خاک تا ما بفهمیم و بگردیم وقتی که دور شدن برگشتم 

سمت چشمه و لبش نشستم و پاهام رو کردم تو آب زاللش که مثل آینه بود هنوز چند دقیقه 

 .نگذشته بود که با صدای ملکه چشمه به خودم اومدم

 .پس باالخره دست از لجبازی برداشتی و اومدی -

اهم و از آب چشمه برداشتم و خیره شدم بهش که کنارش همون دو مردی بودن که آخرین نگ

 .بود تو خواب دیده بودم

 

 .اومدم که پیشنهاد بدم -

 !پیشنهاد؟ -
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 بله؟ -

 .کردم اومدی که در مورد دمیر حرف بزنیاز چی حرف میزنی؟ من فکر می -

 .رد کیان حرف بزنیمزنیم فقط قبلش باید درمودر مورد اون هم حرف می -

 .حرفی در اون مورد نمونده کیان باید تنبیه بشه -

خیلی خب پس من هم حرفی درمورد دمیر ندارم اون جنگ هم برای من اهمیتی نداره که  -

 .کنمتهش چی میشه چون من از همین حاال اون رو رهبری نمی

 .کنیبنیتا داری سند مرگ خودت و امضا می -

 .دست کسی باشمبازیچه توی و ترجیح میدم به اینکه رفتن پیش فاخته ر -

 .بعد این حرف راهم و کشیدم برم که با صدای یکی از اون مرد ها ایستادم

 

 !از اونی که فکرش و میکردم شجاع تری و البته کله شق -

 :برگشتم و نگاهش کردم و گفتم

بمیر این سرنوشت تو  کردم یا شجاع باش یاوقتی برگزیده شدم هر شب با خودم تکرار می -

 .هستش، اگر قرار به شجاعت نبود خیلی وقته پیش باید پیش فاخته بودم

 

 :آقاهه سرش و تکون داد و گفت

 !پیشنهادت چیه؟ -

 !حفظ جون و موقعیت کیان در مقابل خواسته شما -

 !به نظرت کمی بزرگ نیست خواستت؟ -

چ صراطی مستقیم نیست فکر میکنم دونم این دمیر خان شما هم به هیتاجایی که من می -

 .خواسته من مقابل راضی کردن ایشون خیلی معقول تر باشه

. هستش تموم مذاکره این وگرنه کنی قبولش باید که هست شرطی  خیلی خب قبوله ولی یک -

 .میدین دست از رو جونتون کیان و تو هم
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 !چه شرطی؟ -

ی که در وقت حتی نباشه، اون شرایط و شعاع تحت تصمیماتت  کیان رو فراموش کن و دیگه-

 خطر مرگ باشه حق نداری کمکش کنی مفهومه؟

یعنی چی حق ندارم کمکش کنم اون یکی از اعضای اتحاد منه مگه میشه به مرگ اعضای  -

 !تفاوت باشم؟اتحادم بی

بی تفاوت باش نسبت به عشقت نه اعضای گروهت، خودت رو گول نزن بنیتا ما می.دونیم  -

 حاال کیان به نسبت عشقت هم اون داره دلیل داری و تا اینجا امدنت هم فقط یگدوسش 

 !عشقت؟ حفظ یا کیان زندگی کن انتخاب

دوراهی سختی بود ولی بهتر بود این بار قید قلبم و بزنم تا کیان به زندگیش ادامه بده. بغضم و 

 :قورت دادم و گفتم

 .خیلی خب باشه قبوله -

مه اشاره کرد ملکه شیشه کوچیکی از آب پر کرد و سمتم گرفت تا اون آقاهه به ملکه چش

 :خواستم ازش بگیرم دستش و پس کشید وگفت

 .حرف های آگاپه رو فراموش نکن، باید پایان عشقت االن باشه -

نیم نگاهی به مردی که آگاپه اسمش بود باعث بانی تموم اشک و ناراحتی های اخیرم بود نگاه 

دادم که ملکه چشمه شیشه رو دستم داد و گفت  تکون تایید نشونه به رو کردم و بی درنگ سرم

  با خونت پرش کن و بده کیان بخوره

 :بعد اون یکی مرده انگشتری از دستش در آورد و به من داد و گفت

 محافظت آینده در ازش و دخترم این انگشتر هم دستش کن متبرک شده به چشمه مقدسه -

 .کنهمی

 :تعجب گفتملکه چشمه با 

 !جناب آگاپه نیاز به این کار نبود -

 :اون مرد هم در جواب با لبخند گفت

 .تونه رو ماموریتش تمرکز کنهوقتی خیالش از سالمت کیان مطمئن باشه راحت تر می -
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 :آنجل قدمی جلو امد و گفت

 .اندازهاگه تمرکز نکنه جون خودش و کیان و به خطر می -

 :و تشکر کوتاهی کردم و گفتم انگشتر و از آگاپه گرفتم

من سر حرفم هستم لیندا رو میفرستم برای نجات جون کیان و با آیهان و دامون میریم برای  -

 .پیدا کردن دمیر

 :لمس کرد و گفتملکه چشمه نزدیکم شد و نشان رنگین کمونی پیشونیم و

کنه بهتره ه رو پیدا میزمان زیادی برای پیدا کردن دمیر ندارین اتحاد سرخ به زودی قرارگا -

 .زودتر بری

سرم و براشون به نشونه احترام خم کرد و از چشمه دور شدم دستم و با دندونهای نیش تیزم 

خراش دادم واول شیشه رو از خونم پر کردم، بعد خونم روی خاک ریختم که همون موقع دود 

 .ها پیدا شدر کله لیندا اینقرمز رنگی از زمین به هوا رفت؛ هنوز چند ثانیه نگذشته بود که س

 :بهشون نزدیک شدم و گفتم

به تو بستگی  لیندا این شیشه و انگشتر دست تو امانته هر چه زودتر میری قرارگاه جون کیان -

 هم به چشم یک در و گرفت رو هامون دست لیندا چون زمان زیادی نداریم داره پس باید بجنبی

 :گفت و جنگل وسط آورد رو ما زدن

 .ن سراغ شما میانکیا نجات بعد من بانو -

 !نه نیاز نیست دامون و آیهان هستن -

 .آخه بانو من مسئول محافظت از شما هستم -

 :فاصله بینمون رو پر کردم و شونه هاشو و گرفتم و گفتم

لیندا من میتونم از پس خودم بر بیام ولی تو قرارگاه امن تموم افراد بهت نیاز دارن ممکنه  -

بشه یا چه میدونم بازم نفوذی بینمون باشه پس عاقالنه است که در نبود خودم یکی از حمله 

مطمئن ترین افرادم و بذارم باال سر کارها االن هم برو کیان باید زودتر این محلول و بخوره و این 

 .انگشتر بره تو دستش وقت رو تلف نکن

 .ازمن دور شد و کرد نگاه ود به منلیندا با چشمایی که دو دو میزدن و نشونه از دو دلیش ب
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 :به آیهان نگاه کردم و گفتم

 !ببینم تو قدرت یا نیروی خاصی هم داری؟ -

 :سرش و تکون داد و گفت

 .بله نیروی گرما و نور و دارم -

 !سرعت دویدنت چطوره؟ -

 .سرعت و قدرت گرگینه ها هم داریم چون نسلی از گرگینه ها هم هستیم -

نهایت سرعت میدویدیم تا برسیم به جاده و از اونجا ماشین میگیریم و میریم به خوبه پس با  -

 زنیم این آقای دمیر اونجاستآدرسی که حدس می

رفت که همچنین قدرت و بدون حرف دیگه ای شروع کردیم به دویدن دیگه داشت یادم می

 .سرعتی دارم

به این فکر کردم  .دادس خوبی بهم میبازی نسیم با موهای بلندم و نوازش خنک هوا با پوستم ح

اگه انسان عادی بودم و قدرتی نداشتم حتما چند دقیقه پیش قلبم از شدت فشار و تپش زیاد 

 .حتما می ایستاد

دویدم و ولی حاال داشتم با انرژی اندازه مثل قدم زدن عین یه فراری آخرین مدل با سرعت می

 .گزیدنمی ککم هم

قه از سرعتمون کم کردیم چرا که هوا روشن بود و داشتیم به جاده بعد نیم ساعت، چهل دقی

 .شدیم و اگر کسی متوجه ما میشد جواب قانع کننده و منطقی براش نداشتیمنزدیک می

خوشبختانه وقتی رسیدیم به جاده یه مینی بوس رنگ و رو رفته قرمز جلو پامون ایستاد ماهم 

ده گفت و حرکت کرد هنوز روی صندلی ننشسه بودم سریع سوارش شدیم و دامون چیزی به رانن

 .که بوی خاکستر به مشامم رسید و این یعنی وجود یه خوناشام سیاه تو اتوبوس

اما چطور ممکنه اون ها تو روز به راحتی به خاطر آفتاب تردد نمیکنن و از طرفی اصال خالکوبیم 

 !نسوخت

 :بغل گوش دامون پچ، پچ کنان زمزمه کردم

 !اینکه یه خوناشام تو روز بیاد بیرون و بدون مشکل بین مردم باشه هست ؟امکان  -
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 :سرش و تکون داد و گفت

نه چون اون ها با کوچکترین نور خورشید قدرتشون به حدی کم میشه که مرگ و لمس  -

 !کنند و از طرفی نور آفتاب براشون از ضربه چاقو دردناک ترهمی

 !ی؟کنمیگم دامون بوی دشمن حس نمی -

 .راستش چرا از وقتی سوار شدیم بوی خاکستر و نم شدید میاد اما با عقل جور در نمیاد -

  بوس که میخواست بشینیم سر تکون دادمبا صدای شاگرد راننده مینی

و به طرف انتهای مینی بوس که بوی خاکستر می امد رفتم به یه پسر چشم و ابرو مشکی رسیدم 

 .ودب اون از بوی خاکستر و نم 

حتی عطر خونش هم مثل خوناشام های سیاه بوی قدرت و دلنشینی داشت اما چرا خالکوبیم 

 .سوختنمی

درست وسط صندلی نشسته بود که آیهان ودامون سمت چپش نشستن منم سمت راستش با 

تعجب نگامون کرد که همون لحظه متوجه ماهیت دامون شد و کمی ترسید و بعد چند لحظه 

 .حمله تو خودش مچاله شد جای به اما کرد حس من همانگار بوی خون 

 :آب دهنش و پر سر و صدا قورت داد تا خواست بلند بشه دامون دستش و گرفت و گفت

 !کجا با این عجله بودی حاال -

 :پسره با صدای مرتعش که نشونه از ترسش بود گفت

 .خوام پیاده بشمممنون می -

 :داشتم گفتمبا جدی ترین لحنی که از خودم خبر 

 میدی؟ تو کی هستی چرا بوی خاکستر و نم  -

 :با لکنت گفت

 !هی...هیچ..کس-

دندون های نیشم و نشونش دادم و با چشمایی که میدونستم االن گر گرفتن و چهرم رو ترسناک 

 :تر کردن دوباره گفتم

 !تو کی هستی؟ -
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نبود چون نفس هاش  چشم هاش و بست و سعی کرد چند نفس عمیق بکشه که زیاد هم موفق

 .یکی در میون در می امد

 قدرت از سری یه من سیاه من اسمم هاکانه، من یه دورگه هستم. مادرم انسانه و پدرم خوناشام -

 .نیستم کامل خوناشام ولی بردم ارث به و پدرم های

 :دامون پرید تو حرفش و گفت

 !چرت نگو مرتیکه چطور ممکنه که یه خوناشام بچه دار بشه؟ -

 :در تایید حرف هاکان گفتم

 !دامون این امر ممکنه اون هم با یه طلسم قوی و با خون چند نفر از افراد قدرتمند ماورا -

 چی میگی بنیتا حالت خوبه؟ -

 توش مامورا افراد های استثنا مورد در که بود کتاب یه قرارگاه آره تو اون کتابخونه روی بوم  -

 .بود نوشته

اش بار ها به تالش خوناشام های سیاه برای ادامه نسل با روشی خاص گفته تو چند تا از سطره

 .بود که قصد داشتن با این کار نسلی به جا بزارن که با نور مشکل نداشته باشند

اما هر بار یه مشکلی وجود داشت یا بچه تو شکم مادر اون قدر قدرت داشت که قبل به دنیا امدن 

یا اینکه بچه با عث خشک شدن خون مادر میشد چون خون با عث مرگ خودش و مادرش میشد 

 .خوردمادر و با سرعت زیادی قبل پنج ماه می

 .و دفعه آخر گفتن که بچه سالم متولد شد با این فرق که مثل انسان ها

مثل انسان ها فناپذیره یعنی قدرت و مشخصات یه خوناشام سیاه و داره ولی ترمیم نداره و عمر 

 .رن ندارهابدی و چندین ق

خواستن با این کار باعث به وجود امدن یه ارتش آدم قدرتمند و این آخرین تیر اونا شد چون نمی

بشن که قدرت اون ها رو داره ولی از جنس اونا نیست و بخاطر همین قانونی گذاشتن که کسی 

 .که برای ساختن اون طلسم تالش کنه به سخت ترین مجازات محکوم بشه

 :ره که خودش رو هاکان معرفی کرده بود چرخوندم وگفتمصورتم و سمت پس

 تو باید اولین و آخرین بازمونده ساخت اون طلسم باشی؟ -

 :سرش و تکون داد وگفت
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 !بله -

 :دامون سرشو تکون داد و گفت

 حاال کجا داری میری؟ -

 !کردممن داشتم از دست پدرخوندم فرار می -

 !پدر خوندت؟ -

د وضع اون قانون پدرم و کشتن تا کسی از ساخت اون طلسم چیزی ندونه بله از دست بریان بع -

 تونهمی من خون فهمیده که حاال و کرد بزرگ و بریان برای جبران ریختن خون پدرم من رو

 و کنه درست طلسمی باهاش تا منه خون تخلیه دنبال در به در بشه قدرت ملکه به آسیب باعث

کردم که شما من رو گیر ار میفر داشتم جونم ترس از هم من بده ایشون خورد به مخفیانه

 .انداختین

سرمو تکون داد و کالفه چنگی به موهای بیرون زده از شالم زدم و فرستادمشون زیر انقدر شال رو 

 .شد چطوری ازشون استفاده کنمروسری سر نکرده بودم داشت فراموشم می

 :سرم وسمت هاکان چرخوندم و گفتم

تونم ریسک کنم و بزارم بری چون فرار که گفتی حتی یه درصد هم درست باشه نمیاگه چیزی  -

از دست اونا غیر ممکنه، بهتره با من بیای و من و گروهم ازت محافظت کنیم یا همین حاال بدون 

 .درد خون ریزی جونت و بگیرم

 !نگاهش دویدبا جمله آخرم رنگش مثل گچ سفید شد و ترس تو

 :فتمنیش خندی زدم و گ

اگر بفهمم این قصه ای که گفتی همش ساخته اون مغز نخودیت باشه بازم گزینه آخر  -

 .گیرمسرنوشتته منتها با این فرق که، با درد و خون ریزی جونت می

روحش رو چک کردم سفید بود یکم تمرکز کردم و رفتم تو ذهنش متوجه شدم که این داستان و 

نداره ولی واسه نجات جونش فرار کرده و االن هم شنیده و از واقعیت داشتنش اطالعی 

 !این جریان الکی باشه و جونش و از دست بده سر هیچ و پوچترسهمی

 سرمو نزدیکش کردم و سعی کردم لحنم کمی دوستانه تر بکنم
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 !بهتره آدم صاف و صادقی باشی-

 :یهو آیهان با لودگی گفت

 .اخه بانو فر و کاظم دوست نداره-

و دید نیشش و بست و سرش و پایین انداخت دوباره نگاهم و دوختم به هاکان وقتی نگاهم 

 .شد خونددودلی و ترس رو تو تک، تک اجزای صورتش می

 :دامون چشماش و تو حلقه چرخوند و گفت

 !خوای ؟دِ جون بکن تصمیمت رو بگوشازده نکنه زیر لفظی می -

 :هاکان سرشو با تردید تکون داد و گفت

 .دم به دست شما کشته بشم تا اون پدر خونده خونخوارمترجیح می -

 :با لبخند سری تکون دادم و گفتم

 .فرستمت پیش فاختهخوبه ولی مراقب باش که دست از پا خطا کنی به بدترین روش می -

با قیچی کوچیکی که همراهم بود یه دسته از موهای بلندم بریدم و گیسش کردم و وردی که از 

 .یاد گرفته بودم و روش خوندم بعد دور مچ هاکان بستمشکتاب های مامان 

 !بعد در جواب نگاه متعجب هر سه گفتم به این میگن دستبند طلسم ملکه قدرت

وقتی دور مچ کسی بسته بشه دیگه باز نمیشه تا ملکه بخواد و اگر اون فرد بیش از صد متر از 

تنگ شدن نفسش و از دست  شه مثل سوختن پوستشملکه دور بشه عذاب و دردش شروع می

 !دادن تحرکش کم، کم

 :تو چشمای عسلی ترسیده هاکان خیره شدم و ادامه دادم

 !پس بهتره ازمن دور نشی -

 .دادو جواب من تکون دادن متعدد سرش بود که از سر وحشت انجام می

م که شده تقریباً تو صندلیم فرو رفتم و اجازه دادم تا رسیدن به مقصد مغزم برای چند ساعت ه

 .شداستراحت کنه اما مگه می

زد کاش اون امارت مجهز دورافتاده تلفن هم داشت یکهو یاد ساعت های دلم شور کیان و می

مخصوص گروه کیان افتادم و با هیجان برگشتم سمت دامون که دیدم دهنش بازه و فارغ از همه 
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ز کنار لبش راه باز کرده بود و کنه وآب دهنش هم مثل رودی اچیز تو عالم خواب سیر و سفر می

 .ریخترو لباسش می

 .با چندش نگاهش کردم و تکونش دادم که هوم کشداری گفت اما چشماش رو باز نکرد

بازم تکونش دادم ولی بی فایده بود انگار به جای خواب تو اغما رفته بود شانسم رو برای بار سوم 

ا حرص سیلی محکمی تو صورتش زدم که امتحان کردم اما جز چند تکون مختصر کاری نکرد ب

 :باعث شد از صداش تموم مسافرا سمتمون برگردن لبخند مسخره ای زدم و گفتم

 .دیدداشت کابوس می -

درکی از اطرافش نداشت فقط دستش رو بعد نگاهم و دوختم به دامون که هنوز منگ خواب بود و

م چهارتا انگشتم رو صورتش بهم گذاشته بود جای سیلی نگاه دقیقی به پوست مهتابیش کرد

 .کردندهن کجی می

واقعیتش دلم براش سوخت دستش و کنار زدم و از نیروی شفا بخشم برای بهبودی جای کبودی 

 :استفاده کردم همون طور که مشغول بودم به دامون گفتم

 !گم االن بهتری هوشیاری؟می -

 :دامون گیج نگاهم کرد و گفت

 .کوبید صورتم تو کنم یکیحس می -

 :چشم هام و به هم فشار دادم با لحنی که کمی پشیمونی توش بود گفتم

 .سه بار صدات زدم جواب ندادی مجبور شدم از سیلی کمک بگیرم -

 .بختانه تو این فاصله کارم تموم شده بود، و اثری از کبودی نبودخوش

 :دامون با تعجب دستش و مجدداگذاشت جای سیلی و گفت

 کار مهمی داشتی که اینجوری مورد عنایت قرار حاال چه -

 !گرفتم ؟ 

 :قیافم و شبیه خر شرک مظلوم کردم و گفتم

 تونه راه ارتباطی هم بین گروهتون ایجاد کنه؟دامون ساعت های مخصوص شما می -

 :دامون که انگار بحث براش جالب شده بود ابرو هاش تو هم گره زد و گفت

افظین چون تلفن ها امن نیست و ممکنه شنود بشه و هم این که اره هم بین خودمون هم مح -
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آدمای فرصت طلب متوجه حضور ما بشن و مزاحم کارمون بشن بخاطر همین این ساعت ها رو 

 .کیان و چندتا از بچه های دیگه ساختن

 :سرمو تکون دادم و متفکر گفتم

 تونی با بچه های قرارگاه امن ارتباط بگیری؟یعنی االن می -

 :رفت گفتطور که با ساعت تو دستش ور میدامون همین

 :تونم پیدا کنم بعد چند دقیقه با اشتیاق گفتبزار ببینم کی رو می -

 .ساعت آریو روشنه -

 .هنوز چیزی از حرفش نگذشته بود که صدای اریو رو شنیدم

 !شد؟ تنگ برامون دلت نرفته هنوز خان دامون به به -

 :گفت دامون تک خنده ای کرد و

 .آخه چهارتا پیر و پاتال دلتنگی داره؟!راستش بانو باهاتون کار داره -

 :صدای آریو جدی شد و گفت

 !ملکه چیزی شده؟ -

 .دامون مچ دستش و نزدیک آورد و من سعی کردم با لحنی که زیاد تابلو نباشه جواب بدم

 .خوام از اوضاع اونجا باخبر بشمنه نگران نشو، می -

 :د مکثی گفتصدای آریو بع

بانو اینجا همه چیز طبق برنامه پیش میره هوتن و چند نفر در حال آموزش و تمرین دادن بچه  -

 ها هستن، و گروه بعدی در حال آموزش دیدن کمک های اولیه پزشکی از هایکا هستن،

، و من و یه سری ها هم فعال در حال نگهبانی هستیم تا یه وقت با حمله اتحاد سرخ غافلگیر نشیم

 .کنیم خیالتون راحت باشهبه نوبت شیفت عوض می

 :کمی مکث کردم و با صدای آروم تری گفتم

 حال کیان چطوره؟ -

 :انگار انرژی مضاعف به آریو دادن. که با شور و اشتیاق پی حرفم رو گرفت و گفت

د که چرا شه بعد نوشیدن اون اکسیر چشماش باز شد فقط نگران شما بوعالیه بانو باورتون نمی -

 .تنها رفتین
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 آریو جواب در و زدم عمیقی لبخندی ناخواسته و با شنیدن خبر سالمتیش منم جون گرفتم

 :گفتم

خیلی خب بعد از این که استراحت کرد بهش بگین در نبود من به امور قرارگاه رسیدگی کنه و  -

 .نگران من و دامون نباشه از پس خودمون برمیایم

کنار کشیدم و دوباره فرو رفتم تو صندلیم، دامون هم یه ذره با آریو حرف زد بعد این حرف سرم و 

 .بعد ارتباط و قطع کردو

گذشت و من همچنان بیدار بودم ولی این بار از دو ساعت بود که از خبر سالمتی کیان می

برد. دیدی وقتی شوق و ذوق تجربه چیزی رو داری و براش لحظه شماری خوشحالی خوابم نمی

 کنی؟یم

 من هم منتظر این بودم که با چشمای

خودم ببینم تا شنیده های گوشم و بیشتر باور کنم. نیم ساعت دیگه به مقصد مونده بود و انگار 

 .خواب از چشمام رخت بسته بود و این در حالی بود که مغزم خالی از هر فکر و فعالیتی بود

شنید اما درک درستی از موقعیتم میچشم هام باز بود و گوشام کم و بیش صدای اطراف و 

 :گفت که کردم نگاهش گنگ و اومدم خودم به صورتم جلو دامون دست های تکون با نداشتم

 .رسیدیم -

 .از پنجره کنارم بیرون رو نگاه کردم و سرمو تکون دادم و زیر لب بریم و زمزمه کردم

یگه داشتم از اینکه همچنین ذاشت فاصله بینمون بیشتر از یه متر بشه دهاکان از ترس نمی

 کنار و آفکار این کردم سعی و شدم اما چاره ای هم نداشتم طلسمی روش گذاشتم کالفه می

 :گفتم آیهان به رو بزنم،

بهتره قبل رفتن دنبال دمیر خان شما یه جا پیدا کنیم استراحت کنیم و غذا بخوریم و البته  -

 .تغذیه خون کنیم من واقعا دیگه کشش ندارم

 :آیهان سرشو تکون داد وگفت

 .چشم بانو چیزی تا سوییت آماده شده نمونده -
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 . چند دقیقه بعد تو سوییت بودیم یه، اتاق پنجاه متری که مجهز بود

 :تقریباً خودم و پرت کردم رو کاناپه و رو به دامون گفتم

 .زودتر یه چی سق بزن که شدیدا عطش خون دارم -

گوش آیهان گفت و بعد رفت بیرون، دراز کشیدم و ساعد دست سرش و تکون داد و چیزی در 

راستم رو گذاشتم روی چشمم احساس کرختی و بی حالی بهم دست داد، درست مثل زمانی که 

 !شدم به سر زمین رویااز طریق خواب احضار می

 (یه ساعت بعد)

ه زدم که آیهان نگران با سردرد وحشتناکی چشمام رو باز کردم. از درد زیاد زیر لب ناخواسته نال

 .امد باال سرم زیر لب و ازش خواستم نگران نباشه

 :دامون رو ندیدم با تعجب پرسیدم

 دامون هنوز نیامده!؟ -

 .که همون لحظه صداش غافلگیرمون کرد

 .ببخشید دیر شد -

بسته های تو دستش و روی کانتر گذاشت و امد کنارم و بدون حرف مچ دستش رو جلو صورتم 

دون حرف دندون های نیشم رو فرو کردم تو رگش چند دقیقه که گذشت انگار جون تازه گرفت ب

 . ای گرفتم

دونم برای بار چندم بهم گوش زد دوباره رویای چند دقیقه پیش جلو چشم هام رنگ گرفت. نمی

 .کردن که کیان و فراموش کنم و دنبال دمیر بگردم

 
زنن و من بی خبرم هرچی که تو حوالی ما پرسه میانگار فرصت زیادی نداشتم یا اتفاق های بد 

 .هست باید بجنبم تا دیر نشده مفهوم این رویا بی موقع همین بود

 .جناب دمیر السلطنه سویت و ترک کردیم بعد از غذا خوردن، به قصد پیدا کردن

تو خواست، ولی از اینکه درواقع مثل تموم این چند ماه دلم یه خواب بی دغدغه و راحت می

 .خواب هم راحتم نذارن وحشت داشتم
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ترسم، با همه بدی های کیان و رفتار بدش بازم نه اینکه از اونا بترسم، نه از دل عاشق خودم می

 .دوسش دارم و این یعنی جنگ با قانون ملکه چشمه و آگاپه و آنجل

از من خیلی بی انصاف بودن، حتی کسی که اعتیاد داره رو یه شبه ترک نمیدن اون وقت 

 خواستن این نشدنی رو شدنی کنم؟می

خوند یکی از اون قصه ها لیلی و مجنون یادمه بچه تر که بودم عمو برامون خیلی کتاب و قصه می

 !بود، یه عشق اساطیری

و محبت  مهر که کسی با باشه جاش به و درست آدم با اگه شیرینِ وقتی عشق》گفت:عمو می

 《.چاره استسرش باشه، در غیر این صورت تموم درد و رنجش مال عاشق بی

ها زورم به حتما آدم کیان انتخاب درستی نبوده، که من از این عشق فقط درد کشیدم خیلی وقت

سرنوشتم نرسید و به چشم هام پناه بردم چشم هایی که باریدن خیلی وقته رسمشونه درست از 

 :گفت بهم وقتی که عمو

 .خانوادت به بهشت رفتند -

دونم گفت خانواده ام بهشت رفته بودن و من رو توی جهنمی بنام زمین اسیر کردن نمیراست می

حکمت این همه رنج و تنهایی چیه فقط، امیدوارم قصه نویس سرنوشتم آخرش و برام قشنگ 

 .بنویسه

  .با صدای آیهان به خودم امدم

 .ها برامون آوردنخان هستش طبق چیزی که خبرچینبانو این کافه مال دمیر  -

سرم رو تکون دادم، و به تابلو بزرگ طرح چوب شیک چشم دوختم که با اغراق اسم کافه رو روش 

 !نوشته بودن، کافه بی همتا

 و شقه کله من اندازه هم صاحبش ببینم برم باید از اینکه نزدیک به معنی اسم منه تعجب کردم.

 !نه یا لجبازه

نگاهی به تیپ هر سه انداختم بد، نبود پس بدون درنگ در و باز کردم و رفتیم تو، فضای داخلش 

کرد دیگه آمار نخوردن به مراتب قشنگ تر از بیرونش بود، و عطر قهوه داشت مدحوشم می

خوراکی های مورد عالقم از دستم در رفته اگه مثل گذشته بود برای خوردن یه ماگ قهوه 
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دوختم که عمو یا کیوان منو بیارن کافه اما تو شرایط االنم خوردن قهوه بی مین میآسمون و به ز

 .ارزش ترین خواسته دلم بود

 :پشت یه میز نشستیم که یکهو یاد نشان خودم و آیهان افتادم با وحشت برگشتم سمتش و گفتم

 .اگه دمیر متوجه نشان من و تو بشه ممکنه فرار کنه پاشین جمع کنین بریم -

 :نیم خیز که شدم آیهان با صدای کنترل شده ای گفت

بینه چون با اختیار خودش سرزمین آفتاب رو ترک کرده قدرت بانو اون نشان من و شما رو نمی -

 نشان شما با هاش رو ازش گرفتن فقط، در یه صورت قدرت هاش برمیگرده که درست جایی که 

 !بشه لمس شما توسط داره مشترک

 :بیرون دادم و دوباره سر جام نشستم که دامون گفت نفس حبس شدم رو

 !حاال از کجا باید تشخیص بدیم دمیر کیه ممکنه تغیر اسم داده باشه برای رد گم کنی -

 :سوال خوبی بود نگاهی به آیهان کردم که سخت تو فکر بود و بعد یه مکث کوتاه گفت

 !تشخیص بدهتونه به من گفتن کسی که با دمیر نشان مشترک داره می -

 :دندونام رو بهم سابیدم و غریدم

 شه؟یعنی دیواری کوتاه تر بنیتا تو این ماورا شما پیدا نمی -

دامون و آیهان سعی کردن از حرص خوردن من نخندن ولی زیاد موفق نبودن و تنها جواب من به 

همینطور که اون دوتا بی خاصیت، چشم غره بود با امدن پیش خدمت سفارش هامون رو دادیم 

 .کردیادداشت می

 :پرسیدم

 ببخشید صاحب این کافه کی هست؟ -

 :پیش خدمت با این سوالم که کمی جا خورد و ترسید گفت

 !چطور خانم مشکلی پیش امده؟جاتون بده؟ -

 :سعی کردم با گزیدن لپ هام از داخل مانع از، قهقه زدنم بشم بعد چند ثانیه گفتم

خوام ببینم با سوال در مورد دیزاین اینجا دارم، راستش خوشم امده مینه نگران نباشین چند تا  -

 کدوم شرکت همکاری کردن؟
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 :گفت پیش خدمت بی چاره نفس حبس شدش رو بیرون داد و

 .اینجا متعلق به دمیر خان هست االن پشت میز اون صندوق نشستن -

 :قبل اینکه بره گفتم

 !ترک هستن؟ -

 :رفت گفتت سر من دیگه داشت حوصلش سر میپیش خدمت که از سوال های پش

 .ایشون مادرشون مال ترکیه است و پدرشون ایرانی هستن -

ممنونمی زیر لب گفتم که اونم سرش و عین کلنگ تکون داد و رفت، که سفارش های ما رو 

 :جلو آوردم و صدای آرومی گفتم آماده کنه سرم رو

 ؟به نظرتون یه تشابه اسمی یا واقعاخودشه -

اون دوتا برای اینکه دید درستی نداشتن خیلی ضایع به سمت صندوق برگشتن که زدم پس 

 :کلشون و با حرص گفتم

 :کنین بعد با حالت گریه ادامه دادمشل مغزا چرا انقدر ضایع نگاه می -

 .خدایا من و شر هرچی آدم شر و خنگ و عقب مونده نجات بده -

 :اون دوتا هم، باهم گفتن

 .ینالهی ام -

وقتی نگاهشون به قیافه پوکر من افتاد زدن زیر خنده همون موقع سفارش هامون رسید. من 

 .دیدم خوب بود بدون جلب توجه به کسی که پشت صندوق بودنگاهش کردم

 بازم ولی، زدشونمی باال دست با هی که شد جلب اول از همه توجهم به موهای بازیگوشش 

 .نبود تاثیر بی هم بود جلوش دستک دفتر تو سرش اینکه البته صورتشتو ریختمی

 .تونستم نگاهش کنمیه مشتری که رفت حساب کنه سرش و باال آورد حاال بهتر می

 بنیتای اگر. انداخت باال برام شیطنت با و ابروهاش و که یهو چشمای رنگیش نگاهم رو شکار کرد

 .کردممی ترک رو اونجا و شدممی سرخ لبو مثل خجالت از بودم پیش ماه چند

 .اما، االن فرق داره من ملکه قدرتم و برای زندگی عشقم، باید این مردک الدنگ رو راضی کنم

 اون انگار  پس در جواب شیطنتش لبخندی عمیق زدم که چال گونه هام با دلبری بیرون زدن.

 .کرد شیطونش نگاه چاشنی هم چشمک که نداشت، امدن کوتاه قصد هم
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رو زیر چونه گذاشتم و من هم چشمک زدم. از تخس بودنم خندش گرفت، و با لوندی دستم 

 .دستش و تو موهای لخت خوش حالتش فرو کرد

و بعد راه انداختن مشتری سمت میز ما امد و بدون تعارف روی تنها صندلی باقی مونده میز ما 

 .نشست

 :نیم نگاهی به دامون و آیهان انداخت و گفت

 !خوشتیپ نخ دادن به یه مرد دیگه کار درستی نیست خانم کوچولوبا وجود دوتا مرد  -

اون دوتا انگار با اون کلمه خوشتیپ خیلی حال کردن که، مثل خری که تی تاب بهش دادن ذوق 

 .کردن و نیششون باز شد با چشم غره من نیششون و بستن

 :باعشوه لبخند زدم و گفتم

 مرد جنتلمنی مثل شما رو ازم بگیرند!هوم؟دوتا بادیگارد که نباید فرصت آشنایی با  -

البته تو دلم به جای جنتلمن اضافه کردم جنتلعَن! مردک بی در و پیکر، وقت و زندگی منو معطل 

 .دهخودش کرده بعد ب من درس اخالق می

تکیش رو به صندلی داد و دستاش رو به هم گره زد که رگای دستش بیشتر تو چشم امد و بعد با 

 :ی گفتخنده یه ور

 .پس سرکار الیه از آقا زاده ها هستن -

 :گفتم و شونم رو با بی قیدی باال انداختم

 بود؟ چی اسمتون گفتین اوم شاید، خب جناب، -

 :قهقه مردونه ای زد و گفت

 !نگفته بودم ولی دمیر هستم، دمیر تابان -

 حضرت با روبوسی حال در افتاد، سرفه به زدمی سق موز شیر داشت که آیهان گفت تا این رو

 .داد نجاتش دامون دستای که، بود عزرائیل

 :برای ماست مالی گند آیهان از الی دندونای چفت شدم غریدم

 !کسی دنبالت کرده چه خبرته آروم تر همه اون لیوان مال خودته - 

 :با خجالت لیوان تو دستش رو میز گذاشت و گفت

 .ببخشید بانو یعنی خانم -
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نگاه  دمیر به شیفتگی با کردم سعی و صندلیم به زدم تکیه های پشت هم آیهان کالفه از سوتی 

خواست کنم. که باعث شد با دقت به چهرم خیره بشه از این نگاه بی پروا دریدش، دلم می

 .گردنش و بشکنم

کشه، سعی کردم با دم و بازدم عمیق خودم و آروم کنم تا کار بک خجالت هم نمیمردک گنده

 .و این بی ادب ندم دست خودم

 :گیر دمیر به حرف امد و رو به آیهان گفتبعد سکوتی نفس

 .کنم جایی شما رو دیدمچهره شما خیلی آشناست، فکر می -

 .کرد ولی آیهان و مخاطب قرار داداولش از حرکت رونالدویش جا خوردم که من رو نگاه می

ن آفتاب امده با دست پاچگی سعی کردم اما بعد با فکر اینکه نکنه متوجه بشه آیهان از سرزمی

 .توجهش رو به خودم جلب کنم

 !خوایین شماره تماستون رو بدین؟اوم میگم، چیزه دمیر خان شما نمی -

 :ابروهای خوش حالتش و باال انداخت و گفت

 .دادیکردم از رو تخسی داشتی آمار میفکر می -

 :با دلخوری نگاهش کردم و گفتم

 وره شیفته یکی بشم؟! یا مشکل و کمبودی دارم؟خچیه به من نمی -

 :دمیر که دید هوا پسه سریع یه تیکه کاغذ جلوم گذاشت و گفت

 .خیلی خب خانم قهر نکن اینم شمارم فقط بگم که، من اهل بیرون و تفریح نیستم -

ز تو دلم بهش دهن کجی کردم ولی در جوابش لبخند زدم.و چندتا تراول از کیفم در اوردم رو می

تا پام به بیرون رسید شروع کردم به بد و .گذاشتم، و با یه خداحافظی کوتاه از کافه بیرون زدیم

تونستم تیکه بیراه گفتن به دمیر و اداش و در آوردن به حدی از دستش عصبی بودم که، می

تیکش کنم و تحمل من صرفا برای نجات جون کیان بود و بس، حتی مرگ خودم اهمیتی برام 

 .نداشت

 .رو از دست نداد دمیر دادن قرار عنایت مورد برای هم لحظه یه تا رسیدن به سویت، دهنم

وقتی وارد سویت شدیم بدون مکث رفتم سراغ کیسه بوکس و اونو دمیر فرض کردم، و مشت 

 .هامو یکی پس از دیگری روی کیسه فرود می آوردم
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کیسه اش و الش نگاه کردم، و پوزخند بعد نیم ساعت بی وقفه مشت زدن به کیسه آروم شدم به 

 بهشون زدم تقریباً تیکه تیکه شده بود و غیر قابل استفاده با دردی که تو دستام پیچید نگاهم

 .چکیدمی ازشون خون که افتاد

شد لعنتی زیر لب گفتم و تو یه نگام به دامون افتاد که، از عطر خونم داشت از خود بی خود می

 .رش و قبل اینکه بفهمه بیهوشش کردمحرکت سریع رفتم پشت س

کردم قطعا آسیب خورد مرگش حتمی بود. اگه مبارزه هم میچاره ای نداشتم، اگه از خونم می

 های زخم ترمیمم سرعت قدرتم با کردم سعی دید. با کمک آیهان گذاشتمش رو کاناپهجدی می

 .ببرم باال رو هام دست

اش تو بچگیم همچنین قدرتی داشتم. که، شبا از درد چند دقیقه بعد اثری از زخم هام نبود ک

 .شدهام متکا زیر سرم خیس نمیزخم

 .با صدای آیهان به خودم امدم

 خواین بهوش بیارینش؟بانو نمی -

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .شه نگران نباشچند دقیقه دیگه هوشیار می -

ظاهری موجه داشت ولی، از رفتارش رفتم تو فکر دمیر مرد خوش سیمایی به نظر می امد، و 

شیطنت و شر بودن می باریدو معلوم بود هفت خط روزگاره، برعکس کیان که همیشه جدی و 

 .اخمو بود

یکی کوبیدم تو سر خودم، از این که این دو نفر و باهم مقایسه کردم. تفاوت این دوتا مثل فرق 

 .ندارهشب و روزه انقدر ملموس و واضح که، نیاز به فکر کردن 

سعی کردم دوباره چهره دمیر رو به یاد بیارم، اما چیزی جز چشماش که رنگ دقیقی از سبز و 

 .آبی نداشت یادم نیومد

مطمئن بودم این پسر قابلیت دیونه کردن من رو داره و منم قابلیت تیکه تیکه کردنش رو دارم. 

 یعنی خودشه یا، یه تشابه اسمیه؟

 خوردمی آب داشت که، دم و بی دلیل بهش چشم غره رفتم. اون همیهو یاد سوتی های آیهان افتا

 :و به سرفه افتاد بعد چند دقیقه که نفسش جا امد گفت چسبید گلوش به
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 باز چه شکری خوردم، که خوردم خبر ندارم؟ -

 :گر گفتمبا همون نگاه سرزنش

 .دسته گالی جناب عالی توکافه، جلو اون پسره هنوز یادم نرفته -

 :چیز مهمی یادش امد که باقی مونده آب تو لیوانش و سر کشید و گفت انگار

 !دمیره بانو، من مطمئنم این پسره خود شاهزاده -

 :با ریز بینی نگاهش کردم و گفتم

 !اون وقت از کجا مطمئنی؟ -

 :امد رو مبل راحتی کنارم جا گرفت و با هیجان گفت

ج از سرزمین چه به قصد دائمی چه موقت ی افراد سرزمین آفتاب بعد از خروبانو همه -

 .شه، و حق تعویض اون رو ندارنفامیلیشون تابان می

 چه تضمینی وجود داره که فامیلشون رو عوض نکنن؟ -

 :خورن و با حرص جوابم رو میدهاخم هاش به هم گره می

های سیاه طور که بهتون گفته بودم نیروی اصلی ما نوره، دشمن اصلی ما هم خوناشام همون -

تونن اکسیری درست کنن که، برای چند ساعت بتونن زیر نور خورشید هستن چون با خون ما می

دوام بیارن اگر ما فامیلیمون رو که نماد هویتمونه رو عوض کنیم دشمن هامون از ماهیت ما بو 

 .کننبرن و از هیچ کاری برای به دست آوردن خونمون دریق نمیمی

تونست دلیل محکمی ت دلیل خوبی باشه که هویتش و عوض نکنه. اما، نمیتونسبه فکر رفتم می

 .برای اثبات هویتش برای من باشه من باید مطمئن بشم

 :رو به آیهان گفتم

رین دنبال تحقیقات یه موهیتو برای دامون آماده کن کسلی از سرش بپره بعد، جفتتون می -

تونم راهی برای تشخیص هویت دمیر پیدا میخونم ببینم بیشتر من هم اینجا چندتا کتاب می

 کنم یا نه؟

سرشو تکون داد و رفت آشپزخونه قبل این که برگرده با دندونام خراش سطحی رو دستم ایجاد 

 .کردم و در حدی که بوی خونم به مشام دامون برسه نه خون ریزی بشه
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دار شدن دامون کافی بود خراش انقدر کوچیک بود که سریع ترمیم شد. ولی انگار برای وسوسه بی

 .چرا که چشماش و باز کرد و با گنگی به اطرافش نگاه کرد

 :های چفت شدش گفتتا چشمش به من افتاد از الی دندون

 !کنیمی بیهوش بار آخرت باشه که من رو -

 :شونه هام رو با بی قیدی باال انداختم رو گفتم

 .ک کنمداداش کوچیکه، هیچ دوست نداشتم سر مردن تو ریس -

نشست و همینطور که قیافش بخاطر گردن دردناکش مچاله شد بودو سعی داشت با ماساژ از 

 :دردش رو کم کنه گفت

 مردم؟مردن من؟! چرا من باید می -

 :سرم و تکون دادم و گفتم

درسته خون من هنوز وسوسه انگیزه برای تموم خوناشام ها و سالون ها اما چون، خالص نیست  -

 .گروه ها چیزی جز مرگ ندارهبرای جفت 

با امدن آیهان دیگه چیزی نگفت و بدون حرف موهیتو رو از دستش قاپید و داشت یه نفس 

 :داد باال که گفتممی

کنم زنه. حس میزودتر برین تحقیقات رو انجام بدین وقت کمه من دلم شور قرارگاه رو می -

 .قراره اونجا اتفاقاتی بیوفته که قابل جبران نیست

به بحث اون دوتا هم گوش ندادم و رفتم سراغ کولم که پر از کتاب بود همشونو در اوردم و بدون 

مکث شروع کردم به خوندن غرق خوندن بودم اصال نفهمیدم کی رفتن باز خوبه قبل رفتن چراغ 

ها رو برام روشن کردن با خستگی کتاب سوم رو هم گذاشتم کنار یعنی اگه تو کتاب چهارم هم 

 .راهی نباشه باید ریسک کنم هیچ

مهمون کردم هرچند اگه با من بود دلم یه با کالفگی رفتم آشپز خونه و یه شکالت داغ خودم و

 .طلبیدلیوان بزرگ خون داغ یه خوناشام سیاه رو می

دادم اون لعنتی ها رو از رگ هرچند گفتن یه لیوان زیادی با کالسانه بود. چرا که، ترجیح می

 .د خاکستر کنمتخلیه و بع



 

 

 WWW.98IA3.IR 359 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

افکار مالیخولیاییم رو پس زدم و با لذت شکالت داغم رو مزه کردم. نگاهم به هاکان افتاد صبح 

فکر کرده بود قرار نیست اون رو با خودمون ببریم از ترس دور شدن از من و عملی شدن طلسمم 

 .زبونش بند امده بود

از ما نشست و تو تموم مدت انگار داشت  اما نگاهش پر از حرف بود با ما امد و چند صندلی دورتر

 .کردفاصلمون رو با دستاش وجب می

رسید و از وقتی برگشتیم یه کلمه حرف هم نزده. تا خیالش راحت بشه، خیلی مظلوم به نظر می

 .یه مداد و کاغذ از رو میز برداشته بود مشغولش شده بود

با این فکر باقی مونده شکالت داغم رو بدم نمی امد قبل شروع کتاب آخر یکم باهاش حرف بزنم. 

 .خوردم و برای اونم یه لیوان درست کردم براش بردم

اصال متوجه حضورم نشد. سخت مشغول بود با قلم و کاغذ تو دستش، کمی خودم و جلو کشیدم 

و به کاغذ های جلوش خیره شدم؛ در واقع جا خوردم اون تصویر به حدی زنده و واقعی به نظر 

 .تونستم واردش بشمه انگار با یه لمس کوچیک میرسید کمی

داشت تو کاغذ جلوش یه منظره رو می کشید. خوب که دقت کردم، برای لحظه ای نفس کشیدن 

 .رو فراموش کردم

 .چرا که، چهره واقعی خودم که تو چشمه حقیقت با ملکه چشمه دیده بودم رو کشیده بود

عکس پتره من و دامون و آیهان و خودش هم تو ولی چطور ممکنه چیزی که ندیده رو بکشه؟ 

 .کاغذ های دورش به چشم می خورد که، ظریف و قشنگ و با جزئیات کشیده بود

هنوز نگاهم خیره بود به تصویر خودم که متوجه من شد و سریع خواست برگه ها رو پنهان کنه 

 .که، مانع شدم و نقاشی ها رو برداشتم و ماگ شکالت داغ رو دستش دادم

دستم با کمی مکث ازم گرفت و خودش رو مشغول اون نشون داد منم خیره بودم به کاغذهای تو

 .کشیدن و جون داشتنکه، انگار نفس می

 :طور که نگاهم قفل نقاشی ها بود ازش پرسیدمهمین

چطوری انقدر واقعی کشیدی وقتی چند ساعت بیشتر از دیدن ما نگذشته و از طرفی سوژه  -

 !جلوت نبود؟

 :دادم ادامه و سمتش گرفتم رو بعد نقاشی تصویر خودم
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 ندیده چطوری کشیدی؟ کسی این چهره من رو -

 .سکوتش پر از فریاد بود. اما، انگار گوش های تیز من توانایی شنیدنش رو نداشتن

نگاهش رو از ماگ تو دستش گرفت و خیره شد به من، نگاهش هم پر از حرف بود و انگار منه 

 .توان شنیدن فریاد های پیچیده در سکوتش رو داشتم درمونده نه

دونم چند دقیقه گذشت که، زبون باز کرد و شروع کرد نه، سواد خوندن حرفای نگاهش رو، نمی

 .به حرف زدن

 .بود درونم آتیش روی کرد انگار آبی بعد هر جمله ای که ادا می

 .خوندین یا شنیدینشه به اونایی که تو کتاب ها توانایی های من ختم نمی -

من قدرت هایی دارم که کسی ازشون خبر نداره، درواقع قدرت هایی که به جای اینکه چیز خوبی 

 تونم به شما اعتماد کنم؟باشه برای من، عذاب الهیِ من تا حاال از قدرت هام به کسی نگفتم می

 .تایید کردمتونستم چیزی بگم، فقط با سر حرفش و انگار زبونم و قفل شده بود نمی

 :بعد، مکث کوتاهی گفت و زد گره دستش تو ماگ به دوباره و نگاهش کوتاهی مکث بعد اون هم

تونم با نگاه کردن به بقیه رویا من قدرت دیدن آینده نزدیک رو تو خواب دارم و همچنین می -

 .های شبانه اونا رو هم ببینم. من این تصویر و وقتی خواب بودین دیدم

 :مات و تو ذهنم مرتب کنم و به حنجرم بیارمشون بعد یه مکث کوچیک گفتمسعی کردم کل

 یعنی تو، از آینده خبر داری؟ -

 :بدون نگاه کردن به من گفت

 .بینمبله بانو، من آینده نزدیک رو می -

دونم درست بود که برای لحظه ای لرز به بدنم افتاد هم وحشت ناک بود هم هیجان انگیز، نمی

 از آینده یا نه؟ازش بپرسم 

 .در حال یکی به دو، با خودم بودم که غافلگیرم کرد

 !خواد، از آینده بدونین درسته؟شما دلتون می -

 شده باعث گلوم خشکی انگار دادم بی فایده بود.گلوم خشک شد هرچی بزاق دهنم و قورت می

 .بشه گم صدام بود
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ام خوند انگار برعکس من اون زبون چشم وقتی دید چیزی نمیگم بهم نگاهم کرد. جوابم رو از چش

 .ها رو خوب بلد بود

 :لبخندی زد و گفت

آینده شما پیچیده ترین آینده ای که، دیدم انگار هر ثانیه متغیره ولی کلیتش چیز ترسناک و  -

 .بدی نیست

 :با حرفش کمی آروم شدم و زمزمه وار پرسیدم

 !پیروز این جنگ کیه؟ -

 .کرد به وجودم و حرف های تو سرم و می بلعیدار، نگاهش نفوذ مینگاهم کرد عمیق و جدی انگ

 :بعد چند دقیقه گفت

شما انتخاب شدین که پیروز بشین و تعادل ماوراء باشین غیر این باشه باید نابودی دنیا رو به  -

 ...و باشه شما تحمل از خارج ممکنه که داره تاوان یه پیروزی هر ولی، تماشا بشینیم

جام بلند شدم و باعث شد ادامه نده حرفش رو، در واقع از شنیدن حرفاش واهمه داشم، یکهو از 

سعی کردم با چند نفس عمیق به خودم مسلط بشم و با صدایی که، به زور به گوش خودم رسید 

 :گفتم

 .بخونم رو چهارم کتاب میرم -

 .ولی انگار اون شنید که سرش رو تکون داد

 :که یهو یه چیزی یادم امد سمتش برگشتم و گفتمگرفتم داشتم ازش فاصله می

 !تو که از آینده خبر داری چرا از ما ترسیدی؟-

 :لبخند تلخی زد و گفت

تونم ببینم، در واقع این آینده بینی فقط من تو آینده هرچی که مربوط به خودم باشه رو نمی -

 !مربوط به هر کس جز خودمه

 .سعی کردم تموم افکارم و پس بزنم و غرق کتاب بشمسرم و تکون دادم و رفتم سراغ کتاب، 

 که موفق هم شدم.سطر آخر کتاب و خوندم که مصادف شد با امدن آیهان و دامون،
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آیهان با خستگی خودش و پرت کرد رو کاناپه که صدای ناله های اون بیچاره رو در آورد. ولی 

 .خوناشام بود و خستگی براش معنی نداشتدامون انگار از یه تفریح کوتاه برگشته، البته اون 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !چیزی پیدا کردین ؟ -

نگاهم به آیهان افتاد که تو عالم خواب بود سرمو تاسف بار تکون دادم و خیره شدم به دامون که 

 :گفت

 تموم شواهد و تحقیقات اینو نشون میدن که خودشه، شما چی بانو، چیزی فهمیدین؟ -

 :به نشونه مثبت تکون دادم و گفتمسرم و 

اره از کتاب نشون های مشترک، چیزای به درد بخوری پیدا کردم فقط از یه چیزی مطمئن  -

 .نیستم

 .با کنجکاوی نگاهم کرد و منتظر ادامه حرفم بود

 :زیاد منتظرش نذاشتم و گفتم

 .از نوع نشان مشترکمون مطمئن نیستم، باید به سرزمین رویا برم -

 :ن باناله گفتدامو

 .واجبه رفتن به اون سرزمین عجیب و غریب، من واقعا حس خوبی به اون جا ندارم -

اره ولی این بار رفتنم فرق داره چون، لیندا نیست و منم راه رفتن به اونجا رو بلد نیستم. فقط  -

 .مونهروحم میره و جسمم اینجا می

 :دامون از حرفم تو شوک رفت و با تعجب گفت

 !ورت چیه بانو این چه روشیه؟منظ -

 .سعی کردم با لبخند استرسی که، ناشی از نامطمئن بودن روش پیشنهادیم بود. رو نشون ندم

که، با چندتا ورد خاص و یه معجون ساده من به تو زمان های اضطراری این یه روش معقوله -

 .کنممیرم و اونجا با ملکه چشمه ،آنجل بزرگ و جناب آگاپه مالقات خواب می

 :گفت عصبانیت با و پرید جاش از با این حرفم انگار بهش برق دویست ولت وصل کردن که

 .ریزهدم ممکنه بیدار نشین و اون وقت تموم دنیا بهم میمن همچین اجازه ای رو بهتون نمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 363 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

رویا تونم برای رفتن به سرزمین دادم نگرانیش به جا بود اما، چاره ای ندارم نمیبهش حق می

 .لیندا رو از قرارگاه دور کنم

چون اونجا به حضورش نیازه واگه بخوام منتظر امدنش هم، بشم یه روز از برنامه هام عقب 

 .افتممی

تنها کاری که ازم بر میاد اینه که، این روش و با تموم خطر هاش به جون بخرم. سعی کردم با 

 :ش گفتممنطق دامون رو خلع سالح کنم پس با آرامش ظاهری به

کنم اما، فرصت کمه و رفتنم به سرزمین رویا اجباری پس نه راه پس من نگرانی تو رو درک می -

که، بیاد اینجا یک روزه دارم نه پیش، منتظر لیندا هم نمیشه موند چون کمترین زمان برای این

 .من باید زودتر دمیر رو راضی کنم

 گم مگه نه؟فهمی چی میاعضای اتحاد بیشتره میهرچی از قرارگاه دور باشم. احتمال خطر، برای 

 :با نارضایتی سرش و تکون داد و زمزمه کرد

 !کاری ازمن بر میاد؟ -

دونستم گفتنش کامال بی فایدست اما، صرفا برای راحت شدن خیالش ترجیح دادم با اینکه می

 .ازش بخوام

بالفاصله به خواب عمیقی  خورمدامون من اول ورد و میخونم و بعد معجون جادویی رو می -

کنه یه ساعت که از بیهوشیم گذشت و بیدار نشدم سعی رم و روحم به سر زمین رویا سفر میمی

 .کن به هر روشی منو به هوش بیاری

 .تونی با خون خوناشام های سیاه تحریکم کنی بیدار بشممثال، می

مثل دامون که، شیطنت و فهمیدم و این برای پسری از چشماش ترس و دودلی رو کامال می

حیاتیه عجیبه، انگار اونم مثل من زیادی به این روش ریسک و هیجان براش مثل نفس کشیدن

 !بی اعتماده

روشی که ممکنه برگشتی توش نباشه و من با یه انتخاب اشتباه، تموم قوانین و برنامه ریزی ماورا 

 .رو بهم بریزم

 نگاه من به سکوت در سه هر ن معجون، سرش و تکون داد و من شروع کردم درست کرد

مون داشت به عاقبت کار من فکر دا. میکنن فکر چی به بزنم حدس تونستممی و کردن،می
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چی به سر ماورا و این  .باشه مردگان سرزمین به کردکه، اگه این روش بلیط یک سره من می

 جنگ میاد؟

تونه کرد.که، اگه با موفقیت تموم نشه میمیآیهان هم داشت به ماموریت نصف کارش با من فکر 

 شه؟برگرده سرزمین آفتاب یا تبعید می

امد. خب، حق هم داشت مرگ من مساوی بود به و هاکان که حالش انگار از بقیه بدتر به نظر می

های من بود و من جرئت خوندن ذهن هیچ کدوم رو ها فقط حدس، اینانتهای زندگی اون

 .ترسیدم باعث بشه از تصمیمم برگردمینداشتم.چرا که، م

 .آب دهنم و قورت دادم، و آخرین مواد مورد نیاز معجون هم بهش اضافه کردم

 که خونم شیشه  هاکان رو کشیدم یه گوشه خیلی آروم باهاش حرف زدم که، اون دو نفر نشنون.

 :کردم زمزمه و گذاشتم دست تو رو نبود توش بیشتر قطره دو

ز بیدار نشدنم فقط دوازده ساعت فرصت داری که، خونم رو بریزی رو دستبند تا هاکان، بعد ا -

 .جادوی مرگ و عذابم باطل بشه

ولی حواست باشه اگه از رفتن روحم به سرزمین مردگان مطمئن نباشی و خون رو بریزی باعث 

شی. برای اینکه بفهمی زمانش کی هست فقط کافیه به نشان پیشونیم دقت مرگ خودت می

 .کنی

 .گردمهر وقت رنگین کمان توش محو شد من دیگه به این دنیا برنمی

 .سرش و با ترس تکون داد.قبل اینکه ازش فاصله بگیرم

 :بهش گفتم

بهتره از حرف هامون کسی بویی نبره فقط کوتاه بهشون بگو، درمورد باطل کردن طلسم بهت  -

 .پرسندونم ازت میراهنمایی کردم. چون می

بازم سرش و تکون داد. به دامون آیهان نگاه کردم و سعی کردم لبخند بزنم که، از بدون حرف 

 :استرسشون کم بشه با لحنی مطمئن که، فقط خودم از تو خالی بودنش اطالع داشتم. گفتم

آروم باشین من بارها به خواست اونا تو خواب به اونجا رفتم این بار با خواست خودم میرم. نباید  -

 .باشههم خطرناک قدرهااون
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کردم. حس بدی کردم. سرما رو، تو وجودم حس میورد ها رو خوندم با هر جمله ای که ادا می

 کنن؟بود یعنی موقع مرگ همه آدما این رو تجربه می

 .بعد از ورد ها مایع سیاه رنگ که، معجون دست ساز خودم بود و خوردم و دراز کشیدم

 .کردنرات مثل فیلمی سریع، از ذهنم عبور میزدو خاطقلبم تند تر از همیشه می

طوری تو کتاب بار ها گفته شده بود که، نباید از هدف دور بشم و درگیر خاطرات بشم چون، این

 .روی هدفم تمرکز کنمرم پیش ملکه مردگان، سعی کردمزودتر از موعد مقرر می

 .قبل هر سه منتظرم بودندو تموم فکرم رو بزارم برای، ورود به سرزمین رویا برعکس سری 

 !کردیم به این زودی برگردی اون هم به روش جادوگران سیاهفکر نمی -

 :گفتمفاصله رو به حداقل رسوندم و

 .باید می امدم تا از چندچیز مطمئن بشم -

 :آنجل با لحنی سرد که، غرور ازش سرازیر بود. گفت

و این فکر که، اون  ازش خوشم نمی امدجا امدی؟ از اولش هم برای چی این شنویم، بگومی -

 .جدایی اجباریم از کیان بود باعث برگزیده شدنم و

رو شه این کارم اما، اوندونستم بی ادبی بزرگی تلقی میکه، میزد با اینبه این حسم دامن می

 :نادیده گرفتم و رو به ملکه چشمه گفتم

نم چطوری مطمئن بشم که خودشه، راهنمای دوکنم دمیر رو پیدا کردم. اما، نمیمن فکر می -

تونم تشخیص فقط من می که، هست روشی گفت من که از طرف سرزمین آفتاب امده به من

 .بدم

 :دوباره آنجل با تمسخر گفت

 .این مشکل خودته، باید خودت این معما رو حل کنی -

 :کردم وگفتمسعی کردم جلو زبونم و بگیرم بهش چیزی نگم دوباره به ملکه چشمه نگاه 

کنم غیر از قدرت مشترک مفهوم نشان مشترک من با دمیر نسبت به کیان متفاوته، حس می -

 دیگه ای هم داره. درسته؟

 :دوباره آنجل پرید تو حرفم و گفت

 .این هم باید خودت بفهمی -
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 :دیگه صبر و جایز ندونستم و نگاه گر، گرفتم و به چشمای بی خیالش دوختم و و گفتم

 شرایطم متوجه مگه. کنیمی تر سخت و کارم مشکل شما با من چیه؟ چرا عوض کمک به من  -

شه شما طرف منی دیر رسیدن به جواب سواالم باعث به خطر افتادن بقیه می دقیقه هر نیستی؟

 با اتحاد سرخ؟

 :آنجل دورم چرخید و نگاه دقیقی بهم انداخت و گفت

 .ن دراز و برای نجات بقیه برگزیده کردم پشیمون میشمدارم کم، کم از اینکه یه دختر زبو -

 :گرفت که، با بد خلقی گفتمدونم این همه جسارت از کجا سر چشمه مینمی

کنم برای پشیمونی خیلی دیره جناب آنجل چون نابودی من یعنی صالخی من هم فکر می -

 .های بی گناهتموم افراد اتحاد سپید و نابودی آدم

م هاش توهم رفت و نزدیک جناب آگاپه و ملکه چشمه شد و چیزی بهشون گفت با این حرفم اخ

 .و تو یه چشم به هم زدن غیب شد

شاید زیادی تند رفتم ولی اگه چیزی بهش نمی گفتم قطعا تا آخرین لحظه عمرم با فکرش 

 .کردمخودخوری می

 :نگرانی گفتملکه چشمه نزدیکم شد و شونه هام رو گرفت و تو چشم هام خیره شد و با 

 .تونه برات دردسر درست کنهکردی، اون مینباید باهاش اینطوری رفتار می -

 :لبخندی بی جون زدم و گفتم

تونم اجازه بدم، من رو احمق فرض کنن حاال تاوانش هرچی باشه مهم نیست بعد کیان نمی -

 .چیزی برای از دست دادن ندارم

 :دادملکه چهرش درهم رفت و با دودلی جوابم و 

 !مطمئنی چیزی برای از دست دادن نداری؟ -

 :بدون فکر حرفش رو تأیید کردم. نفسی عمیق کشید و گفت

 .امیدوارم در آینده هم نظرت تغیر نکنه -

 .با اینکه منظورش و نفهمیدم زیر لب یه من هم گفتم 

 .صدای آگاپه باعث شد ملکه کمی ازمن فاصله بگیره

 امدی اینجا؟خب دختر جان دنبال چه چی  -
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دونم چطوری از ماهیت که، نمیبخاطر دو چیز امدم که، هر دوش مربوط به دمیره اول این -

 گمراه و گیج منو کمی دمیر با که مفهوم نشان مشترکم اصلی دمیر مطمئن بشم. و دوم این

 .کرده

 :آگاپه سرش و تکون داد و گفت

 .از اینجا شوخی نکنه کنیم فقط امیدوارم انجل با بیرون رفتنتکمکت می -

 .منظورش و نفهمیدم اما ساکت موندم تا حرفش و ادامه بده

ببین دخترم برای فهمیدن ماهیت دمیر فقط کافیه زیر استخون ترقوه همون جایی که، نشان تو  -

هم هست رو لمس کنی اگر نوری ازش ساطع شد شک نکن خودشه ولی اگه تغیری نکرد 

 .کردی اشتباه کردنش پیدا تو بدون 

 :سرم رو تکون دادم و قبل اینکه حرفی بزنم ملکه چشمه گفت

درمورد نشان ها هم باید بگم درست فهمیدی نشان تو و دمیر خاصه یعنی معنی غیر از، قدرت  -

 .مشترک داره تو اون باهم باید جفت بشین

عشقم و قطره اشکی سمج از گوشه چشمم قل خورد و گونم و تر کرد. چقدر بی رحم بودن که، 

 .خواستن رویا و خیالش هم ازم بگیرندازم گرفتن و حاال می

 :ملکه چشمه با دلسوزی شونه هام رو تو دستش گرفت و گفت

دونم دردناکه اما دونم که، سخته میبخاطر زنده موندن کیان هم شده باید این کارو بکنی. می -

 .کنهتونه سالمتی کیان رو تضمین راهی جز این ازدواج زوری نمی

دونم که، بعد قبول کردن این شرایط شاید حق با اون ها بود شاید هم نه، اما این رو خوب می

 .میرمذره، ذره می

 :آگاپه نزدیکم شد و گردنبندی بارنشان اژدها گردنم انداخت و گفت

 .کنهاز اینجا که، برگردی نشان مشترکت تغیر می -

 .هستش انجل انتقام بنیتا از اینجا بیرون رفتنت طوالنیه و اذیت کنندست و این بخشی از 

شنید اما ذهنم قدرت فهمشون رو نداشت. سرم و تکون دادم که ملکه چشمه نزدیکم گوشام می

 :شد و گفت
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حت با این کارم ممکنه آنجل عصبانی بشه. ولی، برای من سالمتیت مهم تره این رو بخور از رو -

 .کنه تا وقتی که، به جسمت برگردیمحافظت می

بی حرف شیشه معجون رو ازش گرفتم و خوردم، بعدش انگار تو یه بُعد دیگه از خواب بودم که 

 .دیدمنمی رو، خودم قدمی یه تا و بود سیاهی از پر دورم اصال شبیه سرزمین رویا نبود.

خواست تا ابد تو این تاریکی بشینم م. دلم میانگار تو ظلمات گیر کرده بودم، و راه نجاتی نداشت

 .به کیان فکر کنم تا شاید بیشتر لج آنجل رو در بیارمو

ها ما آدما برای لج بازی و به کرسی نشوندن حرف های از فکر بچگانم خندم گرفت. بعضی وقت

 .شیمخودمون از، یه بچه پنج شیش ساله هم بچه تر می

 .بود ساعت چند دونم نمی

. نوری ضعیف اریکی اطرافم خیره شده بودم و به، همه چیز فکر کردم. اما، وقتی به خودم امدمبه ت

 .از دور دیدم و بدون فکر دنبالش رفتم

 (دامون)

دونم باید چه کار کنم دقیقه ها به از وقتی که،با هاکان پچ پچ کرد دلم بدجور شور افتاده بود. نمی

 .گذشتسختی می

بود.اما، از همه بدتر هاکان بود که، رنگ به رو نداشت انگار همین حاال  آیهان هم خیلی نگران

 .دیدفاخته رو جلو روش می

 :نزدیکش شدم و گفتم

 !چی زیر گوشت پچ، پچ کرد؟بانو -

 :نگاهش رو از جسم بی جون بنیتا که، رو کاناپه بود.جدا کرد و گفت

 .وضیح دادندرمورد باطل کردن طلسمی که، روی من گذاشتن به من ت -

 :با عصبانیت یغش رو گرفتم و گفتم

باطل میشه. یا خود بانو باید باطل کنه که، تو این وضعیت گزینه دوم  این طلسم یا با مرگ بانو -

 .عقالنی نیست

 کشم بیرون فهمیدی؟اگه به بانو نزدیک بشی به بدترین روش قلبتو از سینت می

 :با صدای لرزون که ناشی از ترسش بود گفت
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به من چند قطره خون دادن که، تو زمان مناسب بریزم رو دستبند طلسم ولی، اگر زودتر یا  بانو -

 .میرمدیرتر از اون زمان این کارو بکنم خودم می

که، با خوام به بانو آسیبی برسه اصال برای خودم بهتره بانو بیدار بشه. تا اینباور کنین من نمی

 .ریسک برای نجات جونم بجنگم

فهمیدم من از خیلی گذشت مییزی نگفتم و رفتم رو مبل رو به روی بنیتا نشستم. هرچی میچ

 .قبل تر مهر این دختر کوچولو به دلم نشسته

و مثل بچه خودم دوسش دارم بچه ای که هرگز نداشتم و همیشه جای خالیش تو زندگیم عذابم 

نم، یه روزی سرنوشت همه ما به بودنش داده. من تموم بچگی بنیتا رو تماشا کردم بدون اینکه بدو

 .بستگی داره

ذاشت قطره ای شد. ولی نمیخورد و چشاش از درد زانو هاش لبالب از اشک پر میوقتی زمین می

 .از چشماش رون بشه، از اول هم مغرور و قوی بود.از اول هم خودش تکیه گاه خودش بود

که، با این سن انقدر شجاعه چیزی  شددیدمش چقدر بهش حسودیم میو من هر وقت که، می

 .که، من نبودم و به واسطه خوناشام شدنم بدستش آوردم

 .خیلی فرق داره کسی که، خودش انتخاب کنه شجاع باشه.با کسی مجبوره شجاع باشه

بخوان ولی، اون فهمید جز خودش کسی نمیتونه راه من تا آخرین لحظه امید داشتم خانوادم منو

 .نجاتش باشه

  .دای آیهان به خودم امدمبا ص

 .دامون یه ساعت و نیم گذشته پاشو کاری کن من نگرانم -

تحریک بشه و چشماش  بدون حرف رفتم باالسرش اول دستم و خراش دادم تا شاید، با بوی خونم

 .و باز کنه اما، هیچ واکنشی نشون نداد

 :سمت در رفتم قبل اینکه برم بیرون گفتملعنتی زیر لب گفتم و

آشام سیاه، وای به حالتون اگه یه تار مو ازش کم بشه.قبل مجازات از میرم دنبال خون خون -

 .ریزممی رو خونتون خودم آنجل طرف 

 های خوناشام دادن جلون زمانو بود تاریک هوا   زدم.منتظر جوابشون نشدم و از خونه بیرون

 .بود سیاه
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کرد. تو پارتی های شبونه یه سری ارازله که، اونا  و تنها جایی که، میشه بدون دعوت اونا رو پیدا

 .میانرفع تشنگیهم برای

شماره یکی از محافظ ها رو گرفتم که، بدونم شیفت کیه و کجا مهمونیه، بعد دو تا بوق جواب 

 .داد

 سالم استاد خوبین؟ -

 کجا مهمونیه؟سالم، رضا امشب شیفت کیه و -

 .مهمونی بزرگ باشه کنم کردان یهامشب شیفت بهادر و گروهشه فکر می -

 .خیلی خب، ممنون به کسی نگو بهت زنگ زدم -

 چشم، کاری ندارین؟ -

 .خداحافظ نه، -

منتظر جوابش نشدم و قطع کردم باید هرچی زودتر خون برسونم به بنیتا از اینجا تا کردان زیاد 

 .فاصله نبود

مد رضا بود که لوکشن دقیق و برام چند دقیقه بعد رسیدم کردان که، صدای ساعت مخصوصم ا

  .فرستاده بود

 .دونستم بدون شک تو این مهمونی چندتا مهمون ناخونده تشنه خون داریممی

لذت هاشون درسته جنگ نزدیک بود اما خوناشام های سیاه هیچ وقت دست از، خون ریزی و

 .کشننمی

در هم رفت واقعا بوی وحشت وارد مهمونی شدم از بوی تند الکل و ادکلن های مختلف چهرم 

 .ناکی بود

لعنت کردم. طبقه باال رفتم که، هزار برابر از آدما بویایی قوی دارم شانسم وو برای اولین بار از این

 .کننجای های خلوت، شکارشون رو صالخی میخون آشام های سیاه معموال تو

 زن خوناشام یه تو، رفتم هوا بی و صدای فریاد مردونه ای از اتاق شکم رو به یقین تبدیل کرد

 .کنه پاره رو شاهرگش خواستمی و بود گرفته و پسر یه گردن

ول خواست فرار کنه اما وقتی دید تنهام ا خواهرم، سرش و که باال گرفت شوکه شدم دنیا بود.

 .سمتم حمله کردپوزخندی زد و مرد بیهوش شده رو کنار پرت کرد و
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 خودم به بازوم، تو دنیا های ناخن رفتن فرو با اما مبارزه نداشتمانقدر تو شوک بودم که، توان 

س تو یه پ. نداشتم رو دلش واقع در نداشتم رو کشتنش قصدکردم حمله بهش هم، من امدم

 .هوشش کردمحرکت بی

چقدر دلم براش تنگ شده بود. سریع دستش و خراش دادم و شیشه کوچیکی رو پر کردم. 

 .کشهبیاد بر خالف من اصال رحم نداره و حتما قلبم و از سینم بیرون میدونم اگه به هوش می

مرد بیهوش شده رو انداختم روی کولم و یه جا کنار پله ها گذاشتمش زمین و به سرعت از 

مهمونی کذایی بیرون زدم. یه بغض بزرگ راه نفسم و سد کرده بود، وقتی به خیابون رسیدم. زانو 

 .غض لعنتیم شکستهام خم شد و افتادم و ب

و گریه کردم به اندازه تموم بی محبتی های خانوادم، لعنت به قلب من که هنوزم دوسشون داره. 

 .به زور از جام بلند شدم و راه سویت رو در پیش گرفتم

اما انگار اشک هام تمومی نداشت این زخم چند ساله، دوباره سر باز کرده بود و خیال خوب شدن 

ها باید فهمم بعضی وقتخندیدم اما، حاال میشنیدم مردی گریه کرده میینداشت. قبال اگه م

 .مرد باشی تا گریه کنی

هوشه و این نگرانم یکم تو خیابونا گشتم. کمی که، آروم شدم رفتم. سویت االن چهار ساعته بی

م اما، ذاشتم با این روش بره سرزمین رویا نزدیکش شدم و در شیشه رو باز کردکنه. کاش نمیمی

 .العملی از خودش نشون ندادبی فایده بود هیچ عکس

خواست اعضای خانواده جدیدم رو از دست بدم. من یه بار درد جدایی و تنها ناامید شدم، دلم نمی

 .رفت بلکه راهی به ذهنش برسهشدن رو کشیدم. تحمل ندارم دیگه، آیهان داشت مدام راه می

 :، هاکان امد کنارم نشست و گفتدونستم هیچ راهی نیست جز معجزهمی

 دونمگرده، حداقل تا وقتی که، نشان رنگین کمان پیشونیشون فعاله میمطمئنم بانو برمی -

 .گردهبرمی

 .خواست با سکوت رو حرفش مهر تأیید بزنمجون جواب دادن بهش و نداشتم در واقع دلم می

 .خوردیمبا استرس دورش چرخ میگذشت و همچنان ما سه تا شیشمین ساعت بیهوشی بنیتا می

براش پیامی فرستادم  .یکهو یاد کیان افتادم احتماال تا االن حالش خوب شده شاید راهی بلد باشه

 .که، با پورتال بیاد و از جاده معمولی نیاد
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فهمه وضع اضطراریه فقط خدا کنه زود متوجه همین که در خواست کردم که، با پورتال بیاد می

 .هنوز یه ساعت نگذشته بود که، زنگ در سویت به صدا در امد کیان بودپیامم بشه. 

 :بدون حرف امد تو و رفت باال سر بنیتا بعد یه مکث کوتاه گفت

 هوشه؟چند ساعته که بی -

 .تقریباً هفت ساعتی میشه -

 :نبضش و گرفت و گفت

 .کشهزنه، بهتره راحتش کنیم اینطوری زجر مینمی -

در آورد قبل اینکه من واکنشی نشون بدم هاکان خودش و بین بنیتا و کیان و خنجری از لباسش 

 :انداخت و گفت

 .تو کیان نیستی -

کیان با عصبانیت هولش داد عقب ولی، هاکان مصرانه برگشت سر جای خودش و با التماس 

 :نگاهم کرد و گفت

 .برسه دامون این کیان نیست، بانو زندست نذار دستش به بانو -

 .زدشد ولی حرفی نمیبا هر جمله هاکان حرکاتش عصبی و تهاجمی تر میکیان 

بدترین حالت هم، نجات جون بنیتا الویتش بود. و هیچ وقت با  همین برام عجیب بود. کیان تو

 .کردلجبازی رو تصمیمش پافشاری نمی

سنگرش کرد با منطق حرفش رو بهت ثابت کنه حتی تو عصبانیتش هم سکوت آخرین و سعی می

 .امد اما تنها بود. پس این کیان نبودکه، با لیندا میبود. بعد کیان آدرس اینجا رو نداشت مگر این

کیان قالبی دوباره با خنجرش بنیتا رو نشونه گرفت که، هاکان خودشو سپر بنیتا کرد و خنجر یه 

 .زخم عمیق رو بازوش ایجاد کرد که دود غلیظ سیاهی از خنجر بلند شد

دردناک هاکان مصادف شد با باز شدن در، و، ورود لیندا با کیان اما قبل اینکه اتفاق بدی فریاد 

 .افته پریدم گردن کیان قالبی رو گرفتم که، بین دستام غیب شد انگار از اول نبودبی

 .کردنبا تعجب برگشتم سمت بقیه که، اونا هم با تعجب داشتن به دستای خالی من نگاه می
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خیال دستای خالیم شدم و رفتم باال سرش زخمش خیلی عمیق بود و هاکان بیبا صدای ناله 

 .همراه خون، دود ازش در می امد

 .داد. با صدای کیان به خودم امدماز همه عجیب تر بوی خون آدما یاخوناشم ها رو نمی

 ؟چطور نفهمیدی اون یه جادوگره که، با جادوی سیاه شبیه من شده -

 :کردم گفتممال اطراف زخم رو تمیز میطور که با دستهمین

جایی برای شک نذاشته بود تا اینکه قصد کشتن بنیتا رو کرد. که، قبل اینکه کاری کنم شما  -

 .سر رسیدین

 :لیندا نگاهی به زخم هاکان کرد و با ناراحتی گفت

 .تونه نجاتش بده. باید اول بانو رو بهوش بیارمفقط نیروی شفا بخش ملکه قدرت می -

 .کردبعد دست به کار شد و مدام ورد زمزمه می

کرد بعد، چند دقیقه داروی جادویی رو به خورد بنیتا و چند تا شیشه محلول رو باهم قاطی می

 :داد و گفت

تا نیم ساعت دیگه به هوش میاد فقط شدیدا به خون احتیاج داره. برین از کیت های یخچال  -

 .تغزیه کنین

پاکت خون بود رو آوردم و با کیان مشغول شدیم. اگه به من بود حاضر بدون حرف رفتم هرچی 

 .نبودم از اینا بخورم. خون شکار تازه یه چی دیگه است اما، زمان زیادی نداشتیم و مجبور بودم

درست نیم ساعت بعد بنیتا به هوش امد و با ناله طلب خون کرد.با دیدن چشمای بازش خیالم 

 .راحت شد

 ( بنیتا)

خواست مدت کنار جسمم و بقیه شاهد، تک تک لحظه ها و نگرانی همشون بودم. دلم میتموم 

 .ارومشون کنم

اما چاره ای جز نگاه کردن نداشتم روحم جدا از جسمم بود. و آنجل با این عذاب انتقام خودش رو 

 .بودگرفت. چرا که، درموندگی برای منی که همیشه راهی برای مشکالتم داشتم. بدترین انتخاب 
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زدم. خوشحال حس متناقض دست و پا میوقتی اون جادوگر خنجرش و سمتم اشاره کرد. بین دو

که، میرم پیش خانوادم و غمگین بودم برای همه کسایی که، زندگیشون بخاطر من تو بودم از این

 .خطر بود

لیندا و زمزمه ها اما هاکان بر خالف انتظارم کمکم کرد. با امدن و نبود من یعنی مرگ قطعی اون

شد. و گرمای مطبوعی رو تو رج به رج وجودم حس ورد هاش، هر لحظه صدای اونا گنگ می

 .کردممی

دونم چقدر گذشته بود که، عطر خون انگار زندگی دوباره تو دفتر سرنوشتم قلم خورده بود. نمی

 .کیان تو مشامم پیچید. توی گلوم احساس خشکی شدید کردم

خون نخورده بودم و برای قطره ای از اون مایع خوش رنگ، حاضر بودم هر انگار سال ها بود، 

 .کاری کنم. ولی، قدرت تکون دادن پلک هام رو هم نداشتم

گردوند. با انتظارم زیاد طوالنی نشد چرا که، خون کیان مثل اکسیر زندگی جون رو به تنم برمی

کردم. قطعا رده بودن رو حس میهر جرعه ازش موجی از قدرت هایی که، چند ساعت منو ترک ک

 .کردهیچ لذتی باالتر از، درک قدرت هام تو این لحظه حالم بهتر نمی

هام رو که، باز کردم کیان عقب کشید ولی من هنوز عطش داشتم. و انگار برای رفع این چشم

 .عطش نیاز به یه دریا خون داشتم. دامون جای کیان رو پر کرد. و بهم خون رسوند

شد. خودم عقب دونم این چه عطشی بود که، هیچ جوره خاموش نمیفی نبود نمیولی، کا

 .داد بیشتر ازش تعزیه کنمکشیدم. رنگ پریده دامون اجازه نمی

گفت اونجا قراره بدون حرف از سوییت زدم بیرون و رفتم جایی که، حس شکارچی درونم بهم می

 .دندونای نیشم بیرون زدعطشت خاموش بشه. با دیدن سه خون آشام سیاه 

رسیدن. کمتر از ده دقیقه هر سه معلوم بود تازه تبدیل شدن چون، خیلی کند و گیج به نظر می

 .کردمرو تخلیه و بعد خاکستر کردم. عطشم رفع شد اما، احساس خستگی می

 تونه بخاطرهای مامان خونده بودم. این حس میشدم. تو کتابهوش میبه حدی که، داشتم بی

 .کامل شدن قدرت یا، تغییر نشان هم باشه
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هیچ دوست نداشتم تو خیابون بی هوش بشم و به راحت ترین روش به دست بریان و گروهش 

صالخی بشم. با بیشترین سرعتی که، از خودم سراغ داشتم خودم و به پشت در سوییت رسوندم. 

 .و قبل اینکه بتونم در بزنم از حال رفتم

 (یک ساعت بعد)

شد به کل بدنم چشمام رو باز کردم. نه احساس موج عجیبی از انرژی که، از قلبم پمپاژ می بخاطر

 .کردضعف داشتم نه عطش، حتی خسته هم نبودم و این منو کمی نگران می

کردن. پس من رو تازه یاد موقعیتم افتادم رو کاناپه سویت بودم و بقیه با نگرانی و گنگی نگام می

 .ن. تکیه ام رو دادم به پشتی کاناپه و نفسی عمیق گرفتماز جلو در پیدا کرد

حسی که، بین مرگ و زندگی داشتم یادم امد. اون حس بالتکلیف و گیج که، نه راه پس داشتم نه 

 طوره؟راه پیش، یعنی دورزخ هم همین

قطعا برای ما آدما که، صبر و تحملمون کمه درک اون موقعیت خیلی وحشت ناک و دور از ذهن 

 .تونه لذت بخش باشهفهمم زندگی ونفس کشیدن کنار بقیه، چقدر میرسه. حاال مینظر می به

در کنار تموم غم ها و مشکالت زنده موندن بهتر از بالتکلیفیه، با صدای کیان از فکر و خیال 

 .دادم روم به رو نفر چهار این به فاصله گرفتم و حواسم و 

هوش پشت در لب کردی. وقتی هم پیدات کردیم بیکجا گذاشتی رفتی هممون رو جون به  -

 .افتاده بودی

 :بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم

شد که، احساس ضعف کردم و دونم چیعطش خون داشتم رفتم شکار خوناشام سیاه و نمی -

 .هوش شدمبی

پنهان  خواست دلیلدونست و میکرد. انگار دلیل بی هوش شدنم رو میلیندا با زیرکی نگاهم می

 .کاری من رو بفهمه

 .این بار دامون بود که، خطی روی فکرم بکشه و حواسم معطوف به خودش کنه

 بانو حاال تونستین وارد سرزمین رویا بشین؟ -

با این سوالش تموم حرفای ملکه چشمه وجناب آگاپه و آنجل جلو چشمم قطار شد. سرم و تکون 

 :دادم و کوتاه گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 376 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 .ردماره، راهش و پیدا ک -

بعد این حرف سمت سرویس بهداشتی رفتم تو روشویی چند مشت آب به صورتم پاشیدم. و تو 

آینه به خودم خیره شدم ولی به جای خودم بنیتای فرشته رو دیدم که، بال هاش سیاه و خیلی 

 .رسیدمی نظر به راضی. زدمی لبخند بزرگ بود به من

دم. من ترس هام رو تو دورزخی که، آنجل برام ترسینترسیدم دیگه از هیچی تو این دنیا نمی

 .ساخته بود جا گذاشتم

در خطر بود باید  .و تنها نگرانیم جون آدمایی بود که، بخاطر من و پیمانی که با من بسته بودن

 .کردم به هر روشی که امکان داشتزودتر دمیر و راضی می

 جدیدم نشان به و پایین کشیدم و ام یقه کنه.یاد حرف آگاپه افتادم که، بهم گفت نشانم تغیر می

 .شدم خیره

 .همون بود با این تفاوت که، اژدهایی هم دورن خورشید نشان اضافه شده بود

 که، انگشتری یاد یکهو فکر کنم دلیلش همون گردنبند اژدها نشانی بود که، آگاپه بهم داده بود.

 .رفتم کولم سراغ و امدم بیرون سرویس از سریع و افتادم بودم کرده پیدا امن توقرارگاه

نگاه متعجب بقیه رو فاکتور گرفتم. با دیدن انگشتر که، مثل نشانم تغیر کرده بود، لب گزیدم. 

فهمیدم. اما، تو هیچ کدوم از لعنت، به جادو های این ماورا، باید معنی اژدها رو تو نشان ها می

 .کتاب های همراهم چیزی نبود

پذیرایی رو راه می رفتم. و تموم کتاب های که، خونده بودم و تو ذهنم با سردرگمی طول و عرض 

کردم. باالخره باید این حافظه تصویری به کارم می آمد یا نه؟ کالفه رو کاناپه نشستم و مرور می

 :پرسید تعجب با لیندا که گرفتم هام دست تو سرم رو

 !بانو، چیزی شده؟ -

 :گفتم رفته تحلیل صدایی با کشیدم؛ کالفگی روی از عمیقی نفس

 دونه وجود اژدها، تو نشان یکی یعنی چی؟کسی از شما می -

با این پرسشم سویت تو سکوتی عجیب فرو رفت. مجبور شدم نگاهم رو از زمین جدا کنم و به 

کردن. انگار چیز غیر قابل باوری رو شنیده بودن ای ها نگاهم میاون ها بدوزم که، مثل سکته
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 :تو حلقه چرخوندم و با صدای نسبتا بلندی گفتمچشم هام رو 

 دونه یا نه؟با شما هام، کسی از نشان اژدها چیزی می -

 :لیندا باالخره سکوت سویت و شکست و گفت

 .شه که کسی با این نشان، برگزیده نشدهبانو نشان اژدها یک نشان خاصه و تقریبا هزار سال می -

رفتن. ولی سعی کردم این ها زیادی از حرف زدن تفره میدونم، من کم تحمل شده بودم یا نمی

 :آرامشم و حفظ کنم و بهش گفتم

 !پرسیدم معنیش چیه، نگفتم تاریخچه این نشان و برام شرح بده -

 :سرش رو تکون داد و گفت

ببخشید بانو، نشان اژدها سمبل قدرت و پاکی و پیروزیه، یعنی در گذشته هر کس این نشان رو  -

گرفته و هیچ شکستی تو نبرد هاش نداشته و این نشان همیشه ن رو به، فال نیک میداشته ای

 .خوش یمن بوده

 :کیان ادامه حرفش رو گرفت و گفت

تونه یه دلیل داشته باشه اونم کمک مادر اژدها، پیدا شدن نشان اژدها بعد هزار سال فقط، می -

 .ده که، با ما متحد شدهاحتماال اتحاد سرخ به سرزمین ایشون هم دست درازی کر

 :سردرگم نگاهشون کردم و گفتم

 االن وجود نشان اژدها کنار گرگ و خورشید و طبیعت معنیش چیه؟ -

 :جواب همه سکوت بود. هاکان به حرف امد و گفت

شین که، خوشایند به فال نیک بگیرنش وجودش قدرت مضاعفه به زودی با چیزی رو به رو می -

ض اون اتفاقه فقط، باید بهش ایمان داشته باشین. و رو کمک قدرت، مادر نیست. این نشان در عو

 .اژدها حساب کنین

ترم کرد. رو به لیندا و کیان  نگران بدتر بده دلگرمی من به حرف های هاکان برعکس این که

 :کردم و گفتم

 .برگردین قرارگاه، و مراقب باشین! من هم چند روز دیگه میام -



 

 

 WWW.98IA3.IR 378 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

  .سوال نپرسیدنممنونشون بودم که، 

شماره دمیر و داشتم اما دو دل بودم. بهش زنگ بزنم یا نه؟ اما، یادم امد من حق انتخاب ندارم. 

 .فرصتم کمه و دردسر هام زیاد، گوشی که، آیهان تهیه کرده بود

کرد. رو از روی کانتر برداشتم و شمارش و گرفتم صدای بوق انتظار داشت عصابم رو ضعیف می

 .ه، قصد قطع کردن تلفن رو داشتم صداش تو گوشی پیچیددرست وقتی ک

 بله، بفرمایید؟ -

 !سالم، دمیر خان خوبین؟ -

 ممنون، امرتون؟ -

 .من، بنیتا هستم -

 !به جا نمیارم متاسفانه -

 .چشمام رو تو حلقه چرخوندم و با کالفگی توضیح دادم

 .ازتون شمارتون رو گرفتم یکی دو روز پیش تو کافه -

 .زنینکردم زودتر از این ها زنگ میتازه یادم امد.فکر می آها -

 !تونم تا، یک ساعت دیگه تو کافه ببینمتون؟خواستم بدونم میشرمنده، کمی گرفتار بودم. می -

 .راستش کافه رو بهداشت پلمپ کرده. به مدت یک هفته من، االن بیرون هستم -

 !یدنتوناگه کار مهمی ندارین لوکشین بفرستین بیام د -

 .فرستمباشه االن می -

 .پس فعال خدانگهدارتون -

 :منتظر جوابش نموندم و قطع کردم و رو به پسرا گفتم

باید بریم خدا کنه بخت باهام یار باشه. محیطش خلوت باشه وگرنه، باید یه جای خلوت پیدا  -

 .کنیم

بیرون یه ماشین مدل صدای پیامک گوشی امد. بدون معطلی آماده شدیم وقتی از سوییت زدیم 

 .باال که، حتی اسمش هم بلد نبودم جلوم دیدم
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 :با گنگی به آیهان نگاه کردم که، لبخند یه وری زد و گفت

به نظرم کسی که دو تا بادیگارد داره باید ماشین خوبی هم براش باشه. سرم و با رضایت تکون  -

 .ها هستل حواسش به این ریزه کاریکه، آیهان حداقدادم. و تو دلم خدا رو شکر کردم بابت این

من هم تموم فکرم شده راضی کردن این دمیر و برگشتن به قرارگاه امن، یهو یاد هاکان افتادم و 

 :گفتم

 کنیم؟ چه داریم قرار بیرون بار، این کافه بردیمیش مشتری سری قبل هاکان رو مثل -

 :دامون لبخند یه وری زد و گفت

 .دارن هم شخصی راننده دارن، بادیگارد به نظرم این پولدارا که -

 :به هاکان نگاه کردم و گفتم

 !رانندگی که بلدی؟ -

 !تقریبا-

هر سه تامون، آب دهنمون و به زور قورت دادیم و نشستیم تو ماشین، هاکان هم پشت فرمون جا 

 .گرفت بعد چند لحظه ور رفتن با ماشین روشنش کرد

وحشتناک ترین حالت ممکن گذشت. اما، خدارو شکر و حرکت کرد دو سه دقیقه اول به 

یادگیریش مثل خوناشام ها سریع بود. ماهم نفس های حبس شدمون رو، بیرون دادیم به شخصه 

منی که، از زیر دست خوناشام ها و آنجل و از زیر تیغ جادو سیاه فرار کرده بودم. هیچ دوست 

 .نداشتم تو تصادف جون به فاخته بدم

خواست برم کنارش و از وسط نصفش کنم یا دمیر رو اتو کشیده رو دیدم. دلم می وقتی رسیدیم،

به هم با یه اشاره بزنم خاکسترش کنم. این، مرد با حضور یهوییش تموم برنامه های زندگی منو

 .ریخت

گیره افکارم و پس زدم دلم برای خودم ولی، با فکر اینکه عواقب این کارم دامن کیان رو می

 .تونم داشته باشمشان برام اون عشق رویایی بود. که، هیچ وقت نمیسوخت. کی

تپه. درسته، کیان همون دندوق لق بود که، کندمش اما شه و میاما، تموم وجودم براش قلب می

 .جای خالی یک دندون، شاید مدت ها درد کنه، خونریزی کنه و عذاب بده
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 نیستم حاضر اینا تموم وجود با. نیستم مستثنی هم من و باشی؛ توجه بی تونی به این هاتو، نمی

 .شدیم پیاده ماشین از دامون و آیهان با من، بخاطر اونم بخوره ضربه و بکشه درد ببینه، غم

و دمیر با دیدن ما سمتمون امد با خوشحالی سالم بلند باالیی داد. که، اگه جاش بود. منم یک 

لبخند تصنعی روی لب های خشک شدم نشوندم و کردم. اما، به جاش یه فحش آبدار نثارش می

جوابش رو، با سالم کوتاهی دادم. ازمون خواست که، برم تو پارک بغل، قدم بزنیم که، سریع 

 :گفتم

 .بهتره نزدیک ماشین باشیم، راننده همراهمون تازه وارده و زیاد بهش اعتماد ندارم -

 :با بی قیدی شونه هاش رو، باال انداخت و گفت

 !یکی از بادیگاردهات رو بزار کنارش بمونه خب  -

 :گفتدامون با لحن خشن و خشکی درجوابش

 .ما اجازه نداریم بانو رو تو جای عمومی تنها بذاریم -

 چند بعد کشید.معلوم بود دمیر کالفه شده. چون دستش الی موهاش بود و نفس های عمیق می

 :گفت و زد اشاره نیمکتی به دقیقه

شی با یه حساب بشینیم هم به ماشین مشرف هستی.هم زیاد از بادیگاردهات دور نمیاونجا  -

 .کنهسرانگشتی فهمیدم فاصله کم تر از بیست متره و برای هاکان مشکلی ایجاد نمی

 .نشستم روش و، رفتم نیمکت سمت او از زودتر و کردم تایید با سر حرفش رو

 .شدمطوری هم از ماهیتش مطمئن میینتو فکر این بودم که، نشانش و فعال کنم. ا

  .گرفتهم تو عمل انجام شده قرار می

رسید که، بخوام با لمسم نشانش و فعال کنم، اما چاره ای اما، تو قرار دوم زیاده روی به نظر می

 .هم نداشتم

 .با صدای دمیر به خودم امدم و بهش توجه کردم

کردم و گاهی کلنگ فقط، سرم و باال پایین میزد و من در جوابش مثل از همه چیز حرف می

 ...برای خالی نبودن عریضه چند کلمه بی محتوا مثل، آها، عجب و

  یکهو نگام به ملخ نسبتا بزرگی که، درست یه وجبی من بود افتاد گفتممی

دونستم، شد. خودم و سمت دمیر پرت کردم و با ترسی که، فقط خودم میبهتر از این نمی
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  جیغ کشیدم، ساختگیه

 .زدم بود مشترک نشان که جایی و ضربه نسبتا محکمی به زیر استخون ترقوش،

ای بهش رفتم. و آیهان هم تو یه حرکت ملخ و ازم دور کرد و پیروزمندانه نگام کرد.چشم غره

سمت دمیر برگشتم. هنوز از شدت ضربه و دردش تو شوک بود. اما، نشان خورشید رو پیشونیش 

 .نی داشت که، درست پیداش کردمبرام یک مع

 هنوز چند ثانیه از این خوشحالیم نگذشته بود که، جای نشان مشترک که، ضربه زدم بودم

درخشید و شعله های درخشان آتش خودشون رو نشون دادن.با ترس اطراف و از نظرم گذروندم 

 .کسی جز ما اونجا نبود بخاطر خلوتی پارک نفسی عمیق از سر آسودگی کشیدم

دمیر اول با تعجب به نشانش و بعد به من نگاه کرد. تو نگاهش کلی حرف بود، هم شرمنده بودم 

که، بدون درگیری تونستم نشانش و فعال کنم اما، حفظ ظاهر کردم و چیزی هم خوشحال از این

 .نگفتم که، خودش به حرف امد

 .پس، اون خواب هام واقعیت داشت -

ورد و چشم های سبز آبیش طوفانی شد. با حرص از جاش ابروهای خوش فرمش تو هم گره خ

 :بلند شد و گفت

. برگردم مسخره دنیای اون تو خوامنمی من کردین فعال و قدرتم چرا گفتین،می باید به من -

 !گردمخوام و برنمینمی

با عصبانیت پشتش و به ما کرد که، بره هنوز صد متر ازم دور نشده بود که، از درد تو خودش 

 .بود شده کبود درد از قیافش کرد، نگاه من به درد با. شد معج

رنگش از کبودی  .شدمبا قدم های سریع فاصله رو پر کردم انگار هر قدم که، بهش نزدیک می

گرفت وقتی بهش رسیدم راحت تر نفس می کشید. ولی، هنوز آثار درد تو صورتش فاصله می

 .معلوم بود

 :کرد. و با ناامیدی گفتبه سختی کمر خم شدش رو، صاف 

 .تونه این نشان رو از بین ببرهاین معنیش اینه که، من باتو نشان مشترک دارم. و فقط مرگ می -

 .چشم هاش رو با درد بست و زمزمه کرد

 .کنمبا فعال کردن این نشان من رو بدبخت کردی، نابودم کردی و نابودت می -
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خش پر از نفرت بود. از تهدیدش نترسیدم ولی، جمله آخرش و در حالی گفت که، چشم های سر

 .از کارم کمی شرمنده بودم

من هم راهی نداشتم سالمت جون کیان مقابل راضی کردن دمیر یا، مراقبت از اتحاد سپیدم 

کنم ناراحتی دمیر، مقابل اون مقابل رضایت دمیر، جفت اینا بستگی به اون داشت و فکر نمی

 .عواقب چیز زیادی باشه

شد بیشتر از این وقت رو ه رضایتش و جلب نکردم. و با بی رحمی مجبورش کردم اما، نمیدرست

 .کرد حمله تلف کنم. تو افکارم غرق بودم که دمیر با عصبانیت به من

پروانه های محافظه، مثل همیشه از قلبم پر کشیدن و دورم حلقه زدن، و ازم محافظت کردن. 

 :دمیر ناباور بهم خیره شد و گفت

 تو، ملکه قدرتی؟ -

 بار این  چیزی نگفتم، یعنی الزم نبود توضیحی بدم، همه چیز روشن و گویا جلو چشم هاش بود.

روی زمین افتاد. موج بزرگی از ناامیدی رو تو  زانو با که،. نداشتن رو وزنش تحمل هاش زانو دیگه،

 .چهرش دیدم

من، دلیل این حالش بودم و کاری از دروغ چرا، دلم برای این بی پناهیش و مظلومیتش سوخت. 

 .امددستم بر نمی

دستم رو برای بلند کردنش دراز کردم. که، با عصبانیت دستم و پس زد. و شروع کرد عصبی راه 

 .رفتن و به من بد و بیراه گفتن

تو، یه دختر خودخواه و بی فکری، یه دختر کوچولو که، فقط به فکر خودشه و نظر دیگران  -

کنی. تو، یه احمق کوچولویی که، به همه هات میی نداره. و همه رو قربانی خواستهبراش اهمیت

 .زنیآسیب می

مهر و لطف  .تو برای ملکه بودن خیلی کم و حقیری، ملکه باید از خود گذشتگی داشته باشه

داشته باشه اما، تو نداری تو فقط یه کوه غرور داری که، برای حفظش همه رو فدای اهدافت 

 .نیکمی

 ای ،ولی. نبودم گفتمی داشت اون که، کسی شبیهمن قلبم، تو بود تیری گفتمی هر جمله که

 .داشت حقیقت هاش حرف و بودم کاش
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داد.کاش گوش هام تا وقتی که، اون حرف من سکوت کردم بلکه آروم بشه. ولی اون ادامه می

 .شدنزد کر میمی

 .نداشت توهین حق اما، دادم که، عصبی باشهبهش حق می 

تونست، آرومم کنه. به قصد کشتنش گردنش و تو دستم دیگه حتی نفس های عمیق هم نمی

 .گرفتم

دونستم موج دونستم چشم هام مثل یه شکارچی که، طعمش و گرفته وحشی و بی رحمه، میمی

 .بود رو حس کنم قدرتی که، تو خونم

کش کرد. و عین یه جوجه بارون زده بی نگاهش که به چشم هام افتاد اون همه عصبانیتش فرو 

پناه نگاهم کرد. این بار دلم نسوخت ولی، مظلومیت اونم در کسری از ثانیه فروکش کرد و با بی 

 .حس ترین حالت ممکن نگاهم کرد

 پناه که، دونیمی که، وقتی مثل نداری، واقعیت قبول جز راهی هیچ دونیمی مثل وقتی که

 اما کنم، خاکسترش آتیشم نیروی با تموم رحمی بی با خواستم غت،سرا امده اون و مرگه آخرت

 .دیدم رو پاشیدم هم از اتحاد سرد، چهره اون تو

شدن. و در آخر چشمای مردی رو می سالخی سرخ اتحاد توسط آدم های بی گناه رو دیدم که

زدم. مردی که، دل و باور هام رو زیر دیدم که، با این کارم مهر مرگ رو تو دفتر سرنوشتش می

 .سوال برده بود

با وجود بی مهری هاش عاشقشم، ناخداگاه دستم از گلوی دمیر جدا شد. و اون تونست نفس 

کرد ، مثل گردنبندی وسوسه انگیز وادارم می. اونم به سختی جای پنج انگشتم دور گردنشبکشه

که قدرتم ازش بیشتره لذت بردم. اما، اونم یه که، زهرخندی گوشه لبم جا خوش کنه، از این

 .سالح خطرناک علیه من داشت، اون هم جونش بود

کرد. ولی، در عوض زنده بودنش سالمت اتحاد و کیان رو تضمین مُرده دمیر دردی ازم دوا نمی

 :کشید. گفتکرد. با صدای گرفتش ناشی از، دردی بود که میمی

کنه. اگه چرا راحتم نکردی؟ چرا این نشان لعنتی رو از بین نبردی؟مرگ یکی از ما تمومش می -

 .تونم تو رو بکشم. پس، تو بکش و راحتم کنمن نمی
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 :پشتم رو بهش کردم و با قدم های آهسته ازش فاصله گرفتم. و گفتم

 .همه راه گز نکردم و از اتحادم دور نشدم که، با مرگ تو زحمت هام به باد بره این -

جا بریدم که، بین آدم ها تو آرامش خوام برگردم به ماوراء وحشیتون، من از اونولی من نمی -

 .باشم

 :که، سمتش برگردم با آرامش گفتمبدون این

ها باید تسلیم بازی سرنوشت بشی تا به تونی تصمیم بگیری، بعضی وقت یاد بگیر همیشه نمی -

 .هدفت برسی

  :با صدایی که، سرتاسر از تمسخرپر بود، گفت

دونی از این ماورا که، سنگش و به سینت دونی از سرنوشت بچه جون، تو چی میتو چی می -

تونی جلو جاه طلبی و قدرت طلبی اونا رو بگیری؟ تو زنی .فکر کردی با مقام ملکه قدرت میمی

 .بد ها رو هم نابود کنی. تو خوب هایی که، جمع کردی نخاله هست

 :این بار نگاهش کردم مصمم و با اعتماد به نفس جواب دادم

دونم. وجود تو شاید، کم تجربه باشم و زیاد از دنیای ماورا بی اطالع باشم. اما، این رو خوب می -

 .اون جا حیاتی که، من دنبالت اومدم

 :بدون فکر گفت

 درست چشمه ملکه و آگاپه و آنجل ن باتو بهشت هم نمیام. چه برسه به اون جهنمی کهم -

 .کنم زندگی و باشم مردم بین خواممی من. کردن

یه قدم بزرگ برداشتم و مقابلش ایستادم. خاک های احتمالی روی شونه هاش رو تکوندم و با 

 :لحن آرومی گفتم

ه، بخوای بینشون باشی و زندگی کنی و خودتو اگه نیای دیگه مردم عادی وجود نداره ک -

 .پشتشون از ماورا پنهان کنی

 :گفتم و گرفتم وهدف احساسش رحمی بی با هم باز و به وضوح جا خوردنش رو دیدم

خوان کل دنیا رو دست چون اتحاد سرخ دیگه، به فرمانروایی ماورا اعتقاد نداره. اون ها می -

خوای اینجا بمونی مثل ترسو ها خودشون رو نابود کنند. حاال میبگیرن و نسل هر موجودی جز 

 و میزد دو دو نگاهش کنم؟ محافظت آدما از که،. کنیمی کمکم و میای من با منتظر اونا باشی یا



 

 

 WWW.98IA3.IR 385 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

  .بود دل دو

 حقیقت جزهام حرف و کردمی باور باید. مونده هام حرف باورنکردن دونستم بین باور کردن ومی

 :النی گفتطو مکث بعد. نبود چیزی

 .کنی و دروغ میگیداری از ضعفم به نفع خودت استفاده می -

 :با حرص نفسم رو بیرون دادم و با صدای نسبتا بلندی گفتم

بینمش. من ای که، من االن توی تو میبه من گفتی خودخواه، مغرور، احمق و صد کلمه دیگه -

 دنیای مردگان رو، به جون خریدم یا تو؟ریسک  خود خواهم که، برای فهمیدن ماهیت تو

جنگم یا تویی که، فقط من احمقم که، دارم برای نجات آدم ها و هزاران نفر از ماورا دارم، می

 کنی؟دونی از من و زندگیم که، قضاوتم میشعار میدی تو چی می

تم که، تو رو که، االن با اتحادم برای جنگ برنامه بریزم ولی، این جا هسمن مغرورم، عوض این

کنی این جنگ و جدال سر راضی کنم یا تویی که، عین کبک سرت و تو برف کردی و فکر می

 .قدرته، نه جناب دمیرخان این جنگ، جنگ بقاست جنگ سر زنده بودنه

با جمله آخرم، بُت دروغین باورهاش شکست و من این رو دیدم و حس کردم. خودش رو به 

 .نیمکت رسوند و روش نشست

آیهان اشاره زدم بیاد جلو، دمیر وقتی اون رو دید تو خودش فرو رفت. و من برای چندمین بار به 

 :شمشیرم از رو بستم و گفتم

ات جاست یه نگاه به نشان فعال شدهببین، جنگ به سرزمین آفتاب شما هم رسیده که، اون این -

این حرف یغش رو کنار زد و با با  .بنداز. ببین حتی مادر اژدها هم حاضر به کمک اتحاد من شده

 .دیدن نشان، حقیقت حرفام رو فهمید

و چشم هاش رو با ناامیدی بست انگار اون کورسو امیدی که، برای باور نکردن حرفام 

 کشیدم شدم خشک های لب روی زبونی  داشت.خاموش شد و تلخی حقیقت کامش رو زهر کرد.

 :گفتم و

نی ازش فرار کنی. یا، باید باهاش کنار بیای به نفع تووقتی چیزی تو سرنوشتت باشه. نمی -

 .خودت ازش استفاده کنی. یا، باید بشینی منتظر باشی که، کم کم نابودت کنه
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رو فهمیدم با تموم وجودم بهتره، تو هم درکش کنی. وگرنه چیزی که، نباید برات اتفاق من این

  .می افته و باقی عمرت باید حسرت بخوری

 :به گوشم رسیدصدای ضعیفش 

 !من باید چه کار کنم؟ -

کنن. من باید برم دنبال خون، سر و کله زدن با تو انرژیم هاکان و دامون و آیهان راهنمایت می -

 .رو گرفته

که، منتظر جوابی از اونا باشم ازشون دور شدم. خسته بودم از این همه، کِشمَکش  و بدون این

. محکوم بودم به ادای دینی که، به زور به گردنم گذاشته ماورا ولی مجالی برای استراحت نبود

 .بودن

چون، چاقو بی رحمیشون رو گذاشته بودن زیر گردن شریان حیاتی من، یعنی کیان، اخ کیان، 

 لذت هم تو برای کشیدن درد حتی چرا دروغ اما، من چقدر باید چوب احساسم به تو رو بخورم

 .هستش بخش

زدم چندتا خوناشام سیاه تازه وارد خودم رو رسوندم جایی که، حدس میدویدن رو از سر گرفتم و 

 .هست

 (دمیر)

برای منی  .این دختر، سحر بلد بود یا جادو، از روز اولی که، تو کافه دیدمش جذبش شدم

 .بود متفاوت دختر این اما، نداشتن اهمیتی برام و بودم دخترها توجه نقطه همیشه که

حتی، بعد رفتنش از  .که، بهش نه نگم، برای هر حرفش زود کوتاه بیام شددونم چی باعث مینمی

دختر پر جنب و جوشی، به نظر  .کردمکافه ساعت ها به اون چشمای گیرای رنگیش فکر می

 .لرزوندرسید اما تهه نگاهش غم بزرگی بود که، دل هر بیننده ای رو میمی

که، شماره ام رو گرفت هر بعد از این دونه پشت این چهره چه شخصیتی پنهان شده،خدا می

دادم بهم زنگ بزنه اما، در کمال تعجب زنگ نزد این دختر پر از شگفتی بود که، لحظه امکان می

 .خواست خط به خطش رو کشف کنمدلم می

شناختم، و بفهمم بعد دو سه روز که، زنگ زد شوق عجیبی تو دلم حس کردم. اگه خودم و نمی

 .م. با اینکه از، پلمپ موقت کافه عصبی و ناراحت بودمگفتم عاشقش شدمی
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اما صداش و درخواست قرارش، آبی بود روی آتیش درونم، وقتی دیدمش خواه ناخواه انرژی 

گرفتم. و سالم بلند باالیی دادم و بعد رد کردن درخواست قدم زدنم. قبول کرد رو نزدیکترین 

 .نیمکت بشینیم

گرفت. اما، انگار اون حواسش ی هم صحبتی باهاش از کجا نشأت میدونم این همه اشتیاق برانمی

داد. تا خواستم به این کارش اعتراض کنم. خودش به من نبود. چون جوابم رو کوتاه و بی ربط می

 .رو پرت کرد سمت من، و ضربه نسبتا محکمی به زیر استخون ترقوم خورد

حسی که پنج  .ا، حسی آشنا سراغم امدشد اماز درد زیاد نفس کشیدن هم داشت فراموشم می

شیش سال بود. که، با انتخاب خودم کنار گذاشته بودمش اما، حاال دوباره بود. به اضافه گرما و نور 

کردم پازل های تو ذهنم دونه دونه سر جاشون عجیبی که، از جایی که ضربه خورده بود، حس می

 .گرفتنقرار می

فتاد. حاال جواب اون خواب های درهم و مربوط به ماورا رو و تازه دوهزاری کجم داشت جا می ا

فهمیدم. چقدر ساده ازشون گذشته بودم. و حاال به بدترین شکل باهاش مواجه شدم. دیگه می

 .بنیتا برام اون، دختر جذاب نبود

 این با کردم باز اعتراض به لب. بود شده نزدیک مم به دروغ با اون فقط یه بازیگر خوب بود. که

 .خواستم باور کنم هنوز راه فراری دارمفایدست اما تهه دلم میتم بیدونسمی که،

راهم رو کشیدم که برم، دردی عجیب قفسه سینم رو در برگرفت و نفس کشیدن رو برام سخت 

 .شد

 باز نفسم راه و  ترکم درد بنیتا شدن نزدیک با روی زانوهام خم شدم و انتظار مرگ و کشیدم اما،

 .م برای پیدا کردن یکم اکسیژن به تقال افتاده بودتنفسی مجرای. شدمی

با نزدیک شدن بنیتا کامال درک کردم که، این نشان مشترک چیزی فراتر از قدرته اونا این، دختر 

دونه تلفیق درد و غم و رو به عنوان جفت من انتخاب کرده بودن. حال عجیبی داشتم کی می

 شه؟عصبانیت چی می

کرد متنفر بودم. کامال ماورا و افرادش حتی از این دختری که، با دلسوزی نگاهم می از خودم از

غریزی تهدیدش کردم و بهش حمله کردم اما، پروانه های طالیی و سرخ رنگی دورش حلقه زدن 

 .و مانع شدن
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م تونه پایان این نشان مشترک باشه. و وجود این پروانه ها بهدونستم مرگ یکی از ما میمن می

کردم اگر اون کردن اون ملکه قدرت بود و منم دمیر بی پناه، حاال باید چه میدهن کجی می

 .شدمتونست بمیره من باید جای اون قربانی مینمی

راه دومی وجود نداره حاضر نیستم. دوباره برگردم به ماورا و آلت دست دیگران بشم. با فکر مردن 

گفتم که، براش آماده کردم و با اطمینان میمرگ فکر میزانو هام سست شد و افتادم. همیشه به 

فهمیدم فقط در حد حرف آماده ام، مرگ ترسناک ترین اتفاق پیش ام اما حاال که وقتش بود، می

 .روم بود

 .دستای ظریفی مقابلم دراز شد

و بدون شک مال بنیتا بود، با عصبانیت دستش رو پس زدم. معلوم نیست اصال اسمش هم راست 

 .طوری تو هچل انداختهود یا دروغ، اصال چه اهمیتی داره اسمش چی باشه. وقتی من رو اینب

زدم. اندازه تموم تهمت های که، بهم زده شده بود، داد زدم اندازه عصبی راه می رفتم و فریاد می

 .تموم روزهایی که، کسی باورم نکرد. به بنیتا فحش دادم

باعثش تموم افراد ماورا بودن جلو چشمام به صف شدن.  رفت و دردایی که،صدام باال تر می

 .مخاطبم به ظاهر بنیتا بود اما تو ذهنم آنجل و آگاپه و ملکه چشمه رو هدف گرفته بودم

دیگه از  .های ظریف و قدرتمند بنیتا اسیر شدو زمانی دهنم بسته شد که، گردنم تو دست

وحشیش هم داشت منو به تیکه پاره چشمای آروم و جذابش خبری نبود. این دختر چشمای 

 .کردمی

این همون دختر آروم و دلسوز چند دقیقه پیش نبود. این فقط چشمای شکارچی یه خوناشام 

قوی بود که، حاظر نبود طعمش رو از دست بده. دروغ چرا ترسیدم اما، تو کسری از ثانیه ترس 

 .جانش رو به بی حسی داد

با خواهر بی گناهم و با مادر بی چارم چه کردن. باال تر از چون به یاد آوردم اونا بخاطر من 

   سیاهی رنگی نیست. شاید، بتونم تو دنیای مردگان خانوادم

 .رو ببینم و کمی آروم بشم
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  .اما عوض کشتن من، ازم فاصله گرفت

. نفسم به سختی باال می امد، اما ازش خواستم راحتم کنه. تا این نشان مشترک لعنتی از بین بره

 .اون از صالح و مصلحت می گفت و من از تجربه های تلخی که، ماورا برام رقم زده بود

گفت، با هرجملش اما انگار راه خلع سالح کردن منو فهمیده بود. از جدی بودن این جنگ می

 رو درست آفتاب سرزمین از یکی که، بود زمانی خورد. تیر آخر شیشه تصور و مقاومتم ترک می

 .کرددهامم بهم دهن کجی میاژ نشان و بود روم به

اگر این جنگ، جنگ زنده بودنه چه کاری از من بر میاد؟ منی که، هیچ وقت جنگیدن و یاد 

. بود ممنوع آفتاب سرزمین تو که، جادو. بودم مختلف های جادو گرفتن یاد دنبال وهمش نگرفتم 

 کردم؟می چه باید حاال هام، ممنوعه کردن تجربه دیونه من ولی

همین هم پرسیدم اما من رو سپرد به سه مردی که، جلو روم بودن خودشون رو هاکان و آیهان و 

دامون معرفی کردن. طبق اطالعاتی که، از کتاب ها داشتم فهمیدم آیهان از سرزمین آفتابه و 

 .هاش متغیر بوددامون هم یک خوناشام سپیده اما، هاکان نشونه 

  .کردن گروهه یه نشون دیگه ازش حدسم و رد میتا می امدم بگم از فال

 :سوار ماشین که، شدیم دیگه طاقت نیاوردم و ازش پرسیدم

 هاکان، تو از کدوم گروه ماورا هستی؟ -

 :گفت و زد ای لبخندی مردونه

هیچ گروهی، من ساخته طمع خوناشام های سیاهم، تنها نیمه انسان و نیمه خوناشام، عمر  -

تونم زیر نور آفتاب بیام. شنواییم و دم میها رو میخورم، اما بوی اونون نمیابدی ندارم، خ

 .تونم ببینمنیستم و به جاش آینده رو میبیناییم مثل اونا قوی هست ولی مثل اون ها سریع

با توضیحاتش فهمیدم همون بچه ای که، تو سرزمین رویا و توسط یه خوناشام سیاه و یه انسان 

  .متولد شده

بقیه طول مسیر دامون از جنگ و اتحاد سپیدگفت، به حدی که داشتم شاخ در می آوردم، یه 

 رو هست نژادی های دشمنی و تضاد از پر که، گروهی همچنین بنیتا مشخصات با هم اون دختر

 .کنهمی رهبری
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گفت طول حرفاش بهم از بنیتا بیشتر توضیح بده. اما، اون فقط چیزایی رو میخواست تودلم می

گه، از نوع جنگ و نقشه ها گفت، از قدرت های گروه های دیگه، و که، یه فرمانده به سربازش می

از وضعیت قرارگاه امن و حتی از، خیانت یکی از خوناشام های سپید و نگهبان بانوی طبیعت 

 .گفت، اما چیزی نبود که، من دنبالش بودم

به نشان مشترکم با بنیتا یا از کنجکاوی که، گرده دونم این همه پیگیر بودن من، بر مینمی

 .خوام بدونم چرا رهبری جنگ به این بزرگی رو روی دوش یه زن گذاشتنمی

هرچند ماورا پر بود از، ملکه ها و الهه های قدرتمند اما، انتخاب بنیتا حتما دلیل کافی داشته و 

 .کنهیه متمایز میمن دنبال فهمیدن اون دلیلم که متوجه بشم. بنیتا رو چی از بق

 من وقتی رسیدیم سویت دامون به قصد نوشیدن خون به، یکی از مهمونی های اطراف رفت.

 :پرسیدم آیهان از نشستم کاناپه رو آیهان، و هاکان و موندم

 دونی؟چی درمورد ملکه قدرت می -

 :سیب قرمزی از روی میز قاپید و گاز بزرگی بهش زد و با دهن پر گفت

دونم که، یه بانوی شجاع که، هستم. در همین حد میروز بیشتر نیست که، کنار ایشونمن چند  -

 .گذرهبرای هدفش از جونش هم می

 وقتی ناامید به پشتی کاناپه تیکه زدم. و نگاه پر سوال و درموندم رو سمت هاکان سوق دادم.

 :گفت دید ور نگاهم

 خوای بدونی؟چی می -

 شه و دلیل این که، چرا اون؟، به اون مربوط میهمه چی، یعنی هر چیزی که -

 :با خنده تاسف بار سرش وتکون داد و گفت

 .دونهخوای بدونی رو فقط خدا میمرد حسابی اینی که، تو می -

  تموم شوقم دود شد و رفت هوا، یا به قول معروف بادم خالی شد. ولی اون ادامه داد

ل و با درایته و همه اینا از سرنوشتی که، براش مقدر بانو بر خالف سن و ظاهرشون یه آدم عاق -

 .گیره. من تو آینده جنگ بزرگی دیدم که، همه چی بستگی به تو و بانو دارهشده نشأت می
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 به باید ها ما و شدن تایین آینده اتفاقات بزرگه، بلوف یه مطمئنم آینده از بگم دونی این کهمی

بانو و هدفش مطمئنم ولی از یار  از بخوریم شکست یا بشیم پیروز تهش که، بدیم مسیر ها اون

 !کمکی ایشون که تو باشی، نه

سرنوشت برای جفتتون از، دشواری و سختی ها نوشته هردوی شما آدمای با تجربه ای هستین. 

 !کنی اعتماد بانو به کنم،ولی تو، هنوز بالتکلیفی دمیر خان بهت توصیه می

شجاع نیست تو هر شرایطی که، پیش امد تنهاش نذار حتی هیچ کس اندازه ایشون دلسوز و 

رسی به اون رویاهایی که، بخاطرش کسی باورت وقتی که، همه بهش پشت کردن. کنار ایشون می

 .نکرد

دوم هم تو که قلم سرنوشت برات از عشقی نوشته که، رسیدن بهش سخته و اینم هم من می

 !میره.چون تالشی نکردی که بخوای دل بسوزونیهرچی آسون به دست بیاد آسون هم از دست 

اون آدمیه که، جلو آنجل ایستاد و حرفش و زد و جلوی تنبیهش هم سرخم نکرد.  دمیر خان، بانو

 برای پیدا کردن تو، از عشقش گذشت چون وجود تو باعث پیروزی تو این جنگه و برای نجات

 .افرادش قلبش رو زیر پا گذاشتجون

 زنی قابل ستایش نیست؟ به نظرت همچنین

حرفای هاکان تامل برانگیزه بنیتا برام اون کتاب کشف نشده ای که، هر ورق جلو میرم منو 

سرنوشت جنگید من هم  با شهنمی ها وقت خیلی》گفت:کنه. بنیتا راست میشگفت زده می

 با که، بودم فکر تو 《شه نه بنیتا پیروزباید مدارا کنم. تا نبازم، با لجبازی نه این کابوس تموم می

 .شدم بلند جام از بنیتا و دامون ورود

 (بنیتا)

هنوز چند قدم دور نشده بودم که، یاد هاکان افتادم و وردی خوندم و جادو رو ازش برداشتم. با 

 نجات جونم بهم ثابت کرد قابل اعتماده،

لی وارد دنیای ماورا دونه چی بهش گذشته که، حاضر بود بمیره ودوباره یاد دمیر افتادم خدا می

نشه. با بوی خاکستر افکارم و پس زدم و رفتم. سمتی که، خوناشام های سیاه بودن با دیدن دو تا 

 .خوناشام تازه کار لبخند عمیقی رو لبم نشست
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و بدون اینکه متوجه بشن بهشون نزدیک شدم و به سرعت تخلیشون کردم. و بعد خاکسترشون 

 .کردم

 .سرحال شدم انگار جونی دوباره گرفتمبعد نوشیدن خون حسابی 

که، دمیر هم راضی کردم و االن وقت برگشت به قرارگاه امنه با سرعت خودم و به با فکر این

 اون قبل و انداختم باال براش سویت رسوندم که، مصادف شد با امدن دامون بدون حرف ابروهام رو

 .شدم سویت وارد

  :جهی نکردم رو هاکان و آیهان گفتمدمیر با دیدنم از جاش بلند شد اما تو

جا نیست. من هم بلد نیستم از شما باید برگردیم نه از راه عادی بلکه از تله پورت لیندا این -

 .کسی هست که بلد باشه

 :گفت دمیر طوالنیه، راهمون سرشون رو به نشونه منفی تکون دادن تا امدم بگم راه بیفتیم

 .من بلدم -

 :امه دادبهش نگاه کردم که اد

این چیزها تو سرزمین آفتاب ممنوعه بود منم یه تابو شکن بودم فقط ادرس تقریبی مقصد رو  -

 .خواممی

 تله هم دمیر و. کنن جمع رو سرم رو تکون دادم وبهش گفتم و منتظر شدم بقیه هم وسایلشون 

 زندگیم یاد رو من سیاهیش شدم خیره پورتتله گودال سیاهی به بود کرده فعال رو پورت

 .انداختمی

همگی وارد تله پورت شدیم هنوز چند ثانیه بیشتر نگذشته بود. رسیدیم با دیدن اطراف و یه 

 .کردممی حس قلبم تو بدی دلشوره نزدیکیم حساب سرانگشتی فهمیدم به قرارگاه 

 دادم قلبم از شدت استرس همین حاال، سینم رو بشکافه و خودش رو پرت کنه بیروناحتمال می

 .ی خشک شدم. کشیدم و به سرعت سمت قرارگاه دویدمها لب روی رو  زبونم

و چیزی رو دیدم که نباید، انگار قدرت تکون خوردن نداشتم. صحنه رو به روم حکم مرگ من 

 .بود

شد تعداد زیادی از، افراد اتحاد، روی زمین افتاده بودن و یه تعدادیشون زخمی بودن و باورم نمی

 .هایی بودن که، چهره تک تکشون رو به خاطر داشتم بیشترشون جنازه
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طور قطره بعدیش، من مسئول جون این ها بودم ولی نبودم قطره اشکی از چشمم چکید و همین

دونه چقدر درد کشیدن و بعد، روحشون به سرزمین فاخته که، ازشون محافظت نبودم. خدا می

 .رفته

مه جون یا بی جون یکی از، اعضای خانواده یا می ترسیدم قدم بعدی رو بردارم و، یه جسم نی

  .دوستای نزدیکم رو ببینم. دیگه توان داغ تازه ای رو ندارم

 .هرچند از دست دادن افرادم کم، از اون داغ نیست

 شدم عمارت وارد   با این فکر اشک هام باهم مسابقه گذاشتن. برای نمک شدن رو زخم قلبم،

 .کردمی رسیدگی ها زخمی به شتدا هایکا و بود بهتر وضع اونجا

با دیدن عمو و خانوادش که، سالم بودن نفس راحتی کشیدم. یهو یاد اعضای گروه کیان افتادم. با 

 .یه نگاه کلی همشون رو دیدم. اما اون نبود، سعی کردم این بار با دقت بیشتری نگاه کنم

کرد قلبم به چشم هام ش نمیزد. ولی، پیداشاید ببینمش اما، نبود چشمام دنبالش دو دو می

کرد. اما، واقعیت این بود که کرد. بهتر ببینه، مغزم فکرای منفی لعنتی رو رد میالتماس می

دیدمش، شاید رفته پشت ساختمون برای کمک، اره همینه! لیندا که، از کنارم داشت رد نمی

 .شدمی

، این اما رسیدل به نظر میدستش رو گرفتم تازه متوجه حضورم شد. خیلی به هم ریخته و هو

االن مهم نبود. زبونی رو لبای خشکم کشیدم و سعی کردم بغض تو گلوم رو هول بدم عقب ولی 

 .زیاد موفق نبودم

 :با صدای خش دار گفتم

 !کیان کجاست؟ -

جواب من سکوت یهویی سالن بود و سر پایین افتاده لیندا، این جواب من نبود نه، نبود با فریاد 

 :پرسیدمدوباره 

 !لیندا پرسیدم کیان کجاست؟ -

 .بانو، من... من..متاسفم ما ایشون رو، از دست دادیم -
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به گوش هام اعتماد نداشتم. این امکان نداشت که ،کیان منو تنها بزاره! اون همین چند ساعت 

 یعنی است زنده اون. است احمقانه حرف یه فقط کرده ترک قبل سالم کنارم بود. این که من رو

 .شدصدای لیندا تو سرم تکرار می اما باشه زنده باید

 (ما ایشون رو از دست دادیم)

این جمله چقدر زهر داره که کامم و زهر کرد. مگه چقدر قدرت داره که، تو قلبم یه حفره عمیق 

 .ایجاد کرد این جمله توان این که، جون من رو هم بگیره داره

انگار نفس کشیدن تو هوایی که اون  انداخته، زمین به کوه بلندترین از انگار کسی بی هوا من رو

خواست پرواز کنم و برم جای دور از این دنیای لعنتی و بی نیست سخت ترین کار ممکنه، دلم می

رحم ولی، پر پروازم و بریدن، ریه های بی چاره ام خالی از اکسیژن بودن و من داشتم جون 

 .پر کشیده بود، اما سیلی که تو صورتم خورد دادم برای رسیدن به نیمه جونم که،می

مثل شوکی عمل کرد و راه نفسم رو باز کرد درد داشت اما، نه دردناک تر از مرگ، عشقی که ازم 

 .گرفتن

با تموم وجودم اسمش و صدا زدم بلکه بیاد و من و از دست این کابوس وحشت ناک نبودنش 

بطالنی کشید رو فرضیه های احمقانه ذهنم، اون رفته نجات بده اما، هق هق مردونه سیامند خط 

 .بود و من و با غم بزرگی تنها گذاشت. غمی که، پایان نداشت

  .کردنبا زجه های من بقیه هم گریه می

کیان کجایی ببینی سمفونی زجه های من گریه های دیگران الیق دردناک ترین و تلخ ترین نوبل 

  .تونه باشهسال می

 :صدای لعنتی آنجل به گوشم رسیدبین اشک هام 

بهت گفتم فراموشش کن نکردی. که هیچ، تو روی منم ایستادی اینم جواب ایستادن جلوی  -

 .کسی که بهت قدرت داده

 :با اشک فریاد زدم

 قوی فرصت بهم نکردی ضعیف منو بود کیان که ضعفم نقطه گرفتن با تو آنجل ازت متنفرم! -

 .دیمی پس هم بد لعنتی میدی پس رو کارت این جواب دادی شدن
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 .هقم اجازه نداد بیشتر از این برای منفور ترین فرد ماورا خط نشون بکشم -هق

پچ هاشون هم مهم نبود. تنها نکته مهم زندگیم کسی بود که، از  -نگاه متعجب بقیه مهم نبود پچ

 .من گرفتنش

 سوختم دل امدننمی بند هام اشک اون هم فقط بخاطر این که بهم بگن قانون ،قانون هستش.

کیان فقط عشق من نبود، کیان  ضربه بدی خوردم هم از دشمنم هم از خودی،گرفت. روم نمیآ

 .انگیزه و قدرت من بود

 تموم. کردن دریغ ازم رو من دلخوشی تنها کیان همه کس منه بی کس بود و چه بی رحمانه 

جمله هایی که، زخم  .شدنمی ردیف ذهنم تو بودم نگفته بهش که ای عاشقانه های جمله

 .ریزشون بند بیادکردن تا خونشدن و هیچ وقت دَلَمهِ نمیمی

بستن. و غمگین تراژدی تموم رویاهایی که، تصور کرده بودم عین فیلم جلو چشمام نقش می

 .کنهمی درد هم، خالیت جای کیان ذاشتن.عمرم رو برام به نمایش می

ی دختری رو که، پناه آخرش بودی. تموم دنیا بوی نای غم و دروغ و دو چطور دلت اومد تنها بزار

 .رنگی میده

 (هفته بعد سه)

گذشتن و من، بی هدف ترین و غمگین ترین آدم این کره خاکی بودم. یادم نمی امد چه روزها می

 مقام و منصبی داشتم. اصال وظیفم چی بود؟

رو از دست داد اون هم برای هیچی، عزاداری من یادم میاد که، یه دختر تنهام که همه کسش 

 .هاش روح بزرگی داشتکردم برای مردی که، با تموم بدیمی

تو ماورا هم سکوت بود و سکوت، هیچ فعالیت مشکوکی نبود. هیچ جنب و جوشی نبود، انگار 

 .کردماورا هم داشت برای مرد رویاهای من عذاداری می

کستر شدن و به دنیای خا فقط موندن رویا نه چشیدن، تحقق شیرین رویاهایی که، نه طعم 

 .مردگان رفتن

  بردن خودشون با انگار روح من هم

 زندگیش، جون بی ریشه به زدن تبر و. کردن ناامید کسی بی و امید اوج تو روح دختری که
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 کرده رها خودم حال به رو من همه. بخرم جون به هم مرگش درد حاال که نبود کمی درد عشقش

 .بودن

کردن و کاری به کار من نداشتن. چندبار کیانا و سیامند امدن چقدر خوب بود که درکم می

 براشون جوابی اما، کردممی حس رو همه نگران نگاه. رفتن و نشد آیدشون چیزی سراغم اما

 داشتن؟ انتظاری چه متحرک مرده یه از نداشتم

 جنگ ؟ اتحاد؟ مگه مهم بودن دیگه؟

ی افرادم، تنها پیروز بشم بخاطر جون کیان و افرادم اما، نه حاال کیان بود نه همهخواستم من می

 .کرد از دست دادن عزیزای زندگیم بودچیزی که تو زندگی من پایدار بود و هیچ وقت تغیر نمی

دونم چند روز یا چند هفته گذشت اما، دونم چندبار خورشید طلوع کرد و چند بار غروب، نمینمی

رسید و سر چشم هام دونم داغ کیان هنوز تازه بود. زورم به جای خالیش نمیخوب می این رو

 .کردمخالی می

 به کیان، بعد روزای این تموم مثل کرد. من همدمیر امد کنارم نشست. بدون حرف نگاهم می

 .کردممی فکر کیان به و بودم خیره دور جایی

مشون رو داشتم انتقا آتیش و خانوادم نبود درد زندگی من دو بخش شده بود روزای قبل کیان که

 نه خواستممی انتقام نه اون بعد بود کیان بعد روزای دوم بخش و به اضافه دلگرمی حضور کیان

 فاخته، ملکهمردگان سرزمین به هستن عزیزام همه که، جایی برم خواستممی فقط من تالفی،

 .نبود قشنگ اسمش که جایی

دلخواهی بود چون همه کسایی که، دوسشون دارم اون جا حتما منتظر من اما برای من سرزمین 

خواست سرش داد بزنم. بگم تنهام . با صدای دمیر از، دنیای شیرینم بیرون امدم. دلم میهستن

 .بزار خلوتم و به هم نزن

 و گناهه بی اونم دونستممی اینم ولی اگه تو نبودی اون قانون مسخره نبود. االن کیان زنده بود

 .دم نه اینکه بخوام نه، انگار صدام رو گم کرده بودمکر سکوت بازم آنجل، قربانی

دونم هرچی که بود از این وضعیت شاید هم تارهای صوتیم به خوابی عمیق فرو رفته بودن. نمی

 .راضی بودم
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به خوای تموم کنی این راه بی هدف رو، و برگردی کافی نیست این همه سکوت و اشک؟ نمی -

 از حرف کردی.جا، اون روز که خوب سخنرانی میمسیر درستی که بخاطرش من رو آوردی این

 بود؟ من کردن خر برای و کشک همش. زدیمی بقیه جون نجات و بقا

 .شدرفت و به فریاد تبدیل میصدای دمیر رفته رفته باالتر می

ذاری برگرده زندگی و هدفت یه نفر نمیکجا قاییم کردی اون دختر جسور و قوی رو، برای چی  -

 کردی؟ بغل غم زانوی نبودنش با بود که

 :زدسکوت من انگار نفتی بود رو آتیش عصبانیتش، چون یغم و گرفت و فریاد می

جواب من رو بده هرچی که گفتی دروغ بود؟ بتی که از خودت برای بقیه ساختی رو با دست  -

 داری چند نفر برات مونده؟کنی؟ اصال خبر های خودت نابود می

بازهم جواب من سکوت بود که، این بار سیلی محکمی تو صورتم زد. انگار بعد اون سیلی حرفاش 

 .فهمیدمشونشنیدم بلکه میرو فقط نمی

 ی بد ذات نامرد و دروغگو خودت و پشت شعار قاییم کرده بودی اره؟ی محترمهبانو معظمه -

 دمیر چرا  ی صوتیم از خواب بیدار شدن و زیر لب اخی از درد گفتم.سیلی دوم و زد و انگار تار ها

 رسیدن؟نمی دادم به سرخم و طالیی های پروانه و زدمی رو من

 .انگار اون ها هم من رو ترک کرده بودن

 :بازوهام رو گرفت و تکونم و داد و سرم فریاد کشید

خوب دادی ولی، تو روزای سخت  تویک خودخواه دروغگو و عوضی هستی. به همه قول روزای -

شنوی اره؟ کیان حق داشت که، تنهاشون گذاشتی. بخاطر عشقت همه رو فدای کردی. می

 .همچین زن پلیدی و دوست نداشته باشه

جمله آخرش از بقیه حرف هاش بیشتر تحقیرم کرد. یادم آورد مسیر عاشقی من یه طرفه بود. من 

زدم و اون، تو فکر کس دیگه توجه بود. من براش بال بال میدادم برای کیان و، اون بی جون می

 .بود

 .این من بودم که عاشقش بودم. دمیر و هول دادم عقب و مثل خودش فریاد زدم

دونی از پناه آخر تا حاال، حال دلت و گره زدی به حضور دونی از عشق؟ تو چه میتو چه می -

 یدت آوار بشه روی سرت؟کسی و با رفتنش کاخ باور ها و اعتقادات و ام
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 فریاد هم اون بود اخمو و عصبی هنوز صورتش میمیک چشم های دمیر برق خوشحالی داشت. اما

 :زد

دونی پناه آخر چیه به حرفای خودت اعتقاد داری؟ اگه داری چرا همه رو فدای یه تو چی می -

رادت هم تلف بشن اونا کنی. تعداد زیادی از افرادت به اضافه کیان نمردن که، باقی افنفر می

 .خونشون ریخته نشد و صالخی نشدن برای هیچی، هنوز جون آدما و افرادت به تو بستگی داره

 حق همین چند کلمه کافی بود تا به خودم بیام. من حق داشتم عذاداری عشقم رو بکنم، اما

 .بگیرم بازی به رو کسی جون نداشتم

 .شدمی داشت فدا چند میلیون آدم همحق با دمیر بود. جدا از باقی افرادم جون 

 (دمیر)

که بعد، چند هفته تونستم سکوتش رو بشکنم. خوشحال بودم البته، یکم زیاده روی کردم. از این

امیدوارم زودتر، سرپا بشه وگرنه هیچی از  .ولی انگار می ارزید چون، بعد حرفام به فکر فرو رفت

 .مونهاین اتحاد نمی

دونم این بار برخالف این چند هفته جدا از کیان به، کمی فکر کنه. و میگذاشتم تنها بمونه و 

کنه اون فقط کمی به سرزنش نیاز داشت. که، وجدانش از خواب غفلت بیدار بقیه هم فکر می

 .بشه

گذشت از ماهیت این دختر این چند هفته فرصت خوبی بود. برای شناختن بنیتا و هر روز که، می

 .ا سن کمش کوه صبر و استقامت بودشدم. بشگفت زده می

کرد، دامون از سر سختی بنیتا مخصوصا وقتی زن عموش با بی قراری از وضعیت بنیتا گله می

 شدن قوی فرصت تحمل با کرده وگفت که با سن کمش آسیب ها و زخم های رو مخفی میمی

 اندازه به که، کردمی سرزنش و خودش دامون، جمله هر با، چاره بی زن اون و دادهمی خودش به

 .داشتهن بنیتا به توجه کافی

 این اگه دونستممی من ولی،. بود کرده حتی عموش پشیمون بود از این همه سخت گیری که

 بنیتا جای االن پا و دست بی و لوس دختر یه قوی، دختر این عوض نبود رفتارها این و چیزها

 .بود
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یه حادثه نیستن. اون ها مسائلی با حساب و کتابن اتفاق هایی که، تو سرنوشتمون می افتن فقط 

گیره یا خودمون، بنیتا به طور غریزی یه که، برای فردا ها به کارمون میاد. یا غریزه ما درس می

 .دختر سخت و قوی بار امده و مدیریت بحران هم یاد گرفته

 و درد از دنیایی که، حرفی سه کلمه این از امان عشقه، بخاطر هم اون االن فقط شکننده شده

تین شیرینی تلخ، اگه بیاد تو زندگیت میشه ضعفت، میشه نقطه  شیرین عذاب این.پشتشه لذت

 .کنی امنه اما پر از تشویش هستشامنی که خیال می

 بعد حاال و کرد نابود رو من خانوادم گرفتن هدف با آنجل و خانوادم عاشق بودم، عاشق من هم

دیگه است. عاشق  یکی عاشق که تپهمی دختری برای که شنوم،می رو قلبم تپش صدای ها، مدت

 .کنهمی زندگی من دلبر قلب و ذهن تو ولی کسی که االن زنده نیست

 که من من،ٔ  حسم به بنیتا، یه عشق حساب شده و از روی شناخته و این نشان مشترک شده ما

 به من. بیاد نظر به دار خنده شاید منه سهم بنیتا که. بشه ملکه قلبم و فکر تو شرط و قید بی

 .فهمیدم هاکان های حرف با شه که، بنیتا عاشقشهیم حسودیم کیان

 کیانه که، فکرش با رو بنیتا بشم مجبور ممکنه رسیدن به عشقی که سهم منه آسون نیست و

 و نشستم پنجره لب بنیتا، کردن ناراحت برای بشه دلیلی حسادتم که ترسممی این از و کنم قبول

 :دمکر زمزمه رو حافظ شعر از مصرع چند اختیار بی

 ام که مپرسدرد عشقی کشیده

 ام که مپرسزهر هجری چشیده

 بی تو در کلبه گدایی خویش

 ام که مپرسهایی کشیدهرنج

 همچو حافظ غریب در ره عشق

 ام که مپرسبه مقامی رسیده

 از ترسیدممی بودن طرفه یه از همیشه دونم، وصف حال من بود یا وصف حال دلبر عاشق مننمی

 .میدن تنهایی و غم بوی جفتشون طرفه، طرفه بگیر تا، رابطه های یک یه های جاده
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فهمیدم حال اون کردم. حاال میی کیان حسودی میکردم. هم به مردههم حال بنیتا رو درک می

 هر که، دختری به شدمی خیره و دادمی سفارش اسپرسو یه و امدمی کافه تو روز هر پسری رو که

 .امد. یه روز که، ازش پرسیدم دلیل کارش رو جوابش تکونم داد می جا اون عشقش با روز

 ده بینمشونمی بارکه هر انگار ولی، کنهکنار هم که هستن اون خوشحاله و این منو راضی می -

 .دارم دوست رو عاشقانه تدریجی مرگ این من و شهمی کم عمرم از سال

کرد اما، هر روز با روز قبلش یه سال گذشت و پسر بازم می امد و کار هر روزش رو تکرار میچند 

 .شدتفاوت داشت. انگار هر روز خمیده تر و الغر تر و غمگین تر می

 نیومد که، روز چند. بودم بر از رو هاش العمل عکس و کنم نگاهش که، بودم کرده عادت من هم

ته، اما یه برداش مقصد بی عشق این از دست و شده عاقل گفتم خودم پیش و. کردم تعجب واقعا

 .روز اتفاقی آگهی ترحیمش رو، روی دیوار دیدم و فهمیدم عشق فراموش نمیشه

و هربار که به یک عاشق میگی فراموش کن. مثل اینه که، به قلبش حکم بدی دیگه نزنه و 

 .خاموش بشه و سکوت کنه

دارویی  علمی هیچ تو و حکمی ندارهبه وجود میاد تو هیچ دینیعشق این امری که بی اختیار 

 .نداره و تو هیچ مبحثی فرمولی نداره

ترسم از این پایانی که، ممکنه دامن سرنوشت اون پسر به تلخ ترین نوع ممکن تموم شد و من می

 .گیر من و بنیتا بشه. با صدای هاکان به خودم امدم

 .رو دعوت کردن اتاق کنفرانس، گفتن بیام خبرتون کنمها دمیرخان، بانو همه سرگروه -

 های تیکه معتقدم من. برگشته بنیتا کهاین از بودم خوشحال شدم همراهش و سرم رو تکون دادم

 بند و خودش و شکستمی و بنیتا بار اولش نبود که سالمه آدم یه، از تر محکم شکسته آدم یه

 .شناسممی که آدمیه ترین قوی اون. شدمی پا سر و زدمی

ی تو چهرش لبخندی روی لب هام نشوند. وارد اتاق کنفرانس که، شدم. اون نگاه جدی و جذبه

 حکم سالن تو بدی سکوت پرسیده که سوالی با ولی صندلی نزدیکش رو انتخاب کردم و نشستم

 .کشیدنمی هم نفس کس هیچ انگار شد، فرما

 (بنیتا)
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خورد. تا خودم و جمع کنم. وقت بود که، باید به وجدانم می حرفای دمیر برام حکم اون سیلی

برای عذاداری زیاد بود. مثال تا، آخر عمرم ولی برای نجات جون کسایی که نگاهشون به منه یا 

 منتظر سرخ اتحاد. ندارم زیادی زمان بودن خبر بی جنگ این از نجات جون آدمای بی گناهی که

 .کنم عذاداری من که، مونهنمی

اون ها همین حاال هم، یه ضربه سخت به من زدن و احتماال تا االن برای حمله بعدیشون حاضرن؛ 

اون وقت من هنوز هیچی به هیچی، به لیندا گفتم همه سرگروه ها رو جمع کنه باید یه جلسه 

 .ذاشتمفوری می

رو فرستادم  وقتی وارد شدم یه تعدادی از سرگروه ها رو ندیدم. یکهو یاد دمیر افتادم هاکان

سراغش و منتظر موندم که، دمیر و بقیه سرگروه ها باهم بیان اما فقط دمیر و هاکان وارد اتاق 

 :شدن با تعجب پرسیدم

 پس بقیه کجان؟ -

شنیدم اما انگار مثل همه سکوت کردن حتی صدای دم و بازدم نفس هاشون هم به سختی می

 :اش و صاف کرد و گفتتموم این چند وقت، دمیر جرات حرف زدن داشت صد

تقریباً ده روز بعد از فوت پادشاه خوناشام های سپید چند دسته کوچیک از خوناشام ها و یه  -

تعدادی از گرگ های سپید و گرگ های محافظ از اتحاد رفتن و چند نفر از سرزمین آفتاب هم 

 .بهمون اضافه شدن

 اتحادتون تعداد شدن جدا گروه از که هابیاون و مردن که، اونایی بدون سرانگشتی حساب با یک

 .شده اولیه تعداد نصف

اخم هام تو هم گره خورد اونا حق نداشتن اتحاد و بشکنن این کارشون یعنی خیانت، بعد از جنگ 

تقاص این کارشون رو پس میدن. بقیه جلسه رو سعی کردم رو حرفای هوتن که، مربی بود. و 

 .ز کنم. شرایط روحی افراد اتحاد بد بودهایکا که، مسئول زخمی ها بود. تمرک

کرد. من برای روحیه دادن بهشون باید، حرف نه حرف های من نه شعار هام، اون ها رو سر پا نمی

های قبلم رو عملی کنم. تا ثابت کنم فقط حرف نزدم بعد، تغیر یه سری از برنامه ها رفتم سراغ 

 .کتابخونه مامان، تا راهی پیدا کنم
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مطالعه بودم که، صدای انفجاری منو از جا پروند با نهایت سرعت از پشت بوم سخت مشغول 

 .خودم رو به پایین رسوندم در رو منفجر کرده بودن اخم هام رو تو هم کشیدم

 میشه درگیری این هستش، من برنده برگ ذارم این بار به هدفشون برسن. این حمله اون هانمی

 هام رگ تو رو انرژی حرکت فکر این با گناهم، بی افراد و کیان خون انتقام از کوچیکی بخش

 .حس کردم

دیدم انگار ثانیه ها کش می امدن؛ قبل این که همشون وارد بشن حرکت همه رو اسلوموشن می

روی نصف افرادشون مارک مرگ گذاشتم و برگشتم سر جام و با فعال کردن مارک مرگ همه اونا 

 .رو که نشونه گذاری کرده بودم

تو شوک رفتن قبل این که، به  و. بود بینی پیش قابل غیر براشون حرکت این و خاکستر شدن

 دلم اما بود کافی همشون نابودی برای من قدرت و خودشون بیان بهشون حمله کردیم

 تلفات ترین کم با دقیقه بیست از کمتر. بشم سهیم بقیه با رو کوچیک انتقام این لذت خواستمی

 .شد نابود سپاهشون ما از

با دیدن روناک و مت لبخند عمیقی رو لب هام نشست سرمو بین یال های نرم و بلند روناک بردم 

 .و با عشق نوازشش کردم

و بعد بوسه ای روی پیشونیش زدم. و اجازه دادم مت روی دستم بشینه چقدر دلتنگشون بودم. 

ه دادم اخباری که، جمع پرهای چشم نواز، مت رو دست کشیدم بعد چند دقیقه دلتنگی اجاز

 .کرده بودن رو بهم منتقل کنن

 من به کهاین از بعد. شدممی زمین نقش نبود لیندا اگر و بعد شنیدن حرف هاشون شوکه شدم

 .شدم خارج خبر شوک از تازه رسوندن، خون بطری چند

 سرخ سپاه اتحاد افراد کردن، ترک جا در حالی که، نصف افراد من مردن و تعدادی هم من رواین

 !اجنه ها و ها غول حضور با هم اون بود شده برابر دو

رسه باهاشون مبارزه کنم. خدایا چرا من چطور با سپاهی که یک سوم تعداد اون ها هم به زور می

 باشه خوب خوادمی همیشه کار اونی که، قراره تو مسیر درست قدم برداره سخت تره چرا اونی که

مدم با ا بیرون فکر از لیندا نگران صدای با. میشه سبز راهش جلو مشکل کلی بمونه خوب و

 .ناامیدی نگاهش کردم
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 بانو، حالتون خوبه؟ -

شدم تو باتالق ناامیدی و هیچ راه خوب بودم؟ نه، نبودم حالم بدتر از همیشه بود. داشتم غرق می

اسب این ماموریت رسیدم که من مندیدم. داشتم واقعا به این نتیجه مینجاتی جلو روم نمی

 .نیستم

 پناهم؛ بی ضعیفه دختر این من و گفتممی شاید حق با دمیر هستش، من اون چیزی نبودم که

 جااین بقیه نجات برای من شاید. بود هامضعف همین نخواست منو کیان که، این دلیل واقعا شاید

 .بشم عبرت درس که اومدم من شاید. نبودم

میده خوب که دقت کردم دیدم لیندا و دمیر با نگرانی بهم نگاه حس کردم یکی داره تکونم 

شد کمی برای جواب دادن گیج و دست پاچه به نظر کنن. تمرکز نداشتم و این باعث میمی

 .برسم. این بار دمیر بود که، سوال لیندا رو تکرار کرد

 بنیتا، چی شده؟ -

شه ولی هم بزنم مشکلی حل نمی با سکوت من دردی و دوا نمیشه. همون طور که، اگه حرفی

 .طوری شاید کمی سبک بشماین

 :با صدای تحلیل رفته گفتم

 .این جنگ، جنگ بقا نیست، جنگه با شرافت مردن هست -

 :گفت وری یک خنده با و انداخت دمیر با لودگی نگاهی به من

 زنی؟نکنه بین درگیری سرت به جایی خورده؟ این چه حرفیه که می -

نگاه جدی و قیافه درب و داغونم کار خودش رو کرد. چون با نگرانی کنارم زانو زد و اما انگار 

  :گفت

  قضیه چیه؟ -

 :آهی کشیدم و گفتم

اتحاد سرخ، متحدهای جدیدی از غول ها و اجنه ها پیدا کرده این در حالیه که اتحاد من یک  -

 .سوم تعداد اتحاد سرخ هم نیست

ش سرزن رو خودم بار چندمین برای من و نگاه کرد ناباور به من قیافه او هم تو هم رفت. لیندا

 .کشوندمکردم. چرا که، به جای نجات جون بقیه داشتم اون ها رو به کام مرگ می
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 .کردخواست و یک دنیا فریاد که، تو گلوم سنگینی میدلم یه جای خلوت می

دونستیم و امید تو عاقبتش رو میکردیم که، وسط حیاط نشسته بودیم و به فرداهایی فکر می

دلمون مرده بود. مرگ برای من مهم نبود و نیست. من آخر خط بودم اما بقیه چی؟ بقیه هم مثل 

 من چیزی برای از دست دادن ندارن؟

 .بشه جلب بهش توجهم و بگیرم فاصله صدای دمیر باعث شد از، کش مکش های درونیم 

 حیوون های معمولی متفاوته از کدوم سرزمین امدن؟ بنیتا این اسب و پرنده ظاهرشون با -

سرم رو گذاشتم رو زانو هام و همون طور که، با تیکه چوب تو دستم اشکال نامفهومی رو، روی 

 :کشیدم.گفتمزمین می

 .اون ها از جایی نیومدن، من ساختمشون -

 قدرت کردم فکر خودم با و دیدم سنگر بهترین رو سکوت چیزی نگفت و به فکر فرو رفت من هم

 و بازم تعداد و قدرتمون کمه، اونا تعداد سوم دو میشه هم رو اتحادم کل با و من

 .کردماز هر طرفی به این جنگ فکر می

که پایان این قصه بخاطر من و گرفت از، اینشانسی نداریم و هر بار بیشتر از قبل دلم میدیدممی

 .دمیر از جا پریدم و زیر لب زهرماری نثارش کردماشتباهاتم داره تلخ تموم میشه. با فریاد 

 .هستش باز هنوز فهمیدم، فهمیدم راه نجاتمون -

  :با حرص بهش نگاه کردم و گفتم

 کشف که، حلی راه حاال جناب پرفسور آروم تر هم ابراز امیدواری کنین ما متوجه میشیم -

 !چیه؟ کردین

رفام چیزی از ذوقش کم نکرد. چون با اشتیاق دمیر اونقدر هیجان زده بود که، حتی تیکه تو ح

 :پرسید

 .برای ساختن هر موجودی نیاز به چی داری -

 :کالفه آهی کشیدم و گفتم

 !قدرتم و قوه تخیلم -

 :با زیرکی پرسید

 !تونی با قدرتت خلقش کنی؟یعنی تو تخیلت هر موجودی باشه می -
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 :کردم تا خواستم فکرش و بخونم گفتدر جوابش سرم و تکون دادم. و با ریز بینی نگاهش 

تونه موجوداتی باشن که دنیا به خودشون کنی؟ سپاهی که میپس چرا یه سپاه جدید خلق نمی -

 !ندیده مثال غول هایی از آب و آتش یا از ترکیب دو عنصر؟

حق با دمیر بود چرا به فکر خودم نرسید. با ساختن موجودات جدید هم روی قدرتم بیشتر کنترل 

کنم. هم میتونم تا حدودی ضعف و کمبود نیروی اتحادم و جبران کنم. به نگاه منتظر پیدا می

 .لیندا و دمیر لبخندی زدم و موافقتم رو اعالم کردم

انگار دمیر انتخاب شده که، هرجا کم آوردم و ناامیدم من رو کمک کنه. تا حاال به زبون نیاوردم 

دیگه نگاهش مثل روزای اول رنگ  .ید و شرطش ممنونمولی، قلباً از حضورش و کمک های بی ق

 تالش هدفمون برای گروهم و من پای به پا بقیه کنار خالصانه و و بوی شک و دو دلی نمیده

 .کنهمی

کنه کاش بود و به این اوضاع قمر در عقرب با ولی از همه بیشتر جای خالی کیان اذیتم می

بدخلقی هاش هم تنگ شده، کاش کنار کسی که،  داد. دلم برای اخم هاش وریاستش نظم می

 .بود عاشقم قلب گرمی دل هم حضورش بود، ولی دوسش داشت بود و ازمنم دور و متنفر بود،

 بخرن جون به رو حسادت و درد و عذاب حاضرن خاکی کره دونم چند نفر مثل من روی این نمی

 .باشن راضی دلبرشون خالی تو و نیمه و نصفه حضور به ولی،

چند نفر مثل من حاضرن عشقی رو تو دلشون نگه دارن که، عاقبتش گره کوریه که به دست 

 شه؟کسی باز نمیهیچ

 .با صدای آئین از فکر بیرون اومدم. کسی جز اون رو ندیدم

 کردی؟به چی انقدر عمیق فکر می -

  :در جواب حرفش پرسیدم

 پس بقیه کجا رفتن؟ -

 :گفت برداره که نگاهش روبدون این

 .وقتی اومدم کسی دورت نبود -

 :چیزی نگفتم که، ادامه داد

 خوای به پیشنهادم فکر کنی؟حاال که، کیان نیست بازم نمی -
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 :نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 هستم کنم شاید، بفهمیش من از چیزی کهیه بار قاطع بهت گفتم. ولی بازم برات تکرار می -

 .مبش گرگینه خوامنمی و ام راضی

 .بدون تغیر ماهیتت با من باش -

 :با عصبانیت طرفش برگشتم و گفتم

خوای آینده گروهت رو اوال که، من هیچ حسی به تو ندارم دوما، چرا با یه تصمیم اشتباه می -

  کنی؟نابود کنی سوما، چرا داری احساس و غرور سودا رو خورد می

  :با ناراحتی بهم نگاه کرد و گفت

 بیوفته؟ خطر به گروهم آینده چه کار کنم کهخوام مگه می -

ببین آیین تو باید یه جفت مثل سودا داشته باشی که، بتونه برات وارثی بیاره از خون خودت  -

که، آلفا جانشین تو باشه. من یک اَبَرخوناشام هستم به طور غریزی با جنس تو دشمنم، برای من 

ه خورشید از غرب طلوع کنه. به جای این، شه مگر این کو تو هیچ وقت جفت شدن معنا نمی

  .فکرهای احمقانه به خودت و سودا فرصت بده

 میگی؟ رو راستش بپرسم چیزی یک -

 :گفت مکث کمی سرم رو به معنی اره تکون دادم و منتظر شدم حرفش رو بزنه. با

 هستش؟یکی از اون دلیل هایی که باعث میشه من رو نخوای این پسره تازه وارد دمیر  -

دونم چرا این قلب لعنتی ما، همیشه درگیر کسایی میشه از شدت غم، تو صداش دلم لرزید. نمی

خوام، خواست منی که کیان رو میکردم. اون من رو میکه اشتباه هستن، حالش رودرک می

دونم حسش به من کیانی که نیست و این درحالیه که من جفت دمیرم، جفت مردی که نمی

 چیه؟

 فکر سودا با رابطش به تر جدی طوری این فهمید که جفت دمیرم شایداید میآئین ب

 :کرد.نفس عمیقی کشیدم و بازدمش رو پر سر و صدا بیرون دادم و گفتممی

 .من و دمیر باهم نشان مشترک داریم و اون جفت هستش -

 .وش شدبه وضوح جا خوردنش رو دیدم و اون کور سوی امیدی که ته نگاهش دو دو میزد خام

 .و با بی رحمی تیر خالص رو زدم
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شدم بین دمیر و تو یکی رو انتخاب کنم. قطعا مجبور می اگر و نبود هم من جفت اگه حتی -

 .نداره وجود تو برای سودا از بهتر انتخابم تو نبودی، آئین 

 .بعد هم بدون توجه بهش ازش دور شدم

فهمید با من، ما راهی برام نذاشت باید میهام غرورش رو خورد کنم. اما دوست نداشتم با حرف

 .نمیشه و جفت اون فقط سودا است

 تو کنم غرق و خودم خیال فراق با تونستممی و جای خلوت و بزرگی بود به پشت عمارت رفتم

 به دنیا که موجوداتی باشن گانه چهار عناصر و تخیل از تلفیقی که جدیدم سپاه ساخت و تمرین

 من، بختی تیره و بدبیاری همه این تو امید، روزنه یه شدن پیدا بود خوبی حس ندیده؛ خودش

 .کشیدم کار از دست هوا شدن تاریک با سخت مشغول بودم که

و به ثمره کارم نگاه کردم چهار گروه غول عظیم الجثه از آب و آتش و خاک اما، دسته چهارم 

متضاد تشکیل شده بودن. نزدیکشون رفتم و متفاوت تر بود. غول های که، از دو عنصر متفاوت رو 

. اون ها بخشی از من و قدرت من هستن، پس فرقی با بچه های که، مثل یه مادر نوازششون کردم

 .تونستم داشته باشم ندارنمی

تعدادشون کم تر از تعداد انگشتای دو دستمه ولی برای شروع خیلی خوب پیش رفتم. مت و 

ن بمونن و خودم با خستگی راه عمارت رو، در پیش گرفتم. دلم به روناک و خبر کردم که کنارشو

 .شدت خون تازه و داغ خوناشام سیاه رو می طلبید

اما، واقعا انرژی برای رفتن به شکار رو نداشتم. پس ترجیح دادم از خون بچه های گروه خودم 

 .تغذیه کنم. کسی تو سالن نبود حوصله نداشتم دنبال دامون و سیامند بگردم

بدون حرف به طرف کیت های خون، تو یخچال مخصوص خودم رفتم.که، هایکا برام درست کرده 

شد بود. و دو پاکت خون برداشتم. با نوشیدن جرعه اول بغضی سنگین تو گلوم خونه کرد. مگه می

 .و نشناسمرمن، عطر خون کیان 

یه پاکت رو  .نداشتم خودش نبود اما خونش رو برام گذاشته بود. دیگه میلی به خوردن خون

خوردم بغضم بزرگ ای که، میرعهج هر با و برگردونم سر جاش، و سمت پشت بوم عمارت رفتم

 .شد و راه نفسم تنگ تر، انگار این بغض لعنتی قصد ترکیدن نداشتتر می
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پله های آخر هم طی کردم و با خوردن نسیم، خنکی به صورت ملتهبم سد اشکام شکست.و اشک 

شد بدون توجه به اینکه بقیه صدام کردن. کاش میگونه های داغم سرسره بازی میهام روی 

 .بشنون، فریاد بزنم

 نیست ممکن ولی بشم خالی و. کنم عربده رو کردنمی سنگینی قلبم رو تموم دلتنگی هایی که

 .شده عوض بهم نسبت همه ذهنیت کافی اندازه به

میاره، بی صدا گریه کردم مثل تموم سال هایی که، این کار فقط ضعف هام رو بیشتر تو چشم 

 مثل ضعیف، قویه یه بودن؛ قوی به گذشت. تقدیر من با حسرت عجین شده و من محکوم هستم

 .سست های پایه با ولی باشکوه عمارت یه

. و مشغول تمرین و ساخت تموم شب رو با دلتنگی گذروندم. و صبح بازم پشت عمارت رفتم

و شب ها  کردمن کار هر روز و شبم شده بود. روزها مثل یه، ربات تمرین میسپاهم شدم. و ای

کشیدم و تموم شب رو برای مردی که، نداشتمش عذاداری جامعه انسان گونه، به تن می

 .کردممی

 (دو هفته بعد)

هم سپاه تازه نفسم آماده بود. هم زخمی های اتحادم سرپا شده بودن.با مشورت با کمند که الهه 

 .کنه ما باشیمجنگ بود. تصمیم داشتم این بار کسی که حمله می

رده بود. اتحاد سرخ جشنی به مناسبت حضور متحد های جدیدش برپا کرده و آو خبر مت چرا که

 یا، کنم نابودش و کنم حمله بهش قوا تموم با ظاهراً حواسش به، جنگ نیست. فرصت خوبیه که

 .بشم نابود

باش دادم. کمی دلشوره داشتم. از این تصمیم یکهویی، ولی هرچی  به همه سرگروه ها آماده

 .بشه ترقوی و بیشتر صبر کنم ممکنه اتحاد اون ها بزرگ تر 

تو این مدت هرچی پیغام از طرف آنجل و ملکه چشمه داشتم. نسبت بهش بی توجه بودم. برای 

 تا باشه کنارم. کردممی خواهش سیامند از مدام. نبرن رویا سرزمین به منو خواب طریق از این که

 .داره نگهم بیدار. بردمی خوابم داشت وقت هر
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 و کردم. تو چهره بعضی ها تشویش و نگرانی بودیه گوشه ایستادم و به آماده شدن بقیه نگاه می

 با شدمی کاش. شدنمی آماده جدیت و اطمینان با هم کمی تعداد یه بودن خیال بی ها بعضی

 !بگم براشون نبرد این آخر از اطمینان

 .با صدای هاکان دست از تماشای بقیه کشیدم و به او نگاه کردم

 نگران چی هستین بانو؟ -

نگران یک چیز نبودم تو این لحظه کلی ترس و دو دلی از تصمیم تو دلم خونه کرده بود. کلی 

صمیم درستی رسید که آیا واقعا تخورد و تهش به یه سوال میسوال بی جواب تو سرم تاب می

 گرفتم یا نه؟

 :انگار ذهنم رو خوند چون دوباره به حرف امد و گفت

جدا از هر چیزی این رو فراموش نکنین شما برگزیده شدین برای اعتالل و عدالت تو ماوراء و  -

پیروزی توی سرنوشتتون نوشته شده حاال ممکنه سخت به دستش بیارین یا آسون این دیگه به 

 .گردههاتون برمیخودتون و برنامه 

بعد این حرف راهش و گرفت و رفت چیز خاصی نگفت اما دلم گرم شد و کور سوی امیدی ته 

 .دونم تهش چیه با انرژی بیشتری پیش میرمدلم روشن شد. شاید سخت باشه اما حاال که می

اد و کمتر از یه ساعت همه آماده بودن برای این.که جاسوس های اتحاد سرخ متوجه نشن همه افر

 .با تله پورت انتقال دادیم که سرعت حرکتمون هم زیاد شد

دور تا دور اتحاد سرخ رو محاصره کردیم بعد تو یه حرکت بهشون حمله کردیم؛ واز غافلگیریشون 

نهایت استفاده رو کردیم طوری که نصف افرادش فرصت نکردن خودشون رو جمع کنن و به درک 

 .م همه چیز به نفع ماست گروهی از اجنه سر رسیدنکردواصل شدن درست وقتی که فکر می

 در رو اجنه گروه فریاد این و و افسون و گروهش شروع کردن به زمزمه یک سری کلمات عربی

 به قادر سرخ، اتحاد و من اتحاد افراد از کدوم هیچ که بود زیاد صداشون طوری به بود، آورده

 .نبودن تحملش

افتاده بودن، سعی کردم تو این موقعیت بیشتر افراد اتحادشون رو گز  -با اینکه گوش هام به گز

 .مارک گذاری کنم، ولی درد گوشام از سرعتم کم کرده بود
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 تو و گذاشتم مرگ مارک رو تعدادی یک بعد چند دقیقه باالخره گروه اجنه فرار کردن و من هم

 غول و گذاشتم زمین رو دستم بود برابر ها اتحاد جفت تعداد حاال شدن، خاکستر ثانیه از کسری

 .کردم خبر رو سازم دست های

 و تخیلی های فیلم تو حتی رو ها صحنه این با اومدن غول ها انگار جنگ اصلی تازه شروع شد.

 مبهوت و مات من و خوردن می غلط هم با خاکستر و خاک و خون .بودم ندیده آمریکایی اکشن

 .زد هام دنده به پشت از محکمی ضربه کسی که کردم،می نگاه گروه دو شدن تلف به

 حمله از درد خم شدم ولی سریع به خودم امدم و گارد دفاعی گرفتم و به سمت کسی که به من

 صحنه و افتادم آورد ام خانواده سر که بالیی یاد دیدنش با بود؛ بریان برگشتم، بود کرده

 .بست نقش هام چشم جلو بود هام شب کابوس ها سال این تموم که سوختنشون

که به خودش بجنبه به موج عظیمی از خشم و قدرت رو توی رگ هام حس کردم و قبل این

 حقش آروم مرگ یک اون کنم، نابودش ثانیه یک تو قدرتم با خواستمنمی. کردم حمله سمتش

 .بشه نابود بعد و بکشه عذاب ذره -ذره باید نیست،

خورد تا این که بیشتر بزنه با تر بودم بیشتر میهرچند تو مبارزه عادی هم ازش سریع تر و قوی 

 .حرفی که زد دیگه طاقت نیاوردم

 جلو کنممی نابود رو عزیزات تک -تک اول کردی، نابود رو امطور که خانوادههمون -

 .گیرممی رو جونت بعد هات،چشم

یاد دردناکش شعله های آتیش رو سمتش نشونه رفتم و تو کسری از ثانیه تو شعله های آتیش فر

 .بلند شد

سوزوندش و چند تا از افرادش شروع کردن به آب ریختن روش، اما اون آب مثل اسید بیشتر می

کردم. لذت داشت انتقام از کسی آینده و گذشته من رو من هم با لذت به این صحنه نگاه می

 .قربانی خواسته های خودش کرده بود

! بود دنیا موسیقی ترین بخش لذت لحظه اون تو من برای فریادش و سوختمی ذره -ذره

 .خواستمی که من میوقت تا مردنمی اما کشیدمی عذاب سوخت،می
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لحظه عذاب کشیدنش رو به  خواست تا ابد به این صحنه چشم بدوزم و لحظهکه دلم میبا این

خون افراد  تماشا بشینم ولی این جنگ فقط برای نابودی بریان و انتقام من نبود؛ من باید تقاص

 .بی گناهمم بگیرم

 زیر لعنتی  با این فکر از بریان فاصله گرفتم تا برم به کمک بقیه که یه غول جلو راهم سبز شد.

 .گرفت مشتش تو رو من کنم، پرواز خواستم تا و گفتم لب

حتی پروانه های سرخ و طالیی هم نتونستن جلوش رو بگیرن با اون قیافه کریحش به من لبخند 

 زودترین دونستممی و شنیدم رو هام استخون شدن زد و پرتم کرد روی زمین، صدای خردکجی 

 .ان برای ترمیمم حداقل یک ساعت دیگه استزم

نفسم رو به سختی از  .که غوله دوباره سراغم بیاد، توسط سه غول اتحاد من محاصره شدقبل این

 .ر خودم دیدمسینه دردناکم بیرون دادم که همون موقع دمیر رو باالی س

با دیدن وضعیت من رنگش پرید و با سرگردونی دنبال راهی برای سر پا کردنم بود اگه 

دونستم چقدر ازمن بدش میاد می گفتم حتما عاشقمه اما با حرفی که زد تموم تصوراتم به نمی

 .هم ریخت

 بنیتا، عزیزم حالت خوبه؟ -

 :بعد با صدای آرومی زمزمه کرد

 غلطی بکنم چرا درست وقتی که فهمیدم دوسش دارم باید ازمن بگیریش؟ خدایا من حاال چه -

کردم دونستم از درد خودم گریه کنم یا به حال دمیر! حاال که به چشم هاش خوب نگاه مینمی

 و زن از دورم روزها این شناختم،می خوب رو عاشق فهمیدم دوستم داره، من چشم هایمی

 .بود پر عاشق مردهای

 )دامون(

ای دلم ریش شد، اما با مشت محکمی که دنیا به فکم زد به خودم دیدن این صحنه لحظه از

اومدم و باهاش مبارزه کردم. بنیتا دو برادرم رو به راحتی تخیله و بعد خاکستر کرد و رفت سراغ 

 .شد دچار برادرهام سرنوشت به زدن هم به چشم بابام و اون هم تو یک



 

 

 WWW.98IA3.IR 412 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

ت درد مچاله شد و دست از مبارزه کشیدم که دنیا سو استفاده ای حس کردم قلبم از شدلحظه

که قلبم رو بکشه بیرون بنیتا کرد و ناخن های تیزش قفسه سینم رو خراش داد، اما قبل این

 .خاکسترش کرد

  :مادرم ناباور اول به جای خالی خانوادم نگاه کرد و بعد با عصبانیت بهم حمله کرد و فریاد زد

مردی که خانواده ام رو نابود توِ لعنتی، توِ وصله ناجور، از اولین روز تولدت باید میتو کشتیشون  -

 .کشمتنکنی تو بچه من نیستی خودم می

رفت طوری که تحمل وزنم برای پاهام سخت گفت قدرت من تحلیل میای که میهر کلمه

 بی با و روم به رو امد و زد ارکن رو لیلی بود شده برابر چند قدرتش انگار و بود عصبی اون اما بود،

 :کرد. زمزمه کردمابود مین رو من درون از هاشحرف با هم زدمی ضربه بهم تموم رحمی

 ...مامان من -

 .زد پرید تو حرفم و ضربه آخر و به من

 .ام نیستمقاتل خانواده هبه من نگو مامان، اسم من رو تو اون دهن نجستت نیار قاتل! من مادر -

 با شد مصادف این و کرد خاکسترش و داد نجاتم بنیتا خواست قلبم رو بکشه بیرون بازهمتا 

 .کنمهام، چه فرقی داشت من االن هم انگار مردم ضربان قلبم رو حس نمی چشم شدن خیس

هاش، حق هم داشت کشید قبل مرگش من رو کشت با حرفاون زن که اسم مادر رو یدک می

 انگ بهممردم این بهتر از این بود که ام فدای نجات جون من شدن، کاش من میهمه خانواده

 .ی به خودم اومدملیل صدای با. بخوره بودن قاتل

 دامون پسرم خوبی؟ -

باید خودم رو برای دنیای مردگان آماده  اگه این زن رو نداشتم خیلی وقت پیش

بودن رو   گذاشته مسابقه باهم شدنم رسوا برای که هایی اشک جلوی تونستمنمی  کردم.می

 :بگیرم. با ناراحتی زمزمه کردم

 .من باعث مرگ خانوادم شدم -

 :که لیلی چیزی بگه بنیتا مداخله کرد و با جدی ترین لحن گفتقبل این

 تو جنگنمی بودنت زنده برای دارن که داری خانواده یک االن تو بودن تو دشمن دامون اون ها -
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 خانواده نداری؛ تعلق نفره چهار خانواده اون به دیگه سپید، خوناشام یک به شدی تبدیل وقتی از

 .ماهستیم تو

پاشو خودت رو جمع کن مرد حسابی اونی که به تو انگ قتل زد خودش و اتحادی که عضوش بود 

 !قاتل دوست های تو هستن

 نداره بودن خون هم به ربطی بودن برادر و خواهر. نیست بچه مادرو پدر بودن به متولد کردن یک

 کنه؟می خرجت داره رو هاش مادرانه طوریاین که کرده متولد رو تو عمو زن مگه

چقدر طول دونم فهمیدم، نمیفهمیدم هم نمیحرف هاش رو هم قبول داشتم هم نداشتم، هم می

 .کشید که با صدای زجه لیلی به خودم اومدم

 !مادر کن باز رو هات چشم کیوانم، پسرم -

جون کیوان رو بغل لیلی دیدم. خشکم زد، با عجله خودم رو رسوندم به منبع صدا که جسم بی

دیگه چه مصیبتی بود زمانی که پسر خودش به کمک احتیاج داشت اون داشت به من کمک این

که مقابل مادرم و خانوادم زنده بمونم. من تموم عمرم رو مدیون این زنم حاال چطوری تو کرد می

 .بود زنده پسرش االن بود، کیوان کنار من جای به اگر شاید روش نگاه کنم؟

 (بنیتا)

دونم چرا حسی زدم از جام بلند شدم و برگشتم به جنگ، نمی دامونبعد از اون حرف هایی که به 

 سمتش به فکر این با میشم؛ تر نزدیک پیروزی به قدم یک بریان شدن خاکستر با گفتمی به من

 التماس با من دیدن با نداشت کشیدن فریاد واسه توانی اما داشت جون و سوختمی هنوزم رفتم

 :گفت ضعیفی صدایی با و کرد نگاهم

 !تونمنمی دیگه بسه بکش راحتم کن، من رو -

پوزخندی زدم و زیر لب با کمال میلی گفتم و خاکسترش کردم که ناگهان نور قرمز رنگی که 

 گرفت رو جنگ میدون دور تا دور و تابید بود عمارتشون دیوار روی که سرخ اتحاد بزرگ نشان از 

 .رمز محو شدق نور و شد پوردر هم نشانشون ثانیه از کسری در وبعد

به این اتفاق نگاه کردن اما کم کم صالحشون رو به زمین انداختن  اولش افراد اتحاد سرخ با بهت

شد این جنگ تموم شد. درسته تعداد کمی از و این به معنی تسلیم شدنشون بود باورم نمی

 .اتحادم باقی مونده بود اما پیروز شدیم
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م و دوختم نفسم رو با خیال راحت بیرون دادم که با صدای زن عمو به سمتش دویدم و نگاه ناباور

 .با مردی که بی جون تو بغلش بود

مردی که حاضر نشده بود تبدیل بشه چرا که با ماهیت انسانی شانس بیشتری برای رسیدن به 

عشقش داشت عشقی که چند قرن بود عاشق آلفای گَلش بود و کیوان عزیز من شانسش برای 

 نذاشت و کنه باور نخواست لیو تحقق رویای شیرینش که رسیدن به سودا بود تقریباً صفر بود،

 .بود عموزن بغل تو جونش بی جسم حاال و کنیم تبدیلش

با قدم های سست جلو رفتم نیروی شفا بخشم رو امتحان کردم نه یه بار نه دوباره چندین بار اما 

کرد. حقیقت مرگش مثل پتک تو به جای باز شدن چشماش جسم بی جونش بهم دهن کجی می

 .یک پسر عمو نبود برای من عربده اسمش رو صدا زدم کیوان فقط خورد و باسرم می

بود که همیشه از اون جای برادرهای دو قلوم بود. جای رفیقی بود که نداشتم جای هم بازی هایی

ها چند ساعت من رو داشتنشون محروم بودم. کیوان همونی بود که دور از چشم عمو بعضی وقت

 .بردبه تفریح می

سوزم خدایا مگه میگیره و بیشتر ته تموم خاطراتش بیشتر پیش چشم هام جون میحاال که رف

 من چقدر توان دارم که هنوز از داغ یه عزیز سرپا نشدم دومی رو سرم میاری؟

ریخت یغه کیوان رو تو عمو هم بلند شده بود، حتی سودا هم داشت اشک میهق کیانا و  -هق

 :مشتم گرفتم و فریاد زدم

خاطرش نذاشتی تبدیلت کنیم، پاشو نذار حداقل خاطر عشقت همونی که بهدرک پاشو به ما به -

خدا دیگه تحمل داغ تو رو ندارم پاشو قربونت اون اشک بریزه پاشو داداشی تو دیگه تنهام نذار به

 !بشم

با افتادن جسمی کنارم سرم رو برگردونم که سیامند رو دیدم که درست چند قدمی من نیمه 

 .کردهوشیار افتاده بود. کیانای بی چاره با دیدن این وضعیت داشت سکته می

از یک طرف برادرش و از طرف دیگه عشقش با بی حالی خودم رو باال سر سیامند رسوندم زخم 

 .خوردعمیقی روی قفسه سینش به چشم می
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شفا بخشم رو  معلوم بود خون زیادی از دست داده با این که انرژی زیادی نداشتم ولی قدرت

شدم که دامون دستش رو خراش داد و من بدون متمرکز کردم جای زخمش داشتم بی هوش می

 .باشم داشته زمانهم حرف از خونش تغذیه کردم تا نیروی کمک به سیا رو

 به طور خوناشام های سپیدچند لحظه بعد دیاکو جای دامون امد و بعد آریو بعد هایکا و همین

 تو رو من هق -هق و  کردم بغلش دلتنگی با شد باز سیامند های چشم کهاین تا امدنمی نوبت

 .کردم مخفی مردونش سینه

 تموم عزیزه شدم، مثل کیوان برای مترفت دیگه نابود میخدارو شکر که برگشت اگه سیا هم می

گاهم بود برای خوشحالیم حتی از اذیت تکیه کوه یک مثل و بود کنارم برادر یه مثل مدت این

 .بود نگذشته هم سادنا کردن 

ترین دغدغه اون روزهام بود اما حاال گفتم سادنا چقدر زود فراموش کردم یه زمانی وجودش بزرگ

تونم امید داشته باشم که با مرگ کیان و کیوان هم کنار بیام؟ یعنی میشه کجاست؟! یعنی می

 نکنه؟ جای خالیشون اذیتم

دونم مگه جای خالی خانوادم پر شد که جای این دو نفر پر بشه نگاهی به اتحاد نصفه و بعید می

 .نیمم انداختم و آهی کشیدم

کلی خون بی گناه ریخته شده بود تا جلوی قدرت طلبی اتحاد سرخ گرفته بشه تا آدما بدون 

ما خبرنداشتن و تو دغدغه  فهمیدن به زندگی هاشون برسن حتی یک صدم آدم ها هم از وجود

کردن و این در حالی بود که من ارزشمندترین آدم های زندگیم رو تو های خودشون زندگی می

 .این درگیری ها از دست دادم

کردم دلم برای عادی ترین کارهای روزانم تنگ بشه و برام بشن آرزو، هیچ وقت فکرش هم نمی

برای دست پخت  آروم برای سخت گیری های عموزنه برای خواب های بی دغدغه و دلم لک می

زنه که با فراق خیال بشینم و فوتبال نگاه کنم و سر خوب نبودن تیم های زن عمو، دلم لک می

 سفر خاطراتم و گذشته به جایی هر از که آخ کیوان آخ  آبی با کیوان بحث کنم و اون کم بیاره،

 !هست توش تو از ردی یک کنممی

رسه من بعد سیزده سال نتونستم جای خالی خانوادم رو زورم به جای خالیت نمی دونم تا ابدمی

 .پر کنم انگار فراموش کردن دردام اون محالیه که از من بر نمیاد
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چطوری تحمل  کنه جیگرگوشش رو به آغوش سرد خاک بسپاره؟ عموزن عمو چطوری تحمل می

ی نیست چی، چطور با نبود برادر مهربونی کنه درد نبود یکی یک دونش رو کیانا که مثل من قو

 مثل کیوان کنار میاد؟

دونی، قدر روزهایی که بهترین روزای گن تا چیزی رو از دست ندی قدرش رو نمیراست می

 محکوم حسرت به االن و زندگیم بودن رو من نفهمیدم و غرق ناشکری و غم نداشته هام بودم

 .گردهبرنمی که ای گذشته هستم،

 (بعد یک ماه)

گذره تموم گروه ها برگشتن به جایی که بهش تعلق داشتن، ماهم یک ماه از اون روز لعنتی می

برگشتیم به قرارگاه کیان خیلی اصرار بود که گروهش رو من رهبری کنم، اما نه دل و دماغش رو 

 .بشه سپید خوناشام یه جانشین خاکستری خوناشام داشتم نه درست بود که یک

بود و من دیگه عالقه ای به شکست قوانین نداشتم هوتن رو انتخاب کردم به حد  خالف قوانین

 .بردن هرچند بخاطر این پیشنهاد ازمن عصبانی شدکافی جدیت داشت و اکثرا ازش حساب می

شد که برم اون جا اما واقعا ای فرستاده میچند وقتی بود که مدام از سرزمین رویا دعوت نامه

کنم از این که مثل قبل با زور با آنجل و ملکه چشمه رو نداشتم و تعجب میتوان روبه رو شدن 

 .برن آخه آنجل آدمی نیست که کسی دعوتش رو رد کنه و اون آروم بگیرهمن رو نمی

اهلل طوری شده با دیدن دمیر مثل تموم این مدت سریع رفتم تو اتاقم، من شدم جن و اون بسم

تونیم از هم جدا بشیم و حتما باید تو یک محل باشیم، اما من نمی بودن جفت وکه بخاطر نشان 

کنه به فرار کنه و این وادارم میتاب ندارم تو چشم هاش خیره بشم نگاهش دلم رو زیر و رو می

اما انگار این بار کوتاه نیومد، چون االن پشت در اتاقم بود و من جرات نداشتم در رو براش باز 

 .چاره ای برام نموندکنم، اما با حرفی که زد 

 !کن باز رو در کنممی خواهش اومده، پیش مهمی مسئله بنیتا -

 
 (دمیر)

ها داغدار جنگ لعنتی همه به زندگی عادیشون برگشتن جز من و بنیتا و خانوادش، اونبعد از اون

 .تونم دور بشم و قیدش رو بزنمتونم از حسم حرفی بزنم نه میبودن و من عاشق، نه می
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راه پس دارم نه پیش موندم وسط یه برزخ که نه از فرداش مطمئنم نه امروزم قشنگه حتی نه 

فهمید من نزدیکشم سریع خودش رو تو هفت سوراخ قاییم ذاشت از دور نگاهش کنم اگر مینمی

هم  کردم که عاشق کسیکرد که نگاهش به من نیوفته و من چقدر احساس سرخوردگی میمی

 .کنه نگاهم هم لحظه ر حاضر نیست یککه حتی از شدت تنف

چندین بار خواستم قید همه چیز رو بزنم و برگردم به زندگی خودم اما هر بار اون دردی سراغم 

ها از این که پیوندی بین ما وجود داره امد که بار اول تو پارک جلو بنیتا حسش کردم بعضی وقت

 .تونه نابودش کنهکه فقط مرگ می

تپه و حتی قنج میره اما وقتی یاد این می افتادم که قلب بنیتا برای من نمیدلم از شوق و لذت 

 .ازمن متنفره تموم اشتیاقم کور میشه

عشق یه طرفه مثل ذره ذره آب شدن یه شمعه شاید هیچ کس متوجه درد و سوزشی که شمع 

 .کننکشه نشه ولی همه از روشنایش استفاده میمی

از روی قصد و قرض یه تیزی برداره و به جون گوشت و پوست آدم که شاید هم مثل این باشه 

 .خودش بیوفته یا شاید هم مثل مرگ تدریجی باشه که بی صدا و خاموش اتفاق بیوفته

کردم دچار حسی به نام عشق بشم .همیشه برام دورترین اتفاق به نظر هیچ وقت فکرش هم نمی

سرش شک می  ین درده به وجود عقل تودیدم که دچاره امی امد اگه کسی رو دور و برم می

دونستم عشق نیاز به عقل نداره و دیر فهمیدم اون عضوی که کارش پمپاژ خون به کردم ولی نمی

بدنه در اصل مقصر اصلی به وجود اومدن این حسه، حسی که تموم معادالت علمی و ریاضی و 

ه دچارم به عشقی که معشوق فیزیک رو به هم میزنه دردیه که درمونش معشوقه، و منه بی چار

 .بی وفایی داره

 

 و جسم هیچ عمال و مردگانه ملکه پیش کیان درسته ترسممی از این که فکرش درگیر کیان باشه

 براش زنده منه یعنی کنهمی فکر بهش و داره دوسش بنیتا که همین اما نداره دنیا این تو روحی

حتی پیش خودم دردناکه، من نسبت به بنیتا حق  واقعیت این اعتراف چه و اممرده کیان از تر کم

 .دارم حقی که ازمن دریغ میشه
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تونم کاری کنم چقدر بده آدم شرمنده دل خودش باشه عشق بنیتا اولش با اجبار شروع شد و نمی

اما فهمیدم شیرین ترین اجبار زندگیمه و از اون جایی که لذت تموم عمربه من حروم بوده باید 

 .شتنش هم بکشمدرد دوری و ندا

خواد برم تو جا ولی دلم نمیرسه که باید بریم اونیکی دو روزه پیغام از سرزمین رویا به دستم می

اون سرزمین و جواب پس بدم به بقیه که چرا جفتم از من دوره و همسرم نمیشه با خودم که 

 .خوام همین یه ذره غروری که برام مونده لهه بشهتعارف ندارم نمی

گذرونم تا کم تر به فکر دلبر بی رحمم باشم اما این فقط م رو بین کتابخونه کیان میکل روز

های لعنتیش و لبخند نمکیش برام خونم تصویر اون چشمخیال خامه هر خط و پاراگرافی که می

کنن کاش قلب و عقلم یکی نبود کاش پررنگ تر میشه و قلب و ذهنم بهم دهن کجی می

 .گرفتمی پس میزد و دستای منو یکیشون خیال بنیتا رو

اما جفتشون تو جناح اون دختر بی رحمن جفتشون انگار ساخته شدن که سلول سلول وجودشون 

رو از پا بندازن امان از تو دختر چشم رنگی بی رحم من، کاش  برای اون تقال کنه و منه بیچاره

 .یکم حالم رو درک کنی

 دل از من برد و روی از من نهان کرد

 خدا را با که این بازی توان کرد؟!

 کتاب از نوری که بودم بنیتا هوای حال تو کردممی درک وجودم تموم با رو حافظ از بیت یه این 

 .فشردم هم به رو هامپلک اجبار به ثانیه چند که بود زیاد حدی به شد ساطع روم روبه

نیست این یه پیام سلطنتی ازملکه به میز که نگاه کردم زود تشخیص دادم این یک پیام معمولی 

افشیده و عالیجناب زامیادِ شوکه به پاکت نگاه کردم چطور ممکنه اون ها از حالت اغما خارج شده 

باشند آخرین بار بریان با گروهی از جادوگران اون ها رو به خواب عمیقی فرستاده بود که سال ها 

 کسی نتونست اون تلسم رو بشکنه یعنی چی؟

 :ی با آیهان تماس گرفتم که یک بوق نخورده جواب دادبا سردرگم

 ...سالم شاهزاده دم -

 :پریدم تو حرفش وعجله گفتم
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 .خوام از چیزی مطمئن بشی و عجله هم دارم برای فهمیدنشسالم، کار مهمی دارم می -

 !خیلی خب شاهزاده آروم باشین کارتون رو بگین -

 :آیهان قابل شنیدن باشه زمزمه کردم نفسی گرفتم و با صدای آرومی که فقط برای

 !خوام بفهمم اولیا حضرت و ملکه افشیده از اغما خارج شدن یا نه؟می -

 :زد گفتآیهان با صدایی که تعجب توش موج می

 .شاهزاده شما حالتون خوبه؟ اولیا حضرت و ملکشون نزدیک به سه قرنه که تو اغما هستن -

 :و گوشی غریدمنفسم و کالفه بیرون دادم و آروم ت

خوام بی سر و صدا این قضیه رو روشن زنگ نزدم ازت تاریخ بپرسم حتما دلیلی داره که می -

 !آیهان فقط سریع باش کنی

 .چشم شاهزاده -

بدون حرف دیگه ای قطع کردم. هه شاهزاده! خنده دارترین لفظ قرن همین کلمه است. شاهزاده 

خانوادش رو صالخی کردن و راهی جز رفتن براش خلع درجه شد و ای که بخاطر هیچ و پوچ

 .نذاشتن

من از شاهزاده بودن فقط یه خون اشرافی دارم وگرنه کسی تو اون سرزمین چشم دیدن من رو 

 .دونن منی رو که دنبال راه نجات براشون بودمنداره و خیانت کار می

سر بی گناه مادر و  !ه رفتنمیر دار باالی ره اما به کی گفته سر بی گناه تا پای چوبه دار می

خواهر مظلومم بخاطر گناه نکرده من باالی چوب دار رفت و پدرم فقط نگاه کرد، خنثی وبدون 

ی سرزمین آفتاب بودن براش حس انگار که اون زن و دختری که دار زده شدن غریبه ترین غریبه

 .نسوخت اشساله هشت دختر برای یعنی حتی دلش

 
دادم خودم امدم نگاهم به دستای مشت شدم افتاد اگه کمی بیشتر فشار میبا صدای تلفنم به 

شد سریع قابل تشخیص نبود. با دیدن اسم آیهان که رو گوشی روشن خاموش می جنازه گوشیمم

 :جواب دادم

 !بگو آیهان -

  .شاهزاده درست فهمیدین عالیجناب و ملکشون بعد مرگ بریان از اغما خارج شدن -
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 .فهمیطفاً کسی از این موضوع چیزی نفهمه منظورم رو که میممنون، ل -

کشه همون پادشاهی که دونست منظورم از کسی فقط اون مرده که اسم پدر رو یدک میمی

بخاطر منافع خودش خانوادش رو فدا کرد. نامه ای که رو کتاب میز بود رو برداشتم و 

 .کردم نگاه مهرش به  بار چندمین برای 

 .نیتا رفتم بهتر بود اون هم در جریان باشه و باهم نامه رو باز کنیمسمت اتاق ب

 .با دیدنم بازم فرار کرد و ازمن فاصله گرفت

پشت در اتاقش مکث کردم بعد از چندتا نفس عمیق که به خودم  ؟گناه من چیه که ازم متنفره

 :مسلط شدم در زدم اما صدایی نیومد دوباره در زدم و گفتم

 !کنم در رو باز کنمده خواهش میومسئله مهمی پیش ابنیتا،  -

انگار همین جمله کافی بود تا خاتمه بده به این فرار و فاصله گرفتن در رو که باز کرد با دلتنگی 

خواست گله کنم و بهش بگم بی معرفت و تموم دلتنگی و خستگی بهش نگاه کردم چقدر دلم می

 :ین مدت خواسته قلبم رو پس زدم و گفتمهام رو سرش فریاد بزنم اما مثل تموم ا

 .یه نامه سلطنتی داریم -

 :چشم هاش رو تو حلقه چرخوند و گفت

اگر منظورت از نامه سلطنتی دعوت نامه از سر زمین رویاست که باید بگم همچین هم مهم  -

 .نیست چون چند وقته مدام دارن درخواست میدن و من نمیرم

ز طرف ملکه افشیده و عالیجناب زامیاد هست خودم خبر دارم که نه منظورم از نامه سلطنتی ا -

 .از سرزمین رویا پیام احضار برات امده چون برای من هم مثل تو پیغام فرستادن

 :با تعجب برگشت و گفت

 !ملکه افشیده و عالیجناب زامیاد دیگه کی هستن؟ -

 :آهی کشیدم و بدون تعارف وارد اتاقش شدم رو تختش نشستم و گفتم

 .طور که معلومه از ماورا و اتفاقات قبلش زیاد خبر نداریاین -

سرش رو به معنی ندونستن تکون داد و دل من برای دلبری های غیر ارادیش ضعف رفت با این 

 :حال به یک لبخند کم رنگ اکتفا کردم و گفتم

نگین کمون و سرزمین رویا، سرزمین آفتاب، سرزمین غول ها، سرزمین کوتوله ها و سرزمین ر -
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سرزمین مردگان فاخته همشون تو دنیای موازی این کره خاکی هستن که بهش میگن دنیای 

 .شدوارونه، این دنیای به دست ملکه افشیده و عالیجناب زامیاد اداره می

تا این که بریان و یه لشکر دو هزار نفری از جادوگرا میان یه تلسم سخت برای ملکه و پادشاه 

صد سال کسی نتونست اون رو از بین ببره و اون ها تو انجام میدن که با گذشت سیدنیای وارونه 

اغما رفتن بریان تموم این مدت تا دلش خواست ظلم کرد و اتحادش رو روز به روز بزرگتر کرد 

فرمانروایی دنیای وارونه براش لذتی نداشت که به فکر جنگی افتاد که بخواد سرزمین آدم ها دیگه 

که فرزند خونده ملکه وعالیجناب  نجلبود کنه و روش تسلط داشته باشه این جا بود که آرو هم نا

دونست اگه بریان بمیره تلسم سیصد ساله بود، به فکر انتخاب یک برگزیده قدرت افتاد کسی نمی

 .ره وقتی که تو نابودش کردی در واقع دنیای وارونه رو نجات دادیهم از بین می

 :نشونه تایید حرفام تکون داد و گفتسردرگم سرش رو به 

 االن این پیغام برای چیه؟ -

 :شونه هام رو با بی قیدی باال انداختم و گفتم

 .مدم تا پیغامش رو باهم باز کنیمودونم انمی -

خوندم از تعجب مد منم نامه رو باز کردم با هر کلمه که میوسرش رو تکون داد و نزدیک تر ا

ممکنه عالیجناب و ملکه فرزند خونده خودشون رو بخوان مجازات  رفت چطورصدام تحلیل می

 ؟حضور داشته باشیم نجلاز ما خواستن تو جلسه محاکمه آ کنن و چرا

رسید یهو به سمت کتابخونش رفت در جواب چه به بنیتا نگاه کردم اونم مثل من گیج به نظر می

 :کنی که ازش پرسیدم جواب دادکار می

دونه یا دا کنم تا با لیندا ارتباط بگیرم و بفهمم چیزی درباره این موضوع میباید یک راهی پی -

 نه؟

 :گفتم بهش گشتمی کتاب همین طور که دنبال یک

 !نیاز به ورد و معجون خاصی نیست فقط تو ذهنت صداش کن -

 :با تعجب نگام کرد با لحن بانمکی گفت

 دمیر حالت خوبه نکنه چیز میزی زدی؟ -
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 :کردم و گفتمتک خنده ای 

 .نه عزیزم، چیز میزی نزدم لیندا پری محافظ تو بوده و برای ارتباط با تو نیاز به واسطه نداره -

دونم از عزیزم گفتنم گونه هاش رنگ گرفت یا بخاطر اون جمله چیز میزی زدی، هرچی که نمی

 .ضعف رفتدونم برای چندمین بار اما دلم برای این دختر و دلبری های ذاتیش نمی بود،

 :با صدای آرومی گفت

کنه که پری و تهدید نمیرممکنه این روش جواب نده آخه جنگ تموم شده و چیزی جونم  -

 .محافظ داشته باشم

دونم این لبخند لعنتی چرا از روی لب هام کنار نمیره تا دلبرم کمتر اذیت بشه دست خودم نمی

 .ر به وجد امدهنیست انگار سلول سلول بدنم از بودن کنار این دخت

 :افکارم رو پس زدم و گفتم

پس اونم پری محافظ تو چه کنارت باشه چه نباشه  !تو ملکه قدرتی چه جنگ باشه چه نباشه -

مطمئن باش تا چیزی جونت رو تهدید کنه اولین نفری که کنارت حاضر میشه اونه حاال هم تو 

 .ذهنت صداش بزن

 (بنیتا)

و بهم ریخت کنارش آرامش عجیبی دارم ر اذیتم کرد نه من برعکس تصورم کنار دمیر بودن نه

البته منکر تپش و بی قراری قلبم نمیشم و دوست دارم فکر کنم همش از استرسه وقتی بهم 

  آوردن هجوم بهم باهم حس چندتا گفت عزیزم 

 !شوق و ترس و تعجب

به نظرم هنوز آماده ترسونه می ور این که دمیر بی پروا احساساتش رو به من نشون میده من

نیستم. سعی کردم ذهنم رو متمرکز کنم روی صدا زدن لیندا تا از این افکار مالیخولیایی نجات 

 .پیدا کنم

هنوز یک دقیقه نشده بود که حضور لیندا رو کنارم حسم کردم با دلتنگی بغلش کردم مهم نبود 

خواست تو بغلش آروم دلم میاون زیر دست منه یا باهام صمیمی نیست من االن تو این شرایط 

 .بگیرم



 

 

 WWW.98IA3.IR 423 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

  :و از خودش دور کرد و با لبخند گفتر بعد چند دقیقه من

 .زودتر از این ها منتظر بودم که بخوایین بیام پیشتون -

 چرا خودت نیومدی؟ -

بانو من رفت و امدم به این دنیا محدوده چون متعلق به این جا نیستم ولی هر وقت که شما من  -

 .تونم بیامین میرو احظار کن

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 از مت و رخش و روناک چه خبر؟ غول های من تو سرزمین غول ها هستن یا سرزمین رویا؟ -

 :لبخندش از سوال های پشت سر من عمیق تر شد و گفت

همشون خوبن و تو سرزمین رویا ساکنن نگرانشون نباشین چی باعث شد که من رو احضار  -

 کنین؟

با دیدن  که مدم و پیغام سلطنتی رو از دمیر گرفتم و به دست لیندا دادموین حرفش به خودم ابا ا

 :پیغام برعکس ما تعجب نکرد و خیلی عادی پرسید

  بانو معطل چی هستین چرا نمیرین؟ -

 دونی از این پیغام؟تو چی می -

 :مکث کوتاهی کرد و با دو دلی به دمیر نگاه کرد و گفت

دونین سر طور که میز این که برگشتم سرزمین رویا خبر های عجیبی شنیدم همینبانو بعد ا -

که مراسمی پیچه مطمئن نبودم تا اینزمین رویا قسمتی از دنیای وارونه است و خبرها زود می

گرفته شد که سران اصلی سرزمین ها با ملکه افشیده و عالیجناب زامیاد مالقات کنند خیلی 

دوستم نمیاین نوان نماینده شما حضور پیدا کنم تو این مهمونی چون میتالش کردم که به ع

رو  آنجلخالصه به هر روشی بود خودم رو به ملکه و عالیجناب نزدیک کردم و قضیه کار های 

 .کردند مرگم حتمی بودگفتم هرچند ریسک بزرگی بود و اگه حرفم رو باور نمی

انتظار  آنجل ربطش دادم به ناراحتی شما بابت کارهایولی از نیومدن شما سو استفاده کردم و 

داشتم زودتر از این ها ازتون دعوت بشه ولی انگار ملکه و عالیجناب خیلی مطمئن نبودن که 

 .انقدر طول دادن این محاکمه رو ولی همین که ازش ساده نگذشتن قدم بزرگی هستش

 چی بهشون گفتی؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 424 کاربر نودهشتیا نعیمه سلیمانی – دنیای وارونه

 

 :سرش و پایین انداخت و گفت

 .تنبیه شما و کشتن کیان گفتم درمورد -

 .شدبا شنیدن اسم کیان انگار تو قلبم یه حفره عمیق ایجاد شد و کلمه کشتن تو سرم تکرار می

داشتم می افتادم که دمیر زیر بغلم رو گرفت و روی صندلی نشوند. لیندا هم سریع از یخچال تو 

تغذیه  هکه به خوبییدمش با ایناتاقم یک کیت خون به دستم داد بی تعارف ازش گرفتم و سر کش

خون از رگ بهم نچسبید اما حالم رو بهتر کرد.کمی که حالم بهتر شد به اتفاق لیندا وارد دنیای 

موازی یا همون دنیای وارونه شدیم. دنیایی که من فقط سرزمین رویاش رو دیده بودم و این بار 

 .مقصدمون سرزمین رویا نبود

ری عجیب و پر رمز و راز بود هرچی جلوتر می رفتیم نگاه بقیه مقصدمون پایتخت این امپراطو

همه من رو بشناسن و من  وکرد چقدر متنفر بودم از این که تو جمعی باشم بیشتر اذیتم می

هیچی ازشون ندونم البته انگار این سبک جدید زندگی من شده که مدام با واقعیت و راز هایی رو 

 .مدموه با صدای لیندا به خودم اگنجبه رو بشم که تو تخیلمم نمی

 .بانو رسیدیم -

به کاخ رو به روم نگاه کردم زیبایش خیره کننده بود اما خیلی وقت بود زرق و برق این چیزها منو 

 .به وجد نمی آورد

شونه به شونه دمیر واردش شدم و چقدر از حضور دمیر کنارم خوشحال بودم حضور یک 

خوبیه، بهش نگاه کردم که نگاهم رو غافلگیر  حس غریبس نم با که آشنایی دنیای تو دوست 

 .کرد

با خجالت نگاهم رو ازش دزدیدم اما دستای مردونش رو که تو پنجه هام قفل کرد دلم رو گرم تر 

کرد دروغ چرا از این مرد متنفر نبودم دلیلی برای تنفر وجود نداشت. عاشقش هم نبودم ولی 

 .دادمی آرامش حضورش به من

شد مثل لذت کرد انگار لذتی از قلبم به کل وجودم سرازیر مینگاهش که با نگاهم تالقی پیدا می

خوردن بستنی تو گرمای تابستون، شاید بهتره بگم من این مرد رو دوست داشتم به محبت و 

 .زدم پس رو افکارم رسیدیم مخصوص جایگاه به وقتی حضورش وابسته بودم،
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نفری که بخاطر انتقام من از بریان به دنیای خودشون برگشته بودن زیبا و نگاهم رو دوختم به دو 

 از جزئی های ماورا انگار زیبایی اساطیری و زرق و برق بودن درست مثل تموم ملکه ها وپادشاه

 .است ماورا افراد

دونم راه فراری نداشت ولی از تنبیهش خوشحال نبودم. نمی آنجلنیمی از محاکمه گذشته بود و 

 .کردرا انتقام دیگه من رو راضی نمیچ

فقط برای من از  آنجلروح من برای آروم شدن به چیزی به جز انتقام احتیاج داره اما انگار 

رو وقتی فهمیدم که بیشتر افراد حاضر در سالن از محکوم شدنش قدرتش سو استفاده نکرده این

 .لبخند رضایت داشتن

عکس العملی نشون بدم سرم گیج رفت و سرازیر شدن یهو خالکوبیم سوخت و قبل از این که 

مایع گرمی رو از دماغم حس کردم و قبل از سقوط کردنم بازوی دمیر رو چنگ زدم ضربان کر 

کرد حضور افراد زیادی رو دورم حس کردم اما توان تکون خوردن کننده قلبم حالم رو بدتر می

 .نداشتم

ام تیره تر چیزی طول نکشید که به دنیای بی خبری شد و دنیا جلو چشمصداها برام گنگ تر می

 .فرو رفتم

 (دوساعت بعد)

خونی با مزه کردن مایع گرم و لزج دوست داشتنی بین لب هام که طعمش قابل مقایسه با هیچ

نبود چشمام رو باز کردم که ملکه افشیده رو دیدم تا خواستم بلند بشم مانع شد و با لبخند وادارم 

 :ایع سرخ رنگ لذیذ رو تموم کنم صدای گرم مخملیش گوشم رو نوازش دادکرد باقی اون م

 نظرت درمورد این خون چیه؟ -

 :با لذت زبونی روی لب هام کشیدم که حتی یه قطره از این خون حروم نشه و بعد زمزمه کردم

 .قابل مقایسه با هیچ خونی نیست که تا االن خوردم -

 .جمله بعدیش قلبم رو به تپش انداخت

 حتی لذیذ تر از خون کیانه برات؟ -

 :آب دهنم رو به سختی قورت دادم و آروم گفتم

 !بله حتی لذیذ تر از خون اون هستش -
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 :لبخندش عمیق تر شد و گفت

 .خون کیان نه خاص بود نه جادو داشت چون عاشقش بودی برات دلپذیر بود -

 
ر بود ترجیح دادم سکوت کنم ولی پس همه چیز رو به گوشش رسونده بودن و از همه چیز با خب

 :انگار اون بر خالف من میلی به این کار نداشت چون گفت

 هوش بشی چی حس کردی؟میشه بهم بگی قبل این که بی -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .اول خالکوبیم سوخت و سرم گیج رفت و خون دماغ شدم و بعد دنیا برام سیاه شد -

 :ه تو هم گره خورد و گفتبعد از حرف هام اخم های ملک

 مطمئنی خالکوبیت سوخت؟ -

 :سرم رو تکون دادم و با اطمینان جواب دادم

نه مثل همیشه که از حضور جادو سیاه یا خوناشام سیاه  ،بله ملکه، خالکوبیم سوخت اما -

 .زخم می کردن مطلع بشم انگار با تیزی داشتن شونم رو جایی که خالکوبی هست رو 

سریع من رو چرخوند ولباسم رو کنار زد و به خالکوبیم نگاه کرد با صدای تحلیل با این حرفم 

 :رفته ای گفت

 .نه این قصه سر دراز دارد -

منو با کلی عالمت سوال و معما حل نشده تو ذهنم تنها  بعد بدون حرف از اتاق بیرون رفت و

و به سالن ر حاضرم کرد و منمد و با جادویی ودونم چقدر گذشته بود که لیندا اگذاشت نمی

 .پایین برد

 جا دمیر و لیندا پیش و کردم با دیدن شلوغی سالن خشکم زد ولی سریع خودم رو جمع و جور 

 نشسته تنشتو حسابی دوختش خوش مشکی شلوار کت انداختم دمیر به سرسری نگاهی گرفتم

 .کردن سکوت همه ملکه صدای با بود

 

هوش بودن ملکه قدرت موضوع مهمی حرف بزنیم همه شاهد بی این جا جمع شدیم تا درمورد -
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طبق چیزی که تو پیغامشون بود پسر بریان  !هوشی دلیلی نداشت جز اعالم جنگبودیم و اون بی

 .برای انتقام خون پدرش سپاه جمع کرده

 
و هدفش نابودی همه ماست البته با وجود ملکه قدرت و همسرشون جای نگرانی نیست این 

ه معامله دو سر برده برای ما پس االن به یمن برقراری صلح و آرامشی که در آینده جنگ ی

 .گیریممی جشن حاال همین رو دمیر و بنیتا عروسی بگیره فرا رو وارونه دنیای قراره نزدیک 

ناباور به دمیر نگاه کردم که شرمنده نگاهش رو ازم دزدید ملکه افشیده سمتم امد و دستم رو 

 :آروم تو گوشم زمزمه کردگرفت و 

به خالکوبیت اژدها اضافه شده و برای پیروزی تو این جنگ باید اژدها هم کنارت باشه و اون  -

 !اژدها کسی نیست جز دمیر

 این که اینه اونم داشت تفاوتی یه بار این ولی، دیگران انتخاب و سرنوشت بازی بازم اجبار باز هم

 .دمکر سکوت پس  نیستم میل بی اجبار و اتفاق این به من بار

همراه ملکه به جایگاه مراسم رفتیم رو به روی دمیر ایستادم و خیره شدم به چشمای قشنگش 

 لبخند نگرانش هایدوست داشتنم بود نگران بود من در جواب چشم ،همون چشمایی که شروع

 کنارش که مردی کنار بخوره رقم متفاوت ،وارونه دنیای از شروعم نقطه بار این گذاشتم و زدم

 رم و عاشقمه دا آرامش

 اجبار به که مردی کنار آینده شیرین روزهای زدنه رقم امید به بندممیرو گذشتم تلخ های صفحه

 کرد باز جا قلبم تو کجا و کی از دونمنمی زندگیمه اجبار ترین شیرین این و کنارمه سرنوشت

 .افتاد اتفاق سریع خیلی چیز همه

 .دونم عاقبت سرنوشت برام از قلم خوشبختیش استفاده کردمیاما این رو 

 (به پایان رسید این دفتر اما حکایت همچنان باقی است)

 پایان جلد اول

  جلد دوم سرنوشت خونین

 ۸۲بررسی شده توسط سادات.
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