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 خالصه:

در انتظار تیرگِی روز و روشنایِی شب، آنقدر دوران که روی 
ای ممنوعه، روزها و ی روزمرگی ثابت بمانی. آنگاه، مراودهنقطه
 که ندانی آیا پایانی داری یا نه. دهایت را آنقدر به کندی بگذرانشب

ای که نه بتوانی نفس بکشی و نه بتوانی بمیری؛ غلتان غلت مراوده
 شوی!بخوری و با هر غلت، بیشتر غرق می

 مقدمه:

 ، ممنوعه است!این مراوده

کنم. ام با حق زندگی، مبارزه میجایی میان مرگ و زندگی ایستاده
 کنم.حس می ؛ همه چیز رابینمشنوم؛ میصداهای اطراف را می

 گرفت!ینباید شکل م کنم که این رابطه،حسش می

های ترکیبش گرفت و اکنون که ژناین رابطه از ابتدا نباید شکل می
 گیرد.ها را میاش آشکار شده و دامان زندگیسازند، فاجعهنمی

 شکل گرفتن این مراوده، ممنوع است!

 

 

ی خودم لغزید. تقلبی کفن کردهپوش روی میت نگاهم از جمعیت سیاه
تر شده بود! بوی خاِک نم خورده و بوی اسفند؛ انگار همه چیز دقیق

 تونستم طعم شیرین حلوای زن دایی رو از بوش بچشم.من حتی می

صدای مداح که برای هزارمین بار ناکام موندن من رو با عجز 
شد. اون کرد، مثل ناخون روی تخته سیاه ذهنم، کشیده میتکرار می

 خواست میکروفن رو توی حلقش فرو کنم.لحظه، واقعا دلم می

ی دهنم رو به سختی قورت دادم و کاله سویشرت سیاهم آب نداشته
رو جلوتر کشیدم. خواستم به سمت جمعیت راه بیفتم که کسی به 
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دستم چنگ انداخت. برگشتم و به حالت پرسشی به صورِت رنگ 
 ی سینا نگاه کردم.پریده

 ین، مراقب باش نشناسنت!آبت -

 ای گفتم:پوزخندی زدم و با لحن گزنده
 شناسه.ای که تو برام ساختی، هیچ کس من رو نمیبا این قیافه -

منتظر واکنشش نموندم. از کنار قبرهایی که ردیف بودن، رد شدم و 
خواستم کسی من بین اقوام دوِر فامیلمون، جا گرفتم. واقعاً هم نمی

تونست به یه فاجعه تبدیل بشه! قطعاً من من میرو بشناسه. حضور 
کنه؛ و ی خودش شرکت میاولین نفری هستم که توی تشیع جنازه

 این هم خیلی ترسناکه!

های نسبتاً مرطوب چنگ زنی پیچیده توی چادر سیاهی که به خاک
زد. نداخت و صورِت سفیدش که در اثر گریه به سرخی میامی
طوری روی دوزانو نشستنش، کنه و ایندونستم زانوش درد میمی

دلم رو لرزوند. برای هزارمین بار باعث و بانی این اوضاع رو 
توی دلم فحش دادم و نگاه لرزونم رو از روی مامان به سختی باال 

کنه گم شدم و حاال، باید میت تقلبیم رو بغل کشیدم. سه ماهه فکر می
 بزنه!

های هایی با مویرگلیده و چشمنگاهم به رابتین افتاد؛ با موهای ژو
شد، نگاه سرخ، به قبری که حاال داشت توسط خاک مهر و موم می

اش، گریه های جمع شدهکرد؛ در سکوت! و آسمون به جای اشکمی
 کرد!می

هام رو روی هم سابیدم و نگاهم رو دزدیدم. قلبم مچاله شده دندون
 بود!

خونی و کمر قوز کرده ی استسرم رو گردوندم و به دنبال یه چهره
اطرافم رو نگاه کردم. مثل همیشه، بابا توی جاهای حساس غیبش 
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زده بود؛ حتماً باز خمار بوده. یادم نمیاد بابا رو در مواقعی که کسی 
 بهش نیاز داشته، دیده باشم.

کردم یه تونم مامان رو توی این اوضاع تنها بذارم. فکر نمینمی
کردم چیزی با سرعت زیاد از می روزی بهش محتاج باشم. احساس

ون باال نزدیکم میشه. ناخودآگاه کنار رفتم و به فرو رفتن قطره بار
توی خاک نم خورده، خیره شدم. حس عجیبی و غیرقابل توصیفی 

افتاد. بود؛ انگار حرکات طبیعت برای من روی دور کند اتفاق می
 شدم.توجه میترین جزئیات، مهمه چیز رو با کوچیک

*** 

 سینا با سرعت زیادی شروع به دویدن کرد و من رو مثل تیکه
گوشت، همراه خودش کشید. اطرافم مثل خطی بلند و رنگی دیده 

ها، مدام در حال تغییر بودن. نفس نفس زدنم با شدن و مکانمی
حسی توی پاهام شروع شد. ترس از زمین خوردن، احساس بی

 ون بکشم.باعث شد دستم رو محکم از توی دستش بیر

خوردم، به بست، متوقف شدم و در حالی که سکندری میتوی یه بن
هام با تقال بیرون زور تعادلم رو حفظ کردم و این بار، نفس

 رفتن؛ اکسیژن کم بود.می

 رسید:پهای گشاد شده سینا روبروم ایستاد و با چشم
 چی شد یهو؟ -

ردم و با در حالی که روی زانوهام خم شده بودم، سرم رو باال آو
 های در هم غریدم:اخم

 خوشم نمیاد با این سرعت بدوم! -

صورتش رو کج کرد که یه قطره بارون از نوک بینیم قِل خورد و 
ای شد که در کناِر پوست هاش، به سرعت قهوهچکید. رنگ چشم

 روحش ترکیِب نچندان جالبی ساخت.
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با یه  ست! االن تو اونقدر قوی هستی کهآبتین، اون فقط یه خاطره -

 زمین خوردن، دستت نشکنه.

خوند، متنفر بودم. این عادِت هام باز شد. از اینکه افکارم رو میاخم
هام بدش با دیروز که روِز دفنم بود، قاطی شد و از عصبانیت، دست

 رو مشت کردم و با ولوم صدای بلند گفتم:
 افکار من رو نخون! -

چوبی که داخل کوچه موهای خاکستریش رو باال زد و به تیر برق 
هاش رو توی جیب شلوار خاکی رنگش بست بود، تکیه داد. دستبن

 اهم کرد.اش ریزبینانه نگهای آبی شدهفرو برد و با چشم
 خونم. االن هم بیاخاطراتت رو میخونم؛ فقط من افکارت رو نمی -

 .تونی خون آدم بخوریبریم تا بفهمم چرا نمی

رد کنم که گتکون دادم. خواستم عقب  ی برو بابادستم رو به نشونه
 شید.دفعه دستم رو محکم گرفت و کاین

 بیا بریم بچه! -

بست بود! به دیوار آجری انتهای کوچه باالخره ولم کرد. اینجا که بن
های انگور آویزون بود، اشاره قدیمِی پشت سرم که از باالش درخت

 کردم و گفتم:
 رست کنی؟د خوای ورد بخونی و یه پلحتماً االن می -

های گشاد شده نگاهم کرد و دسته کلیدی رو توی دستش با چشم
 چرخوند.

 بینی؟انگار خیلی فیلم تخیلی می -

بعد هم با کلید، در کرمی کوچیکی رو که از چشمم پنهون مونده 
بود، باز کرد و با دست بهم اشاره کرد که داخل بشم. با دو دلی 

ای بودم که دو توی کوچهوارد شدم. اصالً از درخت خبری نبود؛ 
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های بلند انگلیسی، تنگ کرده بودن و سر و طرفش رو ساختمون
ها چرا از توی کوچه معلوم شد. اینصداهای نامفهومی شنیده می

 نبود؟!
 ما، ما کجاییم؟! -

 سینا دستمالی از جیبش درآورد.
العاده خطرناک که از جون جن تا بازار سیاه تهران؛ یه جای فوق -

 ه، پیدا میشه!شیر گرگین

بعد دستمال رو روی هوا تکون داد و در کمال ناباوری من، تبدیل 
 به یه شنل بزرگ کرمی شد.

خوام تو رو ببینن و اذیتت کنن. اینجا ممکنه بالهای بپوشش؛ نمی -

 بدی سر یه تازه وارد بیارن!

 هام رو کج کردم.لب
من عمراً اون چادر سفید رنگ رو سرم کنم! یه جوری میگی  -

 ، انگار از چیزی که خودت سرم آوردی، بدتره.«بال»

 ی آخر رو یواش گفتم.البته جمله
آشام، خون تأمین کنی؟ خوای به عنوان یه خونتو که نمی -

 خوای؟می

 بعد با صورت جمع شده آروم زیر لب زمزمه کرد:
 زبونش از نیش عقرب هم تندتره! -

م و دور ون چادر مسخره رو از دستش گرفتهام جمع شد و الب
 گردن.گردنم انداختم؛ شاید مثل یه شال

 سینا، سرش رو با تأسف تکون داد و گفت:
 یه شنل پوشیدن هم بلد نیستی! -
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ام پایین کشید. جلو اومد و شنل رو صاف کرد و کالهش رو تا چونه
 کاله رو با دستم باال دادم. مطمئنم موهام خراب شدن! تو این مدت

 مده!از هرچی بدم اومده، سرم او
 مامانم شنل پوشیده بود یا بابام که بلد باشم؟! -

ای دوباره جلو اومد و در یه حرکت کاله رو پایین کشید. چشم غره
 بهم رفت و گفت:

 بذار سر جاش بمونه بچه! -

 تر از قبل گفت:سرش رو نزدیک صورتم آورد و کمی یواش
ببین چی میگم؛ به هیچ کس مستقیم نگاه نکن و آروم پشت سر من  -

 بیا؛ فهمیدی؟!

 پوفی کشیدم و با اکراه سرم رو تکون دادم. این از مواردی بود که
 کار بکنم و چی کار، نه!اومد؛ اینکه به من بگن چیخوشم نمی

 یه قدم عقب رفتم و گفتم:

ی اوالً من بچه نیستم؛ مگه من و تو، چند سال با هم اختالف سن -
ساختی، پاهام رو به زور داریم؟ بعدش هم با این اوضاعی که تو 

 بینم؛ چه برسه به بقیه!می
 هزار و دویست سال! -

کردم که با با شنل درگیر بودم و داشتم قسمت جلوش رو مرتب می
کردم صدام از پشت حرفش، دهنم باز موند. در حالی که حس می

 رسه، داد زدم:اون شنل بدقواره به بیرون نمی
 چی؟! -

ی ابروش رو کوچیکش گوشه سرش رو تکونی داد و با انگشتِ 
 خاروند.
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 هزار و دویست سال باهات تفاوت سنی دارم. -

هام درشت شد. به قد و باالی رعناش که شباهتی به هزار و چشم
ها نداشت، نگاه کردم. این هم برای دویست و بیست و چهار ساله

 خودش بابابزرگیه!

 سینا جلوتر از از من راه افتاد و گفت:
 ماتت نبره؛ بیا! -

های سیاهش رو دنبال کردم که یهو با دیدن حجم پلکی زدم و چکمه
ها و حتی پاهای برهنه، شوکه شدم و سرم ها، چکمهعظیمی از کفش
 رو باال آوردم.

های عجیب در حال رفت و آمد حجم زیادی از موجودات که با قیافه
کردن، کامالً های اطراف خرید میبودن و از چادرهای مغازه

هام که تازه به حالت اولیه دراومده بودن، د. دهن و چشممبهوتم کر
 گنده شدن.

 ای گفت:سینا به سمتم برگشت. با دندون قروچه
 سرت رو بنداز پایین! -

خواست بهش بفهمونم برای من امری حرف نزنه، اما می خیلی دلم
اون لحظه واقعاً حق باهاش بود. سرم رو پایین گرفتم و به صداها 

 گوش دادم.

 گفت:پیرزنی بلند می
 معجون احمقیت دارم؛ یکی بخر، سه تا ببر! -

آموزش جادوی سیاه بیوکنزی! تغییر رنگ چشم! سابلیمینال عشق،  -

 همراه تضمین کینه و نفرت زیاد؛ فقط سه سکه!

هایی که به شد برای بعضی از آدمفروشن! کاش میکینه و نفرتم می
 کم بخرم.اشتباه دوستشون دارم یه
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شدم سرم رو باال ببرم؛ اما سینا حواسش بهم بود. الحق که  وسوسه
 رئیس بودن حقش بود؛ البته من این مقام رو ازش گرفتم.

زد، دور های سینا غیب شد. با قلبی که توی دهنم مییهو دیدم چکمه
خودم چرخیدم. لعنتی! کجا رفت؟ یهو دستم به سمتی کشیده شد که 

شعور، کسی از این سینای بی نفسم رو با فشار بیرون دادم. جز
 کنه.کارها نمی

 شعور خودتی من جای باباتم!بی -

 خونی؟مطمئنی فقط خاطرات رو می -

 توجه به حرفم گفت:بی
 تا نگفتم، کالهت رو برندار! -

و پشت بندش، من رو به توی چادری هدایت کرد. به محض ورود 
شدم.  هام رو از دست دادم و مثل یه آدم عادیبه چادر، تمام حس

توی این مدت فهمیده بودم که این کار یه جور طلسم بود. زمین پر 
های کوچیک و وسط چادر هم یه آتیش بزرگ روشن بود از قالیچه

 بود. با هدایت سینا، پشت تک مبلی که کنار آتیش بود نشستم. تازه
 روی آتیش شدم.بهمتوجه میز تحریر بزرگ رو

 کاری داشت گفت: صدای عجیبی که انگار نیاز به روغن
خب سینا، از وقتی که از مافیا بیرون اومدی، دیگه سراغ ما رو  -

 گیری. برای چی اینجایی؟نمی

تونستم بدون تاری کاله رو از روی سرم برداشت. از اینکه می
اطرافم رو ببینم، خوشحال شدم. اما وقتی نگاهم به مرد پشت میز 

 ی بود؟ نه، کی بود؟!ین دیگه چهام سه متر باز شد. اافتاد، چشم

های پاره بود و دندون -هاش کامالً سیاه بودن، صورتش پارهچشم
نیش بزرگش، از دهنش بیرون زده بود. هیکلش حدأقل سه برابر من 



 

 

 WWW.98IA3.IR 11 نودهشتیا مراوده ممنوعه_گروه خوناشام

 

هاش اطالع چندانی ندارم؛ بود؛ سه برابر یه آدم معمولی. از دست
 ولی تا همین جا رونمایی از بدنش برام کافی بود!

ترین چیزی بود... کسی بود که دیدم. ه، این ترسناکتوی این سه ما
 اگر سینا نبود، تا به حال فرار کرده بودم.

 برات یه استثناء دارم کمصل. -

 سرش رو کج کرد و گفت:
 آشام نیست؟!گه خونی من ترسیده؛ ماون از چهره -

ای به خودم رفتم؛ اینقدر ضایع برخورد کردم که توی ذهنم چشم غره
ازم دور شد و روی میزش نشست. انگاری با این بد فهمید. سینا 

 ترکیب خیلی رفیق بود.
گذره؛ اما ی تکمیلش میمشکل همین جاست؛ سه ماه از پروسه -

ها رو های انسانتونه خون آدم بخوره و حتی بعضی از ویژگینمی

 هنوز داره!

 ه شد.های دسِت اون بدترکیب برجسترگ
 ..اه فهمیدن که.اش توی اون سه مسه ماه؟ خانواده -

 سینا بین حرفش پرید:
 نه؛ فکر کردن گم شده! -

 یارو دستش رو باال آورد و مثل کش، به سمتم دراز کرد. ناخودآگاه
اش به صورتم های خراشیدهبه عقب مایل شدم. قبل از اینکه دست

بخوره، سینا با کتاب روی میزش، محکم روی دستش کوبید و اون 
 گفت: هم دستش رو سریع جمع کرد.

 چته بابا؟ -

 سینا گفت:
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 بهش دست نزن! بگو مشکلش چیه؟ -

از جاش بلند شد و به پشتش برگشت. تازه نگاهم به کمد پشت میز 
های خوش رنگی توشون های کوچیک که مایعافتاد. پر بود از شیشه

 قرار داشت.

 آروم زمزمه کرد:
ی تکمیلش رو کامل نکرده و یعنی توی بدنش خون آدم اون پروسه -

جریان داره، پس روحش ناقصه. اون باید خیلی قوی بشه؛ خوِن 

 آدم، نیروی زیادی داره!

آشام؟ بدترکیِب این چی میگه برای خودش؟ خوِن آدم و خون
دونم از روی ناباوری بود یا چی، اما خیلی دلم مزخرف! نمی

خواست ادای اون صدای روغن کاری نشدش رو دربیارم. اما می
 و من منصرف شدم.همون لحظه برگشت 

 سینا با اخم پرسید:
 چه جوری میشه درستش کرد؟ -

 تازه متوجه این شدم که پاهاش ُسم داره! از اطالعاتی که توی این
ها و اجنه به دست آورده بودم، آشامها، خونسه ماه، در مورد گرگینه

فهمیدم که اجنه، پاهاشون سم داره. نکنه جنه؟! نه جن که واقعیت 
 آشام واقعیت نداشت!نیست بگه تا سه ماه پیش هم خوننداره. یکی 

 همون موجود عجیب، یا ِجنه گفت:
کی تبدیلش کرده؟ شاید اون از نژاد خاصی بوده که روش تأثیر  -

 گذاشته. مثالً...

 سینا وسط حرفش پرید:
 خودم تبدیلش کردم! -

کمصل خودش رو روی صندلی انداخت و دستش رو روی صورتش 
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 کشید.
آشام ن دردسرساز کوچولوئه! اون هیچ وقتی خونپس این همو -

 کامل نمیشه؛ ولی آدم میشه.

 هام تیز شد و پرسیدم:یهو گوش
 چطوری؟! -

هاش به کجا خیره شده به سمتم برگشت که واقعاً درک نکردم چشم
 جای اینکه اون جوابم رو بده، سینا آروم گفت:

 آب نامقدس! -

 ده بود با حرفش تقریباً لبخندی که برای روزنه امیدم به وجود اوم
 رم.هاشون رو به خاطر دانابود شد. هنوز حرف

*** 

 *فلش بک*

 «سه ماه قبل»

هام شکافت. چشمام، تاریکی جاده رو میهای پراید قراضهنور چراغ
های عرق شد. دسترفت و دوباره باز میهر از گاهی روی هم می

ه رو عوض چرم فرمونم تکون دادم و دند ام رو روی روکشکرده
 کردم.

شد؛ تنهایی، توی این جاده بلند باعث بیشتر شدن خواب آلودگیم می
اما حوصله اینکه بزنم کنار رو نداشتم. پاهام رو روی پدال گاز 
ون افشار دادم؛ تا روستای بابابزرگ فقط ده کیلومتر مونده. لعنت به 

 نامه به چه دردنامه رو اختراع کرد! آخه پایانکسی که پایان
خونم رو چه به خوره؟ من که مهندس طراحی و ساخت میمی

 های آبی؟ این مورد به کار یه مهندس عمران بیشتر میاد!سازه

کرد؛ مخصوصاً برای فردی مثل من که ام میخواب آلودگی کالفه
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زندگیش همیشه روی نظم و ترتیب بوده و حتی تا به حال ساعت 
 یک شب رو هم مالقات نکرده.

و قورت دادم؛ دهنم هنوز طعم اون مایع سیاه و تلخ رو آب دهنم ر
گیره؟! برای من که اصالً داد. کی گفته قهوه جلوی خواب رو میمی

 کرد.صدق نمی

سرم رو از روی کالفگی چرخوندم که نگاهم با جنگل تاریک و 
های انبوه توی هم پیچیده بودن و تکون ترسناک گره خورد. درخت

داد حرکِت باده؛ باعث شد نامحسوس ون میخوردن خفیفشون  که نش
به خودم بلرزم. به موجودات عجیب توی جنگل اعتقادی ندارم؛ اما 

ناپذیر رو های متراکم، انگار یه سد نفوذهاش! درختآدمه و ترس
 دادن.تشکیل می

سرم رو دوباره به سمت جاده برگردوندم که نگاهم با دوتا گوی 
ه، روی چهارپا ایستاده بود و من براق گره خورد. چیزی وسط جاد

اش خیلی از یک کرد. انگار گرگ بود؛ اما نه، جثهرو نگاه می
دونم هر لحظه بهش کنم؟ میکار میگرگ بزرگتر بود. من دارم چی

هاش شدم و شدم؛ اما من انگار فقط مسخ چشمتر مینزدیک
 تونستم کاری کنم.نمی

پام رو روی پدال ترمز تا ذهنم شروع به پردازش کنه و بخوام 
بذارم، کار از کار گذشت! ماشین به خاطر برخورد با اون موجود 

آسا، تکون سنگینی خورد و کنترل فرمون از دستم خارج شد. غول
خواستم با چرخوندن فرمون، جلوی انحراف بیشتر رو به سختی می

های کنار جاده، بگیرم؛ اما موفق نشدم و ماشین به سمت درخت
د. با فریادی، دستم رو از فرمون برداشتم و روی سرم منحرف ش

هام رو روی هم فشار دادم. با برخورد ماشین گذاشتم و محکم چشم
به درختی، من هم به جلو پرتاب شدم و سرم به فرمون ماشین، 

 ای زدم!برخورد کرد. نعره
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بخاطر وجود کمربند، دوباره محکم به سمت صندلی برگشتم؛ اما 
 محکمی بود که همه جا، محو و تار بود. یانقدر ضربه

هام غرق شد یا من میون اون همه روم، در چشم جنگل روبه ِسیاهی
دونم؛ اما هرچی بود، دیگه جایی رو درخت غرق شدم رو نمی

 ندیدم.

*** 

هام رو با سختی باز کردم و چند بار پشت هم پلک زدم تا پرده چشم
بود، از بین بره و همه چیز ضخیم تاری که جلوی چشمام رو گرفته 

سوخت و سردرد خفیفی که برام واضح بشه. پیشونیم به شدت می
کرد. بدنم حسابی کوفته شده بود و ترم میگیرم شده بود، گیجگریبان

کرد. دستم رو به سختی باال آوردم و سرم رو آروم لمس درد می
 یر دستم حس کردم.زهای باند رو کردم. به وضوح بافت

ی تیرهای چوبی سقف بلند شد. سرم رو با کنجکاوی نالهصدای 
ام؛ اما داد توی یه کلبهچرخوندم. سقف و دیوارهای چوبی، نشون می

چرا؟! بوی چوب سوخته شومینه و سیرهایی که از دیوارها آویزون 
 شده بود، توی بینیم پیچید؛ ترکیب بد بویی ساخته بود.

یم خیز شدم و به وی جام نهای گردن و پهلوم تبا وجود درد عضله
بالشت ساندویچی مخملی قرمز تکیه دادم. روی رختخواب نازک و 

 قدیمی، دست کشیدم. نوستالژی خالص بود!

روی صندلی کنار تخت وسایل پانسمان چیده شده بود، عنوان 
روم رو از نظر گذروندم و به های کتابخونه روبهپزشکی کتاب

تونستم تشخیص بدم بیرون شب یی کنارش زل زدم. اصالً نمپنجره
، بود یا روز، دلیلش تنها کدر بودن بیش از حد پنجره بود. با سختی
سعی در بلند شدن از روی رختخواب داشتم. با هر تکونی که به 

 رفت!دادم، دردی از سمت سرم، به نقاط مختلف بدنم میبدنم می
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رفتم. در حالی که پهلوم رو گرفته بودم با گیجی به سمت پنجره 
هام رو بستم و آهی پنجره رو باز کردم و به بیرون خیره شدم. چشم

د. کشیدم. این چه بالیی بود سرم نازل شد؟! البته تقصیر خودم هم بو
کردم. اصالً اون چی بود رو پرت می نباید وسط رانندگی، حواسم

صالً وسط جاده وایستاده بود؟ چرا بوق نزدم کنار بره؟ وایسا ببینم، ا
 کجام؟! من

مغزم تازه به کار افتاده بود. چرخیدم و به اطراف نگاه کردم. 
هام تا حد ممکن باز شد. به صورت منطقی، من باید االن توی چشم

 بیمارستان باشم!

صدای باز شدن در کلبه بلند شد. به سمت راستم که در کلبه وجود 
در داشت، برگشتم. فکر کنم االن هم باید بترسم. مرد میان سالی 

کرد و توی دستش یه غر می -ها، زیر لبش غرحالی که از موریانه
ای بود، وارد اتاق شد. بدون توجه به من، سمت کیسه پارچه

کشید، رفت و از یخچال خونه رو به یدک میای که نام آشپزگوشه
های این کوچیک سفیدش، بطری آب رو بیرون کشید. شبیه روستایی

اله حصیریش رو برداشت و به سمت من منطقه لباس پوشیده بود. ک
 برگشت با دیدن هوشیاریم، شوکه شد.

 نگاهی به سرتاپام انداخت و گفت:
 پسر جون، یه صدایی تولید کن حدأقل بفهمم که بیدار شدی! -

اش نگاه کردم. دستم رو روی پهلوم که تیر به صورت آفتاب سوخته
 کشید، مالش دادم و گفتم:می

 م.ب... بخشید؛ س... سال -

کردم، حتی حرف زدن هم برام به خاطر دردی که تو پهلوم حس می
 سخت شده بود.

اش رفت و درش رو باز کرد. به سمت کمد چوبی کنار کتاب خونه
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 های باغبونیش رو درآورد و توی کمد انداخت.دستکش
 سالم. -

 چرخوندم و پرسیدم: آب دهنم رو قورت دادم، نگاهم رو توی کلبه
 وردید اینجا؟!شما... من رو، آ -

 برگشت سمتم و لبخند زد.
 ای هم مگه اینجاست؟معلومه! جز من کس دیگه -

هام رو تنگ کردم و مشکوک بهش نگاه کردم. به نظر چشم
اومد؛ حدأقل من حس بدی نسبت بهش پیدا نکرده بودم! خطرناک نمی

اومد، دستی میون موهاش که تارهای سفیدش زیادی به چشم می
 ی صندلی رفت.های پانسمان روسایلکشید و به سمت و

یاد قاتل فیلم ترسناکی که رابتین، هفته قبل به زور مجبورم کرد 
موهای  ببینم، افتادم. اون هم، یه مرد میان سال با موهایی همرنگ

کرد! سرم رو تکون دادم؛ ها رو سالخی میهمین مرد بود که آدم
ام ؛ جلوی حافظهکردم؟ خداونداهش فکر میبها چی بود داشتم این

 رو بگیر که توی این وضع هم، من رو بیشتر از این یاد وحشت
 کنم!نندازه! از دست این رابتین، من آخر سکته می

 صدام رو صاف کردم.
 ِاه، من کجام؟ -

بانداژ رو برداشت و به سمت آشپزخونه ماننِد کلبه رفت. در همون 
 حال هم گفت:

 وسط جنگل! -

که این مرد دقیق جوابم رو داد،  چقدر دقیق! اصالً انقدری
 !تونست اینجوری آدرس بدهمینیاب جهانی هم موقیت

 دم.آباد علیا بودونم؛ من توی راه روستای زریناین رو می -
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خیز بودم، دوباره خندید و به من که هنوز هاج و واج وسط اتاق نیم
 نگاه کرد. دوباره به حرف اومد:

آباد؛ ولی بهتره رسی به زرین، میآهان! از اینجا یه ذره دیگه بری -

 امشب رو اینجا بمونی.

آبادی باشه؛ چون لهجه نداشت. ابرو باال خورد زریناصالً بهش نمی
 پروندم و گفتم:

 ببخشید، ولی شما کی هستید؟! -

اش رفت و اون رو برداشت، سپس اومد سمتم و به سمت کیسه
 دستش رو دراز کرد.

 فی کنم. من حامدم، حامد اَسالنی؛شرمنده، یادم رفت خودم رو معر -

 ام.یه پزشک طب سنتی

 اش اشاره کرد و ادامه داد:به کیسه
 ها، اینجا میام.گاهی از تهران برای جمع کردن بعضی از گیاه -

 دستش رو که جلو آورد، من هم باهاش دست دادم و گفتم:
 منم آبتینم! -

 اش اشاره کرد.به میز کوچک جلوی کتابخونه
 برات چایی بیارم.بشین تا  -

 از جام بلند شدم. حامد مجدد راه اومده رو طی کرد و ادامه داد:
 حاال چرا به درخت کوبیده بودی؟ -

. با حرفش، یاد چراغ خراب شده پراید افتادم و دوباره آهم در اومد
تر از آخه توی این وضع گرونی، کی پول تعمیر رو داشت؟ و مهم

های لنگان، طاقت فرسا و قدم همه، کی حالش رو داشت؟! با دردی
 رفتم و پشت میز نشستم و دستی پشت سرم کشیدم.
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یه چیزی پرید جلوی ماشین، منم نتونستم ماشین رو کنترل کنم و  -

 به درخت خوردم.

با یه سینی و دوتا چایی، به سمتم اومد. سینی رو روی میز گذاشت 
 نشست، گفت:و عطِر چای زعفرونی بلند شد. در حالی که می

 احتماالً گراز وحشی بوده؛ جدیداً زیاد شدن. بیچاره کشاورزها! -

به بخار مالیم چایی خوش رنگ توی استکان، خیره شدم. یه ذره 
 معذب بودم. خودم رو جمع و جورتر کردم و پرسیدم:

 حاال چی شد فهمیدین من تصادف کردم؟ -

 وی سینی روی میز گذاشت.تای رنگ رو از قندون نقره
 چندانی با جاده نداره. صدای برخوردت رو شنیدم! یکلبه فاصله -

کنم، سرم رو انداختم پایین و به چایی خیره شدم. حاال که فکر می
شنید، واقعاً چطور زنده چندان هم بدشانس نیستم. اگه صدا رو نمی

کرد؛ نه چیز موندم؟ مغزم در اون لحظه، فقط به همین فکر میمی
 دیگه. صدام بلند شد:

 کمکتون ممنونم! واقعاً از -

ها به همه چیز مشکوکین؛ به همین خاطر از اونجا با شما تهرانی -

 ام.اون همه امکاناتش فراری

های گشاد شده سرم رو باال آوردم. دستش رو روی میز با چشم
ی لبم، ناخودآگاه کمی باال رفت گذاشته و به صندلی تکیه داد. گوشه

 و گفتم:
به اسم کمک مجانی وجود خب، توی این دوره زمونه چیزی  -

نداره! همین خود شما؛ با خودتون فکر نکردین کسی که دارین 

 تل زنجیری باشه؟تون، ممکنه یه قامیارین خونه
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ای کرد. قندی توی دهنش گذاشت و بعد از یه هورت، تک خنده
 گفت:

مگه چقدر امکانش هست دوتا قاتل زنجیری با هم توی یه کلبه  -

 باشن؟!

موهای دستم سیخ شد! لرزی رو که از نوک بینیم،  کامالً حس کردم
تا پایین پام رد شد رو حس کردم و سرمایی از اعماق قلبم، وجودم 

 رو پر کرد.
 چ... چی؟ -

هاش رفت. توی دلم زهرماری بارش ای زد و به سمت کتابقهقه
کنی؟ اما خیلی سن توام که باهام شوخی میکردم. مگه من هم

کرد؛ خیلی هم آدم نترسی بود؛ می تر از سنش برخوردجوون
 کنم.کارانه عمل میبرعکس من که همیشه محافظ

کتاب قطوری با عنوان شاهنامه رو بیرون کشید و روی میز 
 گذاشت.

دونی؟ اول که دیدمت، فکر کردم شکارچی هستی؛ آخه توی می -

ها هم اکثراً به خاطر این منطقه شکار غیرقانونی زیاد شده! جوون

 تفریح و دوتا دونه عکس با الیک باال، بلند میشن میان شکار، یا

ی اینجا؛ اما وقتی دیدم تو ماشینت جز چندتا کتاب دفتر چیزی ندار

 حدس زدم دانشجو باشی. برای چی اومدی اینجا؟!

استکان خالی چایی رو روی میز گذاشت. وجودم پر شده بود از 
 نه.کار میککردم مغزم بهتر عطر چای تازه احساس می

 کردم، گفتم:ها دور المپ نگاه میدرحالی که به پرواز پشه
ام یه سری خوام به اباءام اومدم. میدرسته؛ برای تکمیل پایان نامه -

 بزنم.
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 دوباره لبخندی مهمون صورت صافش کرد و بهم نگاه کرد.

 کنم که انقدر راحت بهش اعتماد کردم.از خودم تعجب می
تونی بری دیگه دیر وقته؛ فردا میبرات جات رو میارم. االن  -

 روستا!

های ساعت مربعی و آبی رنگ خواستم اعتراضی بکنم، که عقربه
 ام کرد.کنار کمد شوکه

 واقعاً ساعت سه شبه؟! -

 خیلی ریلکس کتاب رو ورق زد.
 تازه متوجه شدی؟ -

کالفه دستی میون موهای طالییم کشیدم و سعی کردم باهاشون 
 بانداژها رو مخفی کنم.

شانس آوردی کمربند بسته بودی؛ وگرنه کارت به بخیه کشیده  -

 شد.می

 هلوم گذاشتم، دردش طاقت فرسا بود.هام رو روی پدست

 لرزید، گفت:از جاش بلند شد و با صدایی که می
میرم برات رختخواب بیارم؛ تو هم زیاد از سرت کار نکش. اگر  -

داشتی،  هم تا چهل و هشت ساعت آینده حالت تهوع یا سرگیجه

 حتماً به من بگو یا برو دکتر!

 از جاش بلند شد که سریع مچ دستش رو گرفتم.

 متعجب نگاهی به دستم و بعد به صورتم انداخت.
 باید یه سر به ماشین بزنم. -

 به جا کلیدی طالیی و چوبی کنار در چوبی اشاره کرد و گفت:
 خب، سوئیچت اونجاست. سرت هم زیاد خم نکن! -
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 دم که به سمت در حرکت و از اتاق خارج شد.دستش رو رها کر

ت جا سوئیچی حرکت کردم و دستم رو دراز لنگان به سم -لنگان
یی کوچولوی ایم رو برداشتم که نگاهم توی آینهکردم و سویچ نقره

 کنارش افتاد. برعکس تفکرم، بانداژهام خیلی هم بد نشده بود؛ فقط
هام به قول اما چشمیه کمی قرمزی خون به سفیدیشون چیره شده؛ 

 مز!رابتین پرچم ایران شده؛ یه تیکه سفید، یه تیکه سبز، یه تیکه قر

 سوئیچ رو توی دستم تکونش دادم و بیرون امدم.

ی حیاط رو با حصار چوبی از محوطه جنگل جدا کرده محوطه
 بودن و ماشینم، زیر تک درخت حیاط پارک بود.

 اً کمکم کرده.باید از این دکتر خیلی تشکر کنم؛ واقع

 البته اولش خیلی آدم مشکوکی بود!

اش کامالً خورد شده؛ ولی چراغ جلوی ماشین رو چک کردم؛ شیشه
 خداروشکر نیاز به صاف کاری خاصی نداره.

 شانس آوردم!

 افتی توی یه چاله، زنده موندنت با خداست!واال با پراید می

 یرونی داشت.ش های شمال، سقفبه کلبه نگاه کردم؛ مثل تمام خونه

هام رو تیز خواستم ماشین رو باز کنم که صداهای نامفهومی گوش
ها، سر و صداهای های تنیده شده درختکرد. از پشت شاخه

نامفهومی توی جریان بود! یه جور صدای جیغ با ولوم آروم بود 
 صدای بال زدن، صدای دویدن...

 .باً سر جام میخکوب شدمی بلندی، تقریبا صدای زوزه

خورد. توی خیالم علتش رو ها با شدت تکون میهای درختشاخه
دونستم توی تابستون، این نواحی هر باد گذاشتم؛ اما خودم هم می

 تونه باشه!چقدر هم هوا خوب باشه، شدت باد انقدر نمی

ترجیح میدم توجه نکنم. پشتم رو به جنگل کردم و قفل ماشین رو 
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زرگی روی گلسش افتاده بود، از باز کردم. گوشیم رو که َتَرک ب
کنار کیلومتر شمار برداشتم و روشنش کردم. حدسم درست بود؛ 

 داد! حتماً کلی نگرانم شدن.آنتن نمی

 در ماشین رو بستم و به سمت کلبه راه افتادم. باد شدیدی به پشتم
کردم توی این فصل بادی با این قدرت در کار باشه. وزید. فکر نمی

 طی داره؟ انداختم؛ وضعیت آب و هوا به من چه ربام رو باالشونه

تونستم یه جور بهشون پیام االن حتماً اباء خیلی نگرانم شده؛ کاش می
 بدم. همین که هوا روشن شد باید حرکت کنم.

یهو سرم از پشت کشید شد و دستی دور دهنم رو گرفت. شروع 
 .ها بودکردم به تقال کردن؛ اما زورش بیشتر از این حرف

تنها چیزی که توی ذهنم در جریان بود فکر قاتل سریالی و 
های اون فیلم ترسناک بود از شدت فشار دستش، نفس کم صحنه

 آورده بودم.

شدم لعنتی! االن باید اشهدم کردم فریاد بکشم؛ اما موفق نمیسعی می
 رو بخونم؟

سوزشی توی گلوم، باعث شد محکم دست طرف رو گاز بگیرم 
 گس و شور خون رو توی دهنم حس کردم. طوری که طعم

طرف ولم کردم و منم مثل یه تیکه گوشت، روی زمین گلی افتادم و 
 تمام هوا رو با ولع بلعیدم.

 -جونی، نفسهام تار بود. با بیبا سختی به پشتم برگشتم. دید چشم
زدم و فقط فهمیدم قامتی، با یه چادر مشکی، باال سرم نفس می

 طرف... زن...بود؟ ایستاده! یعنی...

ها فتن و پرده سیاهی بود که جلوی اونکم روی هم ر -هام کمچشم
 رو گرفت.

های درشت عرق به خاطر گرما از پیشونیم آویزون بودن. دونه
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ی ضخیِم پیچید. زوزهوسط جنگل؛ صدای خفاش و هوهوی جغد می
یه گرگ همه چیز رو ساکت کرد که صدای ناگهانِی خروس، باعث 

 ز جام بپرم.شد ا

لحافم رو کنار زدم. حق داشتم خواب چرت و پرت ببینم؛ دیشب... 
پوش خواب بود یا واقعیت؟ دستش دیشب چی شد؟! اون قامت مشکی

رو گاز گرفتم؛ هنوز هم طعِم گِس خون زیر زبونم مزه میده. 
 ها دهنم تلخ مزه است!چی؟بسه آبتین، دیوونه شدی؟! همیشه صبح

دم؛ اه کردم؛ هفت صبح بود. سرم رو چرخوندیواری نگبه ساعت
انگار دکتر توی کلبه نبود. سوزش و تشنگی شدیدی ته گلوم حس 

 د نگاهم به به آشپزخونه کشیده شه.شکردم و باعث می

کنم از جام بلند شدم و مستقیم به سمت آشپزخونه رفتم. حس می
 جیب!عتونم به راحتی بدوم؛یه حِس می

شدم که اتفاق عجیبی نگهم داشت. چند بار یاز کنار در داشتم رد م
هام رو گرد کردم؛ به تصویر آینه زل زدم. چشمپلک زدم و عقب

ها با دهنی باز، چند قدم محکم بستم و دوباره باز کردم. مثل دیوونه
 ؟!عقب رفتم. یا خوِد خدا؛ چرا توی آینه نیستم؟! این کیه وایستاده

و سمت آینه، خم کردم. دستی آب دهنم رو قورت دادم و کمی سرم ر
ی من، کمد پشتم رو نشون روی صورتم کشیدم. آینه به جای چهره

داد. این دیگه چه مصیبتی بود؟ نکنه هنوز خوابم؟ یا تأثیرات می
ی تصادف دیشبه؟ دو سیلی به صورتم کوبیدم؛ اما کبودیش ضربه

 شد.توی آینه دیده نمی

د. دستگیره در رو گرفتم و اوموگوی دونفر از بیرون میصدای گفت
هام وگو در جریان بیرون به گوشم رسید. امروز خیلی گوشگفت

 تیزتر شده!
 ترتیب اون پیرمرد رو دادی؟ -
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 آره؛ خوابیده. -

زدن؟ پیرمرد؟ منظورشون دو تا مرد بودن اما درباره چی حرف می
 چیه؟

دستگیره رو پایین کشیدم و از کلبه بیرون اومدم. به محض دیدن 
هام تا سر حد ممکن باز نی که جلوم بودن قالب تهی کردم و چشمکسا
 شد.

 یا خدا! شما کی هستین؟ -

هر دوتاشون چادرهای بلند ضخیمی تنشون کرده بودن که تا نوک 
های چرمشون پوشوند و از زیر چادر، فقط چکمهدماغشون رو می

پوشه؟ درسته، پیدا بود. کدوم احمقی توی این فصل چکمه می
ها روم! من رو باش به چی گیر دادم. اصالً اینای روبههاحمق

تیپشون شبیه آدمیزاد هست؟! با این اوضاع، فکر کنم موقع تصادف 
جا شده؛ و شاید هم نابود شده! اونی که یه تیکه از مغزم کالً جابه

 قدش بلندتر بود به کناریش گفت:
 صد بار بهت گفتم شبیه شیاطین تیپ نزن. -

 رش رو به سمتش مایل کرد و گفت:نفر دیگه، کمی س
 ما مثل هم لباس پوشیدیم. -

سوزه. ناخواسته هام جمع شد. احساس کردم تمام بدنم داره میاخم
 عقب رفتم که همه چیز عادی شد. دوباره دستم رو باال گرفتم که به

محض برخورد نور خورشید به پوستم، احساس کردم دارم آتیش 
کشیدم و به پوست سرخ  م رو عقبگیرم! آخی گفتم و سریع دستمی
 اش زل زدم.شده

ی خدا کاری نکرد؛ نکنه دکتر چیز خورم کرده؟! نه بابا اون که بنده
پس من چرا این جوری شدم؟ شاید هم وقتی که خواب بودم، دیوونه 
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 شدم!

 ها، خیلی یواش به دیگری گفت:یکی دیگه از اون چادر پوش
اتفاقی افتاده  بهش بگیم چه کار کنیم؟ چطوریخب حاال با این چی -

 رئیس؟

دادم همون رئیس باشه، به نفر دومی که قد بلندی داشت و احتمال می
 اش پایین انداخت.سرعت چادرش رو تا سر شونه

بهش نگاه کردم با اینکه رنگش مثل گچ بود باز هم خداروشکر 
 اومد.طرف آدم بود، بعید نبود از زیر چادر جن و پری هم در می

پسر جون، تو دیشب افتادی وسط یه جنگ و حاال هم ببین  -

 آشام شدی!خون

شدم. حرفش برام غیرقابل هضم بود. به هیچ وجه متوجه حرفش نمی
های کودکانه آشام؟ قصهاش بودم. خونی قیافهبا دهنی باز، خیره

هام رو چند بار باز بسته کردم تا بتونم کنه اآلن؟ پلکتعریف می
 کنم.حرفش رو تحلیل 

 کسی که که کنار رئیس ایستاده بود سرش رو تکون داد و گفت:
جا کردی! خب به لطفت االن هنگ رسانی رو جابهمرزهای اطالع -

 کنه.می

های تخیلی رابتین توی ذهنم توی مغزم و نیمچه اطالعاتی که از فیلم
آشام رو سرچ کردم. با تصاویری که به خاطرم ی خونبود کلمه

 ام گرفته بود.تعجب خندهاومد، از شدت 

ی دوباره به اون دوتا نگاه کردم؛ حتماً گل زدن! مواد عجیبی که تو
دانشگاه خیلی رواج داشت و عقل رو کامالً از مصرف کننده سلب 

 کرد!می

*** 
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ی آتش، خیلی به گذشته پرتم کرده بود. های رقصان و فریبندهشعله
باال گرفتم؛ پس هیچ  دو هفته کشید تا قبول کنم چی هستم. سرم رو

 راهی نبود.

 از روی میز کمصل بلند شد و رو بهش گفت:
 انگار شانس باهام یار نیست. -

ریختش گرفت و رو های بیکمصل خودنویس شیکی رو توی دست
 به سینا کرد و گفت:

 از وقتی قاطی انجمن خون شدی، این وضعت شده! -

 خفه بابا! -

با این نره غول درست  د دراکوالیتسینا، جان ج»خواستم بگم می
 «کنه!رفتار کن؛ این عصبانی بشه نصفمون می

 دونم چرا ساکت موندم؟نمی

های بلند، سمتم اومد و کاله رو با یه حرکت تا نوک سینا با قدم
 دماغم پایین کشید.

 اش کنم.تیکه -خواست تیکهمی بار واقعاً دلماین

 ام و گفت:دستش رو گذاشت روی شونه
 د کشتن من فکر نکن؛ پیر میشی!انقدر درمور -

 دستش رو پس زدم و از روی مبل بلند شدم.
 یکی طلبت اقای رئیس! -

 به سمت بیرون هدایتم کرد و گفت:
 تونی انجام بدی.فعالً بریم؛ پروسه کشتنم رو توی برج هم می -

 ای تقدیمش کردم و به سمت در چادر رفتم.«برو بابا»زیر لب 

 دیم و به سمتش چرخیدیم.با صدای کمصل، هردو متوقف ش
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گرده؛ خوای برگردی؟ رئیس در به در دنبالت میسینا، واقعاً نمی -

 مخصوصاً االن که مقامت ازت گرفته شده.

 ند و گفت:ی ابروش رو خاروسینا با سر خوشی گوشه
 بیخیال کمصل، بیخیال! من فعالً توی تعطیالتم؛ بذار خوش باشم. -

 رو جلو انداخت. به دستش من ای چادر رو کنار زدهدرهای پارچه

 با عصبانیت گفتم:
 زبون نداری؟ -

 هاش رو باال گرفت.جلو افتاد و دست
 کنی!آخ که تو هم چقدر گوش می -

های طالیی های سیاهش رو که حاشیههام تیز بینانه چکمهبا چشم
 کردم تا دوباره توی این بازار کذایی، گمش نکنم.داشت دنبال می

 اون چی بود؟ -

همهمه اطرافم باال بود که خودم هم به زور صدام رو انقدر 
 شنیدم.می

 سینا یکهو گفت:
 چی گفتی؟ -

کردن خبر اینکه از نیم تنه باالیی کسانی که اطرافم حرکت می
کرد و برخورد کاله شنل به نداشتم، اعصابم رو حسابی خورد می

برد. هام تقریباً تا مرز انفجار من رو پیش مینوک بینی و مژه
هاش هام رو به چکمهتونم نفس بکشم. قدمکردم نمیحساس میا

 با صدای بلندتری گفتم: تر کردم و دوبارهنزدیک
 میگم اون چی بود؟! -

دستم دوباره کشیده شد. فکر کنم باالخره سینا موفق بشه تا دستم رو 
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 از جاش در بیاره!

 جرأت نداشتم دوباره سرم رو باال بیارم؛ دیدن همون کمصل، برام
کافی بود. از صداها و تعداد پاهای که از توی دیدم کمتر میشد، 

 م داریم به یه جای خلوت میریم.تونستم حدس بزنمی

دیدم. سرم رو باال آوردم های سینا چیزی نمیدیگه تقریباً جز چکمه
تر کشیدم. احساس بهتری داشتم؛ حدأقل و کاله شنل رو کمی عقب

 تونستم راحت ببینم.جلوم رو می

توی همون کوچه قبلی بودیم. به سینا نگاه کردم که داشت به 
 کرد.های زمین نگاه میسنگفرش

 میگم، اون چی بود توی چادر؟ -

 سرش رو باال آورد و نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره به متر کردن
 زمین ادامه داد.

است. پدرش ومپایر اصیل بود و مادرش یه جن  کمصل یه دورگه -

نی قماقم؛ بخاطر قدرتش هم هست که یکی از ی باز طایفه

بزرگترین تاجرهای بازار سیاه شده. البته سر آدم و عالم رو هم 

 کاله گذاشته و برداشته!

 سرم رو تکون دادم و دوباره پرسیدم:
 تو قبالً تو مافیا بودی؟ یعنی یه خالفکار بودی؟ -

 دستش رو توی جیب شلوارش کرد و رو به من کرد.
 جهنم، گفتن هیزمش تره! فضول رو بردن -

کردم، لبم رو کج کردم و ی شنل رو باز میدر حالی که داشتم گره
 اداش رو درآوردم.

 خودش تمام زندگی من رو بیرون کشیده بود.

 سینا نزدیکم اومد و دستش رو جلوم گرفت.
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 بیا این رو بگیر! -

با کنجکاوی به کف دستش نگاه کردم؛ یه سنگ مثلثی شکل بود که 
ی باالی مثلث، یک بند یک دایره توخالی داشت و از زاویهوسط 

 چرم، آویزون بود.

 رداشتم و پرسیدم:بای رو با دو دلی سنگ فیروزه
 این دیگه چیه؟ -

برگشت سمت جایی که ایستاده بود و دوباره متر کردن رو شروع 
 کرد:

ها در برابر نور خورشید آشاماین سنگ یه طلسمه، که از ما خون -

خواستم بهت بدمش؛ ولی اول باید کنه. خیلی وقته میمیمحافظت 

 فهمیدم چی هستی!می

 سنگ رو توی جیبم گذاشتم.

 وباره با خودم مرور کردم و گفتم:دهای کمصل رو حرف
 ببین سینا، من یه شایعاتی درباره آب نامقدس شنیدم! -

 نذاشت ادامه بدم و خودش گفت:
و نابود کنیم، یه ذره را چشمه ها قبل از اینکه محتماً شنیدی که اون -

 آب استخراج کردن؛ چرنده!

ی انگلیسی پشتم تکیه دادم و شنلم رو کامالً از های اون خونهبه میله
 تنم بیرون کشیدم.

 اون شب دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ -

شد روی زمین تا تکه سنگی رو برداره، سینا همین طور که خم می
 گفت:

های لعنتی دریافت کرده رگینهمن گزارشاتی از جنبش عجیب گ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 31 نودهشتیا مراوده ممنوعه_گروه خوناشام

 

جا تا ببینم چه خبره که فهمیدم ها رفتم اونبودم. با بقیه بچه

کنن؛ تقریباً موفق هم ی باستانی رو فعال میها دارن چشمهگرگینه

شده بودن. ما هم مجبور شدیم باهاشون وارد جنگ بشیم؛ اما اولین 

شمه بود. اقدامی که من و ققنوس انجام دادیم، تخریب کامل چ

ها هنوز موفق نشده بودن جام طال رو پر از آب نامقدس بکنن. اون

 دونی!اش هم که خودت میبقیه

 فتم:گهای سیاه پیچوندم و دستم رو دور میله
بله؛ بعدش هم جناب عالی رو یه گرگینه آلفا گاز گرفت، شما هم  -

طی زهری که وارد بدنت شده بود کنترلت رو از دست دادی و 

. یعنی واقعاً تِف تمام خونریزی داشتم، به من حمله کردی چون من

 هستی توی این شانس من!

ها سینا روی زمین نشست و با سنگ اشکالی رو روی سنگفرش
وم کشید. خدا کنه کسی من رو با این دیوونه نبینه؛ همین یه ذره آبر

 پره!هم می
ر ببین آبتین، من واقعاً از روی قصد این کار رو نکردم؛ اگ -

خواستم قصدی این.کار رو بکنم، حدأقل یه آدم خوش اخالق رو می

 کردم.انتخاب می

گفت؛ خودش بخاطر وجود من توی اون این یه مورد رو راست می
 دادگاه از ریاست برکنار شد.

هاش روی سنگفرش نگاه سرم رو کج کردم و به مسخره بازی
 کردم. خدایا شفای بدون نوبت براش خواستارم!

کار خواستن؟ مگه چیها آب نامقدس رو میاین گرگینهچرا  -

 ؟ خطرناکه؟کنه؟ به من چه ربطی دارهمی

 دست از جنگولک بازیش برداشت به من نگاه کرد.
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 ه؟دونی آب مقدس چیترمز کن با هم پیش بریم. می -

 با زبونم روی دیواره لپم کشیدم و بعد گفتم:
 ها!آره همون آب مقدس مسیحی -

مسخره بازیش رو پیش گرفت و همون طور شروع به سینا دوباره 
 حرف زدن کرد:

ها به صلیب و سیر و آلیاژ نقره، آشامخوب قبالً بهت گفتم که خون -

تونه بهشون آسیب جدی بزنه. آب مقدس از همشون حساسن و می

تونه باعث قوی ها، میتره؛ اما آب نامقدس برعکس اینخطرناک

ها هم ثیر رو روی گرگینهمین تأها بشه که هآشامشدن ما خون

 ذاره!می

 با تعجب پرسیدم:
 مگه به چی تبدیل میشن؟ -

 اش کشید.ستی رو چونهدطور که نشسته بود همون
ها تبدیل به موربیوس میشن و تمام نقطه آشاماگر اشتباه نکنم، خون -

ها هم میشن شیرینه و هاشون از بین میره و گرگینهضعف

 یشه.قدرتشون دوبرابر قبل م

 ها آزاد کردم و گفتم:الی میلهبههام رو از الدست
حاال فهمیدم چرا انقدر نابود کردن چشمه آب نامقدس برات مهم  -

 آشام؟!کار کنم نه انسانم، نه خونبود. حاال من باید چی

هاش رو بهم کوبید ی دیوار انداخت دستبلند شد و سنگش رو گوشه
 و به من نگاه کرد.

 س در این مورد چیزی نگو!فعالً به هیچ ک -

 بهش اشاره کردم و گفتم:
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 میمون بازیت تموم شد؟ بریم برج؛ فکر کنم یه جلسه داشتی! -

 ای کرد و سرش رو تکون داد.خنده
 نباید بذارم بیشتر از این با رابین بگردی! -

ها آشامدونم چرا این خونجا کردم. نمیشنل رو توی دستم جابه
 بزنن!های چرت عالقه داشتن تیپ

کرد و ها نگاه میسینا، مثل چنار، وایستاده بود و داشت به سنگفرش
 گفت.وار میزیر لبش چیزی رو زمزمه

هام رو فکر کنم کامالً از دست رفته! با فاصله کنارش ایستادم دست
 به کمرم زدم.

ی دراکوالت جلسه داری؛ دیر سینا شنیدی چی گفتم؟ با اون عمه -

 کنه!آشام درست میرشت خونبکنی از هر دوتامون خو

ناگهان نور آبی رنگی توی صورتم خورد. به زیر پام نگاه کردم از 
تمام اشکالی هندسی عجیبی که سینا روی زمین کشیده بود، نور آبی 

 شد.رنگی تولید می

 پام رو کمی تکون دادم و با تعجب گفتم:
 این دیگه چیه؟ -

کنم برام یه خوابی  رخند بهم خیره شد؛ فکسینا خونسرد و با نیش
 دیده.

 هات رو ببندی!کنم چشمبهت توصیه می -

 احساس کردم شدت نورها بیشتر میشه.
 ؟!هام رو ببندم؟! چه خبرهچی چی رو چشم -

تا بخوام از محوطه خطوط بیرون بیام، احساس کردم که زیر پام 
خالی شده و بعد باد شدیدی توی صورتم وزید و همه جا برام روشن 
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شدت باد و نور زیاد بود که احساس کردم االنه که  شد. انقدر
هام رو بستم و بعد احساس هام از حدقه در بیاد! به زور چشمچشم

 کردم روی محکم زمین افتادم.

هام رو یواش باز کردم وسط سالن برج روی فرش با ترس چشم
خند شیطانی باالی سرم ایستاده قرمز ولو شده بودم و سینا با نیش

 بود.

سوخت و با صدای بلند که نزدیک به جیغ های که میهمون چشمبا 
 بود، گفتم:

 مگه تو زبون نداری یه خبر بکنی؟ هان؟! -

 دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:
 ادی بود.دهای که تو دلت بهم تالفی اون فحش -

 بگو چرا مثل خری که بهش تیتاپ بدن خوشحال بود؟

رو روی زمین گذاشتم و بلند برای اینکه سینا رو ضایع کنم، دستم 
 شدم.

اش انداخت و آروم خندید دستش رو جمع نگاهی به دست خشک شده
 کرد.

 با عصبانیت شنلم رو از روی مرمرهای طالیی زمین برداشتم.
 تونی بخونی؟! االن حق ندارم بزنمت؟ها رو میکه تو فقط خاطره -

ئم های داهاش رو توی جیب شلوارش گذاشت و با اون نیشدست
 الوقت بازش، در حالی که روی یه پاش تکیه داده بود، گفت:

 خوری!یه دونه بزنی، دوتا می -

ام آویزون کردم و با پوزخند شنل رو مثل کت با دستم، از شونه
 گفتم:

زنم که نتونی برای تالفی کردن بلند نگران نباش؛ یه جوری می -
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 بشی!

خیره شده  سینا در حالی که به درهای بزرگ چوبی تاالر اصلی
هاش رو چنگ انداخت و با بود، ادای من رو در آورد و خندید. گونه

 تمسخر گفت:
 وایی؛ چقدر ترسناک! -

چپ چپ نگاهش کردم و تصمیم گرفتم محلش نذارم. سرم رو باال 
گرفتم و به لوستر بزرگ طالیی که با بلورهای بزرگی اذین بندی 

خواد کنم میس میشده بود، نگاه کردم. از وقتی که اومدم، احسا
بیفته و روی سرم متالشی بشه. دیوارهای سالن پر از تابلوهای 

ریخت پیر رو به نقاشی بودن که یه سری دراکوالی اصیل و بی
ها عکس گل و درخت گذاشتن. من بودم، به جای اوننمایش می

های درب و داغون، زهره هام با اون قیافهگذاشتم تا حدأقل مهمونمی
 ترک نشن!

 با صدای سینا، چشم از تابلوها و اطراف گرفتم و نگاهش گردم.
هایی که داری براشون پشت سر هم تو مغزت نسخه ِهی، اون -

 پیچی، اجداد منن!می

 دست آزادم رو توی جیبم کردم و ترجیح دادم بحث رو عوض کنم.
 حاال اون چی بود باهاش اومدیم اینجا؟! -

ی ابروش بازی کرد و گوشهطبق عادتش، دستش رو باال آورد و با 
 رفت، گفت:در حالی که داشت به سمت پلکان سمت راست سالن می

 جادو! -

 جلوش رو گرفتم و با ولوم صدای بلند گفتم:
تونم جادو؟ تو... تو جادو بلدی؟ واقعاً اینجا جادوگر هم داریم؟ می -
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 ببینمشون؟

 با بهت بهم نگاه کرد، چند بار پلک زد و جدی گفت:
و جادوگری رو یه خط گنده قرمز بکش؛ یه ذره از اون دور جادو  -

 آشام بودنت بکن!ذوق و شوق رو هم خرج خون

 و بعد پسم زد و به راهش ادامه داد. دستش رو گرفتم و کشیدم؛ مثل
هایی که آویزون مامانشون میشن تا براشون بستنی بخره. با بچه

 های درشت شده گفتم:مردمک
 به منم یاد میدی؟ لطفاً! -

 روح گفت:به اطراف نگاه کرد و بی
ها اصالً فکرش هم نکن! جادو انقدر هم ساده نیست. بعضی از اون -

 ذاره.تأثیر بدی روی فرد می

ام نگاه کردم. پس به های ساده۱سرم رو پایین انداختم و به کفش
 زنه! یه ذره؟ نه دو ذره!همین خاطر بود سینا یه ذره خل و چل می

 د شد:یهو صدای دادش بلن
آبتین چرا من رو همیشه توی اون مغز فندقیت ترور شخصیتی  -

 کنی؟!می

 ای باال انداختم و گفتم:شونه
 خواستی فکر من رو نخونی!می -

 برگشت و با ابروهای گره خورده بهم نگاه کرد.
خونم. االن هم پا تیز ها رو میهزار بار بهت گفتم من فقط خاطره -

 بپره!خوام جلسه از دستم کن؛ نمی

خودم رو از پشت بهش رسوندم و به در سنگی ورودی نگاه کردم. 
شد؛ فقط کافی بود جلوی در رمز رو اون در هیچ وقت باز نمی
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زمزمه کنی تا یهو روی فرش قرمز سالن که به تاالر اصلی منتهی 
های مارپیچی بود شد، فرود بیای! دو طرف سالن اصلی هم پلکانمی

 شد.ق داری پنهون میهای طاکه توسط دروازه

به محض اینکه از دروازه گذشتیم، سینا روی هوا معلق شد و به 
 سمت باال پرواز کرد.

تونستم پرواز کنم! برای خالی نبودن عریضه اَه لعنتی؛ من هنوز نمی
هام رو تکون دادم ولی بیشتر شبیه به مرغ پر کنده شده بودم. دست
های سنگی محکم روی پله هام روهام رو توی هم کشیدم. قدماخم
رفتم. شاید کالً نیم دقیقه هم نشد که به تند جلو می -کوبیدم و تندمی

 ی اون برج بلند رسیدم.باالترین طبقه

به سینا که جلوی دروازه ایستاده بود و پاش رو روی زمین 
دونم االن یه دعوای حسابی انتظارم رو کوبید، نگاه کردم. میمی
 ختم.سرم کشیدم و سرم رو پایین انداکشه. دستی پشت می

 خوای پرواز کنی؟!آخه بچه، ِکی می -

 نگاهم رو الکی به دیوار سنگی دوختم و گفتم:
 تونم کل راه رو بدوم، چرا باید پرواز کنم؟وقتی می -

 دستش رو انداخت و گوشم رو محکم کشید.
خوای بدوی؟! آخه بچه جون اگر یه گرگینه بهت حمله کنه بازم می -

 دوی که دلم خوش باشه.ختی هم اینه که درست درمون هم نمیبدب

 به دستش چسبیدم و داد زدم:
آخ گوشم؛ ول کن سینا! همین که شمشیر بازی رو یاد گرفتم بسمه.  -

 شرکت کنم! آخ، آخ! خوام توی جنگول کن! من که نمی

باالخره رضایت داد و گوشم رو ول کرد. دستم رو روی گوشم که 
هاش گذاشتم. تقریباً به این کارهاش و حرص خوردنداغ کرده بود 
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زد؛ منم ها اینجوری جوش میعادت کرده بودم. برای همه بچه
 غر کردن. -شروع کردم به غر

 زد!مامانم این همه سر من غر نمی -

 دستش رو روی پیشونیش گذاشت و از روی تأسف سری تکون داد.
اینطوری یک سال آبتین انقدر محتاط نباش؛ یه ذره ریسک کن!  -

 تونی این جا زنده بمونی.هم نمی

رفت زیر لب زمزمه طور که به سمت دروازه سالن میبعد همین
 کرد:

دونم چه اشتباهی توی زندگیم مرتکب شدم که این شده من نمی -

 عذاب جون من!

 رش وارد سالن خوابگاه شدم.ای کردم و پشت سخنده

کردم و سرم رو توی  شنل رو از جالباسی کنار دروازه آویزون
خوابگاه چرخوندم. سباستین و مائیکل، داشتن توی تلوزیون پی اس 

کردن. مائیکل تازه امروز از مأموریت ماوراء برگشته بازی می
بود؛ انجال و لیلی هم داشت توی آشپزخونه روی میز چایی 

 هاشون برای قند برجسته شده بود.خوردن و گونهمی

سر همه به طرف ما برگشت. میکائیل، به سینا بلند سالم دادم و 
 گاه مبل آویزون شد و موهای فر فریش رو کنار زد.تکیه

 میگم آبتین دیروز من خونه نبودم برای خودت هم فاتحه خوندی؟ -

 ای کردم و گفتم:خنده
تون خواستم خرمای خودم هم بخورم؛ این رئیس جنابعالیمی -

 نذاشت.

لوزیون نشست و خطاب به من روی تهای آبی روبهسینا روی مبل
 گفت:
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 رم کنار خودت بمونی؟خواستی شب اول قبنکنه می -

صدای خنده دخترها توی آشپزخونه بلند شد. به تابلوی جیغ باالی 
 تلوزیون نگاه کردم و بلند گفتم:

 هه هه و زهر! -

 سینا یهو برگشت سمتم.
 هی آبتین، ادب کالم رو رعایت کن! -

 سنش کمتر از هجده سال بود اشاره کرد.بعد با چشم به سباستین که 
پوفی کشیدم و به سمت آشپزخونه رفتم و صندلی قرمز میز 

 خونه رو کشیدم.آشپز

 ای کرد و گفت:لیلی به استکان طالییش اشاره
 برات چایی بریزم؟ -

به کیک شکالتی که با مهارت توی ظرف چیده شده بود نگاهی 
 کردم و گفتم:

 آره اگه میشه! -

 ش رو توی پیش دستیش گذاشت و پرسید:انجال چایی
 فت؟گهای انسانیت چی ی حالترفتین بازار سیاه؟ درباره -

لیلی چایی رو با پیش دستیش جلوم گذاشت و موهای نارنجیش رو 
هاش هدایت کرد و دست به که هم رنگ رومیزی بود، پشت گوش

 کمر جلوی من ایستاد.
 راست میگه؛ چی شد باالخره؟ -

بعد از هورت طوالنی که دلیل اصلیش خرید وقت  چایی رو برداشتم
 برای جور کردن یه جواب درست و حسابی بود، گفتم:

 هیچی! -
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ها افتضاح بود. از اون ابتکارم توی جواب دادن و پیچوندن آدم
روحش، مشخصه که حرفم رو باور نکرده. اصالً مگه های بیچشم

 همه مثل منن که انقدر راحت باور کنن؟!

 جدیت بهم خیره شده و گفت:انجال با 
 یعنی چی هیچی؟ -

مثل همیشه یه تیپ سیاه زده بود که با آرایش سیاه و موهای دم 
ترسوند. به شخصه بیشتر از سینا ازش اسبیش، واقعاً آدم رو می

 برم!حساب می

آب دهنم رو قورت دادم و تا خواستم چیزی بگم صدای کشیده شدن 
 صندلی و حضور سینا نجاتم داد.

ها، خون آدم آشامچی؛ گفت که عادیه و توی بعضی از خونهی -

 دیرتر از بین میره.

ای از موهای سیاهش رو توی دستش پیچوند با مشکوکی به هر طره
 ا رو به لیلی کرد و گفت:مون خیره شد؛ سیندوتا

 انگاری این آبجیت قرار ما رو بکشه! -

 انجال یهو جیغش در اومد:
 ردی؟!تو باز تو ذهن من دخالت ک -

های انجال، تیکه کیک شکالتی رو توی جیغ -توجه به جیغسینا بی
 بشقابی قرار داد و جلوی من گذاشت.

 بهش اشاره کردم.
 خوری؟خودت نمی -

دار گل گلیش رو تکون سینا، به همراه لیلی خندید. لیلی لباس دامن
 داد.
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 تونه چیزی بخوره.آبتین، سینا نمی -

ها رو از نظر رهای قرمز و سیاه کابینتابروهام رو انداختم باال و د
 گذروندم.

 چرا؟ -

اش رو پشت سرش گذاشت و صندلیش های پر از حلقهانجال دست
 رو مثل گهواره تکون داد.

های خوابگاه، قبالً آدم بودیم و معده ببین من و تو و تمام بچه -

ی خون نباشیم خیلی راحت انسانی رو داریم؛ پس اگر تشنه

 بخوریم؛ اما سینا...تونیم غذا می

شست، لیلی درحالی که داشت فنجون طالییش رو توی سینک می
 ی حرف انجال رو گرفت:ادامه

 اش فقط برای خون ساخته شده.زاده بوده و معدهاز اول یه اصیل -

 م زمزمه کردم:ام گذاشتم و آرودستم رو زیر چونه
 دونستم!چه بد؛ نمی -

های گلدون و در حالی که با گلانجال صندلیش رو روی زمین کوبید 
 کرد گفت:ای بازی میمیز دایره

دیدی مثل آژیر، تقصیر خودته؛ تا همین دو ماه پیش سینا رو می -

 ذاشتی کسی حرف بزنه!کشیدی! نمیجیغ می

 م جمع کردم و به صندلی تکیه دادم.هام رو توی هدست
تبدیل خواست خودت رو، زمان پروژهای تبدیلی که خیلی دلم می -

 شده بودی ببینم.

 ای به من رفت.محکم روی میز کوبید و چشم غره

 سینا سرش رو پایین انداخت و اروم گفت:
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 باز این دوتا به هم رسیدن. -

لیلی درحالی که دستش رو با حوله صورتی مخصوصش خشک 
 کرد گفت:می

 تنها جایی که با هم توافق دارن، در مورد ققنوسه! -

 یم و با عصبانیت به لیلی خیره شدیم.هر دومون بلند آه کشید

 گفتم:
 اسم اون پرند وحشی رو نیار! -

 انجال سرش رو به دوطرف تکون داد.
 شعور!مردک بی -

سینا در حالی که سرش رو روی دستش گذاشته بود و هر دوی ما 
 کرد، گفت:رو نگاه می

 چرا شما از اون بیچاره بدتون میاد؟ -

 نا رو در آوردم:هام رو در هم کشیدم و ادای سیاخم
 ، بیچاره!هه -

 عادی ادامه دادم:
 جا شد!مرزهای بیچارگی جابه -

 های سینا خیره شد و گفت:انجال تو چشم
ببین سینا، بهت هشدار میدم؛ این مردک جنسش شیشه خورده  -

 داره!

 سینا از روی میز بلند شد و گفت:
ها رو انقدر پشت سرش حرف نزنید؛ خیلی هم خوب داره کار -

 میده! انجام
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 لیلی دستش رو پشت کمرش زد و با طلبکاری گفت:
 کنی!دونیم تو بهش کمک میباشه؛ ما هم نمی -

 .سینا پشت من کوبید
 زنید.بیا بریم آبتین؛ دیگه دارید خیلی حرف می -

هام به خاطر وی دهنم گذاشتم و درحالی که لپتتند کیک رو  -تند
 رفتم.کیک باد کرده بود، بلند شدم و پشت سرش 

 زده باال پریدیم.با فریاد سباستین و مائیکل هم من و هم سینا وحشت

کشید برام یه چیز تازه بود؛ اون همیشه اینکه مائیکل فریاد می
 ساکت!

 سینا با ترس و اخم گفت:
 چی شد یهو؟ -

هاش رو به هم سباستین دستش رو توی موهای آبیش کشید و دست
 کوبید و باال پایین پرید.

 ؛ من بردم.من بردم -

های باد کرده، به مائیکل افتاد که هنوز با دسته نگاهم با همون لپ
 ه!بازی درگیر بود. به یه بچه چهارده ساله باخته؛ حتماً خیلی کفری

 سینا گفت:
 بچه آروم؛ مگه خون سنجاب خوردی؟ -

 از روی مبل پایین پرید و جلوی ما اومد و گفت:
 م!نچ نخوردم؛ ولی قرار خون بستنی بخور -

 کنه.را اینجوری میدونم این وروجک چای کردم؛ میخنده

 قورت دادم و رو به سباستین گفتم: توی دهنم رو کیک
 سباستین، باز شرط بستی؟ -
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 هاش فرو رفت.مستانه سرش رو تکون داد، خندید و روی لپ

های سینا به سمتش رفت کاله هودیش رو روی سرش کشید؛ بند
 چرخوندش گفت:مین طوری که میدورش رو محکم جمع کرد و ه

 دیگه نبینم شرط ببندی ها! -

خندید، بعد سرش رو به سمت مائیکل که داشت به سباستین می
 چرخوند.

 گیره!تو که بزرگتری از این کارها نکن؛ بچه یاد می -

 ای زیر لبش گفت.مائیکل آروم سرش رو تکون داد و باشه

ی زمین سنگی که خورد، رولو میت -سباستین که هنوز داشت تلو
 یکه فرش بود، افتاد و با کالهش درگیر شد.ت -تیکه

 سینا نگاهی به من کرد.
 بریم. -

 سرم رو تکون داد و به سمت دروازه حرکت کردیم.

*** 

العاده های میز هنوز نیمه پر بودن، جو سالن فوقبا اینکه صندلی
سنگین بود. این طور که از بقیه شنیده بودم، جنگ جهانی دوم 
ای آخرین موضوعی بوده که انجمن کل ماوراء براش چنین جلسه

اد ترتیب داده و حدس اینکه اتفاقات خوشایندی قرار نیست بیوفته، زی
 هم سخت نیست.

 دیدم.اولین بار بود که اینجا رو می

ای و بلند جلسه بود. سالن سالن نیمه روشنی که تنها زینتش میز قهوه
های اطراف، متوجه شده پچ -ز پچخوف و سنگینی عجیبی داشت. ا

بودم علت این تاریکی وجود شخص سیاهی که هیچ وقت به این 
داده و شاید وجود اون، باعث این همه ول و جور جلسات اهمیت نمی
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بال شده؛ اما در این میون تنها کسی هیچ اهمیتی به مهمی جلسه 
 داد، سینا بود.نمی

کنه و همه چیز شرکت میهای انگار ماهی یه بار توی چنین جلسه
 براش عادیه!

 البته دلیل اصلی حضور ما اینجا، به این خاطر بود که هنوز جامعه
ماوراء، ققنوس رو به عنوان رئیس فعلی تهران به رسمیت نشناخته 

بود و من بدشانس، باید قیافه عبوس ققنوس با اون بینی عقابی که 
 کردم.تحمل میمثل برج زهرمار وسط صورتش نقش بسته بود رو، 

ها، دورتر از میز، ایستاده بودم و توی دلم تمام جد مثل بقیه کارگزار
کشیدم؛ چون معلوم نبود های ماوراءی رو به فحش میو اباء آدم

کشه و قرار چقدر مثل مجسمه یه لنگه پا، جلسه چقدر طول می
 وایستم.

 با ابروهای باالپریده پرسیدم:
 مشکلی پیش اومده؟! -

های غلیظشون، اینکه مطمئن بودم مشکلی نیست؛ اما با اون اخمبا 
 یه لحظه به خودم شک کردم.

های لباس سلطنتی فاخرش، مردی که سن باالتری داشت و حاشیه
 ی بم و عصبی گفت:دوزی شده بود؛ با صداطال

 یک انسان اجازه ورود به اینجا رو نداره! -

رسته داهش کردم. در صورتم نگ بدون تکون دادن حتی یه عضله
زنه که های درازم داره داد میحالت انسانی دارم؛ ولی این گوش

 انسان نیستم!

هام قرار گرفت و بعد صدای سینا آروم به دستی روی سرشونه
 گوشم رسید:

هات رو زیر موهات قایم کنی، معلومه که خب آبتین، وقتی گوش -
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ل کنن آدم هستی؛ حتی اگر اون شخص، پرنس رویافکر می

 معروف باشه!

کنم که چرا سینا از خوندن افکار بقیه دیوونه گاهی با خودم فکر می
نمیشه؟ اینکه همه چیز رو بدونی سخته! بعضی از چیزها 

مونن؛ چون ما توانایی درکش رو نداریم. اما مخصوصاً پنهان می
 اون با عالقه گوش میده.

شیء نجس  راه از من گرفت؛ انگار بههاش رو با اکاون مرد چشم
 کنه!نگاه می

 زن بدی هستی!آلبرت، هنوز هم طعنه -

 چی شد؟ آلبرت! آلبرت کیه؟

هام قرار گرفته بود، بیرون هاش که روی سرشونهاز زیر دست
ه اومدم و با تعجب بهش نگاه کردم. انگار منتظر یه جواب قانع کنند

، خیالی کاملترین توجهی بهم نکرد و در بیبودم؛ اما سینا کوچیک
 هاش رو پشتش جمع کرد.دست

شام و آخب پرنس عزیز، وقتی تو با این پیشینه کهن فرق یه خون -

انسان رو نتونی تشخیص بدی، پس از من خرده نگیر که تشخیص 

 ندم مردی یا زن!

ها جلب شد. با اون موهای بلند با این حرفش، تازه نگاهم به اون
ت بود؛ مخصوصاً بلوند، واقعاً تشخیص زن یا مرد بودنشون سخ

های سبز کسی که کنارش بود و انگار داشت نقش یه مجسمه با لباس
 کرد!به شکل برگ رو بازی می

 ای کرد و نفسش رو با فشار بیرون داد.پرنس، دندون قروچه
 شراف زادگان رو بردی!ای گستاخ! آبروی شاهزاده -

ما به صورت سینا خیره شدم و منتظر واکنشی از ناراحتیش بودم؛ ا
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کشید، اون فقط لبخند زد و در حالی که من رو همراه خودش می
 بلند گفت: -بلند

هاست که مرده؟ در شأن یه کنی آلبرت سالدرضمن فکر نمی -

 زاده نیست که دیگری رو با لقب یه مرده صدا کنه!اشراف

ها دور شده بودیم، بازم شنیدن صدای پوزخند با اینکه از اون
 نبود. تمسخرآمیزش زیادم سخت

*** 

رفتم، شروع به مرور اتفاقاتی که به همون جور که پشت سینا می
 سرعت افتاده بود کردم و ناگهان حجم سؤاالتم، سکوت رو شکست:

ش چیه؟ اسینا؟ این یارو کی بود؟ آلبرت کیه؟ شاهزاده قضیه -

 راستی...

نقص سؤاالتم نیمه کاره سینا حرفم رو قطع کرد و کلکسیون بی
 موند:

آبتین، اگر کسی رو دیدی که شبیه این پرنس رویال بود، زیاد  -

 باهاش دهن به دهن نشو!

م دستم رو از دستش بیرون کشیدم و ابروم رو باال انداختم. سعی کرد
 به صورت عادی عرض اون سالن بزرگ رو کنار سینا طی کنم.

 چرا؟ -

 جدی گفت:
اصال با ها الف هستن؛ بهشون میگن الف آلمانی و متأسفانه این -

 کنن.ها حال نمیآشامخون

 وار بهم چشمکی زد و ادامه داد:بعد به سمتم برگشت و شیطنت
 سلیقگی خودشون مربوطه؛ نه به ما.خب این دیگه به بی -
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های چرم و زمین سالن خیره شدم ور روی بینیم رو به کفش
 خاروندم.

 خب شاهزاده کیه؟ آلبرت چی؟ -

 و جواب داد: اش رو فرو بردهای رنگ پریدهلپ
م! آلبرت هم... ازادهشاهزاده که خودمم؛ مثالً خیر سرم اشراف -

 فضول رو بردن جهنم گفتن هیزمش تره!

 پوفی کردم و با اوقات تنگی گفتم:
 ه فضولی نیست!ریم؟ اینکه دیگحاال کجا داریم می -

یکی از شش دروازه چوبی که در راستای عرض سالن قرار داشتن 
 داخل هلم داد.رو باز کرد و به 

ریم پیش ققنوس. انگار جواب پیکی که برای دعوت به داریم می -

 ، رسیده.ها فرستاده بودیمهمکاری برای گرگینه

ی دومش، عذاب رفتن پیش ققنوس رو کامالً از یادم برد و جمله
 وارد شدم. با بهت گفتم:

 چی؟ به این زودی! -

 هومی کرد و سرش رو تکون داد.

*** 

 ی اتاق با بوی پارافین سوخته ترکیب شده بود و مثلهوای دم گرفته
 !صاحب اتاق، روی اعصابم بود

کوبیدم و در حالی که های چوبی اتاق میپاهام رو آروم روی پارکت
به صندلی میز مشاوره کوچیکش تکیه کرده بودم، کلکسیون عجیب 

 .کردماش رو نگاه میهای کتابخونهو غریب کتاب

حول و هوش استخراج انرژی بود. تمام ها، موضوعاِت کتاب
کارهای این مرد مشکوک بود؛ از کت بنفش مخملیش تا پیراهن و 
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اش؛ با اون کاله بلند مردونه انگلیسی آبی! بیشتر به شلوار سبز کهنه
های دادم که قبیلههای سیرک شبیه بود تا یه رئیس! حق میدلقک

 .ماوراء اون رو به رسمیت نشناسن

روی گیالس طالییش کشید، اون رو روی میز قرار داد سینا دستی 
ای پیچیده شده بود، ای که روی میز دور پارچهو به صلیب نقره
 :خیره شد و گفت

 پس جوابشون منفی بوده؟-

 :کردم گفتماخم کردم و در حالی که به صلیب اشاره می

ای از کجا معلومه که جوابشون منفی بوده؟ اون خفاش که نامه -
 .ش نبودهمراه

های سفیدی ققنوس در حالی که پشت میز تحریرش نشسته و برگه
گذاشت، پوفی کشید. میزش هم مثل خوند و روی هم میرو می

 .دورتا دور اتاقش پر از کاغذهای سفیِد خط خورده بود

 :سینا آروم دم گوشم گفت

ی ما صلیب فرستادن. این آشامیم و برادونستن ما خونها میاون -
 .آشامهباستانی برای جواب منفی به یه خون یه روش

 :ققنوس همون طوری که سرش توی کاغذها بود گفت

 .این یه جور توهین محسوب میشه. مثل اینکه برات سیر بفرسته -

هام رو حین هام رو جمع کردم. برای توجیه دستنچی کرده و لب
 :دادمتوضیح دادن تکون می

خاطر ماست! اگر یکی دیگه از چرا باید مخالفت کنن؟ شاید به  -
 ...اعضای ماوراء این رو بخواد شاید

هاش رو محکم ادبانه ققنوس قطع شد. برگهحرفم با با حرکت بی
 .روی میزش کوبید

های ما وجود آب نامقدس رو توی حکومتشون تأیید جاسوس -
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 .کردن

 :سینا با اخم و ناباوری گفت

ود کردیم؛ غیرممکنه چرت نگو! من و تو خودمون چشمه رو ناب -
ای آب نامقدس رو آب نامقدس رو داشته باشن! مطمئنم هیچ گرگینه

 !نداره

ققنوس، از پشت میزش بیرون اومد و در حالی که خم شده بود و 
 :ذاشت، گفتلوی سینا میهای توی دستش رو جورقه

تونم روی احتماالت تو حساب کنم! این اسناد نشون سینا من نمی -
 .گشتنلفا، دیروز دور و بر یه کلیسا میمیده اون آ

ای و بلوری شکلش که جای عطر بود نگاه کردم. به گردنبند شیشه
 .برای گردنبند بودن زیادی سنگین بود

 :سینا ابروش رو باال انداخت و رو به ققنوس گفت

خوای بکنی، کافی نیست! اینکه اون این دلیل برای کاری که می -
دنبال آب مقدس باشه تا با آب نامقدس  اونجا بوده دلیل نمیشه
 .خودمون ترکیب کنه

 :ام گذاشتم و گفتمدستم رو زیر چونه

 !دونید اون فرد مذهبیه یا نهدیروز یکشنبه بود. شما که نمی -

 :تند گفت -ققنوس تند

دونیم اون چی تو سرشه؛ پس باید جلوگیری دقیقاً و ما هم نمی -
 .کنیم

 :م و به اعتراض گفتمی لبم رو باال آوردگوشه

 !بندنکنه رو دستمال نمیسری که درد نمی -

 .ققنوس روی میز کوبید

و تآبتین، این سر خیلی وقته رفته باالی دار و ما خبر نداریم.  -
 !اصالً تو عمرت یه شیرینه دیدی؟
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دونم ققنوس چی توی سرشه؛ ولی حدس پوفی کشیدم. دقیقاً نمی
 ...زنممی

 :نیمه باز کرد و گفتهاش رو سینا چشم

ال بمن که هم یه موربیوس دیدم هم یه شیرینه؛ مثل تو توی هول و  -
 نیفتادم. تو که آدم پیشگیری نبودی؟

 .ققنوس خودش رو روی صندلی کنار سینا پرت کرد

 !درسته؛ ولی من مثل تو ترسو نیستم -

وس قنابروهای سینا با این حرفش باال پرید و بعد بلند زد زیر خنده. ق
متر هم هاش یه میلیبرعکس سینا، خیلی تندخو و عصبی بود و اخم

 .شدنباز نمی

 :سینا بعد از قطع کردن خندش به حرف اومد

خوای باهاش بهتره بگی مثل من باهوش نیستی. اون ارتشی که می -
ها حمله کنی توسط من آموزش دیده؛ پس بهترین به قرارگاه گرگینه

شون یه گوسفند باشه، له شیر هم فرماندهنوع خودشه! اما حتی یه گ
 !محکومن به شکست

 :ققنوس دندون روی هم سایید و گفت

ها یه شیرینه بسازن؛ حاال تو هرچی تونم بذارم اونمن نمی -
 !خوای بگومی

هاش رو توی هم جمع کرد و بدون اینکه نگاهش کنه سینا دست
 :گفت

درسته ما با  ما باید اول جلوی خطر موربیوس رو بگیریم! -
 .ها دشمنیم؛ اما در شرایط یکسان با هم فرقی نداریمگرگینه

 :ققنوس روی میز کوبید و بلندتر از قبل داد زد

 !ها رو بگیرهیه نفر هم باید جلوی اون -

 :وسط بحثشون پریدم و گفتم
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 !درسته؛ اما نه با جنگ. جنگ عواقب بدی داره -

ی به میزش کوبید و فریاد اققنوس همچنان عصبانی بود؛ مشت دیگه
 :زد

 .از به وجود اومدن یه شیرینه که بدتر نیست -

 :لعنتی به زبون نفهمیش فرستادم و گفتم

ارد خوب چرا همیشه باید بجنگید؟ الل که نیستن نتونید باهاشون و -
 .مذاکره بشید

 :ققنوس سرش رو از روی تمسخر تکون داد. سینا با مالیمت گفت

های زیر پرچم ماوراء که تقریباً آشامانون خوناولین و دومین ق -
 شون میشه رو یادت میاد؟شامل همه

که  البته! اولیش این بود که خون انسان نخوریم و دومیش این بود -
 .آشام تبدیل نکنیمانسانی رو به خون

هاش رو پشتش قفل کرد و درحالی که روی صندلی ققنوس دست
 :یخورد گفتتاب م

 !گذاشته ها، هر دو رو زیر پاآشامبزرگ خونکه رئیس  -

 :اددای نثارش کرد و ادامه شواش، خفهسینا با خونسردی همیشگی

 خب سومین و آخرین قانوِن مراوده ممنوعه؛ هر گونه ارتباط با -
 !ها، ممنوعها و انسانگرگینه

 :با درک حرفش، رو به ققنوس کردم و با عصبانیت گفتم

شرط بستن روی هیچ و پوچ؛ حتی اگر مراوده، اما کار ققنوس  -
 !ممنوعه باشه

 .هاش رو توی هم جمع کردققنوس دست

 .حتی یه درصد هم یه درصده! خود تو نیاز به اون آب داری -

 .خواستم حرفی بزنم که با حرفش، صدام توی گلوم خفه شد

تونستم دوباره انسان گفت؛ اگر اون آب اونجا باشه، من میراست می
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م. اصالً درک اینکه انسان بودن چه جوری بود، تقریباً از یادم بش
 .رفته! به سینا نگاه کردم

 :سینا پوفی کشید و رو به ققنوس گفت

 کنی؟ققنوس عواقبش رو قبول می -

 .ققنوس سرش رو خودخواهانه تکون داد

اومد این بود که شاید اولین دلیلی که من و آنجال ازش بدمون می
حسرتش بودیم رو اون راحت فدا کرده بود. اون  چیزی که ما در

آشام باشه؛ و من اصالً این رو خودش خواسته بود که یه خون
 !نخواسته بودم

فهمم که سینا مقصر نبوده و کنم بیشتر میهر چقدر هم که فکر می
یی من واقعاً بعد از اینکه قبول کردم چی شدم، اذیتش کردم و هر بال

 .وردمکه بلد بودم، سرش درآ

سینا در اصل به خاطر زهر گاز اون گرگینه آلفا، دچار توهم شده 
 .بود

 :سینا گفت

 .بیا بریم آبتین -

ای نداشتم. داد، بیزار بودم؛ ولی اینجا چارهاز اینکه بهم دستور می
 :از پشت میز بلند شدم و رو به ققنوس گفتم

 .فکر نکنم دلت بخواد توی پرونده کاریت یه شکست جا بدی -

 .پوزخندی زد تا خواست چیزی بگه به سمت خروجی اتاقش رفتم

 .م گذاشتمهام رو مشت کردم و روی لبدست

درحالی که به دیوار راهرو جلوی اتاقش تکیه داده بودم شروع به 
 .جنگیدن با افکار کوچیک و بزرگم کردم

تونم انسان بشم و اگر با ققنوس برم و اون آب رو پیدا کنم، می
ام رو ببینم. واقعاً دلم براشون تنگ شده بود! انسان دوباره خانواده
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 بودن چه جوری بود؟

 .اگر هم که آبی نباشه، ضرری نکردم

های تونیم اون آدمتونم پشت ارتش جلو برم. وایسا ببینم؛ اصالً میمی
 !بدیم یا نه؟ نما رو شکستگرگ

 !ی ما چی فکر کردی؟هتونیم؛ دربارمعلومه که می -

اش برای اولین بار توی به مهمون ناخوانده افکارم نگاه کردم؛ چهره
 :دیدمش، مضطرب و ناراحت بود. با تعجب پرسیدماین مدتی که می

 !به خاطر جنگ مضطرب هستی؟ -

 .هاش رو پشتش قفل کرددست

 .دم ناراحتمنه؛ فقط از حماقت خو -

 :زده گفتمبهت

 !هان؟ -

 .از جلوم رد شد به دنبالش توی راهروی سنگی کشیده شدم

 !خوای با ققنوس توی جنگ شرکت کنی؟ولش کن؛ واقعاً می -

 :دستم رو توی جیب شلوارم بردم و آروم گفتم

 ...راستیتش این تنها شانس منه! شاید بتونم... یعنی -

 دوباره انسان بشی؟ -

 .پشت گردنم کشیدم و سرم رو به تأیید حرفش تکون دادمدستی 

 :جدی و آروم گفت

گیرم؛ خیلی هم خوای انسان باشی، من جلوت رو نمیآبتین اگر می -
 !ای دوباره زنده نشدهخوشحالم؛ اما یادت باشه هیچ مرده

ای که با پرده پوشیده شده بود ایستاد و پرده مخملی قرمز کنار پنجره
 .رو کنار زد

 .به هوای بارونی و گرفته بیرون نگاه کردم
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 :زمزمه کرد

 باره؟چند وقت بارون می -

نفس عمیقی کشیدم تا عطر بارون و خاک نم خورده رو حس کنم؛ 
 .ها خیلی قوی بودحصار پنجره

به  موقعی که از بازار سیاه دراومدیم شروع به باریدن کرده و تا -
 .وقفه باریدهاالن هم بی

 .کنن؛ باید آماده بشی! نیمه شب حمله میبرگردیم برجبیا  -

 نیمه شب؟ -

 .در امتداد راهرو شروع به حرکت کردیم

ها دو بار به شکار میرن. توی هر شکار هفتاد در هر ماه گرگینه -
کنن. بهترین موقع برای حمله، اون شون رو تخلیه میدرصد اقامتگاه

 .فاصله استدو شب و تا حمله بعدیشون پونزده روز 

 .دستم رو روی پیشونیم گذاشتم

 !این همه عجله فکر نکنم درست باشه -

 !مطمئن باش که درست نیست -

 :دستم رو پشت گردنم گذاشتم و گفتم

 کار کنیم؟حاال چی -

 .برگشت سمتم، که منتظر نگاهش کردم

باید لباس جنگ بپوشی! پرواز هم که بلد نیستی؛ پس چه بخوای  -
دارن؛ اینطوری بهتر هم هست! ارتش نگهت می چه نخوای پشت

 !خوب شد بهت شمشیر بازی رو یاد دادم

نیاز  پوفی کشیدم باید حتماً یه خلسه آروم داشته باشم واقعاً به خواب
 .داشتم

 اینکه نیمه انسانم خوبه یا بد؟ -

بهم نگاه کرد و طبق عادت بدش، موهام رو بهم ریخت؛ انگار داره 
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 !ساله حرف میزنه با یه بچه دوازده

 .بستگی به دیدت داره -

 :های آبیش روی موهای سفیدش لغزید و پرسیدمنگاه عصبیم از چشم

 هام عوض شد؟چرا بعد تبدیلم رنگ موها و چشم -

 :اش گذاشت و جواب داددستش رو روی چونه

ها اینجوریه! روی تو و آنجال خیلی اثر کرد؛ خب برای بعضی -
نخورد و سباستین که کالً موهاش عجیب و قریب ولی لیلی تکونم 

 !شد

 .ی سباستین افتادم و لبخندی زدمیاد موهای آبی و صورت بامزه

 ریخت بودی؟تو چی؟ از اول انقدر بی -

 :خندید و گفت

 .نم یه زمانی، موهام سیاه بودریخت خودتی! مبی -

 :سوتی میون خنده کشیدم و گفتم

 ؟نه بابا! چی شد اینجوری شد -

 .دستی توی موهاش کشید و به سقف چوبی راهرو نگاه کرد

بچگی  آشام، از همونهای خونزادهخب بعضی از اشراف -
 .آشام نیستنخون

 .مهام رو از گنگی حرفش جمع کرداخم

 یعنی چی؟ -

 .های نیش سفیدش کوبیدبا زبونش روی دندون

های عادی انهای اصیل تا پنج سالگی، مثل انسآشامهای خونبچه -
کنن و بعد پنجمین تولدشون، دندون نیش درمیارن. اگر زندگی می

های آدمیش رو داشته ای باشه که بعد پنج سالگی هنوز حالتبچه
 !باشه، یعنی نفرین شده است

 :با ناراحتی گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 57 نودهشتیا مراوده ممنوعه_گروه خوناشام

 

 .اوه چقدر بد -

ها اکثریت دونی، هنوز به جاهای بدش نرسیدیم. این بچههوم! می -
های پیر سفید میشه و زودرس میشن و موهاشون مثل آدم دچار پیری

ها تا آخر عمر مثل یه آدم عادی گاهی اوضاع بدتر هم میشه! اون
آشام کنن؛ اما اگر بمیرن، یا تبدیل به یه هیوال، یا خونپیر زندگی می

 .میشن؛ به عبارت دیگه دوباره متولد میشن

ل روی دیوار رو دوختم و حرارت مشع هام رو به زمین سنگیچشم
 .مشتاقانه پذیرفتم

 !ها یه جور ریسکهپس اگر اشتباه نکنم مردن برای اون -

 :خندید و گفت

 !ها، یا اصالً بهتر بگم، خودم، محکوم هستم به ابدیتدونی اونمی -

کنه؟ به چه دردی حاال واقعاً نفرین شدی؟ آخه کی تو رو نفرین می -
 خوری؟می

ودم که هر چقدر کامالً به این حقیقت رسیده باش بلندتر شد. خنده
 .تر میشهتالش کنی اون رو عصبی کنی، اون بیخیال

ه کمنتظر تالفی باش! این نفرینم به خاطر این که، مادرم زمانی  -
 !آشام شدهمن رو باردار بوده یک انسان بوده و بعد خون

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 !همون قانون سوم -

 :آدامسم رو از توی جیبم بیرون کشیدم و گفتمی بسته

 !فکر می کردم اصیل باشی. قالبی -

 .بعد بسته رو جلوی سینا گرفتم

 !رسه نابغهخون اصالت، از پدر می -

 :بعد به آدامسم اشاره کرد و ادامه داد

 مغزش چیه؟ -
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 :با حرفش به نوشته روی آدامس خیره شدم و گفتم

 .خون خرگوش -

های آلومینیومی آدامس خوش بو رو ونه از ورقهبا حرفم، یه د
 :بیرون کشید و گفت

 .خون خرگوش خیلی خوش طعمه -

 .من قرمه سبزی رو ترجیح میدم  -

 :کرد، گفتدرحالی که با روکش براق آدامس بازی می

 .است کوفتت بشه؛ میگن خیلی خوش مزه -

اعث هایی بود که عروسکشون رو ازشون گرفتی، بلحنش شبیه بچه
 .شد بلند بخندم

 .های جنگت رو بهت بدم؛ آماده باشی بهترهبیا بریم تا لباس -

 :رویی گفتمبا ترش

های عجیب و من خوابم میاد؛ مجبور بودم چند ساعت ققنوس و آدم -
 !غریبی رو تحمل کنم

 :رفت، گفتی ابروش ور میدرحالی که داشت با گوشه

 .طوالنی و سنگین بودهوم، بهت حق میدم؛ این جلسه خیلی  -

ی سنگین، اون چیز عجیب و خوفناک توی جلسه رو به ذهنم کلمه
 .آورد

 سینا، اون شنل پوش سیاه که توی جلسه بود، چه موجودی بود؟ -

 :شکوند گفتهاش رو میدرحالی که قلنج انگشت

 کدوم؟ -

خواست جوابم رو نده. هربار که چشمم رو توی کاسه چرخوندم؛ می
و با پیچونه، یا میگه فضول رو بردن جهنم، یا سؤالم رخواد بمی

 !سؤال جواب میده

دونی چقدر جلوی همونی که باهاش درمورد اجنه حرف زدی. می -
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 !ای چیزی نخونم تا جلسه بهم نخوره؟خودم رو گرفتم سوره

 :با حالت جدی گفت

تو کل قرآن رو هم بخونی برای سیاهی اون جوابگو نیست. فقط  -
 .ها رو بگیرناون تونن جلوی یکی ازهاش میرشتهخدا و ف

 :زده پرسیدمحیرت

 اون چی بود سینا؟ -

هاش اومد چشم. کم پیش میاش بهم نگاه کردهای یخ زدهبا چشم
 .انقدر کم رنگ باشن

 !ریمنشاید مسخره باشه؛ ولی اون یه دیو بود؛ یه دیو از پیروان اه -

 .بود از جاش در بیان هام از بس گشاد شده بود نزدیکچشم

 !ها هم جزو ماورا هستن؟آه، ریمن؟ همون شیطان؟! مگه اون -

باالخره اون راهروی طویل تموم شده بود و انگار یه قفل بزرگ هم 
 .به افکار من خورده بود

 :سینا به بیرون هدایتم کرد و گفت

هرچیزی که بین مردم حرفش باشه؛ اما خودش نباشه عضو ماورا  -
یشه. اهریمن هم بر خالف کارهاش به اجرا و به بازی محسوب م

ها، خیلی عالقه داره، باالخره توی دنیای ماورا گرفتن قوانین فانی
 .هم میشه کسی رو گول زد

 .نفس عمیقی کشید

هر جایی که نفسی از روی اراده کشیده میشه شخصی برای گول  -
 .زدن پیدا میشه

و ماه پیش اگر از اجنه یا دیدیگه ضد ضربه شده بودم تا همین چهار 
 ...زدم زیرخنده؛ اما االنزدی بلد میبرام حرف می

 !آشامم؟چه انتظاری دارم وقتی خودم یه خون

 !چقدر نیاز به یه خلسه دارم
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*** 

ی من اون کارد میوه قیمه هم بکن -برو بابا! تو خودت رو قیمه -
 !برمخوری رو با خودم اینور اونور نمی

سر کالفگی کشید و اون کارد میوه خوری رو با بند سینا نفسی از 
خوری چرمیش روی میز اتاقش گذاشت. از وقتی که این کارد میوه

ام از بس که داد زدم زشت و قرمز رو جلوم گذاشته، گلو درد گرفته
 !کنمو جیغ کشیدم که من این کارد رو با خودم حمل نمی

رو بدتر عصبانی و  اش منکرد و با خونسردیسینا هم نامردی نمی
 !کردسرخ می

 .مالبته من هم حسابی با داد و فریادهام، سرش رو به درد آورده بود

این کارد میوه خوری نیست؛ این شمشیره؛ برای بار صدم میگم،  -
 !یمه میشه، توییق -شمشیر! و اگه نباشه اون کسی که قیمه

م روی مبل راحتی قرمز گوشه اتاقش نشستم و پاهام رو روی ه
 .انداختم

بابا قرار نیست بپرم وسط، چی بود اسمش؟ آهان، شمشیر رو  -
 .ها رو نصف کنم که! من فقط میرم تماشا کنمبکشم گرگینه

ی روی میز خودش نشست بهم نگاه کرد. با حرکت تندی گوشه
هاش رو ابروش رو مالوند و بعد، با فوت کردن نفسش، دست

 :ضربدری بغل زد و گفت

ها نمیان تا رخ زیبای شما رو نگاه کنن! برای اونببخشید که  -
 !خودت میگم یه ذره استرس بد چیزی نیست

پوفی بلند باالیی کشیدم و گوشیم رو از جیب شلوارم درآوردم. به 
عکس بامزه سباستین که روی بک گراند گوشیم بود، لبخندی زدم. 

 !وروجک بک گراندهای گوشی همه رو تصاحب کرده بود

در اتاق کوبیده شد و بدون فاصله یا گرفتن اجازه، باز  همون موقع
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 .شد

 :لبم گفتم آلود اون شخص، زیربا دیدن چهره اخم

 !زادهچه حالل -

کرد، با غر می -سباستین درحالی که زیر لبش داشت به انگلیسی غر
 :دیدن سینا، کانالش رو به فارسی تغییر داد

 اینجا چه خبر سینا آخه؟ -

 .هاش خندیدرغ -رو باال انداخت و به غرسینا ابروهاش 

 !رهات گوش فلک رو کر کردهغ -چی شده سب؟ غر -

سباستین با ترش رویی، به سمت میز تحریر آبی رنگ سینا رفت و 
 .از کنارش ظرف بلوری شکالت رو برداشت

ت این قضیه جنگ چیه؟ تا از برج کناری بیام اینجا، سه بار کار -
 !ها هم که فقط سرباز ولو شدهبرج شناسایی نشون دادم! توی

ایش آزاد کرد و توی یک بعد، شکالتی رو از حصار کاغذ قهوه
 .حرکت، شکالت کاکائویش رو توی دهنش انداخت

هاش به نیم رخش رو سمتم برگردوند و در حالی که یکی از لپ
 :خاطر شکالت باد کرده بود با همون دهن پرش گفت

 این چرا این ریختی شده؟ -

 :نا انگار منتظر همچین حرفی بود؛ چون بلند زد زیر خنده و گفتسی

 !تر هم شدریختهای ارتش، بیریخت بود، تو لباسبینی؟ بیمی -

دراکوالیش رو یه دور زیارت  زیر لبم تمام اجداد زنده و مرده
 :کردم، بعد رو به سباستین کردم و گفتم

 !ی آب ندهاشیم تا یه وقت دست گلریم کنار ققنوس بمی -

روی اش رو باال انداخت و خودش رو روی مبل روبهسباستین شونه
من پرت کرد و درحالی که هنوز ظرف شکالت دستش بود، 

 .ای روی توی دهنش جا کردشکالت دیگه
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 :سینا از روی میزش بلند شد و شمشیر رو برداشت و آروم گفت

 !با این اوضاع فکر کنم یه جنگل رو آبیاری کنه -

 :اش، گفتتین با دهن پر و صدای بامزهسباس

 !یابققنوسم جوگیر شده بابا؛ من که گفتم این جنبه ریاست نداره؛  -

 .سینا به من نگاه کرد

 !آبتین این شمشیر نیازت میشه و باید برش داری -

 :سرم رو توی گوشیم بردم و با کله شقی گفتم

اقعاً مسخره دارم؛ وبایدی وجود نداره؛ من اون شمشیر رو برنمی -
 !ها دیگه گرم شدناست. ما تو قرن بیست و یک هستیم اسلحه

 .محابا باز شد و مایکل با سرخوشی توی اتاق پریددر اتاق بی

 :سینا سرش رو با تأسف تکون داد و گفت

 هزار بار نگفتم در بزن؟ -

ای به در چوبی زد. بعد دستش رو توی مایکل آهانی گفت و تقه
 .و لبخند زد و کنار سباستین نشست بردهودی نارجیش 

 .سینا شمشیر رو روی پام پرت کرد

ش بدون این هیچ جایی نمیری؛ آقا انتظار دارن براشون کلت سفار -
 !بدم

پوف بلندی کشیدم، به اون کارد میوه خوری که برعکس انتظارم 
ای و غالفی که ای قهوهخیلی هم سبک بود، نگاه کردم؛ دسته

 .رنگ اون داشتهم

های مخملی و سینا چراغ مطالعه سبزش رو خاموش کرد و پرده
 .قرمز اتاقش رو کشید

 :کرد گفتمایکل که حرکات سینا رو دنبال می

 !واقعاً داری میری جنگ؟ با اون ققنوس احمق؟ -

 :ابروم رو باال انداختم و جواب دادم
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 !میرم فقط حواسم بهش باشه -

 .ساکت شد و به جلوش نگاه کرد

هاش کنار وقات ساکت و مهربون بود و لبخند از روی لباکثر ا
رفت. چیز عجیبی در اون وجود داشت، بارها دیده بودم جک و نمی

گرفتن؛ اما اگر مردن؛ بلکه جون تازه میجونورها با نوازشش نمی
ای به یه گیاه دست بزنیم، درجا خشک آشام دیگهمن یا هر خون

 !میشه

 !گیاه خیلی دوست دارهشاید به خاطر اینکه گل و 

 .سینا ظرف شکالت رو از بغل سباستین بیرون کشید

 !گیری؛ به خودت رحم کنبچه مرض قند می -

هاش رو توی بغلش جمع کرد و کاغذهای شکالت رو سباستین دست
 .رو پخش زمین کردکه روی پاهاش جمع بود با نفس تندش همه

 !گیرنها مرض قند نمیآشامخون -

ش رو باال انداخت و ظرف شکالت رو روی میزش سینا ابرو
 .گذاشت و با پاهاش روی سرامیک سفید کوبید

 !هات، کور شدی، بهت میگموقتی قند گرفتی، زد به چشم -

 برام خیلی جالبه که چطوری سباستین از شش سالگی تا به االن کنار
 !سینا زنده مونده

ی انگار اشتباه کنن؛ ولها دیگه رشد نمیآشامکردم خونفکر می
 !کردممی

 :صدای نازک لیلی که از توی آشپزخونه بلند شد

کم  -سب جان، بیا کمک کن میز شام رو بچینیم. شما آقایون هم کم -
 !قدم رنجه کنید برای شام

 .گاه مبل کوبیدسباستین پوفی کشید و خودش رو به تکیه

 .نشنیدمای بابا مگه اردوگاه کار اجباریه؟! من اصالً چیزی  -
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 :لیلی دوباره داد زد

 !شنیدم چی گفتی. سباستین جان، همین االن بیا اینجا -

 .سینا سری تکون داد و بهش اشاره کرد

 !برو، برو تا اژدهای مو قرمز رو بیدار نکردی -

 :یهو صدای جیغ لیلی بلند شد

 !شنوم چی میگیدسینا من کر نیستم؛ می -

 !بیچاره شوهر لیلی

 :سینا رو اذیت کنم گفتمبخاطر اینکه 

شانس آوردی آنجال نبود؛ وگرنه حتماً دوتا استخون شکسته رو  -
 !کردیباید ترمیم می

یهو صداش از پشتم بلند شد که از شکه وجودش لرزی از بدنم 
 .گذشت

 کسی درباره من حرفی زد؟ -

پوفی کردم و چرخیدم به آنجال که به چارچوب در تکیه داده بود 
اه الخره مادر فوالدزره هم اومد! مثل همیشه یه تیپ سیخیره شدم. با

 !هاش سیاه بودزده بود و زیر چشم

 !اصالً خطرناکه این دختر

 :آنجال با چشم غره به من گفت

 !سینا تلفن کارت داره -

 .ابروم رو باال انداختم و با دست به سینا اشاره کردم

 !سینا اون طرفه ها -

 :ناکی گفتبا حالت ترسهاش رو تو هم قفل کرد و دست

 هات؛ مشکلیه؟اف زل بزنم تو تخم چشمص -خوام صافمی -

 :حوصلگی گفتمبا بی
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 گیره؟کت درد نمیفزنی، واقعاً این همه حرف می -

ق یهو به سمتم حمله ور شد؛ اما میوِن راه سینا مانعش شد و از اتا
 د، روبیرون کشیدتش. درحالی که هنوز کامالً از اتاق خارج نشده بو

 :به من گفت

 !ها خارهتو هم تنت می -

 .با تشر دوباره لیلی، سباستین به سمت در دوید

 :ام رو باال انداختم و گفتمشونه

 !گیرماش رو میدیه -

 :مایکل خندید و بعد آروم گفت

چرا همیشه بوی غم و دلتنگی میدی؟ کسی رو داری که براش  -
 دلتنگی؟

 .ماش شوکه شداز سؤالش ناگهانی

 :زل زدم و آروم گفتم های سبز درشتشبا تعجب به چشم

 خونی؟ها رو میتو هم ذهن آدم -

 :به جلوی پاهاش زل زد و آروم گفت

 !نه؛ من فقط حس بویاییم خیلی قویه -

 :به خط فکش نگاه کردم و طلبکارانه گفتم

 خب چه ربطی داره؟ -

 .کرد هاش رو از تو جیب هودیش بیرون کشید و درهم قالبدست

احساسات هم بو دارن؛ مثالً شادی، بوی سیب میده و تو همیشه  -
 .بوی دریا میدی! من بوهای فرا بشری رو متوجه میشم

خواستم االن از غالف شمشیرم رو توی دستم گرفتم؛ اصالً نمی
 !بکشمش بیرون

تر از ی بوها رو خیلی دقیقفکر نکنم حس خوبی باشه؛ اینکه همه-
 !ما بفهمی
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 .کناریم رفت های روی دیوارشد و به سمت تابلوبلند 

ها خیلی ها بدی هم دارن؛ مثالً لیلی بعضی از صدای قدرتهمه -
کنن؛ طوری که همیشه تو گوشش چوب پنبه است و اگر اذیتش می

 .ون میادخها رو در بیاره، از گوشش اون

 .سرم رو به تأیید حرفش تکون دادم

تر! یشه که شاید ندونه، خیلی براش بهسینا هم از چیزهایی مطلع م -
 !کنهخوانی نمیحاال واقعاً ذهن

اش بازی کرد نگاهم رو به لوستر دادم و با دست های قفل شده
 .پوست لبم رو با دندون هام کندم

خونه افکار ما بعد از هفت دهم ثانیه ها رو میمعلوم که خاطره -
ی از هرکاری که وارد خاطرات کوتاه مدت ما میشه و اون اینجور

 !قبالً کردی خبر داره

پشت سر هم پلک زدم و با بهت گفتم: پس اون از همه چیز خبردار 
 !میشه فقط کافی اون فرد رو ببینه

 :برگشت سمتم و گفت توجه به حرفم با خندهبی

آنجال هم کلی فنجون شکست تا عادت کرد قدرتش رو کنترل کنه  -
 !و چیزی رو به سرعت نشکونه

دآوری آخرین فنجونی که به خاطر جر و بحثمون شکسته بود، با یا
زیر خنده زدم؛ البته بعدش درد خورد شدن فکم بر اثر همون 

 .هام پاک کردهفنجون، لبخند رو از روی لب

  :به توانش گفتم

 .سب هم که گاهی به خاطر قدرت بیناییش دچار دوبینی میشه -

 :هوا گفتبی

 تو نیروی اصلیت چیه؟ -

 .یر رو به روی مبل انتقال دادم و دستم رو پشت سرم بند کردمشمش
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 .خب، هیپنوتیزم هم خوبه؛ ولی اصلیه نیست -

 :مایکل به سمت در رفت و گفت

ها برای مشخص شدن نیروی اصلیت باید صبر حاال -فکر کنم حاال -
 !کنی

 :برای همراهیش بلند شدم و گفتم

 !باشمای نداشته هوم؛ شاید من اصالً نیروی -

*** 

خواست یه دیوار پیدا کنم و سرم رو انقدر بهش بکوبم که هم دلم می
 !دیوار و هم سر خودم بترکه

 چرا من پرواز رو یاد نگرفتم؟

 خدایا، چه گناهی کردم که این شد عاقبتم؟ خون آدم هم نخوردم فقط
 !کرد؛ همینبوش اذیتم می

 کنی پسر جان؟گوش می -

به سمت پیرمرد وراجی که یکی از  محکم توی صورتم کوبیدم و
 .فرماندگان سپاه بود، برگشتم

 .بله گوشم با شماست -

تونستم پرواز کنم و چون قرارگاه اون این چه عذابی بود؟ چون نمی
 .اومدمهای بزرگ رو بلد نبودم، باید با این پیرمرد میگربه

 :روی مغزم کردبا صدای گرفته و نازکش، شروع به پیاده

تونستم پرواز کنم، خوردن ها که جوون بودم و میاون موقعآره،  -
 .ها آزاد بودخون آدم

ای، باهاش پریدم. باورم نمیشه که با پرشی از روی پشت بوم خونه
های نیش مصنوعیش تا به اینجا سه بار مجبور شدم دنبال دندون

 !بگردم

 گفتم؟چی داشتم می -
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ام نفس های قفل شدهونز بین دنداهام رو روی هم گذاشتم و چشم
صداداری کشیدم. تازه قصه عروسیش با کنتس ماریان تموم شده بود 

 .و سرم در مرز انفجار بود! به شنل سیاه و بنفشش خیره شدم

ها خوردنش مانعی گفتید که اون موقعی که خون انسانداشتید می -
 ...نداشت

ها و شکارچیها ها دورانی برای خودم داشتم. آدمآهان! اون موقع -
 .از دستم کالفه شده بودن

ی ما بین مردم با خودم فکر کردم همین شماها باعث شدید که چهره
 !بد جلوه داشته باشه

ی روش رو کندم. یعنی لبم رو به دندون گرفتم و پوست خشک شده
 !رسیم؟ خدایا یکی بیاد این رو از برق بکشه بیرونکی می

 ی خاموش و روشن نداره؟دکمه

س ره، همین ده سال پیش بود رفتم دکتر، گفتن ایدز داری! از بآ -
ها میره خورن این ویروس میروسها کوفت و زهرماری میاین آدم

تونه زمین تو بدنشون؛ وگرنه کنت داریانه دراکوال رو کسی نمی
 !بزنه

ی ایدز از زبون اون پیرمرد خمیده و گوژپشت، کمی با شنیدن کلمه
خدا رحم کنه! سینا این رو از کدوم تابوتی ازش فاصله گرفتم. 
 !بیرون کشیده آخه؟

ام، شاهد دیدن سیل های بهت زدهتوی باغی فرود اومدیم و چشم
 .های سرباز بودآشامعظیمی از خون

هاش بود، و های شهر شهریار توی یکی از باغقرارگاه توی حومه
 .یمباالخره بعد از چند ساعت، تونستیم اونجا رو پیدا کن

به سرعت از اون رادیو وراج کهنه، دور شدم. حدود صد نفر توی 
زدن از مرد های میوه با هم حرف میباغ ولو بودن و زیر درخت
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 :کرد، پرسیدمجوونی که داشت با بقیه بگو و بخند می

 !دمببخشید، میشه بپرسم چه اتفاقی افتاد؟ مثل اینکه من دیر رسی -

تش باشه سرش رو از طرف صحبخورد پاسدار مرد که بهش می
 :برداشت و سرخوشانه گفت

های شکارشون ما قرارگاه رو تصاحب کردیم و سه تا از کاروان-
 .رو گرفتیم

 .اخمی کردم

 !شما اینجا کمین کردید؟ مگه چند تا کاروان مونده؟ -

 .مرد دستی به کمرش زد

ن دو کاروان دیگه مونده؛ اما رئیسشون با کاروان آخر رفته؛ او -
 !گردیم به سازمانرو بگیریم برمی

تر شد. رئیسشون باهاشون باشه، کارمون سخت میشه؛ هام تیرهاخم
 چون از سینا شنیدم گرگینه باتجربه و قویه. سینا کم پیش میاد از

 !کسی تعریف کنه

 دونید؟ببخشید آقا، درمورد آب نامقدس چیزی می -

 .دستش رو روی غالف شمشیر گذاشت

 .پیش فرمانده ققنوس؛ خبری به ما نرسیدهباید بری -

 .د، اشاره کردای که توی زمین بوو بعد به حفره

ها زیاد تجمالتی نیستن؛ سری تکون دادم. از سینا شنیده بودم گرگینه
 !ها دیگه خیلی خاکی هستنولی این

تر هستن؛ به همین خاطر که وارد سازمان ها خیلی مجللشام ِخون
 !های سلطنتیرگه بازی و حکمماوراء شدن عاشق ب

 !خوشحالم که حدأقل گرگینه نشدم

 .اصالً دوست نداشتم وارد اون حفره بشم؛ ولی مجبور بودم

پا تیز کردم و به سرعت دویدم و به سمت حفره رفتم و خودم رو 
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 .پایین کشیدم، تا به یه محوطه باز رسیدم

بودم؛  های آتش بود و توی فضای غار مانندیدیوار پر از مشعل
های سنگیش های آهکی! این رو از قندیلاون هم از نوع غار

 .تونستم بفهمممی

ها نشون با اینکه سقف غار خیلی بلند بود؛ ولی باز هم وجود مشعل
 !هاز این بود که یا سیستم تهویه دارن، یا چند خروجی هوا وجود دار

ها نهکه مطمئناً گزینه دوم درسته؛ پس احتمال ورود یواشکی گرگی
 !زیاده

به وسایل پخش شده کف زمین که نشون از درگیری بود نگاه کردم؛ 
اما از بس تنوع وسایالت زیاد بود نتونستم تشخیص بدم که اینجا 

 !مربوط به چیه؟ اصالً سالنه یا اتاق؟

 سری تکون دادم. وقت نداشتم؛ پس در امتداد اونجا دویدم و بعد از
یروی ضد جاذبه استفاده کردم و گذروندن دیوار آهکی بزرگی از ن

 .ازش باال رفتم که ناگهان صدای بد قلق ققنوس توی گوشم پیچید

خیز داد. نیمناخودآگاه پشت دیوارها پنهان شدم. داشت دستوراتی می
ها از جایگاه من شدم و از باال نگاهی انداختم. خداروشکر مشعل

هاش گوش حرفوی دید نبودم. دزدکی به تتر بودن و زیاد پایین
 .دادم

 !آب مقدس رو بیار -

دونم تاالر بود یا سالن؛ اما گودی عجیبی داشت. به سمت پایین نمی
خم شدم و شروع کردم به دید زدن. دوتا ظرف آب که تقریباً با 

فاصله کنار هم قرار داشتن. یکشون از مرمر سفید بود و دیگری از 
رو که روی بلندی  مرمر سیاه. سربازها اون ظرف سفید پر از آب

به قطر خودش قرار داشت، نزدیک ظرف سیاه کرد و حاال بین 
 .ای نبودها هیچ فاصلهاون
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 کرد؟ققنوس داشت چه غلطی می

ها، کما بیش اَشکال عجیبی از جنگ خیر و شر روی دیوار
ای نیمه سفید و های دایرهکرد و وسط جایگاه، ظرفنمایی میخود

 .سیاه قرار داشت

هام گرفتم و کمی بیشتر خم شدم تا دید بهتری پیدا بین دندون لبم رو
 .ی غار گذاشتمهام رو روی زمین سنگکنم و دست

 !این همه نقض توی یه سالن و یا شاید هم یه تاالر برای چی بود؟

یهو تعادلم رو از دست دادم و در شرف پرت شدن بودم که 
 .کشید چید و لباسم رو گرفت باالهایی دور دهنم پیدست

زده به پشتم نگاه کردم که با دیدن سینا، نفس های وحشتبا چشم
 !سودگی من زیاد دوام نیاوردآای کشیدم؛ اما آسوده

دونستم داره االن تو دهنم رو محکم گرفته بود و از اونجایی که می
 :کنه، پس این رو توی ذهنم مطرح کردمافکارم ولگردی می

 کنی؟اینجا چیکار می -

ادش رو به معنای سکوت روی صورتش گذاشت و آروم دست آز
 :زمزمه کرد

 !کنم؛ درضمن، ولگرد هم خودتیبعداً برات تعریف می -

 اون پسره کجاست؟-

 .به ققنوس نگاه کردم که طرف صحبتش مشاورش بود

کرد اون پسر که موهای فرفری قرمزی داشت گاهی زبونش گیر می
 .و به شدت دست پا چلفتی بود

 .های م... ما، اون ر... رو جلوی ح... ح... حفره دیدنجاسوس -

 :ققنوس دستی به گردنبند مزخرفش کشید و گفت

 !خوبه اون آبتین فضول، باالخره میاد اینجا -

گفت؟ شیطونه های با شنید اسم خودم، گشاد شد. این چی میچشم
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 های گردنش رو خورد کنم! معلوم نیست دارهمیگه برم پایین مهره
 !کنهچه غلطی می

 !سینا: فضول بودنت رو خوب اومد

تونستم جوابش رو جلوی دهنم همچنان گرفته شده بود و از اینکه نمی
 .کردبدم، عصبیم می

سربازی با سرعت به سمت ققنوس دوید و شنل سیاهش که مثل شنل 
 .من بود روی زمین دو رنگ کشیده شد

 !ها رو گرفتیمسرورم رئیس گرگینه -

خنده بلندی کرد که توی دلم زهرماری بارش کردم. احمق  ققنوس
 !خندههای عجوزه میکشه مثل پیرزنخجالت نمی

 :با شوق و ذوق گفت

 !باید اون گرگ پیر رو ببینم -

سینا پشت گوشم چیشی کرد و یهو مثل کش کشیده شدم. سینا به 
کشید. با دوید و من رو هم همراه خودش میسرعت باور نکردی می

 .ن فشاری که روم بود فکر کنم دستم از جاش در بیادای

خبر بودم، با سر رفتم توی زمین سنگی یهو ایستاد و چون من بی
 .ر سر جام نشستم و دستی روی بینی دردناکم کشیدمغ -غار! با غر

 !شدانگار خیلی خوش تراش بود، به لطف سینا، هی بدتر می

ی شبیه آهکی غار اینجا خیلهای به اطرافم نگاه کردم؛ باز هم دیوار
 شدن؟هم بود. واقعاً گم نمی

 .پوفی کشیدم خیلی هم ساده و حوصله سر بر بود

 !نه تلوزیونی، نه کولری، نه یخچالی! به دور از  هر تکنولوژی

 .اش گذاشته بودسینا به دیوار تکیه کرده بود و دستش رو روی چونه

اکوالی یه ساعت با اون در وایسا ببینم؛ آقا اینجا بودن و من بدبخت -
 اوراقی اومدم؟
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 :سینا پوفی کشید و گفت

 !من به ققنوس مشکوک شدم -

 .چشمم رو توی کاسه چرخوندم

 !زحمت کشیدی اون رو که خود ما هم بودیم -

 .سرش رو به سمت چپ و راست تکون داد

 !آب نامقدس دست اون -

 .اخمی کردم؛ انگار قضیه واقعاً جدی بود

 و میگی؟ مگه چی دیدی؟ خاطراتش رو خوندی؟چرا این ر -

سینا به سمت دیوار غار رفت و روی اون دستی کشید؛ انگار توی 
 .دیوار دنبال چیزی بود

ها نیست؛ خب، من همیشه میگم مطمئنم آب نامقدس دست گرگینه -
ها نباشه! اون بعد از حمله ما به آشاماما مطمئن نبودم اون دست خون

نرژی تابستون، عالقه عجیبی به موضوع استخراج اها توی گرگینه
 !های انتخابیش پیدا کردتوی عنوان کتاب

 :سرم رو کمی کج کردم و گفتم

 و بعد؟ -

 :سرش رو روی دیوار غار گذاشت و ادامه داد

همون جا فهمیدم آب نامقدس دستشه خاطراتش هم که خوندم  -
زدم حدس می شدم!مطمئن شدم؛ اما باید منتظر حرکات بعدیش می

 .هابیاد سراغ گرگینه

 .از جام بلند شدم

 ش داشتن؟ها چه سودی برابرای چی؟ مگه گرگینه -

سرش رو از روی دیوار غار برداشت به سمت دیوار سمت چپم 
 .رفت

ها به درد هر چی نخورن، باالخره روش استخراج انرژی از اون -
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رن؛ یه لقمه آب نامقدس و مقدس رو که بلد هستن و وسایلش هم دا
 !آماده برای ققنوس

ای کشیدم. پس این همه مدت آب « او»ابروها از حیرت باال پرید و 
 !نامقدس بیخ گوشش بوده

 :سری از روی تأسف تکون دادم و گفتم

 !مار تو آستینت پرورش دادی -

 :دوباره سرش رو روی دیوار گذاشت و گفت

خواد فهمیدم میاین از مار گذشته، خوِد سوسماره! اون شبی که  -
 !ها پیامی ندادهحمله کنه کامالً متوجه شدم که به گرگینه

آوری صلیبی که برای من بخاطر نیمه انسانیم هیچ خطری با یاد
 :نداشت گفتم

 چه طور انقدر مطمئنی؟ -

نچی کرد و دوباره به سمت یه دیوار دیگه رفت؛ معلوم نبود توی 
 !ت یا یه موجود زندهگشدیوارها داشت دنبال زیر بغل مار می

امروز به کل بارون بارید و یک ساعت هوا باز شده. توی هوای  -
تونه پرواز کنه؛ اون باید یه جغد رو بارونی یک خفاش نمی

 !فرستادمی

 :با طلبکاری گفتم

گفتی اون وقت مرض داشتی ما رو تا اینجا کشوندی؟ از اول می -
 !دیگه

 .و به سمت دیوار پشتم رفتاومد سمتم و محکم توی سرم کوبیدم 

ا بعقل کل، سازمان از اول از همه چیز خبر داشت! باالخره باید  -
 کردیم یا نه؟ها رو وارد ماوراء میای گرگیه نقشه

 .ادای خودش رو درآوردم

خوب دانای کل، یه وقت زد ققنوس آب نامقدس رو با آب مقدس  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 75 نودهشتیا مراوده ممنوعه_گروه خوناشام

 

موربیوس شد؛ اون دونم، همون مور... آهان ترکیب کرد و چه می
 خواید چه خاکی تو سرتون کنید؟موقع می

 :برگشت سمتم و گفت

تونی آهان، اینجاش به تو مربوطه! جناب عالی چون انسانی، می -
تونی به آب نامقدس آشامی میبه آب مقدس دست بزنی و چون خون

 !هم دست بزنی؛ پس تو هم جزو نقشه ققنوس برای قاطی کردن آبی

ای رو خورده بودم؛ ام میخکوب شدم. فریب چه حیلهبا حرفش تو ج
 !درحالی که این حیله خودش عضو حیله بزرگتر سینا بود

پس این همه مدت، تمام این کارها، به رسمیت نشناختن ققنوس،  -
جلسه، بازار سیاه، همش برای تو یه بازی بود و داشتی نقش بازی 

 کردی؟می

 :هاش رو کج کرد و گفتسینا چشم

 !دونستم که نیمه انسان هستیاوم... تقریباً؛ تازه از اول هم می -

 :ر دادم و گفتمهام رو روی هم فشابا حرص دندون

 االن از اینکه یه سازمان رو گذاشتی سر کار خیلی خوشحالی؟ -

 .سینا سری تکون داد

  !آره دقیقاً  -

 .هام فرستادملبم رو به زیر دندون

 !بدبخت روانی -

 .بهم خندید

 .ولی خب، اون سه تا دیالق خبر داشتن زیاد نچسبید -

 !کردچقدر راحت نقش بازی می

 سینا تو واقعاً کی هستی؟ -

 :برگشت سمت دیوار و گفت

 !مراقب باش -
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 .روم پودر شداش رو تحلیل کنم، دیوار غار روبهتا بتونم جمله

به خاطر جنس آهکی غار، خاک زیادی بلند نشده بود؛ اما جلوی من 
های که بلدم رو بارش نکنم! حیف که رو نگرفت تا تمام فحش

 !استخون شکستن رو مثل آنجال بلد نبودم؛ واقعاً حیف

ی بعدی که خواستی یه دیوار رو خورد کنی، اون ماهیچه دفعه -
 !توی دهنت رو زودتر بچرخون

 :گردی که روی کتش نشسته بود رو کنار زد و گفت

 !است باشهخواستی حومن که گفتم؛ می -

 !چه عجب یه بار اون چادر مسخره رو نپوشیده بود

 .حدأقل لباسش از این جلیقه سیاه ارتش بهتر بود

شد داشت وارد سوراخ بزرگی که چند لحظه پیش ایجاد کرده بود می
ام نگاه کرد که که دستش رو گرفتم. اول به دستم و بعد به چهره

 :گفتم

 اونجا کجاست؟ -

 :یک غار اشاره کرد و جواب دادبه محوطه نیمه تار

ها رو توش قایم کردیم یا بهتر زندان جایی که رئیس گرگینه -
 .هاگرگینه

 .هام باز شدچشم

 هان؟ یعنی چی؟ -

بدون توجه به من، دست خودم و خودش رو کشید و وارد اون 
محوطه تازه شد. با ناچاری پشتش راه افتادم و در کمال تعجب، 

صندلی تاشوی نشسته بود و توی دهنش یه خالل آنجال رو که روی 
های رفت و درحالی که چکمهدندون بود و داشت با گوشیش ور می

 .کوبید، دیدمسیاه و بزرگش رو روی زمین می

 !انتظار دیدن یه گرگ پشمالوی گنده رو داشتم تا یه گودزیالی سیاه
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 :بدون نگاه کردن به ما گفت

 طوالنی بود؟ ما زندان بانت که چرا انقدر پیدا کردن این بچه -
 !نیستیم

 .روی دستش انداخت اش رو در آورد وایسینا کت بلند سرمه

 !اوه آنجال؛ محض رضای خدا یه ذره خوش اخالق باش -

 :حوصله سر و کله زدن باهاش رو نداشتم؛ فقط از آنجال پرسیدم

 کنید اصالً؟کار میبقیه هم امدن؟ اینجا چی -

 .کردها رو میگروهش این کار سینا معموالً با

 :ای باال انداخت و گفتشونه

 !چه بدونم؛ از سینا بپرس -

تفاوت، جلوتر از ما توی اون تونل کوتاه به سینا نگاه کردم که بی
 .رفتداشت راه می

 :خودم رو به سرت بهش رسوندم و گفتم

 میشه بگی اینجا دیگه چه خبر؟ -

 :رو دور زد و گفتبا گوشه ابروش بازی کرد و تونل 

 !فعالً که هیچی -

با دیدن سباستین، لیلی و مائیکل که روی زمین غار داشتن منچ 
 .کردن، دیگه کفرم دراومدبازی می

 .ها بودن؛ اما اون رو که ققنوس گرفتشاید مراقب رئیس گرگینه

 :لیلی دامن خال خالیش رو صاف کرد و تاسش رو انداخت و گفت

 ا رو جمع کن؛ از بس جیغ داد کردن، گوشمهسینا بیا این گرگ -
 !رفت

 .سینا سری از تأسف تکون داد

 سخره نیست؟کشن! واقعاً مشانس آوردی زوزه نمی -
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 :سباستین بعد فریاد کوتاهی که به خاطر عدد تاسش بود، گفت

 !خوان فرار کننش میها دیگه شورش رو درآوردن سینا. همهاین -

زدن؛ اما اونجا شتم که ازشون حرف میگبا تعجب دنبال کسانی می
 .بیشتر شبیه یه تونل دیگه بود

 :با تعجب پرسیدم

 ی هستن؟هایی که ققنوس گرفته کپس اون -

ی نارنجی مائیکل که لباس ساده نارنجی رنگی پوشید بود، مهره
 :رنگش رو حرکت داد و گفت

 !نقشه بود؛ اصلیه اینجاست -

 .سینا برگشت سمتم

 تونه اون گرگ پیر رو بگیره؟کردی هر کسی میواقعاً فکر -

 :اخم کردم و گفتم

کنیم؟ اگر ققنوس بفهمه اون گرگینه رئیس کار میپس اینجا چی -
فهمه که رو دست خورده و حتی ممکنه بفهمه شما نیست، می

 اینجاید!

 :سینا به سمت انتهای تونل رفت و گفت

 !درسته؛ پس باید سریع مذاکره رو شروع کنیم -

 :برگشت و نگاهی به ما انداخت و گفت

 کسی با من نمیاد؟ -

میلی تکون داد و موهاش رو که هارمونی لیلی سرش رو با بی
 .خاصی با رنگ صورتی جیغ لباسش داشت رو پخش کرد

 !نه، خودت برو. توی این یک ساعت به اندازه کافی کشیدیم -

م و باالخره توی به سمت سینا پا تیز کرد ها انداختم ونگاهی به بچه
 .پیچ دوم تونل گرفتمش

سینا دیونه شدی؟ پس قانوت سوم چی؟ اگر اون رو هم زیر پا  -
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 !بذاری حتماً میری زندان یا شاید هم اعدام بشی

 .با خونسری بلند خندید

کنی دور زدن قانون برای کسی که عضو ماوراء واقعاً فکر می -
کنم، یا ، یا نابود میگیرهبوده چقدر سخته؟ چیزی که جلوم رو می

 .گیرمنادیده می

 !لحظه ترسیدم کنم که ازش برای چنداعتراف می

آمیز به لبم لب فک زدم دیگه پوستی برای کندن نداشت پس صلح
 .گرفتمش

های عمودی و نقرهای که های تو در تو، باالخره اینجا، با میلهتونل
 .شدپشت سر هم قد علم کرده بودن، تموم می

ع و جوری بود که میزبان یه پسر همسن خودم و یه مرد سلول جم
 .یه نشستنش مشخص نبود، بوداش به خاطر زاوکه چهره

کوبید، با دیدن ما از حرکت ها میپسر که هی خودش رو به میله
 :ایستاد و با تعجب به سینا چشم دوخت. سینا بلند گفت

 چه خبر دوست قدیمی؟ -

بیه صندلی قرمز و مخملی و بعد به سمت صندلی تا شوی که ش
 .آنجال بود، رفت و روی اون نشست

 :اش گفتاون مرد که پشتش به ما بود، با صدای بم و دورگه

 .ثیف رو بزنهتونه این حقه ککردم؛ کسی جز تو نمیفکر می -

 .سینا خندید

های بد آشاماوه! چرا کثیف؟ نجات یه بچه گرگینه از دست خون -
 !ما که خیلی شرافتمندانه بود جنس و افتادن توی تله

 !این کار شما، اوج پست فطرتیه -

 سینا سری به انکار تکون داد

کنید؟ ی ما چی فکر مینه؛ این تقصیر تفکر غلط شماست! درباره -



 

 

 WWW.98IA3.IR 80 نودهشتیا مراوده ممنوعه_گروه خوناشام

 

 کشن؟خورن و بقیه رو میموجودات روان پریشی که فقط خون می

 .مرد با عصبانیت به سمت سینا برگشت

 اینه؟خفه شو! مگه غیر -

ترین حالت خودش رسید. امکان نداشت! هام به گشادبا دیدنش، چشم
ای تیره، جلوم ایستاده بود! نتونستم جلوی انگار سینا با موهای قهوه

 :خودم رو بگیرم و آروم گفتم

 واقعاً دیگه اینجا چه خبر؟ -

 :سینا با حالت ترسیده برگشت سمتم و تند گفت

 !است ین دارم؛ فقط یه شباهت سادهیه وقت فکر نکنی نسبتی با ا -

 .ها قفل کردهاش رو دور میلهای، دستمرد گرگینه

 !مزاد منهخوار مو سفید فقط هآره این خون -

 :و شنیدم که زیر لب گفت

 !متأسفانه -

هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. دیگه چیز ماوراءطبیعی چشم
 .نمونده بود که بهش ایمان نیاورده باشم

 شدم؟امروز چرا انقدر باید غافلگیر می اصالً 

هاش رو توی حدقه چرخوند و با پاهاش روی زمین سینا چشم
 .ای غار کوبیدقهوه

دونی چیه؟ نه من و نه تو، هیچ کدوممون، انتخاب نکردیم چی می -
کنیم که چی بمونیم! من انتخابم رو کردم؛ اما باشیم؛ ولی انتخاب می

 کنه؟ا ماوراء همکاری نمیتو چی؟ مظهر پاکی، چرا ب

 :اون مرد غرید

ها دشمنان قدیمی ما هستید و ما قانون مراوده ممنوع آشامشما خون -
ذاریم؟ اگر این قانون سوم شماست، برای ما اولین رو زیر پا نمی

 !قانونه



 

 

 WWW.98IA3.IR 81 نودهشتیا مراوده ممنوعه_گروه خوناشام

 

 :با حرفش، نتونستم جلوم رو بگیرم و گفتم

 .تو همین االنش هم قانون رو زیر پا گذاشتی -

 :نگ کرد و گفتتهای آبیش رو روی من پسرک چشم

 هاتون رو زیر پا گذاشتی؟تو چرا بوی آدمیزاد میدی؟ قانون -

ها در های گرگینهیه آلفا بود و یا شاید یه امگا گناهکار, رنگ چشم
 !این صورت آبی میشه

 .ه شدمای نکردم و به رئیسش خیربهش توجه

 :خت و گفتسینا با طلبکاری پاش رو روی هم اندا

 !بیا جناب نیکالس؛ قدیسه دسته گلت رو تحویل بگیر-

 :ند از خودش دفاع کردت -اون مرد نیکالس نام، تند

 !تو تبدیلش کردی؛ به من چه؟ -

 :سینا چیشی کشید و گفت

 .اش کامل نمیشهبه خاطر زهر آقا، پروسه -

 :از حرفش جا خوردم و بلند گفتم

 چرا االن میگی این رو؟-

 :دستش رو پشت سرش بند کرد و گفتسینا 

 !تونیخوای کسی رو بکشی االن هم میاشکال نداره؛ اگر می -

 :یدها خیلی جدی از سینا پرسرئیس گرگینه

 آلبرت توضیح بده اینجا چه خبر شده؟ -

شناختن، اون رو آلبرت صدا جالب بود کسانی که سینا رو از قبل می
 !؛ اما چرا عوضش کرده؟ودهکردن. احتماالً اسم قدیمیش بمی

 !پر از رمز و رازه این مرد

با این اوضاع، کامال مشخصه سینا قبال هم مراوده ممنوع رو 
 !شکسته



 

 

 WWW.98IA3.IR 82 نودهشتیا مراوده ممنوعه_گروه خوناشام

 

 :سینا متقابال جدی شد و درحالی که با گوشه ابروش ور میرفت گفت

هات خواد با استفاده از تو و دانستهققنوس آب نامقدس رو داره؛ می -
آب نامقدس و مقدس رو قاطی کنه! ازت  ها،درباره استخراج آب

خوام به ماوراء بپیوندی و جلوی این فاجعه رو بگیری؛ و اصالً می
کردی؛ چون تو رو کاری ندارم چرا آب نامقدس رو استخراج می

 شناسم. سودای قدرت خوبه؛ اما به چه قیمتی؟دقیقاً می

ا تکیه ههاش رو توی هم قفل کرد و پشت به ما به میلهنیکالس دست
 .داد

 !ها همیشه دردسر آفرین هستنشامخون -

 :تفاوت گفتسینا بی

 همین دیگه! اگر یکی از ما یا شما اگر اشتباه کنه به پای کل -
دونن؛ االن من باید کل زنن و اون رو مقصر میاش میقبیله

ها رو یه مرد روانی که فقط به دنبال قدرت و اصالً یادش گرگینه
کسی که آب نامقدس رو بیرون کشید بدونم؛ ولی من نیست که اولی 

 !کنمکار رو نمیاین

 :اش بلند شد و گفتتو همون حالت صدای خنده

 رسه؟هه! چرا باید قرار داد رو ببندم؟ به من چی می -

 .سینا از روی صندلی بلند شد

ها کارشون ی پیر، مافیا یه قانون داره تا کارگزاردونی گرگینهمی -
کنید، چیزی انجام بدن و اون اینکه پاداشی که دریافت می رو درست

کنه؛ در برابر من باید بگی چیم کم نمیشه! اگر تمام از شما کم نمی
خوای به عالوه ریاستت رو، مجبوری افراد گروهت رو زنده می

 !قرارداد رو ببندی

 :پسرک توی زندان با عصبانیت غرید

 !اوضاع بهتر درخواست بدیداین جوون مردی نیست! شما باید تو  -
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 :سینا به سمت پسر متمایل شد و گفت

 !ملمهم نیست؛ مهم اینکه من برنده -

 :رئیسشون سمت سینا برگشت و بعد آه عمیقی گفت

ای هم هست قرار داد انقدر از خودت تعریف نکن! انگار چه تحفه -
 !نباید ما رو محدود کنه بندم؟ ولی ماوراءرو می

 :خاروند و گفت سینا گردنش رو

 .دی کافی محدود هستیشما خودتون به اندازه -

بعد دستش رو توی جیب شلوارش برد و کاغذ کامالً سفیدی رو 
هاش شکافی روی پوستش ایجاد کرد و خونی بیرون کشید. با دست

شد؛ بوی خونش چکید رو روی کاغذ ریخت. باورم نمیکه داشت می
 !شد؛ دقیقاً مثل خون انسانگیجیم میواقعاً زننده و تند بود و باعث 

 :ازش دور شدم گفتم

 تو خونت چی داری؟ یه طلسم؟ -

های زندان نزدیک درحالی که برگه رو با نیروی ضد جاذبه به میله
 :کرد، گفتمی

 !آره؛ یادم باشه به تو هم بدم -

نیکالس دستش رو محکم گاز گرفت و خونش رو روی برگه معلق 
 :ریخت و گفت

 !با هم جور شدیدخوب  -

 .سینا ابروش رو باال انداخت

 !معلومه؛من تو نیستم که -

برگه رو از روی هوا به سمت سینا پرت کرد و سینا هم روی همون 
 :کرد گفتهوا قاپیدتش و درحالی که نگاهش می

 !پس قسم خون خورده شد که تا ابد پایدار به قوانین باشیم -

 .نیکالس هومی کرد
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 .مون کنخب، حاال آزاد -

سینا دستش رو توی جیب شلوارش گذاشت و درحالی که داشت از 
 :شد، بلند گفتتونل خارج می

 !یادم نمیاد قول آزادی داده باشم؛ اینجا باشی بهتره -

 .ای نکردیمصدای دادشون بلند شد؛ اما نه من و نه سینا بهشون توجه

 .اش رو کشیدم تا نگهش دارمدنبال سینا رفتم و سرشونه

 کنی؟کار میاالن ققنوس رو چی -

 .پیچ تونل رو پیچید

 !باید آب نامقدس رو ازش بگیریم -

 :لیلی با عصبانیت گفت

 !کننیمها چرا انقدر جیغ داد اَه،این -

 .هاش رو بهم کوبیدسینا دست

 !ها میشیمونی و مراقب این گرگخب خب، سب جان؛ اینجا می -

 :سباستین با اوقات تنگی گفت

های مخفیشون هم نه تلوزیون داره، نه وسیله من چه؟ زندانبه  -
 !بازی

 :سینا دستش رو جلوی سب تکون داد و گفت

ها رو ازشون ست، تا نیروی اون گرگینهچون اینجا طلسم شده ا -
 .هاستبگیره. در اصل اینجا زندان خود گرگینه

 -بلندایش همونجا روی زمین نشست و سباستین با شلوار کوتاه قهوه
 :بلند گفت

 !بریم خونه، باید سه ساعت دربست تلوزیون دست من باشه -

 :سینا به سمت تونل اول راه افتاد و گفت

 !یک ساعت و نیم؛ تمام -
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 .سباستین پاهاش رو توی هم جمع کرد و صورتش رو کج کرد

 !دوساعت -

سینا پیچ رو دور زد و صدای بلندش توی تونل دوم پیچید و صداش 
 .ان اکو شدهم همزم

 .یک ساعت و چهل دقیقه؛ خیرش رو ببینی -

هاش رو توی هودی سباستین چیشی کرد و با اوقات تنگی، دست
ثل مآبیش فرو برد. دنبال سینا راه افتادم. آخه این چه وضعیه؟ باید 

 !کش دنبالش این ور اون ور برم؟

 :سینا گفت

جلوی  واه و سفید لیلی، آنجال و مائیکل، جلوتر از ما برید تاالر سی -
 .ورود سربازها رو بگیرید

 :آنجال از روی صندلی بلند شد و گفت

 االن مشکل چیه؟ -

 :اش زد و گفتسینا دستش رو زیر چونه

 .جای آب نامقدس! اون رو کجا گذاشته؟ مشکل جدید فعالً اینه -

 :لیلی گفت

 .کنهداره؛ یا با خودش حمل میحتماً نزدیک خودش نگهش می -

 :ام رو تنگ کردم و آروم گفتمهچشم

استفاده از یه شیشه عطر به عنوان گردن بند، یه ذره عجیب  -
 نیست؟

 .های باز برگشتن سمتمهمه با چشم

 :سینا کمی مکث کرد و گفت

 .یمتونیم ریسک کناین... این فقط یه احتماله؛ نمی-

 :اش کوبید و گفتهای گل انداختهلیلی روی لپ

اش پیدا شد... قبل از ولی اون گردنبند... از اون شب که سر و کله -
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 اون اصالً ِکی دیدید ققنوس گردنبند بندازه؟

 هاش رو توی هم گره کردمائیکل موهاش رو عقب زد و بعد دست

 .بهتره به این موضوع فکر نکنیم؛ چون کافیه فقط من بوش کنم -

 :ارهای الت، گفتدهاش رو شکوند و مثل قلآنجال قلنج انگشت

 !بزن بریم -

 :توار و شمرده، به آنجال گفسینا تأکید

آنجال دخترم! خواهشاً خودت رو کنترل کن؛ تمام نیروها خودی  -
 !هستن

ها از جون، همراه بچهای بیپوفی از نارضایتی کشید؛ بعد با باشه
تونل خارج شد. خواستم دنبالشون برم که سینا دستم رو گرفت و 

 :گفت

ببین آبتین، به محض اینکه آب نامقدس رو به دست آوردی، اون  -
رو سر بکش و اصالً به ما توجهی نکن! فقط اون رو سر بکش؛ 

رسه! متأسفم که این رو میگم، اینجوری به دست اون ققنوس هم نمی
ای دهاما امکان اینکه دوباره تبدیل به انسان بشی پایینه؛ چون هیچ مر

 .دوباره زنده نشده

 :م و آروم گفتمهای ناگهانیش شوکه شدحرف با

 !شاید من اولیش باشم -

های ناشی از خرابی دیوار تونل رو که همچنان روی خاک
 .ام بود رو پاک کردسرشونه

ی نحست خالص بشم؛ اما یه وقت خوام از شر قیافهاز ته قلبم می -
 !ما رو یادت نره

ام ره انسان بشم حافظهدونستم به محض اینکه دوباای کردم. میخنده
 !کننرو پاک می

*** 
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سینا دیگه امشب آخرین برنامه به اوج رسوندن کفری کردن من رو 
 !اجرا کرده بود

ر دچون باز پرواز کردن بلد نیستم، باید کل راه رو دور بزنم تا از 
 !اصلی تاالر سیاه و سفید وارد بشم

ر بشم؛ ولی ی ضد جاذبه، وارد غاتونستم با نیروخیلی راحت می
 .گیرهنتقام میکنم سینا داره ازم ااحساس می

 !اصالً به درک که پرواز بلد نیستم

یهو پام به چیزی گیر کرد و سکندری زدنم مصادف شد با بلند شدن 
 .فظ کردمحای. به زور تعادلم رو صدای ناله

آشامی که دراز به دراز زیر به زیر پام نگاه کردم و با دیدن خون
 .بود، سری از تأسف تکون دادمپاهم 

 !ببخشید آقا -

 .هام رو زیر دندونم فرستادمروی تنها جای خالی پریدم و لب

روی کرده بود؛ این رو سالن پر از فکر کنم آنجال یه ذره زیاده
 !گفتها بهم میآشامر شده خونپ -سربازهای پر

با هزار زور زحمت و ببخشید، طول سالن رو طی کردم و جلوی 
دروازه طاقی شکل که یکی از درهاش سیاه و اون یکی سفید بود 

 .ایستادم

پریدم تو؟ نه، احتماالً قبل از اینکه پام به زمین االن باید یهوی می
 !کردبرسه آنجال از وسط نصفم می

 .تر هم هستبهتر در بزنم؛ مؤدبانه

 !زنه؟نه؛ کی وسط جنگ در می

 !اصالً ولش کن؛ یواشکی میرم تو

کاری ها اصالً با روغندر هل دادم؛ اما از شانس بدم، گرگینه آروم
درها آشنا نبود؛ چون صدای ناهنجاری حضورم رو خیلی بلند توی 
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 !تاالر اعالم کرد و به صورت عجیبی تاالر خیلی ساکت بود

های که از هیچی خبر ندارن، وارد تاالر شدم و با دیدن مثل آدم
اش زیر گلوی ستاده بود و دشنهققنوس که باالی سکوی دورنگ ای

 !مائیکل بود، فهمیدم بدترین موقع ممکن وارد صحنه شدم

هاشون رو بقیه انگار مجبور شده بودن به خاطر موقعیت، سالح
 .زمین بذارن

ای که بخاطر ورود ناشیانه من ایجاد شده بود، مائیکل، از وقفه
ه تازه از استفاده کرد و محکم دست ققنوس رو گاز گرفت! ققنوس ک

بهت بیرون اومده بود، نتونست جلوی کنده شدن گردنبندش توسط 
 .مائیکل رو بگیره

 .اومدو حاال اون شیشه بلوری بود که داشت به سمتم فرود می

با نزدیک شدنش به زمین، تازه از گنگی و تندی اتفاقات رخ داده 
و بیرون اومدم و قبل از این که هزار تیکه بشه، روی هوا گرفتمش 
باناوری به مواد آبی رنگ توش نگاه کردم؛ ولی متأسفانه مائیکل 

 !توی فرار کردن، مثل کندن گردنبند، موفق نبود

 .و این بار نوک دشنه ققنوس، قلبش رو نشونه رفته بود

اش هیچ شانسی ای نگاه کردم؛ در برابر آلیاژ نقرهبه دشنه نقره
 .نداشت

نگاه کردم. مطمئنم ققنوس  به آنجال که از عصبانیت سرخ شده بود
 .اش خرد میشههای جمجمهکم یه بار استخوندست

 :ققنوس با قیافه شیطانیش گفت

 خوای دوباره آدم بشی؟آبتین، اون شیشه رو بده به من؛ مگه نمی -

دونستم برای دوباره اش چرخید. مینگاهم به محتوای شیشه و چهره
 .مقدس ترکیب بشهزندگی کردنم نیاز نبود آب نامقدس با آب 

ی جهنمیش رو نزدیک قلب مائیکل وقتی حرکتی از من ندید، دشنه
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 :وار گفتکرد و تهدید

یا اون شیشه رو به دست من میدی، یا این جوجه فرفری رو می  -
 !کشم

هاش رو بسته بود خیره شدم. چرا حس مائیکل که چشمی بیبه چهره
 د؟ترسید؟ از چی انقدر مطمئن بونمی

 !میره؟اینکه نجاتش میدم مطمئن بود یا از اینکه میاز 

کرد؛ شاید بوی حضرت مرگ هم ها رو حس میاون بوی حس
 !فهمیده بود

جا اوضاع بدی بود. به سینا نگاه کرد و شیشه رو توی دستم جابه
 .کردم

 .سینا ذهنم رو خوند و نگاهش رو به معنی منفی تکون داد

 .رسیداین تنها چیزی بود که ذهنم می

 .شیشه رو توی دستم گرفتم و به سمت ققنوس رفتم

یادمه که یه بار سینا به ققنوس گفت حرص و طمع گاهی خوبه؛ اما 
هیچ وقت خرگوشی که دستت رو به هوای کبوتر توی هوا ول نکن! 

 .دادمققنوس هیچ وقت به این حرف سینا گوش نداد من هم گوش نمی

کنم و مطمئنم ققنوس باز هم به خوام به حرفش گوش بار میولی این
 .حرف اون گوش نمیده

 .شیشه با دوتا انگشتم بند کردم و دستم رو جلوش دراز کردم

اش های ققنوس از خوشحالی لرزید؛ بذار فکر کنه نقشهمردمک چشم
 .جواب داده

دستش رو برای گرفتن آب نامقدس به سمتم دراز کرد؛ اما من فقط 
بلور  و باز کردم و به پرواز اون تیکههام ربا پوزخند بند انگشت

 .نگاه کردم

 !شاید توی خاطراتم اسمش رو بزارم پرواز انسانیت
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ای تا گفت؛ هیچ مردهدوست نداشتم این رو بگم؛ ولی سینا راست می
به حال زنده نشده؛ پس چرا باید یه نفر دیگه رو برای هیچ و پوچ 

 کشتم؟می

کردم کردن، باید قبول میاون موقعی که خود تقلبیم رو خاک می
ای ندارم. ولی یا شاید هم داشتم. دیگه انسان نمیشم و دیگه خانواده

 !کردنپشت سرم ایستاده بودن و نگاهم می

 .صدای فریاد ققنوس، با صدای شکستن شیشه قاطی شد

 !فعه هم که شده، تموم شدها برای یک دی این مسخره بازیهمه

*** 

 :ایستاد و گفتسینا جلوی سباستین 

یک ساعت و چهل دقیقه تمام. سباستین تلوزیون رو خاموش کن  -
کنی، هات رحم نمیبذار اون هم یه نفسی از دستت بکشه؛ به چشم

 !حدأقل به اون رحم کن

 .سباستین پوفی کشید و جای دسته بازی رو توی دستش تجدید کرد

پو توی تیکن تر بود. به ضربات استاد این باال نسبت به پایین گرم
سباستین، نگاه کردم که تمرکزم رو از دست دادم و محکم به زمین 

 .خوردم

 آخه خدا بگم چیکارت کنه سینا! درسته چیزیم نمیشه؛ ولی برای -
 .منم دردناکه

روی زمین نشستم و جای ضرب دیده روی کمرم رو ماساژ دادم. 
 کشید و مجبورمائیکل از باالی اتاق به سمتم پرواز کرد و دستم رو 

 .به ایستادنم کرد

ی ابروش بازی طور که با گوشهسینا به سمت تلویزیون رفت همین
 .کردمی

آشامه بردی؛ یه پرواز ساده رو حرف نباشه! آبروی هرچی خون -
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 .بلد نیستی

ی تلویزیون رو خاموش کرد و جیغ سباستین رو هوا دکمهبی
رو توی هوا کنترل  درآورد. دوباره اوج گرفتم و به زور خودم

ا کردم تا به بساط چایی معلق لیلی نخورم. آنجال درحالی که روی هو
کرد، مون میدراز کشیده بود و داشت با بوی الک سیاه تندش خفه

 :گفت

 .سباستین، انقدر جیغ و داد نکن -

زد. سر و صدا، گیاهی رو قلمه میمائیکل هم داشت یه گوشه بی
خوردم و به خورشید که داشت تازه  پوفی کردم و توی هوا پیچ

 .زد، نگاه کردمجوونه می

دونم برای کار کنم؛ ولی میدونم قرار بعد از این ماجراها چینمی
 ...هر کاری، تا ابد وقت دارم
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