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خالصه: شاید مرا دیده باشی، برای مثال من همان کسی هستم که در 
ای یک روز گرم تابستانی از کنارت عبور کردم، تو اما توجه

  .نکردی

هایت را، ی خون در رگنه تنها تو را دیدم، بلکه قطره به قطره
هایت را، پمپاژ خون از قلبت را به راحتی حس کردم و نفسصدای 

که من توان گرفتن جانت تفاوت از کنارم گذشتی. در حالیتو چه بی
چیز متفاوت است؛ چون را هم داشتم. باورها و دید من و تو به همه

های متفاوتی نیز داریم، بگزار آرام برایت زمزمه کنم، من زندگی
 . ...یک

 

  :مقدمه

 !چیز قابل پیشبینی نیستندگی هیچزدر 

 .م فهمیدمخود انداختی نگاهی که به گذشتهن را در ای

 .برایمداشتم که خیلی سخت بود هایی فهمیدم  روز

 شد. م تمااما شوند، م تماروزها کردم آن نمیاصالً فکر 
تکرار دیگر دم کرمییی داشتم پر از شادی که فکر هافهمیدم روز

 .شدتکرار  اما بهترششود؛ نمی

که حتی ارزش اخم کردن هم ، گریه کردمهایی چیزبرای فهمیدم 
 !نداشت

که گریه آورهم ، دار نبودکه نه تنها خنده، خندیدمهایی چیزبرای و 
 !دبو

 . …گذرزمانی گذشت کردم و زمانی 

 روزایی را زندگی کردم و روزایی را سپری
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 باال و پایین زیاد داره این زندگی اما..
  

 قط این را فهمیدم که:من ف
 

 هیچ چیز در این دنیا قابل پیش بینی نیست.!
 
 

ی پرتگاه ایستادم. صدای برخورد امواج قدمی جلوتر رفته و لبه
پیچید. باد هایم میهای پایین پرتگاه، در گوشخشمگین به تکه سنگ

داد. بوی دریا به مشامم موهایم را در دست گرفته بود و تکان می
جا آمده م بسته و به انتظار ایستادم. دنبال پاسخ به اینرسید. چشمی

کردم، هنوز هم بودم. هنوز هم اتفاقی که افتاده بود را درک نمی
دانستم تا به کجا قرار است ادامه داشته باشد، من خسته بودم، نمی

هایم نشست. با ی راهی پانصد ساله، پوزخندی روی لبخسته
ورش را حس کنم، خیلی وقت بود توانستم حضچشمان بسته هم می

که رسیده بود. شاید حتی قبل از من؛ اما نگاهش نکرده بودم. چشم 
های دریا چشم دوختم. آب هم اش روی موجبار به هالهگشودم و این

زد، کرد و آرام موج میآرام شده بود، دیگر جوش و خروش نمی
من منتظر  داد، گویی او نیز مانندها الالیی میشاید هم به ماهی

 .رسیدن ماهش بود

بار از همیشه بار به آسمان چشم دوختم. مطمئن بودم ایناین
مند تابد، دلیل قدرت من، یا بهتر بود بگویم دلیل قدرتتر میدرخشان

 شدن من، دلیل انتخاب شدن و پانصد سال به این زندگی ادامه دادن،
ا چیزی ببکنم توانستم عصبی بودم، بیشتر از هر زمانی؛ اما چه می

 .کردکه وجود من را مملو از قدرت می

 :آرام لب زدم
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هاست منتظرم، منتظرم جوری بهم بگو، بهم جواب بده من سالیه -
تا کی ادامه داره، هربار که دنبال جواب اومدم بدون هیچ   بگی

 !دارم. بگو چرا منبار دست بر نمیای برگشتم، ایننتیجه

یم فشردم، قرار نبود امشب ران پاها ام را بههای مشت شدهدست
رسیدم. خیال پاسخ باشم. باید به جوابی میجایی بروم. قرار نبود بی

هوده نگذرانده بودم؛ اما بیش از حد شاید این عمر طوالنی را بی
انتظار کشیده بودم برای روز موعود، موعودی که حتی خودم هم 

 .دانستم در چه مورد استنمی

هایم را به ماه کامل دوختم؛ اما چیزی یدم و چشمای کشپوف کالفه
پیچید و ی افکارم را پاره کرده بود. بوی شیرینی در مشامم میرشته

کرد، بدون فکر به چیز دیگری با آخرین توانی که در ام میگرسنه
 :خود داشتم، رو به ماه کامل لب زدم

 .گردمفکر نکن از دستم فرار کردی، برمی -

شدم، گویی من اختیاری نداشتم و ت بو کشیده میبا سرعت به سم
کسی با طناب در حال کشیدن من به سمت آن بوی لذت بخش بود. 

ای مانند فردی در کویر دهانم خشک شده بود و عطش چشیدن زره
کردم. مغزم از کار افتاده بود و خون را با تمام وجود احساس می

های گرم رهفتن قطخواستم پایین رتنها چیزی که در آن لحظه می
 .خون از گلویم بود

شد و بیشتر در دل جنگل فرو ام با پرتگاه بیشتر میهر لحظه فاصله
ها در گرفتند. سبزهرفتم، درختان بلند جلوی تابش نور ماه را میمی

ها را به رقص در شدند وزش آرام باد شاخ و برگزیر پاهایم له می
کس نبود. ده بود؛ اما هیچآورده بود. بوی خون شدیدتر از قبل ش

چشمانم را تیز کردم و نفس عمیق کشیدم. رد خون روی تنه یکی از 
درختان را به وضوح دیدم. انگشتم را روی رد خون کشیدم و به 

دهان بردم. شیرین و خوش طعم. چشمانم را بستم و زیر لب هومی 
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و ی این مایع خوش رنگ گفتم. کم بود! چند قطره برای منی که تشنه
شیرین بودم، کم بود؛ اما هیچ اثری از کسی نبود. شروع به حرکت 

زمان سعی کردم بوی خون را دنبال کنم؛ اما با در جنگل کردم و هم
چیزی که احساس کردم، اخمی بین ابروهایم نشست. این بوی گند 

ی توانست متعلق به یک موجود باشد. دشمنان دیرینهفقط می
 :تر شد و آرام زمزمه کردمبروهایم سفتی بین اها. گرهآشامخون

 گرگینه -

بار با اختیار کامل هر قدمی که هایم سرعت بخشیدم. اینبه قدم
شد. بوی خون شدید بود و رفتم به قدرت و سرعتم افزوده میمی

گذشت. مطمئن بودم شان نمیخون تازه. پس مدت زیادی از رفتن
اش داده رده و فراریها به کسی که زخمی شده بود کمک کگرگینه

ی من ای جرئت آمدن به منطقهفهمیدم کدام گرگینهبودند. اما باید می
را کرده بود. با تمام قدرت به راهم ادامه دادم. بوی گند گرگینه هر 

شد؛ اما این تنها بویی نبود که به مشامم لحظه بیشتر و بیشتر می
د؛ اما بوی رسید، عطری شیرین و بوی خون در هوا پیچیده بومی

کس شد کمتر به مشام برسد؛ ولی هیچها باعث میتند بدن گرگینه
توانست چیزی را از من مخفی کند. به راهم ادامه دادم و بالخره نمی
ها را دیدم سه گرگینه در حال دویدن و یک دختر که پشت یکی آن

شان بود، درست حدس زده بودم. به ها نشسته بود همراهاز آن
قدر سریع بودم که سرعت بخشیدم و از کنارشان گذشتم. آنهایم قدم

ی من نشده بودند. در قسمت میانی جنگل بودیم و حتی متوجه
های تر بودند. شاخ و برگدرختان این منطقه بلندتر و کهن سال

متعدد درختان در هم تنیده شده بودند و مانند سقفی جلوی دیده شدن 
ها، آن  م آن هم چند متر جلوتر ازگرفتند. با ایستادنآسمان را می

سرعتشان را کم کرده و در نهایت ایستادند. در جنگل ایستاده بودیم. 
ی ورود به ها به خودشان اجازهجنگل من، قلمروی من، و آن
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هایم جان گرفت و به سه قلمروی من را داده بودند. پوزخند روی لب
نفس  -نفر نفسرویم چشم دوختم. هر چهار ای رنگ روبهگرگ قهوه

زدند، به دختر نگاه کردم. سن زیادی نداشت و به نظر شاید می
رسید، موهای بلند و تیره رنگش دورش را احاطه بیست ساله می

دست راستش را محکم به دور بازوی چپش پیچیده بود   کرده بود و
های فشرد، پس بازویش زخمی شده بود، ترس در مردمکو می
زد و هر چند ثانیه آب دهانش را ش موج میهایچشم  ای رنگقهوه

شد. هایش به وضوح دیده میداد. لرزش دستپر صدا فرو می
 .نمایی زدمچشمانم را به او دوختم و لبخند دندان

قدر شناختند و آنها هم من را میشناختم، آنهر سه گرگینه را می
ن را احمق نبودند که با داشتن یک انسان کنارشان، قصد حمله به م

داشته باشند. آرام، اما طوری که به گوش هر چهار نفرشان برسد 
 :لب زدم

 !ی من خوش اومدیدبه منطقه -
 :تر کردم و ادامه دادملبخندم را بزرگ

جا برید، تازه من طور خوش از اینتونم اجازه بدم همینولی نمی -
 .وقت نکردم ازتون پذیرایی کنم

 .شیدمهای نیشم کزبانم را روی دندان

ی منظورم شده بودند و غرش ریزی که از گلوی یکی خوب متوجه
هایم را تیز کردم. صدای ها خارج شد، تأیید افکارم بود. گوشاز آن

پیچید و ناخداگاه لبخندم را هایم میتپش قلب تند دخترک در گوش
شد و کنترل کرد. بوی خون هر لحظه بیشتر و بیشتر میبیشتر می

هایم گذاشتم، ام را در جیبهای مشت شدهتر! دستکردن خودم سخت
ها زهر چشم به سختی سعی در کنترل کردن خودم داشتم. باید از آن

 .دادمی رفتن به این دختر نمیگرفتم؛ اما به هیچ عنوان اجازهمی
هایشان را به هر سه در همان حالت گرگینه ایستاده بودند و دندان
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م به قدم زدن، حتی اگر هر سه کشیدند. آرام شروع کردرخ می
کردند توان مقابله را نداشتند. پشت سر زمان به من حمله میهم

ای از موهای بلندش را در دست گرفتم که دخترک ایستادم و تره
توانستم ترس را در ترسیده تکانی خورد و سریع پایین پرید، می

طور یک تک حرکاتش احساس کنم. برایم عجیب بود، چه -تک
ان کنار سه گرگینه بود. شاید با دیدن من ترسیده بود؛ اما من در انس

مان. با به ما و دنیایدانست راجعدیدم. پس میهایش تعجب نمیچشم
پایین آمدن دخترک، هر سه گرگینه تبدیل شدند و فوراً سه طرف 

 .جا من قدرت مطلق بودمدختر ایستادند. حاال بهتر بود. حال این

ر ه دادم، تار موهای دخترک هنوز بین انگشتانم اسیبه قدم زدن ادام
 .بود

بار موهایش از اسارت با چرخیدن من، او هم به آرامی چرخید و این
هایم بردم. عطر موهایش بین انگشتانم آزاد شد. دستم را به سمت لب

فر نانگشتانم به جا مانده بود. چشمانم را ریز کردم و به سمت آن سه 
ها قدرت چندانی نداشتند. از یک از آنم هیچدانستبازگشتم. می

که امیر، آلفای ی امیر بودند. با فکر به آناعضای عادی قبیله
ها، وقتی متوجه شود که افرادش قانون شکنی کرده و وارد گرگینه
اند، چه واکنشی خواهد داشت. آن گرگ پیر ی من شدهمنطقه
 .مقابله کند ر حدی که بتواند با منمند بود؛ اما نه دقدرت

 .قدمی به فرهاد نزدیک شدم

فرهاد کسی بود که آن دختر را روی پشتش سوار کرده بود. آرام 
 :لب زدم

ی من اومدید خبر نداشته باشه. امیدوارم امیر از این که به منطقه -
وگرنه اتفاقات خیلی قشنگی در راه خواهد بود. مثل کشته شدن یک 

 .می گرگ، به دست من و افرادقبیله
دانستند که ها شد. خوب میپوزخند من همراه با غرش کوتاه آن
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مند بودند، شاید بیشتر از خیلی ها قدرتشوند. آنحریف ما نمی
 .زدها حرف اول را میآشامموجودات؛ اما قدرت و سرعت ما خون

  :بار با صدایی رسا گفتمبه سمت دخترک رفتم و این
بار رو ای که با امیر دارم، اینهتونید برید. بنا به صلح ناممی -

بار! چون اگه دوباره تکرار کنید، گیرم؛ اما فقط همین یکنادیده می
 .ی امیر تاوان پس میدننه تنها شما، بلکه تمام گله

خواستم هایی که از سینه آزاد کردند به گوشم رسید. نمیصدای نفس 
حرفم ادامه اند. پس به گمان کنند که به راحتی از من خالص شده

  :دادم
حاال زودتر برید؛ ولی این دختر کوچولو با من میاد. چون یادم  -

 .ها در صلح هستمنمیاد به رئیستون گفته باشم با انسان
تر به دخترک نگاه کردم. ترسیده، دستش را به دور بازویش محکم

لرزید و صدای کرد و قدمی عقب رفت. مردمک چشمانش می
بار سعی رسید. چندینهایم میاز قبل به گوش های قلبش بلندترتپش

ای در بلعیدن آب دهانش کرد؛ اما گویی مانند من که در عطش قطره
برد. قدمی جلو ای آب به سر میخون بودم، او نیز در حسرت ذره

رفتم و فاصله را به حداقل رساندم. دستم را به دور مچ دستش 
 .پیچیدم و خواستم حرکت کنم

ن بوی شدید خون در محیط اطراف، اختیارم را از اما، با پیچید
دست دادم. چشمانم غیر از بازوی زخمی دختر که برای جدا کردن 

 .دیدمن از خودش دست از روی زخم برداشته بود، چیزی نمی
های نیشم بلندتر از قبل شده بودند و چند ثانیه بعد من بودم که دندان

هایم را در ت دنداندخترک را به آغوش کشیده و با تمام سرع
 .شکاف بازویش فرو بردم

صدای جیغ گوش خراشش جنگل را لرزاند. هنوز چند جرعه بیشتر 
ای به پهلوی از خونش گلویم را تر نکرده بود، که با برخورد ضربه
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های نیشم روی پوست ظریفش کشیده چپم از دخترک جدا شدم. دندان
زمان به سمتم متر کرده بودند. هر سه هشده و خراش را بزرگ

 .ایستادم، مطمئناً پیروز میدان من بودمدویدند. اگر می
اما من تنها خواستار یک چیز بودم. چشیدن طعم لذت بخش خون. 

 !آن هم در آرامش
ای محکم به سمت آن دونفر پس بدون درگیری تنها فرهاد را با ظربه

با  دانستمپرتاب کردم و خود به سمت آن دختر قدم تند کردم. می
سرعتی که داشتم حتی توان تشخیص دادن من را نداشتند. دخترک 

 .را به آغوش کشیدم و به سمت عمارت قدم تند کردم

شان به دنبالم نیامدند. از همان ابتدا متوجه شده بودم که هیچ کدام
شان، امضای سند مرگشان بود. خوب تعجب نکرده بودم؛ زیرا آمدن

ها صلح با امیر را بر هم اقت آنخاطر حمدانستند که اگر بهمی
 .زدها را گردن میزدم، قبل از من امیر آنمی

ترین قسمت ترین و مخوفبه عمارت رسیده بودم که در تاریک
هایم داشت. با دیدن عمارت از دور لبخندی روی لب  جنگل قرار

ی بزرگ من در دل جنگل پنهان بود. مانند کلیساهای نشست. خانه
تر و صد البته زیباتر! با سرعتی که داشتم، ما بزرگقدیمی بود؛ ا

ظرف چند ثانیه وارد شدم. نشیمن خالی از هر کسی بود. این خانه 
زیادی بزرگ بود برای یک نفر! بدون نگاه کردن به اطراف، به 

ها رفتم. خانه غرق در تاریکی بود؛ اما برای طرف یکی از اتاق
خترکی که هنوز در آغوشم بود دیدن احتیاجی به نور نداشتم. آرام د

اش ی ترسیدهرا روی تخت سلطنتی مشکی رنگ گذاشتم و به چهره
چشم دوختم. چشمانش بسته بود و ضربان قلبش منظم. دستش را بین 

انگشتانم گرفتم. سرمایی که از دستش به پوستم منتقل شد، پوزخند 
 .هایم کردرا میهمان لب

نسان بودن متنفر بودم. از این ها و ااز حال رفته بود. از انسان
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توانستم ضعف را تحمل زار بودم. نمیها بیضعف و ناتوانی انسان
اش چشم دوختم. خون دور تا دور زخمش را کنم. به دست زخمی

پوشانده بود و روی پوست سفیدش خشک شده بود دستمالی به دست 
 .گرفتم و در ظرف مسی پر آبی که روی میز قرار داشت فرو بردم
به آرامی دستمال خیس شده را روی زخم و اطرافش کشیدم. بوی 

تر تر و سختپیچید و کنترلم را سختخون در فضای اتاق می
 .خواستم به این دختر آسیبی بزنمکرد؛ اما نمیمی

داد و اش جلوی چشمانم جوالن میهای ترسیدههنوز هم تصویر چشم
به خودم اجازه  طورشدم که چهتر میمن هربار از خودم عصبی

طور خود را ها بود یاد گرفته بودم که چهدادم به او حمله کنم. سال
های آور بود؛ اما سالآرام کنم. دیدن و چشیدن خون برایم عطش

طوالنی بود که دیگر روی حرکاتم کنترل داشتم و وارد فاز خون 
ت شدم. البته تا به امشب. آرام سر انگشتانم را به خراشی که بابنمی

های نیشم روی پوستش ایجاد شده بود، کشیدم. کشیده شدن دندان
 .هایش را از هم جدا کرداش در خواب از درد جمع شد و لبچهره

ی جا هم کافی بود. پارچهخیال تمیز کردن زخمش شدم. تا همینبی
تمیزی را از کشوی میز کنار تخت بیرون کشیدم و در دست گرفتم 

ی محکمی به آن زدم. از جا بلند و گره و به دور بازویش پیچیدم
زمان با برداشتن کلید از روی در از اتاق خارج شدم و بعد شده و هم

 .از مطمئن شدن از قفل بودن در، به سمت خروجی عمارت رفتم
دیدم. این مسائل چیزی نبود که بتوان پشت گوش باید امیر را می

 .انداخت و به راحتی از کنارش گذشت
 .کردمزد مییر گوشباید به ام

هایی که میخواستم به امیر زمان به حرفشروع به دویدن کردم و هم
ی امیر بودم. برعکس بگویم فکر کردم. چند ثانیه بعد جلوی خانه

ی امیر عمارت من که در میان درختان محبوس مانده بود؛ اما خانه
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خانه متری  ای خالی در وسط جنگل بود و تا شعاع بیستمانند دایره
های از هر طرف هیچ درختی وجود نداشت و زمین صاف و با چمن

کوتاه و مرتب شده بود. جنگل بزرگ و پهناور بود و راه طوالنی. 
 !اما نه برای من

احساس قدرتی که سر تا سر وجودم را فرا گرفته بود جرعتم را 
جا آمده بودم، باید کرد. شاید حال که به تنهایی به اینبیشتر می

 .هاای از گرگآشام میان گلهکردم. یک خوناس خطر میاحس
اما احساس سرکشی در وجودم اجازه ترس یا حتی نگرانی را به من 

ای به در وارد داد. قدمی جلوتر رفتم و قبل از آن که ضربهنمی
کرده باشم، در از هم گشوده شد و امیر و پشت بندش فرهاد و نوید 

ین وقت از شب عجیب بود که این و حسام از خانه خارج شدند. ا
ها هنوز به خواب نرفته بودند. پوزخندم دوباره جان توله گرگ

های نیشم را گرفت. عادت جدا نشدنی من همین پوزخند بود. دندان
 .هایم را داخل جیب شلوارم فرو بردمبه نمایش گذاشتم و دست

را به هایم با حرف امیر، چشم از فرهاد و آن دو نفر گرفتم و چشم
 .چشمان نافذ امیر دوختم

 .جا ببینمتخبر اومدی! انتظار نداشتم اینبی -
های نیشم کشیدم و دست راستم را از جیب زبانم را روی دندان

 .خارج کردم
 !من هم از تو انتظار بیشتری داشتم امیر -

هوا حرفی دانست بیی تیز شدن چشمان امیر شدم. میمتوجه
  .لیل حرفم بودزنم؛ پس به دنبال دنمی

 :هایم، رو به امیر گفتمبا همان پوزخند خشک شده روی لب

 .های کوچولوت هم بگو بیانبهتره داخل صحبت کنیم به گرگ -

که امیر حرفی بزند به سمت داخل حرکت کردم و نگاه قبل از آن
جواب گذاشتم پشت سر من هر چهار نفر وارد گر امیر را بیپرسش
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ی پسرها شده بودم و این احساس ای مشت شدههشدند. متوجه دست
 .کردقدرتم را بیشتر می

ی نرم داخل سالن نشستم و به فضای خانه چشم دوختم. روی کاناپه
آمدم، متوجه تغییرات درشت و کوچکی که جا میهربار که به این

 .شدمدر فضا انجام شده بود، می

سالن بزرگ و تمام خانه از رنگ آبی و سفید پوشیده شده بود 
شد، فضای خانه را دلنشین ی قدی که رو به جنگل باز میپنجره

ی راست قرار داشت و میز غذا کرده بود. آشپزخانه بدون اپن گوشه
خوری سفید رنگی در وسط قرار گرفته بود. دو دست مبل سفید 

شان روی بزرگی مقابل TV رنگ سمت چپ سالن چیده شده بود و
آبی رنگی که من رویش نشسته بودم رو به ی میز بود و کاناپه

 .ی قدی قرار داشتپنجره

کردم و منتظر بودم تا امیر سر بحث بدون حرفی به اطرافم نگاه می
 .را باز کند

 :مدت زیادی نگذشته بود، که امیر لب باز کرد

دونم تحمل کردن فضایی که جا! میبگو چی تو رو کشونده این -
 . ...ت سخته پسها داخلش باشن براگرگینه

هایش را به من و سپس آن سه جوان دوخت و سکوت کرد و چشم
 :تر از قبل ادامه دادآرام

 !جاپس خودت بگو چی باعث شده بیای این -

 .نقصته بود. دقیق و بیخواستم پیش رفطور که میدرست همان

طور که چشمانم را نگاهی به فرهاد و نوید و حسام انداختم و همان
 :ده بودم، امیر را مخاطب قرار دادم و لب زدمریز کر

 .تر ببندیهات رو سفتاومدم بهت بگم قالده توله گرگ -

های هایم رسید. به دستصدای غرش حسام به وضوح به گوش
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هایم تأثیر بیشتری اش چشم دوختم و برای آن که حرفمشت شده
 .داشته باشند، به امیر نگاه کردم

 د و با چشمانی پر از خشم به افرادش نگاهاخمی بر چهره نشانده بو
 .کردمی

ها برای آرام کردن فضا رو به پسرها اشاره کرد که روی مبل
 :بنشینند و خودش نیز کنار من جای گرفت و آرام و شمرده گفت

 !شممنظورت رو متوجه نمی -

 افرادت توی منطقه من بودن امیر، نه تنها بدون هماهنگی وارد -
 .شده بودن، بلکه یه انسان کنارشون بودی من منطقه

بعد از گفتن این حرف مصمم به امیر چشم دوختم. منتظر دیدن 
 .واکنشی که باب میلم باشد، بودم

اش را روی پایش فشرد و با چشمانی که خشم امیر دست مشت شده
زد، به افرادش چشم دوخت. به آرامی از جا بلند شدم و را فریاد می

 :بلند شروع به حرف زدن کردم قدمی جلو رفتم و

جا اومدم امیر، امیدوار بودم که تو چیزی از این وقتی به این -
بار رو نادیده خاطر همین اینطور هم شد. بهماجرا ندونی. و همین

 .گیرم؛ ولی فراموش نکن قرار نیست بار دومی در کار باشهمی

بینم و ادامه هایم را ببه هر چهار نفرشان نگاه کردم تا تأثیر حرف
 :دادم

جا زندگی کردم و شاید الزم باشه یادآوری کنم، من پانصد سال این -
درست از دویست سال پیش، بین من و جد تو قرار دادی امضا شد 

تا در صلح باشیم و هربار که آلفای جدیدی انتخاب شد، شما 
 .درخواست دوباره برای صلح دادید

باشند که من نیازی به صلح روی کلمه شما تأکید کردم تا متوجه 
شدند تا چه حد جدی هستم. ندارم و نخواهم داشت. باید متوجه می
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 .زدم ادامه دادمتر از قبل در حالی که قدم میآرام

کنم که تا ده سال پیش و برگزیده شدن تو، االن هم درک می -
هات رو تربیت کنی؛ ولی فراموش نتونستی به درستی توله گرگ

 .بعدی دیگه اخطار نمیدمنکن، بار 

ها، به سمت در رفتم که با بدون منتظر بودن برای حرفی از آن
 .صدای حسام پاهایم در جا قفل شدند

ها ایستاده و آلفای ی گرگتو با خودت چی فکر کردی؟ بین قبیله -
کنی. اگه آلفا اشاره کنه، در آن واحد چیزی از تو ما رو تهدید می

 !مونهباقی نمی

هایم نشست. خوب بود. پسر با دل و جرعتی بود؛ اما روی لب لبخند
 .دهد بر بادزبان سرخ سر سبز می

ن به سمتش برگشتم. و قبل از آن که امیر بتواند دهان باز کند، گرد
شد. به آرامی حسام اسیر انگشتانم شده بود و در دستم فشرده می

دستان من از  بار پاهای حسام همراه بادستم را باالتر بردم و این
زمین جدا شد. به چشمانش نگاه کردم، کشتنش برای من به راحتی 

زد و خبر دو می -بلعیدن قطرات خون بود. مردمک چشم هایش دو
 :ر گوشم طنین انداختدداد. صدای امیر از ترسش می

 .افتهکنم بزارش زمین، دیگه چنین اتفاقی نمیخواهش می -

با خشمی که در صدایم موج  هایش،بدون توجه به امیر و حرف
 :زد، لب گشودممی

 . ...من... قانونم   این رو یادت باشه توله گرگ؛ اینجا... -

ی سرخی که حسام را به عقب پرتاب کردم و قدمی عقب رفتم. هاله
داد. باید از این چشمانم را احاطه کرده بود، خبر خوبی را نوید نمی

 .بی به همراه نداشتقات خوشدم. زیرا ماندنم اتفامکان خارج می

به سمت عقب بازگشتم و بدون اتالف وقت از خانه امیر خارج شدم. 
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رساندم تا دچار فاز خون نشوم. وقت زیادی باید به بدنم خون می
رسیدم، به هر برایم نمانده بود. اگر تا چند دقیقه دیگر به عمارت نمی

 .رسیدمی ای که ممکن بود در این جنگل باشد آسیبموجود زنده

دویدم. درختان تک به تک و با با تمام توان به سمت عمارت می
ی سرخی که چشمانم را گرفته شدند و هالهسرعت از دیدم محو می

شد و تحمل و کنترلم را مختل بود هر لحظه بیشتر و بیشتر می
 .کردمی

ای که در گوشه خانه پنهان با رسیدن به عمارت، به سمت صندوقچه
آمد؛ . در ظاهر شاید جزوی از چیدمان خانه به حساب میبود رفتم

را گشودم. یخچال کوچک و مخفی   اما درونش... . درب صندوقچه
های خون بود. یکی را بیرون کشیدم و بدون توجه به من پر از کیسه

 آرام قدرت و -اطراف شروع به مکیدن خون درونش کردم. آرام
کردم. چشم احساس می های بدنمآرامش را در تک به تک سلول

ای از سالن ای رنگی که در گوشهگشودم و به سمت مبل چستر قهوه
ام بود رفتم، نورهای کمی که از لوستر روی سقف خانه بزرگ خانه

زد؛ اما احساس خوبی که به را کمی روشن کرده بود چشمانم را می
داد، ها را به من نمیاین فضا داشتم اجازه خاموش کردن چراغ

هایم را روی میز وسط سالن گذاشتم و چشمانم را بستم. چیزی تا پا
 طلوع آفتاب باقی نمانده بود. فردا روز بزرگی برای من بود. فردا

شدم. آرام از جا بلند شدم و تر میمن، یک قدم به هدفم نزدیک
ی خون دیگری را در دست گرفتم و شروع به خوردنش کردم. کیسه

کردم. کنترل شرایط را برای فردا ذخیره میباید تمام قدرت و توانم 
به خودی خود سخت بود. حال اگر من نیز از خود ضعف نشان 

 .شد هیچ آرامشی را تضمین کرددادم. دیگر نمیمی

 

 «دالرام»
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با درد عمیقی که در سرم و بازویم پیچیده بود، چشم گشودم. به 
خورد، ترسیده چیز آشنایی به چشمانم ناطرافم نگاه کردم و وقتی هیچ

ای رنگی که جلوی عبور نور را های قهوهدر جا نشستم. به پرده
ها گرفته بودند نگاه کردم و آرام از جا بلند شدم و به سمت پرده

ی زخیم، نور به سرعت بر صورتم سیلی رفتم. با کنار کشیدن پارچه
 زد و دیدم را محدود کرد. چند لحظه چشمانم را بستم تا از برخورد

با چشمانم جلوگیری کنم و قدمی به عقب برداشتم. چشمانم به  نور
نور عادت کرده بود به فضای اتاق چشم دوختم. تنها یک تخت 

مشکی رنگ سلطنتی و یک میز کنار تخت و آیینه بزرگی که روی 
ی های داخل اتاق بودند. به سمت پنجرهمیز قرار داشت. تنها وسیله

رد شد و محیط بیرون چشمانم گ بار با دیدنقدی بازگشتم و این
تک  -ضربان قلبم از حالت ریتمیک خارج شد. ترس را در تک

کردم. تا قبل از این منتظر دیدن جنگل های بدنم احساس میسلول
سبز و درختان سر به فلک کشیده بودم؛ اما حال با دیدن صحنه 

کردم که ای کاش هیچ وقت به خود رویم در دل آرزو میروبه
 .دادمکنار زدن این پرده ضخیم را نمی یاجازه

ت با صدای برخورد ناگهانی در به دیوار، اتاق از جا پریدم و به سم
درب اتاق بازگشتم. حال مطمئن شده بودم. شکم کامالٌ درست بود. 

آشام بودم. شخصی که وارد شده بود، من داخل عمارت یک خون
مش ده بود. قبالً ناهمان مردی بود که دیروز من را از فرهاد جدا کر

داد چیزی به خاطر را از فرهاد شنیده بودم؛ اما ترس اجازه نمی
 .بیاورم

قدمی به عقب برداشتم. دستان لرزانم را پشت بدنم پنهان کردم و 
ام بود. برای آن هایم را از درون به دندان کشیدم. عادت همیشگیلب

ادم؛ اما با دکه ترسم را پنهان کنم همیشه این کار را انجام می
دانستم که اکنون چشمانم ترسم را فریاد کردم. میچشمانم چه می
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زنند پس نگاهم را از آن مرد خوفناک گرفتم و به پاهایم دوختم. می
داد. عجیب خایش که نزدیک شدنش را به من نشان میصدای قدم

ترسناک بود. لرزش پاهایم نیز به لرزش دستانم افزوده شده بود و 
کرد. با آخرین توانی که داشتم قدم تادن را از من سلب میتوان ایس

 :بار صدایش رعشه به جانم انداختدیگری به عقب برداشتم که این

 .یدار شدنببینم که پرنسس باألخره می -

هایش به خودم جرأت دادم تا در چشمانش نگاه کنم. پوزخند روی لب
ی لرزان و کشید. صداه رخم میکرد و ضعفم را بخودنمایی می

تر از همیشه به های خودم نیز غریبه بود و آرامام برای گوشترسیده
 .رسیدگوش می

 .آقا! بزارید من برم -

توانستم در آن لحظه به لب بیاورم همان چند کلمه تنها چیزی که می
 .بود

هایش به منتظر واکنشی از او بودم؛ اما هیچ حرفی نزد. تنها لب
بار کند شدن هایش، اینبا چشم دوختن بر لبلبخندی باز شد. و من 

تر از قبل های نیشش واضحضربان قلبم را به جان خریدم. دندان
 .مقابل دیدم قرار داشت

تر رفتم و ای در کارهایم داشته باشم، قدمی عقبکه ارادهبدون آن
دست لرزانم را روی قلبم گذاشتم. در تمام مدتی که با فرهاد و 

آشام را داشتم و حال بودم آرزوی دیدن یک خون دنیایش آشنا شده
بار من رویم ایستاده بود؛ اما با یک تفاوت، اینها روبهیکی از آن

 .اسیر او بودم

 .قدر وحشتناک بود این اسارتو چه

بار از هم هایم چندینای که بیرون از آب افتاده باشد، لبمانند ماهی
 .انم خارج نشدباز و بسته شدند؛ اما هیچ صدایی از ده
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کردم. برای دیگر داشتم به وجود تارهای صوتی در گلویم شک می
ای چشمانم را بستم و لحظه بعد، دیگر خبری از مرد مخوف لحظه

 .جلوی رویم نبود. به درب باز مانده اتاق چشم دوختم

کار برابر شد با ام را پر صدا بیرون فرستادم؛ اما ایننفس حبس شده
ام و آزاد شدن صدایی که چند ی بر روی شانهنشستن دست سنگین

 .ای بود در گلویم حبس شده بوددقیقه

جیغ بلند و گوش خراشم عمارت و تمام جنگل را به لرزه انداخت. 
بار نگاهم به چشمان پیروز مرد مقابلم دوخته سر برگرداندم و این

نهایت آشامی با قدرت و سرعت بیشد. فراموش کرده بودم او خون
جا شدنش کافی بود. و همان چند ثانیه بستن چشمانم برای جابه بود

هایش را به لبخند دیگری بر رویم پاشید که دوباره و دوباره دندان
های آرام به سمت درب ورودی قدم برداشت نمایش گذاشت و با قدم

 :و صدایش در گوشم طنین انداخت

 !یاشان... کهاست به من میگی آقا خوشم اومد؛ اما سالاز کلمه -

 «دالرام»

بعد از خارج شدن کیاشا از اتاق، دوباره قدمی به سمت پنجره قدی 
برداشتم و سعی در آرام کردن خودم و ضربان قلبم کردم. لرزش 

شد و حالم رو به بهبود بود. بازویم هنوز یآرام کمتر م -دستانم آرام
ر قلبم کرد. با یادآوردی اتفاقات دیروز و فرهاد غمی دهم درد می

 :نشست و چشمانم را بستم و زیر لب زمزمه کردم

 .جا ببریکجایی فرهاد؟ کاش بیای من رو از این -

بغضی که در صدایم نشست، ناخداگاه بود. زمان زیادی از آشنایی 
گذشت؛ اما با تمام وجود به او اعتماد داشتم. در این من و فرهاد نمی

اه فرهاد پیش آلفا برویم و کردم و قرار بود همرشهر تنها زندگی می
ی ازدواجمان را بدهد؛ اما زخمی شدن من آن از او بخواهیم اجازه
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ها کار را خراب ی ممنوعه جنگل برای گرگینههم درست در نقطه
ی فرهاد که به بازویم دوخته شد و کرده بود. هنوز چشمان ترسیده

 :زدصدای لرزانی که لب می

 .زخم رو بپوشون -

زد و من هیچ وقت انتظار دیدن فرهاد را به زنگ می هایمدر گوش
 .آن شکل، ترسیده و نگران، را نداشتم

آرام دستم را روی شیشه گذاشته و نفس عمیقی کشیدم. خنکای شیشه 
وجودم را آرام کرد. به سمت درب اتاق بازگشتم و ناگهان فکری در 

 .ای زدذهنم جرقه

رصتی از این بهتر برای درب باز مانده بود و کسی هم نبود. چه ف
 .فرار

نشست وجودم را سرشار از جرعت    هایملبخند بزرگی که روی لب
 :کرد. زیر لب به آرامی زمزمه کردم

 !اهوش نیستی آقای کیاشابقدر که باید هم اون -

هایم را تندتر کردم و خودم را از اتاق بیرون انداختم، نگاهی به قدم
بز رنگی روی زمین پهن تم. فرش سرویی که در آن بودم انداخراه

رو ادامه داشت و در چند قدم یک تابلو بر دیوار بود و در طول راه
ها نداشتم. باید هر چه نصب شده بود. فرصتی برای تماشای آن

 .شدمرین شده خارج میتر از این عمارت نفسریع

ی فرهاد بود و یا آوردم. از جایی که گلهمهم نبود سر از کجا در می
جا ماندن و دریده شده توسط هر جای دیگری، هر اتفاقی بهتر از این

 .کیاشا بود

حتی با فکر کردن به آن که توسط او دریده شوم و دیگر خونی در 
ناک بود. او یک حیوان هایم جریان نداشته باشد هم وحشترگ

وحشی بود شاید بهتر بود نام حیوان را به او ندهم. حیف بود استفاده 
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 !مخلوق خدا برای چنین موجود منفوری از نام

 

 «کیاشا»

هایم شد. این دختر سرگرمی از اتاق بیرون زدم و لبخند میهمان لب
جالبی بود و عجیب اذیت کردنش بر دلم نشسته بود. همان لحظه که 

ی اتاق تکان خورد، دیده بودمش و خودم را به اتاق رسانده پرده
 .بودم

کردم؛ و باید به کارها رسیدگی میامروز برای من خیلی مهم بود 
داشتم. یک دختر اما در این میان نباید از این دخترک چشم برمی

انسان آن هم با خونی شیرین و خوش بو! در این مکان هیچ امنیتی 
نداشت و هر لحظه ممکن بود خطری او را تهدید کند. البته نه تا 

 .ماندزمانی که در عمارت من می

 «کیاشا»

خارج شدم و به اتاقکی که توسط افرادم قبل از طلوع از عمارت 
های این آشامآفتاب ساخته شده بود نگاه کردم. از میان تمامی خون

یشم را داشتم و از نور خورشید در امان    منطقه تنها من سنگ
بودم. به انگشتری که در انگشت میانی دست چپم جای گرفته بود 

های یشم نوع وجود داشت. سنگ نگاه کردم. تنها سه انگشتر از این
یک با این ظرافت و دقت شماری در دنیا وجود داشت؛ اما هیچبی

 .تراش کاری نشده بودند و در رکابی به این شکل قرار نداشتند

ن را به سمت سالنی که همه افراد در آن قرار داشتند رفتم. باید قوانی
آشام این منطقه خونها بود من تنها کردم. سالزد میها گوشبه آن

چیز برهم خورده بودو بودم و افرادم به دنبال هدف من. حال که همه
دادند و طبق جا بازگشته بودند. باید کارهایی را انجام میها به اینآن

 .رفتندقوانین من پیش می
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زمان بود. وارد شدن من با سکوت مطلقی که بر فضا حاکم شد هم
آیند بود. به من داشتند برایم خوش این احترام و یا ترسی که از

اطراف نگاهی انداختم. مانند یک سالن ورزشی بود شاید کمی 
تر، مکانی خوبی بود برای تمرین جنگ. به افرادم نگاه کردم. بزرگ

طور پیر و جوان افرادی که چند قرن پیش تبدیل شده بودند و همین
د. و منتظر افراد تازه وارد. همه و همه چشم به من دوخته بودن

توانستم وفاداری و تحسین را از حرفی بودند تا به آن عمل کنند. می
 .ها بخوانمچشمان تعداد بسیاری از آن

و چه چیزی بهتر از این برای یک فرمانده، که افرادش گوش به 
 .فرمانش باشند

کردم که وارد منطقه زد میدر حال صحبت با افراد بودم و گوش
 .نکنند ا نشوند و به هیچ انسانی حملههها و ساحرهگرگینه

کرد، تنها مرگ بود. و مجازات فردی که از قوانین من سرپیچی می
شان را ی افراد موافقتچه کسی بود که این قانون را نداند. همه

ه باعالم کردند. لب باز کردم تا حرف دیگری بگویم؛ اما با بویی که 
عود بازگشتم. یکی از مشامم رسید، شک در دلم افتاد. به سمت مس

ای که به او کردم مورد اعتمادترین افراد من مسعود بود با اشاره
فوراً متوجه منظورم شد و جام بزرگی در دست گرفت و به سمت 

شان به هوا رفت، حالیها و خوشافراد رفت. صدای دست و سوت
دادم از راه رسیده و پس از چند سال به دنبال یک ها حق میبه آن

ها گرفتم و از حل گشتن به خانه رسیده بودند. چشم از همه آن راه
 سالن خارج شدم و درب سالن را همراه با خودم کشیدم. با بسته شدن

درب بزرگ و چوبی به سمت جایی که بو را احساس کرده 
کنم. این بو، چیزی نبود کشیده شدم. مطمئن بودم اشتباه نمی  بودم،

 .که از من پنهان بماند

زمان با باال رفتن سرعتم و ورودم هایم سرعت بخشیدم و همدمبر ق
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بر جنگل روی شاخه اولین درخت پریدم. بهترین راه استتار همین 
 .ماندمبود. نباید روی زمین می

رسیدم. پریدم و از یک شاخه به شاخه بعدی میاز روی درختان می
بردن دویدن روی درختان لذت دیگری داشت؛ اما اکنون زمان لذت 

 .بود شدم که او بازنگشتهنبود. باید مطمئن می

 زمان زیادی نگذشته بود. به آبشار رسیده بودم و دیگر درختی وجود
نداشت که بتوانم به راهم ادامه دهم. از روی شاخه آخرین درخت 
ی پریدم و گویی از یک پله پایین آمده باشم روی زمین ایستادم. قدم

های نوک تیز پایین شار نگاه کردم. سنگجلوتر رفته و از باال به آب
آبشار محیط خوبی برای پریدن داخل آب ایجاد نکرده بودند. صدای 
ریزش آب و رطوبت بیش از حد هوا در نزدیکی آبشار تمرکزم را 

هایم کرد. چند قدم به جنگل نزدیک شدم که صدایش در گوشکم می
 :طنین انداخت

یرون اومدی کیاشا! پس بألخره از اون عمارت متروکه ب -
 بینمتحالم که میخوش

به سمت صدا چرخیدم. شکم به یقین تبدیل شده بود. خودش 
 !ی عذاب منتههمان غریبه آشنای. فرش  بو.

 «دالرام»

شدم. رو میکردم با بن بست روبهرو که عبور میاز هر طرف راه
هیچ مسیری نبود و تنها سه در غیر از درب اتاقی که من در آن 

ودم وجود داشت. چشم بسته بودم سعی در کنار زدن سر درد ب
جا نعجیبی که به جانم افتاده بود داشتم. باید راهی برای رفتن از ای

 .ترکردم. هر چه سریعپیدا می

چشم گشودم و بدون اتالف وقت وارد اولین اتاق شدم. تنها یک در 
ز هر شی در اتاق وجود داشت که سرویس بهداشتی بود. اتاق خالی ا
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ای بود و تنها چندین تابلوی به هم چسبیده روی دیوارها بر و وسیله
خورد. از اتاق خارج شدم و بدون بستن درب وارد اتاق دوم چشم می

شدم. یک تخت طالیی رنگ دونفره درست وسط اتاق قرار داشت و 
های توری سفید و طالیی دو طرف تخت را پوشانده بود دو کمد پرده

آیینه در گوشه دیگری از اتاق بود و کاناپه بزرگ و  و یک میز و
پهنی گوشه سمت راست قرار داشت و وان حمام بزرگ و طالیی با 

خورد. چشمانم بیش تر از این تایی در کنارش به چشم میکان سهپله
شد، این اتاق، کامالً خارج از انتظارم بود. عجیب؛ اما دل گرد نمی

رزو کردم که ای کاش این اتاق متعلق ای در دل آنشین! برای لحظه
به من بود؛ اما با یاد آوری آن که این اتاق و این عمارت متعلق به 
کیاشا هستند، اخمی کردم و به سمت دو دربی که داخل اتاق بودند 
رفتم و درب اول را گشودم. باز هم سرویس بهداشتی. عصبی شده 

درب دوم رفتم و با  بودم. این عمارت واقعاً نفرین شده بود. به سمت
 .هایم شدگشودن در و دیدن چیزی که پشت آن بود. لبخند میهمان لب

 

 «کیاشا»

هایش چرخید و لبخند مضحک روی لببه ایزابال که به دورم می
چشم دوختم، این زن خارج از آستانه تحمل من بود، چشمان 

مرموزش را به من دوخته بود و پس از چند ثانیه صدای نازک و 
 .هایم پیچیدخراشش در گوش گوش

 .شنیدم که تیکه اصلی پازل رو پیدا کردی -

 !هایم نشست. او به دنبال سر پیکان بود. واقعاً؟پوزخند روی لب

 .ر ادامه حرفش شدمکه چیزی بگویم منتظبدون آن

دونی که من به هر چیزی که بخوام خوام، و میمن اون رو می -
 .رسممی
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نمایی زد. خوب دوخت و لبخند دندان هایمچشمانش را در چشم
متوجه منظور حرف دو پهلویش شده بودم. مشت شدن دستانم ارادی 

را  نبود و این کار از چشمان تیز بین ایزابال دور نمانده بود. دستش
ام کشید و صدایش مانند ناقوس خطری بود روی انگشتان مشت شده

 .پیچیدکه در مغزم می

و بهم بدی کیاشا! نزار خودم بگردم و بهتره خودت سر پیکان ر -
 .مونهپیداش کنم. چون در این صورت هیچ چیزی برای تو باقی نمی

کرد. من چیزی برای از دست دادن نداشتم و او من را تهدید می
کس در این دنیا چیز و هیچتهدید برایم معنایی نداشت زمانی که هیچ

 .دلم نداشتم ارزشی برایم نداشت و ترس از دست دادنش را در

 قدمی به عقب برداشتم و دست ایزابال را از روی دستم کنار زدم. و
گینم برای خودم نیز غریبه بود؛ اما راضی صدای مرتعش و خشم

کرد تا از حدش خارج زد میبودم از این خشونتی که به ایزابال گوش
 :نشود

ادیه های زیکنی. الزمه رو انجام بده بال. سالهرکاری که فکر می -
جنگم پس مطمئن باش تورو هم از که برای یک هدف مشخص می

 . ...دارم، به راحتیسر راه برمی

  «کیاشا»
هایم کرد. او را خوب های مشت شده بال لبخند را میهمان لبدست

های زیادی از عمرم را شناختمـ حتی بهتر از خودش. سالمی
 .هاکنارش بودم. بدترین سال

دانستم حرفی جز هایش نماندم. چون میرفدیگر منتظر ادامه ح
  .تهدید کردن من نخواهد زد

  :چند قدم از او دور شدم که دوباره صدایش در گوشم پیچید
ی تو راه اشتباهی رو انتخاب کردی کیاشا! پس منتظر نتیجه -

 .انتخابات باش و بترس از روزی که من به هدفم برسم
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  .شم دیگر کنارم نبودقبل از آن که جوابی به حرفش داده با
اما او هنوز من را نشناخته بود نه کامالً. سیصد سال از آخرین 

دیدارمان گذشته بود و من زمان زیادی برای تغییر کردن داشتم، او 
  .ولی چشمانش را بر این حقیقت بسته بود

ی کافی از افرادم دور شده بودم به سمت عمارت بازگشتم. به اندازه
توانست جلوی کنجکاوی و ان نبود فرمانده میو چه چیزی در زم

 .شیطنت یا حتی خوی وحشی یک خون آشام را بگیرد
هایم برد سرعت قدمبا فکر به دخترکی که در عمارت من به سر می

را بیشتر از قبل کردم. او را کامالً فراموش کرده بودم و چه احمقانه 
 .شدبود که انتظار داشتم دخترک از اتاقش خارج نشده با

تر تمام شده بود. چون مجبور به پریدن از مسیر بازگشت سریع
ها و درختان نبودم. با رسیدنم به عمارت با درب باز روی شاخه

ها که قصد خروج از سالن را داشتند و آشامای از خونسالن و دسته
کار رو شدم. متوجه دلیل اینگرفت روبهها را مینور جلوی آن

شدم. به مسعود که سعی در کنترل کردن باقی ها نمیاحمقانه آن
افراد داشت نگاه کردم که نگاهمان با هم گره خورد و مسعود با 

 :دست به سمتی اشاره کرد و صدای فریادش را شنیدم
 .یه دختر بود. از اون سمت رفت -

به سمتی که مسعود اشاره کرده بود دویدم، امیدوار بودم اتفاق 
ی من و حاال فرار جود ایزابال در منطقهخاصی پیش نیامده باشد. و

 .این دختر چموش
تمرکز کردم و سعی کردم بوی بدنش و عطرش را پیدا کنم؛ اما 

کردم عطر تن او نبود. بلکه هنوز هم عطر چیزی که احساس می
 .رسیدتلخ ایزابال در هوا به مشام می

 .لعنت به او که نیامده دردسرهایش شروع شده بود

 «دالرام»
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شد. با چیدمان قدیمی و بهم ریخته و به اتاق بزرگی باز می  درب
ها را های رنگ و رو رفته. که خاک همه آنمبلمان کهنه و فرش

ها بود کسی به این ها نشسته بود. گویی سالمیهمان کرده و روی آن
وقچه خانه و وسایل سر نزده بود. تنها وسیله تقریباً سالم و تمیز صند

 .ای قرار گرفته بودگوشه بزرگی بود که در
هایم سرعت بخشیدم و به سمت درب بزرگی که سمت راست به قدم

هایی از چوب ای در با تکههای شیشهسالن قرار داشت رفتم. قسمت
های ضخیم و مخملی های باطله پوشانده شده بود و پردهو روزنامه

 گرفت. درب را بهمشکی جلوی عبور نور و تابشش به خانه را می
سختی گشودم و بیرون رفتم. تابش مستقیم نور خورشید جلوی دیدم 

 .گرفترا می

 

م آرام. چشمان -دست بر روی چشمانم نهادم و قدمی جلو رفتم. آرام
تر ببینم. به نور تابان خورشید عادت کرده و توانستم اطرافم را دقیق

به اتاقک بزرگی که در سمت چپ عمارت بنا شده بود، نگاهی 
انداختم. و کنجکاو کمی جلو رفتم. درب چوبی بزرگ و قدیمی که به 

 .دیوار متصل بود را فشردم و به سختی بازش کردم

ام این صحنه را فراموش وقت در تمام زندگیمطمئن بودم هیچ
نخواهم کرد. تعداد زیادی زن و مرد که همگی در آن سالن بزرگ و 

ای نیش بیرون زده، و هتاریک به سمت من برگشته بودند. دندان
های سیاه و قرمز رنگ بود. هایی که اطرافش پر از رگهچشم

وحشت حقیقی همین بود. شاید حتی بیش از هزار نفر بودند. با 
ام ام در سینهی اولین نفر به سمتم، به خودم آمدم و جیغ ترسیدهحمله

خفه شد. مردی که به سمتم هجوم آورده بود، با برخورد نور 
با پوست دستش فریادی زده و عقب کشید. صدها نفر پشت  خورشید

های نیش بلند و چشمان آن درب چوبی ایستاده بودند و با دندان
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کردند. من اما با تمام ترسم در دل خدا را شاکر وحشی نگاهم می
تابید. با پاهای لرزان و با بودم برای آفتابی که هنوز در آسمان می

دیدم، از جا بلند شدم و به سمت قسمتی آخرین توانی که در خودم می
دانستم کجا هستم و به کجا میروم. تنها چیزی از جنگل دویدم. نمی

کردم، دور شدن از آن خواستم و در آن لحظه درکش میکه می
عمارت شوم بود. دور شدن از کیاشا و هر موجودی که کنارش 

 .کردزندگی می

خواستم تا ر از او نمیکردم، اگاگر آن شب به فرهاد اصرار نمی
آمد. فرهاد من را عمارت کیاشا را نشانم دهد، این اتفاقات پیش نمی

جا نزدیک کرده بود و کمکم کرده بود توانست به اینتا حدی که می
ای که همیشه آرزو آشام پانصد سالهتا از باالی درخت عمارت خون

د ستم داده بوداشتم را ببینم؛ اما شکستن شاخه و لرزش پاهایم کار د
و زخمی شده بودم. لعنت بر من! لعنت بر هرکسی که مسبب این 

 .حال من بود

جانی در تنم نمانده بود و ترسی که از اتفاقات پیش آمده در دلم 
 .گرفتنشسته بود، توانم را می

آوردم از کدام سمت آمده به پشت سرم نگاه انداختم. حتی به یاد نمی
های جمع شده در پشت م سمت بروم. اشکدانستم به کدابودم و نمی

سیده دیدم را تار کرده بودند. من بیش از هر چیزی تر هایم ،پلک
ی هرکاری را از من سلب کرده بود و جانم را بودم. ترسی که اجازه

کردم با این دست و پاهای لرزان، با بغض نشسته گرفت. چه میمی
 .بر گلویم

توانستم باز هم به او اعتماد کنم. جا بود. حداقل میکاش فرهاد این
ای رنگش، در آرامش غرق توانستم دوباره سوار بر گرگ قهوهمی

شوم و هیچ از دنیا نخواهم؛ اما حیف و صد هزار حیف که فرهاد 
اش، حتی خبری هم از من نبود و مطمئناً از ترس آلفای گله
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 .گرفتنمی

ی سستی هابا غمی که در قلب و روحم النه کردی بود، قدم
دانستم به کجا ختم خواهد شد، ادامه داشتم و به مسیری که نمیبرمی

زد و هایش چنگ میدادم. کسی در قلبم نشسته بود و به دیوارهمی
کشید. انتظار هر کاری را از فرهاد داشتم؛ بغض پنجه بر گلویم می

قدر غیر از تنها گذاشتن من. او حتی به دنبالم نیامده بود. من چه
زده بودم از اویی که تنها ادعای عاشقی و از خود گذشتگی دل

 .داشت

آمد، ترسیده به اطرافم نگاه کردم. هایی که به سمتم میبا صدای قدم
دیدم و همین موضوع ماجرا را هیچ شخصی در اطرافم نمی

کرد. با صدای غرشی که از پشت سرم احساس کردم، تر میترسناک
کار برابر شد با برخورد محکم چیزی ترسیده سر برگرداندم و این 

 .با من. سپس برخورد محکم با زمین و تار شدن چشمانم

های روی صورتم، چشم گشودم و به گرگ مشکی با احساس نفس
ها و پاهایش را اطرافم ام ایستاده بود و دسترنگی که روی سینه

ام حبس شده بود و توانایی گذاشته بود، نگاه کردم. نفس در سینه
کردم. چشمانم هر لحظه تمنای بسته ف زدن را در خود پیدا نمیحر

ای به موقعیت حساسی که در آن گرفتار شدن را داشتند و توجه
 .کردندبودم، نمی

 .گویی این زندگی قصد نداشت روی خوشش را نصیب من کند

های وحشی توانستم انجام دهم نگاه کردن بر چشمتنها کاری که می
کشید و قصد در هایش را به رخم میدندان گرگ بزرگی بود که

 :دریدنم داشت. به آرامی لب زدم

 !کیاشا -

ی دانستم به چه دلیل نام او را صدا زده بودم؛ اما دیدم که چهرهنمی
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رویم آرام شد. سرش را به سمتم گردنم آورد. گین گرگ روبهخشم
 دیدم که سعی در آزارترسیده در خود جمع شدم. در چشمانش می

ای به دادنم ندارد؛ اما ترس در جانم رخنه کرده بود و حتی اگر گربه
 .ترسیدمجای این گرگ بود، از او هم می

هایم پیچید و همراه من، حواس گرگ خشی در گوش -صدای خش
مشکی رنگ را نیز پرت کرد. هنوز جانی در تن نداشتم و دلیلش 

ته شد، چند رگ نواخای که بر بدن گبرایم مشخص نبود. با ضربه
ی دردناکش تر از جسم من روی زمین افتاد و زوزهمتر آن طرف

های های گرگی او صدای زوزهدل جنگل را شکافت. در پی زوزه
هایم پیچید و دستی که دور گردن و بیشتری در اطراف در گوش

 .کمرم پیچیده شد، خواب را بر چشمانم هدیه داد

 

 «کیاشا »

دیدم، جالب نبود. که مقابل چشمانم میای رسیده بودم؛ اما صحنه
هایم را ها شده بودیم و همین یعنی دردسر! چشمی گرگینهوارد منطقه

شان های سریع به سمتعصبی بستم و نفس عمیقی کشیدم. با قدم
نواخت بود و حتی درختان رفتم. واین قسمت از جنگل، کامالً یک

مکان نباشی، مطمئناً های یکسانی داشتند و اگر متعلق به این حالت
راحت راه را پیدا نخواهی کرد. به گرگی که روی دخترک نشسته 
بود رسیدم و بدون توجه به آن که چه کسی در کالبد آن گرگ بود، 

دانستم و ای از دخترک دورش کردم. حتی نامش را نمیبا ضربه
دادم. شاید هم از نجات داده شدنش جلوگیری اکنون داشتم نجاتش می

ای که گرگ از درد کشید، تازه متوجه شدم ردم. با صدای زوزهکمی
ای که بر او که او بتای گروه امیر بود. دانیال! مطمئن بودم ضربه

وارد کرده بودم حد اقل تا چندین روز در دویدن و حتی راه رفتنش 
ای نباشد. کرد. امیدوار بودم این موضوع دردسر تازهوقفه ایجاد می
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 .و توان تحمل دردسر دیگری را نداشتم چرا که دیگر تاب

شدم. این ها باید از این مکان دور میقبل از سر رسیدن باقی گرگینه
چیز را خراب کرده بود و اکنون بعد از دویست دختر چموش همه

ها نیز در خطر بود. امیر چه ی بین من و گرگینهنامهسال حتی صلح
اش حمله کرده به بتای گلهشد من داد اگر متوجه میواکنشی نشان می

ی گله داشت. به خصوص که امیر تنها بودم. بتا نقش مهمی در اداره
تر بودند. اخمی یک بتا در گله داشت و باقی افراد از دانیال ضعیف

بر پیشانی نشاندم و دخترک چموش و دردسرساز را به آغوش 
ش هایداد. دستهای آرامش نشان از بخواب رفتنش میکشیدم. نفس

هایش آرام بود تمرکزم را بیشتر کردم تا در سرد شده بودند. نفس
ی دردناک بتایشان را شنیده هایی که زوزهی گرگبین صدای زوزه

آمدند، بتوانم صدای نبض دخترک را بودند و حتماً برای کمک می
ای تشکیل داده بشنوم؛ اما با دیدن چندین گرگینه که در اطرافم دایره

م را عصبی بستم. این دختر... این دختر کاری کرده بودند، چشمان
توانست بدتر بود که من قوانین خودم را نقض کنم و چه چیزی می

 .از این باشد

ها نگاه کردم و چشمانم روی فرهاد و حسام قفل شد. ی آنبه همه
کشید. با وجود این انسان در هایش را به رخ میحسام دندان

توانستم فرار کنم؛ اما آن نداشتم و تنها میهایم توانایی جنگیدن دست
کرد. آمد؟! کیاشا هیچ زمان فرار نمیزمان چه بر سر غرورم می

شدم، و یا من همیشه و همیشه تنها یک راه داشتم. یا پیروز می
 .دادم تا بمیرمیقدر به مبارزه ادامه مآن

آرام دخترک به خواب رفته در آغوشم را روی زمین گذاشتم و 
ی منظورم شده بودند که ها هم متوجهی به عقب برداشتم. آنقدم

همراه با من حرکت کردند. چند قدم از دخترک فاصله گرفته بودیم و 
هایی که به دور من بودند قرار اکنون او خارج از حلقه گرگینه
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 .داشت

شان چشم دوختم. هشت نفر بودند. تک -نفس راحتی کشیدم و به تک
زمان با هشت گرگینه مبارزه نکرده بودم و همقبالً به طور 

ها دانستم آنقدر خواهد بود؛ اما میدانستم درصد موفقیت من چهنمی
ها و این یک آشامی تمام خوناعضای عادی گله هستند و من فرمانده

 .پوئن مثبت برای من بود

زمان به سمتم حمله شان چرخید که دو نفر همتک -نگاهم بین تک
توانم تا چهار نفر را به ای کشیدم مطمئن بودم مینفس آسودهکردند. 

زمان به سمتم تنهایی حریف شوم؛ اما اگر هشت نفر به طور هم
 .توانستم چیزی را تضمین کنمکردند، نمیحمله می

ها و حمله کردنش به سمت گردنم، از افکارم با پرش یکی از گرگینه
ای بر پهلویش م. ضربهجا شدبیرون کشیده شدم و به سرعت جابه

وارد کردم، که به سمت مخالف پرتاب شد و زوزه کشید. گرگ دوم 
به دستم حمله کرده و سعی در دریدن دستم را داشت. توانایی کمی 

شان پیدا بود. دو هیچ به در جنگیدن داشتند و این از روی حرکات
 !نفع من

کردم و او ارد ی دومین گرگینه وی سینهبا پا لگد محکمی بر قفسه
بار حسام به را به عقب راندم. حال تنها شش نفر باقی مانده بود. این
ام داشت. به سمتم آمد و از همان اول سعی در دریدن گردنم و سینه

کردـ حتی تر عمل میجنگید و سریعنسبت دو نفر قبلی بهتر می
ی من فرار کرده، و جان سالم به در ببرد. بار توانست از ضربهیک
اد. داین میان نگاهم به فرهاد افتاد که چند قدم عقب رفته و شیفت  در

 .()تبدیل از گرگینه به انسان، یا بالعکس

نگاهم به او بود که دستش را به سمت گردن دخترک برده و سرش 
را به سمت صورتش خم کرد. تمام حواسم را معطوف او کرده بودم 

ای که حسام قصد و از حسام قافل شده بودم؛ اما درست در لحظه
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پاره کردن گردنم را داشت، عقب کشیدم و مشت سهمگینم میهمان 
 .ی بلندش شدپوزه

با عقب رفتن حسام، دوباره به سمت جایی که فرهاد ایستاده بود 
شان بازگشتم. لعنت به او! رفته بود. نه فرهاد و نه دخترک هیچ کدام

م و به سرعت ی بعدی نماندی چهار گرگینهنبودندـ منتظر حمله
چیزی جز بوی هایم افزودم و به دنبال بوی فرهاد رفتم. هیچقدم

انداختم. کردم و به جایی جز مسیر نگاهی نمیفرهاد را احساس نمی
دانستم به چه دلیل؛ اما آن دخترک را نباید کردم. نمیباید پیدایش می

ترین دادم. چشمانم را تیز کرده بودم و منتظر کوچکاز دست می
حرکتی از اطرافم بودم. بوی فرهاد در هوا پخش شده بود و 

 .توانستم به درستی مسیری که پیموده بودند را پیدا کنمنمی

عصبی مشت محکمی بر درختی که کنارم بود وارد کردم که تنه 
 .که شدت -درخت از هم پاشیده و تکه

خودم از میزان خشمی که در وجودم بود در تعجب بودم؛ اما 
ی امیر، برای در این میان آشکار بود. فرهاد جایی جز گلهچیز یک

رفتن نداشت. تمام نقاط این جنگل زیر نظر من بود و مطمئن بودم 
 .اش نخواهد رفتفرهاد جایی جز کنار گله

هایم سرعت بخشیدم و حال از به یادآوری این موضوع، بر قدمخوش
ها دست ه آنکدم. باید قبل از آنی امیر حرکت کربه سمت خانه

 .گرفتمشدند، دست پیش را میکار میبه

داشتم، بر سرعتم افزوده ی امیر برمیبا هر قدمی که به سمت خانه
کردم تا بتوانم شد. باید خشمم را کنترل میو از خشمم کاسته می

شرایط پیش آمده را رفع کنم و همراه دخترکی که فرهاد از من 
 .ربوده بود، به عمارت بازگردم

ی امیر نداشتم و در تعجب بودم چرا او برای ی زیادی تا خانهاصلهف
اش نیامده بود. تا همین االن هم من بدون هماهنگی کمک به بتای گله
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آمد، شاید ها بودم. اگر این مشکالت پیش نمیی آنبا امیر در منطقه
چیز توانستم آمدنم را یک سرکشی جلوه دهم؛ اما اکنون همهمی

دانستم امیر خواهان صلح است و هیچ ترل من بود. میخارج از کن
ای به جنگ ندارد. مخصوصاً جنگی که سند مرگ او و عالقه

توانست از این اتفاق سو استفاده کرده و به نفع افرادش بود؛ اما می
 .خودش از آن استفاده کند

ی امیر تازه متوجه پایین رفتن خورشید در آسمان با رسیدنم به خانه
 بیش از نیمی از روز را از دست داده بودم. روزی که باید بهشدم. 

 .گذشتتمرین و صحبت با افرادم می

اش، ایستادم. با ایستادن من با دیدن امیر و چندین تن از اعضای گله
اهر آن هم کنارشان هر پنج نفر که کنار امیر بودند شیفت داده و با ظ

تفاقی که چندی پیش گرگ آماده حمله شدند. پوزخندی زدم. شاید ا
ها کار آنشد دفاع از بتای گله تلقی کرد؛ اما اینافتاده بود را می

ی دریدنم بودند آغاز جنگ بود. چشمانم را از پنج گرگی که آماده
زد؛ هایش موج میگرفتم و به امیر دوختم. خشم و ناراحتی در چشم

مان اندیدم که بخواهم آن را آغاز جنگی میاما باز هم چیزی نمی
 .بدانم

ی امیر، هر پنج نفر عقب کشیده و راه را برایم باز کردند. با اشاره
به سمت امیر رفتم و قبل از آن که حرفی بزنم، صدایش در فضا 

 :پیچید

ی من داشته ای برای حمله به بتای گلهامیدوارم دلیل قانع کننده -
 .باشی

 .یش دوختمهاسرم را به آرامی تکان دادم و نگاهم را در چشم

 .مطمئن باش دارم -

توانست امیر را متقاعد کند یا نه؛ اما این دلیل دانستم دلیلم مینمی
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برای من کافی بود تا به دانیال حمله کنم. فقط کافی بود دانیال یک 
گاه حتی دلیلی برای شد. آنمتر دیگر به آن دختر نزدیک میمیلی

 .گرفتمیافتم و جانش را میمرگش نیز می

اش شدم و نگاهم را یک دور در ه دنبال امیر وارد نشیمن خانهب
ها پیش دانستم امیر جفتش را پیدا کرده بود. سالخانه چرخاندم. می

م بود که خبر ازدواجش را شنیده بودم. حتی قبل از رسیدن او به مقا
 .شدمی خالی مواجه میآمدم، با خانهجا میه به اینکاما هر بار  -آلفا

 :یش از افکارم بیرون کشیده شدمبا صدا

 !خب بگو دلیل این کارت چی بود؟ -

 .دانیال به دختری که اسیر من بود حمله کرد -

 .هایم پیچیدصدای تعجب امیر در گوش

دونن با تو و هر کسی که ی افراد من میاین امکان نداره! همه -
 .اطرافت باشه نباید کاری داشته باشن

کردم، لبخندی روی ها چه میی آندر منطقهاز آن که نپرسیده بود 
 .هایم نشستلب

 .منه دونست اون دختر باتونم امیدوار باشم که نمیمی -

 !دختر؟! یه دختر همراهت بود؟ -

دار صدای تعجب و چشمان گرد شده امیر در آن شرایط واقعاً خنده
 .بود؛ اما من کسی نبودم که بتوانم بخندم

 ازم دزدیدش. بهتر هر چه زودتر اون دخترآره بود. ولی فرهاد  -
کنم اتفاق رو به من برگردونی. چون در این صورت تضمین نمی

 .خوبی بیوفته

تمام خشمم را در صدایم ریخته بودم تا امیر متوجه باشد تا چه حد 
دانستم. چرا به دنبال آن دختر آمده جدی هستم. هنوز هم دلیلم را نمی

تم به حال خودش رهایش کنم. شاید اگر توانسبودم در حالی که می
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رسیدم، همان لحظه دانیال او را کشته بود. یا حتی من سر نمی
 .گرفترسید و جانش را میایزابال از راه می

خواستم. دخترکی که اما به دالیل نامعلومی، من آن دخترک را می
 .حتی فرصتی برای پرسیدن نامش نکرده بودم

ی افکارم را پاره کرده و من را به رشتهباز هم صدای امیر بود که 
 :زمان حال بازگردانده بود

خبره؟ بتای من به دختری که همراه تو بود حمله کرده. جا چهاین -
ی من اون دختر رو دزدیده. چه اتفاقی داره یکی از اعضای گله

 !میوفته؟

توانستم زد؛ اما نمیناامیدی و تعجب در صدایش موج می
فهمید که من در این باره تا چه حد جدی . باید میاش دهمداریدل

 :هستم. پس لب زدم

و رمن نباید مواظب افراد تو باشم امیر! پس یه کاری کن. فرهاد  -
خوام. در غیر این پیدا کن. من قبل از نیمه شب اون دختر رو می

 . ...صورت

های لرزان امیر چند ثانیه سکوت کردم و چشمانم را به مردمک
 :و به آرامی ادامه دادمدوختم 

 در غیر این صورت، هیچ قرارداد صلحی بین ما نخواهد بود -

روی بود؛ اما من کرد. شاید زیادهامیر خشک شده نگاهم می
زدم. بدون منتظر ماندن برای خوب جهت نمیوقت حرفی را بیهیچ

اش خارج شدم و هایم، از خانهشدن حال امیر و پاسخش به حرف
 .کردمدل جنگل فرو رفتم. پیدایش می چندی بعد در

 «دالرام»

ام شد. از این همه خورد، باعث بیداریهای شدیدی که بدنم میتکان
زار بودم. به گرگی که من را پشتش ضعف که به جانم افتاده بود بی
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گذاشته بود و با تمام توان در حال دویدن بود، نگاه کردم. برای 
ها و حس شدن دستکرد و بی ای ترس در تمام بدنم رخنهلحظه

 .پاهایم را به وضوح احساس کردم

کرد. انگار ای که به جانم افتاده بود جلوی دیدم را تار میسر گیجه
مه هنوز متوجه بیدار شدنم نشده بود که با تمام توانش به دویدن ادا

داد، حتی قدرت بلند کردن دستانم را هم نداشتم و چشمانم ناخداگاه می
جا بایستد و افتاد. چشم بستم و منتظر ماندم تا شاید یکیروی هم م

ام من بتوانم نفس راحتی بکشم. دیدن اطراف فقط بر سرگیجه
 .کردا بیشتر از قبل تار میافزود و چشمانم رمی

طور مانده بودم و توانی در حرکت دادن ای بود که همانچند دقیقه
گرگی که رویش بودم،  ا کمتر شدن سرعتبها و پاهایم نداشتم، دست

سعی کردم چشمانم را باز کنم؛ اما هیچ توانی در بدنم احساس 
کردم. شاید دلیلش از دست دادن خون و نخوردن هیچ غذایی آن نمی

آرام  -دانم! هر چه که بود، داشت آرامهم به مدت دوروز بود. نمی
 .گرفتجانم را می

یی که به دور هابا ایستادن گرگینه، و نشستنش روی زمین دست
 .کمرم حلقه شده و من را روی زمین کشاند را احساس کردم

 .برات آوردمش. حاال نوبت توعه که به قرارمون عمل کنی -

ترین آشنای نهایت آشنا بود. غریبههایم پیچید بیصدایی که در گوش
دانستم خودش بود. فرهاد! تمام این مدت من با صدایش و من! می

کرده  کرده بودم و او من را ارزانی چه کسیهایش زندگی نفس
 !بود؟

شناختم. تا به حال حتی هایم پیچید را نمیای که در گوشصدای زنانه
داد. هایم را آزار مینشنیده بودمش. زنگی که در صدایش بود، گوش

هایم را خواستم دست بلند کرده و گوشبه حدی که با تمام وجود می
شود. یا حتی از او خواهش کنم دیگر  بفشارد تا شاید صدایش قطع
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 .سخن نگوید

 .کردبوی عطر تلخی که در مشامم پیچید حالم را بد می

من کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم! ولی برای عملی  -
کردنش به این دختر و خونش نیاز داشتم. که االن به لطف تو 

 .دارمش

ی چه هدفی من را د براشدم. چه کاری؟ فرهامتوجه منظورشان نمی
 قربانی کرده بود؟

شنیدم؛ اما هیچ شدند را میهایشان که از من دور میصدای قدم
خواستم به دنبالشان بروم. باید سر در کنترلی روی بدنم نداشتم. می

 .آوردممی

 .از هر چیزی که من به آن مربوط بودم

کردم یشد. پاهایم را احساس نمسعی کردم بدنم را تکان دهم؛ اما نمی
سمی و ترس به جانم افتاده بود. نکند دیگر نتوانم راه بروم. مانند ج

ی هایم هم بدون ارادهبدون روح بودم. هیچ کنترلی نداشتم و گوش
شنیدند. بغض در گلویم نشست. تا چند ساعت پیش گمان من می

اش به دنبالم نیامده؛ اما گویا اشتباه کردم فرهاد از ترس آلفای گلهمی
ای به من نداشت که برای داشتنم تالش کند. و چه کردمـ او عالقهمی
 .رحمانه حقیقت با آشکار شدنش سیلی بر صورتم کوبیده بودبی

 

بار سعی در حرکت کرده بودم؛ اما گویی جسمم را بسته بودند چندین
 .و طلسم کرده بودند

دقیقه توانستم انگشتان دستم را به آرامی تکان دهم و هر چند تنها می
 .بار چشمانم را برای چند ثانیه باز کرده و اطرافم را ببینمیک

آمد، چشمانم را دوباره روی های تندی که به سمتم میبا صدای قدم
خواستم اگر آن فرد فرهاد دانستم به چه دلیل؛ اما نمیهم گذاشتم. نمی
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خواستم بغض و اشک نشسته در چشمانم اش را ببینم. نمیبود، چهره
 .ببیندرا 

ی محکمی که بر کتفم وارد شد و درد عمیقی که به جانم با ضربه
آرام  -رسید؛ اما آرامافتاد، به آرامی چشم گشودم. عجیب به نظر می

ها و هایم را تک به تک ماهیچهها و پاهایم را، لبدست
کردم. گویی آن ضربه بدنم را از هایش را احساس میاستخوان

 .خواب بیدار کرده بود

کردم نفس عمیقی که کشیدم از راحتی خیالم بود. زیرا گمان می
ممکن است دیگر نتوانم راه بروم؛ اما هیچ دلیلی برای این مشکل 

کردم. با پیچیدن صدای فرهاد، گوش تیز کرده و منتظر پیدا نمی
 .حرفش ماندم

تونه حرکت کنه. پس خاطر دارویی که بهش دادم فعالً نمیبه -
مونه. تا اون زمان و اثر دارو چند روزی باقی مینگرانش نباش. 

 .کنم زنده بمونهعادی شدن حالش، فکر نمی

های زنی که فرهاد من را به او تحویل داده بود، در قههصدای قه
 :فضا پیچید و کمی بعد صدای آرامش که گفت

دیگه الزم نیست نگران زنده موندن یا زنده نموندن این دختر  -
 .ز این به بعد اون برای منهکوچولو باشی. ا

ای که از حرفش بر جانم افتاد تمام بدنم را سرد کرده بود. رعشه
دانستم قرار بود چه بالیی بر سرم بیاید. حال خوشی نداشتم و نمی

من به امید فرهاد و زندگی با او به این جنگل آمده بودم و حال همان 
دیگر دنبال یکهای که به زد. قطره اشکفرهاد حرف از مرگم می

شدند و احساس ضعف و تا امیدی که در از چشمانم سرازیر می
کرد. فرهاد گفته بود زد، هر لحظه حالم را بدتر میوجودم زبانه می

توانم تکان بخورم؛ اما من همین حاال هم تا چندین روز نمی
هایم را احساس کنم. حتی انگشتانم را تکان تک اندام -توانستم تکمی
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 .دانستندها که این موضوع را نمیما آندهم؛ ا

 

 «کیاشا»

خواستم گذشت. نمیی امیر میچندین ساعت از بازگشتم از خانه
داد. بار دخالتی داشته باشم. امیر باید به خواسته من را انجام میاین

دادم که جان خودش و آورد و من هم تضمین میباید دخترکم را می
گاه خودم جا نباشند. آنقبل از نیمه شب اینافرادش را نگیرم. اگر تا 

کار خواهم شد. تنها امیدوار بودم که تا آن زمان اتفاقی برای دست به
کس جلودار من آن دختر پیش نیامده باشد، زیرا آن هنگام هیچ

 .نخواهد بود

در مقابل درب ورودی عمارت ایستاده بودم. مسعود نیز در کنارم 
ه بود. ماه تاده بود. چشم به ماه دوختتر از من ایسیک قدم عقب

نقص نبود. پس نگاهش امشب کامل نبود. نه مانند دیروز، دیگر بی
کردم. برعکس مسعود من تمام حواس و نگاهم را به جنگل نمی

 .دوخته بودم و منتظر آمدن امیر بودم

 .تمام وجودم چشم شده و به جنگل دوخته شده بود

 بود و هنوز از امیر و افرادش خبریچیزی تا نیمه شب باقی نمانده 
شان که سکوت جنگل را گاههای گاه و بینبود؛ اما صدای زوزه

 .رسیدشکافت، به گوشم میمی

به مسعود که هنوز هم کنارم ایستاده بود نگاه کردم. چشمانش را 
کرد. او گویا برخالف من بسته بود و خون داخل جامش را مزه می

 .بردخیالی به سر مینداشت و در بی هیچ افکار مزاحمی در سر

اش نشسته بود، پوزخندی بر لب هایش از آرامشی که در چهره
نشست. با صدای بلندی که از ساعت قدیمی داخل عمارت بلند شد، 
نفسم را در سینه حبس کرده و چشمانم را به جنگل دوختم و صدایم 
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 .را باال بردم

بگو، اون دختر  قط به همهریم دنبالش. فافراد رو آماده کن. می -
ماله منه. حتی اگه یه تار مو ازش کم بشه، قلبشون رو از سینه 

خوام توضیح بدم که اگه خونش رو بچشن کشم. دیگه نمیبیرون می
 .چه اتفاقی میوفته

دانستم که مسعود خشمم را کامالً احساس کرده بود؛ چون به می
النی که همه افراد در آن م گذشته و وارد سای نکشید که از کنارثانیه

 .بودند شد

گشتم. به دنبال چشمانم را بستم. منتظر آمدن افرادم شدم. من هم می
توانستم خود را با آن کردم. شاید تنها دلیلی که میاو! باید پیدایش می

 متقاعد کنم، پیدا شدن آن دختر در شب ماه کامل بود. زمانی که من
سر راهم  خواستم و او دخترک راهایم را میاز ماه شب پاسخ سوال

 .قرار داده بود

شدند چشم گشودم و تیز به اطرافم هایی که نزدیکم میبا صدای قدم
 .نگاه کردم

د. چشمانم روی امیر که تا امید در کنار درختی ایستاده بود قفل شدن
منتظر حرفی بودم. منتظر بودم دخترکم از پشت امیر ظاهر شده و 

اش و شنیدن صدای ظر دیدن چشمان ترسیدهبه سمتم بیاید. منت
 . ...ضربان تند قلبش بودم؛ اما

خواستم دیدم؛ اما نمیاش میامیر تنها آمده بود. استرس را در چهره
 .ای فکر کنمبه حرفی که ممکن بود بگوید حتی لحظه

هایش سست بودند. به یا دست به او اشاره کردم تا جلوتر بیاید. قدم
 :و لب زد آرامی نزدیکم شد

تونم اون رو متأسفم کیاشا! من تنها تونستم فرهاد رو پیدا کنم. می -
 .بهت بدم. تو مجازاتش کن
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هایم جان گرفت. دستمانم را از خشم مشت کردم. پوزخند روی لب
های نیشم را احساس چشمانم سرخ شده بود و بلند شدن دندان

 .کردممی

دختر رو بر  دادن فرهاد به من و مجازات کردنش اون -
 .خوامش! همین االنگردونه؛ اما مینمی

کار، مقصر اصلی او و افرادش دانست که در اینامیر خوب می
هستند و اگر همه این موضوع را متوجه شوند. هیچ آلفای دیگری 

 .برای کمک به او نخواهد آمد

ل پس سرش را به نشان موافقت تکان داده و تبدیل شد. با تبدیل تبدی
ه حالت گرگ بوی گرگش بیشتر از قبل در فضا پیچید و شدنش ب

 .ام کرداخم را میهمان چهره

ی بلند امیر دل جنگل را شکافت و چندی بعد پنج گرگ صدای زوزه
ای رنگ را دوره کرده بودند به ما در حالی که یک گرگ قهوه

اش دانستم آن فرهاد بود که در بین افراد گلهنزدیک شدند. خوب می
کشید های وجودم زبانه میتک سلول -کرد. خشم در تکیحرکت م

و خواستار دریدن گردن فرهاد بود؛ اما حیف که به او و افکارش 
تر کرده، و هایش نشست را عمیقنیاز داشتم. پوزخندی که روی لب
 .قدم بلندی به سمت فرهاد برداشتم

 

تا ای که کشید، متوجه شدم قصد دارند با جلو آمدن امیر و زوزه
م. فرهاد را مجبور کنند تا به حالت انسان بازگردد. پس دخالتی نکرد

تر بود. شد، انجام کار من نیز راحتداد و انسان میاگر شیفت می
تر از خواندن ذهن یک خواندن ذهن یک انسان بسیار راحت

 .شدمی عصبانی بود؛ اما در هر صورت من موفق میگرگینه

رای امیر خالی کردم. حداقل قدمی عقب رفته و میدان را ب
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 .کار را خودش انجام دهدتوانستم اینمی

ی آلفا بودن هست یا نه؛ اما مطمئن بودم دانستم او واقعاً شایستهنمی
ها اتفاقات زیادی در حال رخ دادن بود که امیر هیچ آگاهی از آن

ال نداشت. در بین چندین گرگ دیگر که همراه فرهاد آمده بودند، دانی
توانست به درستی دیدم. مطمئن بودم تا چندین روز نمینمیرا 

حرکت کند. این موجودات واقعاً ضعیف بودند یا فقط گله امیر 
 !گونه بود؟این

پوزخندم را جان بخشیدم و به فرهاد چشم دوختم. امیر آلفا بود و 
شدند. داد، افرادش مجبور به اطاعت از او میوقتی که دستوری می

 یلی به آن کار نداشتند، گرگشان بود که از آلفای خودحتی اگر تما
کرد. با زوزه دردناک فرهاد و سپس شیفت دادنش به پیروی می

 وانسان، قدمی جلوتر رفته و کنارش ایستادم. روی زمین افتاده بود 
دستش را روی سرش گذاشته بود. گویی خبر داشت قصد داشتم چه 

تا دستانش را کنار بزند.  کاری انجام دهم. به امیر اشاره کردم
خواستم لمسشان کنم؛ نشستن کنار این افراد هم برایم سخت بود. نمی

های فرهاد توسط امیر بار را مجبور بودم. با کنار رفتن دستاما این
و یک نفر دیگر از افرادش، انگشت شصت دست راستم را روی 
دم پیشانی فرهاد گذاشتم و چهار انگشت دیگرم را روی سرش فشر

هایش بر روی هم را احساس تا نتواند حرکت کند. سابیدن دندان
کرد کردم؛ اما اکنون اگر تبدیل به گرگی شده و به سمتم حمله میمی

 .کشیدمنیز دست از کارم نمی

که دیدم. اینی ذهنش باز بود و به راحتی افکارش را میدریچه
که از نشستن اینخواست به سمتم حمله کرده و گلویم را پاره کند. می

اش تا چه حد متنفر است؛ اما من به دنبال چیز دستم بر روی جمجمه
چرخیدم و به دنبال پاسخ دیگری بودم. آن دختر! در ذهنش می

ای که حسام به سمتم آمده خواهم بودم. نامش دالرام بود. صحنهدل
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بود را از چشمان فرهاد دیدم و سپس رفتنش به سمت دالرام. خم 
هایش ریخته بود. با ای که بین لبوی صورت دالرام و مایعشدنش ر

کشید و میلم آمد، خشمم زبانه میای که مقابل چشمانم میهر صحنه
 .شدبرای جدا کردن سر فرهاد از بدنش بیشتر و بیشتر می

ای که دالرام را روی پشتش سوار کرده و حرکت کرد را لحظه
اس کردم و بعد، یک کلبه. دیدم. سنگینی دالرام روی بدنش را احس

دیدم برایم آشنا ای که از چشمان فرهاد میی چوبی و مخروبهکلبه
قدر دور شده باشد که جایی خارج توانست آننبود. عجیب بود. نمی

از جنگل برود. مطمئن بودم در همین منطقه بود؛ اما کجا؟! چه 
 !جایی بود که از چشمانم دور مانده بود؟

ذهنش نبود. گویی جادو شده بود و آن قسمت از  دیگر هیچ چیزی در
 .خاطراتش را پنهان کرده بود

عصبی عقب کشیده و چشمانم را گشودم. به فرهاد که با پوزخندی 
 .هایم طنین انداختکرد. چشم دوختم که صدایش در گوشنگاهم می

اقی تا تو بخوای دالرام رو پیدا کنی، دیگه هیچ خونی توی بدنش ب -
 .رسههای تو نمیمطمئن باش حتی جسدش هم به دستنمونده. 

ی کافی دلیل برای کشتنش داشتم. نبودن دالرام در کنارم هم به اندازه
 .دلیل اصلی آن بود

به او نزدیک شده و دستانم را دو طرف سرش گذاشتم و در 
 .چشمانش نگاه کردم

صدای آرام و در عین حال خشمگینم، ترس را میهمان چشمانش 
 .کرد

 .دیگه بهت نیاز ندارم توله گرگ -

اش فشردم و زانوهایم را روی دستمانم را به دو طرف جمجمه
 .اال کشیدمزمان دستانم را بپاهایش گذاشتم و هم
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داد. همین بود. خون پاشیده شده در اطراف لذت را به من هدیه می
ی فرهاد در دستانم چشم واقعیت من همین بود. به سر جدا شده

 :زخندی زدم و آرام زمزمه کردمدوختم. پو

 .کنمطور پیداش میدیدی چهموندی و میکاش زنده می -

امیر گفته بود مجازات فرهاد با من است. من تنها یک روش برای 
 !مجازات داشتم. مرگ

 «دالرام»

هایش توانستم کفشپس از رفتن فرهاد، آن زن به سمتم آمد. تنها می
یخته شده بود و جلوی دیدم را تار را ببینم. موهایم روی صورتم ر

 .ای برجانم افتادرعشه کردند. با صدای زن،می

 .بینم که بیدار شدی پرنسسمی -

ی اول از زبان شنیدم. دفعهبار بود که این کلمه را میپرنسس! دومین
کیاشا و حال از زبان این زن! اما او چه کسی بود؟! با احساس 

 ترسیده سعی در بلند شدن کردم؛ امانیرویی که در زیر بدنم پیچید 
ای که آنجا بود موفق نبودم. در هوا معلق شده بودم و به سمت کلبه

شدم. گویی یک جسم نامرعی من را در آغوش کشیده و به کشیده می
برد. موهای بلندش تمام پشتش را پوشانده بود و دنبال آن زن می

گرفت. ش را میهایردای بلندی که بر تن داشت، جلوی دیدن لباس
نتوانسته بودم صورتش را ببینم؛ اما یک چیز کامالً آشکار بود؛ 

 !ماهیت او

 ...یک ساحره

 

 «کیاشا»

ذغالی که در دستانم بود را فشردم و به طرحی که روی دیوار 
ای که در خاطرات فرهاد کشیده بودم نگاه کردم. همان کلبه بود. کلبه
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 .دیده بودم

های امیر مانند ناقوسی در ذهنم زنگ رفکردم. حباید پیدایش می
خوردند. من به تنهایی کافی نبودم. باید هرچه زودتر دالرام را می

کردیم و برای این کار تمام افراد هم کافی نبود. نه تا زمانی پیدا می
 .که آن دخترک چموش در کنارم ایستاده باشد و ترسیده نگاهم کند

از ایستاد و قبل از آن که دهان بمسعود را صدا زدم که فوراً کنارم 
دیدم؛ اما کند، چشمش روی دیوار زوم شد. تحسین را در نگاهش می

اکنون تنها چیزی که من خواهانش بودم شروع به گشتن به دنبال 
 .دالرام بود

ین اهمه رو با خودت ببر مسعود. یادت باشه قبل از این که برید،  -
ی افراد. به به بگردین همهین کلشون بده. باید دنبال انقاشی رو نشون

کس بدون هماهنگی با من، محض پیدا کردنش بهم خبر بدید. هیچ
 .وارد اون کلبه نمیشه

 .هایم تکان دادی تأیید حرفمسعود سری به نشانه

 :صدای آرامش را شنیدم

خوان کمک کنن. گفتن تا صبح همراه ما امیر و افرادش هم می -
 .آفتاب به تنهاییگردن و بعد از طلوع می

توانست گونه میسرم را به آرامی تکان دادم. شاید امیر این
 .اشتباهاتش را جبران کند

 .دیگر نایستادم

 .به اندازه کافی زمان را از دست داده بودم

به سمت بلندترین تپه رفتم. باید اول تمام جنگل را از نظر 
حال آن را ندیده لبه در همین جنگل بود و من تا به کگذراندم. آن می

بودم. این ممکن نبود. موضوع چیز دیگری بود که من از آن خبر 
 .گرفترا می اطالع بودن، جانمنداشتم و همین بی
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های بلندم را به سمت تپه کج کردم. سرعتم را بیشتر کرده و قدم
زمان با دور شدنم، صدای گاه برایم طوالنی نبود. هممسیر هیچ

و جو را  ها هم جستهایم رسید. آنبر گوشها ی بلند گرگزوزه
ماند. نه کس از دید من پنهان نمیچیز و هیچشروع کرده بودند. هیچ

 .زمانی که من به دنبالش بگردم

به باالی تپه رسیده بودم. هیچ درختی در اطراف وجود نداشت. به 
ها بین آشامها و خونجنگل زیر پاهایم چشم دوختم. حرکت گرگینه

خورد؛ اما من تنها به دنبال یک چیز گاه بر چشمانم می ندرختا
 .عاری از هرگونه درختی بود ای که اطرافشبودم؛ کلبه

 .کردمباید پیدایش می

 «دالرام»

کس شدند چشم دوختم. هیچهایی که دور دستانم پیچیده میبه طناب
ها را در دست داشته باشد. گویی خودشان شروع به نبود که طناب

کرده بودند و به دالیل نامعلومی با من دشمنی داشتند که  حرکت
توانستم شدند. هنوز هم نمیگونه محکم بر دور بازوانم بسته میاین

در  پاهایم را تکان دهم؛ اما دستانم کامالً تحت اختیارم بودند. بغض
گرفت. هایم جان میگلویم نشسته بود و ترس در تمام سلول

های فرهاد و آن ز حرفبر سرم بیاید؛ اما ا دانستم چه قرار استنمی
شد فهمید اتفاقات خوبی در انتظارم گفت، میزن که با او سخن می

 .شدنیستند. قلبم در سینه فشرده می

با صدای باز شدن درب، سعی در نگاه کردن به اطرافم را داشتم؛ 
داد. تنها کاری را نمیی هیچحسی مزخرف اجازهاما باز هم این بی

های که به سمتم شمانم و دستانم متعلق به من بودند. با صدای قدمچ
ای بر جانم افتاد. دستانم عرق کرده بودند و در دو آمدند، رعشهمی

های سنگی که روی آب قرار داشتم بسته شده بودند. به طرفم به لبه
زنی که باالی سرم ایستاده بود چشم دوختم. کاله ردای بلندش را 
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توانستم ه بود و سرش را زیر انداخته بود. نمیروی سرش کشید
کردم. صورتش را ببینم؛ اما به راحت قصد شومش را احساس می

توانستم وجه به نفع من نبود. نمیکاری که قرار بود انجام دهد به هیچ
سرم را تکان دهم و چشمانم تنها سقف اتاقکی که در آن بودم را 

م را نیز تنها یک لحظه دید. سنگی که رویش بسته شده بودمی
هنگامی که وارد شده بودم دیدم و سپس باز هم هیچ، این شرایط 

 .ام کرده بودکالفه

توانستم به کردم. نمیحتی توان سخن گفتن نداشتم. باید کاری می
 .همین آسانی جانم را فدای این زن کنم

ن ومتری ایگاه حتی از صد کیلگشتم و دیگر هیچام برمیباید به خانه
 .کردمجنگل هم عبور نمی

 .کردم تا کاری برایم انجام دهددر دل خدا را التماس می

توانستم شنیدم؛ اما این که نمیهای زن را در اتاقک میصدای قدم
 .کند. سوهان روحم شده بودببینم چه می

 

 «کیاشا»

 .با ایستادن کسی کنارم، به سمت عقب بازگشتم

کرد. شیفت داد ستاده بود و نگاهم میتر ایامیر بود که چند قدم عقب
 :و صدایش در گوشم پیچید

دونم چرا دنبال اون دختری کیا! ولی باید از یه چیزی مطمئن نمی -
 .بشم

ی حرفش بودم که پوفی کشید و تنها نگاهش کردم و منتظر ادامه
 .حرفش را کامل کرد

دختری بوده جا بیایم، بهم گفته بود اون فرهاد قبل از این که به این -
خواسته باهاش ازدواج کنه. گفت اون شب توی جنگل تو اون که می
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 .دختر رو ازش دزدیدی و فرهاد تنها اون رو از تو پس گرفته

 چشمانم را عصبی بستم. این فرهاد لعنتی تنها برای من دردسر بود؛
 :نه چیزی بیشتر! آرام، اما با لحنی محکم لب زدم

سوال برسی، چه چیزی توی این ماجرا حاال اگه به جواب این  -
 .کنهفرق می

کنه چون در اون صورت تو یکی کنه کیا! خیلی فرق میفرق می -
 .ای کشتیاز افراد من رو به طور ناعادالنه

هایم محو شده بود دوباره پوزخندی که به تازگی از روی لب
 .بازگشت

 !من و تو چیزی توی این دنیا عادالنه نیست امیر! حتی وجودهیچ -

شد. کردم. این کار نباید زیاد طوالنی میباید قبل از صبح پیدایش می
زد. حتی همین االن هم برای پیدا کردنش چیزی در ذهنم فریاد می

کردم و او خواستم این را قبول کنم. نباید ریسک میدیر بود؛ اما نمی
کردم ای فکرش را هم نمیگذاشتم؛ اما حتی لحظهرا در خانه تنها می

 .قصد فرار داشته باشد

 .عصبی بودم و به دنبال دلیل شخصی که دالرام را ربوده بود

ای با فکری که ناگهان در ذهنم جرقه زد، از حرکت ایستادم. به نقطه
که در آن بودم چشم دوختم؛ درختان متعددی که اطرافم را پوشانده 

 .بود و صدای آب

دادم. خاطرات سر و سامان مینزدیک به آبشار بودم. باید افکارم را 
 .آوردمفرهاد. باید هر چه را که دیده بودم، به یاد می

چشمانم را بستم و ذهنم را به سمت خاطرات فرهاد سوق دادم. باید 
آوردم. گویی دوباره دستانم را روی سر فرهاد جزئیات را به یاد می

ی رنگ دیدم. چهرهگذاشته بودم که به وضوح خاطراتش را می
هایش ی دالرام، و مایع سرخ رنگی که توسط فرهاد بین لبریدهپ



 

 

 WWW.98IA3.IR 50 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

کرد تا زمانی های فرهاد که ادعا میی چوبی، حرفریخته شد. کلبه
 .که من دالرام را پیدا کنم دیگر خونی در بدنش نخواهد بود

گاه بر جا بود؛ اما وجودش هیچها بود اینبا یادآوری شخصی که سال
 .را گشودمآمد، چشمانم چشم نمی

توانست دالرام را ربوده باشد. کس نمیخودش بود! جز او هیچ
مخصوصاً که با فرهاد دست به یکی کرده بود. با کسی که او الزم 

 .داشت

 

 «دالرام»

زد. هایش افکارم را بر هم میچرخید و صدای قدممدام در اتاقک می
بود که با ی اتاقک تنها جایی که توان دیدنش را داشتم، سقف کهنه

ها به داخل های چوبی پوشیده شده بود و نور از بین تیرکتیرک
 .آمد. هنوز چند ساعتی تا طلوع آفتاب باقی مانده بودمی

تا  دیگر امیدی به نجات یافتن نداشتم. تمام مدت امیدم به فرهاد بود
نداده  شاید بیاید من را از دست کیاشا نجات دهد؛ اما او نه تنها نجاتم

 .تری برایم ساخته بودکه دردسر بزرگ بود،

تر از قبل شده بود قلبم گرم شد. تنها با نام کسی که در ذهنم پررنگ
 !کسی که ممکن بود به دنبالم بیاید، خودش بود. کیاشا

اما چه دلیلی داشت که او بخواهد نجاتم دهد؟! مگر من چیزی جز 
 !دردسر برایش داشتم؟

از فکر بیرون آمدم. به سختی  با دستی که روی مچ دستم نشست،
سعی در چرخاندن گردنم داشتم؛ اما موفق نبودم. که دستش روی 

صورتم نشست و سرم را به سمت خودش چرخاند. نگاهم در 
چشمانش دوخته شد. باورش سخت بود. چشمانش بنفش بودند و 

هایش ریخته موهای مشکی رنگش از زیر کاله شنلش روی شانه
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توانست طور میهایش لرزی به دلم انداخت. چهبود. لبخند روی لب
 :در این حال بررویم لبخند بزند؟! صدایش به گوشم رسید

 .ممکنه فقط یکم درد داشته باشه -

کردم تنها ای که به جانم افتاد و لرزش قلبم را احساس میرعشه
منتظر بودم باقی اعضای بدنم را هم احساس کنم؛ اما گویی خدا هم 

 .ردانده بوداز من رو برگ

رویم دوختم، که دستانش را رو به ام را به زن روبهچشمان ترسیده
 .آسمان باال برده و چیزی را زمزمه کرد

رفت و وحشت من بیشتر و بیشتر می آرام باالتر -صدایش آرام
ی اتاقک شد. قدمی عقب رفت و از روی میز کوچکی که گوشهمی

تیز کرده بودم تا بتوانم بود، چیزی را بر دست گرفت. چشمانم را 
 .تمام جزئیات را ببینم

اش خشک شد. تر آمدنش، چشمانم روی دست مشت شدهبا نزدیک
کرد. نگاهش را در چاقوی طالیی رنگی در دستانش خودنمایی می

کرد را ادامه داد. تنها کاری چشمانم دوخت و وردی که زمزمه می
بند وجودم  -رس بندکه در توانم بود در دل خدارا صدا زدن بود. ت

 .را در بر گرفته بود

با نشستن تیزی چاقو بر روی مچ دست راستم، چشمانم را به زن 
دوختم و تمام غم و ترسم را در چشمانم ریختم. شاید در این صورت 

آمد؛ اما سوزشی که در دستم پیچید و لغزش خونی دلش بر رحم می
 .از رحم نیست که از مچ دستم سرازیر شد به من فهماند که خبری

باز هم گویی درد قسمتی از وجودم را زنده کرده بود که باألخره 
توانستم صدای محبوس مانده در وجودم را آزاد کرده و فریادی از 

 .درد سر دهم
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 «کیاشا»

توانم در آنجا پیدایش کنم حرکت دانستم میبه سمت مکانی که می
ی که حضور جادو کردم. جایی در همین جنگل؛ اما کامالً جدا، جای

شد. حتی من که این جنگل را به او داده بودم به راحتی احساس می
دیگر توان وارد شدن به این منطقه را نداشتم؛ زیرا اگر وارد 

توانستی از آن خارج شوی. این هم یکی از شدی، دیگر نمیمی
های او بود. شاید هم راهی برای فرارش. برای پنهان ماندن قدرت

 .که ممکن بود به او آسیب بزنداز هر کسی 

شد دانستم هر زمان که پیدایش میتر برداشتم. میهایم را سریعقدم
خبرهای خوبی در راه نبود. هر زمان که از مکان امنی که ساخته 

ای در داد. مطمئناً نقشهآمد یا کسی را به داخل راه میبود بیرون می
 .سر داشت

ن مکان خارج با دالرام از ای شدم. یا همراهباید جوری وارد می
 .جا نیستشدم که او اینید مطمئن میشدم، و یا بامی

داد که کاری با دالرام نخواهد داشت؛ اما باید به من اطمینان می
دانستم که این کارش تنها به یک شرط خواهد بود. چیزی که می

 گاه به آن نرسیده بود؛ اماها بود از من طلب کرده بود و هیچسال
دادم تا به دالرام برسم. آن دختر کار را انجام می اگر الزم بود، آن

امید بودم پیدایش شد. پس حتماً درست زمانی که من از همه چیز نا
ربطی به این ماجرا دارد. حتی اگر نداشته باشد، نجات دادنش 

 .مطمئناً بهتر از، از دست دادنش بود

به  دم تا پیدایش شود. بارهاکنار جنگل جادو ایستاده بودم. منتظر بو
دانستم تنها زمانی که خودش جا آمده بودم و این را خوب میاین

 .شود. فکر نیامدنش هم سوهان روحم شده بودبخواهد پیدایش می

ها مشکلی پیش آمده بود که به تنهایی قادر به حل کردنش بعد از سال
کاری تا رفت و من هیچکم رو به روشن شدن می -نبودم. آسمان کم
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کشید و قادر بود یک به االن نکرده بودم. خشم در وجودم شعله می
 .جنگل را به آتش بکشد

اش، سر بلند کرده و چشمانم را در نگاهش با حضور ناگهانی
هایش شد. برایم جذاب نبود؛ بلکه لبخندی که میهمان لب  دوختم

 ند که به کمکش نیاز پیداکخواهد تحقیرم کردم میاحساس می
ام. نگاهی به اطراف انداخت و زمانی که از تنها بودنم اطمینان کرده

 .بالش برومای زد تا به دنحاصل کرد، با دست اشاره

طور این زن ساحره غیر قابل تحمل بود. حداقل برای من که این
 .بود

ها پیش به دنبالش وارد جنگل او شدم. سخت بود گفتن این کلمه، سال
ر پیکان از او کمک خواسته بودم و در برای به دست آوردن س

کش کرده بودم. با کمال میل پذیرفته ای از جنگلم را پیشعوض تکه
بود؛ زیرا جایی برای کارهایش الزم داشت که دور از چشم هر 

کسی باشد. حضورش در جنگل اتفاق جالبی نبود. نه برای من، و نه 
ی حاضر بودم یدا کردن سر پیکان حتها؛ اما برای پبرای گرگینه

 .نیمی از جنگل را به او بدهم

چیز مانند قبل بود؛ اما با یک تفاوت، به اطراف نگاه کردم. همه
چیز را یکنواخت نگه داشته بود. زیبا دیگر طبیعی نبود. جادو همه

 !بود؛ اما زنده نه

چشمانم را به اطراف دوختم. با بازگشتنش به سمتم چشم از جنگل 
 .هایم را عمیق کردموزخند روی لباش گرفتم و پمصنوعی

 .اومدم دنبال چیزی که ازم دزدیدی -

سکوت کردم و به چشمانش نگاه کردم. اول کمی سکوت کرد و 
هایش نشاند و قدمی به سمت عقب سپس لبخند ظریفی روی لب

 :برداشت. صدایش در گوشم پیچید
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 !جای اشتباهی اومدی! من چیزی رو از کسی ندزدیدم -

 به او دوختم و تمام خشمم را در نگاهم ریختم. به سختی چشمانم را
دانستم خودم را کنترل کرده بودم تا گردنش را نشکنم. خوب می

کردم؛ اما او جا بود. به وضوح عطرش را احساس میدالرام همین
 .کردکتمان می

چشمان روشن و عجیبش را در صورتم چرخاند و صدایش به گوشم 
 :رسید

تونم باهاش کارم ارزشی برای تو داره؟! من می اون کوچولو چه -
اقل دیگه خوره. حدرو پیش ببرم. قبول کن کیاشا، اون به درد تو نمی

 !خورهبه دردت نمی

ی بعد، هزاران ای، حرفی برای گفتن نداشتم؛ اما لحظهبرای لحظه
زدند. چه بالیی بر سر دخترکم آورده فکر و سوال در سرم پرسه می

 .گفتچنین می بود که این

 !چه بالیی سرش آوردی آیدا؟ -

داد زده بودم، حرفم را با صدایی که خشمم را به وضوح نشان می
زار ی سرخی فرو رفته بودند. از ناآگاهی بیچشمانم دوباره در هاله

دانستم چه بالیی بر سر دالرام آمده بود. آیدا بودم و اکنون نمی
زد. ناگهان چرخش فضا را بر دستش را کمی باال آورده و بشکنی 

کرد و یا جانم را دورمان احساس کردم. ترسی نداشتم یا جادویم می
تر گرفت. که هر کدام به نحوی من را به هدفی که داشتم نزدیکمی
 .کردمی

با ایستادن فضایی که در آن بودیم به اطرافم چشم دوختم و نگاهم 
ایستاد. درست حدس ای که چند قدمی از ما فاصله داشت روی کلبه

زده بودم؛ مانند همیشه! با پیچیدن بوی خون در مشامم، چشمانم را 
روی هم گذاشتم. این بو را قبالً هم احساس کرده بودم. بوی خون 
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 :دالرام بود. به سمت آیدا چرخیدم و تنها لب زدم

 .گیرماگه بالیی سرش آورده باشی، خودم جونت رو می -

ویدم. هر دطرات فرهاد نیز دیده بودم، ای که در خابه سمت کلبه
شد. با رسیدن به کلبه سعی در باز لحظه بوی خون در هوا بیشتر می

شد. این هم یک جادوی فایده بود. باز نمیکردن درب کردم؛ اما بی
ی دیگر بود. چشمانم را بستم و چند نفس عمیق کشیدم. تا مسخره

حمق بود، باید با او ی اهای این ساحرهزمانی که دالرام در دست
توانستم به همان روشی آمدم. بعد از پس گرفتن دالرام میکنار می

اید که فرهاد را از میان برداشته بودم، او را نیز نابود کنم؛ اما ب
 .کردمکردم. برای به دست آوردن دخترکم باید صبر میصبر می

 تر شدنم، چشمانم را گشودم و به سمتش بازگشتمبا آرام

 :یش به گوشم رسیدصدا

دونی که تا وقتی که من نخوام کیاشا، اون در باز نمیشه. می -
 .من رد بشی. پس بیا معامله کنیم تونی از جادوینمی

دانستم بدون دادن جا هم میحرفی نداشتم. قبل از آمدن به این
اش به او امکان نداشت دالرام را به من پس دهد. با گفتن خواسته

 :از افکارم بیرون کشیده شدمی حرفش، ادامه

خوام که من دختره رو به تو میدم و در عوض، چیزی رو می -
 .ها پیش ازت درخواست کرده بودممدت

فایده! چشمانم را هام نشست. باز هم همین بحث بیپوزخند روی لب
 :هایم تکان خوردبه چشمان بنفش رنگش دوختم و لب

م باشه. حتی تار مویی الً سالکنم که دالرام کامبه شرطی قبول می -
 .ازش کم نشده باشه؛ ولی اگه غیر از این باشه، معامله عوض میشه

داد. حال مطمئن شده اش چیز خوبی را نوید نمیهای مشت شدهدست
بودم که اتفاقی برای دالرام افتاده است که آیدا چنین واکنشی به 
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ی از هر هایم نشان داد. به کلبه چشم دوختم. اطرافش عارحرف
های کوتاهی دور تا دورش روی زمین بر چشم درختی بود و سبزه

خورد. سقف چوبی داشت و تنها دربی که داشت به وسیله جادو می
ای نداشت. گویی مانند یک انبار بود که بسته شده بود و هیچ پنجره

 .دالرام را در خود جای داده بود

 :به سمت آیدا بازگشتم و آرام لب زدم

 .این در کوفتی رو باز کنحاال  -

جری که از  -لبخندی زد و دستش را در هوا تاب داد، با صدای جر
رو ی کلبه روبهدر بلند شد به سمت صدا بازگشتم و با درب باز شده

زمان با باز شدن درب شدم. به آرامی فشاری بر در وارد کردم و هم
 .قدمی به داخل برداشتم

زمان احساس م و عطش را همبا چیزی که جلوی چشمانم بود خش
کردم. خشم برای بالیی که بر سر دخترکم آمده بود و عطش می

 .برای خونی که از دستان دالرام سرازیر شده بود

ی کافی آسیب دیده بود و حال کردم. به اندازهباید خودم را کنترل می
 .بردکردم، مطمئناً جان سالم به در نمیاگر من نیز به او حمله می

خشم به سمت آیدا بازگشتم و نگاهش کردم که دستانش را باال با 
 :گرفت و لب زد

دونستم این دختر مال توعه. شخصی که برام آروم باش! من نمی -
 .کردمکرد که نامزدشه. وگرنه قبولش نمیآوردش، ادعا می

شد کردم؛ اما به کدام ساحره میصداقت را در صدایش احساس می
 . ...ای مانند آیداساحرهاعتماد کرد؟! آن هم 

های یخ شده بودند به سمت دالرام رفتم و دستانش را که مانند قالب
کرد. به دو جامی در دست گرفتم. خون هنوز از دستانش چکه می

که دوطرفه سنگی که آیدا به آن بسته شده بود قرار داشتند نگاه 
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 .کردم. هر دو از خون لبریز شده بودند

چیزی غیر از آن پیچید؛ اما هیچاتاقک میصدای آیدا در فضای 
دیدم. کنترل خودم سخت بود؛ اما تنها یک انتخاب ها را نمیخون

زد داشتم. خوردن خون و یا نجات دادن دالرام. قلبم مدام نهیب می
ها به دنبالش بودم؛ اما که دالرام را نجات دهم. دختری که ساعت

. باألخره قلبم بر تمام کردای خون را طلب میوجودم خوردن قطره
 :هایم پیروز شد و صدایم در فضای اتاق پیچیدافکار و خواسته

تونم بهش بیشتر از این نزدیک بشم. نجاتش بده. بعد به چیزی نمی -
 .رسیخوای میکه می

صدای آیدا را که در حال خواندن وردی بود را شنیدم و پس از چند 
ه بسته شدن آرام شروع ب -آرامهای هر دو دست دالرام دقیقه زخم

 .ها سر بسته بودند؛ اما هنوز هم اثرشان باقی بودکردند. زخم

 .با چی دستش رو خراش دادی -

 !چاقوی طالیی -

خواهم چه سوالی بپرسم که جوابش را فوراً دانست که میگویی می
گیر آیدا یافته و گفته بود. خشمم باز هم فوران کرده و آتشش گریبان

 .شد

ه اطراف چشم دوختم و نگاهم به چاقویی که آیدا از آن صحبت ب
شد زخم تا زمانی که کرد افتاد. چاقویی که طلسم رویش باعث میمی

 .شخصی مسببش نخواهد، بسته نشود

 چاقو را در دست گرفتم و به سمت آیدا قدم برداشتم. دستش را میان
 .انگشتانم گرفتم و فشاری بر آن وارد کردم

مانش حلقه زده بود. چاقو را باال بردم و بر روی مچ ترس در چش
 :دستش گذاشتم. صدای لرزانی در گوشم پیچید

ها پیش قسم خوردیم که به هم آسیب کنم کیاشا! ما سالخواهش می -
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 .نزنیم

هایم نشست، جان را از جوابش آسان بود. پوزخندی که بر روی لب
 .گرفتآیدا می

 . ...از من اون قسم رو شکستی آیدا تو امروز با دزدیدن دالرام -

هایم با فشردن چاقو بر روی مچ دست، آیدا صدای فریادش در گوش
 .پیچید

پوزخندم را جان بخشیدم و نگاهش کردم. او برای گرفتن جنگل قسم 
خورده بود که آسیبی با قدرتش بر من وارد نکند. من هم همین قسم 

هایم استفاده قدرتیک از را خورده بودم؛ اما اکنون از هیچ
 .کرده و نگاهش کردم کردم. چشمانم را ریزنمی

اش فشرد و بر روی دست دیگرش را بر روی مچ دست زخمی
 .هایم پیچیدزمین نشست. صدای رنجورش در گوش

 .تونم برای خودم از قدرتم استفاده کنمکمکم کن! لطفا! نمی -

 .تنها نگاهش کردم

 .این دیگه مشکل خودته -

ها را از دور دستانش گشودم. دالرام قدم برداشته و طناب به سمت
اش در نگاهم جا خشک کرد. دست نگاهش کردم. چهره رنگ پریده

اش کشیدم و از روی سنگ بلندش کردم. های یخ زدهبر روی گونه
شدم. با شنیدن صدای آیدا باید زودتر از این کلبه و جنگل خارج می

 .هش کردمایستادم و از گوشه چشمانم نگا

 .جا بریتونی بدون دادنش از اینما با هم معامله کردیم. نمی -

خون تمام لباسش را گرفته بود؛ اما باز هم دست از کارهایش بر 
 .داشتنمی

خوای گردم تا معامله کنیم. اگه میباید دالرام رو ببرم. بعداً برمی -
اشم هات برسی، پس کاری کن مطمئن بها به خواستهبعد از سال
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 .ریمسالم از این جنگل بیرون می

سرش را به تایید حرفم تکان داد و چشمانش را روی هم گذاشت. 
 .دیگر منتظر نماندم و به سمت جنگل و عمارت حرکت کردم

 آفتاب طلوع کرده بود و یک روز تمام دالرام در آن کلبه اسیر شده
 .یخ بود؛ اما اکنون کنارم بود. با رنگی پریده و تنی به سردی

زد. چیزی که شنیدم. نبضش کند میصدای ضربان آرام قلبش را می
رساندم. آن هم با این حال دالرام کامالً عادی بود. باید به او خون می

طور ناگهانی در جنگل خود ظاهر خیلی فوری. با خروج از کلبه به
کردم. امیر با دیدن ها را در اطرافم احساس میشدم. حضور گرگینه

ی بند آن، صدای زوزهای سر داد و پشتدر آغوشم، زوزه دالرام
دانستم اکنون که آفتاب در ها دل جنگل را شکافت. میتمام گرگینه

اند و منتظر ها به عمارت رفتهآشامی خونتابید، همهدل آسمان می
هایم سرعت بخشیدم. نباید این دختر را رسیدن خبرم هستند. به قدم

 .دادماز دست می

عمارت رسیده بودم. در عرض چند ثانیه وارد شدم و دالرام را به 
های که اطراف تخت را روی تخت طالیی رنگم گذاشتم. پرده

پوشاند گشودم و مسعود را صدا زدم. فوراً کنارم ایستاد و نگاهم می
 .کرد

خوام مسعود. هم برای خودم هم دالرام. خونی که براش خون می -
 باشه -A میاری

جا نبود. ای بعد، دیگر آنبه نشان تأیید تکان داده و ثانیهسرش با 
ی دیگر تخت نشستم و ساعد دستم را بر روی چشمانم گذاشتم. گوشه

تمام دیروز را از دست داده بودم و اکنون، حتی حالی برای بلند 
سپردم. تا کنون ثابت شدن نداشتم. باید تمرین افراد را به مسعود می

 .اند از پس کارها به خوبی بر بیایدتوکرده بود که می
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اش ی رنگ پریدهبه سمت دالرام بازگشتم و نگاهم را به چهره
برد. امیدوار بودم اتفاق بدی دوختم. در خواب عمیقی به سر می

برایش پیش نیاید؛ اما مطمئن بودم آیدا طلسمی بر رویش اجرا کرده 
هر کاری انجام تا جانش را از دست ندهد. این روش کار آیدا بود. 

ی مرگ به افرادی که بر رویشان طلسم اجرا داد؛ اما اجازهمی
 .داد. از همین بابت کمی ذهنم آرام گرفته بودکرد را نمیمی

با باز شدن درب اتاق، به سمت مسعود که سریع وارد شده و کنارم 
ی خون بردم تا برای دالرام ایستاد، نگاه کردم. دست به سمت کیسه

؛ اما مسعود دستش را پس کشید و جام خون را به سمتم وصلش کنم
 .گرفت

 بگیر این رو بخور! یکم دیگه تحمل کنی میری تو فاز خون. بعد -
 .تونن جلوت رو بگیرنجا هم نمیهای اینآشامکل خون

پوزخندی زدم. دستم را پیش بردم و جام را به دست گرفتم و 
ی آرام متوجه -تم. آراموی هم گذاشرای نوشیدم و چشمانم را جرعه

شدم. با تکان ناگهانی تخت، چشم ی سرخ چشمانم میمحو شدن هاله
 گشودم و به مسعود که نیمی از تنش را بر روی دالرام انداخته بود

 .چشم دوختم

ای نکشید که از جا بلند شدم و خواستم به سمت مسعود بروم، به ثانیه
 .که صدایش متوقفم کرد

کنه. یه کاری بکن. هنوز نگار داره تشنج میآروم باش کیا! ا -
سوزن رو کامل تو دستش فرو نکرده بودم که این اتفاق افتاد. 

 .ترسیدم رگش پاره بشه

لرزید و هر ثانیه بر های مسعود آرام میبه تن دالرام که زیر دست
 .شد، چشم دوختمها افزوده میشدت لرزش

ها دختر چه کنم. لرزش دست فهمیدم باید با اینلعنت بر تو آیدا! نمی
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نهایت باال رفته بود. باید آیدا را می آوردم؛ اما و پاهایش بی
 :توانستم دالرام را تنها بگذارم رو به مسعود فریاد زدمنمی

 !جا! االنباید آیدا رو بیاری این -

صدای فریادم تن عمارت را به رعشه انداخته بود، مسعود با عجز 
 .و لب زدنگاه در چشمانم دوخت 

 .تونیم خارج بشیممون نمیکدومصبح شده کیا. هیچ -

بار مرگ افتاد، اینخشم در وجودم فریاد کشید. اگر اتفاقی برایش می
 .شدآیدا تضمین می

با صدایی که از پشت سر شنیدم، سر چرخاندم و نگاهم در چشمانش 
 :بنفشش افتاد. پوزخندی زد و صدایش فضای اتاق را پر کرد

ی من خارج ی بدون منتظر موندن برای توضیح از خونهوقت -
 .ت هم باشیشی، باید منتظر این مشکالمی

ا رهمان لحظه نگاهش به دالرام افتاد و چند قدم جلوتر آمد. دستانش 
بر روی مچ دست دالرام و سپس گردنش قرار داد و با ترس لب 

 .زد

 .نبض نداره -

 .صدایش مانند ناقوس خطر در سرم پیچید

 !تنها توانستم نگاهش کنم. نباید این اتفاق می افتاد. نباید

 :رو به آیدا لب زدم

میره، به نفع خودته کاری بکنی آیدا، اگه دیر بشه، اگه این دختر ب -
مطمئن باش امروز آخرین روزی خواهد بود که طلوع خورشیدش 

 . ...رو دیدی

قفسه سینه سرش را به نشان تایید تکان داده و دستانش را بر روی 
آورد که حتی دالرام گذاشت. با صدای بلند کلماتی را بر زبان می

شد. با شدم. نگاه مسعود از آیدا جدا نمیها نمیمتوجه معنی آن
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رسید، چشم از صدای آیدا که هر لحظه بلندتر از قبل به گوش می
اش هیچ ی رنگ پریدهمسعود گرفته و به دالرام نگاه کردم. چهره

شد. لرزش بدنش قبل نداشت هر لحظه سرد و سردتر می تفاوتی با
 .تمام شده بود. گویی دیگر روحی در تن نداشت

کردم. نباید این چنین به پایان اش جدا نمینگاهم را از چهره
 .رسید. این دختر تنها دوروز بود که وارد زندگی من شده بودمی

آمدنش را  توانست به همین راحتی از من جدا شود. باید دلیلنمی
 !فهمیدم. دلیل رسیدنش به من آن هم درست در شب ماه کاملمی

 چشمانم را به آیدا دوختم که اشک در چشمانش حلقه زده بود و مدام
زد. با بغض به سمتم بازگشت و های عجیبی را فریاد میکلمه

اش مانند ریختن نگاهش را زیر انداخت. صدای پر بغض و گرفته
 .وی سرم بودیک سطل آب داغ بر ر

 !تونمتونم، نمینمیشه، نمی -

های اشکی که از چشمانش زد. قطرهناتوانی در صدایش موج می
داد؛ اما این کافی نبود. پشیمانی سرازیر شده بود، غمش را نشان می

توانستم خشمم را کنترل کنم. گرداند. دیگر نمیدالرام را باز نمی
ان شد با حلقه شدن انگشتانم بر زمام آزاد شد همفریادی که از حنجره

 .دور گردن آیدا

خیال گرفتن توانستم بیشنیدم؛ اما نمیهای آیدا را میصدای خواهش
جان دالرام را ببینم و مسبب مرگش توانستم جسم بیجانش شوم. نمی

شد دالرام جان داده باشد و قاتلش اکسیژن در را آزاد رها کنم. نمی
 .کند هایش فرو دهد و زندگیریه

طور که گردنش را بین با صدای مسعود، چشم از آیدا گرفته و همان
 .فشردم، به سمتش بازگشتمانگشتانم می

 :زدانگشتش را به سمت گردن دالرام گرفته بود و لب می
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 .کنهاین دیگه چیه؟ انگار داره زیر پوستش رشد می -

نگاهم به آیدا را رها کردم و قدم بلندی به سمت دالرام برداشتم. 
پوست سفید گردنش افتاد. چیزی مانند رگ در زیر پوستش نمایان 

کرد. گویی شخصی نامرعی با شده بود و هر لحظه ادامه پیدا می
 .کشیدخودکاری مشکی رنگ بر روی پوستش خط می

آستین لباسش را کشیدم و نگاهم بر روی پوست بازویش خشک شد. 
ر ددی در حال پخش شدن های بلنهمان زخم بود. از اطرافش رگه

 .سطح بدنش بودند

ها به سمت گردن، سینه، مچ دستش رفته بودند و هر کدام مانند رگه
های درخت در حال گسترش و پخش شدن بودند. تا کنون چنین ریشه

ده و شچیزی ندیده بودم. نگاهم به آیدا افتاد که به تازگی از جا بلند 
نی نگاهم را احساس کرد در حال دست کشیدن بر گردنش بود. سنگی

 .و ترسیده به سمتم آمد

 :با دست به بازوی دالرام اشاره کردم و لب زدم

 ؟دونی این چیهتا االن چنین چیزی ندیدم. تو می -

ام به بازوی دالرام انداخت و ناگهان چشمانش را نگاهش را از چهره
 .گرد کرده و ترسیده نگاهم کرد

 :صدای مضطربش در گوشم پیچید

 !یه چاقو بهم بده کیاشا. زود باش -

به مسعود نگاه کردم که فوراً غیب شد و همراه با چاقو بازگشت. 
 .رفتن و آمدنش شاید حتی به ثانیه نکشید

شد که ای میترسیدم دیر شده باشد. چند دقیقهاما من باز هم می
 .نبضش متوقف شده بود

 رش نشست، نگاهبه آیدا که چاقو به دست به سمت دالرام رفته و کنا
 .کردم
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 :چاقو را در دست گرفت و بدون نگاه کردن به من لب زد

 .کت نیاز داشته باشمجا. ممکنه به کمبیا این -

 :سپس رو به مسعود ادامه داد

 .ی انگشت باشهتر! به اندازهیه نی برام بیار. هر چه سریع -

 .مسعود سری به تایید تکان داد و دوباره از اتاق خارج شد

 .ار آیدا جای گرفتم و نگاهم را به دستان لرزانش دوختمکن

چاقو را در دستش محکم گرفت و چشمانش را روی هم گذاشت. 
 .صدایش را شنیدم که باز هم در حال زمزمه وردهای عجیبش بود

ناگهان با باال رفتن دستش، نگاهم روی قسمت تیز چاقو قفل شد و 
 .همراه با چاقو حرکت کرد

در بازوی دالرام فرو رفت و چاقو همراه با دست نوک تیز چاقو 
آیدا در بازوی دالرام چرخید. چرخش چاقو زخم را بیشتر و 

تر از قبل کرده بود. خون از شکاف بازویش به بیرون بزرگ
ریخت؛ اما دیگر آن بوی شیرین و لذت بخش را نداشت. منزجر می

داد. چهره رسید و بویی مانند پوسیدگی گوشت میکننده به نظر می
 در هم کشیدم و نگاهم را از بازوی زخمی دالرام گرفته، و به آیدا

 .چشم دوختم

ای در دستش وارد شده و رو به آیدا همان لحظه مسعود با شئ شیشه
 :لب زد

 .فقط تونستم همین رو پیدا کنم -

ای را از دستان مسعود گرفته و در دست چرخاند. ی شیشهآیدا لوله
 :و صدایش به گوشم رسیدرو به من کرده 

 .کیاشا. آروم چاقو رو بکش بیرون -

سرم را به نشان تأیید تکان دادم و نگاهم را به چاقوی غرق شده در 
خون سیاه رنگ دوختم. دستانم را بر دور دسته چاقو حلقه کرده و 
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زمان با این کار، آیدا نی را آن را از بازوی دالرام بیرون کشیدم. هم
فرو کرده و کمی چرخاند. چشمانم را به دالرام در زخم دالرام 

گونه جان بدهد. با توانست ایندوخته بودم. بعد از این همه تالش نمی
های سیاه رنگ از نی، چشمانم درشت شد. خارج شدن ریشه

دانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن بود؛ اما هرچه که بود، داشت نمی
 .دادحال دالرام را بهبود می

به سمت گردن دالرام کشیده شد. دیگر خبری از آن تیرگی نگاهم 
شد ی سیاه رنگی هم از نی خارج نمیزیر پوستش نبود. هیچ باریکه

ریخت. سرم را به و تنها قطرات خون بود که بر روی تخت می
سمت بازویش خم کردم و بو کشیدم. دوباره همان بوی شیرین. دیگر 

د. به سمت مسعود چرخیدم که خبری از سیاهی و آن بوی زننده نبو
 .چشماش را بسته و دستش را بر روی چشمانش قرار داده بود

آشام بود. با صدای آرامی پاک فراموش کرده بودم او نیز یک خون
 .لب زدم تا از اتاق خارج شود

برو بیرون مسعود. باید به بدنت خون برسونی. ممنون که کمک  -
 .کردی

ن دادن بدون گفتن حرفی، تنها به تکادیدم. محبت را در چشمانش می
م سرش اکتفا کرده و از اتاق خارج شد. به سمت آیدا بازگشتم و نگاه

 :را به چشمانش دوختم که لب زد

گرفتن، اون واقعاً جونش رو به موقع فهمیدیم. اگه تمام تنش رو می -
 .داداز دست می

 .سرم را به نشان تأیید تکان داده و لب زدم

 حال چنین چیزی ندیده بودم. این دیگه چی بود؟ تا به -

 :صدای آرام آیدا به گوشم رسید

ی درخت ماه. من واقعاً متأسفم کیاشا! من برای این که کسی ریشه -
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ی درخت ماه برای ساختن طناب نتونه اون رو فراری بده، از ریشه
مند هستن؛ اما اگه به درستی ها خیلی قدرتاستفاده کردم. اون ریشه

ازشون استفاده نشه، باعث مرگ و هزاران اتفاق اشتباه میشه. انگار 
 .این کار من هم اشتباه بود

چشمانم را روی هم گذاشتم. درست بود که باز هم مقصر آیدا بود؛ 
های آرام و اما او توانسته بود جان دالرام را نجات دهد. صدای نفس

 .کردضربان قلبش آرامش را در وجودم تزریق می

ا از روی تخت بلند شده و به سمت درب بازگشت. صدای آید
 :ب زدملهایش در اتاق پیچید. آرام قدم

با این که مقصر این اتفاق خودت بودی؛ اما ممنون که نجاتش  -
جا بمون. خودت هم حال خوبی نداری. منم میرم برای دادی. همین

 .زخمت دارو بیارم

چند دقیقه، سرش را نگاه متعجبش بر روی صورتم چرخید و پس از 
ای که در اتاق قرار داشت، نشست. تکان آرامی داد و بر روی کاناپه

از اتاق خارج شدم و به سمت سالن اصلی عمارت رفتم. باید جواب 
 .دادمزحماتش را به نحوی می

 :ی افکارم را پاره کردصدای مسعود رشته

بود. خودم نکیاشا من واقعاً متأسفم! حالی که اون لحظه داشتم دست  -
 .خون اون دختر، زیادی خوش بو و شیرینه

 :لب زدم وی تأیید تکان دادم سرم را به نشانه

 .وضیح بدیتدونم مسعود. الزم نیست می -

ی مسعود کوبیدم و به سمت میزی که دستم را چندبار بر روی شانه
ای از سالن قرار داده بودم قدم برداشتم. درب کشو را گشودم گوشه

خواستم، نگاهم به از برداشتن شیشه دارویی که برای آیدا میو قبل 
ی کوچکی که در قسمت انتهایی کشو قرار داشت افتاد. صندوقچه
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شیشه را در دست گرفتم و کشو را قفل کرده و دوباره به سمت اتاقی 
 .که دالرام و آیدا در آن بودند رفتم

به سمت دالرام آیدا شدم. نگاهم را  ی چهره متفکربا ورودم، متوجه
 .چرخاندم. نکند اتفاقی برایش افتاده باشد

هایش نفس آرامی با شنیدن صدای ضربان منظم قلبش و دیدن نفس
هایم را به سمت آیدا برداشتم. نگاهش را باال آورد و در کشیدم و قدم

 :هایم زنگ زدچشمانم دوخت و صدایش در گوش

ای لی یه مسئلهتو گفتی مقصر این موضوع من بودم کیاشا؛ و -
 .هست که باید بدونی

 .سرم را به نشان تأیید تکان دادم تا به حرفش ادامه دهد

 .هایی فعال نمیشه کیای درخت ماه به تنریشه -

 .حال موضوع جالب شده بود

 !منظورت چیه؟ -

های آیدا آوردم و حرفها سر در نمیهیچ از این کارهای ساحره
 .برایم گنگ بود

ای که آیدا کشید، در اتاق پیچید و پس از چند ثانیه کالفهصدای پوف 
 :شروع کرد به توضیح دادن

های درخت ماه قدرت دارن؛ ولی این قدرت یه محرک ریشه -
خواد تا فعال بشه و کارش رو انجام بده. من برای بستن دالرام می

ها استفاده کردم: اما من اون محرک رو بهشون ندادم که از این ریشه
دونی کیاشا عال بشن. و از همه بدتر اشتباه عمل کنن. خودت که میف

 .گیرم ندارمای به قربانی کردن و کشتن افرادی که میمن هیچ عالقه

توانستم تمرکز گرفت. نمیپیچید توانم را میافکاری که در ذهنم می
 .کنم و راهی پیدا کنم

 .دستی بین موهایم کشیدم و چشمانم را ریز کردم
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 و فعال کرده باشه؟تونه اون نیرو رکی می پس -

 .زد کردصدای آیدا دوباره و دوباره خطر را بر من گوش

هر چیزی که هست کیاشا؛ مطمئن باش با این دختر مشکل داره.  -
های درخت ماه اون هم به این روش استفاده از جادوی ریشه

 .ای بوده باشهتجربهتونه کار شخص بینمی

 .سمت آیدا گرفتم و لب زدم شیشه دارو را به

 .دیگه اجازه نمیدم کسی بهش آسیب بزنه، به خصوص جادوگرها -

نگاه آیدا زیر افتاد و دیگر حرفی نزد. درب شیشه را گشود و به 
 :اش برد و بو کشید. دوباره با همان صدای آرام ادامه دادمسمت بینی

ه؛ اما فقط کافیه چند قطره ازش رو بریزی روی زخمت. درد دار -
 .کنهزود حالت رو خوب می

سرش را به آرامی تکانی داده و با دستی لرزان شیشه را باالتر 
اش آورد. از این کارهایش گرفت و به سمت مچ دست زخمی شده

خونم به جوش آمده بود. زخمی به بزرگی یک گردو بر روی 
های هر دو دستش را خراش بازوی دالرام ایجاد کرده بود و رگ

توانست مرهمی بر ود؛ اما حال که نوبت خودش بود، حتی نمیداده ب
 .روی زخمش بریزد

با خشم شیشه را از بین انگشتانش بیرون کشیدم و با دست دیگرم 
 .اش را نگه داشتمدست زخمی

 :اش در گوشم پیچیدصدای ترسیده

 !کار کنی؟خوای چیولم کن! باز می -

روی دستش خالی کردم.  حرفی نزدم و تنها مایع درون شیشه را بر
مانند ریختن روغن داغ بر روی گوشت، پوست و زخم دستش 
 .شروع به جلز و ولز کرد و صدای فریاد آیدا عمارت را لرزاند

پوزخندی زدم و به زخمش که حال چیزی مانند دود سفید رنگ به 
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شد، نگاه کردم و چند دقیقه بعد زخم کامالً سر آرامی از آن بلند می
 .بسته بود

 :لب زدم دار آیدا دوختم ونگاهم را به چشمان نم

هم  حاال دیگه بهت مدیون نیستم. تو جون دالرام و نجات دادی، من -
 . ...تورو نجات

ی پردرد دالرام فوراً قطع کردم و با حرفم را با شنیدن صدای ناله
 .های بلند به سمتش رفتمقدم

ی دالرام، زرد شده ی انجام دهم؛ اما رنگدانستم باید چه کارنمی
اش گذاشتم و با داد. دستم را بر روی پیشانیخبر از حال بدش می

 .احساس گرمای بیش از حدش پس کشیدم

 .های این دخترک تمامی نداشتچشمانم را روی هم گذاشتم. دردسر

با صدای بلند نام مسعود را فریاد زدم. چندی نگذشته بود که در 
تر از قبل را به چشمانم دوخت. آرامچهارچوب در ایستاد و نگاهش 

 :گفتم

 .ی بکنکشم. بیا یه کارتب داره. من دیگه نمی -

آورد؛ اما فعالً های مسعود کفرم را در میلبخند نشسته بر روی لب
 .به مسعود سالم و سر حال نیاز داشتم

 :با صدای ضعیف آیدا نگاهم را به او دوختم

 .الزم نیست. این با من -

 .ت دالرام رفته و دوباره روی تخت نشستقدمی به سم

 .چشمانش را بست و زیر لب ورد کوتاهی خواند

توانست با لب آوردم؛ اما خوب بود که میسر از کارهایش در نمی
تر. شاید بهتر زدن چند کلمه مشکلی را حل کند و کار من را راحت

 .کردمبود یک ساحره استخدام می

تر آمدن تب دالرام، آیدا نیز کنار او جای گرفت و هر دو به با پایین
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های آرامشان چرخید و به حالشان خواب رفتند. نگاهم بر روی چهره
توانستم آرامش خواب را ها بود نمیغبطه خوردم. چرا که سال

 .احساس کنم

این قدرت بی حد و مرز، بدی هایی هم داشت، که به از دست دادن 
 ...ارزیدهای لحظه ای زندگی نمیآرامش 

 «دالرام»

هایم پیچید، چشمهای هر دو دستم میبا درد عمیقی که در بازو و مچ
کن به دست ای در ذهنم نبود. گویی کسی پاکرا گشودم. هیچ خاطره

گرفته و تمام خاطراتم را پاک کرده بود. با درد عمیقی که در 
 وی که رویش بسته شده بود ابازوی چپم پیچید، نگاهم را به پارچه
 .شد، دوختمآثار کمی از خون بر رویش دیده می

های عمیقی، به سمت عقب بازگشتم و نگاهم بر با شنیدن صدای نفس
روی دختری که لباس مشکی رنگی به تن داشت و موهای مشکی 

هایش ریخته بود افتاد. مچ دست راستش مانند رنگش بر روی شانه
 .برده شده بود و در خواب عمیقی به سر میای بستدست من پارچه

چشمانم را بر روی صورتش به حرکت در آوردم. چشمان درشتی 
های توانستم رنگش را ببینم. لبداشت؛ اما به دلیل خواب بودنش نمی

های برجسته. تنها مشکلی که در صورتش ای و گونهدرشت و قلوه
ا بر رل زیبا بود. دستم داشت، بینی تقریباً بزرگش بود؛ اما با این حا

 .اش گذاشتمروی دست زخمی

انگشتانم را بر روی پارچه سفید حرکت دادم و دوباره به صورتش 
 .چشم دوختم

با دیدن چشمان بازش، وحشت در جانم رخنه کرد. مردمک 
ای در ذهنم ای خاطرات مانند جرقهچشمانش بنفش بود. برای لحظه

یده شدن دستانم را توسط زنی روشن شدند و من به یاد آوردم خراش
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 .که در کنارم آرام خوابیده بود

 

 «کیاشا»

و دبا صدای جیغ بلند دالرام از جا پریدم. بعد از به خواب رفتن آن 
تم به نفر، به سالن اصلی آمده بودم تا به کارهایم برسم؛ اما دیگر داش

آوردم که دردسرهای من پس از ورود این دو این موضوع ایمان می
 .ام، تمامی نداردر به زندگیدخت

با سرعت به سمت اتاقم که اکنون آن دو دردسر اشغالش کرده بودند 
دانستم ها خالقش بودند، نمیای که آنرفتم. و با ورودم و دیدن صحنه

 .ام را پنهان و تعصبم را حفظ کنمطور خندهچه

خت ت دالرام با لگد آیدا را از تخت پایین انداخته بود و خود بر روی
ی دالرام از کشید. آیدا که معلوم بود با ضربهنشسته و جیغ می

خواب بیدار شده. گیج و منگ و به صورت چهار زانو بر روی 
 زمین نشسته بود و با چشمانی از حدقه بیرون زده، به دالرام نگاه

 .کردمی

ی جالبی بود. درست بود که هزار بار این را با خود تکرار صحنه
 :دماما الزم بود به خودشان هم بگویم. صدایم را باال برکرده بودم؛ 

دردسرهای شما دونفر تمومی نداره. چه گناهی مرتکب شدم که  -
 خدا شما رو تو دامن من انداخته؟ پاشید این مسخره بازی رو تمومش

 .کنید

دالرام با شنیدن صدایم، به سمتم بازگشت و نگاهش رنگ غم گرفته 
شد. ناخداگاه قدمی به سمتش رفتم و دستانم و چشمانش از اشک پر 

 .را به دو طرف گشودم

 .آرام از جا بلند شده و به سمتم دوید

هایش در اتاق پیچید. هق -آرام در آغوشم فرو رفت و صدای هق



 

 

 WWW.98IA3.IR 72 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

هایش پیچیدم و دستم را بر روی موهایش آرام دستانم را دور شانه
 :کشیدم. صدای ترسیده و لرزانش در گوشم پیچید

خواست من رو فرهاد من رو پیش کش این زن کرد. اون می -
 .بکشه

هایم رسید، ذهنم غمی که در صدایش هنگام صحبت کردن به گوش
ریخت. به آرامش دعوتش زد و اعصابم را به هم میرا بر هم می

کردم؛ اما گویی این مدت خیلی بر او سخت گذشته بود که این می
 .ریختچنین و مانند ابر بهار اشک می

با جدا شدن دالرام از من، نگاهم را به چشمانش دوختم که حاال 
اش را با آستین لباسش پاک کرده و دستانش را سرخ شده بودند. بینی

هایش کشید. نگاهم بر روی آستین پاره شده لباسش و بر روی گونه
 :زخم بازویش ماند. آرام لب زدم

لباس جدید  بهتره بری حموم و لباست رو عوض کنی. برات -
 .کنمزارم. تا اون موقع من هم مشکلم رو با این خانوم حل میمی

هایم تکان داد و قدمی عقب رفت. هنوز سرش را به نشان تأیید حرف
دانستم به چه دلیل به خودم اجازه داده بودم برای آرام کردنش او نمی

یک در کارها هیچ را به آغوش بگیرم؛ اما پشیمان نبودم. این
یت من نبود. نجات دختری که تنها یک روز بود دیده بودمش. شخص

هایم برای قبول کردن شرط آیدا در حالی که بارها از خواسته
نرسیدن آیدا به آن گذشته بودم، نادیده گرفتن حضور ایزابال در 

جنگل من، و اکنون در آغوش گرفتن دالرام برای آرام کردنش؛ 
 !نب منواقعاً کار محالی بود آن هم از جا

وی نگاهم به آیدا افتاد که به آرامی از زمین بلند شده و اخمی بر ر
 .اش نشاندچهره

با نگاهی که آیدا به سمت دالرام انداخت، دالرام ترسیده خودم را 
کمی به من نزدیک کرد. از احساس امنیتی که به من داشت لبخندی 
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 :هایم نشست و رو به دالرام لب زدمبر روی لب

ریم بیرون. اگه چیزی جا کارت رو انجام بدی ما میهمین تونیمی -
 .الزم داشتی فقط کافیه صدام کنی

باشه آرامی زمزمه کرد که به سمت آیدا رفتم و دستش را میان 
زمان با بستن درب اتاق، انگشتانم گرفتم و از اتاق خارج شدیم. هم

 :صدای آیدا به گوشم رسید

ه به کردیم رو بدی تا من برگردم حاال بهتره چیزی که سرش معامل -
 .ی خودمخونه

 .پوزخندی زدم و چشمانم را یک دور چرخاندم

 ای که دیدمه؟منظورت از خونه، همون کلبه خرابه -

دور در  صدای نفس خشمگین آیدا را شنیدم. دستش را عصبی یک
و همراه با دستش، تمام گرد و قبار و به هم ریختگی   هوا چرخاند
 .را از بین برد سالن نشیمن

 :با خنده سوت بلندی زدم و صدایم را باال بردم

کنی که واقعاً روی استخدام کردنت فکر کنم دیگه داری کاری می -
کنی هم تمیز کاریت خوبه. سر حقوق باهام آیدا! هم مریض خوب می

 .کنار بیا بزار استخدامت کنم

جا شدم و بهاام آورد که فوراً جاش را به سمت شانهدست مشت شده
 .دستش را بین مشتم گرفتم و فشردم

 .کنی دختره ساحرهکار میمواظب باش چی -

 .هایم بیشتر شودروی لب شد تا پوزخنداش باعث میصدای عصبی

 .بهت گفتم چیزی که به خاطرش معامله کردیم و بهم بده -

اش لبخندی زدم. دختر زیرکی بود؛ اما هیچ وقت به خواسته
 .خواستنه آن طور که میرسید. نمی

گیری آیدا؛ اما من کسی نیستم که خوای میتو چیزی رو که می -
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 .اون رو بهت میده

هایش مانند ماهی بیرون افتاده از چشمانش درشت شده بودند و لب
 .شدندآب، باز و بسته می

 :صدای معترضش را باال برد

 .کار رو بکنیمنظورت چیه؟ خودت باید این -

چ قولی بهت ندادم. سر یه موضوع معامله کردیم؛ ولی هی من چنین -
 .هات برسونهکدوم از ما نگفت چه کسی قراره تو رو به خواسته

 :آیدا فریادی از خشم کشید

ی من و بهم من فقط با تو معامله کردم کیاشا. پس تو باید خواسته -
 .بدی. درست مثل کاری که من کردم. من دالرام رو بهت پس دادم

خندی زدم. درست کنار کلبه نیز گفته بودم اگر دالرام سالم پوز
کار نباشد، معامله تغییر خواهد کرد؛ اما گویا این ساحره گوشش بده

 .نبود

زمان صدایم را کمی ام کج کردم و همهایم را به سمت صندوقچهقدم
 :های آیدا برسدباال بردم تا به گوش

کنی هم گفتم؛ اما انگار ای که زندگی میتوی همون خونه خرابه -
 .فراموش کردی

 :هایش را بر هم فشردلب

 !چی رو فراموش کردم؟ -

شد بیش از پیش صدای عصبی و در عین حال کنجکاوش، باعث می
 .بخواهم او را اذیت کنم

حرفی نزدم و سکوت را ترجیح دادم. دست دراز کرده و کیسه 
وی میزم قرار خونی را بیرون کشیدم. جام بزرگی که همیشه بر ر

داشت را به دست گرفتم و کیسه را پاره کردم. قطرات خون از 
 .رفتندام فرو میشدند و داخل جروی کیسه سرازیر می
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 نگاهم بر روی لغزش مایع حیاطم مانده بود. با تمام شدن کیسه خون
 .جام را به دست گرفتم و به سمت آیدا بازگشتم

را به میز مشکی رنگ  چرخی به جام داخل دستانم دادم و کمرم
بزرگم تکیه دادم. نگاهم را یک دور در سالن عمارت چرخاندم. این 

های تماماً تیره و تنها رنگ شادی که خانه هیچ روحی نداشت. رنگ
خورد، سرخی خون داخل دستانم بود، صدای تیک تاک بر چشم می

پیچید و سکوت فضا را در هم های ساعت در سالن میعقربه
 .شکستمی

هایم نزدیک کردم. با نگاهم را در چشمان آیدا دوختم و جام را به لب
فرو رفتن اولین جرعه، خون چشمانم را بستم و آرامش را در 

 .وجودم احساس کردم

 :آرام شروع کردم به صحبت کردن

یه چیز رو مطمئن باش آیدا، من تا زمانی که مطمئن نباشم با  -
نمیاری، به هیچ عنوان  رسیدن به اهدافت هیچ مشکلی به وجود

 .کنمکاری نمی

 .اش را به ران پاهایش فشردهای مشت شدهدست

 .تو بهم قول دادی کیاشا، قول دادی. تو معامله رو قبول کردی -

م خب درسته؛ اما تو فراموش کردی من گفته بودم اگه دالرام سال -
 .مباشباشه، به یاد نمیارم دالرام رو سالم از کلبه تو بیرون آورده 

داد، خشم در وجودم بیشتر هر لحظه که به صحبت کردن ادامه می
 .کشیدشد و زبانه میمی

 .ولی اون االن سالمه. اون هم به لطف من -

 .پوزخندی زدم، واقعاً او یک احمق بود

 !کنی؟طور فکر میاون االن سالمه؟ واقعاً این -

 :مکمی سکوت کردم تا واکنشش را ببینم و سپس ادامه داد
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هایی که تو رگش رو خراشیده بودی از من دالرام رو با دست -
ات بیرون کشیدم. هنوز حتی به ساعت هم نکشیده بود که تشنج کلبه

کشید. شاید کرد. بعد از اون هیچ نبضی نداشت. دیدم که نفس نمی
 !واالن حالش خوب باشه؛ اما تو باعث تمام اون اتفاقات بودی، فقط ت

کردم که تا چه حد از او عصبانی هستم. درست یاش مباید متوجه
وقت ها دوست بودیم. سالیان سال؛ اما این دوستی هیچبود ما سال

آشام بودم و آیدا یک ساحره. حتی پاک و محکم نبود. من یک خون
مان این اگر از صمیم قلب نیز خواستار بودیم با هم بمانیم. طبیعت

ترین دشمنان ، ترسناکار رفاقتداد. من و آیدا در کناجازه را نمی
 .دیگر بودیمیک

 :بیاورد، به آرامی لب زدم چیز را به خاطرکه همهبرای آن

بار، قبل از قسم خونی، این کنم آیدا، چون آخرینکاری برات نمی -
چیز. تنها تو بودی که خنجر زدی، تو بودی که پشت کردی به همه

برات کافی نبود. تو با  یچیهات. تنها برای این که هبرای وسوسه
شی، بلکه تمام دریاچه رو رسیدن به اهدافت نه تنها سیراب نمی

 .کنیخشک می

توانست من را وادار به سکوت زده در چشمانش هم نمی اشک حلقه
 .کند

 :هایم طنین انداختصدایش که با بغضش ادغام شده بود، در گوش

فقط کاری رو  شت نکردم کیاشا. منپوقت به دوستمون من هیچ -
 . ...خاطرش انتخابانجام دادم که به

دستم را باال گرفتم و از ادامه دادن حرفش جلوگیری کردم. هردو 
هایش و به دانستیم، آیدا چشم بسته بود بر روی تمام داشتهخوب می

شتافت. بدون در نظر گرفتن آن که چه سمت چیزی که نداشت می
 .چیزی را از دست خواهد داد
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گاه خاطر آورده بودم. هر چند که هیچاین گذشته لعنتی را به دوباره
داد. بر ام اجازه این را نمیکردم. متأسفانه حافظهفراموشش نمی

شان را هم ی عزیزترینعکس تمام افراد که حتی شاید اکنون چهره
 .آوردند. من تک به تک جزئیات را به خاطر داشتمبه خاطر نمی

ای از مت مبل سلطنتی سیاه رنگی که گوشهپشت کرده به آیدا به س
 .و دم نزده بود رفتم و نشستم ها خاک خوردهسالن سال

های مبل بلند شد، نشان از ها و پایهختهجری که از ت -صدای جر
 .دادقدیمی بودنش می

ی دیگری از خون داخل جام را نوشیدم و نگاهم را به آیدای جرعه
 .غرق در فکر دوختم

ه محو شده بود و به اتفاقاتی که افتاده بود فکر گویی در گذشت
کرد. پوزخندم جان گرفت. بهتر بود به همه چیز فکر کند و به می

یاد بیاورد. شاید پس از این خودش نیز مانند من از کارهایش رنج 
 .بکشد

آمد، نگاهم را از جام خون گرفته، هایش که به سمتم میبا صدای قدم
 .هایم کشیدمدوختم و زبانم را بر روی لبو در چشمان بنفش رنگش 

سرش را به سمت راست خم کرده و صدای آرامش گوشم را نوازش 
 :کرد

ها و خاطراتی که گفتی رو به خوبی یادمه کیاشا. ی حرفهمه -
کار کردم و کجا دونم چیجزئیات رو کامل به خاطر ندارم؛ اما می

 .خوامبه اشتباه کشیده شدم. حاال ازت یک چیزی می

 .هایش سوق دادمنگاهم را از چشمانش بر روی لب

 .سرم را تکان آرامی دادم تا حرفش را ادامه دهد

 .خوام نزاری بیشتر از این اشتباه کنم کیاشا، کمکم کنازت می -

دیدم. اما دستانش را به سمتم دراز کرد. ناامیدی را در چشمانش می
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انش را نگیرم. توانستم دوباره از او خنجر بخورم و جنمی
توانستم اعتماد کنم و وقتی اعتمادم لگد مال شد سکوت کنم. او نمی
توانست به همین بار بلیط بردش را باخته بود. حال دیگر نمییک

 .راحتی آن را به دست بیاورد

 «دالرام»

با خارج شدن کیاشا به همراه آن زن از اتاق، به سمت وان طالیی 
شیر آب متصل به آن را باز کردم و رنگی که در اتاق بود رفتم. 

ای به وجودم داد. این حمام حجوم آب گرم در داخل وان جان دوباره
ها و بازویم تماماً آغشته را واقعاً نیاز داشتم به خصوص که مچ دست

 .به خون خشک شده بود و این خارج از تحمل من بود

ه برایم پس از حمام کردن به اطرافم نگاه کردم. کیاشا گفته بود ک
لباس جدید خواهد آورد؛ اما چیزی پیدا نکرده بودم. دری اتاق را 

ها را گشودم و نگاهی به اطراف انداختم شاید داخل نیامده و لباس
 .بیرون گذاشته بود؛ اما باز هم چیزی پیدا نکردم

هایم زفتم. فعال حوصله، دست از گشتن برداشتم و به سمت لباسبی
 .آمدمپاره و خاکی کنار می هایباید با همین لباس

ام بلند هایم، از اتاق خارج شدم. صدای معدهبعد از به تن کردن لباس
 .آمدشده بود و هر چند دقیقه رعد و برقی در دلم به صدا در می

هایم، به سمت سالن بزرگی که با خجالت بابت موهای خیس و لباس
 دیدم را محدودآن روز دیده بودم رفتم. تاریکی چیره شده بر سالن 

ی سالن کرده بود؛ اما کیاشا را به راحتی دیدم که در باالترین نقطه
بر روی مبلی مشکی رنگ نشسته بود و چیزی در دست داشت و آن 

 .زن درست چند قدم جلوتر از کیاشا ایستاده بود

نگاهم با نگاه مرموز و پر اخم کیاشا برخورد کرد که همان لحطه 
 :صدای آن زن را شنیدم
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 .لطفاً کیاشا کمکم کن! من به خون تو نیاز دارم -

کردم ضربان هایم را سست کرد. احساس میحرفی که زده بود قدم
 .قلبم آهسته شده بودند و خواهان ایستادن بودند

خبر بود؟ هنوز جا دیگر چهنگاهم را در چهره کیاشا چرخاندم. این
د و هزاران بال یک هفته از آمدنم به این جنگل نحس هم نگذشته بو

بر سرم نازل شده بود و اکنون فهمیده بودم این افراد حتی به 
طور از گانه بودم، چهکنند، من که یک بیدیگر هم رحم نمییک
 ها تقاضای رحم و محبت داشتم؟آن

 

 «کیاشا»

نگاهم به چشمان ترسیده دالرام گره خورد و با دیدن موهای خیس و 
د آوردم که به او قول لباس ت، تازه به یاهای قبلی که به تن داشلباس
هایم را هم از ای داده بودم. امان از دست آیدا که حتی حرفتازه

 .بردخاطرم می

های دالرام حرفی که آیدا به زبان آورده بود، نباید بر گوش
دادم فکر دانست نباید اجازه میرسید؛ اما اکنون که او میمی

لیدی بود که من از شب ماه کامل اشتباهی کند. این دختر تنها ک
ام بر باد رفته بود و های صد سال گذشتهداشتم. شبی که تمام تالش

درست زمانی که هیچ امید و هدفی نداشتم، این دخترک ظاهر شده 
توانست کردم. او میبود. باید با چنگ و دندان از او مراقبت می

را از دالرام دلیل جدیدی برای رسیدن من به اهدافم باشد. نگاهم 
 :گرفته و به آیدا دادم

 .کنیمبه این موضوع صحبت میبعداً راجع -

چشمان تعجب و غمگین آیدا را نادیده گرفتم و از جا بلند شدم و 
داشتم، جام درون دستم را در زمان که به سمت دالرام قدم بر میهم
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ی ازهدستان آیدا قرار دادم و به دالرام نزدیک شدم.. این دختر به اند
دانست دید، خدا میکافی ترسیده بود و حال اگر آن خون را هم می

 .چه حالی خواهد داشت
اش چشم دوختم. با ی رنگ پریدهکنار دالرام ایستادم و به چهره

هایم نشست که صدایی که از شکمش بلند شد، لبخندی بر روی لب
هرکسی  ای نداشتمهایم کشیدم. هیچ عالقهفوراً دستم را بر روی لب

هایم بود. نگاهم را روی خوشم را ببیند و این یکی دیگر از ویژگی
 .ی دالرام دوختم و مسعود را بلند صدا زدمی خجالت زدهبه چهره

روی من، دالرام با ایستادن مسعود درست جایی کنار دالرام و روبه
اش را ترسیده هین بلندی کشید و از جا پرید. که مسعود نیش باز شده

 :مایش گذاشت و صدایش در اتاق پیچیدبه ن

 .خوام مادمازل! قصد ترسوندن شما رو نداشتممعذرت می -

هایش را تکان اش را به مسعود دوخت. لبدالرام چشمان گرد شده
هایم را در هم کشیدم و داد؛ اما صدایی از گلویش خارج نشد. اخم

 .ی بشاش و شاد مسعود زوم کردمچشمانم را بر روی چهره

ن صدایش کرده بودم؛ اما او مشغول خوش و بش با دالرامی بود م
که از ترس در خود جمع شده بود و هر از گاهی نگاهی به 

 .انداختهای نیش مسعود میدندان

ای کردم دست به سینه منتظر واکنش مسعود شدم. گویی تازه سرفه
داد.  جا آمده. که فوراً تغییر چهرهبه خاطر آورده بود که چرا به این

زد، و دیگر خبری ای که ترس و نگرانی درش موج میو با چهره
 :از لبخند دندان نمایش نبود نگاهم کرد و لب زد

 !کاری با من داشتی کیا؟ -

 :سرم را کمی خم کردم و به دالرام اشاره زدم

 .مهم نیست. به حرف زدنت ادامه بده -
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هایش را انسرش را زیر انداخت و گزیده شدن گوشه لبش توسط دند
 .هایش را پشت بدنش قالب کرده بود و صاف ایستاده بوددیدم. دست

کنی براش برای دالرام غذا آماده کنید. هر چیزی که فکر می -
دونم یه الزمه بگیر و با یه صندوقچه مثل همون قبلی بیار. یا چه می

 .هجاست گرسنگی بکشخوام تا وقتی اینیخچال پیدا کن. نمی

های آرام از سالن و خارج شد. تمام ای گفت و با قدم مسعود باشه
 .مسعود بود ی افراد بر گردناین مدت مسئولیت همه

ها به دنبال پیدا کردن راه رسیدن به هدفی ی افرادم در تی سالهمه
خواستم بودند و درست در شب آخر که باید به نتیجه که می

 .چیز خراب شده بودرسیدم، همهمی

ای کشیدم و نگاهم را در عمارت چرخاندم. این مکان کالفهپوف 
کردم. این آشفتگی دیگر مناسب زندگی نبود. باید فکری برایش می

 .ی من نبودمناسب خانه

ه به با آمدن مسعود همراه با میوه و تنقالت، نگاهم را به او دوختم ک
. سمت دالرام رفته و کنارش روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد

کردند گرفتم و به چشمانم را از آن دو که آرام با هم صحبت می
های رو شدم. باز هم چشماش روبهدنبال آیدا گشتم؛ اما با جای خالی

من را دور دیده بود و راهی برای خراب کاری پیدا کرده بود. به 
 .شد رفتمها ختم میرویی که به اتاقسمت راه

دم. ی که شب اول دالرام را آورده بووارد اولین اتاق شدم. همان اتاق
هایم را به سمت اتاق خودم تند کردم و به آرامی وارد اتاق خودم قدم
 .شدم

 .باز هم هیچ خبری نبود. چشمانم را روی هم گذاشته تمرکز کردم

شنیدم. صدای های آرام دالرام و مسعود را میپچ -صدای پچ
ی که در حال های ریز دالرام و حتی جویده شدن خوراکخنده
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شنیدم؛ اما این میان صدای ضربان قلب خوردنش بود را می
رسید. از اتاق خارج شدم و به سمت تنها اتاقی نامنظمی به گوشم می
 .که باقی مانده بود رفتم

های چسبیده به هم که بر روی آیدا میان اتاق ایستاده بود و به تابلو
 .کرددیوار بودند نگاه می

 :تم باز گردد، صدایش را شنیدمکه به سمبدون آن

 .ه باشیکردم هنوز این رو داشتفکر نمی -

کرد چرخید و چشمم بر نگاهم به سمت تابلویی که آیدا اشاره می
اش کرده ای افتاد که خودم طراحیی دخترک هیجده سالهروی چهره

ای رنگ دخترک در تابلو دوختم و به بودم. نگاهم را به چشمان قهوه
اش کشیدم. لباس . دستم را بر روی تار موهای تیرهسمتش رفتم

 .گذاشتی ریزش را به نمایش میبنفشی که به تن داشت، جثه

ها پیش بود؛ اما آن روز هنوز هم این صحنه را به یاد داشتم. سال
مانند خنجری بود که در قلبم فرو رفته و هنوز هم جای زخمش 

 .کردریزی میخون

 

 «دالرام»

مسعود دوختم که برایم میوه و خوراکی آورده بود و نگاهم را به 
داد که برای شب برایم غذاهای بهتری فراهم خواهد کرد. قول می

زد و لحن صحبت کردنش، من را به خنده وا هایی که میحرف
اش و گرفت. من به امید فرهاد و گلهداشت و جلوی ترسم را میمی

بودم. و اکنون همین  ها به این جنگل آمدهآشامبا ترس از خون
 .ها وحشت داشتم، پناه من شده بودندموجوداتی که از آن

بیرون    ها بود را باز کرده و یکی رابسته بیسکویتی که بین وسیله
کشیدم و باقی بسته را به سمت مسعود گرفتم. لبخندی که بر رویم 
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کرد؛ اما حرفی که زد دلم را خالی اش را جذاب میپاشید، چهره
 .کرد

 !خورم خانوم کوچولومن فقط خون می -

 تکه بیسکویتی که در دهان داشتم را به سختی بلعیدم و دستم را پس
 .اش در فضا پیچیدکشیدم، که صدای خنده

نگاه متعجبم را به او دوخته بودم. این پسر گویی عقل و تعادل 
روانی نداشت. یک لحظه جدی بود و لحظه بعد مانند بمبی از خنده 

 .شدمی منفجر

چشمانم را از روی پسری که فهمیده بودم نامش مسعود بود برداشتم 
رو، مشغول خوردن آشام خوش خیال و خندهخیال این خونو بی

ام شدم. آخرین چیزی که خورده بودم همان دارویی بود که خوراکی
 .فرهاد به خوردم داد

را قطع  اشبا یادآوری فرهاد، فوراً به سمت مسعود چرخیدم که خنده
 .کردکرده و با حالتی سوالی نگاهم می

 !زده شدی؟چت شد یکهو؟ جن -

 :ام را در هم کشیدم و لب زدمچهره

 .کنمحرف اون موجودات رو پیش نکش. خواهش می -

 :هایش نشاند و صدایش را شنیدم که لب زدلبخندی بر روی لب

 .اکشن نشون دادیشد که یکهو ریخب پس، بگو چی -

 .هایم شد و نیشم را باز کردمخنده میهمان لب از حرفش

از خندیدن من، مسعود هم به خنده افتاد. گویی کسی را پیدا کرده 
دیگر نگاه کنیم تا خنده به جمع دو بودم که تنها کافی بود به یک

 .مان را شیرین کندمان اضافه شود و کامنفره

دم و دستم را بر ندم را جمع کری فرهاد، لبخبا به یاد آوردن دوباره
 .روی دست مسعود قرار دادم
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به یه هدفی ها راجعفرهاد من رو فروخت به اون زن مسعود. اون -
ها گفت من چند روز بیشتر زنده نیستم. اونزدن. اون میحرف می
زدن؛ اما من بیدار هوشم و کنار من حرف میکردن من بیفکر می

 .بودم فقط کنترلی روی بدنم نداشتم

ی شاداب مسعود غرق در فکر شد و دستش را بین موهایش چهره
زد، آرام تکان ریزی بر کشید. غرق در افکارش بود و حرفی نمی

 :ب زدام انداخت و لدستش دادم که نگاهش را به چهره

به این موضوع به هیچ کس هیچی نگو. مخصوصاً به آیدا. راجع -
 .زارممن خودم با کیا در میون می

شدم منظورش از به نشان تایید تکان دادم؛ اما متوجه نمیسرم را 
آیدا همان زن بود یا شخص دیگری. زبان باز کردم تا از مسعود در 
این باره سوال کنم؛ اما با صدای صحبت شخصی که در پشت سرم 
ه ایستاده بود، صدایم در گلو خفه شده و حرکت تند مسعود را دیدم ک

 .ه شخص مجهول جبهه گرفتدر مقابل من ایستاد و روی ب

هایم پیچید، از جا بلند شدم ای که در گوشبا صدای زنگ،دار زنانه
و به سمتشان بازگشتم. نگاهم بر روی زن جوانی که ایستاده بود و 

کرد ایستاد. چشمان ریزبین و درشتش با چشمان ریز شده نگاهم می
پوزخند کیاشا ود و پوزخندی مانند ام زوم کرده برا بر روی چهره

داد؛ اما چیزی اش را نشان نمیاش سن حقیقیبر لب داشت. چهره
 .آمداش میبین سی تا سی و پنج سال به چهره

قدمی به سمتم برداشت که مسعود دستش را جلوی من سپر کرده و 
آمیز زن بلند شد. و ی تمسخرمن را پشت سر خود فرستاد. خنده

 :ا شکسترفضا  بار صدای مسعود بود که سکوتاین

 خوای ایزابال؟جا چی میاین -

صدایش مانند ناقوس بود. زنگ دارو عجیب. زمانی که حرف 
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دانستم چرا این اتفاق می افتاد. گرفتم. نمیزد، سر درد عجیبی میمی
 .قبالً هم این اتفاق برایم افتاده بود؛ اما به یاد نداشتم کجا

 .دکردی مسعوقبالً بهتر ازم استقبال می -

دستش را به سمت صورت مسعود آورد که مسعود سرش را پس 
 .کشید

لش را به نگاهش را با پوزخندی از مسعود گرفت و سر کج شده
 .سمتم چرخواند

 تون؟این دیگه کیه؟ شام امشب -

توانستم پنهان کنم. برای ای که به جانم افتاد را هیچ رقمه نمیرعشه
ها آشامدم. من شام خونرای حرفی که زده بود را تصورکلحظه

دادی بود که ممکن بود برایم اتفاق بیوفتد؛ اما ترین رخباشم. ترسناک
 .در این جنگل و کنار این افراد هیچ چیز بعید نبود

با احساس بوی تلخی، آرامشی در وجودم احساس کردم. به اطرافم 
آمد، نفس راحتی کشیدم. چشم دوختم و با دیدن کیاشا که به سمتم می

دانستم این دیگر مطمئن بودم از شر این زن در امان خواهم بود. نمی
شد؛ اما هر چه که بود طور به قلبم سرازیر میآرامش از کجا و چه

 .نشستعجیب بر دلم می

 

 «کیاشا»

ای و اضافه شدن صداها، به سمت با احساس حضور شخص غریبه
اش بود. چهرهسالن اصلی رفتم. آیدا هنوز هم در حال نگاه کردن به 

 . ...ای که قبل ازچهره

خیال ی افکارم پاره شد و بیبا رسیدن به سالن و دیدن ایزابال رشته
هایم را تندتر؛ کردم اما سعی فکر کردن به گذشته و آیدا شد. قدم

ام را حفظ کنم. با بازگشتن دالرام به سردیکردم آرامش و خون
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ربار که این دختر را اش دوختم. چرا هسمتم نگاهم را به چهره
دیدم ترس در چشمانش النه کرده بود. نگاهم را از او گرفته و به می

 .ایزابال دادم

ریسک بزرگی کردی که برنگشتی بال. بدتر از همه توی عمارت  -
 .من پیدات شده

اش ایزابال نگاهش را به اطراف چرخاند و پوزخندی چاشنی چهره
 .کرد

طور که خودت مونهداشت کیاشا. ها عمارتت شکوه خاصی قدیم -
باره! بدتر از داشتی؛ اما االن این وضعیت عمارتت واقعاً تأسف

 .همه، تو یک انسان رو به عمارتت راه دادی

اش را به ی انسان را به طور خاصی بیان کرد و چشمان دریدهکلمه
 ودالرام دوخت. از مسعود ممنون بودم که جلوی دالرام ایستاده بود 

 .سپر بالی او کرده بود. از این زن هیچ چیزی بعید نبود خود را

 به سمت ایزابال رفته و نگاه عمیقش را به جان خریدم. مطمئن بودم
اید باز هم کاری انجام داده بود که چنین راه طوالنی را آمده بود. ش

رفت، دردسر را هم قرار بود انجام دهد. این زن به هر کجا که می
ای به حضور او و اتفاقات د و من اصالً عالقهبرنیز به همراه می

 .بعدش آن هم در عمارت و جنگلم نداشتم

صدایش را بلند کرد و نگاهش را عصبی به دالرام دوخته؛ اما 
 !مخاطب حرفش تنها یک نفر بود. من

به ماهیت ما به یه انسان تو قوانین رو نقض کردی کیاشا. تو راجع -
ه خونه خودت راه دادی. جایی که به گفتی و بدتر از همه اون رو ب

 .آشام ها مدارک وجود دارهی کافی از خوناندازه

او سعی داشت نقطه ضعفی از من پیدا کرده و برای آن که از من 
جا محکم کند. این زن را حق سکوت دریافت کند. جایش را در این
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ه هایش را از بر بودم. چشمانم را در کاسها و فریبشناختم. حیلهمی
 .هایم شدام میهمان دوباره لبچرخاندم و پوزخند همیشگی

هاست تونی کاری پیش ببری ایزابال. من سالها، نمیبا این حرف -
گذره. و دونم تو اون سرت چی میتو و افکارت رو از برم. می

 مطمئن باش تا قبل از این که بفهمم چه کاری انجام دادی که انجمن
 .مجا بودن رو نمیداین یتبعیدت کرده بهت اجازه

های نیشش را به رخ کشید و صدایی مانند غرش از گلویش دندان
العملی نشان ندادم و تنها با پوزخند و چشمانی که خارج کرد. عکس

 .زد نگاهش کردمضعیف بودنش را فریاد می

، چند ثانیه ایستاد و سپس قدم عقب رفت و قبل از آن که ناپدید شود
 :سالن پیچیدصدایش در فضای 

 .گردمرمیجا ته ماجرا نیست، من باین -

 

ای در سینه حبس کردم و به جای خالی ایزابال نفسم را چند ثانیه
 .آوردمچشم دوختم. باید از ماجرا سر در می

جاست امکان نداشت مطمئن بودم که ایزابال به طور پنهانی این
ترین مکان بود، حاشیهبیترین و انجمن او را به این منطقه که آرام

 .فرستاده باشد

چیز با گشتم یک تکه پازل کم بود. شاید هم چند تکه. هیچهر چه می
 .آمدعقل جور در نمی

 

 «دالرام»

کردم. گویی یک خانواده بودند حرف ها و کارهایشان را درک نمی
که مشکالتی بزرگ داشتند که به راحتی قابل حل شدن نبود. تنها 

کرد حضور کیاشا و ایستادن آن لحظه قلبم را گرم می چیزی که در
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 .مسعود جلوی من بود

زدم. چه بالیی چشمانم را بسته بودم و تنها در دل خدارا صدا می
 .آشامقرار بود بر سرم بیاید آن هم میان یک گروه خون

توانستم از این وضعیت و تمام افرادی که تشنه به خون تا به کی می
 !لم به در ببرم؟من بودند جان سا

آمد، ترسیدن بود. ترسیدن و در دل خدا تنها کاری که از دستم بر می
ی سست شدن را صدا زدن. با کنار رفتن مسعود، تازه متوجه

 زانوهایم شدم. لرزش دستانم را نادیده گرفتم و دستم را به دیوار
ی پانصد گرفتم تا بتوانم وزنم را کنترل کنم؛ اما بدنم مانند وزنه

 .کیلویی بود که پاهایم توان نگه داشتنش را نداشتند

به سختی از افتادنم جلوگیری کردم و بر روی زمین نشستم و سرم 
 .را بین دستانم گرفتم

آمد، نگاهم را باال آوردم و هایی که به سمتم میبا شنیدن صدای قدم
ی گرفته و ناراحت مسعود نشست که چشمانم بر روی چهره

آمد. کنارم نشست در دست گرفته بود و به سمتم می هایم راخوراکی
 .و بسته بیسکویت را به دستم داد

 .کرد لبخند بر لب داشته باشدغم داشت؛ اما سعی می نگاهش رنگ

 :صدای آرامش را شنیدم که لب زد

ام به یاد میارم، خواهرمه. دونی تنها کسی که از خانوادهمی -
ای رنگ دونم موهای بلند قهوهیاش رو خوب یادم نیست؛ اما مچهره

هاش مثل جنگل بود. های درشت سبز. رنگ چشمداشت و چشم
دونم طور، ولی میصداش رو یادم نمیاد. لبخندهاش رو هم همین

 .دختر مهربونی بود

ای زدم و منتظر ماندم تا به حرفش ادامه دهد. لبخند نصفه و نیمه
 .ذاشتگویی متوجه منظورم شد که بیشتر منتظرم نگ
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اما  تو برام مثل اونی دالرام. درسته زمان زیادی نیست که دیدمت؛ -
خاطر آفتاب نتونستم دنبالت بیام، همون روز که فرار کردی و من به

 .فهمیدم احساسی که بهت دارم درست مثل همون احساسه

ن نشست ناخداگاه بود. او هم با دید  هایملبخندی که بر روی لب
ه آرامی باز و بسته کرد و لبخند جذابی زد و لبخندم چشمانش را ب

 .م تزریق کردام را به وجودتش آرامش از دست رفتهحرف بعدی

رم مطمئن باش تا پای جونم مواظبتم. کاری که نتونستم برای خواه -
 .انجام بدم

نگاهم را از مسعود گرفتم و به کیاشا که پشت سر او ایستاده بود 
 .نگاه کردم

طور که به سمت درب خروجی ام گرفت و همانچهرهنگاهش را از 
 .ر دادرفت، مسعود را مخاطب قراعمارت می

ها بگو برای کن به یکی از اتاق ها. به بچه دختره رو راهنمایی -
 .خوامفردا این خونه رو کامالً مرتب شده و جدید می

 :ب زدلتر شد و با هیجان های مسعود بزرگلبخند روی لب

 !چشم رئیس -

ی بشاش مسعود نگاه کردم. دیگر واقعاً داشتم ایمان به چهره
ای ای غمگین و لحظهآوردم که او دارای دو شخصیت بود. لحظهمی

 .ن زودی افکارش را تغییر دهدتوانست به همیطور میشاد. چه

ام، نگاهم را به او دوختم که با با نشستن دست مسعود بر روی شانه
 .دست به اطراف اشاره کرد

فردا قراره با یه محیط کامالً   دار.جا رو یادت نگهخوب این -
 .رو بشیمتفاوت روبه

ی تأیید تکان دادم و شدم؛ اما سرم را به نشانهمتوجه منظورش نمی
 .کرد، قدم برداشتمهمراه با مسعود به سمتی که او هدایتم می
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 تمام شب را چشم بر روی هم نگذاشته بودم. یک دلیلش صداهایی
جایی رسید مانند صدای صحبت و جابهبود که از سالن به گوش می

و هزاران صدای متفاوت و دلیل دوم، وجود این زن آن هم درست 
 .در چند متری من

طور انتظار داشت به راحتی کنار زنی که قصد گرفتن کیاشا چه
 .جانم را داشت به خواب بروم

اه اپه خوابیده بود نگهر چند دقیقه به او که پشت به من بر روی کان
ام به من اجازه خواب کردم، اما افکار پیچیده و ذهن خستهمی
داد. باید سر در می آوردم که این همه صدا از جانب چیست و نمی
کنند. وگرنه تمام شب کنجکاوی خواب را بر من ها چه کاری میآن

 .کردحرام می

 م، در آن تاریکیتوانستیمترین روشی که از جا بلند شدم و با آرام
محض به سمت درب ورودی اتاق رفتم. از کردن درب یک معضل 

کان خوردن در از لوالی درب جری که با ت -بزرگ بود؛ زیرا جر
توانست همه را خبر کند. با باز شدن نیمی از درب شد، میبلند می

اتاق به سمت عقب بازگشتم و نگاهم روی آیدا که به خواب سنگینی 
اد. نفس راحتی از خواب بودنش کشیدم و قدمی به رفته بود افت

های رو گذاشتم. صداها بیشتر از قبل شده بودند. صدای خندهراه
 .رسیدبلندی به گوش می

تر کردم و به سمت سالن عمارت قدم تند کردم. از هایم را سریعقدم
کردم. اگر شنوایی ترین قسمت و چسبیده به دیوار حرکت میگوشه

توانست جانم گرفتم، شاید دیده نشدن من میا فاکتور میها رقوی آن
 .را حفظ کند

نگاهم را به اطراف دوختم. شاید صد نفر در سالن در حال حرکت 
ها در حال ساخت های سالن تخلیه شده بود و آنبودند تمام وسیله

توانستم از آن سر در بیاورم. چیزی بودند که از این فاصله نمی
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رویی که من تاد که در گوشه سالن و در نزدیکی راهنگاهم به مبلی اف
 .در آن قرار داشتم بود

توانستم رساندم. آن وقت میشد اگر خودم را به آن مبل میچه می
 .بهتر ببینم و سر از کارشان در بیاورم

امان از دست این کنجکاوی که مطمئن بودم آخر سرم را به 
 .دهمخاطرش بر باد می

ی آخر که ودم را به مبل رساندم و درست لحظههای بلند خبا قدم
 .ها به سمتم باز گشت، پشت مبل پناه گرفتمآشامیکی از آن خون

 :در دل بلند خدا را صدا زدم. زیر لب زمزمه کردم

 .نکنم خدایا من رو ندیده باشه. ندیده باشه! قول میدم دیگه فوضولی -

ا به دندان چشمانم را محکم بر روی هم فشردم و لب زیرینم ر
 .کشیدم

توانستم امیدوار باشم کس به سمت جایی که بودم نیامده بود و میهیچ
م؛ اما که من را ندیده بودند. نگاهم را از کنار دسته مبل به آنها دوخت

ی دید مناسبی نداشتم. چهره در هم کشیدم و خواستم باز هم زاویه
بر روی خودم را کمی به جلو بکشم که با نشستن دست سنگینی 

 .ام، جان از تنم جدا شده و من مرگ را به چشم دیدمشانه

ترسیده در جای خشک شده بودم. این دیگر چه کسی بود. آرام و 
 :زیر لب زمزمه کردم

 .کیاشا، غلط کردم! خدایا غلط کردم -

 :صدای خندانی را کنار گوشم شنیدم

 .نیستخودم هستم. و باید بگم تو این که غلط کردی، هیچ شکی  -

 

 «کیاشا»

کردم. ای که از اتاق خارج شده بود نگاهش میدرست از لحظه
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ها سر بزنم که با شنیدن صدای باز شدن درب خواستم به آنمی
ای در تاریکی ایستادم. انتظار دیدن آیدا را داشتم؛ اما با دیدن گوشه

 تر بود؟دالرام ابروهایم باال پرید. چه کاری داشت که از جانش مهم

 .رفتاشت با پاهای خودش به سمت تله مید

ای که برای رفتن شانه باال انداختم و به دنبالش رفتم. حرکت زیرکانه
دار بود؛ اما اگر تنها یک ثانیه به سمت مبل انجام داده بود خنده

 .دیدمن او را میکرد، حتماً بهدیرتر آن کار را می

تاق بازگردد؛ اما به ا خیال شود و بخواهدانتظار داشتم دیگر بی
هایم را به سمتش برداشتم و ها بود. قدمگویی کنجکاوتر از آن حرف

 .اش گذاشتمدستم را روی شانه

که من را ببیند، اش به گوشم رسید. گویا بدون آنصدای ترسیده
 .دانست چه کسی پشت او ایستادهمی

 .کیاشا غلط کردم! خدایا غلط کردم -

ی آرامم به گوشش حفظ کنم و صدای خندهام را دیگر نتوانستم خنده
ام پرت کرده باشم، کنار که حواسش را از خندهرسید. برای آن
 :گوشش لب زدم

 .خودم هستم. و در این که غلط کردی، هیچ شکی نیست -

اش نزدیک کرد و گوش و گردنش را پوشاند. سرم سرش را به شانه
خیال بود. جانش بیرا عقب بردم و برخاستم. این دختر بیش از حد 

آشام در آن را کف دستش گرفته بود و در عمارتی که صدها خون
 .زدبودند، مخفیانه قدم می

کرد، دوست داشتم بدانم اگر شخص دیگری به جای من پیدایش می
 .دادالعملی نشان میگاه چه عکسآن

اف سرم را تکان آرامی دادم تا افکارم را کنار بزنم و نگاهی به اطر
 .اختماند
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ی ما هم همه مشغول انجام کارهایشان بودند و کسی حتی متوجه
 .نشده بود

دستم را به سمت دالرام دراز کردم و انگشتانم را به دور مچ 
 .ظریفش حلقه کردم. چشمانش را به صورتم دوخت

در آغوشم مانند کودکی بود که به پدرش یا شاید هم برادرش پناه 
 .برده باشد

آیدا در آن بود رفتم و در عرض چند ثانیه جلوی به سمت اتاقی که 
درب اتاق ایستادم. که نگاهش را به داخل اتاق انداخت و اخمی بر 

 .آیدچهره نشاند. متوجه شده بودم که از آیدا خوشش نمی

دادم. آیدا کسی بود که اورا تا پای مرگ کشانده بود؛ به او حق می
 .اما خودش نیز نجاتش داده بود

شد کار را کرده بود؛ اما نمیخاطر رسیدن به اهدافش اینهر چند به
گونه برای دالرام ناراحت و نگران بود و کتمان کرد که آیدا چه

 .ریختاشک می

با چشمانم به او اشاره کردم که وارد اتاق شود؛ اما سرش را به 
اطراف تکان داد و مانند کودکان پایش را محکم بر زمین کوبید. 

 :هایم پیچیدر گوشصدای دلخورش د

طوری انتظار داری پیش اون باشم و راحت بتونم بخوابم؟ اون چه -
خواست من رو بکشه. از کجا معلوم دوباره این کار و انجام می
 !نده؟

ی مظلوم و چشمان پر شده از اشکش دوختم و چشمانم را به چهره
 .ا بودهای خودم نیز ناآشنصدای آرامم، بر گوش

 .من مواظبتم -

بار تعجبش حتی در صدایش هم اش کمی تعجب شد و اینچهره
 .مشهود بود
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 !مثل مسعود؟ -

گونه قرار بود مواظب دالرام باشد؟ به یاد مسعود؟! مگر او چه
های مسعود را که از خواهرش برای دالرام گفته بود. آوردم حرف
نم که دالرام را مانند خواهر بدانم نیز، اخمی بین ابروااز فکر به آن

 .نشست

بار صدایم با کمی خشم نگاهم را به چشمان منتظرش دوختم و این
 :ادغام شده بود و قبل از آن که از او دور شوم به آرامی لب زدم

 .نه، مثل خودم -

 

 

 «دالرام»

 .نه، مثل خودم -

حرفش عجیب بر دلم نشسته بود. آرامشی که از حرف مسعود گرفته 
هایم اشا! لبخندی که بر لببودم کجا و لذت و آرامش حرف کی

که بعد میهمان کرده بود کامم را شیرین کرد و من بدون فکر به آن
از گفتن حرفش کجا رفته بود و حتی بدون فکر بر دلیل حرفش وارد 

اتاق شده و حضور آیدا را نادیده گرفتم و بر روی تخت به خواب 
 .آرام و عمیقی فرو رفتم

دیدن چیزی  تم، چشم گشودم باهای گرمی با صوربا برخورد نفس
بارید، که بر روی صورتم خم شده بود و خشمی که از چشمانش می

 .ترس در دلم النه کرد

خنجری که در بین دستانش داشت را باال برد. مرگ را به چشم 
العملی انجام دهد. گویی تردید توانستم هیچ عکسدیدم و نمیمی

شته بود و با چشمانی به دا هایش را باالی سرش نگهداشت که دست
 .کردسرخی خون و خشمگین نگاهم می
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 :صدای آرامم سکوت اتاق را فرو شکست

 . ...کار رو نکنکنم! اینخواهش می -

نگاهش رنگ باخت؛ اما چندی بعد دوباره خشم در چشمانش پر 
شدم. هایش نمیرنگ شد و چیزی زیر لب زمزمه کرد. متوجه حرف

داد که بین کسی جوابش را میزد و گویی عجیب حرف می
 .دادایستاد و گوش فرا میهایش منتظر میحرف

پیچید. تنها چهار روز از آمدنم های بدنم میتک سلول -ترس در تک
بار سومی بود که جانم را در دست گذشت و اینبه این جنگل می

رفتم تا آن را دو دستی گرفته و به سمت حضرت ازرائیل می
 .تقدیمش کنم

تکان خوردن دستش، ناخداگاه فریادی کشیدم و سعی کردم از جا  با
ها و پاهایم شدم. این ی بسته بودن دستبلند شوم؛ اما تازه متوجه

توانست من را بسته باشد و من حتی متوجه نشده امکان نداشت. نمی
 .باشم

ام برای بار دوم سکوت اتاق را در هم شکست؛ اما فریاد ترسیده
 .بود که نجاتم دهدگویا هیچ کس ن

 به اطرافم نگاه کردم. در همان اتاق بودم، که شب گذشته همراه با
نون ککیاشا آمده بودم؛ اما از آیدا خبری نبود. اگر در اتاق بود، تا 

 .دادکاری انجام می

تنها چیزی که باعث شده بود هنوز هم نفس بکشم، تردید شخصی 
های خودش تی دستر حهایم نشسته بود و خنجبود که بر روی ران

را نیز خراشیده بود. خون مشکی رنگی که از خراش دستش بر 
 .کردشد، حالم را بد میروی خنجر ریخته می

ام به سمت دهانم حجوم کردم محتویات معدههر لحظه احساس می
 .آورندمی
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کرد و من دیگر کرد، این بازی مسخره را تمام میکاش تمامش می
 .سیدمتراز هیچ چیزی نمی

قرار بود به دیدن پروردگارم بروم و چه چیزی بهتر از آن وجود 
کس غیر از خودش داشت. برای منی که از بدو تولد تا اکنون، هیچ

 .را نداشتم

د چشمانم را بستم و قلبم را آرام کردم. دیگر قبول کرده بودم و خو
 .واز مرگ ایستاده بودمبه پیش

ه داشتن خنجر در دستانش، از تردید، باو نیز خسته شده بود از نگه 
 .کردمراحتی احساسش می

 :آرام لب زدم

س کافی خسته کاری که شروع کردی رو تموم کن. من به اندازه -
 .ترم نکنهستم. تو خسته

زد و لحظه بعد دوباره خشم ای پشیمانی در چشمانش موج میلحظه
 .شدبود که جایگزینش می

حم آمده بود که هیچ بویی از انسانیت و رچه بالیی بر سر این افراد 
 .نبرده بودند

جا من بودم؛ اما حتی من خودم جواب خودم را دادم. تنها انسان این
ون نیز نتوانسته بودم رحم و انسانیت را به خوبی یاد بگیرم. شاید چ

کار کار درست و چهکسی را نداشتم که برایم بارها بازگو کند چه
 .اشتباه است

ی پر از تردید زن ا باز کردم و نگاهم را به چهرهچشمانم ر
رویم دوختم که با حرکتی سریع دستانش را پایین آورد. با روبه

توانستم را با ام، آخرین فریادی که میاحساس خراشیده شدن سینه
 .سر دادم  بلندترین صدایی که از خود شنیده بودم

 «کیاشا»
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بودیم. قصد داشتم اتاق با تمام افراد در پشت عمارت مشغول کار 
 .دیگری را به عمارت اضافه کنم. اتاقی مخصوص خودم

کردم. به افراد که با سرعت هرچه تمام در حال کار بودند نگاه می
چیزی به طلوع آفتاب باقی نمانده بود. احساس خوشایندی نداشتم و 

جا بمانم. رو به مسعود اشاره کردم که خواستم بیشتر ایننمی
 .اطراف باشدحواسش به 

 سرش را به نشان تأیید تکان داد. قدمی برداشتم و همین که خواستم
 .به سمت عمارت حرکت کنم صدای فریادی به گوشم رسید

باره ساکت شد. گویا ی به یکهمهبه اطراف نگاه کردم. صدای هم
من تنها کسی نبودم که آن صدای را شنیده بود. نگاهم در چشمان 

د نشست. هر دو با سرعت به سمت داخل نگران و مضطرب مسعو
عمارت حرکت کردیم. مطمئن بودم دالرام بود که فریاد کشید؛ اما 

بار مطمئن بودم امیدوار بودم دلیل این کارش آیدا نباشد. زیرا این
 .آمدبالیی که بر سر فرهاد آمده بود، بر سر آیدا نیز می

دست و پاها و  با رسیدن به پشت درب اتاق، نگاهم به آیدا افتاد.
خیال آیدا فوراً به سمت ای بسته شده بود. مسعود بیدهانش، با پارچه

درب اتاق رفته سعی در باز کردن درب داشت؛ اما قدرتی نامرعی 
 .کردیمراند. و از درب دور او را به عقب می

 .ها و سپس پاهایش را باز کردمبه سمت آیدا رفتم و دست

 :پایین کشید و لب زد ی روی دهانش راخودش پارچه

 .ندیدمش؛ ولی جادو داره -

نگاهم را به درب دوختم. فهمیدن آن که شخصی که داخل اتاق بود 
 .جادو داشت دشوار نبود؛ اما موضوع چیز دیگری بود

 چرا در این چند روز همه به دنبال آسیب رساندن به دالرام بودند؟

د بتواند درب را کربه سمت آیدا بازگشتم. مسعود هنوز هم سعی می
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 .هوده بودهایش بیباز کند؛ اما تالش

زد، لب نگاهم را به آیدا دوختم و با صدایی که خشمم را فریاد می
 :زدم

 .و باز کنیرتونی این در لعنتی بگو که می -

 :صدایش مسمم در گوشم پیچید

 .خواممان میتونم؛ فقط چند دقیقه زمی -

دقیقه زمان زیادی بود. آن هم سرم را به آرامی تکان دادم. چند 
دانستم چه بر سر دخترکی که شب گذشته گفته بودم زمانی که نمی

 .آیدمواظبش هستم می

شک بلندترین و فریادی که از داخل اتاق به گوشم رسید، بی
 .ه به عمر شنیده بودمترین فریادی بود کدردناک

که سرخ  فشرد. با خشم و چشمانیصدای دردناک دالرام قلبم را می
 :شده بودند نگاهم را به آیدا دوختم

 .اگه همین االن بازش نکنی، دیگه بهت نیازی ندارم آیدا -

زمان شد با صدای برخورد ناگهانی درب به دیوارها و صدای من هم
 .ای که خشکم کرده بوددیدن صحنه

مسعود زودتر از من به خودش آمد. به سمت زنی که بر روی 
ور شد. دستش را از خنجری که بر بود حمله پاهای دالرام نشسته

سینه دالرام فرو رفته بود. جدا کرده و رو به دیوار پشت سرش 
 .کوبید

زن گویی که از اسارت آزاد شده باشد، نفس بلند و عمیقی کشید. 
 .ار شدجانی بر روی زمین آوسپس مانند جسم بی

خنجر  آیدا با دو خودش را به دالرام رساند و دستش را بر روی
 .کشید

در این میان من تنها کسی بودم که توانی برای نزدیک شدن به 
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 .کردمدالرام در خود احساس نمی

 . ...توانستم مرگش را ببینم. آن هم درست مانند کسی کهنمی

فته با صدای آیدا، از گذشته بیرون کشیده شدم نگاهم را از دالرام گر
 .و به او دوختم

 .کشههم نداره. هنوز نفس میوارد قلبش نشده. طلسم  -

توانستم باور کنم. چندین سال پیش این صحنه را دیده بودم؛ اما نمی
 .کشیدآن زمان عزیزترینم که خنجر در قلبش داشت، دیگر نفس نمی

 .ی افکارم پاره شدامژ باز هم رشتهبا نشستن دستی بر روی شانه

 .نگاهم در چشمان غمگین آیدا نشست

 .تونی کمکش کنیکیاشا! به خودت بیا. تو میکنم خواهش می -

لرزید، نفس هایش نصفه نگاهم را به دالرام دوختم، پالک هایش می
 .و نیمه از سینه اش خارج میشد

 .دستش را باال آورد و بر روی قلبش گذاشت

کشید، گویی طلسم او شده بودم که باور کرده بودم که هنوز نفس می
خواستم نستم. هر چه که بود تنها میداچنین برایم مهم بود. نمی

 .هایش را احساس کنمنگاهش را ببینم، ضربانش را بشنوم؛ و نفس

 بودنش کافی بود، من بارها عزیزانم را از دست داده بودن. بار ها
 .مرگشان را به چشمانم دیده بودم

خواستم دختری که تنها چند روز در خانه من میهمان بود و حال نمی
خواستم هر بار که به این مهم را نیز از دست بدهم. نمیکمی برایم 

 .تداعی شود رسیدم صحنه مرگش برایماتاق می

های غرق در هایم را به سمتش برداشتم و دستم را بر روی دستقدم
 .خونش قرار دادم

 .کشدبه سختی نفس می

 . نگاهم به مسعود افتاد که با غم به دالرام چشم دوخته بود
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 :مخاطب قرار دادمآیدا را 

 !تونی براش کاری بکنی؟نمی -

 :سرش را به چپ و راست تکان داد و با صدای آرامی لب زد

خاطر خوب کردن دالرام، خیلی از خاطر اون طلسم و بعدش بهبه -
م قدرتم استفاده کردم. اگه برای جمع شدن انرژیم منتظر نمونم قدرت

 .رو از دست میدم

ات دادن جان یک انسان از قدرت حق داشت نخواهد برای نج
 .توانستم کاری کنمبگذرد، کاش می

 .به مسعود نگاه کردم

جا سریع برو دنبال امیر، بگو با دکتری که توی گله دارن بیاد این -
 .تر

ند. کمسعود فوراً ناپدید شد حتی نایستاد تا حرفم را تأیید یا تکذیب 
 .تگویا جان دالرام بیش از من برای او ارزش داش

دانستم فرد احساساتی و زود رنجی بود اما در زمانی که باید، می
 .طور سنگ دلشجاع و نترس بود؛ و همین

 .شاید بهتر بود بگویم، فردی با چند شخصیت

 .کنار دالرام نشستم و پیراهنم را از تن خارج کردم

ی تمیز دیگری نداشتم و در حال حاضر تنها گزینه همین هیچ پارچه
د. پارچه پیراهن را در مشت فشردم و به خنجری که پیراهن بو

 .توسط آیدا از زخم بدن دالرام بیرون کشیده شد نگاه کردم

جا رسیده بودم، حتی آن یک سوم شاید اگر چند ثانیه زود تر به این
 .رفتاز خنجر هم در بدن دالرام فرو نمی

 .اش جلوگیری کنمپارچه را بر روی زخم فشردم تا از خونریزی

 .رسیدندکاش امیر و سینا هر چه زودتر می

 .آیدا کنارم جا گرفت و دستش را بر روی دستم گذاشت
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خواستم دستش را پس بزنم که با حوصله این کارهایش را نداشتم. می
احساس گرمایی که از دستانش بر پوستم منتقل شد نگاهم را به 

 .تاش در گوشم طنین انداخسمتش کج کردم و صدای آرام زمزمه

تونم جلوی خونریزی کردنش رو تونم کامل خوبش کنم اما، مینمی -
 .بگیرم

جانی بر روی ی تشکر باز و بسته کردم. لبخند بیچشمانم رابه نشانه
 .از چند دقیقه دستش را پس کشید هایش نشست و پسلب

 .ها کشیده شدبا ورود مسعود و پس از آن امیر، نگاهم به سمت آن

 :کسی وارد نشده بود با تبدیل شدن امیر لب باز کردمغیر از آن دو 

 .پس سینا کجاست؟ همین االن بهش نیاز داریم -

 .امیر نگاهش را از دالرام گرفت و به من دوخت

 .جاممن این -

 .نگاهم به پسر جوانی که وارد شده بود افتاد

دستش را به سمت مسعود دراز کرد و کیفی که تازه متوجه آن شده 
از دستان مسعود گرفت و به سمت دالرام آمد. نگاهم به  بودن را

 .سمت مسعود کشیده شد و به آرامی لب زدم

 .کنمآم بهش رسیدگی میاون زن و ببر، نزارید فرار کنه، بعدا می -

 .سرش را آرام تکان داد و ثانیه بعد همراه آن زن از اتاق خارج شد

ای فهمیدم از طرف چه کسی آمده، دست به سینه در گوشهباید می
ایستادم و به سینا چشم دوختم کیف چرمی که در دست داشت را باز 

کرد و فوراً پارچه تمیزی را یک سمت روی تخت باز کرده و 
های کارش را روی آن چید، قیچی متوسطی را به دست گرفت وسیله

قیچی کرد، متوجه شده بودم که  ای از پیراهن دالرام راو گوشه
کرد اما حضور امیر در اتاق را برای راحتی کارش این کار را می

توانستم تحمل کنم، به آیدا اشاره زدم تا کنار سینا بایستد و خودم نمی
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 .به سمت درب رفتم و آرام درب را باز کردم

 :کردم. آرام لب زدمنگاه امیر را بر روی خودم احساس می

 .ما بیرون منتظر باشیمبهتره  -

متوجه منظورم شده بود و بدون گفتن حرفی اضافه به دنبالم آمد و 
که در قبل از من از اتاق بیرون رفت، برای آخرین بار و قبل از آن

و را ببندم نگاهم را به دالرام دوختم و سپس درب تنها مانع دیدن ا
 .برای من بود

 

نا ن خبری از جانب آیدا و سیبه دیوار تکیه داده بودم و منتظر رسید
هایی دانستم که جان دالرام، در خطر نبود؛ اما همین زخمبودم. می

شد روحم را سالخی که هر روز و هر ساعت بر بدنش افزوده می
 .کردمی

صل با صدای امیر از افکارم بیرون کشیده شدم، نگاهم را از تابلو مت
 :ب زدبه دیوار گرفتم و به امیر دادم که دوباره ل

 .چرا این بال سرش اومد -

 .پوزخندی زدم

 .هر وقت فهمیدی به من هم بگو -

 .دستش را عصبی بین موهایش کشید

مدیگه هببین کیا، شاید منو تو طبیعتاً با هم دشمن باشیم و نتونیم  -
ده رو تحمل کنیم ولی من قلباً دشمن تو نیستم، شاید طبیعتم کاری کر

 قه یا چند ساعت حظورت رو تحمل کنم یاکه نتونم بیشتر از چند دقی
ی زندگی انجام میدی برای من یک کار کاری که تو برای ادامه
هام خوام دشمنت باشم. پس روی کمکمنفور باشه اما، من نمی

 .حساب کن

دانستم امیر آدم جنگ و دشمنی نبود اما، تنها نگاهش کردم. خوب می
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را دشمن خطاب طور که خودش هم گفته بود، طبیعت ماهمان
 .کردمی

دونم هدف کسی که این بال رو سر دونم امیر، ولی واقعاً نمیمی -
 .دالرام آورده چی بوده

 .سرش را به نشان تفهیم تکان داد و در فکر فرو رفت

فرادم همه چیز عجیبه، تو این چند روز کلی اتفاقات عجیب افتاده، ا -
 .اطراف نبودناطراف جنگل کسایی رو دیدن که مال این 

 .هایم را تیز کردمچشم

 منظورت چیه مال این اطراف نبودن؟ -

چند روزیه از همه چیز قافل شدی کیاشا، ولی برعکس تو من  -
ی حواسم به اطرافمه، تا بتونم در آرامش زندگی کنم. جنگل همه

کنم تو باید همه جا فکر میشه، به عنوان رئیس اینداره شلوغ می
 .چیز رو بدونی

زد، چه خبر بود که من های امیر افکارم را بر هم میحرف
دانستم. از اطرافم قافل شده بودم و اکنون امیر بود که داشت به نمی

داد، به کجا کشیده شده بودم. چه بر سر قدرتم آمده من هشدار می
 .بود

 .هایم را در هم کشیدم. این دختر تنها دردسر را برایم آورده بوداخم

 .آوردمفهمیدم، باید سر در مینقشه اش همین بود، باید میشاید هم 

ها زمان گذاشته بودم تا جا زندگی کرده بودم، سالها در اینمن سال
توانستم بخاطر یک دختر قدرتم به جایی که اکنون هستم برسم و نمی

 .را، حکومت را، جنگلم را از دست بدهم

 .که با صدای آرامی گفتبا باز شدن درب اتاق نگاهم به آیدا افتاد 

 .خواد، برای دالرامسینا دو کیسه خون می -

 .سرم را تکان دادم و او دوباره به داخل اتاق بازگشت
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ه نگاهی به امیر انداختم و به سمت سالن رفتم. مسعود را صدا زدم ک
هایش گرفته نگاهم به او که روی مبل نشسته و سرش را بین دست

هایش سرخ شده هایم فوراً بلند شد. چشمقدم بود افتاد. با شنیدن صدای
 .بودند

 .طوربهتره یکم به خودت خون برسونی، به بقیه افراد هم همین -

 .سرش را آرام تکان داد که ادامه دادم

 .دالرام هم خون الزم داره، دو کیسه ببر -

پس از گفتن حرفم به سمت زیر زمین حرکت کردم. مکانی که هر 
توانست سالم از آن خارج شد دیگر نمیباز میجا کس پایش به آن

 .شود

 ری کیا؟کجا می-

رم به حساب کسی که بدون اجازه من وارد خونم شده و به می -
 .مهمون من آسیب زده رسیدگی کنم

 .مهایم سرعت داددیگر صدایی از او نشنیدم و به قدم

کند، اکنون من کار مطمئن بودم مسعود به همه کارها رسیدگی می
 .تری داشتممهم

ها پایین شدند رسیدم، آرام از پلههای که به زیر زمین ختم میبه پله
رفتم. تمام مدتی که کسی در این اتاقک حبس بود افرادی جلوی 

 .ایستادنددرب می

جا بودند نگاه کردم. هر دو سری برایم به دو نفر از افرادی که آن
 .تکان دادند و قدمی عقب رفتند تا وارد شوم

 .به زنی که بر روی زمین افتاده بود نگاه کردم

گویی هنوز به هوش نیامده بود. به سمتش رفتم و دستم را بر روی 
 وسرش گذاشتم. یکی از ما بود، خون آشام. اما تازه تبدیل شده بود 

 .بدتر از همه گیر یک ساحره افتاده بود
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نها ت  پوزخندی زدم و در ذهنش به دنبال دلیل کارش گشتم اما،
چیزی که توانستم پیدا کنم دستوری بود که به او داده بودند. و 

 .کردصدایی که بار ها آن را در ذهن زن تکرار می

 (.اون دختر رو بکش )

و ای که وارد اتاق شد را دیدم. بستن دست و پاهای آیدا صحنه
ای که از جیب لباسش بیرون بیرون انداختنش از اتاق و سپس شیشه

ای پرتاب کرده و روی در پاشیده بود. شیشه را به گوشه آورده و بر
 .به سمت دالرام رفته بود

گفت خسته است و این زن نباید های دالرام را شنیدم. میحرف
 .بیشتر او را منتظر بگذارد

دانستم چه بر سر دخترکم آمده چشم روی هم گذاشتم. من حتی نمی
 .که چنین آغوشش را برای مرگ باز کرده بود

دیدم، ذهنش کامالً سیاه اخمی بر چهره ام نشست، دیگر چیزی نمی
 .شده بود

ی دستم را از روی سرش برداشتم و چشم گشودم. نگاهم به چهره
 .سفیدش افتاد

 .کسی که طلسمش کرده بود روحش را گرفته بود

دانستم چه کسی پشت این کار است، از زیر زمین اما حیف که نمی
 .به نگهبان ها فریاد زدم خارج شدم و همزمان رو

 .طلسم مرگ داشته، قلبش رو بیرون بکشید -

 .ها نماندمالعمل از آنمنتظر عکس

شتند و وارد اتاقی که دالرام در آن بود شدم، سینا و آیدا به سمتم بازگ
ای که از کردم. شیشهکردند. اما باید پیدایش میمتعجب نگاهم می

 .های طلسمبود، شیشهدستان آن زن بر روی زمین افتاده 

 .آیدا قدمی به سمتم آمد و صدای آرامش را شنیدم
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 !چیزی شده کیاشا؟ -

نار کجوابی به سوالش ندادم و به گشتن ادامه دادم اما گویا آیدا قصد 
کشیدن و سکوت کردن را نداشت تا بتوانم به راحتی کارم را 

 .دهمانجام

ه حرفی که برای ه سمتش بازگشتم کبهایی سرخ و خشمگین با چشم
 .خواست آن را تکرار کند در دهانش گیر کردبار چندم می

گفتم آیدا، پس تونستی کاری بکنی مطمئن باش بهت میاگه می -
 .بکش کنار

 .صدای معترضش بلند شد

 گردی؟حداقل بگو، دنبال چی می -

 :دارد به آرامی لب زدمکه دست از سرم بربرای آن

 .دست همون زن افتادهیه شیشه کوچولو، که از  -

اش حالت متفکری گرفت و چندی بعد لبخندی به رویم پاشید و چهره
ای همه چیز متوقف شد و وردی را بلند زمزمه کرد. برای لحظه

خانه به ی بعد شیشه باریک و ظریفی از زیر قفسه خالی کتابلحظه
 .بیرون غلطید

 

رم را خم لبخندی زدم و یک زانویم را بر زمین زدم و پای دیگ
ام نزدیک کردم. بوی گل کردم، شیشه را بین دستانم گرفتم و به بینی

 ...شب و

شناختمش، گل شب برای بیشتر فهمیدم، بوی جدیدی بود و نمینمی
توانستم شد اما من نمیکردن نیروی هر طلسمی به آن افزوده می

 .دهی اصلی این طلسم چه بوتشخیص بدهم ماده

هایم پر کشید و اخم همیشگی جایگزینش لب لبخند دوباره از روی
 .شد
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 :نگاهم را به آیدا دوختم و لب زدم

 شناسی؟این بو رو می -

ابروهایش را باال انداخت و کنارم جای گرفت. شیشه را به سمتش 
تر کرده و بو کشید، اخمی کرد گرفتم که آرام سرش را به آن نزدیک

 .و فورا سرش را عقب برد

 !این دیگه چیه؟ -

ای که سرم را به نشانه ندانستن تکان دادم و نگاهم بر روی مایع
 .داخل شیشه مانده بود گیر کرد

توانست پوزخندی زدم. شاید کمتر از یک قطره بود اما همین هم می
 .خواستم برساندکار مارا حل کند. من را به جوابی که می

 

ه دالرام چشمانم را یک دور در کاسه چرخاندم و از جا بلند شدم. ب
ی خون به دستش متصل بود که زخمش پانسمان شده بود و کیسه

 :نگاه کردم و آرام لب زدم

 طوره؟حالش چه -

 .صدای سینا بلند شد و جوابم را داد

خیلی بهتره، زخمش خیلی عمیق نبود، با چند تا بخیه تونستم  -
کنم تا چند ساعت دیگه بیدار خونریزی رو بند بیارم و فکر می

 .میشه

 .ای زمزمه کردمسرم را تکان ریزی دادم و خوبه

از اتاق خارج شدم و به سمت اتاقی که افراد در حال آمده کردنش 
بودند رفتم. تقریباً همه کارهایش تمام شده بود تنها مانده بود آوردن 

خواستم به این اتاق، در طول شب تمام عمارت را باز لوازمی که می
ای خاک گرفته نبود. ر مانند مخروبهسازی کرده بودیم، حال دیگ

رسید و زیبایی خاصی داشت، لبخندی بلکه خانه لوکسی به نظر می
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 .از تغییر محیط اطرافم زدم و به سمت اتاق قدم تند کردم

 «دالرام»

 

چشم گشودم. اطرافم   کردم،ام احساس میبا درد عمیقی که در سینه
 .افتاده بود، به جانم دیدم و سر گیجه عجیبیرا تار می

خاطر داشتم اما متوجه جانم را باال آوردم. همه چیز را بهدست بی
کردم پس کشم، درد را احساس میطور دوباره نفس میشدم چهنمی
 .توانستم مرده باشمنمی

خدا هم من را پس زده بود، پوزخندی بر لبم نشست و سعی کردم 
توانستم میرفتم. نام آرام گبلند شوم. با نشستن دستی بر روی شانه

دیدم که باالی ی محوی از مردی را میخوب اطرافم را ببینم؛ هاله
 .سرم ایستاده بود

کردم تأیید ام بود احساس میگرمایی که از دستش که بر روی شانه
 .که، او کیاشا نبودآشام نیست؛ و بدتر از همه آنکرد که او خونمی

که تا این حد خودش را به اخمی به چهره نشاندم، این مرد که بود 
 .ام گذاشته بودا بر شانهردید که دستش من نزدیک می

 :صدایش رشته افکارم را پاره کرد

 .پس بالخره بیدار شدی -

توانستم کاری کنم و سرگیجه چشمانم را بر روی هم فشردم. نمی
 .توانم را گرفته بود

تمام توانی هایم چشمانم را با با قرار گرفتن جسم سردی بر روی لب
 .که داشتم تا نیمه گشودم

 .دوباره همان صدا بود که در گوشم طنین انداخت

 .شهچیزی نیست نترس، این رو که بخوری حالت بهتر می -

 .هایم را از هم گشودمناخودآگاه به او اعتماد کردم و لب
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 .ای بر تنم بازگشتبا فرو رفتن مایع شیرینی از گلویم جان دوباره

چندین بار از روی هم گذاشتم و گشودم، دیدم بهتر شده چشمانم را 
ای که کنارم توانستم پسر تقریباً بیست و پنج سالهبود و حال می

 نشسته بود و لیوانی در دست داشت را ببینم. تا کنون او را ندیده
هایش ریخته بود و بودم. موهای بلند مشکی رنگش را بر روی شانه

 .دادورزشکار بودنش می جثه بزرگی که داشت نشان از

هایش نشاند و با صدایی که آرامش را به من لبخندی بر روی لب
 :داد لب زدهدیه می

 .خوشحالم که حالت خوبه، دختر دردسر ساز -

حرفش برایم کمی گنگ بود اما، واقعاً حق با او بود، دردسرهای 
م. ها نبودشد اما من، خواهان هیچ یک از آنزیادی بر سرم نازل می

ام را به درستی و یا آرامش بگذرانم. چیزی خواستم زندگیتنها می
 .که گویی در زندگی من وجودش ناممکن بود

 

با صدای گشوده شدن در چشمم بر مردی افتاد که داخل آمد و بدون 
 .نگاه کردن به من رو به سپری که کنارم بود لب زد

 .هات رو جمع کنباید بریم سینا، زود تر وسیله -

م سر که اکنون فهمیده بودم نامش سینا بود باز هم لبخندی زد و چشپ
 .آرامی گفت

 .لبخندش، لحن صدایش، حتی وجودش سرشار از آرامش بود

ور هم نگاهم را بر چشمانش دوختم، مردی که داخل آمده بود همانط
 .صدا خارج شده بودبی

 :که متوجه حرفم باشم لب زدمبدون آن

 ی؟شه منو هم ببرمی -

ترسیدم، هر چه شومی در این عمارت بود دیگر از این مکان می
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 .گیر من شده بودگریبان

هایش نگاهش رنگ تعجب گرفته بود، اما لبخند هنوز هم میهمان لب
 .بود

بار به تر کرده و صدای آرامش اینسرش را کمی به صورتم نزدیک
 :جای آرامش طوفانی به جانم انداخت

جا ببرمت اما، دلم تونستم کمکت کنم و از اینمیخواست دلم می -
 .و از تنم جدا کننخواد مثل فرهاد سرم رنمی

ای که به جانم افتاده بود قابل پنهان کردن نبود. تنها با یک رعشه
رفت ام فرو میکلمه جانم را گرفته بود. نفس مانند خنجری در سینه

 .کردتر میو با خارج شدنش زخم وارده را عمیق

کردم فرهاد فرار کرده بود اما، اکنون چه تمام مدت فکر می
 !شنیدم؟می

طور ممکن بود. حتی یک سرش را از تنش جدا کرده بودند! اما چه
کرد، یا حتی با حیوانی جنس خود نمیحیوان هم چنین کاری با هم

 .دیگر

قلبم از ترس تیری کشید و وحشت به جانم افتاد. مطمئن بودم این 
طور توانسته بود جدا کردن سر فرهاد کار کیاشا بود، اما... چهکار، 

طور بدون عذاب وجدان چشم بر هم آن کار را انجام دهد؟ چه
 گذاشت؟می

 شد؟طور آن صحنه، هزاران بار در جلوی چشمانش تکرار نمیچه

با بلند شدن سینا از کنارم ناگهان دستم را به سمتش برده و مچ 
 .دستش را گرفتم

دیگر    کردم اما،تمام امنیتی که از کنار کیاشا بودن احساس میبا 
توانستم جانم را جا بمانم. کنار کسی که به راحتی میتوانستم ایننمی

 .ای درنگبگیرد؛ بدون لحظه
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 .طور به آن گرگ حمله کرده بودآن روز هم دیده بودم که چه

های پاسخاما یک چیز در این میان درست نبود، یک تکه از پازل 
 .ذهنم ناپدید شده بود

جا مکانی نبود که بتوانم توانستم به درستی تصمیم بگیرم، اما ایننمی
 .حت چشم بر هم بگذارمها با خیال رازندگی کنم و شب

ا به با گشوده شدن دوباره در نگاهم به کیاشا افتاد اما، نگاه او تنه
ا باال آورد و دستان گره خورده من به مچ دست سینا بود. نگاهش ر

ام انداخت. صدایش رعشه به جانم بر روی چشمان ترسیده
 .کردانداخت و جانم را تحلیل میمی

 .کنمتونی بری سینا، اگه باز هم بهت نیاز بود خبرت میدیگه می -

سینا دستش را پس کشید و با تکان دادن آرام سرش فوراً از اتاق 
یز نبود. در این جنگل آشام نخارج شد. فهمیده بودم که او خون

انسانی جز من وجود نداشت پس، سینا گرگینه بود. شاید هم 
 .جادوگر

آمد  نگاهم را از چشمان تیز بین کیاشا گرفته و زیر انداختم. به سمتم
های عمیقی که و کنارم گوشه دیگر تخت نشست. صدای نفس

 .کشید سوهان روحم شده بودمی

جواب؛ ز هزاران سوال بید ادانستم چه بگویم، ذهنم پر بونمی
 .کسی به دنبال جوابشان باشم دانستم از چههایی که نمیسوال

ام و چرخش سرم یه سمت با نشستن دست سردی بر روی گونه
توانستم با این همه سوال در ذهنم و با کیاشا نگاهم را دزدیدم. نمی

در ترسی که ناخودآگاه با شنیدن ماجرای فرهاد برجانم افتاده بود 
چشمانش نگاه کنم و عادی برخورد کنم. مطمئن بودم مردمک 

 .دادلرزید و تمام افکارم را بر دست باد میچشمانم می

 «کیاشا»
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هایی که داخل اتاق ایستاده بودم و به مسعود و بهمن مکان وسیله
دادم، بهتر بود کارهای این خواستم داخل اتاق باشند را نشان میمی

شد، باید مکان امنی برای تمام ر انجام میتاتاق هر چه سریع
ساختم و چه جایی بهتر از ها و کلیدهای که پیدا کرده بودم میوسیله

 اتاقی در عمارتم؟

 .هایم نشستپوزخندی بر روی لب

نگاهم را به مسعود دادم که آخرین تکه چیدمان اتاق را در قسمتی 
شده بود، میز  که گفته بودم قرار داد و کنارم ایستاد، حاال خوب

ی بزرگ مشکی رنگم درست در رأس اتاق قرار داشت و کتابخانه
بزرگی درست پشت میز قرار گرفته بود. کمدی برای اسنادی که 

خواستم کامالً در جای امنی باشند و چند قفسه در سمت راست و می
ها مشکی رنگ بودند، فرش گرد مشکی دقیقا کنار کمد. تمام وسیله

پهن شده بود و چند تابلو از مناظر بر روی دیوار  رنگی وسط اتاق
نصب شده بود. اتاق کامالً عادی اما در عین حال، مرموز من. 

ای که در اتاق بکار رفته بود فضا را برایم بیشتر های تیرهرنگ
 .کردقابل تحمل می

با صدای امیر از افکارم بیرون کشیده شدم و چشم از اتاق جدیدم 
 .رفتمگرفتم و بیرون 

کنم نیازی ریم، دختره دیگه بهوش اومده؛ فکر نمیما داریم می -
 .جا بمونهباشه که سینا این

 سرم را به نشان تأیید تکان ریزی دادم و به سمت اتاقی که دالرام
 .های کوتاهی برداشتمبود، قدم

 :که درب اتاق را باز کنم صدای آرام دالرام را شنیدمقبل از آن

 هم ببری؟ شه من رومی -
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ام نشست، امیدوار بودم که هنوز هم به دنبال فرهاد اخمی بر چهره
وب بود نباشد. جوابی که سینا به دالرام داده بود باب میلم نبود اما، خ

 .که الزم نبود خودم مرگش را برای دالرام توجیه کنم

تونستم کمکت کنم و از اینجا ببرمت اما، دلم خواست میدلم می -
 .مثل فرهاد سرم رو از تنم جدا کننخواد نمی

چه که تر از آنها بیشهایش نشست، این گرگپوزخندی بر روی لب
 .اه بودندرسید، زیرک و آب زیر کبه نظر می

 .ماندجواب نمیاما این کار سینا بی

هوا درب را گشودم، نگاهم بر دستان دیگر منتظر ادامه نماندم و بی
کشید را به یکه در وجودم فریاد مها نشست و خشمی قفل شده آن

کردم. با صدایی که مطمئن بودم خشم درونم را به سختی کنترل می
 :کشد ره به سینا لب زدمرخ می

 .کنمتونی بری سینا، اگه باز هم بهت نیاز بود خبرت میدیگه می-

نگاهم هنوز هم بر روی دستانشان بود، سینا دستش را پس کشید و 
 .اتاق خارج شد هایش فوراً ازوسیلهبعد از برداشتن 

های آرام و منظمی به سمت تخت دالرام برداشتم و کنارش جای قدم
 .گرفتم

 .کشیددزدید و خدشه بر اعصابم مینگاهش را از چشمانم می

اش بردم و سرش را به سمت خودم دستم را به سمت گونه
بود. با باز هم چشمانش را به جای دیگری دوخته    برگرداندم، اما

توانستم لرزش مردمک کرد اما به راحتی میکه نگاهم نمیاین
شنیدم. هایش را ببینم، صدای تند تپیدن قلبش را به راحتی میچشم

 :آرام لب زدم

 .نگاهم کن، دالرام -

سرش را به آرامی از دستم جدا کرده و صورتش را کامل به سمتم 
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آرام باال آورد اما،  -چرخاند. چشمانش را از زمین جدا کرده و آرام
 .هایم متوقف شدنگاهش به چشمانم نرسید و بر روی لب

 .تر بردملبخند ریزی زدم و سرم را کمی پایین

دزدید اما خواندن افکارش کار دشواری نبود. او نگاهش را می
شد هراس داشت، ای که نزدیکش میضعیف بود، از هر چیز غریبه
ای از ترسی که همیشه در گوشه حتی اگر قرار نبود آسیبی ببیند.

 .گرفتگاهی جان می وهایش النه کرده بود چشم

 :نگاهم را در چشمانش دوختم و صدایم را کمی باال بردم

 گذره، مگه نه؟جا خیلی بهت سخت میاین -

باره باال آورد و نگاهش را در چشمانم دوخت. سرش را به یک
 .تر کردهایش را با زبانلب

 :صدایی رسا ادامه دادمدوباره و با 

بهم   چند تا سوال ازت دارم و امیدوارم بدون دروغ و پنهان، -
 .جواب بدی

 .سرش را آرام تکان داد و نگاهش را زیر انداخت

رویش ایستادم. نگاهش را به دستانم از روی تخت بلند شدم و روبه
 .داشتدوخته بود و چشم از روی انگشتان بر نمی

 .ممرم به هم قالب کردم و اولین سوالم را پرسیددستانم را در پشت ک

خواستم. ذهن افراد چیزی توانستم ذهنش را بخوانم اما این را نمیمی
داد، امکان داشت ذهن یک فرد چه که بودند را نشان میبیشتر از آن

خواستم دالرام را با اعمالی که کامالً متفاوت از اعمال او باشد و می
ها هر چیزی نه افکاری که ممکن بود منشأ آن دهد بشناسمانجام می

 .باشد

 !چی باعث شد به این جنگل بیای؟ -

نگاهش را تا مطمئن در چشمانم دوخت. صدایش آرام بود اما 
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 .لرزیدمی

شناختیم و من شد همدیگه رو میخاطر فرهاد اومدم. یه مدتی میبه -
 .نیمکردم اون عاشقمه، تصمیم گرفته بودیم ازدواج کفکر می

هایش نشست، اما خوب بود که کامل پاسخ پوزخندی بر روی لب
 .داده بود و ذهنم را بیشتر به چالش نکشیده بود

ه سرم را چندین بار تکان دادم و چند قدمی در اتاق چرخیدم و دوبار
 .رویش ایستادمروبه

که هر سه ی من با اینسوال دوم، اون شب چرا اومدین توی منطقه -
 !دونستن این کار ممنوعه؟که کنارت بودن میای گرگینه

 .ترسیده بزاق دهانش را فرو داد و چند نفس عمیق کشید

 ..من بهشون اصرار کردم... چون...چون من -

حوصله ام را سر برده   داد،هایش انجام میمکثی که میان حرف
 .اش بردم و بلند گفتمبود. به سمتش رفتم و دستم را زیر چانه

خوام ذهنت رو بخونم، پس خودت بهم جواب رام؟! نمیتو چی دال -
 .بده

نگاهش را باال آورد و با اشکی که در چشمانش جمع شده بود 
 :دوباره لب گشود

من بهشون اصرار کردم... که.. من رو بیارن ت... تا عمارتت  -
 .رو ببینم

اش را رها کردم و ای که از چشمانش فرو ریخت چانهاولین قطره
 .رفتم قدمی عقب

 .بدون درنگ زبان گشودم

خواست تورو بکشه خودت به این کار چرا وقتی اون زن می -
 !تشویقش کردی؟

اش، سوهان بر کرد. صدای گریههق می -این بار با صدای بلند هق
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 .کشیداعصابم می

توانستم این حجم از ضعف را تحمل کنم. من حتی به او نزدیک نمی
چنین اشک هایم، اینپاسخ به حرفجای  شدم و او بههم نمی

 .ریختمی

 .هایم گذاشتمام را بر روی لبدست مشت شده

هوده وقتم توانستم تحملش کنم، من به دنبال پاسخ بودم و او، بینمی
 .کردرا تلف می

 .من منتظر جوابم، دالرام -

 .سرش را بلند کرده و نگاه نمناکش را به چشمانم دوخت

که توی کس من رو نخواد، از اینکه هیچینچون خسته شدم، از ا -
ی دنیایی به این بزرگی یه متر جا ندارم که بتونم بدون این که برا
کسی مزاحم باشم به حال خودم بمیرم. من خسته شدم کیاشا، از 

 .خودم، از همه چیز

غلتیدند جدا هایش میهایی که بر روی گونهنگاهم از روی اشک
 .شدنمی

د عذاب ا به جانم انداخته بود، احساسی ماننهایش چیزی رحرف
 .وجدان

دادم او با فرهاد رسیدم و یا اجازه میشاید اگر آن شب من سر نمی
ها اکنون ازدواج کرده بودند. دالرام هم به برود آن وقت آن

 .اش رسیده بودخواسته

که از او چشم بردارم نگاهم را در چشمان دراالم دوختم و بدون آن
 .ر لب زدماختیابی

ترین آرزوی قلبی هر تونه بزرگمن به دنبال چیزی هستم. که می -
کسی رو بهش بده، اگه توی پیدا کردنش بهم کمک کنی، اون 

تونی فرهاد رو برگردونی، البته اگه بخوای، یا وقت...اون وقت می
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حال جا بهتونی یه متر زمین برای خودت آرزو کنی که اونحتی می
 .خودت بمیری

گاهش را به چشمانم دوخت و در میان اشک و با چشمانی خیس ن
 .لبخند بزرگی زد

به سمت درب اتاق بازگشتم و قصد خارج شدن را داشتم که ناگهان 
 .سوال آخری که از او داشتم را به یاد آوردم

 .سوال آخر رو فراموش کردم -

 .نگاهش را به صورتم دوخت و سرش را به نشانه سوال تکان داد

 ا از سینا خواستی تورو با خودش ببره؟چر -

هایش را در هم نگاهش شرمگین شد. سرش را زیر انداخت و دست
دزدید، هیچ یک از احساساتش را درک پیچید. باز هم نگاهش را می

 .کردمنمی

بار صدای آرامش سکوت اتاق را نگاهش را به دستانم دوخته و این
 .شکست

 .بودم فقط ترسیدهخواستم باهاش برم، واقعاً نمی -

ام حرفش کمی، فقط کمی فکرم را آرام کرده و افکار در هم پیچیده
او تنها ترسیده بود، و برای آرام کردن ترسش نیاز به   را کنار زد؛

کسی داشت. در آن لحظه هیچ کسی را غیر از سینا برای سرکوب 
 .ترسش پیدا نکرده بود

ی هم زبانم بدون خواسته هایم چه بود اما، بازدانستم دلیل حرفنمی
 :من به سخن گشوده شد

 .هر وقت که ترسیدی، تنها کافیه صدام کنی -

اش را باز نگاهش را به من دوخت، لبخندی زد. لبخندی که چهره
 .کرده و حتی به چشمانش هم رسیده بود

ی آرامش را در منتظر پاسخ نماندم و از اتاق خارج شدم، اما زمزمه
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 .لحظه آخر شنیدم

 ؟ترسونه تو باشی چیاگه چیزی که من رو می -

جواب رها کنم، آن هم جواب سوال توانستم او را بیایستادم، نمی
 .مهمی مانند این

 .دو قدم به عقب برداشتم و به چهارچوب در تکیه دادم

هایش را به آغوش نگاهش را سوالی به چشمانم دوخت و دست
 .کشیده و منتظر پاسخم بود

 .های خودم نیز غریبه بودوشصدایم برای گ

ای که از ترس کتک اون موقع هم به خودم پناه بیار، مثل بچه -
 .برهخوردن از مادرش، به آغوش همون مادر پناه می

 ناباور نگاهم کرد، به آرامی از روی تخت بلند شد و به سمتم قدمی
اش قرار داد و فشاری به آن وارد برداشت. دستش را بر روی سینه

اش از درد در هم شده بود و با همان چند قدمی که آمده چهره کرد،
ود. چند قدم جلو رفتم تا بیشتر از آن بنفس افتاده  -بود به نفس

ی یک قدم از او خودش را خسته نکند، به هم رسیده بودیم، با فاصله
 .کردم که چشمانش را به چشمانم دوختایستاده بودم و نگاهش می

هش را گرفت و چشمانش را بست، با فرو رفتن پس از چند ثانیه نگا
جسم ظریفش در آغوشم خشک شده ایستادم. صدای آرامش در گوشم 

 :طنین انداخت

 .من همین االن هم ترسیدم. پس پناهم باش -

 «دالرام»

 

ای که از ترس کتک اون موقع هم به خودم پناه بیار، مثل بچه -
 .برهیخوردن از مادرش، به آغوش همون مادر پناه م

 .این حرفش بد جور بر دلم نشسته بود
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 .او پناهم شده بود، درست در زمانی که من هیچ پناهی نداشتم

ای برای درست زمانی که بیشتر از هر وقت دیگری به شانه
 .هایم نیاز داشتم. به کسی که پشتم به بودنش گرم باشداشک

م، ا برگردانگفته بود کمکش کنم تا او هم کمکم کند و بتوانم فرهاد ر
 .کسی که مرده بود

خواستم، بازگشت فرهاد شاید آخرین اما من چنین چیزی نمی
 .کردمی من بود. شاید هم هیچ گاه حتی به آن فکر هم نمیخواسته

شد چشمانم را بستم، سرمایی که از آغوشش به من وارد می
 .های فرهاد داشت اما، حقیقی نبودارزید به گرمایی که دستمی

 

تر کردم و سرم را در آغوشش پنهان انم را بر دور کمرش سفتدست
 .کردم

 :صدای آرامش به گوشم رسید

افته. فقط ازت زارم اتفاقی برات بیبهت قول میدم دیگه نمی -
قدر که من مواظب تو هستم، تو هم مواظب خودت خوام، همینمی

 .باشی

با این که سرم را به آرامی تکان دادم. با تمام ترسناک بودنش، 
آشام بود و هر لحظه امکان داشت گردنم را بدرد و جانم را خون

 .بود پناه باشد. بلد بود آرامش بدهد خوب بلد  بگیرد اما،

از آغوشش خارج شدم و نگاهم را به چشمانش دوختم، لبخندی که 
 .بر لب داشت حتی به چشمانش هم رسیده بود

دیدم عجیب به چهره یبرق شادی که برای اولین بار در چشمانش م
 .آمداش می

 .نگاهم را از چشمانش به لبخندش سوق دادم

 .هایش کشیدگویی متوجه شده بود که دستش را بر روی لب
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 «کیاشا»

 

 دالرام را در اتاق به جای گذاشتم و به سمت اتاق کار جدیدم حرکت
 .کردم

 .شدام پاک نمیلبخندی که بر لب داشتم از روی چهره

 دست خودم شاکی شده بودم. نباید کسی من را با این لبخنددیگر از 
ای به توضیح نداشتم و باید فوراً خودم را به می، دید. هیچ عالقه

 .رساندماتاق می

ز جلوی درب اتاق ایستادم و به اطرافم نگاه کردم. رمزی که برای با
 .شدن درب بود را وارد کردم و داخل اتاق رفتم

ای که روی میز به جای اندم و بر روی شیشهنگاهم را در اتاق چرخ
 .مانده بود ثابت کردم

به سمت میز قدم برداشتم و شیشه را میان انگشتانم گرفتم. طبق 
ای که در اتاق حاکم بود احساس آرامشی را به درونم رنگی تیره

 .کردسرازیر می

فهمیدم چه کسی آن زن نگاهم را به مایع درون شیشه دوختم، باید می
 .جا فرستاده بودبه این را

 .شناختمقبل از هر کاری باید، دشمنم را می

با صدای برخورد چند ضربه به درب نگاهم را از شیشه گرفتم و 
میز را دور زدم، روی صندلی نشستم و دستم را به دکمه زیر میز 

 .رساندم

 .وار باز شدبا فشردن دکمه درب اتوماتیک

نگاهش را یک دور در اتاق  سر مسعود از بین درب داخل آمد و
 .چرخاند و بر روی من قفل کرد
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 .لبخند خجلی زد و کامل داخل آمد

خوام گروه هارو برای پیدا کردن نقشه همه افراد آماده هستن، می -
 .سوم بفرستم

 .سرم را تکان دادم و از جا بلند شدم

شد، من بازنده این بازی نبودم؛ قرار بازی من تازه داشت شروع می
 .ود پا پس بکشمنب

نگاهم را از مسعود گرفتم و چشمانم را بر روی هم گذاشتم، باید 
بردم اما، بردن دالرام به این سفر همه چیز را طبق برنامه پیش می

دردسری بیش نبود. او نه توان دویدن با سرعت ما را داشت و نه 
 .حتی نیروی خاصی داشت که بتواند کمکی بکند

د من بود که از او خواسته بودم که کمکم کن تنها دلیل آمدنش حماقت
 .و در عوض فرهاد را برگرداند

 .هایم نشست و به سمت مسعود بازگشتمپوزخندی بر روی لب

آد، گروه اول رو بفرست دنبال نقشه؛ دالرام هم همراهمون می -
گروه دوم رو هم برای پیداکردن راه باز کردن دروازه بفرست. ده 

 .ا همراه خودمون بیاننفر رو هم نگهدار ت

 .هایم تکان دادی تأیید حرفمسعود سرش را به نشانه

 .زددیدم، اما حرفی نمیاش را مینگاه سوالی

ای را نداشتم ی توضیح هیچ مسئلهاز او ممنون بودم، اکنون حوصله
 .مخصوصاً اگر راجبع فرهاد و بازگرداندنش باشد

با صدای بسته شدن درب مسعود پس از چند دقیقه از اتاق خارج شد 
پشت سر مسعود از افکارم خارج شدم. من فرهاد را بخاطر بالیی 

 که بر سر دالرام آورده بود کشتم، اما حال دالرام باز هم در فکر
 .بازگرداندن او بود

هایش خشک شده و تواند فرهاد را بازگرداند اشکزمانی که گفتم می
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 .لبخند زد

آمد، حقش بود با یمچه بر سرش  هایش را در هم کشیدم. هراخم
دانست فرهاد او را ارزانی یک طلسم کرده بود اما، باز هم که میآن

 .کنداز او دل نمی

 

ا از اتاق خارج شدم و نگاهم را به آیدا دوختم که کتاب بزرگی را ب
را ورق  تند صفحه ها -روی نگاهش نگاه داشته بود و تندجادو روبه

از پشت سر به کتاب نگاه  م به سمتش رفتم وهای آرا. با قدممیزد
هایش را به دندان کردم. دستش را بر روی متنی قرار داده بود و لب

 .بردگرفته بود و در فکر به سر می

نگاهم را به کلمات عجیب و درهمی که بر روی صفحه نوشته شده 
ند بود دوختم. تمام صفحه به زبان خوانا نوشته شده بود. اما تنها چ

 با همان خط عجیب نوشته شده بود و گویا آیدا نیز از آن سر در خط
 .آوردنمی

 :با صدای آرامی لب زدم

 آرم؟این نوشته چیه که ازش سر در نمی -

 .آیدا در جا باال پرید و ترسیده به سمتم بازگشت

 .لرزانش بلند شد ام دوخت و صداینگاهش را به چهره

 .چرا مثل روح یکهو ظاهر میشی -

 .هایم را در هم کشیدماخم

 .پیش من حتی اسم اون موجودات رو هم نیار -

 .م من را، بیشتر کردهایش نشست اخپوزخندی که روی لب

زنم، تو هم حواست به حریم شون حرف نمیباشه من دیگه راجب -
 .خصوصی من باشه آقا

یک آبرویم را باال انداختم و دستانم را در هم قفل کردم. نگاهم را 
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جا عمارت من بود و او، برایم تکلیف ی به او دوختم، اینسوال
 .کردمشخص می

تونن حریم تو توی عمارت من ایستادی آیدا، قبول دارم همه می -
خصوصی خودشون رو داشته باشن اما نه جایی که هر کار تو به 

 .شهمن مربوط می

نگاهش را با اخم به چشمانم دوخت و لب گشود تا چیزی بگوید اما 
 .ی سکوت باال گرفتم و کتاب را در دست گرفتمدستم را به نشانه

 .بزار روش تحقیق کنم شاید تونستم بفهمم این دقیقاً چیه -

آیدا عصبی نگاهش را به چشمانم دوخت اما حرفی نزد، اگر هم 
خواست که مخالفی داشته باشد و کتاب را پس بگیرد این اجازه می

 .دادمرا به او نمی

رسید از عمارت خارج های بلندی که به گوش میحبتبا صدای ص
رسید و گویی مشکلی پیش آمده شدم، صدا ها از سالن به گوش می

 .بود

ریک شدن کم رو به تا -خودم را به درب سالن رساندم هوا کم
 .کرداحافظی میرفت. آفتاب با آسمان خدمی

م شده ها بر رویم زودرب چوبی سالن را گشودم و داخل رفتم. نگاه
دم بود. کتابی که هنوز در دست داشتم را همراه با دستانم به عقب بر

تر در بین انگشتانم و دستانم را در هم قفل کردم و کتاب را محکم
 .فشردم

تک افراد  -نظمی را بفهمم. نگاهم را از تکخواستم دلیل این بیمی
ود گرفتم و به مسعود دوختم. اخمی که بین ابروهای مسعود نشسته ب

 .دادخبری خوشی را نوید نمی

چه شده بود که مسعود همیشه خنده رو اکنون اخم به چهره نشانده 
 .دزدیدبود و نگاهش را از چشمان من می
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قدمی داخل رفتم و بدون بستن درب سالن، به مسعود نزدیک شدم. 
 :ی افراد برسد و بلند لب زدمصدایم را باال بردم تا به گوش همه

دونی که از بی، نظمی و شلوغ خبره مسعود؟! خوب میجا چه این -
 .آدبازی خوشم نمی

مسعود اخم وحشتناکی کرد و نگاهش را به چندین نفر که بین اعضا 
 :ایستاده بودند دوخت و همانند من با صدای رسایی گفت

شه به دنبال ها مربوط نمیگن به اونچند نفر اعتراض دارن. می -
 .م باشنخوایکارهایی که ما می

های نیشم را که بلند تر از همیشه بودند که پوزخندی زدم و دندان
 .نمایش گذاشتم

های تک تکشان را احساس به وضوح حبس شدن نفس در سینه
کردم. به پوزخندم جان دادم و چند قدم به سمت راست حرکت کردم 

 .و سپس همان مسیر را بازگشتم

گرفتم و با آزاد شدن  کتابی که در دست داشتم را به سمت مسعود
هایم از حجم سنگین کتاب نفسی گرفتم و سرم را به سمت دست

 .افرادم چرخاندم

کردند و بیشتر از باقی بچ می -نگاهم بر روی چند نفر که آرام بچ
 .اعضا ترسیده بودند ایستاد

دانستم کار خودشان بود و اکنون به دنبال راهی برای فرار خوب می
ای که از روی ترحم به گروهم راه ای سست ارادههآشامبودند، خون

 .کشیدندها داشتند افرادم را به بیراهه میداده بودم و اکنون همان

های آرامم را به سمت پنج نفری که بین افرادم ایستاده بودند کج قدم
 .آشام، مرد و زنکردم. دویست و پنجاه خون

زمانی که من، ما نه اها کار سختی بود به حتم کنترل کردن آن
 .فرمانده باشم
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نگاهم را به مسعود و سپس به سمت بهمن چرخاندم دو تن از افراد 
 .قدیمی و صد البته مورد اعتماد من

 :آرام رو به آن پنج نفر لب زدم

 .من آدم صبوری هستم -

 .بار حرفم را با لحن خشن ترس ادامه دادمپوزخندی زدم و این

که آشام صبوری هستم. اینگفتم من خونمیآخ نه اشتباه شد، باید  -
تو تمام این منطقه تنها من حکومت خودم رو دارم، جادوگرها و 

 ....ها و حتیگرگینه

کمی سکوت کردم، اکنون زمان خوبی نبود برای آشکار ساختن 
 :چیز پس ادامه دادمهمه

گیرن، همه به دستور من عمل بگذریم، همه از من فرمان می -
ه بیراهه بحاال پنج نفر از افراد خودم، دارن گروه من رو  کنن. ومی
 .کشنمی

ل صدای میالد بلند شد، یکی از همان پنج نفر به همراه برادرش تبدی
زی شده بودند و از همان ابتدا به دنبال راهی بودند تا بیشتر از چی

شد نه در مکانی که من که لیاقتش را داشتند داشته باشند، اما نمی
 .بودم

تونه باهاشون خواد میجا بریم، هر کس بهما تصمیم گرفتیم از این -
 .اری نداریمخوان بیان هم کبیاد، به کسایی که نمی

سرم را تکان دادم و نگاهم را به چشمانش دوختم. ترس در چشمانش 
گذاشت و با شجاعتی دروغین زد اما، غرورش را کنار نمیفریاد می

 .کرددر چشمانم نگاه می

مانم را ریز کردم و کمی سرم را به سمتش خم کردم. خودش را چش
 .فوراً عقب کشید و دست برادرش را که کنارش ایستاده بود فشرد

 .ای زدم و نگاهم را به میالِد متعجب دوختمقهقهه
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این شجاعت دروغینت یه جایی سرت رو به باد میده. مطمئن باش  -
 .کنممی اون روز من با لبخند جون دادنت رو تماشا

  .رو به مسعود چرخیدم و به درب سالن اشاره کردم
 .متوجه منظورم شده بود فوراً به سمت درب رفته و بازش کرد

دستانم را از هم باز کردم و به درب باز مانده سالن اشاره کرده، 
شد به راحتی تاریک خورد و میجا هم به چشم میجنگل از همین

 .شدن جنگل را دید
  :زدم به آرامی لب

خواد باهات بیاد، همین االن آزادین که برین، تو و هر کسی که می -
تک  -اما وقتی پات رو از این در بیرون گذاشتی میالد هم تو هم تک

 .اون افراد دیگه حق برگشت ندارید
 :سپس کمی صدایم را باالتر بردم و با فریاد لب زدم

جا ین االن از اینتونه همخواد میشنیدین چی گفتم؟ هر کس که می -
ای بره، اما دیگه راه برگشتی نیست، در ضمن من به گروه دیگه

شید از جنگل من هم دل توی جنگلم نیاز ندارم، وقتی از من جدا می
جا برگرده یا حتی توی جنگل بمونه، بکنید، تقاص کسی که به این

 .مرگه
خارج های بلند از سالن نگاهم را در چشمانشان چرخاندم و با قدم

توانستم به طور بهتر بود میشدم و به سمت عمارت رفتم. این
 .راحتی افرادم را بشناسم، کسانی که با من و بر علیه من بودند

ای که در اتاق بنا شده بود ایستادم. وارد عمارت شده و پست پنجره
ی اتاق را کنار کشیدم و بدون روشن کردن شمع یا چراغی به پرده

، منتظر بودم ببینم چه کسانی خواهند رفت و چه بیرون چشم دوختم
 .کسانی به من وفادار خواهد ماند

پنجره را گشودم وزش باد در اتاق پیچید و موهایم را به بازی 
 .گرفت. چشم بستم و به انتظار ایستادم
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تکشان حساب کرده بودم و  -انتظار رفتن افرادی که من روی تک
گرفته بودم. مطمئن بودم هیچ برایشان مقام و کار مشخصی در نظر 

ها را نخواهد پذیرفت. هر فرمانده دیگر اگر متوجه گروهی آن
زد، چرا که ها را پس میاند آنها از گروه من خارج شدهشد آنمی

  .هیچ کس خواهان جنگ با من نبود
کردند تا راهی برای ارتباط و متحد شدن با من بلکه همه سعی می

 .داشته باشند
ا به جنگل دوختم و منتظر آمدن افرادم ماندم، با خارج چشمانم ر

شدن میالد و پشت بندش متین برادرش پوزخندی زدم و نگاهم را به 
دیدم ها را به چشم افرادم میها دوختم، این آخرین باری بود که آنآن

ها کیوان و اشکان هم خارج و زین پس برایم دشمن بودند. بعد از آن
رایم عجیب بود حضور نداشتم رها بود. رها و شدند اما چیزی که ب

میالد عاشق و معشوق بودند و اکنون جدا شدنشان کمی عجیب به 
رسید، اما گویا این حماقت عشق را هم از میالد جدا کرده نظر می

  .بود
پوزخندم دوباره و دوباره جان گرفت و نگاه من به پنج نفر از 

نفر خارج شده بودند  اعضای تازه واردی که به دنبال آن چهار
  .افتاد

تا کنون نه نفر از دویست و پنجاه نفر گروه را ترک کرده بودند، 
 .خوب بود

گفتم؟! عالی بود. بیشتر افرادم به من وفادار بودند صبر کن! چه می
  .دادو این حس غرور را به من می

ترین حماقت عمرش را کردم، بزرگنگاهم را از میالد جدا نمی
 .ه بودمرتکب شد

ها و تمام توانست همراه من باشد و به بهترین مقاماو می
 .هایش برسد، اما خودش به بختش پشت پا زده بودخواسته
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ی باز مانده اتاق کردم تر کردم و پشتم را به پنجرهپوزخندم را عمیق
یدا و به سمت اتاق دالرام رفتم. آیدا هنوز هم به دنبال راهی برای پ

رسید، کتاب را از ها بود اما به جایی نمیوشتهکردن معنای آن ن
ه مسعود گرفته بود و با سر در آن فرو رفته بود. از تشبیهی که کرد

 .ام را جمع کردمفوراً خنده ام گرفت؛ امابودم خنده

دانستم چیزی خورده هایم را به سمت اتاق دالرام برداشتم، نمیقدم
دیده خارج شده بودم دیگر اورا نبود یا نه اما از زمانی که از اتاقش 

 .بودم

 .هایم را به سمت اتاق کج کردم و درب را آرام گشودمقدم

نگاهم بر روی مسعود که کنار تخت نشسته بود و دستش را بر روی 
کشید افتاد، درام مانند کودکی به خواب رفته بود و موهای دالرام می

 .کردمسعود در کنارش نشسته بود و نوازشش می

نظیر باشد اگر دختری که بر روی آن توانست بیصحنه می این
جا تخت به خواب رفته بود دالرام نبود و یا من به جای مسعود آن

 .نشسته بودم

ام ای خوردم. اخم را به چهرهبا فکری که از ذهنم گذر کرد یکه
افتاد. دالرام کسی نبود که بتواند گاه این اتفاق نمیمیهمان کردم. هیچ

 ر پانصد ساله من را پایان دهد و به غیر از آن من به دنبالانتظا
 .تری بودمهدف مهم

قدمی به عقب برداشتم تا از اتاق خارج شوم که صدای مسعود من 
 :را متوقف کرد

ندازه، همون قدر مظلوم، و همون قدر آرام و منو یاد خواهرم می -
تاریک ما  حاشیه. این دختر حیفه کیاشا، برای بودن توی دنیایبی

 .حیفه

سرش را به سمتم برگرداند. اشک نشسته در نگاهش قلبم را 
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کردم، تفاوتی بودم، شاید احساساتم را پنهان میفشرد. شاید آدم بیمی
توانستم ناراحتی دوستی که اکنون مانند شاید مغرور بودم اما، نمی

ر تبرادر دوستش داشتم را ببینم. نگاهش را به چشمانم دوخت و آرام
 :از قبل لب زد

تر از این بزار بره کیاشا، اون مال این دنیا نیست، اون پاک -
 .جا زنده بمونههاست که بتونه اینها و داستانحرف

 ...سرم را تکان آرامی دادم، با او موافق بودم اما

 .باهات موافقم مسعود، اون توی دنیای من خیلی غریبه -

از او شرمگین بودم، نگاه مشتاق مسعود به من دوخته شد، 
 :توانستم غم بیشتری در چشمانش ببینم. به آرامی ادامه دادمنمی

تونم از دستش بدم، درست تونم اجازه بدم که بره، نمیولی نمی -
خواستم به راهی بهم بده دالرام رو پیدا کردم. شبیه که من ازش می

 .شاید اون کلید من باشه

بار بود مسعود را در این حد نگاه مسعود رنگ باخت، برای اولین 
 :دیدمجدی و عصبانی می

تو فرهاد رو کشتی کیاشا، چون اون دالرام رو برای هدفش  -
فروخته بود. حاال چه تفاوتی بین تو و اون فرهاد هست، حرفی بزن 

م که دیگه نتونم دهنم رو باز کنم کیاشا، چیزی بگو که کامالً قانع
 .کنه

من و  هم حق با او بود، اما تفاوتی که بیننگاهم را به او دوختم، باز 
هایم خواستم دالرام را قربانی خواستهفرهاد بود مشهود بود. من نمی

 .خواستم از او کمک بگیرمکنم. تنها می

جوابی برای پاسخ به مسعود نداشتم، اما من کیاشا بودم؛ او هر 
 توانست چنین خشمش را بر منقدر هم که برایم عزیز بود نمیچه

هایم را در هم کشیدم. خیلی وقت بود کسی آن روی نشان دهد. اخم
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ام دیگر کیاشا را ندیده بود اما انگار دیگر الزم بود شخصیت اصلی
 .خصوص مسعودرا دوباره به افرادم نشان دهم، به

ام آشکار شود، تغییر دیدم را احساس اجازه دادم خشمم در چهره
های نیشم لند شدن دندانبا کردم. سرخ شدن مردمک چشمانم رمی

ها دست در دست هم داده بودند تا وحشت را در نگاه را، همه این
 .مسعود ببینم

 :با صدایی دو رگه که برای خودم هم غریبه بود لب زدم

 .جا کی رئیسهانگار همه شما فراموش کردین این -

 :هایش را باال گرفت و با صدای آرام اما رسایی گفتمسعود دست

وم باش کیا، بزار در موردش حرف بزنیم. من معذرت آر -
 .خوام، تند رفتممی

اش دوختم. سرم را کمی کج کردم و نگاهم را به چشمان ترسیده
 .صدایش دوباره خدشه بر اعصابم کشید

دونی که خودت اولین کیا، کاری نکن که بعداً پشیمون بشی، می -
کنی، پس آروم مینفری هستی که بعد این حالتت احساس پشیمونی 

 .باش

 .خواستم آرام باشمحق با او بود، اما نمی

آوردند چرا من برگزیده شدم. چه قدرتی به من باید همه به یاد می
طور تنها من داده شده بود که نام برگزیده را به من داده بودند، چه
ها آوردند سالدر تمام این منطقه حکم فرما بودم. باید به خاطر می

 .ها بخشیده بودمروزی که من جان تمام این افراد را به آن قبل را،

با صدای ضعیفی که از پشت سرم بلند شد سرم را زیر انداختم و از 
ای ی چشم به دالرام که چشمانش را باز کرده بود و با چهرهگوشه
 .کرد دوختمجب نگاهمان میآلود و چشمانی تعخواب

و صدایش کمی هوشیارتر از اش را از تخت جدا کرد آرام نیم تنه
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 :قبل شد

 زنید؟چی شده کیاشا؟ چرا داد می -

ه بدستانم یدون اراده من مشت شد، هیچ وجود دالرام در این اتاق را 
 .خود شده بودمگونه از خودبیخاطر نداشتم و این

ای که حتی ترسید، چهرهدید. نباید میام را با این حال مینباید چهره
های انداخت. از روی تخت بلند شد و قدمت میمسعود را به وحش

زد وج میتک حرکاتش م -ناموزونی به سمتم برداشت، درد در تک
شد. سرم را در جهت مخالف دالرام چرخاندم، و سوهان روحم می

ام گذاشت، نگاهم را به سمتش رویم ایستاد و دستش را زیر چانهروبه
 ....زد امابازگرداندم. تعجب و ترس در چشمانش موج می

 .دستش را پس نکشید

 .نگاهش را ندزدید، جیغ نزد، عقب نرفت

تعجب کرده بودم. او از من نترسیده بود، برعکس همیشه. ضربان 
قلبش منظم بود. دوباره در چشمانش نگاه کردم، هیچ ترسی در 

 .نگاهش نبود

 :لبخندی بر رویم پاشید و صدای آرامش در گوشم پیچید

اشا، نزار شیطان درونت به قلب مهربونی که این تو نیستی کی -
 .داری حاکم بشه، این توی واقعی نیستی

نگاهش را در چشمانم دوخت و دستش را ارام از گونه راستم جدا 
 وکرد. ناخداگاه دستم را جلو بردم و دستش را بین انگشتانم گرفتم 

 .اش برگرداندمبه جای قبلی

با صدای متجب مسعود کرد، گرمای دستانش وجودم را گرم می
 نگاهم را به او دوختم

 ...کیا، چشمت-

شدم. سرم را به سمت دالرام چرخاندم، ی منظورش نمیمتوجه
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 .دیدمها میتعجب و شگفتی را در نگاه هر دو آن

 .صدای دوباره مسعود من را نیز متعجب کرد

 .چشم راستت به حالت اول برگشته کیا، حتی دندون نیشت -

ام توانستم چهرهکه نمیباور کنم، برای اولین بار از آنتوانستم نمی
را در آیینه تماشا کنم افسوس خوردم. دست دیگر دالرام بر روی 

بار خودم هم احساس کردم، اراحم شدن  گونه چپم نشست و این
 .ام را دیدمخشمم را، کوتاه شدن دندان نیشم را، از بین رفتن سرخی

 :ت گرفتم و لب زدمآرام دستان دالرام را در دس

 .پس این راز توعه -

 سرش را با تعجب باال آورد و لب زد

 !راز؟ -

هایم شده بود به ارحامی سرم را تکان دادم و لبخندی که میهمان لب
 .را پررنگ کردم

 .تو تعادل منی دالرام، تعادل من -

 

نگاهم را از چشمان مهربان دالرام جدا کردم و به مسعود که هنوز 
 :دورتر از ما ایستاده بود دوختم چند قدم

های مساوی تقسیم کن، اون تعدادی که گفته بقیه افراد رو به گروه -
بریم، وسایل طلسم رو هم برای عمارت اماده بودم هم با خودمون می

 .کن

مسعود چشم بلندی گفت و قصد کرد از اتاق خارج شود، اما صدای 
ی ما را د، هر سهمهیب انفجاری که از سالن اصلی به گوش رسی

 .متوقف کرد

 :نگاه متعجب مسعود به سمتم بازگشت که لب زدم

 .از کنار دالرام تکون نخور -



 

 

 WWW.98IA3.IR 133 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

منتظر پاسخی از آن دو نماندم و به سمت سالن پذیرایی قدم تند 
 .کردم

فاصله زیادی نبود و با ورودم، موج بزرگی از انرژی را احساس 
 .شدکردم که هر ثانیه کمتر و دورتر می

 نگاهم به مه سیاه رنگی که در فضا پیچیده بود افتاد، حضور نیروی
 .کردمای را احساس میغریبه

ر نگاهم به آیدا افتاد که بر روی زمین افتاده بود و چندین کتاب د
که اطرافش به طور نامنظم روی زمین افتاده بودند. فهمیدن آن

رده ا، آیدا چه کانفجاری که رخ داد کار آیدا بود چیز مشکلی نبود ام
هایم را به سمت آیدا برداشتم و دستم را پیش بردم، به بود؟! قدم

هوش بود اما حال مساعدی نداشت. گلویش ورم کرده بود و رو به 
 .رفتسرخی می

نگاه اشک آلودش را در چشمانم دوخت و لب گشود تا چیزی بگوید 
 .گرفتاما حجوم مایع سیاه رنگی از گلویش راه صحبت و نفسش را 

فوراً سرش را به سمت پایین خم کرد و حجم زیادی از آن مایع از 
 .دهانش خارج شد

هایم را در هم کشیدم. با اندکی زور سعی کردم آیدا را بلند کنم اخم
 .که با دستانی ناتوان من را پس زد

شد سر چرخاندم و هایی که به ما نزدیک میبا شنیدن صدای قدم
 .دالرام و نگاه متعجب مسعود افتادنگاهم در چشمان ترسیده 

ها گرفتم و رو به ام بود نگاه از آنبا اخمی که هنوز میهمان چهره
 :آیدا لب زدم

 .کار کردی؟ یه چیزی بگوچی -

های پخش شده بر روی نگاهس را از چشمانم جدا کرد و به کتاب
ها رفتم که کتاب زمین دوخت، از او جدا شدم و به سمت کتاب
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های روی زمین باال آمد و قرمز رنگی از بین باقی کتاببزرگ و 
در دستم نشست، همان کتابی بود که آیدا گرفته بودم و به دست 

 .مسعود داده بودم، اما فراموش کرده بودم ان را پس بگیرم

ها شروع کردند به ورق خوردن، نگاهم را کتاب گشوده شد و صفحه
نم دهد. کتاب بر روی همان خواست چیزی را نشامی  به ایدا دوختم،

 .ای که کلمات عجیب و غریب نوشته شده بود ایستادصفحه

 .نگاهم را از صفحه گرفتم و به آیدا دوختم

 .کار کنمو بخونم، بگو چیتونم این خط رمن نمی -

کرد و ی افکارم را پاره میآمد رشتههایی که به سمتم میصدای قدم
 .دادنمیی فکر کردن را به من اجازه

 نگاهم را به دالرام دوختم که با تمرکز به کتاب چشم دوخته بود و
 .کلماتی را لب میزد

 :چشمانم را ریز کردم و نگاهش کردم که لب زد

 فهمی؟کجاش رو نمی -

دستم را بر روی کلماتی که با خطی عجیب نوشته شده بودند کشیدم 
 :که لبخند ریزی زد و صدایش در گوشم پیچید

 .یهشی، کامالً عادکه چیزی ازش متوجه نمیاین  -

 .سپس دستش را بر روی چند کلمه کشید و لب زد

این جمالت به زبان روتوکاس نوشته شده، اگه دقت کنی فقط  -
دوازده حرف هست که چندین و چند بار پشت سر هم تکرار شدن، 

شه. به خاطر این که این زبون فقط از همین دوازده کلمه تشکیل می
تا قبل از این که بیام به این جنگل کلی راجبش تحقیق کردم من 
 ...ولی

 .سکوتش خبر خوشی به همراه نداشت

 :زد لب زدمبا لحنی که کم تحمل بودنم را فریاد می



 

 

 WWW.98IA3.IR 135 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .جا چی نوشتهولی چی دالرام؟! بگو این -

 :سرش را به چپ و راست تکان داده و آرام لب زد

 ...ولیدونم من معنی همه این هارو نمی -

 .دستش را بر روی کلمات خط دوم کشید و ادامه داد

 .افزاییدل شب بیگجا نوشته بر محلول این -

ی هایم را تیز کردم و منتظر شنیدن ادامهدوباره سکوت کرد، گوش
حرفش بودم؛ مطمئن بودم همان طلسم بود، اما چه ربطی به حاِل 

 اکنون ایدا داشت؟

 .ید و لب زددالرام دستش را به خط سوم کش

 ....نوشته ریشه درخت و -

 :دستش را چند کلمه جلوتر برد و دوباره لب زد

 .یاه روییده از آنجا هم نوشته آب و گاین -

 .چشمانم را بستم، آب، چه آبی؟ آب و گیاه روییده از آن

 :آورد. نگاهم را به آیدا دوختم و لب زدمهیچ سر در نمی

 تونی راهی نشونم بدی؟میشه؟ طور حالت خوب میچه -

چشمانش را به نشان تأیید بر رپی هم گذاشت و کتاب مشکی رنگی 
 ورا با جادو در دستم گذاشت، مانند قبل کتاب در دستانم ورق خورد 

 .ای ایستادورق خورد و در صفحه

های مختلفی بر روی کاغذ نگاهم را به عنوان صفحه دوختم. شکل
 .ها نوشته نشده بودبرای آن کشیده شده بود و هیچ عنوانی

 :نکاهم را به آیدا دوختم که لب زد

 .بکش -

 و با دست به زمین اشاره زد. فهمیده بودم که باید چه کاری انجام
دانستم اگر من این کار را انجام دهم عملی خواهد شد یا دهم اما نمی

 .خیر
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 وقت کافی برای فکر کردن به این مسئله را نداشتم، نگاهم را به
 :مسعود دوختم و لب زدم

 .یه چیزی بیار که باهاش بتونم روی زمین بنویسم -

سرش را تکان داد و از سالن خارج شد، نگاهم را به فرش زیبایی 
های زمین را که بر روی زمین پهن شده بود و تنها قسمتی از پارکت

 :پوشانده بود دوختم و به آرامی رو به دالرام لب زدم

 .م کن تا این فرش رو جمع کنیمتونی کمکاگه می -

های سریع به سمتم آمد و دستش را به سمت فرش آورد که با قدم
اش افتاد، پاک زخم نگاهم به بانداز بسته شده بر روی دست و شانه

 .او را فراموش کرده بودم

 :فوراً دستش را پس زدم و آرامتر از قبل گفتم

کاری کنی برو کنار  بود، الزم نیستنخوام اصالً یادم معذرت می -
 .آیدا

تعجب در نگاهش جایش را به محبت داد و لبخند ریزی بر رویم 
 .پاشید

نگاهم را از او و لبخندش گرفتم و به سمت آیدا چرخاندم سرش را 
اش کرد که چهرهای میبر دیوار تکیه داده بود و هر از گاهی سرفه

رخی ر لحظه بیش از قبل روبه سبرد، گلویش هرا در هم می
شد، هنوز هم ادامه رفت و مایع سیاهی که از دهانش خارج میمی
 .داد

اش قرار داد و دالرام به سمت آیدا رفت و دستش را بر روی شانه
 .چیزی زمزمه کرد

هایی نه چندان سریع به سمت سپس فوراً از جا بلند شد و با قدم
 .ها قدم تند کردروی اتاقراه

کردن فرش شدم، باید فوراً این  خیال او شدم و مشغول جمعبی
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 .گذاشتیمدردسر را دشت سر می

 .هایم صبر کنمتوانستم بیش از این برای رسیدن به خواستهنمی

 .شدمکردم و سپس از این اسارت آزاد میباید کلید راهم را پیدا می

 :ناگهان پوزخندی زدم و بدون اراده با صدایی رسا لب زدم

 .فرهادش میرسهاون وقت دالرام هم به  -

ی نامفهوم آیدا تازه محیط پوزخندم جان گرفت، اما با شنیدن زمزمه
 .اطرافم را درک کردم و نگاهم را به چشمان متعجبش دوختم

 .خیالی بزنمسرم را چرخاندم و سعی کردم خودم را به بی

شد، جامی شنیدم که به آیدا نزدیک میهای دالرام را میصدای قدم
ای رنگی بود که بوی سر ریز از ماده قهوه که در دست داشت

ام را چین توانستم استشمام کنم. بینیعجیبش را از این فاصله هم می
نده دادم و نگاهم را به دستانش دوختم، گویا سوالم را از چشمانم خوا

 :بود که لب گشود

تونه یکم دردش رو کمتر کنه اما، این و سینا برام گذاشته بود، می -
 .مونهدن مرهم روی غده میمثل مالی

 .سرم را زیر انداختم، مالیدن مرهم بر روی غده

که حال  پوزخندم دوباره جان گرفت. چشمانم را به دالرام دوختم
داد. آیدا گویا کنار آیدا نشسته بود و به آرامی دارو را به خوردش می

که واقعاً کمی دردش آرام گرفته باشد چشمانش را بر هم گذاشت و 
 .را دوباره بر دیوار تکیه داد سرش

اش گرداندم و به دالرام اشاره کردم نگاهم را در چهره رنگ پریده
های آهسته به سمتم تا سمتم بیاید، به آرامی از جا بلند شد و با قدم

 .آمد

دانستم خودش هم هنوز به بهبودی کامل نرسیده بود اما، خوب می
 .حال بهتری نسبت به آیدا داشت
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 .ایستاد و نگاهش را به چشمانم دوختکنارم 

 :لب گشودم

گم چند تا ساک ای که نیاز داری بردار. به مسعود میهر وسیله -
هایی که به همراهت کوچیک بهت بده، فقط فراموش نکن وسیله

 .دت بتونی حملشون کنیای باشه که خوآری باید به اندازهمی

ل نگاهم کرد. بدون سرش را آرام تکان داد و با چشمانی پر از سوا
 :ی از جانب او باشم دوباره لب گشودمکه منتظر حرفآن

اید بقراره برای یه مدت شاید طوالنی از عمارت بریم، البته قبلش  -
 ...حال ایدا بهتر بشه و

سکوت کردم، الزم نبود او باقی ماجرا را بفهمد. تا همین جا هم 
یدن به هدفی از ای رسدانست قرار است برکافی بود. همین که می

 .جا برویم، خودش اطالعات کاملی برای دشمنان من بوداین

 .دشمنانی دیرینه

دالرام بدون سوالی اضافه سرش را زیر انداخت و به سمتتک 
ای از سالن قرار داشت حرکت کرد. نگاهم را به صندلی که گوشه

درپی پیش آمده بود که حتی قدر اتفاقات پیاطراف دوختم، آن
کرده بودم راجبع چیدمان جدید عمارت سوالی از دالرام  فراموش

 .بپرسم

هایم را به سمتش گرداندم و به آرامی سکوت ایجاد شده بینمان را قدم
 :شکستم

 !از چیدمان جدید خوشت اومد؟ -

با سکوت در چشمانم نگاه کرد و پس از چند ثانیه نگاهش را کوتاه 
 .در فضای سالن چرخاند

هایش را باال انداخت و دستانش نداشته باشد شانهگویی سوالم پاسخی 
 .را در هم قالب کرد
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پوزخند کجی زدم و قدمی به عقب برداشتم. بیش از حد به این 
پرسیدم؟ چه دخترک حساس شده بودم. چرا باید نظرش را می

 !ای داشت برای من؟معنایی داشت؟ دانستن نظر او، چه فایده

هایم را به سمت درب فشردم و قدمبا خشم دستم را به ران پایم 
 :خروجی عمارت برداشتم که صدای آرامش پاهایم را متوقف کرد

 .تونست خیلی بهتر باشهمی -

های نیشم را به نمایش پوزخندم را جان دادم و در حالی که دندان
 :شیدمکگذاشتم دستم را بین موهایم می

دکوراسیون  ل وگآشامه دالرام. انتظار جا عمارت یک خوناین -
 صورتی رنگ که نداشتی، درسته؟

هایم دوخت، بزاق دهانش را بلعید، باز هم نگاهش را به لب
هایم افتاده بود و صدایش را فراموش کرده بود. چشمانش به دندان

هایش مانند همیشه مانند ماهی بیرون افتاده از لب تکان لب
 !بود؟ خوردند اما، صدایش کجا رفتهمی

سعود کنارم چشمانم را از دالرام گرفتم و به سمتش با ایستادن م
ای را در دستانم قرار داد و صدایش سکوت سالن را بازگشتم، کیسه
 :در هم شکست

 .یادچند تا گچ و مداد فقط تونستم پیدا کنم، امیدوارم به کارت ب -

سرم را آرام تکان دادم و درب کیسه را گشودم. تکه کوچکی از 
اده بود را دوباره رون کشیدم و کتابی که آیدا دهای داخلش را بیگچ

در دست گرفتم. نگاهم به شکل ستاره مانندی افتاد که در باالی 
 .صفحه حک شده بود

شروع به کشیدن آن بر روی زمین کردم، از همان ابتدا نیرویی که 
کردم، سنگینی فضا هیچ عادی در فضا ایجاد شده بود را احساس می

 .کردرا هم دچار استرس می نبود و حتی وجود من
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ای از زمین جدا کردم و به آیدا دوختم. چشمانش نگاهم را برای ثانیه
حالی بر دستانم دوخته بود و در انتظار پایان کارم بود. هر را با بی

کرد و حجم زیادی از آن مایع سیاه رنگ، از ای میچند ثانیه سرفه
 .ریختدهانش بیرون می

بر روی او بود دشوار نبود، اما کدام  فهمیدن این که طلسمی
 که آیدا دومین نفر باشد؟ ای طلسم شده بودساحره

های بعدی ستاره عجیب خنده دار بود. دوباره مشغول کشیدن ضلع
 .داخل کتاب شدم

 .حرکت دالرام به سمت آیدا را دیدم اما واکنشی نشان ندادم

 .ضلع آخر را هم کشیدم و نگاهم را باال آوردم

های داخل دستش باالی سرم ایستاده بود و با چشمانی رام با شمعدال
 .ریز شده به شکلی که بر روی زمین کشیده بودم خیره شده بود

های در دستش و سپس چشمانش دوختم، سوالم را نگاهم را به شمع
 :از نگاهم خواند و آرام لب زد

 .آیدا گفت بهشون نیاز داری -

 دستم را به سمتش دراز کردم اما قبل ازآرام سرم را تکان دادم و 
ها را از او بگیرم کنارم نشست و خودش دست به که بخواهم شمعآن

 .کار شد

 .دادع ستاره قرار میها را در هر ضلبه آرامی شمع

 .مسعود نیز به جمع ما پیوست و جعبه کبریتی از جیبش بیرون کشید

گرفت قرار می های ستارههر شمعی که توست دالرام بر روی ضلع
 .شدتوسط مسعود روشن می

شد. کتاب را تر میلحظه به لحظه تحمل انرژی حاکم در فضا سخت
پرسیدم قدم بعدی ما بین دستانم گرفتم و به سمت آیدا رفتم. باید می

 .چه خواهد بود
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 «دالرام»

 

شد، ای توقف بر سرمان نازل میاتفاقات پشت سر هم و بدون لحظه
ای به دنبال کمی هیجان بودم و از زندگی بدون دقدقهدر تمام عمرم 

های اندکم را کردم، اما حال حاظر بودم تمام داشتهکه داشتم گله می
بدهم و به همان زندگی در نادانی ادامه دهم، حاضر بودم ندانم 

توانستم موجوداتی مانند آیدا و فرهاد و مسعود؛ وجود دارند اما، نمی
 .خبر باشمشته باشد؛ یا من از او بیبگویم کیاشا وجود ندا

من در تمان عمر عالوه بر هیجان خواهان امنیت بودم، کدام دختر 
 فر دوم باشم؟نکه من بخواهم   تنهایی امنیت داشت،

 .بدون خانواده، بدون سر پناه

هایش سرخ شده بود نگاهم را در چشمان سرخش دوختم، باز هم تیله
های نیش د. من تنها از آن دنداناما هنوز هم برایم ترسناک نبو

 .شدندترسیدم که زمان نگاه کردن در چشمانم بلند تر میمی

کرد و کیاشا به ها را روشن میمسعود کنارم نشسته بود و شمع
. از این همه نزدیکی که بینشان بود احساس سمت آیدا رفته بود

 .م نداشتمای برای خودم هخوشایندی نداشتم، اما حتی دلیل قانع کننده

کیاشا گفته بود عازم سفری شاید طوالنی هستیم. خوشحال بودم که 
شوم اما مطمئن از این عمارت یا بهتر بگویم این جنگل دور می

های استوار نبودم رفتنم درست خواهد بود یا خیر. نگاهم را از قدم
شدند گرفتم و به مسعود کیاشا که از من دور و به آیدا نزدیک می

 :دادم

 !دونی قراره کجا بریم؟تو می -

سرش را به آرامی تکان داد و نگاه مهربانش را به سمتم چرخاند. 
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 :صدای آرامش ترس را از دلم بیرون انداخت

طور، پس الزم نیست نگران باشی؛ من مواظبتم، کیاشا هم همین -
 .فقط کافیه کنار یکی از ما بمونی

طول سفر حضورم را مطمئنا کیاشا کسی نبود که بخواهد در تمام 
خواست آیدا را به همراه داشته در کنارش تحمل کند. شاید هم می

 .ی من بودباشد پس، قبول همراهی مسعود بهترین و تنها گزینه

 !کنیم؟دونی کی حرکت میمی -

دستش را بین موهایش کشید و نگاهم را به آیدا و کیاشا دوخت و 
 :پاسخم را به آرامی زمزمه کرد

 .کار این رومئو و ژولیت تموم بشه هر وقت -

داد. کیاشا و آیدا عاشق هم بودند. اما شنیدن پاسخش آزارم می
 !طور ممکن بود؟چه

نگاه ناباورم را به مسعود دوختم که پوزخندی زد. صدایش دوباره 
 :هایم پیچیدمانند ناقوس مرگ در گوش

گه ا کنه؟! درحالی کهکنی چرا کیاشا داره کمکش میفکر می -
 .کردای بود حتی نگاهش هم نمیشخص دیگه

ن اما کیاشا من را هم از خطر نجات داده بود. نه یک بار بلکه چندی
اش پناهم داده بود، زمان بار، قول داده بود مراقبم باشد، در خانه

 ...ترس مرا به آغوش کشیده بود. گفته بود من تعادل او بودم اما

فشرد، نگاهش با نگاه او گره را میهایش بازو های آیدا اکنون، دست
خورده بود و من چه کودکانه منتظر بودم مسعود بگوید حرفش 

 .ای بیش نبودهشوخی مسخره

 

شد. قلبم در نگاهم تنها بر روی کیاشا نشسته بود و از او جدا نمی
کردم، مطمئن بودن عاشق او شد و من درکش نمیسینه فشرده می
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جا آمده بودم و هزاران بالیی که بر ایننیستم، من برای فرهاد به 
داد که مانند هامی به کیاشا نگاه سرم آمده بود تنها اجازه آن را می

 .کنم اما عشق، مطمئن بودم جایی میان ما نداشت

کیاشا به زحمت آیدا را از روی زمین بلند کرده و به سمت طرحی 
ات آیدا ک حرکت -که بر روی زمین کشیده بود آورد. درد را در تک

توانستم نگرانش باشم. مانند کودکی کردم اما دیگر نمیاحساس می
که خواهان تمام توجه مادرش است من هم خواهان تمام توجه کیاشا 

نسبت به خودم بودم. توجهی که اکنون نصیب آیدا شده بود و بر 
 .کشیداعصابم خدشه می

رفت، با ها گآیدا جایی کنار ستاره نشست و دستش را بر روی شمع
ها اوج گرفت و بادی که در فضای بسته عمارت این کار شعله شمع

پیچید ترس را بر دلم انداخت، مسعود فوراً خودش را به من رساند 
 ا به ماو دقیقا کنارم ایستاد. نگاهم به کیاشا افتاد که با اخم نگاهش ر

خواستم دوخته بود. با دست اشاره کرد تا به سمتش برویم اما نمی
 .ش از این به آیدا و نیروهای شیطانی اش نزدیک باشمبی

دستم توسط مسعود فشرده شد و از افکارم بیرون کشیده شدم، در 
 کنار هم به سمت کیاشا رفتیم و نگاه من بر روی متنی کشیده شد که

کشید اما چیزی که برایم قابل درک نبود آیدا بر روی زمین می
د، بلکه خونی بود که آیدا با ودنهای باستانی بر روی زمین نبنوشته

 .نوشتآن بر روی زمین می

 .ها فاصله داشتیمتنها چند قدم از آن

ی از همان ابتدا نیروی این محیط را احساس کرده بودم اما حال، گوی
چیزی در حال تماشای من بود که قادر به دیدنش نبودم. هر چه که 

تر را بزرگ لمدداد بلکه ترس در بود احساس خوبی به من نمی
 .کردادن را از پاهایم سلب میکرد و توان ایستمی

 :هایم پیچیدصدای مسعود در گوش
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فهمن و ازش ها ترس رو میاجازه نده ترس توی دلت بیاد، اون -
 .کننتغذیه می

حرفش نه تنها دلم را آرام نکرده بود بلکه بیش از قبل رعشه بر 
ترسیدم، فلسفه خودم هم می جانم انداخته بود و حال من حتی از ترس

 .عجیبی داشت ترس از ترسیدن

کردم تا زودتر به کدام پزشک مشاور یا روانشناسی باید مراجعه می
 !کردم؟از شر این ترس رها شوم؟ چه باید می

ام از افکارم بیرون کشیده شدم با نشستن دست سنگینی بر روی شانه
 پیچید، چشمانم راام و در آغوشی فرو رفتم، بوی عطرش در بینی

ام بر های یخ زدهای بر هم گذاشتم. آرام گرفته بودم، دستبرای ثانیه
هایم های سرد او بر دور شانهاش قرار گرفته بود و دستروی سینه

با  پیچیده شده بود. با تمام سرمای جسمش اما گرما را بر قلب و جانم
 .بودنش هدیه کرده بود

های سرخش دوختم. آرام قدمی عقب لهنگاهم را باال آوردم و در تی
هایم انداخت، کدام پزشک و دارویی رفت و دستش را بر دور شانه

کس توانست به این سرعت حالم را بهبود بخشد؟ هیچمی
 .کس غیر از اوتوانست، هیچنمی

هایم کیاشا در سمت راستم ایستاده بود و دستش هنوز بر دور شانه
، را به ما رساند و در سمت چپم ایستادپیچیده بود. مسعود هم خودش 

با  آیدا گویا کارش تمام شده بود. چندین کتاب در اطرافش چیده بود و
 .کرد تا کنارش بروددست به کیاشا اشاره می

ی دیگری نداشتم، خواست از او جدا شوم اما گویا چارههیچ دلم نمی
 .آوردمسر از کارهای آیدا در نمی

تر این اتفاقات تمام شود و دم هر چه سریعکرفقط در دل آرزو می
 .بتوانم از این عمارت خارج شوم
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نم کیاشا که گویا از تنها ماندم آشفته بود نگاه نگرانش را در چشما
دوخت، با پیچیدن دست دیگری بر دور مچ دستانم نگاهم را به 

چشمان مهربان و مطمئن مسعود دوختم، کیاشا هم گویا راضی شده 
های آهسته به رامی حلقه دستش را آزاد کرد و با قدمبود که به آ

کردم شخصی سمت آیدا رفته و در کنارش جای گرفت. احساس می
ینم توانستم او را ببکه نمیکند و اینها به من نگاه میاز دور دست

 .کردوجودم را آشوب می

ای افتاد و مایع غلیظ و چسبندهبار به سرفه میآیدا هر چند دقیقه یک
ای مانند خون اما به رنگ سیاه، با ریخت؛ مایعاز دهانش بیرون می

های آیدا که آغشته به آن ماده شده انزجار نگاهم را از لباس و لب
 .بود گرفتم و به اطراف دوختم

کرد، کردم، نگاهی که بر رویم سنگینی میباز هم احساسش می
بود و هر ثانیه ام برخواسته دردی که دوباره و دوباره از قفسه سینه

های آیدا گرفت، دور بودن کیاشا و دستانش که بر روی شانهجان می
نشسته بود، هر مدام دست بر دست هم داده بودند تا طاقتم را طاق 

 .کنند

نگاهم را به سمت مسعود چرخاندم، با چشمانی سرد که کویا روحی 
که  کرد، فشار آرامی به دستش وارد کردمنداشت به اطراف نگاه می

 نگاهش را به سمتم برگرداند و لبخندی زد، دیگر تحمل این مکان را
 .گرفتنداشتم، سنگینی فضا جانم را می

 :ارام لب زدم

 .خوام برگردم اتاقممی -

گویا کیاشا نیز صدای آرامم را شنیده بود که به سمتمان بازگشت، 
ایی که هر کدامشان لب گشوده و چیزی بگویند آیدا با صدقبل از این

های خونین شروع کرد به خواند با فریاد کلماتی بلند و در میان سرفه
 .انداختکه عجیب رعشه بر جانم می
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دست مسعود که بر روی مچ دستم پیچیده بود را پس زدم و با 
شد دویدم، ها ختم میرویی که به اتاقهای بلند به سمت راهقدم
 تخت پناه بگیرم، مانند هایوم و در زیر ملحفهخواستم به اتاقم برمی

کردم اگر در زیر پتوی ها در کودکی که احساس میهمان موقع
تواند آسیبی به نازک و کوچکم پنهان شوم دیکر هیچ موجودی نمی

 .من برساند

خواستم برگردم و کرد اما نمینگاه کیاشا بر رویم سنگینی می
خواستم از یا مرو کج کردم. تنههایم را به سمت راهنگاهش کنم، قدم
آور خارج شوم. از سنگینی نگاهی غیر از کیاشا این فضای خفقان

 .خالص شوم. اما بخت هم با من همراه نبود

چند قدم مانده بود تا به راهرو برسم، صدای آیدا دیگر به گوش 
های پی در پیش ادامه داشت. با رسید اما هنوز هم سرفهنمی

شدم. باورش سخت بود برخوردم به جسم محکمی یه عقب پرتاب 
 .اما، گویی داخل یک گوی گیر افتاده بودم

رویی دوخته شد که با یک قدم فاصله از من قرار داشت نگاهم به راه
هایم نشست از اما توانایی رسیدن به آن را نداشتم. اشکی که بین مژه

امنی بود که در جانم نشسته بود. همیشه و همه جا احساس نا
وقت موفق نبودم، به راحتی ترس در م اما هیچخواستم قوی باشمی

 یی بدتر این مکان برای ترسیدن؟نشست و چه جادلم می

ر کیاشا به سمت آیدا رفت و کتاب را از دستانش بیرون کشید، این با
شکست، کلماتی که با صدای او بود که سکوت اطراف را در هم می

رویم سنگینی ان مسعود که بر برد و نگاه نگرصدای بلند نام می
 .کردمی

انداخت. به سمت ام نشست رعشه بر جانم میدستی که بر روی شانه
ها که با چشمانی گشاد کیاشا و آیدا چرخانده شدم. با دیدن هر سه آن

 .کردند متوجه شدم که چیز خوبی در انتظارم نیستشده نگاهم می
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ا احساس رها حرکت کنم کرد به سمت آننیرویی که وادارم می
 .کردمکردم اما هیچ جسمی را در پشت سرم احساس نمیمی

 .کشیدند وجودم پرسه میزد و خدشه بر روانم میب -ترس در بند

وقت به خودم گاه هیچگشتم، آنکاش تنها چند ماه به عقب باز می
 .دادماجازه دوستی با فرهاد و آمدن به این جنگل لعنتی را نمی

ی ، آیدا جانم را گرفته بود. یا زناصال کاش همان روز اول در کلبه
جا ایستاده شد. اما اکنون من اینکه برای کشتنم آمده بود موفق می
 .بودم، با هزاران کاش و ای کاش

نگاهم را به چشمان کیاشا دوختم، نگاهش هیچ چیزی از احساساتش 
کرد، کامالً بر عکس من. چشمانش را روی هم را آشکار نمی

 :دیدمگذاشت و لب زدنش را 

 !نترس -

ترسیدم؟ مرگ برایم مهم طور نمیدانستم، اما چهترسیدم، مینباید می
 .از حد برایم مهم بود گونه بمیرم بیشکه چهنبود اما این

های سرخش به چیزی که به دور در چشمانش زل زدم، مردمک
دیدم. کرد، خشم را در نگاهش میگردنم پیچیده شده بود نگاه می

 .ه از پشت سرم بلند شد، موهای تنم را سیخ کردصدای ضمختی ک

 .انداختصدایش زنگ داشت و رعشه بر جانم می

 .توانستم او را ببینم اما سیاهی وجودش دورم را گرفته بودنمی

ای دردناک به سمتمان آمد. از حجوم آیدا با دستانی لرزان و چهره
گفته افکار زیادی که در سر داشتم متوجه حرفی که شخص مجهول 
 بود نشده بودم، اما حرفی که آیدا به او زد. بیش از قبل فکرم را

 .مشغول کرده

هام رو بهت وقت من هم خواستهاون دختر رو رها کن، اون -
 .تونی به دنیای خودت برگردیگم، بعد میمی
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هایم را بگیرم، کاش توانستم گوشصدایش دوباره بلند شد، کاش می
 .شد صدایش را نشنوممی

 !تو مالک آرزو نیستی -

چشمان ناباور آیدا به پشت سرم دوخته شده بود، هیچ سر در 
 . منظورشان از آرزو و مالکش چه بود؟آوردمنمی

 «کیاشا»

 

دیگر مطمئن شده بودم که دالرام، دردسر را به سمت خودش جذب 
 .کردمی

 به موجودی که پشت سر او ایستاده بود و گردنش را گرفته بود نگاه
ای از سیاهی دم. چشمان زردش را به آیدا دوخته بود، هالهکر

ای شد. تنها هالهاطرافش را پوشانده بود و ویزی از پاهایش دیده نمی
 .اش در معرض دید بودمحو، از باال تنه

 .مانند شبحی در پشت دالرام ایستاده بود

 :صدای مخوف و زنگ دارش در گوشم پیچید

 !تو مالک آرزو نیستی -

ناباور آیدا به اول به او و سپس به سمت من بازگشت. وحشت  نگاه
 .دیدم اما باز هم کاری از من ساخته نبودرا در نگاه دالرام می

 .کردمباید راهی برای خالصی از این مشکل پیدا می

دانستم چاره کار چیست، من حتی متوجه منظور او از آرزو اما نمی
 .نشده بودم

 :بلند شدصدای متعجب و عصبی ایدا 

خوام نفرینت من تورو احضار کردم، اما بهم آسیب رسوندی، می -
 .رو از روی من برداری

پس درست حدس زده بودم، او بود که ایدا را به این حال دچار کرده 
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 .بود

 .تو مالک آرزو نیستی -

یکرد و هر بار بیش از قبل برایم سوال تنها حرفی که او تکرار م
 !مالک آرزو؟می، شد همین بود، 

 :نگاهش این بار به جای آیدا بر روی من نشست

 !درخواستت از من چیه؟ -

 !کردم؟شدم، باید درخواستی میمتوجه نمی

 مگر تنها بهبودی آیدا و رها کردن دالرام کافی نبود؟

با سوزشی که بر روی ساق دستم احساس کردم نگاهم را از چشمان 
اش نه چندان عمیق ایجاد زرد رنگش گرفتم، بر روی دستم سه خر

 .شده بود

این جادوی اجازه   درک این که جادو در کار بود دشوار نشود اما،
 .دادبهبودی به زخمم را نمی

نگاهم را به سمت آیدا چرخاندم که با خشم به خراشیدگی پوست 
 .دستم نگاه میکرد

ام چشم از او گفتم. چشمان ترسیده و لبریز از اشک دالرام به چهره
خته شده بود، برای دومین بار اما این بار با صدایی که به دو

 :هایش برسد گفتمگوش

 !نترس -

که بخواهد حرفی در پاسخ به من بگوید دوباره صدای قبل از آن
 :موجودی که اکنون فهمیده بودم چیست بلند شد

 .درخواستت رو بگو -

اد که همان توانستم سه خواسته داشته باشم، نگاهم را آیدا افتتنها می
هایش حالش را بدتر لحظه دوباره به سرفه افتاد، گویا حرف زدن

 .آوردکرده بودند که این بار مقدار بیشتری از آن مایع را باال می
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 :نگاهم را برگرداندم، آرام لب زدم

 .خوام نفرینت رو برداریمی -

 جانی برای بعد آیدا مانند جسم بیرها شدن دالرام را دیدم و ثانیه
 .روی زمین فرود آمد

هایم را به سمت دالرام برداشتم و فوراً جسم لرزان و نحیفش را قدم
 .به آغوش کشیدم

افتاد، نه تا زمانی که من کنارش بودم. نباید برایش اتفاقی می
 .هایم قالب کرددستانش را به آرامی باال آورد و بر روی شانه

ه او را دیده ک کردم. درست از روزیسرمای بدنش را احساس می
 .بودم حتی یک روز آرام هم نداشت

از سالم بودنش مطمئن شده بودم، درحالی که هنوز هم او را در 
هایم را آرام به سمت آیدا برداشتم؛ مسعود کنارش آغوش داشتم قدم

 .کردنشسته بود و مایع خشک شده بر روی صورتش را پاک می

 پاشید. نگاهمان با هم گره خورد و لبخندی بر رویم

ه در کنار آیدا جای گرفتم، ورم گلویش کامالً از بین رفته بود و ب
لطف مسعود صورتش تمیز شده بود. به ساق دستم چشم دوختم، 

ها بسته شده بود و گویی کسی از غیب آمده بود و بر یکی از شکاف
 .دستم بخیه زده بود

باز زخم بسته شده دیگر سوزشی نداشت اما دو زخم دیگر هنوز سر 
 .لخته شده بود های خون بر رویشانبودند و قطره

توانستم ها گرفتم، اکنون دو آرزو مانده بود که مینگاهم را از آن
 .جاطلب کنم اما نه االن و در این

گشت و اش بر میچهره آرام رنگ بر -نگاهم را به ایدا دوختم آرام
 .خوردهای ریزی میهایش تکانمژه

 .گردنش بردم و سرش را از زمین فاصله دادم آرام دستانم را زیر
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مسعود فوراً به سمتم آمد و دستش را بر روی دستانم قرار داد، 
 :صدای آرام و در عین حال مضطربش در گوشم پیچید

 .کنممی رم افراد رو راهیبرمش تو اتاق، بعد میمن می -

برای سرم را آرام تکان دادم و از جا بلند شدم، باید همه چیز را 
کردم، اما خیلی راه بود تا رسیدن سفری که پیش رو داشتیم آماده می

 .به هدفی که به دنبالش بودم

اد با ناپدید شدن مسعود و آیدا و چندی بعد پیچیدن صدای هیاهوی افر
ها اقدام کرده بود. خوب متوجه شدم که مسعود برای فرستادن آن

از این بابت کمی خیالم  ه منطقه بفرستد وبدانست کدام افراد را می
راحت بود. اما قبل از رفتن باید طلسم محافظ عمارت را اجرا 

کردم و به افرادی که امیر در اطراف جنگل دیده بود رسیدگی می
 .کردممی

 :نگاهم را به آیدا دوختم

لت برو تو اتاقت، کنار آیدا بمون تا من یا مسعود نیومدیم دنبا -
 !بیرون نیا. متوجه شدی؟

های آرام از ش را یه آرامی تکان داد و نگاه را دزدید، با قدمسر
 .سالن خارج شد

 .ای پاک کنماکنون وقتش بود تا دوباره جنگلم را از هر غریبه

به سمت خروجی عمارت رفتم. باز هم باید قدرتم را به رخ دشمنانم 
کس دادم هیچام را نشان میکشیدم، باز هم باید خود حقیقیمی
 .جا تنها من قدرت مطلق هستمنست حریف من باشد. اینتوانمی

 

هایی که گاهی از همان ابتدا که وارد جنگل شده بودم متوجه عالمت
تر نیرویی بود شدم. چیز عجیببر روی درختان هک شده بود می

 .شدکه روی درختان دارای عالمت احساس می
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ها نگذشتم و دستم را بر روی تنه های آاز کنار درختان می
کشیدم. با هر لمس نیرویی که درختان را احاطه کرده بود از بین می
 .شدباره بر روی درختان هک میرفت و مهر من دومی

جا برای من بود. چه کسی جرعت کرده یود بر روی جنگل من این
 .طلسم اجرا کند

 .اجازه به قلمرو من را داشتاصالً چه کسی جرعت ورود بی

 .مآوردباید سر در می

 .ها کج کردمقه گرگینههایم را به سمت منطقدم

دیدم. در مدتی که من غافل بودم او تمام مدت در باید امیر را می
آوری اطالعات بوده پس، این بار بیشتر از من راجبع همه حال جمع

 .چیز خواهد دانست

 .تر کردمهایم را سریعقدم

از رفتنم باید  این جنگل بیش از هر چیزی برایم اهمیت داشت، قبل
 .شدماز امنیتش مطمئن می

 

ها مصادف بود با برخوردم با حسام، گویا ی گرگینهرسیدنم به منطقه
این پسر قرار بود همیشه سر راه من سبز شود. ایستادم و به گرگ 

ای رنگش چشم دوختم، مطمئن بودم امیر افرادش را برای قهوه
که منتظر و بدون آنکشیک در جنگل فرستاده. پوزخندم جان گرفت 

ی امیر حرکت کردم؛ آمدنش را به واکنشی از او باشم به سمت خانه
ی کردم. سرعتم را بیشتر کردم و وارد منطقهدنبالم احساس می

. سرعتم را ی امیر کامالً مقابل دیدم بودعاری از درخت شدم. خانه
 .اش رفتمهای آرام به سمت درب ورودی خانهکم کردم و با قدم

ی امیر، در نگاهم را به اطراف دوختم. چندین نفر از اعضای گله
 .کردنداطراف ایستاده بودند و با خشم نگاهم می
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ها هر چند که ما در صلح بودیم، اما من بدترین دشمنی بودم که آن
 .توانستند داشته باشندمی

ی امیر را باال رفتم و چند ضربه آرام بر در ی منتهی به خانهدو پله
ارد کردم. چندی بعد در توسط امیر گشوده شد و صدایش در گوشم و

 :پیچید

که در بزنی بوت رو احساس خوش اومدی کیا، بیا تو؛ قبل از این -
 .کرده بودم

هوده نداشتم و های بیی دادن صحبتای به ادامهداخل رفتم، عالقه
ز چه کسی در اطرافم بود که این را نداند. امیر هم منتظر پاسخی ا

من نماند و به سمت میزی که در آشپزخانه قرار داشت قدم برداشت. 
 :دوباره صدایش سکوت خانه را در هم شکست

آشام هارو ندارم، چای ی خونجا نوشیدنی مورد عالقهمتأسفانه این -
 یا قهوه؟

 :پوزخندی زدم و نگاهم را به چشمانش دوختم

 !؟ه قهوه بخوره امیرآشامی رو دیدی ککدوم خون -

لبخندی که زد، بیشتر از روی تمسخر بود. نگاهم را از چهره بشاش 
 .و شادش گرفتم؛ دیگر وقت اضافی نداشتم

بگو امیر، این مدت چی فهمیدی؟! راجبع افرادی که گفتی توی  -
 .جنگل بودن

 .زودتر منتظر بودم بیای دنبال جواب -

دو فنجان های آرام در حالی که سرم را به سمتش چرخاندم، با قدم
 .قهوه در دست داشت به سمتم آمد

های ها را بر روی میز مقابلم قرار داد و با همان قدمیکی از فنجان
رویم بود رفت، تحمل این همه آرام به سمت مبل راحتی که روبه

 .صبر را نداشتم
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 .هایش زل زدمیدم و به چشمهایم را در هم کشاخم

م از کدوم قبیله هستن یا از کجا دونآشام هستن کیا، نمیها خوناون -
 .اومدن

 :کمی خودم را جلوتر کشیدم

 ...چند نفر از افرادم از من جدا شدن، شاید تو -

 :حرفم را قطع کرده و شروع به صحبت کرد

 .ها فرق دارننه کیا، اون -

فهمیدم معنی شدم، کامل برایم توضیح نمیداد و من نمیمتوجه نمی
 ها فرق داشتند؟چه که آنهایش چه بود. یعنی حرف

با اعصابی که هر لحظه امکان داشت کنترلش را از دست بدهم لب 
 :گشودم

 !دونی؟کامل بگو امیر، چی می -

اش را بر روی میز گذاشت و مانند من کمی فنجان نیمه خورده
 :خودش را بر روی مبل جلو کشید

ن، تر هستها کامالً متفاوت از شمان، از نظر جثه بزرگاون -
های نیششون زنه دندونپوستشون بر عکس شماها به سیاهی می

 .ترتر هستن کیاشا، خیلی قویخیلی قوی  بلندتره،

 .این هم از دردسر جدیدی که بر سرمان نازل شده بود

 !ها توی جنگلن؟چند نفر از اون -

 .سازنحدوداً پنجاه نفر، دارن پناهگاه می -

ی جا بلند شدم و به سمت درب ورود به اندازه کافی فهمیده بودم. از
 :رفتم، صدای امیر متوقفم کرد

 .ها نگردکیا، روی زمین دنبال اون -

 باز هم من مانده بودم و یک جنگل، باز هم قرار بود جنگی را آغاز
 .طور به پایان خواهد رسیددانستم چهکنم که نمی
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ها سالخواستم جنگلم را دوباره در دست بگیرم، جنگلی که تنها می
 .نام من بر روی آن حک شده بود

رفتم. جا میگاه کج کردم باز هم باید به آنهایم را به سمت پرتقدم
 .ماندبه نقطه شروع، حکومت من باید پابرجا می

دیدم شدم حرکاتی که در جنگل میهر چه از خانه امیر دور تر می
 .شدبیشتر و بیشتر می

های امیر درست بود شاید فتهنگاهم مدام به اطرافم بود. اگر گ
که یک یا دو نفر ها مقابله کنم. بدتر آنتوانستم به تنهایی با آننمی

 .نبودند

، اما خودم را به آمدند را دیده بودمافرادی که مخفیانه به دنبالم می
 .جا آمدن چیستها، از اینفهمیدم هدف آنزدم. باید میندیدن می

ه جنگل من انتخاب کرده بودند و این بدترین زمان را برای آمدن ب
توانستم به دنبال هایم را بر هم زده بود. فعالً نمیموضوع تمام نقشه

های دیگری در قلمروی من آشامهدفم باشم، نه تا زمانی که خون
 .زدندپرسه می

گاه. باز هم صدای ضربه امواج بر ی پرترسیده بودم به لبه
 .دیگر ماه کاملی در آسمان نبودرسید اما ها به گوش میسخره

فهمیدم در کجا پناه گرفته کردم، باید میباید گشتن را شروع می
 .ها نشده بودمبودند که تمام این مدت متوجه آن

ای فوراً به عقب برگشتم. باز هم با شنیدن صدای شکستن شاخه
 !ی عذاب بودطور که گفته بودم. او فرشتهپیدایش شده بود، همان

را در چشمانش که اکنون به سرخی میزد دوختم. پوزخندی  نگاهم
 زدم و دستانم را در جیب شلوار مشکی رنگم فرو بردم. نگاهم را به

 :اش دوختمچشمان وحشی

 .بینم که غذا الزم شدی بالمی -
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ها از گلویش هایش را بر رخم کشید و صدایی مانند گرگدندان
 .خارج شد

 .این بار بلندتر خندیدم

وختن خودت به دشمنامون انگار موجودی که بودی رو هم فر -
 .کنیها غرش میتغییر داده، مثل گرگ

داد توانسته بودم تمرکز و اعصابش اش نشان میهای مشت شدهدست
 .را بر هم بزنم

هایی آرام به سمتش رفتم، درست سه قدم مانده بود به او برسم با قدم
 .ش را به چشمانم دوختکه ایستادم. نگاه خشمگین اما ناراحت

 :صدایش این بار التماس داشت

یه  یه فرصت دیگه بهم بده کیاشا، هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه، -
 .خوامفرصت بهم بده نزار بشم اونی که حتی خودم هم نمی

داد، چشمان سرخ رنگش اکنون غرق در هایش بوی خوبی نمیحرف
 .اشکی بود که دیگر برایم هیچ ارزشی نداشت

 .ها ممکنه اشتباه کنندرسته انسان -

برق شادی که در چشمانش نشست را تماشا کردم، اما اعتماد از 
 :تری ادامه دادمگشت. با صدای آرامی من دیگر باز نمیدست رفته

 .اما تو انسان نیستی بال، پس برای من اشک تمساح نریز -

را  هایش مشت شد، قدمی به عقب برداشت، چشمانشدوباره دست
 .بسته و لب زیرینش را که به سرخی خون بود به دندان کشید

 .فراموش نکن، من بهت اخطار دادم کیا -

سوی دانستم دشمنی که در آنقدم دیگری به عقب برداشت. حال می
ای در مقابل من داشت، برگ میدان ایستاده بود. چه برگ برنده

 .ای که از دید من دیگر باطل شده بودبرنده
ایستادم تا کمی دورتر شود و به دنبالش حرکت کردم. متوجه  منتظر
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شده بودم که جنگل دیگر خلوت شده بود، گویی آن تعداد افراد تنها 
گشتند تا تنها بال را به من برسانند. رفتم میبه دنبال جایی که من می

هایم جا گرفت. به جایی که بال ایستاده پوزخند دوباره بر روی لب
 .م. نگاهم به او بود که ناگهان شروع به دویدن کردبود چشم دوخت

کردم، نگاهم را به دنبالش رفتم. اما باید فاصله میانمان را حفظ می
ای پنهان شده و از خواست در گوشهاز او جدا نکردم؛ هیچ دلم نمی

های آرام و بدون تولید هیچ صدایی به دنبالش دیدم پنهان شود. با قدم
پیچید موهایم را به بازی گرفته بین درختان می دویدم، نسیمی کهمی

پیچید آرامش را به بود. صدای آواز پرندگانی که گاهی در جنگل می
داد اما اکنون من در این آرامش سهیم نبودم. باید از منطقه هدیه می

 .شدماهداف دشمنانم مطمئن می

 .فهمیدم واقعاً دشمن هستند، یا خیرالبته قبل از آن باید می

دیدم، ای در افکارم غرق شده بودم و دیگر بال را نمیبرای لحظه
توانست لعنتی بر خودم فرستادم و نگاهم را به اطراف دوختم. نمی

کردم. قدمی به جلو رفتم به این زودی دورشده باشد، باید پیدایش می
کردم درست بود قدم بردارم و تصمیم گرفتم به سمتی که احساس می

 .چیز سفتی با سرم در جا ایستادماما با برخورد 

ای که زیر پاهایم افتاده بود و قبل از رسیدن به زمین نگاهم به شاخه
. در قسمتی از جنگل بودیم که ای بر سرم وارد کرده بود افتادضربه

شد همیشه از باقی درختان خیلی بلندی داشت و این امر باعث می
 .تر باشدمناطق تاریک

کردم بال متوجه شده بود که به  گرفتم، گمان میآرام سرم را به باال
های درختان پریده بود تا پنهان شود. دنبالش بودم و بر روی شاخه

داد تمام ذهنیتی که ای که مقابل چشمانم جوالن میاما با دیدن منظره
 .داشتم بر هم خورده بود

طور این کار را کرده بودند؟ چه مدت بود که فهمیدم. چههیچ نمی
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 جا مستقر شده بودند و من اطالع نداشتم؟این

ساختن چنین چیزی کار یک یا حتی ده روز هم نبود. حتی اگر 
 .ها مشغول به کار باشندآشاملشکری از خون

 

 «دالرام »

کرد و اکنون هم آیدا تازه یه هوش آمده بود، به راحتی صبحت می
آورده بود، از در حال خوردن غذایی بود که مسعود برای هر دو ما 

 او ممنون بودم تنها کسی بود که در این عمارت بزرگ به داد من یا
 .رسیدبهتر بود بگویم ما می

ی مهربانش زدم، شد. لبخندی به چهرههمیشه سر بزنگاه پیدایش می
 چند قدم دورتر از ما بر روی کاناپه نشسته بود و جام خونی که در

 .داددست داشت را بازی می

شد فهمید کرد میر از محبت بود حتی اگر صحبت هم نمیچشمانش پ
انسان مهربانی بوده. با چیزی که در ذهنم پیچید فوراً حرفم را 

آشام و مهربان، دو آشام مهربانی بود. خونتصحیح کرد، او خون
ها کلمه نامتعارفی که مسعود در کنار هم گنجانده بودشان و به آن

 .بخشیدمعنا می

اش گرفتم و قاشق چوبی که در ظرف بود را به هرهنگاهم را از چ
 :ای به قاشق چوبی نداشتم، آرام لب زدمدست گرفتم. هیچ عالقه

 کنی مسعود؟هات پذیرایی میبا قاشق چوبی از مهمون -

 :خنده زیبایی کرد

ها حکم مرگ آشامببخشید که داشتن ظروف نقره، برای ما خون -
 .رو داره

راموش فرش را به دو طرف تکان داد. پاک ای کرد و سآیدا خنده
 .رساندها آسیب میکرده بودم، قبالً این را شنیده بودم که نقره به آن
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 :صدای آیدا من را از افکارم بیرون کشید

ا چه انتظاری داری مسعود، اون تازه چند روزه با این دنیا آشن -
 .شده

 :دمکه مسعود چیزی بگوید لب زقبل از آن

 .، فقط فراموش کرده بودمدونستممی -

اش هایش را بر زیر چانهآیدا قاشقش را در ظرف رها کرد و دست
 :گذاشت

 !دونستی؟جالب شد، از کجا می -

هایم نقش گرفت من را عجیب به یاد کیاشا پوزخندی که بر روی لب
 .انداخت

ام گذاشتم و صدایم سکوت حاکم مانند خودش دستانم را بر زیر چانه
 :اتاق را شکستشده در 

کسی که من رو به تو فروخت تا جونم رو بگیری بهم گفته بود،  -
خیلی چیزهای دیگه هم بهم یاد داده بود؛ تنها چیزی که ازم مخفی 

 .کرد نٓیت شومی بود که مطمئنم تو، توی سرش انداخته بودی

ن از جا بلند شدم، دیگر اشتها نداشتم، آیدا نگاهش را ناباور به م
 .شدد و صدایی از دهانش خارج نمیدوخته بو

دیدم اما چیزی نگاهم به چشمان مسعود افتاد، غم را در نگاهش می
داد احساس ترحمی بود که در پس نگاهش حس که آزارم می

 .کردممی

 .گاه خواستار ترحم اطرافیانم نبودم، حتی در بدترین شرایطهیچ

 .رفتشد که در وجودم فرو میها خنجری میحال این نگاه

هایم را به سمت دری که به نگاهم را از چشمان مسعود گرفتم و قدم
 .شد برداشتمسالن عمارت گشوده می

 .در میان درب بودم که صدای آیدا باعث شد بایستم
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کنی من تورو از فرهاد درخواست کردم؟! اگه واقعاً فکر می -
 .کنی، باید بدونی تو یک احمقیطور فکر میاین

ای اما که جان دادهمشت کردم، لعنت بر تو فرهاد، با آن هایم رادست
 .کندات زندگیم را تیره میهنوز سایه

ش را به سمت آیدا بازگشتم، او هم اکنون مانند من ایستاده بود. دستان
 .داشته بوداش نگهدر هم قالب کرده بود و بر روی سینه

بنفش رنگش قدمی که رفته بودم را برگشتم و نگاهم را یه چشمان 
 .دوختم

دوباره لب باز کرد و من در دل آرزو کردم یه ای کاش یکی از 
توانستم درخواست کنم های کیاشا متعلق به من بود و اکنون میشانس

 .یک روز به هم دوخته شوند وهای آیدا تا ابد لب

خوای کش کرد تا من براش طلسم بسازم. میفرهاد تو رو پیش -
 !بدونی چه طلسمی؟

دانستم خواستم بدانم، همان که میسرم را به اطراف تکان دادم. نمی
ارزش من برای کسی که ادعای عاشقی داشت کمتر از یک طلسم 

 .دادبود عذابم می

 .خواستم بیشتر بدانمدیگر نمی

هایم را آزار هایش را دوباره تکان داد دوباره صدایش گوشآیدا لب
 :دادمی

گه بتونه جفتش رو پیدا کنه، دی خواست تااون طلسمی می -
 .دون جفتش زندگی کنهتونست تحمل کنه که بنمی

خواستم کرد، نمیهایم نشست دیدم را تار میاشکی که در پشت پلک
 .آورم، نه جلوی آیداکم بی

 :آرام در دل زمزمه کردم

 .زمحکم باش دالرام، بعداً که تنها شدی تا دلت خواست، اشک بری -
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ایدا دوختم. قطره اشکی که از چشمم بیرون دوید سند نگاهم را به 
 .های دیگر را هم امضا کردآزادی قطره

 :هایم غریبه بودصدای لرزانم برای گوش

 .خفه شو -

 .پوزخندی که زد مانند خنجری در قلبم فرو رفت

وقت دوستت نداشت، تو فقط یه بلیط برنده بودی برای اون هیچ -
 .رسیدن اون به هدفش

این بار بلندتر از قبل بود. فریادی که از دهانم خارج شد  صدایم
 :گلویم را به سوزش انداخت

 !بهت گفتم خفه شو آیدا -

چاقویی که بر روی میز گوشه اتاق بود را در دست گرفتم، 
کرد اما بهترین دانستم چاقو آن لحظه در آن مکان چه مینمی

 .ر آیدای من بود برای خالصی از شگزینه

 .به سمتش حجوم بردمبا دو 

دستانی که در میان راه بر دور کمرم حلقه شد و من را به عقب 
کشیدم ام شدند. فریادهایی که میکشید و مانع از رسیدنم به خواسته

بودم کارهای فرهاد را فراموش کنم و آیدا  ناخداگاه بود، تازه توانسته
ده بودم دیگر رام شآهایم پاشیده بود. هایش نمک بر زخمبا این حرف

خواستم زبانش را از دهانش بیرون بکشم و جدایش کنم؛ اما نمی
هایم داغی که بر دلم گذاشته بود هنوز هم وجود داشت، چشمه اشک

 .تمامی نداشتند

قسم   هنوز هم اسیر دستانی بودم که جان آیدا را خریده بودند،
آیدا  یچ عذاب وجدانی سرهتوانستم بدون خوردم در آن لحظه میمی

 .را از بدنش جدا کنم

ای به اوج های پیچیده شده بر دور بدنم را پس زدم، ثانیهدست
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عصبانیت رسیده بودم و ثانیه دیگر هیچ احساسی جز غم درونم 
هایشان را با کردم، لعنت بر تمام کسانی که خنجراحساس نمی

کردند. چه کسی قرار بود پاسخ گوی نامردی در اعماق قلبم فرو می
رحمی دیگران از چشمانم لبریز هایی باشد که همیشه بر اثر بیشکا

 شد؟می

ها قدم کوتاهی به سمت عقب برداشتم، با آزاد شدنم از حصار دست
نگاهم در چشمان غمگین مسعود و نگاه خودخواه آیدا چرخید، 

 نگاهی به فردی که پشت سرم ایستاده بود و جان آیدا را خریده بود
به سمت سالن عمارت رفتم، تنها چیزی که در این نکردم؛ و با دو 

لحظه خواستارش بودم دوری از افرادی بود که جز دردسر هیچ 
 .برایم نداشتند

های آرام به سمت از درب اصلی عمارت خارج شدم و با قدم
 .های اطراف رفتمدرخت

کاش این جنگل مانند ظاهر زیبایش باطن زیبایی هم داشت، 
 .کردش جای داده بود باطنش را زشت میموجوداتی که در خود

های زیر پاهایم کمر خم در زیر سایه درخت بلندی نشستم، علف
کرده بودند و سر بر زمین گذاشته بودند، نسیم آرامی که در بین 

ای که در هوا کرد، دو پروانهتر میپیچید فضا را دلنشیندرختان می
دادند نگاهم تکان می های کوچکشان راچرخیدند و بالبه دور هم می

ها دوخته را به خودشان جذب کرده بودند. با لبخند نگاهم را به آن
 .بودم

ای ترسیده از جا پریدم. نگاهم را به اطراف با صدای شکستن شاخه
د دوختم و با دیدن کیاشا که تنها چند قدم دورتر از من ایستاده بو

 .سرم را چرخاندم

هایی که هنوز بر هایم کشیدم، اشکبه آرامی دستم را بر روی گونه
روی صورتم بودند را پاک کردم و نگاهم را برای پیدا کردن 
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 .ها چرخاندمپروانه

ها هم از آمدن کیاشا ترسیده بودند و پا به فرار گذاشته اما گویا آن
 .بودند

اش با نشستن کیاشا در سمت راستم نگاهم را چرخاندم و به چهره
 .دوختم

روی هم گذاشته بود و سرش را به درختی که در چشمانش را بر 
اش پشتمان بود تکیه داده بود. نسیم آرام موهایی که بر روی پیشانی

 .دادریخته بودند را تکان می

ای نکشید که نگاهم را از او گرفتم و من هم چشمانم را بستم. به ثانیه
ه هایم پیچید و باعث شد به سمتم بازگردم و دوبارصدایش در گوش

نگاهش کنم. هنوز هم هیچ تغییری در وضعیتش نکرده بود اما 
 :خوردهایش به آرامی تکان میلب

کنه دال، نه ارزش آدم ها رو تنها زمان و اعمالشون مشخص می -
 .های دیگهآدم

های گلویم چنگ انداخت. اشک در چشمانم بغض دوباره به دیواره
 .حلقه زد و دیدم باز هم تارشد

 :دوباره بلند شدصدایش 

کنم دال، ولی یادت باشه من بابت کشتن فرهاد معذرت خواهی نمی -
که فرهاد ده، اینچیزی غیر از خودت ارزش تو رو نشون نمیهیچ

ارزش بودن تو نیست، شاید به خاطر تو رو نخواسته به خاطر بی
 .لیاقت بودنه خودشهبی

انم دوخت و باالخره چشمانش را گشود، نگاه سرخش را به چشم
 :لبخند ریزی زد

سازی که  تونی از خودت یه بزدل بههام فکر کن، تو میبه حرف -
 .تونی قهرمان داستان خودت باشیکشه، یا میبا هر اتفاقی پا پس می
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از جا بلند شد و به سمت عمارت بازگشت، نگاهم را از او جدا 
داشت اما، های سردی که نکردم، با تمام خشن بودنش، با تمام نگاه

هایش عجیب در گرم کردن قلبم مهارت پیدا کرده بود. تنها با حرف
 .ام امید داشته باشمکرد که باز هم به زندگیکاری می

نگاهم هنوز به او بود که نرسیده به درب ورودی به سمتم بازگشت 
 :و با صدای بلندی که به گوشم برسد گفت

 .امن نیستبهتره بیای تو، این جنگل دیگه مثل قبل  -

که کامل از جلوی دیدگانم کنار برود از جا بلند شدم و با قبل از آن
های بلند به سمتش رفتم. در جای ایستاد تا به او برسم، و پس از قدم

 .دیگر هم قدم شدیمچندی با یک

های بلند به وارد سالن عمارت شدیم نگاهم به آیدا افتاد که با قدم
 .آمدسمتمان می

ه به ما برسد کیاشا به سمتم بازگشت ونگاهش را به کقبل از آن
 :چشمانم دوخت وصدای آرامش در گوشم پیچید

بهتره برگردی به اتاقت، احتماالً یه چند روز رفتنمون عقب  -
 .افته، برو استراحت کنبی

و دسرم را تکان آرامی دادم و بدون نگاه کردن به آیدا که اکنون در 
 .ت اتاق رفتمقدمی ما ایستاده بود به سم

نگاهم با مسعود برخورد کرد که چندین برگه در دست داشت و مدام 
گشت. با رفت و دوباره راه رفته را باز میسو میسو به آناز این

 .متم آمدهای بلند به سدیدن در جا ایستاد و با قدم

لبم رو قخدا تو رو برام فرستاده، بیا این مشکل و حل کنیم تا کیاشا  -
 .ام بیرون نکشیدهاز سینه

 .هایم نشاندم و به سمتش قدم تند کردملبخند پهنی بر روی لب

گونه برای حل معلوم نبود چه دستی گلی بر آب داده بود و این
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 .کردنش دست به دامان من شده بود

های قدیمی و رنگ به مسعود که بر روی تخت نشسته بود و برگه
کرد نگاه کردم و با می ر و روای که در دست داشت را زیرو رفته

 .قدم بلندی خودم را به او رساندم و در کنارش جای گرفتم

آوردم. نگاهم را به نگاهم را به کاغذها دادم، چیزی سر در نمی
 :مسعود دادم و لب زدم

 !ها دیگه چه کوفتی هستن؟این -

ای به سمتم چرخاند و دوباره نگاهش را به سرش را برای ثانیه
 :جا کردها را با هم جابهو دو تا از آنها دوخت برگه

ها وقت ه ارو کیاشا کشیده، قرننقشه جایی که باید بریم. همه این -
گذاشت تا بتونه همه مسیرها رو پیدا کنه و با دقت و جزئیات همه 

 .رو ثبت کنه

ها دوختم، حق با نگاه ناباورم را از مسعود گرفتم و دوباره به برگه
 ی کجا؟ود، اما نقشهاو بود. یک نقشه ب

 :رفتم و لب زدمها را در دست گدانست. یکی از برگهخدا می

 .خب، حاال بگو مشکل چیه -

ها را از روی چشمانش کنار دستی بین موهای پریشانش کشید و آن
 :زد

ها رو متصل شده به هم به کیاشا تحویل من باید تا دیروز این نقشه -
 .ها رو درست کنار هم بچینماوندادم اما هنوز هم نتونستم می

ی لبخندی زدم، تا جایی که به یاد داشتم در حل پازل استعداد بسیار
ای از اتاق بر ها را در دست گرفتم و در گوشهداشتم، تمام برگه

ها را جلوی رویم بر روی روی زمین جای گرفتم؛ و تمام برگه
 .های کف چیدمپارکت

ها را، با آن مرتبط کنم باقی نقشهیکی را انتخاب کردم و سعی کردم 
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 .و در جای خود بگزارم

 .مسعود هم فوراً در کنارم نشست. هر دو مشغول به کار شدیم

دانستم چند دقیقه و یا چند ساعت دیگر متوجه گذر زمان نبودم، نمی
ها بودیم. اما باالخره تمام شده بود، نفس است که در حال چیدن نقشه

 .م را به مسعود دوختمای کشیدم و نگاهآسوده

 .ها که تموم شدخب پس بقیه نقشه کوش؟ این -

سرش را به چپ و راست تکان داد و صدایش در گوشم طنین 
 :انداخت

تر از همیشه، اما دو کیاشا خیلی به هدفش نزدیک بود. نزدیک  -
ها رو که خودش تمام این نقشهقسمت از نقشه ازش دزدیده شد. با این

ها رو بکشه و وقت نتونست دوباره اون قسمتا هیچکشیده بود، ام
 .ستشون بدهترسید تا دوباره از دشاید هم می

ها را دزدیده بودند. چه هدفی باورش کمی سخت بود، نقشه
خواستند کیاشا به اهدافش ها نمیکه آنتوانستند داشته باشند جز آنمی

باشد که  رحمتوانست تا این حد سنگ دل و بیبرسد؟! چه کسی می
ی او اجازههای دیگری را بیحاصل زحمات و سخت کوشی

 !تصاحب کند؟

 :ی افکارم را پاره کردصدای مسعود رشته

شه، اما ممنونم که نقشه تا دو قسمت گم شده پیدا نشن، کامل نمی -
 .ها کمکم کردیبرای مرتب کردن این

 .کنم" آرامی زمزمه کردملبخند ظریفی زدم و "خواهش می

 .های بهم چسبیده را لوله کرده و از جا برخواستعود برگهمس

 :با سوالی که ناگهانی به مغزم رسید لب گشودم

 !ها رو دزدید؟کی اون نقشه -

 .نگاهش این بار غمگین شد
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ترین به کیاشا بود، یا بهتره بگم عزیزترین کسی کسی که نزدیک -
د بسته بود و اعتماکه کیاشا بعد از چندین سال تنها موندن بهش دل 

 .کرده بود

شناختم، مانند من دردی که کیاشا احساس کرده بود را به خوبی می
و فرهاد، او هم به من نارو زده بود و نامردی کردی بود. تنها 

د تفاوتش آن بود که اهداف کیاشا نابود شده بود و من خودم را نابو
 .دانستمشده می

 

 «کیاشا»

 

 

ود بیشتر به یک قصر چوبی که بر روی چیزی که مقابل چشمانم ب
گونه آوردم چهدرختان بنا شده بود شبیه بود. هیچ سر در نمی

 .توانسته بودند در تمام مدت خودشان را استتار کنند

خیال جنگل شده بودم و گفت بیچه که امیر میگویا من بیش از آن
ا در عمارت به سر برده بودم، که ساخت چنین بنای چوبی عظیمی ر

 .ندیده بودم

خشمگین از خودم به سمت عمارت بازگشتم، باید افرادی را برای 
 .فرستادماطالعات بیشتر به این اطراف می

ها از کدام دسته شدم که آنقبل از هر چیزی باید مطمئن می
 .آشام ها هستندخون

 .آشام هستند یا خیرآیا اصالً خون

ها در زیر پاهایم ها و برگداشتم، شاخههایم را با سرعت بر میقدم
کردند و من ها در زیر پاهایم کمر خم میشدند، علففشرده می

توجه به محیط اطرافم تمام فکرم به سمت گروه جدیدی بود که بی
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 .ی من وارد قلمروام شده بودنداجازهبی

آور بود. باید راهی برای م شکنجهاطالعی از اطرافم برایاین همه بی
 .کردمبازگرداندن امنیت به جنگل و عمارتم پیدا می

خورد. چشماتم را بستم و الی درختان به چشم میعمارت از البه
سعی کردم افکارم را سامان ببخشم، باید به دنبال بهترین راه 

 .گشتممی

 .اندازماما تحمل نداشتم باز هم رسیدنم به اهدافم را عقب بی

سیدنم به عمارت برابر شد با شنیدن صدایی که از اتاق به گوش ر
کوبید رحمانه بر صورتش دالرام میهایی که آیدا بیرسید، حقیقتمی

 .ریخترام فرو میهایی که از چشمان دالو اشک

گرفت، اما ها در عمارت آرامش را از من میحضور هر دو آن
جا را بدهم، به هر دو ز اینن اجازه رفتن اتوانستم به هیچ کدامشانمی
 .ها نیاز داشتمآن

دادم. در تعحب بودم هایشان میدر پشت درب اتاق گوش به حرف
 .کردطور مسعود کاری نمیچه

و را ورودم به اتاق برابر شد با حمله دالرام به سمت آیدا، به موقع ا
 .ور بدنش حلقه کردمهایم را بر دبه عقب کشیدم و دست

گذاشت شکننده بود. از آیدا چه که به نمایش میاز آن این دختر بیش
 .رده بودکی حقیقت را بازگو طور همهعصبی بودم که این

رو کنم و ای نداشتم که دالرام را بیشتر با حقیقت روبههیچ عالقه
 .اکنون آیدا این کار را کرده بود

و  ای دچار جنون شدهدالرام خیلی زود آرام گرفت، گویا برای ثانیه
 .سپس دوباره خودش شده بود

هایم را پس زد و از اتاق خارج شد، نگاهم را به آیدا دوختم و دست
 :لب زدم
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که زنده بود از جونت ی اولی که بهش آسیب زدی برای ایندفعه -
ی بعدی گیرم اما فراموش نکن، دفعهگذشتم، این بار هم نادیده می
 .کشمقلبت رو از سینت بیرون می

اش را در پشت بدنش های مشت شدهزیر انداخت و دست نگاهش را
 .ارج شدمخهای بلند از اتاق پنهان کرد، با قدم

 .سالن عمارت خالی بود و هیچ نشانی از دالرام نبود

 .ام را تیز کردم و بو کشیدم، از عمارت خارج شده بودبینی

فوراً به سمت درب عمارت رفتم و نگاهم به دالرامی افتاد که با 
رویش خیره بود. چشمانی سرخ به درختی تکیه کرده بود و به روبه

های تازه های آرام به سمتش رفتم و کنارش بر روی علفبا قدم
 .نشستم، این جنگل آرامش من بود

سرم را به درخت تکیه دادم و چشمانم را بر روی هم گذاشتم، وزش 
 .کردمآرام باد و حرکتش از میان موهایم را احساس می

 :دایم در فضا پیچید و سکوت را شکستص

کنه دال، نه ها رو تنها زمان و اعمالشون مشخص میارزش آدم -
 .های دیگهآدم

کردم، همیشه از نزدیکانم ضربه خوب معنای حرفم را درک می
پنداریم نیستند، چه که ما میها آندانستم آدمخورده بودم و خوب می

 .ترین موجود در جهان باشندن یا بهتوانند در آن واحد بدتریبلکه می

توانست چیزهای گاه مهم نبود اما باطن او میی یک فرد هیچچهره
 .زیادی را آشکار کند

ای بیشتر از وقتم را نگرفت، از او حرف زدنمان با دالرام چند دقیقه
که خودم هم وارد عمارت خواستم زودتر داخل بیاید که قبل از آن

 .تم آمدشوم بلند شده و به سم

با هم وارد عمارت شدیم و نگاهم به آیدایی افتاد که به سمتمان 
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 .آمد و ابرو در هم کشیده بودمی

که دوباره بحثی میان آن دو رخ دهد به سمت دالرام قبل از آن
بازگشتم و از او خواستم به اتاقش برود و همزمان دستم را باال 

 .گرفتم تا آیدا بیش از آن جلو نیاید

سری تکان داد و بدون نگاه کردن به اطراف به سمت دالرام 
 .ها حرکت کردروی منتهی به اتاقراه

 .ام کردمنگاهم را به آیدا دوختم و من هم اخم را میهمان چهره

 .باید با هم حرف بزنیم -

هایم را به یک ابرویم را باال انداختم و نگاهم را از او گرفتم و قدم
 .سمت اتاق جدیدم کج کردم

 .دست به آیدا اشاره کردم تا به دنبالم بیاید با

گزین قبلی کرده بودم را با رسیدن به درب اتاق رمز جدیدی که جای
 .وارد کردم و داخل اتاق رفتم

 .منتظر ماندم تا آیدا هم به دنبالم بیاید و سپس درب را بستم

ای بود که به صدای تیکی که از آن بلند شد، نشان از قفل دوباره
 .شدودکار انجام میطور خ

به سمت میز بزرگم که در رأس اتاق قرار داشت حرکت کردم و 
 .پشت آن نشستم

که آیدا لب گشوده و حرفی برند درب کشو میز را با اثر قبل از آن
ی کوچک انگشت باز کردم و کشو را بیرون کشیدم، نگاهم به جعبه

، لبخندی کردو سیاه رنگی افتاد که در انتهای کشو خودنمایی می
خواستم اطمینان داشته زدم؛ و دوباره درب کشو را بستم. تنها می

 .باشم که کسی دستش به گنج من نخواهد رسید

با  صدای آیدا نگاهم را به سمت او کشید. دست به سینه ایستاده بود و
 .لبخندی تمسخرآمیز به من چشم دوخته بود
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 اشاره کردم و لببا دست به مبلی که چند قدم با میزم فاصله داشت 
 :زدم

دونم بحثی که خواهیم بهتره بشینی، با شناختی که از تو دارم می -
 .داشت کوتاه نخواهد بود

با اخمی که میهمان ابروهایش شده بود به سمت مبل قدم کج گرفت و 
 .بر روی آن، جا گرفت

هایم در گوشه اتاق نگاهم را به کمدی که برای اسناد و مدارک
 :دوختمگذاشته بودم 

 .خب آیدا، شروع کن -

 .تنها نگاهش را به من دوخت و هیچ نگفت

اش دوختم، بیشتر دوست داشتم به نگاه از کمد گرفتم و به چهره
 .های بنفش آیداهای مشکی کمد چشم بدوزم، تا مردمکدرب

 :پوزخندی زد و حرفش ناخن بر اعصابم کشید

 .دزدیدیقبالً نگاهت رو از من نمی -

 :هایم را بر روی میز قالب کردمپوزخند زدم و دست متقابالً 

 .اون مال قبل از این بود که خودت رو به دشمن من ارزونی کنی -

هایش را روی هم گذاشت، راضی بودم که یک اهرم فشار از چشم
 .او در دست داشتم

 .ها پیشه کیاشا، من حتی ساحره نبودماون موضوع مال سال -

اشتباهش را توجیه   ها،توانست با این بهانهکرد میواقعاً گمان می
 !کند؟

ترین بودی به من، تو من رو نه بلکه  تو ساحره نبودی اما، نزدی -
 .ها پیشکش کردیخودت رو به اون عوضی

دستانش را بر روی پاهایش مشت کرد. صدایش این بار لرزش 
 :آرامی به همراه داشت
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 .من هیچ وقت نخواستم بهت آسیب بزنم -

 :م را به چپ و راست تکان دادمسر

 مطمئنم برای این موضوع نیومدی که من رو ببینی! درخواستی که -
 .بیرون از این اتاق داشتی رو بگو و برو آیدا

نگاه غمگینش را به من دوخت و این بار چیز دیگری لب زد، 
 :چیزی جدا از گذشته دردناکی که بینمان بود

کیاشا، ولی انگار فراموش  تو قرار بود یه چیزی به من بدی -
 .کردی

گفت، باز هم پوزخند بود که میهمان دانستم از چه سخن میمی
 .هایم شدلب

 .کنمکار رو نمیمن هیچ وقت این -

 :ترسیده و عصبانی از جای بلند شد

 .تونی زیر قولی که دادی بزنیاما تو قول دادی، نمی -

 :از جا ببند شدم و در مقابلش قد علم کردم

طور که گفتم شرایط با کنم، ولی همونبه قولی که دادم عمل می -
کنه چون دالرام سالم نبود. اما وقتی خوای فرق میچیزی که تو می
 خوام برسم ممکنه تو هم بتونی به هدفت نزدیکبه هدفی که می

 .بشی

هایش را مشت کرد، نگاهش را در چشمانم دوخت و این بار دست
 :گویی فریاد کشید

 .قدر پست باشیتونی اینتو نمی -

د لبخند زدم. لبخندی به بزرگی تمام مشکالتی که آیدا برایم به وجو
 .آورده بود

 .ست مثل خودتقدر پست باشم، درتونم همینمن دقیقاً می -

 :های در هم به سمت درب رفت و صدایش به گوشم رسیدبا اخم
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من قبالً برای انگار کسی که همه چیز رو فراموش کرده تویی،  -
خوای کمکت کردم، سندش هم توی نزدیک شدن تو به چیزی که می

 .زنی موجودههمون کشو که بهش لبخند می

که برای جوابی از من منتظر بماند از اتاق خارج شد و قبل از آن
 .درب را به هم کوبید

دادم برای جوان ماندن از گاه اجازه نمیباز هم لبخندی زدم، هیچ
خواست روند عضوی از افرادم استفاده کند، او تنها می خون من یا

اش را کندتر از چیزی که اکنون بود کند اما، من کسی نبودم پیری
ای کمکی به او بکنم. البته اگر تنها هودهکه برای چنین کار بی
 .خواسته او همین بود

حد و مرز را به توانست قدرتی بیخون من یا هر یک از افرادم می
 .بدهد، و یا اتفاقات فجیحی به بار بیاوردآیدا 

 .گاه با آگاهی سند پیروزی آیدا را امضا نخواهم کردمن هیچ

مسعود را صدا زدم، باید اتفاقاتی که در جنگل رخ داده بود را 
خواستم از آیدا راجبع موجودی که کردم و از او میبرایش بازگو می

ام باید فاصله د، دیگرکردم سوالی بکنهنوز هم قدرتش را احساس می
کردم در این مدت که من درگیر اتفاقات بودم. گویا را با او حفظ می

 .آیدا افکار دیگری در سر داشت

 .ا هم کنار بیاییمگاه نتوانسته بودیم بهیچ

بلند مسعود را صدا زدم، چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که چندین 
 .ضربه به در وارد شد

مانند همیشه اول سرش را داخل آورد و درب را گشودم و مسعود 
 وقتی از امنیت همه چیز آگاه شد کامل وارد اتاق شد و درب را پشت

 .سرش بست

 :به سمت مبل تک نفره رفت و روی آن جای گرفت
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 کاری با من داشتی؟ -

ای بیسکوییت در آن خودنمایی نگاهم به دستش کشیده شد که بسته
 .کردمی

 .انداختم و نگاهم را به چشمانش رساندمابرو هایم را باال 

 .کردلبخند عریضی که بر لب داشت من را وادار به خنده می

ام نشاندم که مسعود بسته بیسکوییت را در به زحمت اخمی بر چهره
 :هایش را به هم مالیدجیبش فرو کرد و دست

 .انگار کاری نداشتی، من برم -

 .لب گشودم ودکه فرصت کمد از جا بلند شقبل از آن

این مدت خیلی از همه چیز قافل شدیم و دو دستی چسبیدیم به  -
یه گروه جدید اومدن تو جنگل که هیچ شناختی ازشون   دخترها.

گن از ما متفاوت هستن، هم ها رو دیدن و مینداریم. افراد امیر اون
دونم های عجیب، هنوز نمیتری دارن و هم خالکوبیجثه بزرگ

و دشمن. اما چیزی که کامالً مشهوده اینه، ایزابال تدوست هستن یا 
 .اون گروهه

کرد، نگاه مسعود خشک شده بر رویم مانده بود، هیچ حرکتی نمی
چند دقیقه به همین شکل نگاهش را به چشمانم دوخته بود. سرم را 

ام قرار دادم، در این شرایط تکان دادم و دستم را بر روی پیشانی
 .رفته بوداش گمسعود بچه بازی

زد، طور بود حتی پلک هم نمیسرم را بلند کردم هنوز هم همان
 .دستم را با قدرت بر روی میز کوبیدم

 .نگاهم را از چهره زرد شده مسعود جدا نکردم

 :با صدای ضربه از جا پرید و نگاهش رنگ دیگری گرفت

 !یعنی چی؟ گروه جدید بدون اجازه تو اومدن؟ -

 :انم گرفتمسرم را دوباره بین دست
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ها گرفتن االن نگران ماهیت اونکنی اگه از من اجازه میفکر می -
جا باید سر در بیاریم مسعود، ما داریم برای مدتی از این  شدم؟!می
تونم جنگلم رو قلمرو خودم رو بدون هیچ محافظی ریم، اما نمیمی

 .اون هم وقتی بهش نفوذ کردن رها کنم

طور که در ر فکر فرو رفت. همانسرش را آرام تکان داد و د
 :کوت اتاق را شکستسزد صدای آرامش افکارش پرسه می

خیال این هیچ کس نیست که بتونیم بهش اعتماد کنیم پس، یا باید بی -
خوای صبر سفر بشیم و تو باز هم برای رسیدنت به چیزی که می

 ...کنی، و یا

 .نگاهم را باال آوردم و در چشمانش دوختم

 .کنممونم و تا وقتی برگردی حکومت تو رو حفظ مین مییا م -

توانستم به او اعتماد تنها توانستم نگاهم را به مسعود بدوزم، می
 !کنم؟

توانستم همه چیز را، به دستان او سپرده و خود به دنبال اهدافی می
 بروم که حتی از حقیقی بودنشان، اطمینان کافی نداشتم؟

ام ه بود. بارها یاریرا بارها ثابت کردتوانستم، مسعود خودش می
توانستم اما آیا کار ها تنهایم نگذاشته بود. میکرده بود و در دشواری
 !درست همین بود یا نه؟

خواستم یک مرگ نیاز از هر چیزی باشم، تنها میخواستم بیتنها می
 .طبیعی داشته باشم، بدون درد یک زندگی فانی

 ای بود؟شایستهاما آیا واقعا کار 

 .نگاهم را از چشمان مطمئن مسعود جدا کردم

جنگل آسوده   ماند و خیالم از امنیت عمارتحتی اگر مسعود می
شد، باز هم نبود مسعود در سفر طوالنی که در پیش داشتیم می

 .مشکالتی را به همراه داشت
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 مخصوصاً که قرار بود دالرام را به همراه خود ببرم و نبود مسعود
 .عنی امنیت کمتر برای دالرامی

 

موقع این گروه جدید پاک سرم را بین دستانم گرفتم. حضور بی
ماند تنها تعداد اندکی از هایم را بر هم زده بود. اگر مسعود مینقشه

کردم، ماندند و باید درخواست نیرو میافراد در عمارت باقی می
 .ه رها کنمجا را بدون ارتشی در انتظار حملتوانستم ایننمی

 :نگاهم را دوباره به مسعود دوختم و صدایم بلند شد

جا در اختیار توعه، با چندین گروه که با ما تا وقتی برگردم این -
کنم تا افرادی رو برای حضور در کنار کنن صحبت میهمکاری می

 .تو بفرستن

 :از جا بلند شد

ها به من نتونم مطمئن بشم اوطوری نمینه کیا، الزم نیست؛ این -
 .وفادار هستن یا نه، ولی از افراد خودم مطمئنم

 :که اجازه دهم دوباره چیزی بگوید حرف آخر را گفتمبدون آن

کنن هم تنها یک الزمه مسعود، برای افرادی که خیانت می -
که بخوان کاری بکنن مجازات وجود داره، مرگ. این رو قبل از این

 .بهشون حالی کن

اش شده بود که لبخندی شیطانی بر روی چهرهخوب متوجه حرفم 
 :نشست و مثل سابق بشاش و شاد دوباره در جایش نشست

 !ارم؟خوای بگی اختیار کامل دیعنی می -

 .به آرامی سرم را تکان دادم که دستانش را بر هم کوبید

 .پس حله، بگو افراد بیاد خودتون هم زودتر حرکت کنید -

توانست عشق و عطش به قدرت می آشامپوزخندی زدم، کدام خون
 نداشته باشد.؟
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 :ردماز جای بلند شدم، مسعود نیز همراه من بلند شد، صدایم را باال ب

خوام بدونم چی شد که اون اتفاق براش افتاد، برو پیش آیدا، می -
بپرس از اون کلمات عجیب چیزی فهمیده یا نه و راجبع اون مایع 

 .جادویی

 .کنارم با سرعت گذشتسرش را تکان داد و از 

آور بود که همه مشکالت پشت سر هم اتفاق افتاده بود و شکنجه
 .ها در بیاورمر از آنتوانستم به راحتی سنمی

داشتم. آیدا در اتاق هایم را آرام برمیبه سمت اتاق دالرام رفتم، قدم
دادند جدا از هم باشند. به درب دیگری بود و گویا هر دو ترجیح می

های من اق تکیه دادم و نگاهم را به دالرامی دوختم که در نقشهباز ات
 .ن نشده بودمکرد و حتی متوجه آمدن سیر می

ی غرق در تر شدم و نگاهم را به چهرهچند قدم دیگر به او نزدیک
فکرش دوختم، لبخند کوچکی زدم. مانند کودکی پنج ساله بسته 

همزمان با جویدن کوچکی از خوراکی را در دست گرفته بود و 
داد، هر بار که به ها دست دیگرش را در روی نقشه سوق میآن

 .کردرسید دو باره از نو شروع میقسمت خالی از برگه می

نگاهم به دستانش افتاد که برای بار چندم به قسمت خالی از نقشه 
 .رسید و چیزی در زیر لب زمزمه کرد

رش قالب کرده و او را در کنارش جای گرفتم و دستم را بر دور کم
 :به عقب کشیدم

 .گیرههات درد میخیال کوچولو، چشمبی -

 :هایم زنگ زدنگاه متعجبش را به سمتم چرخاند و صدایش در گوش

 !کشی؟چرا دوباره نمی -

 :نگاهم را به چیزی که در دستش بود دوختم

 جویی؟این چیه مثل الستیک داری می -
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 :صدای معترضش بلند شدچشمانش را چپ کرد و این بار 

 .الستیک چیه، این پاستیله مسعود برام آورده -

هایی که شبیه به چشمانم را در حدقه چرخاندم و یکی از پاستیل
 .دمهای رنگی بودند را بیرون کشیخرس

نم گاز کوچکی به پاستیل زدم. نگاه دالرام همراه با پاستیل در دستا
 .باال آمد و چشمانش درشت شد

ا چپ کردم و تکه باقی مانده از پاستیل را دوباره در چشمانم ر
 .نداختماای که در دست دالرام بود بسته

که باید مسعود ها رو نخور برات خوب نیست، مثل ایناین اشغال -
 .گم غذا فقط مواد غذایی برات بگیرهرو توجیح کنم که وقتی می

که گم  هاییحرف رو عوض نکن کیا، بگو چرا دوباره این قسمت -
 کشی؟شدن رو نمی

ای که بر روی زمین بود دوختم و  ی نصفه و نیمنگاهم را به نقشه
 :لب زدم

 .خوام بکشمچون نمی -

 .هایم نشستپوزخندی بر روی لب

شد قرار بود قسمتی خواستم بکشم، اگر هر بار که نقشه کامل مینمی
 داد؟از آن را از دست بدهم چه اتفاقی رخ می

 .خص دیگری شریک شومشتوانستم گنجم را با نمی

 :صدای دالرام افکارم را بر هم زد

 تفاق قبلی تکرار بشه، مگه نه؟اترسی دوباره می -

که منتظر پاسخی از من باشد زد، بدون آندر چشمانش غم موج می
 :دوباره ادامه داد

من توی یه پرورشگاه بزرگ شدم، یه بار قبول کردم همراه یه  -
خانواده که ازم خوششون اومده بود برم، خیلی خوشحال بودم، با 
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هایی که داشتم به همه دوستانم خداحافظی کردم و هر کدوم از وسیله
 .ها دادمعنوان یادگاری به یکی از اون

 .هایش شدمی حرفبه سمتش چرخیدم و منتظر ادامه

ها موندم و صبح یکی از روزها من فقط یه هفته توی خونه اون -
جا داشتیم وقتی بیدار شدم توی پرورشگاه بودم. سر پرستی که اون

ها گفت ترجیح میدن یک پسر بچه رو با خودشون بهم گفت اون
 .ببرن

هایش کشید. نگاهش را به دستش را بلند کرد و بر روی گونه
 .گینی زدچشمانم دوخت و لبخند غم

 :صدای لرزانش دوباره در گوشم پیچید

اومدن، من ها میای برای دیدن بچهبعد از اون هر بار خانواد -
ترسیدم دوباره اون اتفاق کردم چون فقط میخودم رو مخفی می

ترسیدم اگه باز هم انتخاب بشم و تکرار بشه، چون همیشه می
 .وقت چه اتفاقی میوفتهبرگردونده بشم، اون

هایش هایش بر روی گونهاش کشیدم، اشکستم را بر روی گونهد
 .خشک شده بود، اما سرمایی که بر پوستش نشسته بود دلنشین بود

 :دستانش را در دست گرفتم

گردوندن. اگه تو خودت رو شاید اگه اون خانواده تو رو بر نمی -
تونستم تورو پیدا کنم. کردی، شاید هیچ وقت من نمیپنهون نمی

 .تونستم ببینمتمین

 :هایم را پس زدلبخندی زد و با خنده دست

خواستی توجیه قشنگی بود. پاشو بریم پیش مسعود. مگه نمی -
 راجب غذای من باهاش حرف بزنی؟

قدم با هم از اتاق ام گرفته بود، به آرامی از جای برخواستم و همخنده
 .خارج شدیم
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 :رفتنگاهم را به مسعود دوختم و صدایم باال 

گه مسعود، بهت گفتم ازش حرف بکش، گفتم یعنی چی که نمی -
 .خوامسوال کن، گفتم جواب می

 :صدای مسعود به آرامی بلند شد

کار کنم؟! به فلک بکشمش؟ حرف گی با دختره چیخب می -
 .زنهنمی

عصبی از جای بلند شدم. این هم بازی جدیدی بود که آیدا به راه 
ستن من صندلی که بر رویش نشسته بودم با انداخته بود. با برخوا

 .صدای بلند بر زمین افتاد

های بلند به سمت اتاق آیدا رفتم. دستانم را مشت کرده بودم و با قدم
هر لحظه منتظر بودم تا دست مشت شده، ام را در صورت شخصی 

 .آورمفرود بی

ای گشودم و داخل رفتم. کتابی که در درب اتاق آیدا را با ضربه
 .ی اتاق کوبیدستانش بود را بر روی میز کوچک گوشهد

کردم یاد گرفته باشی قبل از جا طویله نیست کیاشا، فکر میاین -
 .ورود به جایی در بزنی

های پوزخندی زدم، قدم بلندی به سمتش رفتم. دستانم را به دسته
صندلی که بر رویش نشسته بود تکیه دادم و نگاهم را در 

 .لرزانش دوختمهای مردمک

 .حرف بزن -

 :ام کوبیددستانش را با قدرت بر سینه

 .ی تو نیستمازم فاصله بگیر، با خودت چی فکر کردی؟ من برده -

ی چیزهایی خوام خودم ذهنت رو بخونم و همهنه نیستی، اما نمی -
 .که ازم مخفی کردی رو بفهمم، پس با زبون خوش خودت بهم بگو

هایش ترس در چشمانش النه کرد اما چندی بعد پوزخندی بر لب
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 :نشاند

ها پیش از این قدرتت استفاده تونستی ذهن بخونی سالاگه می -
کردی. ولی تو منتظر موندی تا من، یا بهتر بگم ما بهت آسیب می

 .بزنیم

 .شد ای بلند تبدیلهایم بود به خندهپوزخندی که بر روی لب

دونستم آیدا، همون روزی که ترس تو چشمات می همون موقع هم -
جا، اومدی تا مثالً باهام حرف بزنی. لونه کرده بود و اومدی این

 .تر از اونحتی قبل

 .صدای مسعود اجازه سخن گفتن را به آیدا نداد

ل تو فقط به خاطر اشتباه من تونستی موفق بشی. کیا از همون او -
رد ولی من یز رو به من سپدونست، فقط همه چهمه چیز رو می

 .موفق نشدم نقشه رو درست اجرا کنم

هایش بیشتر و نگاه ناباور آیدا در چشمانم دوخته شد، لرزش مردمک
 .شدبیشتر می

 :اشک در چشمانش حلقه زد و به آرامی لب زد

 !دونی؟چرا جلوم رو نگرفتی؟ چرا همون موقع نگفتی که می -

ف بود. قدمی عقب رفتم و نگاهم این بار لبخندی که زدم پر از حر
 .را از چشمانش گرفتم

 .دستانم را بر صندلی جدا کردم و قدمی به سمت درب اتاق برداشتم

 شاید منتظر بودم خودت به خاطر احساسی که بینمون بود، پا پس -
ی بینمون تا چه حد برات ارزش خواستم بفهمم رابطهبکشی، می

 .داشت

دوید. نگاهم را گرفتم و به سمت قطره اشکی از چشمانش بیرون 
که کامالً خارج شوم صدایم سکوت اتاق را درب رفتم. قبل از آن

 :شکست
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تونی کنی میخوام به کاری مجبورت کنم، اگه فکر میباز هم نمی -
 .افتهبهم اعتماد کنی، بگو داره چه اتفاقی می

 .منتظر پاسخ نماندم و از اتاق خارج شدم

های آیدا هنوز هق -شدم اما صدای هقدورتر میبا هر قدم از اتاق 
رسید. دستانم را بین موهایم کشیدم، اشتباهاتش قابل هم به گوش می

توانستم بیش توانستم به او خورده بگیرم، نمیبخشش نبود اما، نمی
هایش را ببینم، او شاید به من خیانت کرده از این ناراحتی و اشک

ه یب دیده بود؛ به او ظلم بیشتری شدبود، اما خودش بیشتر از من آس
 .بود

های آیدا هق -ها داشتم اما هنوز هم صدای هقی زیادی با آنفاصله
 .شنیدمو صدای مسعود که سعی در آرام کردنش داشت را می

یگر با به یاد آوردن قراری که با مسعود گذاشته بودیم به یاد امیر د
 .تادمند افدانستم با من متحد هستافرادی که می

جا کردم، اگر قرار بود مسعود را در اینباید با امیر صحبت می
 .شدم امیر هم او را همراهی خواهد کردبگذارم باید مطمئن می

ی از عمارت خارج شدم و بدون نگاه کردن به اطراف به سمت خانه
 .امیر رفتم

زد. متوجه اطرافم نبودم و تنها مدام اتفاقات گذشته در سرم پرسه می
 .نمکخواستم فکرم را از آیدا جدا یم

کردم مانند گذشته باز هم ذهنم درگیر شده بود باز هم احساس می
 .کردنداحساساتم ذهنم را در بر گرفته و آن را کنترل می

گاه افتاد تازه به خود آمدم، به مقصد خانه امیر از نگاهم که به پرت
بردنم، نگاهم به جا به سر میعمارت خارج شده بودم و حال در این

آسمان کشیده شد، نفسی که در سینه حبس کرده بودم را بیرون 
فرستادم و دستانم را در جیب شلوار چرم مشکی رنگم فرو کردم. 
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نگاهم را از ابرهای تیره گرفتم. گویی دل آسمان هم گرفته بود که 
 .کشیداش را به رخ میچنین سیاهی

، اکنون بیش از هر چیزی چشمانم را بستم و به آسمان چشم دوختم
 .دویدمخواهان آرامشی بودم که زمان بسیاری بود که به دنبالش می

ام را باز کرد. ی باران با صورتم لبخند چهرهبا برخورد اولین قطره
 .دادمحتاج بودم به آرامشی که باران می

به سکوت مطلقی که در فضا جریان داشت و محتاج کسی که باز هم 
 .اعتمادم را به دستانش بدهم و سالم پس بگیرمبتوانم تمام 

آهی از اعماق وجود کشیدم، پانصد سال زمان زیادی بود. 
کردم به دست همان مخصوصاً اگر قرار بود هر بار که اعتماد می

 .بردمشخص به حماقتی که کرده بودم پی می

 .هایم کشیدمنفس عمیقی کشیدم و رطوبت هوا را به ریه

خیالی که در وجودم دن باران اما این آرامش و بیعجیب نبود باری
جریان پیدا کرده بود تکرار نشدنی بود، احساس نابی که داشتم با 

 .پیچیدن بوی عجیبی در مشامم از بین رفت

های فوراً به عقب بازگشتم و نگاهم بر روی آیدا قفل شد، یاقوت
س بود هایش هنوز هم خیبنفش رنگش را به چشمانم دوخته بود؛ پلک

ها را اما باران آبروِی رفته چشمانش را به جان خریده بود و آن
 .پوشانده بود

لبخند درد آلودی زد، صدایش سکوت وسوسه انگیز فضا را 
 :شکست

خوای برسی، به هر قیمتی که کنم به چیزی که میبهت کمک می -
 .شده

 و لبخندی زدم و قدمی به سمتش برداشتم، دستانش را فوراً جلو آورد
 :جلوی نزدیک شدنم را گرفت
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 .خوامولی در عوض، یه چیزی ازت می -

شد دامن بلند آبی رنگش خیس شده بود و در انتهای دامنش می
هایی از گل را دید. شنلی که بر سر داشت جلوی خیس شدن رگه

 .گرفتموهایش را می

نگاهم را به چشمانش دوختم. صدایم دورگه شده بود. شاید من هم 
 :ر گلو داشتمبغضی ب

 خوای؟چی می -

 :مانم جدا کند لب زدکه نگاهش را از چشبدون آن

تم بیا یک باِر دیگه رومئوی زندگی من باش، بزار دوباره از فرص -
 .استفاده کنم

هایم نشاندم، لبخندی که شاید بیشتر به لبخندی دوباره بر روی لب
 .پوزخند شباهت داشت

 :رویش کوبیدمجوابی که در آستین داشتم را به 

همه دوست دارن عشقی نظیر رومئو و ژولیت داشته باشن آیدا،  -
دونه این عشق تنها سه روز طول کشید و جون اما هیچ کس نمی

 .شش نفر رو گرفت

نگاهش باز هم رنگ غم گرفت، صدایش همراه با بغض به گوشم 
 :رسید

ر د به همراه پنج نفکه سه روز بعتونم با علم به اینمن می -
میرم، کنار تو عاشقی کنم، فقط بهم اجازه بده یه بار دیگه سنگی می

 .آرمکه به جای قلب توی سینه گذاشتی به دست بی

 به سمتش رفتم، این بار کاری برای عقب ماندنم نکرد، بازوهایش را
در دست گرفتم. هر دو خیس از آب شده بودیم، باران زحمت خیس 

 .شدنمان را کشیده بود

اش چسباندم، صدایم این بار با لرزش ام را به پیشانیخ زدههای یلب
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 :انداختهمراه شد، لرزشی که قلب هردویمان را به رعشه می

از وقتی رفتی، سعی کردم فراموش کنم که تو یک خیانت کاری،  -
وقت نتونستم فراموش شاید با این موضوع کنار اومده باشم اما، هیچ

و قلب من رو خراشید همون  کنم کسی که خنجر به دست گرفت
 .نهایت عاشقش بودمکسی بود که بی

ام هایش راه باز کرده بودند. بوی عطرش در بینیباز هم اشک
 .ا هم ساخته بودیمبپیچید، عطری که روزی می

 :صدایش را باال برد

خوام ببخشی، بزار باز هم کنارم خوام فراموش کنی، نمینمی -
باره یا، بهم فرصت بده؛ اگه نتونم دوبار کداشته باشمت، فقط یه

 .رمجا میخورم که، از اینای که بود رو برگردوندم قسم میعالقه

 .ها در قلبم پیچید عجیب برایم آشنا بوددردی که بعد از سال

همان دردی که روز خیانت آیدا در قلبم احساس کرده بودم، برای 
 .مین زندومین بار سر باز کرده بود. باز هم به دستان ه

 رفت؟ دور از من؟ دور از قلمرویی که متعلق به من بود؟به کجا می

 توانست این دوری را تحمل کند؟می

ها از هم دور پوزخندی زدم، گویا تازه به یاد آورده بودم ما سال
کردیم اما کیلومترها هایی که در یک مکان زندگی میبودیم، سال
 .دور از هم

ده بودند اما، ما باز هم را فراموش کردیگر هایمان دیگر یکقلب
خواستیم این دوری را فراموش کنیم و کورکورانه باور داشته می

 .شود بدون در نظر گرفتن گذشته زندگی کردباشیم که می

ام را از روی سرش جدا کردم، سرم را به گوشش نزدیک کردم چانه
 :و این بار مثل همیشه کوه یخ شده بودم

شه، تو از پایانش راضی خونی، تلخ تموم میمی فکر کن یه رمان -
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گیری دوباره به خاطر اتفاقات شیرینی که در نیستی و تصمیم می
طول رمان افتاده از اول بخونیش، آیا تغییری توی پایان داستان 

 افته؟اتفاق می

 :جانی زدمسرش را به چپ و راست تکان داد. لبخند بی

قدر هم از اول به آیدا، هر چهرابطه من و تو داستان همین کتا -
 .وقت پایان بهتری از قبلی نخواهد داشتشروعش کنیم، هیچ

 .رفتمی امیر میاز آیدا جدا شدم، باید به سمت خانه

 :صدایم را کمی بلند کردم

گردم، تا چند روز دیگه حرکت برگرد عمارت، زود برمی -
 .کلبه بیاری کنیم، اگه چیزی الزم داری بهتره زودتر اون رو ازمی

 .سرش را، چندین بار تکان داد و به آرامی دور شد

شد، داشت و با هر قدم به سمتی کشیده میهای نامتعادلی بر میقدم
کردند، آسمان اش چکه میهای خیس شدهقطرات باران از لباس

توسط آذرخشی شکافته شد، چشم از دور شدندش گرفتم و نگاهم را 
 .ش مانند قلب من ابری و سیاه شده بودبه آسمانی دوختم که هوای

 قدم آرامی به سمتش برداشتم، هنوز چندان دور نشده بود و اگر چند
رسیدم، اما آیا این واقعاً خواسته من داشتم به او میقدم بلند برمی

 !بود؟

دانستم، برای اولین بار در طول زندگی بلند مدتی که داشتم هیچ نمی
لحظه در حال تغییر بودند در  سر از احساسات عجیبی که هر

 .آوردمنمی

 .کردمباید خودم را از این محیط دور می

هایم را یکی پس از دیگری ادامه دادم، راه رفتنم به دویدن تبدیل قدم
بار من نیز هدفی که داشتم  شده بود. به دنبالش نرفته بودم بلکه این

 .اده بودمای او ترجیح درا، به شکسته شدن قلب شیشه
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 «دو روز بعد »

 

هر  ونگاهم به آیدا افتاد، در این دو روز هیچ برخوردی با او نداشتم 
ای به این موش و کردم، عالقهدیدمش راهم را کج میبار که می

ز گربه بازی نداشتم اما به تمام تمرکزم برای رسیدن به اهدافم نیا
 .داشتم

تا زمانی که  در این بین عشق و عاشقی هیچ جایی نداشت، حداقل نه
 .رسیدمهایم میبه خواسته

ی عظیمی که دور تا دور عمارت کشیده شده بود چشم به حلقه
هایش را در دستانش گرفته بود دوختم، آیدا در حالی که کتاب طلسم

ها در آشامکرد، تمام خونطلسم محافظت را برای عمارت اجرا می
 ت در اتاقش بود وداخل حلقه قرار گرفته بودند. دالرام داخل عمار

ها حاظر آشامبه هیچ وجه دوست نداشتم در میان لشکری از خون
و به شود. تنها آیدا در بیرون از حلقه ایستاده بود و با دستانی که ر

آسمان گرفته شده بودند وکتابی که توسط جادو جایی میان آسمان و 
زمین معلق بود در حال خاندن بلند وردهایش بود. با برخواستن 

حباب شفافی در دور عمارت و کشیده شدندش تا آسمان نفس 
ای کشیدم، طلسم به خوبی اجرا شده بود. تا چند ساعت آینده آسوده

گانه به عمارتم گونه خیالم از ورود افراد بیکردیم و اینحرکت می
 .آسوده بود

ی نسبتاً دستم را درون جیب شلوار مشکی رنگم فرو بردم و جعبه
 .با ارزشی را در دل جای داده بود را لمس کردمکوچکی که شئ 

به سمت مسعود چرخیدم که با چند قدم فاصله از من ایستاده بود و با 
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کرد، با غرور به تمام افرادی که برای کمک آمده بودند نگاه می
ی منظورم شد و فوراً افراد را به اشاره کوچکی که زدم متوجه

 .صف کرد

و دستانم را در پشت کمر به هم قالب در رأس همه افراد ایستادم 
کردم. سرم را باال گرفتم. اکنون تنها من در داخل حصار قرار 

اش در سوی دیگر و با فاصله داشتم، به امیر که با تمام افراد گله
ها ایستاده بود نگاه کردم و همزمان که مسعود آشامچند متر از خون

ای همیشه کنارم بایستد اشاره آمد، تا مانندهای آرام به سمتم میبا قدم
 .به امیر زدم

تر لبخندی بر لب نشاند و به سمتم آمد، در کنار مسعود چند قدم عقب
 .از من ایستاده

 :دستانم را رو به افراد گرفتم و صدایم را باال بردم

آین، تنها به جا بیخوش آمدید. امروز از همه شما خواستم به این -
و قلمرو ما هستند که هیچ شناختی از  یک دلیل. افرادی در جنگل

دونیم، دوست جا موندشون رو نمیها نداریم، دلیل اومدن و اینآن
 .دونیمهستند یا دشمن رو نمی

خوام در کنار هم بدون هیچ مشکلی برای حل این مسئله به ازتون می
 .افراد من کمک کنید

ک ها را درصدای هیاهو در بین افراد بلند شد، به خوبی آن
گاه، جنگ شد با دشمن وارد جنگ شویم و آنکردم، شاید الزم میمی

 .با دشمنی که هیچ شناختی از او نداشتیم، حماقت بود

 :دستانم را باال بردم تا سکوت کنند

جا نخواهم بود نتخاب میدم، خودم در اینتک شما حق ا -من به تک -
 تردید دارهای که بتونم شما رو همراهی کنم پس، هر کسی که ذره

 .تونه برهمی
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های آرامی که در بین کس از جایش تکان نخورد اما زمزمههیچ
 .رسیدوش میگپیچید هر از گاهی به افراد می

این بار قبل از من صدای مسعود به گوش رسید قدمی جلو آمد و با 
 :تر از من ایستاد ی چند سانتی متر جلوفاصله

و عمارتشون هستند، من عهد  فرمانده برای مدتی دور از قلمرو -
بستم تا پای جون در غیاب فرمانده از حکومت و قلمروشون 

محافظت کنم، تمام شما برای همین روز پیمان صلح بستید، پیمانی 
 .کنه در زمان سختی باید به کمک هم بریمکه به ما یادآوری می

چه کسی حاظره به من کمک کنه تا بتونیم لیاقت و وفاداریمون رو 
 !فرمانده ثابت کنیم؟ به

شدند و صدای فریادهای خوشحالی افراد هایی که باال گرفته میدست
شکافت، گویا مسعود بهتر از من توانسته بود سکوت جنگل را می

و  روحیه افراد را زنده کرده و اهدافشان را آشکار کند. لبخندی زدم
روی روبههای بلند از من دور شده و به مسعود نگاه کردم که با قدم

ه افراد در رأس ایستاد و به سمتم بازگشت. با تعجب به کارهایش نگا
ها های آرام دور شده و در رأس گرگینهکردم که امیر هم با قدممی

ایستاد، هر دو همزمان بر روی یک زانو بر زمین نشستند. 
هایی که بر روی سینه سپر شده و افرادی که پس از امیر و دست

آشام و گرگینه، این یک زدند. خونزمین میمسعود زانو بر 
پیمانی حقیقی بود، دشمنانی دیرینه که برای یک هدف مشخص هم

 .کردنددست در دست هم برای جنگیدن قد علم می

همه دست در دست هم داده بودند تا غروری که در وجودم نحفته 
کردم از داشتن افرادی که بود را بیدار کنند، من احساس غرور می

دون هیچ چشم داشت و شناختی از دشمن حاظر بودند تا پای جان ب
 .بایستند و بجنگند

به سمت مسعود و امیر رفتم و دستانم را به سمتشان گرفتم هر دو از 
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 .جای برخواستند و دست در دستانم نهادند

، تک به تک همه افراد ایستادند. نگاهم قدر دانم را به پس از آن
 :ممسعود و سپس امیر دوخت

شاید  ممنونم که بهم نشون دادید تو انتخاب دوستانم اشتباه نکردم، -
هیچ شناختی از دشمنانی که دارم نداشته باشم اما امروز، شما دو 

 .نفر کاری کردید که دوستانم رو به بهترین نحو بشناسم

صدای بلند دست زدن وهیاهوی افراد باال رفت. بلندی زدم و از 
 .جمع دور شدم

ا مشغول بنا کردن چادر برای زمان استراحتشان بودند و هگرگینه
ها در حال تمرین، سالنی که بیرون از عمارت ساخته شده آشامخون

ها کافی بود و تنها باید جایی برای آشامبود برای استراحت خون
خیال این افکار شدم و تصمیم گرفتم همه کردند، بیتمرین پیدا می

 .گزار کنماین کارها را به مسعود وا

 .کردزین پس باید تا زمان بازگشت من همه چیز را او اداره می

گرفتم های آرام به سمت عمارت رفتم، باید خبری از دالرام میبا قدم
 .شدمو از آماده بودندش برای رفتن مطمئن می

های پخش شده بر روی زمین داخل اتاقش شدم و نگاهم به وسیله
 .ها سردرگم نشسته بودم وسیلهافتاد و دالرامی که بین تما

اش دوختم، صدایش باال لبخندی بر لب نشاندم و نگاهم را به چهره
 :رفت

هام ی کوچولو به من دادی و انتظار داری بتونم تمام وسیلهیه کیسه -
 !رو داخلش جا بدم؟

ی احتمالی بر هایم کشیدم و از نشستن خندهدستم را بر روی لب
 .کردمهایم جلو گیری روی لب

کرد به سمتش رفتم و چند تکه لباسی که بر روی زمین خودنمایی می
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را در دست گرفتم و به آرامی تا زدم، چند بسته از صدها خوراکی 
ها گذاشتم. که کنارش جای داده بود را در دست گرفتم و کنار لباس

خورد ها به چشم مینگاهم به شانه و آیینه کوچکی که بین وسیله
ها اضافه کردم و سری بین باقی خرت و ا را نیز به وسیلههافتاد، آن

ها چرخاندم، چیزی که مناسب این سفر باشد به چشمانم پرت
خورد؛ ساک کوچکی که بین دستان دالرام مچاله شده بود را به نمی

سمت خودم کشیدم و چند تکه لوازمی که انتخاب کرده بودم را در 
 .آن جای دادم

م پرتاب کردم و صدایم سکوت اتاق را ساک را به سمت دالرا
 :شکست

ریم که تو هزار مدل لباس یا وسیله ما برای جشن عروسی نمی -
هات بزار، نیاز داشته باشی، یه حوله کوچیک پیدا کن و روی وسیله

هات اگه باز هم جا داشتی این دو تیکه رو هم برای من بین وسیله
 .پنهون کن

ی سمتش دراز شده بود. جعبهنگاهش را به دستم دوخت که به 
ای که مسعود سر هم کرد و نقشهکوچک در بین دستانم خودنمایی می

 .کرده بود هم در زیر جعبه تا خورده بود

 :چشمان کنجکاوش را به چشمانم دوخت

 !توش چیه؟ -

لبخندی زدم، دخترک فوضول من. لبخندم را جان بخشیدم، اخیراً 
 .شتمکه هیچ انتظارش را ندازدم، چیزی بیش از حد لبخند می

 .شهسعی نکن ازش سر در بیاری، چون برات دردسر بزرگی می -

ام جان گرفت و به قهقهه پایش را کودکانه بر زمین کوبید، خنده
 .تبدیل شد

 :سرش را کج کرد و صدایش در گوشم طنین انداخت
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شم بفهمم توش چیه، پس خودت یه جوری بیشتر کنجکاو میاین -
 .نعم کن که نخوام بازش کنمجوری قا

ای چشمان اش کوبیدم که برای لحظهام را به بینیانگشت سبابه
ربایش را بست. اما همین چند لحظه برای من کافی بود تا حرفم دل

 :را زده و از کنارش محو شوم

 .بهت اعتماد دارم -

رو های راهاز اتاق خارج شدم و نگاهم به تابلوهایی که به دیواره
نگ تتک خاطراتش  -بودند افتاد، دلم برای این عمارت و تکنصب 

 .شد از نو شروع کردتوانستم بازگردم و کاش میشد، کاش میمی

 .چشمانم را بستم و با نفس عمیقی به سمت اتاقم رفتم

 همه چیز برای رفتن آماده بود. همه چیز غیر از دالرام، لباسی که
خورد و بدتر از راز ما نمیپوشیده بود اصالً به درد سفر دور و د

ی بزرگی از خوراکی بود مه به کمک مسعود جمع کرده همه کیسه
 .بود و به بند ساکی که به او داده بودم گره خورده بود

نها پانزده نفر از افراد قرار بود همراهمان باشند و آیدا و دالرم ت
 .دختران جمع هجده نفره ما بودند

رده بود که یا پوست سفید رنگش آیدا لباس طوسی رنگی به تن ک
تر از همیشه به تضاد زیبایی داشت، چشمان بنفش رنگش روشن

 .آمدنظر می

های هایش رها کرده بود. آن ابریشمموهایش را باز بر روز شانه
 .گرفتندسیاه رنگی که همیشه در بین انگشتانم جای می

 .سرم را تکان آرامی دادم و نگاهم را از آیدا گرفتم

صدای خرچ خرچی که در گوشم پیچید، به سمت چپ چرخیدم و با 
نگاهم به چشمان کنجکاو دالرام دوخته شد، که دوباره یکی از 

 .تهای خوراکی اش را در دست داشبسته



 

 

 WWW.98IA3.IR 193 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

ی کافی شنواییم قوی هست که از یک کیلومتری هم به اندازه -
صدای جویدنت رو بشنوم، الزم نیست حتماً در گوشم این کار و 

 .نیبک

ی بلند مسعود به گوشم رسید، به سمتشان چرخیدم و صدای خنده
 .نگاهم در چهره در هم رفته دالرام دوخته شد

ای مسعود خندان و بشاش سرش را به سمت دالرام کج کرد و بوسه
 .اش کاشتبر روی پیشانی

قدر هم که تالش طور ناگهانی باال پرید، گویا من هر چهابروهایم به
 .خبر بودمها بیاز هم جزئیاتی وجود داشت که از آنکردم بمی

ای سرخ شده سر به زیر انداخت و لباس قرمز دالرام با چهره
 .های آرام به سمت آیدا رفترنگش را در دست گرفت و با قدم

پوزخندی زدم و نگاهم را به مسعود دوختم که سردرگم دستش را 
 :کشیدبین موهایش می

قضیه اصال چیزی نیست که تو فکر  بزار توضیح بدم کیا، -
 .کنیمی

 :دستم را باال گرفتم

 .کنم، هر دوی شما بالغ و عاقل هستینمن راجبع چیزی فکر نمی -

 :سپس صدایم را کمی پایین آوردم

 .البته راجب عاقل بودن دالرام مطمئن نیستم -

ی باز هم صدای خنده مسعود بلند شد و باعث شد نگاه خجالت زده
 .و نگاه مشکوک آیدا به سمتمان برگردددالرام 

 .اش خاتمه دادبا آمدن امیر مسعود هم به خنده

 :هایشان قرار دادمدستم را بر روی شانه

 .قبل از هر چیزی مواظب خودتون باشید -

سرشان را تکان دادند. به سمت آیدا رفتم و به زمینی که برای انتقال 



 

 

 WWW.98IA3.IR 194 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .آماده شده بود چشم دوختم

 !خوبه؟همه چیز  -

آیدا به آرامی سرش را تکان داد و سکوت کرد، قرار بود به 
 .ترین مکان انتقالمان دهد و سپس خودمان به راه ادامه دهیمنزدیک

دالرام خوشحال و راضی از شرایط در کنارم ایستاده بود و هنوز 
 .خورداش به چشم میهرهچهایی از خجالت در رگه

موقع سعی کن کار اون ماده بشن، تاگم برای انتقال آبه افراد می -
 .تموم شده باشه

 .آیدا تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد

های آرام به سمت گروهی که آماده نشسته بودند و در حال با قدم
 .خوردن خون بودند نزدیک شدم

متوجه مسعود شده بودم که با دور شدن من در کنار دالرام جای 
کردم آن دختر تنها م. احساس میگرفته بود. احساس عجیبی داشت

ای به او نداشتم، اما این احساس عجیب متعلق به من بود. عالقه
 .دادآزارم می

 .واستندژ افراد از جای برخبا نزدیک شدنم همه

که نگاهم را از مسعود و ها به سمتم بازگشت اما من بدون آننگاه
 :دالرام جدا کرده باشم لب گشودم

 آماده هستین؟ -

صدای افراد بلند شد که هرکس به نحوی آماده بودنش برای رفتن به 
 .داداین سفر را نشان می

 .لبخندی زدم و نگاهم باالخره از آن دو جدا شد

 .به سمت افرادم بازگشتم

 .افتید که یک قدم بلند برای رسیدن به اهدافمون برداریمپس راه بی -

 :با بلند شدن افراد صدای آیدا هم بلند شد
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 .جاکار من تمومه، همه بیاین این -

 .به آرامی دوباره به آن سمت بازگشتم

آخرین نگاهم را به فضای خارجی عمارت و جنگلم انداختم و در دل 
دانست هایم خداحافظی کردم، کسی چه میبا تمام خاطرات و داشته

 .شاید این پایان سفر دراز من بود

وی را به افراد دادم و بر رشاید دیگر بازگشتی در کار نبود. نگاهم 
مسعود که با اضطراب نگاهش را به من و دالرام دوخته بود مکث 

 .کردم

که آیدا کارش را شروع کند، قدمی عقب رفتم و به مسعود قبل از آن
 :اش بردمنزدیک شدم، آرام سرم را کنار شانه

 .اگه به هر دلیلی برنگشتم، مواظب عمارت و دالرام باش -

کردم، شده بود. لرزش سیبک گلویش را احساس میچشمانش سرخ 
هر دو ما لبریز از احساسات بودیم اما هیچ یک قصد شکستن صد 

انند مغرورمان را نداشتیم. مسعود برایم تنها یکی از افرادم نبود، او 
شد و برادری بود که همیشه و همه جا حضور پر رنگش احساس می

م که خبری از پایانش حال مجبور بودم بدون او راهی سفری شو
 .نداشتم

 :با صدای آیدا از مسعود جدا شدم

تونیم بابد بریم کیاشا، ماه االن تو نقطه درست قرار گرفته نمی -
 .بیشتر از این منتظر بمونیم

 :ک افراد دوختم. صدایم بلند شدت -نگاهم را به تک

 !رید؟های یشم رو به همراه داهمه سنگ -

 .گفتنشان در جنگل پیچیدنواخت بله صدای یک

ای زمزمه کردم و در کنار افراد به شکل یک حلقه در دور خوبه
 .مسنگ بزرگی که آیدا برای انتقال از آن استفاده کرده بود ایستادی
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حضور آیدا بخش مهمی از نقشه را عملی کرده بود. خوشحال بودم 
ه هایش را دریغ نکردکه قبول کرده بود در کنارمان باشد و کمک

 .بود

مسعود فوراً نزدیک شد و درب گوش دالرام چیزی را زمزمه کرد 
و با همان سرعت دور شد، دستانم را مشت کردم و چشم بستم. 

ی آغاز ماجرا بود، زود بود برای پشیمان شدن و پا پس جا تازهاین
 .کشیدن

 با پیچیدن باد تندی بین موهایم متوجه شدم که آیدا کارش را شروع
ام هایم در چشمان بستهنور سبز رنگی از بین پلک کرده بود.

 .نداشتم ای به گشودن چشمانمافتاد و من هیچ عالقهمی

طور با پیچیده شدن دستان ظریف و سردی بر دور بازویم چشمانم به
 .اتوماتیک گشوده شد

یده نگاهم به دالرام افتاد که ترسیده، دستانش را بر دور بازویم پیچ
بسته بود. لبخندی زدم و ناگهانی نگاهم به سمت  بود و چشمانش را
 .مسعود کشیده شد

 :لبخند غمگینی بر رویم پاشید و آرام چیزی لب زد

 .مواظبش باش -

حظه متقابل لبخندی زدم و سرم را به نشان تایید تکان دادم. باد هر ل
شدند و شد، درختان اطراف به داخل طوفان کشیده میشدیدتر می

ا پر دالرام حلقه کردم و همزمان طوفان هر دوی ما ردستانم را بر د
 .در بر گرفت. دالرام ترسیده فریادی کشید

کردم، در بین زمین و جدا شدن پاهایمان از زمین را احساس می
دیدم هنوز هم مانند حلقه آسمان معلق بودیم و همه افراد را می

 .بودیمایستاده بودیم تنها با تفاوت این که دیگر بر روی زمین ن

نگاهم را به اطراف دوخته بودم و مدام منتظر پایان طوفان ساختگی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 197 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

بودم که آیدا بر پا کرده بود، اما گویا طوالنی بودن مسیر بر این 
 .طوفان هم تأثیر گذار بود که تمامی نداشت

 با برخورد شدیدی که با زمین داشتیم چشمانم را گشودم، دستانم را
 .م را بر کتف دردناکم کشیدماز دور دالرام گشودم و دست

از جا بلند شدم و دستم را به سمت دالرام دراز کردم. دستان یخ 
 .اش را در دستانم گذاشت و به آرامی از جای برخواستزده

ها را تکاندم و هایم کشیدم و خاک نشسته بر آندستانم را بر لباس 
 :همزمان رو به دالرام لب زدم

 حالت خوبه؟ -

 :ادسرش را تکان د

 .آره، خوبم -

ی آرامی زمزمه کردم و به سمت باقی افراد چرخیدم، همه با خوبه
فاصله یک یا دومتر از هم بر روی زمین افتاده بودند و چند نفری 

راف هم مانند ما از جای برخواسته بودند. نگاهم به دنبال آیدا در اط
 .چرخید

به آن با دیدن لباس طوسی رنگش که از پشت درختی معلوم بود 
 .سمت قدم تند کردم

کردم با شد و من تنها در دل آرزو میبوی خون احساس می
رو نشوم. یک قدم مانده به درخت ایستادم. ی وحشتناکی روبهصحنه

ای را ببینم که نباید. منتظر تنها تکان کوچکی خواستم صحنهنمی
بتوانم  بودم تا بتوانم همان یک قدم را جلوتر رفته و به آیدا نگاه کنم،

 .چشمان بنفشش را دوباره و دوباره ببینم

با تکان خوردن آرام پاهایش فوراً یک قدم باقی مانده را طی کردم. 
نگاهم به دست خونی آیدا افتاد که گویا هنگام افتادن به جایی گرفته 

و شکاف باریکی برداشته بود. جادو به طور کامل از خونش 
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 .کردر خوش خون را تلخ میی جادو عطشد. بوی زنندهاحساس می

هایم را در هم کشیدم و دستم را به سمتش دراز کردم که بدون اخم
 :کمک گرفتن از من از جای برخواست. صدایش را بلند کرد

کنیم تا برای شب بتونیم به یک جا بمونیم، حرکت مینباید این -
 .پناهگاه برسیم یا حداقل جایی که بشه کمی استراحت کرد

روع کرده بود، پوزخندی زدم و نگاهم را به افراد دوختم باز هم ش
هایم دوخته بودند تا ببینند حرف آیدا را تأیید که همه چشم به لب

 .کنم یا تکذیبمی

 .نگاهم را یک دور در اطراف چرخاندم

ی در جنگل بودیم و آفتاب جایی میان آسمان ایستاده بود. فاصله خیل
اید با فاصله یک شخیلی زیاد،  -یلیزیادی تا خانه داشتیم. آن هم خ

 .روز

 :آرام لب زدم

دیم، تنها چند ساعت برای استراحت و تغذیه به راهمون ادامه می -
 .کنیمصبر می

 همه سری به معنای تایید تکان دادند. نگاهم به درختان سر به فلک
های درختان را پوشانده بودند و این ها تمام قسمتکشیده دوختم خزه

داد، صدای آرام جریان آب به گوش هوا را نشان میرطوبت 
 .شکستها سکوت را میرسید، صدای پرندهمی

 .تمهای آرام به سمت دالرام رفبا قدم

 .م بغلت کنمکه جا نمونی مجبوربه خاطر این -

اش را به من دوخت و لب گشود تا حرفی گفته باشد چشمان گرد شده
 :را گرفتکه این بار صدای آیدا جلوی حرفش 

 !مراهی کنیکردم تو قراره من و هفکر می -

چشم بستم و سعی کردم بر اعصابم مسلط باشم. به سمت آیدا 
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بازگشتم و خواستم جوابش را بدهم که بهمن چند قدمی نزدیک آمد و 
 :نگاهش را به چشمانم دوخت

 .تونم دالرام رو همراهی کنممشکلی نیست رئیس، من می -

گونه همه افراد را نسبت به ا به او بسپارم اما اینتوانستم آیدا رمی
 .کردمدالرام حساس می

ای به این که دالرام با اخم نگاهم را از بهمن جدا کردم. هیچ عالقه
مراه را به او بسپارم نداشتم، بیشتر خواهان بودم تا آیدا را با او ه

پس شد کرد؟! دالرام نگاه سرگردانش را به من و سکنم. اما چه می
به آیدا دوخت و هنگاهی که نگاه مطمئن و مصمم آیدا را دید با 

تردیدی که در حرکاتش مشخص بود به سمت مخالف ما رفت و 
 .منتظر بهمن ایستاد

 .آیدا لبخندی از رضایت بر لب نشاند و به سمتم آمد

نگاهم هنوز هم یه بهمن بود که لبخندی عریض بر لب نشاند و با 
 .رام رفتقدمی بلند به سمت دال

که به او برسد دستم را بر دور بازویش پیچیدم و او را به قبل از آن
 .سمت خود کشیدم

 .زنماگه یه تار از موهاش کم بشه، خودم گردنتو می -

هایش پر کشید، سرش را به نشان تأیید تکان داد و در لبخند از لب
 .کنار دالرام ایستاد

تم، آیدا گردن کج کرد تا داخای که در دستانم بود اننگاهی به برگه
اندازد اما فوراً تای برگه را بستم؛ و دوباره ها بینگاهی به برگه

 .داخل جیب شلوارم فرو کردم

لبخندی بر لب نشاندم و با صدای آرامی به مسیری که باید پیش 
 .گرفتیم اشاره کردممی

باید از این سمت بریم، یک مسیر طوالنی راهمون بدون پیچ و  -
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 .خمه

 .ی افراد سر تکان دادندهمه

، دستانم را دور کمر آیدا پیچیدم ودوباره نگاهی به اطراف انداختم
رسیدند. صدای های بلند که در اطراف بودند تا کمرم میعلف

 .رسیدجانوران مختلف هر از گاهی به گوش می

ناک آمد وحشتشاید برای کسی که اولین بار بود به این مکان می
ته رای منی که به تنهایی تمام این منطقه را زیر پا گذاشبود، اما ب

 .آمدبودم، تنها یک گردش پر خطر به حساب می

ای که بر روی درخت کناری بود را لمس کردم و چشمانم را خزه
 :بستم. آرام زیر لب زمزمه کردم

زارم تو موفق بشی. االن دیگه دوباره اومدم، ولی این بار نمی -
 .بهتر از تو بلدمقانون بازی رو 

اندازم دستانم را که به باقی افراد نگاهی بیچشم گشودم و بدون آن
 .دور بدن آیدا پیچیدم و اولین قدم را برداشتم

ی چند قدم از من حرکت افرادم را که در دوطرف با فاصله
دیدم. لبخندی از غرور بر لب داشتم. دومین بار بود کردند را میمی

ر ده بودم و به خودم قول داده بودم این بار قراکه به این مکان آم
دم نبود دست خالی بازگردم. قبالً به پاسخ نیمی از معماها رسیده بو

 .اما این که درست بودند یا خیر این بار مشخص میشد

 :صدای آیدا که در اغوشم بود در گوشم پیچید

 .یک جا واستا تا بفهمیم باید از کدوم طرف حرکت کنیم -

حتی چند دقیقه از حرکت کردنمان نگذشته بود. چه اصراری شاید 
 .داشت که همه جا را دیده و چک کند، پوزخندی زدم

پس الزم نبود   ی نور سریع،آشام بودیم و همه به اندازهما خون
توانستیم تمام روز بدون نگران باشم که افرادم عقب مانده باشند. می
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 .ای مکث، به راهمان ادامه دهیملحظه

بدون توجه به آیدا که در چند دقیقه حرفی برای متقاعد کردن من 
ی افراد با فاصله دادم، همهزد تا بلکه بایستم به راهم ادامه میمی

کردم بهمن را بین آمدند اما هر چه سعی میچند قدم در اطراف می
 دیدم. با به یاد آوردن آن که دالرام همراه با بهمن بود فوراً افراد نمی

 .ستادمای

 .همزمان با من باقی افراد چند متر جلو تر از حرکت ایستادند

 :صدای معترض آیدا بلند شد

 .شدم، چه عجب وایستادیدیگه داشتم بین دستات خفه می -

 .کوت باال گرفتمهایم به نشان سدستم را بر روی لب

 .نگاهش را متعجب در چشمانم دوخت

 :رخاندمبدون توجه به او نگاهم را بین افراد چ

 !بهمن کجاست؟ -

ها به تازگی متوجه نبود بهمن شده بودند که هر یک گویا همه آن
اطالعی کردند. عصبی مشتی بر درختی که کنارم بود اظهار بی

درخت چند صد ساله در زیر  تکه شدن تنه -کوبیدم و صدای تکه
 .دستانم با صدای فریاد خشمگینم همراه شد

دا بازگشتم و نگاهم را به چشمان پر از خشم بودم، به سمت آی
 :خیالش دوختم. صدایم اوج گرفتبی

سر یه لج بازی مسخره، یه حسادت مسخره، باعث شدی دختری  -
آشام که تمام این مدت برای جونش تالش کردم رو به دست یک خون

آشامی که بهش اعتماد کردم و حتی معلوم نیست از کی بسپارم؛ خون
 .از ما جدا شده

رفت تا در صورت آیدا فرود بیاید را به درخت بعدی که میمشتی 
 .کوبیدم
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های پی در پی بود تمام خشمم را بر سر درخت خالی کردم و مشت
 .شدزبان کوبیده میی درخت بیکه بر تنه

با صدایی که در گوشم پیچید مشت بعدی که به سمت تنه درخت 
 .رفت را در هوا نگه داشتممی

 .صدا چرخیدمبه آرامی به سمت 

ش بهمن در چند متری ما ایستاده بود و به آرامی دالرام را از آغوش
 .جدا کرده و بر زمین گذاشت

کشید، به سمتش رفتم. قبل از با خشمی که هنوز در وجودم زبانه می
ها برسم خودش را پشت دالرام انداخت و صدایش را باال که به آنآن

 :برد

 .ح بدمصبر کن کیا، بزار برات توضی -

ژ کردم، نگاه ترسیدهام را به سختی کنترل میدستان مشت شده
اش افکارم را دالرام بین من و بهمن در چرخش بود. رنگ پریده

 .زدبرهم می

 :رفت لب زدمبا چشمانی که هر لحظه بیشتر رو به سرخی می

 !چرا عقب موندی؟! چه بالیی سرش آوردی؟ -

رام رفت، سرش را به چپ و دستانم ناخداگاه به سمت گردن دال
راست چرخاندم و گردنش را چک کردم، هیچ جای گازی وجود 

گشتم تا بتوانم این خشم نداشت. عصبی بودم و تنها به دنبال دلیلی می
 .را خالی کنم

 :صدای بهمن نگاهم را از دالرام گرفت و به او سوق داد

هستم،  من بهت قول دادم کیا، من هم مثل مسعود یکی از افرادت -
به اون اعتماد کردی و تمام قدرتت رو به دستش سپردی، اما فکر 

 .تونم از یک دختر مواظبت کنمکنی من حتی نمیمی

خور بود، اما هنوز هم نتوانسته بود من را کامالً لحن صدایش دل



 

 

 WWW.98IA3.IR 203 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

متقاعد کند. صدای آرام دالرام چشمان خشمگینم را به خود جذب 
 :کرد

 .صبر کنه، یه کار فوری داشتم من وسط راه ازش خواستم -

کار فوری، آن هم درست وسط جنگلی که هر لحظه امکان حمله 
 :موجودات ریز و درشت در آن وجود داشت. صدایم را باال بردم

کنی اگه یک گروه از تر از جونته دال؟! فکر میچه کاری مهم -
هایی کرد بهمن به تنها یا یک حیوان بهتون حمله میوحشی

 !تونست مواظب تو باشه؟می

اشک حلقه زده در چشمانش را با نگاه کردن به آسمانی که توسط 
خورد درختان احاطه شده بود و چیز زیادی از آن به چشم نمی

 .کنترل کرد

دانستم کسی قدر آرام که بعید میصدای لرزانش در گوشم پیچید، آن
 .تم شنیده باشدله داشمتر با او فاصغیر از من که تنها چند سانتی

 .نیاز داشتم برم توالت -

اش نگاهم را ناباور به او دوختم، تمام مدت که راجب کار فوری
هایم را بین موهایم کشیدم زد منظورش این بود، کالفه پنجهحرف می

 .و نفسم را بلند بیرون فرستادم

 .توانستم درکش کنم، ما دقیقاً در دل مشکالت و خطر بودیمهیچ نمی

توانستم به او ین رسیده بودم که او کودکی بیش نیست، اما نمیبه یق
ای . پوف کالفهخورده بگیرم، این یکی از نیازهای طبیعی بدنش بود

 وکشیدم و نگاهم را از دالرام و بهمن گرفتم. به سمت آیدا چرخیدم 
کردم اش حلقه میهمزمان که دوباره دستانم را بر دور کمر و شانه

 :بردم صدایم را باال

 .شهگروه جدا نمی کس بدون هماهنگی ازهیچ -

 :ها چرخاندم و ادامه دادمک آنت -نگاهم را یک دور بر روی تک
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 .حتی اگه کار فوری داشته باشه -

 صدای خنده آرام افراد بلند شد. باز هم حرکت کردیم. تا رسیدن به
قسمت اصلی جنگل و مکانی که به غار نزدیک باشد حدود دوروز 

راه داشتیم. اما با سرعت باالیی که داشتیم ممکن بود در زملن 
 کمتری به مقصد برسیم. افرادی که از قبل برای یافتن نقشه و کلید
د. فرستاده بودم باید تا کنون به مقصد رسیده و در راه بازگشت باشن

بار هایم جان گرفت. از همان ابتدا گفته بودم اینلبخندی بر روی لب
 . ...ازی بودم. بازی زندگیمن پیروز ب

 به پایان مسیر رسیده بودیم. چند ساعتی را در خنار رودخانه برای
های بلند به خواب استراحت نشستیم. دالرام تمام مدت بر روی چمن

 .خوردرفته بود و هر از گاهی تکان آرامی در جایش می

 ارتمام حسرتم را در نگاهم ریخته و به تماشایش نشسته بودم. با قر
گرفتن جام بلوری پر از خون سرخ در جلوی چشمانم، باالخره 

نگاهم را از دالرام جدا کردم و به دست ظریفی که جام را مقابلم 
 .گرفته بود دوختم

بدون آن که دست بلند کرده و جام را بگیرم، نگاهم را دوباره به 
سمت دیگری دوختم. صدایش مانند حضورش رشته افکارم را پاره 

 :کرد

 .به خون نیاز داری، پس بگیرش -

 .بار حق با او بود؛ به این مایع حیات نیاز داشتماین

 .دستم را پیش بردم و جام را بین انگشتانم گرفتم

هایم کمی خون داخل جام را تماشا کردم و به آرامی به سمت لب
 .بردم

نگاهم به اطراف بود. کنار رودخانه بودیم. چندین تنه درخت بر 
های طول مسیر روشن تر ها از علففتاده بودند. علفروی زمین ا
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 .ترتر بودند و به نسبت کوتاهو تازه

کرد. اولین قطره که از گلویم پایین حالل ماه در آسمان خودنمایی می
هایم رفت، متوجه مزه متفاوتش شدم. با انزجار جام خون را از لب

 .فاصله دادم و از جای بلند شدم

 .کشیدندهایشان را سر مید بود که جامنگاهم به باقی افرا

ف باقی مانده خون در دهانم را به همراه بزاق دهانم بر روی زمین ت
 .هایم کشیدمکردم و دستم را بر روی لب

به سمت بهمن رفتم و جام خونش را از بین دستانش بیرون کشیدم. 
 .نگاه همه به سمتم چرخید

 .آن نوشیدم به آرامی خون را بو کشیدم و چند جرعه از

 .مزه شیرین و دل ربای خون را روی زبانم احساس کردم

ا جامی که آیدا به دستم داده بود را به سمت بهمن گرفتم و صدایم ر
 :کمی باال بردم

 .یک قطره از این بخور -

سرش را به آرامی تکان داد، کف دستانش را به پارچه کت چرمش 
بیرون کشید و یک جرعه کشید. به آرامی جام را از بین انگشتانم 

 .نوشید

چهره در هم کشید و فوراً هر چه که خورده و نخورده بود را از 
 .دهانش بیرون ریخت

 .پس درست حدس زده بودم

کردند و صدایشان سوهان روحم شده بود. نگاهم پچ می-همه آرام پچ
را دوباره به بهمن دوختم که با چهره جمع شده سرش را باال گرفت 

 .کرد، جام را از بین انگشتانش بیرون کشیدمو نگاهم 

 .لبخندی بر رویش پاشیدم و دستم را چند بار بر شانه اش کوبیدم

های آرام به سمت آیدا چرخیدم، درست جایی با فاصله چند متر با قدم
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 .از دالرام نشسته بود و کتابی را در دستانش گرفته بود

نزدیک شدنم به  اب بود که حتی متوجهقدر محو در صفحات کتآن
زد، خودش نشده بود. کتاب بزرگ با جلد مشکی را مدام ورق می

 .کرددا نمیگشت و آن را پیگویا به دنبال چیزی می

نگاهم را به لباس طوسی رنگش دوختم، خاکی و کثیف شده بود. 
موهایش را مانند یه توپ باالی سرش جمع کرده بود و گره زده 

ه متوقف شده بود و سخت مشغول بود. باآلخره بر روی یک صفح
 .خواندن بود

پوزخندی زدم. درست باالی سرش ایستادم و کتاب را از میان 
 .انگشتانش بیرون کشیدم

 .ترسیده از جای پرید و نگاهش را باال آورد

ای که از جلوی های کتاب دوختم و با هر کلمهچشمانم را به نوشته
 .کشیدر وجودم زبانه میدکرد، خشم بیشتر از پیش دیدگانم عبور می

 .یوانه بوددتوانستم بگویم او یک به حتم می

کردم از جادوگری مانند او بیش از این انتظار نداشتم اما گمان نمی
 .آنقدر احمق باشد

 :هایم نشاندم. ولوم صدایم را باال بردمپوزخندی بر روی لب

بدم  گیرم بهت یک فرصت دوبارهممنونم که هر بار که تصمیم می -
 !کنی که ارزش این بخشش رو نداریخودت به روشی قانعم می

 .کردگذاشت نگاهم میبا چشمانی که بهت و حیرتش را به نمایش می

 .از جای برخواست، صدایش پر از ناباوری و پشیمانی بود

 .بذار توضیح بدم -

های صورتی رنگش گذاشتم. دستم را برای سکوت بر روی لب
 .زددو می-وهای چشمانش دمردمک

چیز رو نمیشه همیشه اشتباه کنی و بخوای با یک توضیح همه -
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 .درست کنی

بهت گفتم هیچ کاری نکن. گفتم این رابطه دیگه مثل سابق نمیشه 
 .چیز رو بیشتر از قبل خراب کردیهمه ولی تو

 :صدای دو رگه شده دالرام نگاهم را از آیدا جدا کرد

 شده؟ اتفاقی افتاده؟چی -

 ا این دخترک تازه از خواب نازش بیدار شده بود. دستانش را برگوی
 .وسی بر بدنش داداش کشید و کش و قهای پف کردهروی چشم

ازیش چیزی نشده، داشتم میومدم بیدارت کنم که مثل همیشه آیدا لجب -
 .گل کرد

زمان به سمتم چرخید. برای آن که کمی از نگاه دالرام و آیدا هم
تم و تالفی کرده باشم، با قدم آرام به سمت دالرام رف کارهای آیدا را

 :همزمان لب گشودم

هایی آیدا اصرار داشت خودش بیدارت کنه و بابت چرت و پرت -
 .که قبال بهت گفته معذرت خواهی کنه

هایش آوار شده دستم را بین موهای پریشان دالرام که بر روی شانه
 .بودند کشیدم و ادامه دادم

نباش، هیچ وقت اجازه نمیدم بهت نزدیک بشه، دیگه  اما نگران -
 .نه

قرارم را آرام کرد. سر در لبخندی که بر رویم پاشید. وجود بی
ای به او نداشتم اما آورد. این دختر منبع آرامش بود. عالقهنمی
خواستم کسی غیر از من لمسش کند. نگاهش را زیر انداخت از نمی

 .گلگون شده بودند ود و گونه هایشام خجالت زده شده بنگاه خیره

 :ا خنده لب زدمباش کوبیدم و انگشتم را بر روی بینی

 .دهدیگه بلندشو باید به راهمون ادامه بدیم. هنوز خیلی راه مون -

سرش را تکان داد، دیگر منتظر نماندم، از جا برخواستم و نگاهم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 208 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .در چشمان خشمگین آیدا نشست. پوزخندی به رویش پاشیدم

 .بودن دختر بیش از حد خودسر شدهای

خوراند تا دوباره عاشق او به بهانه رساندن خون به من طلسم می
 .کردای استفاده میشوم. واقعا از قدرتش برای چنین کارهای بیهوده

اش بازگشته بود و دوباره قرار گویا باز هم این پوزخند به جای قبلی
 .هایم جدا شودها از لبنبود تا مدت

را  افراد که هر یک در سمتی ایستاده بودند نگاه انداختم و صدایمبه 
 .باال بردم

 .کنیمآماده باشید. حرکت می -

قبل از آن که بخواهم قدم از قدم بردارم، آیدا خودش را به من 
 .رساند

کرد. نگاهم را به قطرات جام خون هنوز بین انگشتانم خودنمایی می
 .آیدا گرفتمخون دوختم و چشم از نگاه بنفش 

 .کردهر بار خودش قلبم را بیشتر از قبل غرق در تنفر می

شدم، او بود که خودش را از چشمانم هر بار که خواهانش می
 .انداختمی

رسید و نه به پرستی گویا این رابطه نه به طور کامل به پایان می
 .شدقبل می

چند  جام را در دستانم چرخاندم. از دستی به دست دیگر. چندین و
 .خواستم با خودم کنار بیایمبار این کار را تکرار کردم. گویا تنها می

ی چشمات فقط خودت رو میبینه کیا، یکم به من فکر کن. به احساس -
که بود، احساسی که هنوز هم هست اما تو داری اونو نادیده 

 .گیریمی

نگاهم را باال آوردم. دستانم بر روی شیشه بلوری پر خون محکم شد 
های بنفش و جام در بین انگشتانم فشرده شد. نگاهم را به یاقوت
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هایی رنگش دوختم. جام خون را باال گرفتم. هیچ اعتقادی به طلسم
 .که بتوانند عشق را به وجود بیاورند نداشتم

 .آمدعشق چیزی بود که باید از اعماق قلب به وجود می

نفس سر کشیدم. جام را باال گرفتم و نیمی از خون داخلش را یک 
 .کردنگاه متعجب همه بر رویم سنگینی می

 :باقی مانده خون را به سمت آیدا پاشیدم. صدای خشم گینم باال رفت

خوای من حرفی ندارم. فکر کنم با اگه یک عالقه دروغین می -
 .همین مقدار هم لین معجون باید اثر کنه مگه نه

م. ان انگشتانم رها کردنگاهش باز هم ناباور شده بود. جام را از می
صدای برخورد جام با تکه سنگ کنار پایم و تبدیل شدنش به هزاران 

تکه کمی از فشاری که بر رویم بود را کم کرد، کمی دهنم آرام 
 .گرفت

 .باز هم پوزخند زدم

تونی کسی رو با اجبار عاشق کنی. اگه موفق بشی هیچ وقت نمی -
بودن هم به اجبار اتفاق  کنار خودت نگهش داری، مطمئن باش این

 .میوفته نه از عالقه

ن نگاهم را یک دور بر روی افراد چرخاندم. دالرام باز هم کنار بهم
 .ایستاده بود

 .بدون آن که حرف اضافه ای گفته باشم حرکت کردم

 .ز افراد آیدا را با خود خواهد آورددانستم یکی امی

 .چندی بعد متوجه حرکتشان در کنارم شدم

رسیدم. عبور از این رودخانه بدون قایق امکان به پل میباید 
 .کردم که آن را ممکن کندنداشت؛ پس باید چیزی پیدا می

توانستم اطرافم را با آن که سرعت زیادی داشتم اما به خوبی می
هایی بود که تنه درختان را از آن همه مسیر پوشیده از خزه ببینم
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های بلندی پیچید و علفهوا می خود کرده بودند. نسیم خنکی که در
 .که حرکات ما و وزش باد به رقص در آمده بودند

هایی که بین گیاهان پنهان شده بودند و صدای جریان آب جیر جیرک
کردند خوانی میشر آب هم-هایشان با صدای شربا بر هم زدن بال

 .تمام فضا را در بر گرفته بود

، غیر از مسیری که مارا به آن آوردمچیز را به خوبی به یاد میهمه
 .رساندپل چوبی می

های مسیر، تک تک به تک تمام جزئیات را به یاد داشتم. تکه سنگ
هایی که بر روی درختان هک کرده بودم تا به تک درختان، عالمت

 ...مسیر بازگشت را پیدا کنم، اما

چرا مسیر رسیدن به پل را فراموش کرده بودم. هیچ چیزی به یاد 
 .دانستم وجود داشتآوردم. تنها میینم

 .کردم. آن هم به زودیوجود داشت و من باید پیدایش می

 .در جای ایستادم. نگاهم را به اطراف چرخاندم

کردم تا به راه اصلی برسم. نگاهم را باید همه مسیرها را چک می
 .به افراد دوختم و صدایم را باال بردم

وبی. یه پل قدیمی. به هیچ ل یه پل چهای دونفره برید دنباتو گروه -
. تنها برگردید. منتظر عنوان وقتی پیداش کردین ازش عبور نکنید

 .بقیه بمونید

های دو نفره به سمتی افراد سرشان را تکان دادن و همه در گروه
 .رفتند

ا ستانم رهمه رفته بودند و تنها من و آیدا و دالرام باقی مانده بودیم. د
کردم تا های آرام خرکت میکشیدم و با قدموهایم میبه آرامی بین م

 .هر دو بتوانند همراهیم کنند

 .ن رساندمهای بلند خودش را به آیدا با قدم
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هایش را با من هماهنگ کند ندادم کرد قدماهمیتی به او که سعی می
 .و نگاهم را به اطراف چرخاندم

توانست کمک میگویا آوردن آیدا چندان هم فکر درستی نبود. شاید 
 .کشیدبسیاری برای ما باشد اما همین کارهایش خدشه بر اعصابم می

با صدای آرام دالرام نگاهم را از درخت تنومندی که در چند متری 
ای کلفت به دورش پیچیده شده ما قرار داشت و چیزی مانند شاخه

 .بود گرفتم و به دالرام دوختم

تو هم یه سمت دیگه رو  بهتر نیست من و آیدا با هم بگردیم -
 .رسیمخوایم میطوری زودتر به چیزی که میبگردی؟ این

شد اگر قرار نبود دالرام را به همراه آیدا فکر خوبی بود اما بهتر می
 .تنها رها کنم

 :ودای کشیدم و آیدا هم لب گشپوف کالفه

 آره برو. تو میتونی تندتر بگردی، ما هم همین اطراف رو نگاه -
 .مکنیمی

خیالی که در چشمانش بود، بیشتر نگاهم را در چشمانش دوختم؛ بی
 .ترساندمن را می

ای در سر دارد یا بدون قصد حرفش را بر دانستم باز هم نقشهنمی
ای جز قبول کردن پیشنهادشان نداشتم. زبان آورده بود اما چاره

 .مان از این دو نفر مراقبت کنمتوانستم تمام زنمی

 .کردمزودتر مسیرم را پیدا میباید هرچه 

 :به آرامی سرم را به نشان تایید تکان دادم و لب زدم

 .اگه بالیی سرش بیاد -

ب قبل از آن که حرفم را تکمیل کنم، آیدا پوزخندی بر لب نشاند و ل
 :گشود

 .من کاری با این دختر ندارم -
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دامن بلند لباسش را بین انگشتانش گرفت و کمی باال کشید. با 
 .دزمان صدایش را باال برد و همشهای بلند دور قدم

 .اگه قراره با من بیای راه بیوفت دختر -

طرف صحبتش من نبودم. نگاهم را به دالرام دوختم که لبخند ریزی 
زد و چشمانش را به آرامی باز و بسته کرد. با دو پا در مسیری 

 .گذاشت که آیدا رفته بود

گرفتند تا با هم کنار بیایند. این سفر می ها شدم. باید یادخیال آنبی
 .شدنباید بیش از حد طوالنی می

نگاهی دوباره به اطراف انداختم. همه جزئیات به آرامی به ذهنم 
 .دادندآمدند و هر کدام پس از دیگری مسیرم را نشانم میمی

کردم لبخندی زدم و با یه یاد آوردن عالمتی که باید پیدایش می
 .ها را بسته بودم گشودمه برای تمرکز بیشتر آنچشمانم را ک

لبخندی بر لب نشاندم و قدم در راهی گذاشتم که مطمئن بودم در 
 .تر خواهد کردآخر یک قدم من را به اهدافم نزدیک

 «دالرام»

های آرام در کنارش به راهم خودم را به آیدا رساندم و سپس با قدم
چرخاند غیر از چهره من. مدام میجا ادامه دادم. نگاهش را به همه
 .گشتکرد و به دنبال چیزی میبه این سو و آن سو نگاه می

کردم و نگاهم را به آرام شعری عاشقانه را زیر لب زمزمه می
 .دوختمدرختان سر به فلک کشیده می

  .از درختی به درخت دیگر
جا پیچیده بود و صدایی مانند تکان ها در همهصدای جیرجیرک

 ...ای دور از ماای کوچک، یا شاید هم زنگولهردن زنگولهخو
خیال به صداهای اطرافم، گوش سپرده بودم و چشم به دور بی

که از رودخانه دور شده بودیم اما هنوز ها دوخته بودم. با آندست
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ها بر روی تمام توانستم رطوبت را در هوا احساس کنم. خزههم می
 .درختان جا خشک کرده بودند

وزید و تارهای ظریفی از موهایم را که بر روی نسیم خنکی می
 .دادهایم جا گرفته بودند را در دست بازی میگونه

مقابلش ایستادم و صدایم کمی  با ایستادن آیدا به سمتش چرخیدم و 
 .باال رفت

 .چرا منتظری؟ راه بیوفت دیگه -
ش النه اش را به چشمانم دوخت، وحشتی که در چشماننگاه ترسیده

ام دادم تا سر کرده بود به جانم افتاد. حرکتی به گردن خشک شده
بچرخانم و چیزی که آیدا از آن وحشت کرده بود را ببینم اما 

هایی از یخ شده بود بر دور مچ دستانم قالب دستانش که مانند تکه
 :شد
  !از جات تکون نخور دالرام -

کرده بود اما مطمئن شدم از چه چیزی تا این حد وحشت متوجه نمی
 .دلیل نبودای که به جان هر دویمان افتاده بود بیبودم این رعشه

  .هایم را تیز کردمبا شنیدن دوباره صدای زنگ مانندی گوش
  .شدتر میصدا هر لحظه نزدیک و نزدیک

ای زنگوله بسته بودند و او را با شتاب به گویا بر گردن گوساله
 .فرستادندسمت ما می

کردم. صدای کشیده شدن آمد احساس میی را که به سمتمان میجسم
 .رسیدچیزی بر روی زمین در میان صدای زنگوله به گوش می

تر هایم محکمآیدا چشمانش را بسته و دستانش را در دور مچ دست
  .کرد

  .ترسیده مانند او چشمانم را بستم
ن صدای زمابرخورد چیز گرمی را با ساق پایم احساس کردم و هم

 :لرزان آیدا به آرامی در گوشم طنین انداخت
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به هیچ عنوان سعی نکن حرکت کنی، اگه تحریک بشه هردومون  -
 .میریممی

چه بود که آیدا را این چنین به وحشت انداخته بود؟ چه بود که تا 
 دید آسیبی نمی رساند؟زمانی که حرکتی از من نمی

 .رساندالبته باید گفت شاید آسیبی نمی
هایم برای گشوده شدن و دیدن چیزی که جانمان را تهدید پلک
 .ها را بگیرمزدند و من که بودم که بتوانم جلوی آنکرد زور میمی

چشمانم را به آرامی باز کردم، با دیدن جسم بزرگی که در کنارمان 
 .چرخید جان از تنم جدا شدای بر دورمان میخزید و مانند حلقهمی

ای احساس کردم. توان از و پاهایم را در لحظه هاسست شدن دست
پاهایم گرفته شد، مطمئن بودم تا چندی دیگر با هر دو زانو بر زمین 

سقوط خواهم کرد، اما دستانی که بر دور بدنم حلقه شدند و از 
 .سقوطم جلوگیری کردند؛ باز هم جانم را خرید

زد و و مید-ام را به آیدا دوختم. ترس در چشمانش دوچشمان اشکی
  .او هم مانند من چشمانش تر شده بود

  :آرام لب زدم
 .خوام بمیرممن دیگه نمی -

کشید. ترس در های آرام اما عمیقی میآیدا چشمانش را بست. نفس
 :تر از قبل لب زدمتمام وجودم نشسته بود. آرام

تو یه جادوگری؛ با یه ورد یا طلسم اونو کرم کن منم با کفش لهش  -
 .مکنمی

  .ای کرد و با تأسف نگاهم کرددر دل ترس و استرس آیدا خنده
خواستم از این دردسر نجات پیدا شدم و تنها میهایم نمیمتوجه حرف

  .کنم
ها و فرهاد و حتی کیاشا نجات اگر از چنگال آیدا و آن زن و گرگینه

پیکر توانستم از دست یک مار زنگی قولپیدا کرده بودم، دیگر نمی
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 .ت پیدا کنمنجا
ام بود. نگاهم را به دم زنگ دارش قلبم در حال بیرون زدن از سینه

  .که در روبروی چشمانم بود دوختم
جا چه چطور ممکن بود تا این حد بزرگ باشد؟! اصال در این

 .آمدکرد. امکان نداشت. با عقل جور در نمیمی
چندان  خورد؟ زمانی که راهاما منطق در این مشکل به چه درد می

  .بلندی تا مرگ نداشتم
 .تونم کاری کنممن نمی -

  .آب پاکی را بر دستم ریخت و آخرین امیدم را ناامید کرد
توانست کاری انجام دهد؟ پس جادوهایش به چه درد یعنی چه که نمی

 خوردند؟می
آمد پس چرا جادوگر شده بود زمانی که هربار کار دشواری پیش می

 د؟کشیخودش را کنار می
 .ناخودآگاه موقعیت را فراموش کردم و صدایم به ناگه باال رفت

 تونی؟چرا نمی یعنی چی؟ -
با چرخیدن ناگهانی سر مار به سمتم صدا در گلویم خفه شد، بزاق 

 .دهانم بر گلویم پرید
هایم باال آمد را در دهان حبس هایی که تا پشت لببه سختی سرفه

و سخت در تالش بودم تا بتوانم از  هایم به شماره افتادکردم. نفس
  .هایم برسانمراه بینی اکسیژن را به ریه

چشمان سیاه رنگش را یه من دوخته بود. زبانش هر چند دقیقه 
 .شدآمد و دوباره به داخل کشیده میبار از دهانش بیرون مییک

بردم، دیگر هیچ گاه با چند اگر از این سفر جان سالم به در می
یک ساحره که در زمان سختی قدرتش را از دست  آشام وخون
  .شدمام همراه نمیداد حتی تا به حیاط خانهمی

  .خزیدمار به آرامی به سمتم می
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کشید و هر لحظه من را بیشتر به مرگ خودش را بر زمین می
 .کردنزدیک می

کنترل اندامم به دست خودم نبود و هیچ یک از دست و پاهایم به 
دادند و بدون اراده من هر قدر که او زم گوش فرا نمیهای مغفرمان

 .داشتندشد، قدمی لرزان به عقب برمیتر میبه من نزدیک
ها را گشودم در خواستم چشمانم را ببندم و زمانی که آنتنها می

 .همان عمارت تاریک و مخوف باشم
  .چندین قدم از آیدا فاصله گرفته بودم

هایش را به من دوخته بود و چنین چشم شد که مارگویا او دیده نمی
 .تر میشدنزدیک و نزدیک

متوجه شده بودم که آیدا دیگر در حصار پیکر مار قرار نداشت و با 
 .کرداش به اطراف نگاه میچشمان وحشت زده

 هنوز هم درک نکرده بودم که چرا از قدرتش استفاده نکرده بود؟
دم و برخوردش با پاهایم دیشدن اندامش به دور پاهایم را می  سفت

 .کردمرا به خوبی احساس می
 .با فشرده شدنم توسطش با ضرب بر روی زمین فرود آمدم

حجومش به سمتم را احساس دیدم. ترسیده چشمانم را بر هم گذاشتم 
  .رفت تا از گلویم خارج شود را حبس کردمو جیغی که می

 .گرفتمی ام جلوی نفس کشیدنم راسنگینی وزنش بر روی سینه 
خس افتاده بود. چشمانم را بستم و در دل آرام خدا -ام به خسسینه 

  .را صدا زدم
های بلندی که در فضا پیچید گویا آن اژدها را هم صدای قدم 

هوشیار کرد که سرش را از من فاصله داده و به سمت دیگر 
 .چرخید

 ام، باالخره جرعت کرده و چشمبا سبک شدن ناگهانی قفسه سینه
 .گشودم
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 .شدشدند و در لحظه دورتر میاندامش به سرعت از من جدا می

م به آرامی دستم را بر زمین تکیه دادم و سعی کردم از جای بلند شو
 .کردماما دیگر توانی در پاهایم احساس نمی

 .کردمهیچ احساسی جز درد و ترس در وجودم احساس نمی

دوید و مار می نگاهم بر روی آیدا که با سرعت به سمت جایی
 .رفت، قفل شده بودزنگی هم به دنبالش می

چرا آیدا فرار کرده بود در حالی که از من درخواست کرده بود تا 
 حرکتی انجام ندهم؟

گذاشتم مشکالت یکی پس از دیگری سر چرا به هر کجا که پا می
 کردند؟باز می

که چه بود اما خیال آن  هایم آرام شدهدیدم. نفسدیگر چیزی نمی
 .کردتوانست بر سر آیدا نازل شود یک لحظه رهایم نمیبالیی می

گشت و اما هنوز هم آرام باز می-اختیار دست و پاهایم آرام
 .توانستم حرفی بزنمنمی

 گویا شوک وارد شده تازه اثر کرده بود که این چنین مانند کسی که
خارج  اماز بدو تولد در سخن گفتن ناتوان بود صدایی از حنجره

 .شدنمی

آمد اگر تک به تک به کردم. چه بر سرمان میباید کیاشا را پیدا می
 .شدهر کداممان حمله می

 .با کمک گرفتن از زمین با زحمت خودم را باال کشیدم

گشت. شدم، توان بیشتر به پاهایم باز میهر قدمی که دور می
 .شدتر میهایم عمیقنفس

هایی نامتعادل به سمت مسیری با گامگشت و من جان به تنم باز می
 .رین دیدار با کیاشا به یاد داشتمرفتم که در آخمی

چیز غیر از دور دادم. هیچبا کمک از درختان به راهم ادامه می



 

 

 WWW.98IA3.IR 218 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

آمدم. نباید جانم را خواستم. نباید به این سفر میشدن از خطرات نمی
دست هم  انداختم آن هم زمانی که تمام جهان دست دربه خطر می

 .داده بودند تا آن را بگیرند

جانم را در کف دستانم گذاشته بودم و با پای خودم به سفری آمده 
 .بودم که هیچ اطالعی از خطراتش نداشتم

دانستم با کشید و من نمیزمان در وجودم زبانه میخشم و ترس هم
 مقابله کنم؟ ها بجنگم. با کدامکدام یک از آن

های لرزانم حتی توان یم سرازیر بودند و دستهاهایم از گونهاشک
 .هایم را نداشتندها از گونهزدودن آن

این جنگل بیشتر به جنگل ارواح شباهت داشت، هیچ صدایی شنیده 
 .دیدم و تنها میخواستم کسی را پیدا کنمشد. هیچ حرکتی نمینمی

کردم شد و هر چه سعی میام خارج نمیهنوز هم صدایی از حنجره
 .ی از آوا نبودخوردند و خبرهایم تکان میچیزی بگویم لب تا

ترساند. اگر نتوانم دیگر صدایم را به دست بیاورم این بیشتر مرا می
 کردم؟چه؟ اگر باقی افراد را پیدا نمی

 .مصیبت پشت مصیبت

 «کیاشا»

 

صدای فریادی که در کوشم پیچید فورا به سمت عقب چرخیدم؛ آیدا 
های بلندش را یکی پس از دیگری بر دوید. قدممیبود که با سرعت 

بار بلندتر کردم. صدای فریادش اینداشت. با تعجب نگاهش میمی
 :از قبل به گوش رسید

 !فرار کن -

 .نگاهم را به پشت سرش دوختم. باورش سخت بود. پیدایش شده بود

 ...امکان نداشت به این زودی خودش را نشان داده باشد، اما
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ه سمت آیدا دویدم و دستانم را به کمرش قالب کردم و در خندان ب
 .یک لحظه باال پریدم

درخت بزرگ و کهنی  ی یکی از درختان جای گرفتمبر روی شاخه
توانستیم به راحتی روی این خوردیم، میبود و اگر زیاد تکان نمی

 .شاخه بایستیم

 .نگاهم را به پایین دوختم و صدایم را بلند کردم

 .بینم که انکانتو پیداش شدهمی -

 .سر آیدا ترسیده و متعجب به سمتم چرخید

 چی؟ انکانتو؟ -

ر سرم را آرام تکان دادم. افسون شده را پیدا کرده بودم و یکی دیگ
 .های پیروزی مناز مهره

هایم به خنده باز شده بود. این بهترین اتفاق ممکن بود که رخ داده لب
بی برای رسیدن به او بودم و او خودش به بود. من به دنبال پل چو

 .استقبالم آمده بود

 آیدا را به آرامی از خود جدا کردم. ترسیده به تنه درخت چنگی زد
 .و نگاه لرزانش را به پایین پایمان دوخت

نگاهش برق اشک داشت. سرم را به اطراف چرخاندم و تازه متوجه 
 !دالرام نبود .جای خالی دخترکم شدم

 .به چهره وحشت زده آیدا دوختم نگاهم را

 .خوردش از قبل در هم گره میهایم هر لحظه بیاخم

 :صدایم را کمی بلند کردم

 دالرام کجاست؟ -

کردند و هایش یکی پس از دیگری از چشمانش سقوط میاشک
 .رفتهایش باال میهق-صدای هق

 .کردار نمیک، قدرتم روش . ترسیده بودمنتونستم کاری کنم -
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زد. داد و پشت سر هم حرف میرش را به دو طرف تکان میس
 .شنیدمدیگر چیزی نمی

نگاهم را به ماری دوختم که با پیچیدن خودش به دور درخت سعی 
در باال آمدن داشت. دستانم را بر دور آیدا حلقه کردم و بر روی 

 .درخت دیگری پریدم

 .ون کشیدمدستم را داخل جیبم فرو کردم و شی فلزی کوچکی را بیر

 :آن را بین دستان یخ زده آیدا قرار دادم و زمزمه کردم

 .کنهتوش فوت کن، بقیه رو خبر می -

ا قبل از آن که به او اجازه پاسخی داده باشم پایین پریدم. دستم ر
پشت لباسم بردم و خنجری که در پشت کمر بسته بودم را بیرون 

 .کشیدم

 .های آرامم را به سمتش برداشتمقدم

گویا تازه متوجه شده بود که دیگر کسی بر روی شاخه درخت نیست 
کرد دوباره بر روی زمین بازگردد و به خزیدن ادامه که سعی می

 .دهد

 .فشردنگاهم را به سمت آیدا دوختم، سوت فلزی را بین دستانش می

دیدم، غیر از دخترکی که با لبخند نگاهم من اما دیگر چیزی نمی
 .کردمی

بار من بر بازویش نشاندم. زمانی که از چنگال آیدا اولینزخمی که 
 .نجاتش دادم

خندید. هایش مینشست و به حرفزمانی که در کنار مسعود می
 .هایشهایش، پنهان کاریترسیدن

 .تر شدانگشتانم بر دور دسته خنجر محکم

باز هم دیدم تار شده بود. این سرخی که جلوی چشمانم را گرفته 
که در دلم النه کرده بود و هر ثانیه گویا کسی قلب بود. غمی 
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 .فشردگرفت و میام را در دست میخاکستری

 .اشکی که در چشمانم نشست برایم غریبه بود

زمان با رسیدن هیوالی منفور بر و هم دستانم را به چشمانم کشیدم
 .زمین با فریاد به سمتش حمله کردم

 ای آیدا به کار گرفته بود درگویا فهمیده بود سرعت ناچیزی که بر
داد که سرعتش را باال برده بود. نیشش مقابل من او را به کشتن می

 .چرخانددارش را در هوا می داد و دم زنگرا نشان می

کشید و بیش از پیش صدای زنگوله مانندش خدشه بر روانم می
 .کردعصبانیم می

 .از کنار چشمانش نگاهش را به چشمانم دوخته بود

 .آمدز این بازی خوشم نمیا

زد. دستانش دو می-چشمان دالرام مدام در مقابل نگاهم دو
 .هایشانهشموهای رها شده بر روی   ظریفش،

توانستم این موضوع را باور کنم. این هیوال که مقابلم بود دالرام نمی
 .جا ایستاده بودمرا بلعیده بود و من... به جای گرفتن جانش این

 .زدام را بر هم میاز پیش ذهن آشفتهافکارم بیش 

نگاهم را از گوشه چشم به آیدای لرزانی دوختم که هنوز نگاهش را 
 .از ما جدا نکرده بود

داد. هر تر کاری که به او سپرده بودم را انجام میباید هرچه سریع
 .چند که شک داشتم

 .زهایش تمام شدو-باآلخره صدای وز

جا بودنش تنها آمدنش بود. تر از اینآسوده نفسی عمیق گرفتم. عجیب
 .جفتش را در کجا رها کرده بود

 .افکارم را رها کردم و دستانم را برای حمله در مقابلم گرفتم

حمله اول را بدون هیچ آسیبی دفع کرده بود اما من جانش را 
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 .گرفتممی

 .آمداین هیوال از زیر دستان من سالم بیرون نمی

هنگاهی که او دهانش را برای بلعیدنش  دخترکم چقدر ترسیده بود
 .گشوده بود

چرا فریاد نکشید؟ چرا رهایش کرده بودم که اکنون به این حال 
 دچار شوم؟

توانستم به چطور وجود انکانتو را فراموش کرده بودم؟ چطور می
 مسعود بگویم دخترکم را چگونه از دست دادم؟

هم سر باز کرده  ها خشکیده شدن بازها پس از سالچشمه این اشک
 .کردبود و شروع به باریدن می

چشمانم را محکم بر روی هم گذاشتم. منتظر ایستادم تا به اندازه 
قدر بزرگ بود که بتواند من را نیز همراه ان کافی نزدیک شود

 .دالرام بلعیده و به دنبال آیدا برود

 .ام فشردم و چشمانم را گشودمخنجر را چسبانده به سینه

رویم قد علم کرده بود و دهانش را احساس کرده بودم. روبه درست
 .گشوده بود

 .هنوز زود بود برای انجام کاری

داد. دمش را پیچ داده بود سرش را این طرف و آن طرف تکان می
اش را دوباره با دستان لرزان باال گرفته بود که و گویا زنگوله

 .صدایش تمامی نداشت

 .یدپیچصدای آرامم در سرم می

 .از این به بعد مواظبتم -

 .دادصدای دالرام که پاسخ می

 .مثل مسعود -

 .کردمخشمی که احساس می
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 .نه مثل خودم -

 .نتواسته بودم. باز هم نتوانسته بود

 چشمانم را در نگاه آرام انکانتو دوختم. گویا پذیرفته بود که من
من  باخت را قبول کرده بودم. هیوالی بیچاره خودش را در دام

 .انداخته بود

شاید اگر هر وقت دیگری بود برای کشتن او خودم را به آب و آتش 
 .میزدم اما اکنون

 .دانستم با چه چیزی روبرو هستممن با علم کامل آمده بودم می

 .چیز را پیش بینی کرده بودم غیر از مرگ دالرامم راهمه

ته یاشا برگشخنجر را از قلبم فاصله دادم. دستانم را گشودم باز هم ک
کس جرعت نافرمانی از او را خواری که هیچبود. کیاشای خون

 .کردمنداشت. بلند شدن دندان های نیشم را احساس می

 .شدندکردند و بلند میهای دستانم به سرعت رشد میناخن

گرفت و من بیش از همیشه گرسنه رنگ خون جلوی چشمانم را می
ل خوردن توانسته بودم در مقاب هایی کهبودم. به اندازه تمام سال

 .خون خودم را کنترل کنم گرسنه بودم

به خنجری که در بین انگشتانم فشرده میشد چشم دوختم. مار احمق 
بر دورم حلقه زده بود و سعی داشت خودش را بر دور بدنم بپیچد، 

 .ای به آیدا دوختمنگاهم را برای ثانیه

به من دهان کجی اش دیگر روس آن درخت نبود و جای خالی
 .کردمی

خنجر را باال گرفتم و بر پشت سر مار فرو کردم. صدایی در آورد 
پیچیده بودنش بر دور من کار را  و غورا خودش را عقب کشید اما

 .کردهم راحت و هم دشوار می

توانستم بدون زحمت او را زخمی کنم و دشوار چون راحت چون می
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توانست و او هم به راحتی میتوانستم از جایم تکان بخورم نمی
 .هایش را بر بدنم فرو کنددندان

رفت، دومین حمله من با خنجر مصادف شد طور که انتظار میهمان
 وبا حمله او به سمت من و فشرده شدن بیشتر پاهایم میاد دم بلندش 

 .هایشگزیده شدن بازویم با دندان

ی که به آیدا داده ی بلند سوتزمان شد با صداصدای فریادم از درد هم
 .بودم

 خنجر را با دست مقابلم باال گرفتم و در قسمتی باالی چشمانش فرو
 .بردم

 .فرو رفتن خنجر در بازویم را احساس کردم

 .این دیگر آخر بدشانسی بود

 .سر بیجان مار را از بازویم جدا کردم

تر از او بودم. با درد بر روی زمین نشستم. سمش را وارد جانبی
ای از پیراهنم را کشیدم و پارچه کنده شده را کرده بود. گوشه دستم

 .باالتر از جای نیش با زحمت بستم

دستانم را از درد مشت کرده و سرم را به جسم هیوالی مرده تکیه 
کردم کشتن او تا این حد راحت باشد اما. وقتی دادم. فکرش را نمی

ه کدانستن این داد، اطالع داشتم به چه چیزهایی واکنش نشان می
 .چطور اورا بکشم زیاد هم سخت نبود

توانست زهره وارد شده در دستم را و خونی که از زخم البته اگر می
 .زد را نادیده گرفتفواره می

آمدند سرم را بلند کردم هایی که به سرعت به سمتم میبا صدای قدم
 .و چشمانم را گشودم

 .کردآیدا بود که با چشمان اشکی نگاهم می

دستانش را بر دور بازویم حلقه کرد، بالفاصله گرمایی که از 
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 .شد را احساس کردمدستانش وارد می

ترسید. پس چرا او برای دالرام کاری نکرده بود. مگر االن نمی
 .توانست از نیرویش استفاده کندمی

 .با خشم دستانش را پس زدم

 .تازه دوباره دالرام را به خاطر آورده بودم

 .ا حرکت دهمتوانستم دستم ربرخواستم. نمی از جایم

خنجر خونی را از روی زمین بلند کردم و به سمت مار رفتم. باید 
 .کشیدمدالرام را از شکم او بیرون می

 ترسید؟دخترکم از تاریکی می

دانستم، هیچ یک از عالیقش، ترس هایش، دردهایش، هیچ یک نمی
 دانستمرا نمی

جان مار فرو رفت. ال رفت و در جسم بیخنجر همراه با دستانم با
 خون از بین شکافی که همراه با پایین آمدن خنجر در دستانم ایجاد

 .زدمیشد بیرون می

چشمانم باز هم به اشک نشسته بود. چه بالیی بر سر کیاشای مغرور 
 .ها احساساتش سر باز کرده بودندچنین پس از سالآمده بود که این

 .شناختمدیگر خودم را هم نمی

خواستم اگر چیزی از دالرام درکی نسبت به اطرافم نداشتم و تنها می
 .باقی مانده آن را پیدا کنم

ای به پایان دادن به کردم اما هیچ عالقهرسیدن افرادم را احساس می
 .کارم نداشتم

 .زد و من دست بردار نبودمدستانم از خون به سیاهی می

توانستم انگشتانم اما هنوز هم می حس شده بوددست چپم از بازو بی
را کمی تکان دهم، تمام شکمش را دریده بودم و شکاف عمیق به دو 

 ...تکه شدن مار تبدیل شده بود اما
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ل دهیچ خبری از دالرام نبود. دخترکم نبود. چرا امید داشتم از بین 
های مار از جای برخیزد و ترسیده دوباره به آغوشم پناه و روده
 بیاورد؟

 یر آمده بود و زود هم رفته بود. ارزشش را داشت یا خیر؟د

کردم برایم متفاوت بود را برای ها احساس میکسی که پس از سال
توانستم رسیدن به هدفی از دست داده بودم. من باعثش بودم و نمی

 .این را به خودم بقبوالنم

 .ام باعث پاره شدن رشته افکارم شدنشستن دستی بر روی شانه

 .ام گذاشته بود چرخیدمسکت کسی که دستانش را بر روی شانهبه 

 :بهمن لبخندی غمگین زد و صدایش در گوشم زنگ زد

جوری نمیتونی چیزی رو عوض همه ما ناراحتیم کیا، ولی این -
جا کنی. باید به راهمون ادامه بدیم؛ همون کاری که اگه دالرام این

 .خواست که انجام بشهبود می

 .شدمشت کردم. قلبم نیز گویا در دستان کسی فشرده میدستانم را 

نواختند و من اسیر بودم میان آن عقل و قلبم با هم ساز مخالفت می
 .دو که هر یک به نحوی حق داشتند

داد و قلبم فریاد مخالفت عقلم فرمان رفتن و ادامه دادن را می
 .کشیدمی

 .گذاشتمبه راه کدام یک پای می

های دراز برایش رسیدن به هدفی بود که سال عقلی که خواستار
جنگیده بودم ویا قلبی که برای دخترکی که تنها یک ماه بود 

 .کردتابی میشناختیم بیمی

کردم دیگر دالرامی راهی بجز پذیرش این درد نداشتم. باید قبول می
 .وجود نداشت

 .قطره اشکی که از چشمانم چکید عجیب وجودم را سبک کرد
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 .شته به خونم را بلند کردم و بر روی صورتم کشیدمدستان آغ

 .کردمام را احساس مینشستن رد خون بر روی چهره

 .خون قاتلی که دخترکم را گرفته بود

هایش هایم نشست، این قلب هیچ وقت به خواستهپوزخند روی لب
 .رسیدنمی

م را تک افراد قلب-سرم را باال گرفتم. غم نشسته در چهره تک
 .فشردمی

 :لند شدببار با غم و لرزشی صدایم برای اولین

 .میریم دنبال پل. همه با هم میریم -

 .هایم تکان دادندسر چهایشان را به تایید حرف

بار به جای درخواست رسیدم و اینخواستم میکاش به جایی که می
 !خواستمخودم، بازگشت دالرام به زندگی را می

 «دالرام»

 

داشتم و با هر قدم در یکی پس از دیگری بر میهای هولناکم را قدم
های چسبیده به های بلند و خزهدل جنگلی انبوه از درخت و علف

 .رفتمها فرو میآن

 .لرزاندپیچید، وجودم را میهایم میصداهای عجیبی که در گوش

کردم و با قرار دادن دستانم بر تعادل کافی در پاهایم احساس نمی
 .کردم خودم را سر پا نگاهدارمروی درختان سعی می

تمام بدنم هنوز در شک اتفاقی بود که ممکن بود برایم رخ دهد 
 .پیکر شومچیزی نمانده بود من خوراک آن مار غول

 اش دارم؟توانستم سیر نگهبرای چندین روز می

 .افتادتمام بدنم حتی از تفکر به این موضوع به رعشه می

خاندم. هیچ نشانی از انسان یا نگاهم را یک دور در اطراف چر
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 .ها نبودآشامخون

مگر قرار نبود به چند گروه تقسیم شوند و هر یک سمتی را 
 بگردند؟

؟ عجیب بود اما ها نخورده بودیعنی راه من حتی به مسیر یکی از آن
 شد کرد؟چه می

دادم. کیاشا کسی نبود که بدون یافتن من باید بیشتر به گشتن ادامه می
 .این جنگل برود. او تنها امیدم بوداز 

هایم دیگر جانی برای ادامه دادن و دادم. قدمهنوز به راهم ادامه می
 .زانوهایم قدرت تحمل وزنم را نداشتند

 .توانستم بایستمهایم از شدت خستگی به شماره افتاده بود اما نمینفس

 ایستادم ممکندانستم باقی افراد به دنبالم هستند یا نه اما اگر مینمی
 .بود دوباره گیر یک موجود زبان نفهم و صد البته گرسنه بیوفتم

ای از دادم تا یک نشانه پیدا کنم؛ نشانهقدر به راهم ادامه میباید آن
توانست کیاشا یا یکی از افرادش، یا حتی پیدا کردن پل چوبی می

البته اگر قبل دیدم. گونه شاید باقی افراد با میبرایم یک امید باید. این
 .کردنداز من پل را پیدا کرده و از آن عبور نمی

ام را سر و سامان دهم تا شاید کردم افکار پیچیده و بیهودهسعی می
تر و با منطق بگیرم اما سیل افکارم مدام بتوانم تصمیماتم را درست

 .کردندآوردند و این اجازه را از من سلب میبه ذهنم حجوم می

پایم به ریشه درختی، با سر به سمت زمین سقوط کردم با گیر کردن 
و برخوردم با تکه سنگی که درست چند متر با درخت فاصله داشت 

 .زیاد عجیب نبود

ن سر دردناکم را باال گرفتم و نگاهم به سنگی افتاد که با چکه کرد
 .گرفتخون من بر رویش رنگ می

ای خواب لحظه شد و چشمانم براینکاهم هر لحظه تار و تارتر می
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 .کردالتماس می

افتاد و من برای بیدار ماندن سعی های سنگینم بر روی هم میپلک
 .در باز نگه داشتنشان داشتم اما تمام قدرتم کافی نبود

ها برای به خواب رفتن بایستم و توانستم جلوی این خواهشنمی
ها خواب بود که من را در آغوش کشید و باآلخره پس از ساعت

 ...گرش را بر سرم کشید. خوابی به درازی یک مرگنوازش دست

 «کیاشا»

 

کرد. هر بار که سر جای خالی دالرام عجیب به من دهن کجی می
دوختم و دالرام با لبخند گرمش چرخاند و نگاهم را به افراد میمی

 .رفتر قلبم فرو میدیدم، خنجری درا میان آنها نمی

پایان را ام خارج کند و این عمر بینهکاش کسی بود که قلبم را از سی
 !پایان دهد

توانستم بدون در نظر گرفتن تمام اتفاقاتی که پیش آمده بود کاش می
هایم انگشترم را از دستانم خارج کنم و در مقابل و تمام مسئولیت

 .نور خورشید بایستم

زدند و من توانایی انجام هزاران کاش و ای کاش در سرم پرسه می
 !را نداشتم هیچ یک

 .نگاهم را به دستانم دوختم که خون بر رویشان خشک شده بود

توانستم از مسیری که آن تمام مسیرمان از میان جنگل بود. حال می
 .مار آمده بود راهم را پیدا کنم

کردم! بینی میاش را پیشکاش همان اول بیرون آمدن انکانتو از النه
 .دادمآن وقت به همه هشدار می

اگر به همه هشدار داده بودم، اکنون دالرام   افتاد،این اتفاق میاگر 
 .کنارم ایستاده بود
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نگاهم به ساک کوچکی که لوازمش را در آن ریخته بود افتاد. از 
 !دانستمکی در دستان من بود؟ نمی

از چه زمانی لوازمش را به همراه داشتم تا در حرکت کردن دچار 
 مشکل نشود؟

 .کشیددم. این افکار مزاحم من را به جنون میای کشیپوف کالفه

 :صدای آیدا در گوشم پیچید و من را از فکر بیرون کشید

 تو گفتی انکانتو، منظورت چی بود؟ -

پوزخندی زدم. سرم را به سمتش چرخاندم و نگاهم در چشمان 
 .سرخش دوخته شد

هایش کار خودشان را کرده بودند که چنین چشمانش را به گویا اشک
 .سرخی کشیده بودند

ز اانکانتو یعنی افسون شده. یه جادوگر این مار رو برای حفاظت  -
میره و هربار که اتفاقی براش بیوفته پل چوبی نفرین کرد؛ اون نمی

 .از نو متولد میشه غیر از یک زمان

 .دهایم دوخته شچشمان درشت شده و ترسیده آیدا به لب

 غیر از چی؟ -

سی مهره ماری که داره رو از سرش بیرون غیر از زمانی که ک -
 .بکشه

 :دستان آیدا شروع به لرزیدن کرد. صدایش هم به لرزه افتاده بود

 یعنی اون دوباره زنده میشه؟ -

ام را باال گرفتم و از هم باز کردم. نگاهم را به دست مشت شده
د سنگ سیاهی که به اندازه نیمی از کف دستم بود دوختم و صدایم بلن

 :شد

 .دیگه نه -

نگاه آیدا به دستم افتاد. دستش را جلو آورد و خواست سنگ را لمس 
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 .کند که دستم را پس کشیدم

 .سنگ را در جیب لباسم گذاشتم و چشمانم را بستم

 .داشتاین تنها چیزی بود که دالرام را در خاطرم نگه می

 .که کرده بودمت-تنها مدرکی که من قاتل دالرام را تکه

کردیم تا راه را اشتباه نرویم. این آرام حرکت کردن می آرام حرکت
 برایم بهتر بود، چون به اندازه کافی برای فکر کردن فرصت داشتم.

گشتند و و در این زمان باقی افراد هم با دو تکه از پازل من باز می
 .رسیدندبه ما می

کاش مسعود هم همراهمان بود. شاید آن گونه کنار آمدنش با نبود 
 .شدتر میرام راحتدال

 .دوباره آیدا بود که صدایش من را از فکر بیرون کشید

که متوجه باشم چه حرفی زده و منتظر چه پاسخی از سمت بدون آن
 :من است لب زدم

 چرا وقتی دالرام گیر افتاد کاری نکردی؟ -

 .چشمان منتظرش رنگ نگرانی گرفت

آمد آیدا نتظره پیش میواقعا برایم سوال بود. هربار که اتفاقی غیر م
کشید. هربار که در پس اتفاقی مرگ دالرام خودش را کنار می

 .وجود داشت، آیدا قدرتش را نداشت که او را نجات دهد

جای دالرام من بودم چه؟ آن زمان هم بدون در نظر گرفتن اگر به
 کرد؟داشت و فرار میشرایط جانش را بر می

ته بود، که یادمه. تا وقتی دالرام نگفترسیده بودم؛ این تنها چیزیه  -
 .م، متأسفمحتی به یاد نداشتم که من یک ساحره

هایم نشست. دخترکم برای پوزخندم همراه با غمی عظیم بر لب
 نجات یافتن از دست آن هیوال به آیدا یادآوری کرده بود که قدرتی

 .توانست نجات پیدا کنددارد. می
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 .یم فرو بردمهاام را در جیبدستان مشت شده

هایم کمی سرعت دادم و از افراد چند متر جلوتر رفتم. کاش بر قدم
 !ای از اتاقم آرام بگیرمتوانستم به عمارت باز گردم و در گوشهمی

توانستم رها کنم این زندگی و سلطنت را! اما قدرتش را کاش می
 .نداشتم

این روزها عجیب خبری از کیاشای مغرور وجود نداشت، غرور 
هایم برای دالرام ام جایش را به لبخندها و مهربانیسر به فلک کشیده

 .داده بود

داشتنش اصال چه شده بود که آن دخترک برایم مهم شد و قصد نگه
 بر سرم زد؟

ای که خواستم پوزه فرهاد را به خاک بمالم؛ گرگینهبار تنها میاولین
نمایش ت من را به هایش از دستورابه طور واضح نافرمانی

 .گذاشتمی

توانستم ماجرا بار دوم چه؟ چه بر سرم آمده بود که حتی خودم نمی
 را تفکیک کرده و به جوابی برسم؟

ای نگاهم به راه بود و باز هم افکارم در هم پیچیده بود. لحظه
ای در فکر گذشته، دوباره در فکر دالرام و هیوالیی که کشته لحظه

ین راه گذاشته اهدفی که برایش پا در ای بعد در فکر بودم و لحظه
 .بودم

توانستم به جوابی برسم که آخرش بتوانم به خودم بگویم کاش می
 !ارزشش را داشت

دم. با دیدن پلی که چندین متر از ما فاصله داشت، ایستادم. رسیده بو
توانست شیرین باآلخره پیدایش کرده بودم اما چقدر این لحظه می

 .همراه ما بودباشد اگر دالرام هم 

چشمانم را بر روی هم فشردم، صدای شادی افراد بلند شد، گویا 
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کردند. ها دخترکم را فراموش کرده بودند که این چنین شادی میآن
غم دالرام هنوز خیلی تازه بود که بتوانم او را به راحتی فراموش 

کشید. اگر چیزی کنم. این دنیا عجیب داشت قدرتش را به رخم می
 .دادمتری را از دست میآوردم چیز با ارزشدست می را به

این بازی روزگار بود، بازی که تنها با من شروع کرده بود و قصد 
 .تمام کردنش را هم نداشت

کشید و نه من. هر چقدر هم که عزیزانم را نه او پا پس می
 .جنگیدمن به اهدافم میگرفت، من برای رسیدمی

های . نگاهم به تکهبه پل چوبی رساندمهای باند، خودم را با قدم
 .شدشکسته پل قفل شده بود و جدا نمی

چندین قسمت تقریباً بزرگ از پل فرو ریخته بود و عبور را دشوار 
 .کردمی

با حرف بهمن به سمتش چرخیدم و سوالی نگاهش کردم که حرفش 
 :را دوباره تکرار کرد

 جا رد بشیم؟چطور قراره از این -

 .بتونم کاری بکنمشاید من  -

هایم نگاهم از بهمن به آیدا که پشت سر او ایستاده بود کشیده شد. لب
 :را کش دادم و صدایم را بلند کردم

 به راحتی رد میشیم، هرکس که بتونه از این پل بگذره به مسیر -
 ...ادامه میده و کسی که نتونه

در  سکوتی که بین حرفم آوردم همه را متوجه من کرد. نگاهم را
 :چشمانشان چرخاندم و ادامه دادم

 .هر کسی که نتونه به دالرام ملحق میشه -

اولین قدم را بر روی پل گذاشتم. پایم را کمی فشردم تا از محکم 
کردم بودن پل مطمئن شوم. لرزشی که زیر پایم احساس می
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توانست ترس را به دل هر کسی راه دهد اما من، دیگر از هیچ می
 .مترسیدچیز نمی

های کلفت اما تقریبا قدم دوم را برداشتم و دستم را بر روی طناب
ها زیر ای که هردو طرف پل کشیده شده بود گذاشتم. تختهپوسیده

وضوح به  جیرهایشان به-آمدند و صدای جیرمی وزنم به فریاد در
رسید. قدم سوم برابر بود با رسیدنم به اولین قسمت شکسته گوش می

دانستم اگر بتوانم پنج تکه تخته شکسته شده بود و نمی شده، به فاصله
 .های بعدی دوام خواهند آورد یا نهاین فاصله را تی کنم تخته

ر ارتفاع بیش از صدها مت  نگاهم از بین شکاف به پایین افتاد؛ شاید
 .بود، اما من ترسی از ارتفاع نداشتم

 این فاصله بهدرختانی که در دل دره روییده و قد کشیده بودند از 
شدند. رودخانه در میان درختان مانند طنابی بود که سختی دیده می

 از سمتی به سمت دیگر کشیده شده بود. پرندگانی که در زیر پاهایم
به پرواز مشغول بودند و بادی که گویا شدت وزیدنش را هر لحظه 

 .کت در آورده بودکرد که پل را به حربیشتر می

 .یم گرفتم و نگاهم را به روبرو دادمچشمانم را از زیر پا

ها خودم را برای پرش آماده کردم و دستانم را برای گرفتن طناب
 .کردمجا عبور میبعد از پریدن به دو طرف دراز کردم، باید از این

توانستم اجازه دهم آیدا دیگر در کاری دخالت کند. نه تا زمانی نمی
 .دانستمکه قصدش را نمی

توانست از قدرتش استفاده کند و این کار را نکرده بود. میاو بارها 
 .هایش را قبول کنمتوانستم کمکحال نمی

ها برای گذشتن از او نقشه کشیده این مسیر من بود؛ مسیری که سال
 .کردمبودم. باید تمام تالشم را می

نگاهم را باال گرفتم و به سمت دیگر پل دوختم؛ تنها چیزی که از 
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ه قابل رویت بود، زمین پر از شن و درختان تقریباً سبز این فاصل
بود. گویا این دره جنگل را به دو نیمه سر سبز و خشک تقسیم کرده 

 .بود

شدیم اما حتی رو میشاید در آن سمت پل با جفت دیگر انکانتو روبه
خواستم به این موضوع فکر کنم. من سنگ مار را داشتم و اگر نمی

 .افتادمیاین اتفاق 

 .شدمی چیز به نفع من تماممطمئن بودم که همه

قبل از آن که از روی قسمت شکسته بپرم، سرم را به عقب 
. در این بین آیدا بود کردندچرخاندم. همه منتظر و نگران نگاهم می
 .که باز هم چشمانش به اشک نشسته بود

شد و خراهای دالرام را برای یک طلسم میدختر مغروری که دست
 گزید کجا رفته بود؟ چه بر سرش آمده بود؟ککش هم نمی

پوزخندی زدم. دالرام همه مارا عوض کرده بود، آن هم بدون آن که 
 .کار خاصی انجام دهد

 .گذاردبدون آن که بداند رفتارش چقدر بر روی ما تاثیر می

کرد. هربار دالرام تعادل من بود؛ لمس دستانش وجودم را آرام می
بردم که من یک نیمه تاریک در وجودم کرد، از یاد میم میکه لمس

 .کرددارم که اکثر اوقات بر نیمه روشن وجودم غلبه می

ن برای بار اخر به تکه شکسته نگاه کردم. پریدن دشوار نبود اما ای
که قسمت بعدی توانایی تحمل وزن را داشت یا نه معضل بزرگی 

 .بود

 .ای رسیدن به آن سمت برداشتمچشمانم را بستم و گام بلندی بر

 .صدای بلند هیین کشیدن آیدا وادارم کرد تا چشمانم را باز کنم

جیر از تخته -بر روی اولین تخته موجود ایستاده بودم. صدای جیر
شد و گویا داشت با آخرین توانش برای ادامه دادن زیر پایم بلند می
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 .کردبر روی پل ایستادگی می

ون برگشتن به سمت عقب به مسیرم ادامه نفس عمیقی کشیدم و بد
تر دادم. طول پل حدوداً بیست متر بود و همین ماجرا را ترسناک

 .کردمی

تر و استوارتر برداشتم. هایم را محکمنگاهم را به جلو دوختم و قدم
چیز را درست کنم. این پل توانستم همهرسیدم، میاگر به مقصد می

 .م را بگیردچیزی نبود که بتواند جلوی راه

توانستم دوباره تخته شکسته بود. گذشتن از او دشوار نبود و بلکه می
 .های بعدی را هم چک کنم و با احتیاط قدم بردارمتخته

بار محکم بودن یا پایم را بر روی تخته دوم قرار دادم و چندین
نبودنش را چک کردم. قدم بعدی را برداشتم و با لبخندی حاصل از 

 :ل به عقب بازگشتم و صدایم را باال بردممحکم بودن پ

 .جا که کامال امن بودکی رد بشید. تا اینی-یکی -

 :بهمن "بله چشم" محکمی گفت و به سمت باقی افراد چرخید

 خواد نفر دوم باشه؟کی می -

کردند تا شاید دیگر نگاه میکس خارج نشد و همه به یکصدا از هیچ
 .قبول کندنفر بعدی بخواهد این شرایط را 

 .م. این هم از گروه منهایم را در هر کشیداخم

 :صدای آیدا بلند شد

تون من میرم. وقتی از کل مسیر مطمئن شدیم، شما میتونید با قدرت -
 .تر از پل بگذریدسریع

چند نفر از افراد خوشحال سر تکان داده و حرف آیدا را تایید 
 .کردند

هایم ادامه چرخاندم و به قدمبا قرار گرفتن آیدا بر روی پل، سر 
 .دادم
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 .شد بر نفع ما بودهر چه وزن افتاده بر روی پل کمتر می

کردم؛ کنار گشتم و به آیدا نگاه میرفتم، باز میهر چند قدمی که می
شکستگی ایستاده بود و با وحشت به ارتفاع زیر پاهایش نگاه 

 .کردمی

ر کند، درست مانند جا عبونآخواست تا بتواند از باید خودش می
 .من

 قدم بعدی مصادف شد با جیغ بلند آیدا و لرزش ناگهانی پل و شکستن
 .هاای که پا بر رویش گذاشته بودم و فرو رفتن پایم بین تختهتخته

های دو طرف قالب کردم و انگشتانم را به دستانم را فوراً به طناب
 .ها پیچیدمدور طناب

ساق پای چپم فرو رفته بود و  قسمت تیز تخته شکسته شده درون
 .تخته رنگ خونم را به خود گرفته بود

های پل تمامی نداشت و تمرکز کافی برای بیرون کشیدن پایم تکان
 .را نداشتم

ای جسر چرخاندم و به جایی که آیدا قبال ایستاده بود نگاه کردم اما 
ر تها و لرزش پل آرامکرد. تکانخالیش بود که به من دهن کجی می

 .شده بود

وراً فنگاهم به بهمن افتاد که قدم برداشت تا پا بر روی پل بگذارد که 
 :دستم را باال گرفتم

 .جلوتر نیا! ممکنه وزنمون رو تحمل نکنه -

 .مضطرب قدم آمده را بازگشت و سرش را تکان داد

این پل تنها راه رسیدن ما به آن سمت دره بود،  شد ریسک کردنمی
 .خیال آیدا شومم بیتوانستاما نمی

ش با صدایی بلند نامش را فریاد زدم و تنها در دل ارزو کردم ای کا
 !اورا هم مانند دالرام از دست ندهم
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 .منو بکشید باال -

صدایش که بلند شد، از این که خودش را به جایی بند کرده بود 
 .مطمئن شدم و نفس راحتی کشیدم

ال م، خودم را به زحمت باکردبا دردی که هنوز در پایم احساس می
 .ها بیرون کشیدمکشیدم و با یک حرکت سریع پایم را از بین تخته

هایش ام افتاد که خون از بین پارگینگاهم به شلوار چرمی پاره شده
 .زدبیرون می

توانستم بایستم تا کشید که زخمم بسته شود. اما نمیزمان زیادی نمی
 .زخم سر ببندد

ا ببه مسیر، راهی را که آمده بودم را بازگشتم. به جای ادامه دادن 
های لنگان اما سریع خودم را به جایی که آیدا قبال ایستاده بود قدم

 .رساندم و خودم را به سمت شکستگی کج کردم

ه نگاهم به آیدا افتاد که دستش را به طنابی قالب کرده و ترسیده ب
 .کردپایین نگاه می

 :صدایش ملتمسانه بلند شد

 .کنمکمکم کن کیا، خواهش می -

 :دستم را به سمتش دراز کردم

 .کشمت باالدستمو بگیر، می -

سرش را آرام تکان داد و دست دیگرش را باال آورد. نگاهم در 
زد. فهمیده بودم چشمان نم دارش نشست. ترس در نگاهش موج می

شد ترسید یا در شرایطی ناگوار گرفتار میکه هر وقت می
 .از قدرتش به درستی استفاده کند توانستنمی

اش را گرفتم. انگشتانش ترسیده به دستم چنگ زد و دست یخ زده
 .ستم فرو کردهای بلندش را در گوشت دناخن

بار من انگشتان هر دو دستم را بر هایم را در هم کشیدم. ایناخم
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 .روی مچ دستش قالب کردم

 .ذارم بیوفتینمی -

ا حرف آیدا و خودم را هم شوکه کرد. امهایم پیچید صدایم در گوش
 :بیش از قبل برایم عجیب بود

 .بهت اعتماد دارم -

 .مه بودمها منتظر شنیدن همین کلشاید سال

را هم  شنیدن اعتماد او تا من هم بتوانم اعتماد کنم اما، آیدا همین حق
 .از من گرفته بود

شد، خدشه میها بلند خاطر سنگینی وزنمان از تختهصداهایی که به
 .زدم میهکشید و تمرکزم را بر بر روانم می

خورد و باال کشیدنش را دست یخ زده آیدا از میان انگشتانم لیز می
ام به سوزش افتاده بود. عجیب بود که هکرد. پای آسیب دیددشوار می

 .هنوز زخم باقی مانده بود

خودم را به  شد، با این کهبدتر از درد پایم قلبم بود که فشرده می
خیالی زده بودم اما هنوز هم نتوانسته بودم از دست دادم دالرام را بی

 .باور کنم

توانستم آیدا را هم به لیست افرادی که از دست داده بودم دیگر نمی
 .اضافه کنم

 .دستم را بر دور مچ دستانش محکم کردم

 :صدای لرزانش در گوشم پیچید

 .فتمدارم لیز میخورم کیا، نذار بیو -

دادم. سرم را به دو طرف تکان دادم. این اجازه را به او نمی
 زانوهایم را بر زمین فشردم و همزمان با بلند شدنم آیدا را باال

 .کشیدم

رسید اما ها به گوشم میهای نگران بچهپچ-صدای حرف ها و پچ
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 .ها را نادیده بگیرمکردم آنسعی می

 :صدای بهمن بلند شد

 خوای؟کمک نمیرییس مطمئنی  -

توانستم این ریسک بزرگ را قبول کنم. پل زیر وزن ما دو نفر نمی
شد، مطمئن نبودم به لرزه افتاده بود. اگر نفر سومی هم اضافه می

 .آورد یا نهکه دوام می

ها نیم تنه آیدا از شکاف تخته گذشته بود و آرنج هایش را به تخته
 .شدیشتر باال بککرد خودش را بتکیه داده بود و سعی می

یکی از دستانم را از بین دستانش بیرون کشیدم و بر دور بدنش 
 .قالب کردم

 .کردتر میها که فقط کارمان را سختدیگر کافی بود، این لج بازی

 .با باال کشیدن کامل آیدا، سرم را به سمت بهمن چرخاندم

ام هایش نشانده بود عجیب عصبیلبخند بزرگی که بر روی لب
 .کردمی

ای با سرعتی که داشتم خودم و آیدا را به آن بدون حرف اضافه
 .سمت پل رساندم

ین نگاهم را به افراد دوختم و با دست عالمت دادم تا یک به یک به ا
 .سمت بیایند

 :آیدا را بر روی زمین گذاشتم که صدایش باال رفت

ی تونستی همون اول این کار رو بکنی قبل از این که من زخمنمی -
 بشم؟

 :لبخندی به این حماقتش زدم

شدم، من نمیتونم روی جون باید از محکم بودن پل مطمئن می -
 .افرادم ریسک کنم، حتی اگه یکیشون تو باشی

سرش را با شتاب باال گرفت و نگاه کنجکاوش را به چشمانم دوخت. 
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لب گشود تا حرفی بزند که با ایستادن بهمن در کنارمان سکوت را 
 .دترجیح دا

 .من هم به این سکوت بیشتر نیاز داشتم

 :صدای بهمن به گوشم رسید

رسید شاید االن اون هم تو اگه برای نجات دالرام هم به موقع می -
 .رسیدآغوش من به سالمت به این سمت می

فهمیدم، داشت دیر رسیدنم را به من گوشزد منظورش را نمی
 .کرد؟ منظورش چه بودمی

 :نگاهش کردم که دستانش را باال گرفتسوالی اما خشمگین 

 .منظور خاصی نداشتم، فقط یهو یاد دالرام افتادم -

 :ه قدمی عقب پریدکام را باال بردم دست مشت شده

 .بیخیال کیا، باور کن این حرف رو عمدی نگفتم -

کرد، بلکه یادآور آن بود ترس نشسته در چشمانش خشمم را کم نمی
 .از دست داده بودمکه بار دیگر کنترلم را 

کردند و هر یک پس از افراد تک به تک از روی پل عبور می
 .رساندنددیگری خودشان را به ما می

 .با عبور کردن همه نگاهم را به پل دوختم

کرد که باز هم نگاهم کند و دلم چشمان امیدوار دالرام را طلب می
م زل لبخندی به گرمای خورشید میهمان چهره اش کرده در چشمان

 .بزند

لش اما خبری از دالرامم نبود و تنها خاطراتش بود که ذهنم را به چا
 .کشیدمی

ام را در جیب فرو بردم و با صدای بلند رو به همه دستان مشت شده
 :لب زدم

 .وقتی برای استراحت نداریم، زودتر حرکت کنید -
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 دستم را بر دور بند ساک دالرام محکم کردم و چشم بستم این سختی
 .رسیدهم باآلخره به اتمام می

 .ها، امید داشتم که بتوانم دلبرکم را برگردانمپشت تمام این دلتنگی

 نگاه آخر را به پل انداختم و چشمانم بر روی هاله محو سیاه رنگی
ثابت ماند. سوزش عمیقی را بر روی دستم احساس کردم و نگاهم به 

پاک فراموش کرده زخم های روی دستم افتاد و چشمانم درشت شد، 
 .بودم

او همراهمان بود، هنوز دو آرزو به من بدهکار بود و به هر کجا 
 .آمدرفتم به دنبالم میمی

ای آرزو کردم که ای کاش دالرام سالم بود! حتی اگر برای لحظه
 .دیگر قرار نبود او را ببینم

کرد، زخم دوم جمع شده ام بر روی دستم سنگینی مینگاه خشک شده
 .رفتام آرام از بین میو آر

 .مانند اولین زخم پس از بهبودی آیدا دیگر خبری از زخم نبود

هایم نشست. شاید آرزویم بر روی روح دالرام هم پوزخندی بر لب
 .کرداثر می

 :دمای کشیدم و آرام زمزمه کرپوف کالفه

خواد من رو از سر باز کنه و از شاید هم این موجود فقط می -
 .کنارم بره

توانست توانست باشد، غیر از خدا چه کسی میغیر از این چه می
 .دالرام را از نو خلق کند، مطمئنا این کار یک جن نبود

هایم را در هم کشیدم و به سمت افراد بازگشتم. همه آماده ایستاده اخم
 .بودند تا من دستور حرکت را بدهم

 :قدمی جلو رفتم و قبل از حرکت رو به بهمن لب زدم

 .انگار خیلی از تنها بودن ناراحت بودی پس آوردن آیدا با تو -
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نگاهم را به پایم دوختم و وقتی مطمئن شدم که دیگر خبری از زخم 
نیست و تنها خون خشک شده بر روی پوست و لباسم خودنمایی 

 .کند حرکت کردممی

توانستم به مکانی که دالرام را این جنگل دیگر برایم زیبا نبود. نمی
 .ندمن جدا کرده بود نگاه کنم و چشمانم زیبایی های اطراف را ببی از

 .دیدم و بستنها سیاهی می

 «دالرام»

هایش هایم پیچید و مانند کسی که آب در ریهصدای کیاشا در گوش
 .پر شده باشد، از جا پریدم و اکسیژن اطرافم را بلعیدم

رازیر سکردم و اشک از چشمانم درپی میهای خشک و پیسرفه
 .شده بود

نفس کشیدن دشوار اما لذت بخش بود. احساس کسی را داشتم که 
ام احساس اند. درد عمیقی که در پیمانیای به او دادهجان دوباره

 .کردکردم جلوی چشمانم را تار میمی

 دستم را بر سرم گرفتم و با تکیه دادن دست دیگرم با زمین سعی در
 .بلند شدن کردم

 ایم نشستم، چشمانم تازه به محیط عادت کرده بود امابا زحمت در ج
 .دیدمهنوز هم کمی تار می

 :ناگهان حرف کیاشا را به خاطر آوردم

 «.ا ببینمای کاش دالرام سالم بود! حتی اگر دیگر قرار نبود او ر -»

رویم اشک در چشمانم جان گرفت و نگاهم به هاله سیاه رنگ روبه
 .ی داد و محو شدافتاد که سرش را تکان آرام

 .یخ زده در جایم خشک شدم. قبال این موجود را دیده بودم

مطمئن .همان موجود در سالن عمارت که جان آیدا را نجات داده بود
 .بودم خودش بود



 

 

 WWW.98IA3.IR 244 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .ام را باال گرفتمدستان یخ زده

 .ز هم جانم را نجات داده بودشد، کیاشا باباورم نمی

 دش کجا بود؟باز هم جانم را خریده بود اما خو

 خورد؟من کجا بودم که هیچ چیز آشنایی به چشمم نمی

های در هم تنیده نگاهم را به اطراف چرخاندم. دور تا دورم شاخه
 .ای در هم پیچیده بودندشده درختان بودند که مانند خانه

حصیرهای بافته شده بر روی زمین و تخت چوبی که من بر رویش 
 .نشسته بودم

 .ودم موقعیتم را درک کنمهنوز نتوانسته ب

جا آورده شاید اعضای گروه در جنگل پیدایم کرده بودند و به این
 .بودن

 .شاید هم کیاشا

توانستم پیش بروم سعی کردم پایم را بلند کنم تا از با اما و اگر نمی
 .جا برخیزم اما نتوانستم

متعجب سرم را به اطراف چرخاندم و نگاهم بر روی مردی افتاد که 
 .چشمان تیزبینش را بر رویم دوخته بود

همان مقدار که از جایم نیم خیز شده بودم را بازگشتم و بر روی 
 .تخت دراز کشیدم

ای بر بار هالهکشید و هر چند لحظه یکام عجیب تیر میپیشانی
 .کردر میافتاد که دیدم را تاروی چشمانم می

 .ید شدمرستازه متوجه صداهایی که از بیرون به گوش می

مغزم تحلیل را شروع کرده بود و هر چند دقیقه چیز جدیدی به 
 .شدام اضافه میافکار در هم پیچیده

دستم را بر سرم گرفتم و صدایم آرام بلند شد، شاید اگر از او 
 :رفتخواستم به دنبال کیاشا میمی
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 .لطفا بگو کیاشا بیاد پیشم -

 .پرید چشمانش را ریز کرد و به یک باره از جایش

چشمانش را به دیدگانم دوخت و بلند چیزی فریاد زد که متوجه آن 
 .نشدم

کردم، بغض در گلویم مانند تکه سنگی نشسته بود ترسیده نگاهش می
 .خوردو از جایش تکان نمی

اش در نگاه اول متوجه رنگ قرمزی که مانند نقاشی بر روی چهره
تم دید کافی به او داش کشیده بود شده بود و حال که برخواسته بود و

های مختلف بر روی بازوی چپش و متوجه همان رنگ اما با طرح
 .ساق پای راستش شدم

هایش افتاد؛ گویا تکه پارچه سفیدی را بر دور بدنش نگاهم به لباس
ها و پاهایش و حتی هایی پیچیده بود. دستتنها برای پوشاندن قسمت

وبی عجیبی بر روی پشتش شد. خالکاش به وضوح دیده میباال تنه
چیزی شبیه به یک موجود ماورایی، شاید هم...   هک شده بود؛

 .دانمنمی

با گشوده شدن ناگهانی درب، پسر جوانی خودش را به داخل اتاق 
 .رویم خم شده و احترام گذاشتپرت کرد و فوراً در مقابل مرد روبه

کردند.  ها دوخته بودم که شروع به صحبتمتعجب نگاهم را به آن
 .آوردمهایشان سر در نمیهیچ از حرف

 .آشنا بودگونه برایم ناکردند که اینبه چه زبانی صحبت می

ها دوختم و تمام تمرکزم را بر روی چشمانم ریز بینم را به آن
 .هایشان گذاشتمحرف

. کنجکاوی باعث شده بود از یاد گویا ترسیدن را فراموش کرده بودم
 .نم کجا هستمداببرم که حتی نمی

هایی بر روی مرد دوم که وارد شده بود مانند قبلی طرح و نقش



 

 

 WWW.98IA3.IR 246 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

بدنش داشت اما خبری از نقاشی بر روی چهره اش نبود و زمانی 
که به سمت درب چرخید متوجه شدم او آن خالکوبی بزرگ را هم 

 .ندارد

 .شاید فقط افراد خاصی این خالکوبی را داشتند

 .دادناآگاهی آزارم می دانستم و اینهیچ چیزی نمی

 :کردصدای مرد بلند شد و اینبار، کامال به زبان ما صحبت می

جا؟ تو مال این اطراف نیستی، حرف زدنت اینو چطور اومدی این -
 .ثابت میکنه؛ پس سعی نکن دروغ بگی

کرد، غم عمیقی در نگاهش بود. درک زمانی که به چشمانم نگاه می
 .گفتمدروغ میکردم چرا باید به او نمی

 :آرام لب گشودم و صدای لرزانم سکوت اتاق را شکست

 .من با کیاشا اومدم -

هایش بارها گفته بود که همه کیاشا به یاد داشتم که مسعود بین حرف
شناسند، او فرمانده بود و چه کسی بود که او را نشناسد آن هم را می

 .در منطقه خودش

جنگل دور هستیم اما فکر مطمئن نبودم تا چه حد از عمارت و 
 .کردم فاصله زیادی باشدنمی

 :صدای متعجبش من را از بین افکارم بیرون کشید

 !کیاشا -

تعجب و خشمی که در صدایش هویدا بود، ترسم را دوباره به جانم 
 .انداخت. سرش را جلو آورد و دستانش را بر دور گردنم حلقه کرد

باره باز شدند و من بود به یکبندهایی که بر دپر کمر پاهایم پیچیده 
شد بین زمین معلق در حالی که هنوز گردنم بین انگشتانش فشرده می

 .و آسمان قرار گرفتم

 :صدایش بلند شد و عصبی فریاد کشید
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آشام هستی، اون موجودات منفور هیچ جایی بین قبله و تو خون -
 .سرزمین من ندارن

دم از حدقه بیرون چشمانش درشت شده بود و هر لحظه مناظر بو
 .بزنند و بر روی زمین بیوفتند

 .هایم به خس خس افتاده بودنفس

 .ودمباین دیگر چه بالیی بود، از چاله در آمده بودم و در چاه افتاده 

اش دستانم را لرزان باال آوردم و بر روی انگشتان بلند و کشیده
 .گذاشتم

انداخت تنها توانستم میدر میان کمبود اکسیژن که مغزم را از کار 
 :لب بزنم

 .آشام نیستممن خون -

باره از دور گردنم باز شده و جسم نیمه جانم با دستانش به یک
 .سختی با زمین برخورد کرد

شد و ام خارج میام به سختی از سینههای نصفه و نیمهنفس
 .داددرپی امانم نمیهای پیسرف

ود و در خالی که چشمه بده ای که به دردهایم اضافه شبا سرگیجه
اشکم باز هم سر باز کرده بود. نگاهم را به چشمانش دوختم که 

 .کردهنوز خشمگین نگاهم می

سر به زیر انداختم و سعی کردم از جایم برخیزم که دستی بر دور 
 .کمرم پیچیده شد و دست دیگری زیر زانوهایم قرار گرفت

دوباره بر روی تخت با قدرت باال کشیده شدم و چند لحظه بعد 
 .چوبی نشسته بودم

 .های بیرون ریخته از چشمانم را با پشت دست پاک کردماشک

 .صدایش چشمانم را به سمتش کشید

 .آشام نیستیبهم ثابت کن که تو یک خون -
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دانستم از کجا آورده بود و در دستانش نگاهم به چاقویی که نمی
 .کرد قفل شدخودنمایی می

 .دانستمود بر سرم بیاید؟ نمیچه بالیی قرار ب

 .وحشت تمام وجودم را گرفته بود، ترسیده خودم را عقب کشیدم

 .مچ دستم بین دستانش اسیر شد

تیزی چاقو که در جای زخم قبلی نشست و فریادم که مطمئن بودم به 
 .گوش آسمان خواهد رسید

ریخت و نگاه مرد های خون از مچ دستم بر روی زمین میقطره
 .ویم بر روی زخم خشک شده بودرروبه

ا بپس از چند دقیقه لبخندی بر لب نشاند و صدایش را شنیدم که گویا 
 :کردخودش صحبت می

 .خوار نیستخوبه، اون یه خون -

 .شددستانم بخاطر درد به لرزش افتاده بود. باور نمی

 کرد؟گذاشتم کسی قصد جانم را میچرا به هر کجا که پای می

ای آرام به سمت میزی رفت که پشت صندلی قرار همرد با قدم
 .گرفته بود و من تازه متوجه آن شده بودم

 .چیزی از کشو میز بیرون کشید و به سمتم آمد

 .ترسیده در خود جمع شدم، دیگر چه بالیی قرار بود بر سرم بیاورد

ام را بین دستان ضمختش گرفت و با انگشت شصت مچ دست زخمی
 .می نوازش کردپشت دستم را به آرا

 .ای که در دستش بود افتادنگاهم به پارچه سفید و شیشه

 :لبخندی زد و صدایش به آرامی در گوشم طنین انداخت

 .ممکنه کمی درد داشته باشه -

 .کردممتوجه کارهایش نبودم و ترسیده نگاهش می

 .دستش را باال اورد و درب شیشه را گشود
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را به آرامی بر روی زخمم مایع سبز رنگی که درون شیشه بود 
 .ریخت

سوزش عمیقی که از زخم تازه ام بلند شد جانم را گرفت و صدای 
 .فریادهایم را به گوش اطرافیان مهمان کرد

داد شد و اجازه نمیدستم بین انگشتان مردانه و بزرگش فشرده می
 .آن را پس بکشم

 .هایم راه یافته بودندر روی گونهبهایم باز هم اشک

ریختن اسید بر روی پوست بود. سوزشی که تا مغز استخوانم مثل 
 .رسیدمی

ام گذاشت و پارچه سفید را دور دستم پیچید و دستش را روی پیشانی
 :صدای آرامش گوشم را نوازش کرد

 .سعی کن بخوابی تا زمانی که خودم بیدارت کنم -

 چشمانم ناخودآگاه گرم شده و لحظه آخر لبخند رضایتی که بر روی
 .هایش نشسته بود را دیدملب

 «کیاشا»

 .توانست خوب باشد و هم بدخبری از جفت انکانتو نبود، این هم می

کردیم اما ما درست در باید راهمان را باز هم از روی نقشه پیدا می
 .اولین تکه گم شده نقشه بودیم

دانستم باید از کدام سمت بروم اما کلیات را به خاطر داشتم و می
 .آوردمهیچ.چیز از آن ها را به خاطر نمی جزئیات

 .بدترین قسمت این جنگل همین بود

شدی خیلی از اتفاقات و یا حتی خاطرات را اگر از آن خارج می
 .ترسیدمکردی و من میفراموش می

 .ترسیدم فراموش کنم دختری را که این جنگل از من گرفته بودمی

 .هایم را آرام کردم و ایستادمقدم
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 .عد همه افراد دورم را گرفته و گوش به فرمان من شدندچند ب

 :آورم پس لب زدمتوانستم بگویم این مکان را به خاطر نمینمی

کنیم. باید این اطراف رو جا چادر بزنید. شب رو استراحت میاین -
 .تونیم دوباره ریسک کنیمچک کنم نمی

رگی که جویا همه راضی بودند که فورا دست به کار شده چادر بز
 در کوله به همراه آورده بودند را بنا کردند. آتشی که روشن شد و

 .دهایی که از خون به سرخی رفتنجام

 .دهایم ماندگار شده بوپوزخندم باز هم بر لب

بدون توجه به بقیه تکه کاغذی را به همراه نقشه از کوله دالرام 
 .ت بودکردم درسبیرون کشیدم و به سمت مسیری رفتم که فکر می

 .درخت های اطراف را چک کردم و بر روی بلندترینشان پریدم

دیدم تا بتوانم مسیر درست را به خاطر باید اطراف را کامال می
 .بیاورم

 .برگه جدا را بر روی نقشه قرار دادم و نگاهم را به اطراف دوختم

 :هایم پیچیدشروع کردم به کشیدن و همزمان صدای دالرام در گوش

 .کشیها رو نمیدوباره اون نقشهچرا  -

ز اکجا بود که ببیند کیاشا باز هم قلم در دست گرفته بود آن هم پس 
 .سال های دراز

افکارم را پس زدم و نگاهم را به اطراف دوختم و شروع کردم به 
 .ای که سال ها بود نیمه تمام مانده بودتکمیل کردن نقشه

دا راً به سمت صای، سرم را فوبا صدای شکسته شدن شاخه
 .چرخاندم

کرد و چیزی در کتابی که نگاهم به آیدا افتاد که به اطراف نگاه می
کرد، این سفر مارا دو شخصیتی کرده در دستش بود یاد داشت می

 .بود
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 .ه ای بر علیه همای با هم بودیم و لحظلحظه

 .بدون آن که واکنشی نشان دهم نگاهم را به او دوختم

 .آوردمی این دختر چموش در میباید سر از کارها

شد، کنار آمدن با آیدا، تر میچیز راحتجا بود همهاگر دالرامم این
 .رسیدن به اهداف و هزاران اتفاق دیگر

کرد و انگیزه ای شاید بهتر بود بگویم حضور دالرام دلم را کرم می
 .دادبرای ادامه دادن به من می

 کردم که نبود؟حال چه می

اش نشسته بودم ایستاد و صدای درختی که من روی شاخهآیدا کنار 
 :زمزمه ادامش به گوشم رسید

 .جا مناسبهفکر کنم این -

 .کردگویا با خودش صحبت می

 .که من را ندیده بود قدر غرق در کارش بودآن

کردم تمام جزییات چشمانم را به حرکاتش دوخته بودم و سعی می
 .آوردمد از کار هایش سر در میکارهایش را به خاطر بسپارم. بای

ای به همین روال گذشت و باآلخره تصمیم گرفتم بیخیال چند دقیقه
 .ام را تکمیل کنمآیدا نقشه

کشیدم و سپس در دیدم را میباید تا طلوع آفتاب هر چیزی که می
 .کردمروز آن را تکمیل می

 .هر چند که برای دیدن نیازی به نور آفتاب نداشتم

 .دادیمتر به مسیر ادامه میهرچه سریعباید 

 .هایم نرسمتهبار هم به خواستوانستم ریسک کنم و ایننمی

 

 «دالرام

 .با احساس نوازش موهایم، چشمانم ناخداگاه باز شد
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گرفت اما افتاد، جلوی دید اطرافم را مینوری که در چشمانم می
 .رسیدمی خواندند به وضوح به گوشصدای پرنده.هایی که آواز می

 .دستم را باال آوردم و در مقابل چشمانم گرفتم

 .کرد ببینمباآلخره توانستم کسی را که موهایم را نوازش می

همان مرد مرموز بود. همان کسی که مانند آیدا دستم را خراشیده 
 .بود

 .با به یاد آوردن زخمی شدن دستم نگاهم را به مچ دستم دوختم

ای به دور دستم پیچیده بود اما پارچه به یاد داشتم در زمان خواب
 .حال، هیچ خبری از پارچه و حتی زخم نبود

 .تنها قرمزی روی پوستم نشان گر زخمی بود که قبال ایجاد شده

 :اش در گوشم پیچیدصدای دورگه

 .نات کنمخوام با بقیه آشبهتره بلند بشی، می -

و به سمتم  چشمانم را متعجب به دستش که از روی موهایم بلند شده
ام را بر روی زمین دراز شده بود دوختم و پاهای خشک شده

 .گذاشتم

بدون آن که دستش را بگیرم، از جایم برخواستم که اخمی به چهره 
 :پیچید بار خشمگین در گوشمنشاند و صدایش این

 .قبول نکردن درخواست من، شکستن قانونه منه -

های خاص دم که قانونرده بوشدم باز هم به کسی برخومتوجه نمی
 .خودش را داشت

پیچیده شدن انگشتان بزرگش بر دور دستم را احساس کردم و قبل 
های بلندش را از آن که لب باز کنم و اعتراضی کرده باشم، قدم

 .برداشت و به سمت درب خروجی رفت

نگاهم را دوباره یک دور در اتاق چرخاندم و قبل از آن که چیزی 
 .کند از اتاق بیرون کشیده شدمبه چشمانم برخورد 
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برخورد مستقیم نور خورشید برای چند لحظه دیدم را تار کرد. اما 
ای که در فضا پیچید وادارم کرد تا چشمانم را باز کنم صدای همهمه

 .و به اطرافم نگاه کنم

هایی چوبی به هم پیوسته و متعددی که در اطراف بودند و افراد خانه
 .لی میان خانه ها ایستاده بودندزیادی که بین فضای خا

ها و درختان بلند دور تا دورمان را گرفته بودند. نگاهم به زن
 .های عجیب و غریب به تن داشتندمردانی کشیده شد که لباس

ده از مردان تنها پایین تنه خود را پوشانده بودند و تمام بدنشان پوشی
 .خ و مشکی بودهایی نامفهوم با رنگ سرطرح

هایشان های بلندی به تن داشتند و غیر از صورتاما لباسها زن
 .جایی از بدنشان رنگی نبود

کشید چرخاندم که در سرم را به سمت مردی که من را به همراه می
 .رأس همه ایستاد

 مچ دستم هنوز بین انگشتانش فشرده میشد و من زبانم از گفتن حرفی
 .قاصر شده بود

بلند شد اما باز هم به همان زبان سر به زیر انداختم که صدایش 
 .گفتشدم سخن میعجیبی که من متوجه اش نمی

چشمانم را روی هم گذاشتم و در دل آرام نام "کیاشا" را زمزمه 
 .کردم

زد که از ایستاد! دوباره آرام لب میجا بود و در کنارم میکاش این
 .کندمن مواظبت می

 .آمده بودرش دانست کجا بود و چه بر ساما خدا می

ترسیدم که از کیاشا یا با اتفاقی که روز قبل افتاده بود، دیگر می
بار گلویم توسط این مرد و ها سخن بگویم و اینآشامدیگر خون

 .چاقویش دریده شود
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بار نگاه هایش، دستش را به سمتم گرفت و اینبا تمام شدن صحبت
 .همه به سمت من کشیده شد

 :وختم که لب زدترسیده چشمانم را به او د

 .از امروز تو یکی از ما هستی، اسمت رو بگو -

 :با صدایی لرزان و چشمانی نم دار شده از اشک اسمم را لب زدم

 .دالرام -

 برقی که در چشمانش افتاد، لرزه به جانم انداخت. برق چشمانش دلم
 .کردندلرزاند و گرمای دستاتش در عوض وجودم را گرم میرا می

توانستم این شدم، نمیای که در وجودم بود نمیدوگانهمتوجه حالت 
 .حالی که دچارش بودم را درک کنم

 .از امروز تو یکی از اعضای قبیله من هستی -

 .جا باشمخوام اینمن نمی -

 :هایی وحشتناک دادبرق چشمانش جایش را به اخم

 !دیگه حق انتخاب نداری -

 .تکان داد منتظر نماند تا پاسخی بدهم و دستانش را

در چند لحظه بیش از ده نفر دورم را گرفته و من را به سمتی 
 .کشیدند

ترسیده جیغی کشیدم که بین زنانی که اطرافم را گرفته بودند به 
 .سمت اتاقی روانه شدم

هایشان عجیب بود و بعضی با اخم و بعضی با لبخند نگاهم نگاه
 .کردندمی

 .کردندایستاده و نگاهم میای چ کنان در گوشهپ-چند نفرشان پچ

در همان اتاق قبلی بودم، درب دوباره گشوده شد و سه نفر با 
ها که زیبایی هر یک چشمانم را به خود خیره انواعی از لباس

 .کرد وارد شدندمی
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شدم چه نیازی به این کارها بود اما گوشا نظر من هیچ متوجه نمی
 .ها نداشتاهمیتی برای آن

 .رنگی که بر تن داشتم چشم دوختم ایبه لباس نقره

اش از چه بود دانستم جنس پارچهزد، نمیبرق لباس چشمانم را می
 .کرداما زیبایی بسیاری داشت که هر نگاهی را به خودش جذب می

خوشحال از دیدن چنین لباس زیبایی تمام اتفاقات را فراموش کرده 
 .بودم

کنم چه بالهایی بر نم و فراموش کخواست در لحظه زندگی دلم می
 .سرم آماده

هایم را فراموش کنم، مشکالتم را و شاید... خودم خواستم دلتنگیمی
 .را

های اضافی هایی دوختم که در حال جمع کردن لباسنگاهم را به زن
 .بودند

های کردند و گاهی صدای خندهدیگر صحبت میگاهی با یک
 .شدآرامشان بلند می

 .کردمفتاده بود که درکش نمیدلشوره عجیبی به جانم ا

ام سر چرخان م و نگاهم در با نشستن دست ظریفی بر روی شانه
چشمان سبز رنگ دخترکی نشست که با لبخندی مهربان چشمانش 

 .را به من دوخته بود

 .الزم نیست بترسی، قرار نیست اتفاق بدی برات بیوفته -

دا کرده را پی کرد، اولین دوستمحبت میصشد، مانند من باورم نمی
 .بودم

 .فهمیددر میان صدها نفر یکی زبان من را می

 اسمت چیه؟ -

 :نگاهم را در چشمان مهربانش دوختم دوباره نامم را به زبان آوردم
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 .دالرام -

 .از آشناییت خوشبختم، زود باش بریم که رییس منتظرته -

اتاق های بلند از قبل از آن که فرصت کنم و اسمش را بپرسم، با قدم
 .ها بیرون رفتندخارج شد و پشت بند آن همه خانوم

بار های آرام به سمت درب رفتم و نگاهم له مردی افتاد که اینبا قدم
 .با وقارتر از چندین دفعه گذشته که دیده بودمش ایستاده بود

لباسی بلند به رنگ طالیی در تن داشت و شنلی قرمز رنگ بر 
 .روی آن پوشیده بود

در پشت کمرش در هم قالب کرده بود و موهای بلندش  دستانش را
هایش ریخته بود و قسمت کوچکی از آن را باالی را بر روی شانه
 .سرش بسته بود

ام باال و پایین کرد و نگاهش را چندین بار از نوک پاهایم تا چهره
 .اش نشاندلبخندی رضایت بخش بر چهره

شده از خجالتم جدا  سرش را باال گرفت و نگاهش را از چهره سرخ
 .کرد

خواستم خودم را به جا چه خبر بود اما میآوردم اینسر در نمی
ا ردستان تقدیر بسپارم، شاید هم امید داشتم این سرنوشت دوباره من 

 .به کیاشا برساند

هایم باز هم راه باز کردند. عجیب اش اشکبا یاد آوری دوباره
 .دلتنگش بودم

 م به عقب چرخید و چشمانم در نگاه ترسیدهبا فشرده شده دستم نگاه
 .دخترکی افتاد که در اتاق کنارم بود

 :صدایش لرزان بلند شد

 .رییس رو عصبی نکن، این به نفع خودته -

قبل از آن که لب باز کنم و چیزی بگویم، دستم توسط شخصی کشیده 
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شد و من با سرعتی که گویا در خال دویدن بودم به دنبال شخصی 
 .را گرفته بود کشیده شدم که دستم

رسید شد و دردش تا مغز استخوانم میدستم بین انگشتانش فشرده می
اما نگاهم به قصری دوخته شده بود که از دل سنگ بیرون زده بود 

 .رساندیمهای سنگی که مارا به قصر پله

ها بنا شده بودند قفل های سوزانی که دو طرف پلهنگاهم به مشعل
ای قاصر مانده دیدن این همه تجمل زبانم از گفتن کلمهشده بود و با 

 .بود

نگاهم به دخترک چشم سبزی دوخته شد که پشت سر ما به راه افتاده 
 .بود و لبخندش هنوز هم بر لب هایش میهمان بود

 .شتخوانی زیبایی دااش هملباس سبز رنگش با چشمان زمردی

 ی که از همان ابتداقدم بر روی اولین پله گذاشتم و به همراه مرد
 .کنارم بود باال رفتم

آمدند، نگاهم به چندین مردی که جلوی افرادی زیادی به دنبالمان می
ها را ورودی ایستاده بودند برخورد کرد که قبل از آن که بتوانم آن

 ...ها با صدایی بلند گشوده شدتحلیل کنم تا کمر خم شدند و درب

کرد. یجیب به من دهن کجی مرویم بود، عسالن بزرگی که روبه
ای که به های بلندی که تا سقف کشیده شده بود و تک پلهستون

 .شدصندلی سلطنتی بزرگی ختم می

 دهان گشودم چیزی بگویم اما با آزاد شدن دستم از اسارت انگشتانش
 .هایم شدسکوت دوباره میهمان لب

 .من را رها کرد و با قدم های بلند به سمت تختش رفت

 .بار صدایش بود که بلند شدرأس سالن ایستاد و این در

هایش به من گفت و در میان حرفباز هم به زبان خودشان سخن می
 .کرداشاره می
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ها به سمتم چرخید. خجالت زده خودم اش تمام نگاهبا سکوت ناگهانی
را جمع کردم و سرم را زیر انداختم که صدایی درست کنار گوشم 

 :بلند شد

 .خواد که بری کنارشسرورمون ازت می -

متعجب به دخترک نگاه کردم و قبل از آن که چیزی بگویم با دست 
 .من را به سمت جلو فرستاد و خودش هم در کنارم قدم برداشت

کرد کمی دلم را آرام کرد اما باز هم ام میاین که همراهی
 .توانستم منکر استرسی که به جانم افتاده بود شومنمی

بار رویم دوختم. اینپایین تک پله ایستادم و چشمانم را به مرد روبه
 .روی صحبتش با من بود

تو از امروز عضوی از قبیله هستی، من به عنوان کسی که جون  -
تورو نجات داده و به تو سر پناهی داده برایت مقامی مشخص 

خواهم کرد، زین پس تو یکی از اعضای خاندان سلطنتی هستی، به 
 .ایفت درست رسیدگی کن و سعی کن عادل باشیوظ

 .صدای همهمه افراد حاضر در سالن بلند شد

 .دادود آزارم میبهایی که بر رویم سنگینی نگاه

بار مردی که گویا پادشاه یا مقام برتر بود صدایش را بلند کرد و این
 :به دخترکی که کنارم ایستاده بود اشاره کرد

 اتاقش، دوست دارم تا اخر شب از همه ترمه، دالرام رو ببر به -
 .قوانین و رسوم ما اطالع داشته باشه

دختری که حاال فهمیده بودم ترمه نام داشت، تا کمر خم شده و 
 .اش قرار داد و صدایش "چشم" گویان بلند شددستش را بر ری سینه

اش را پس از چندی دستش را از روی سینه برداشت و قد خمیده
 :متم آمدصاف کرد و به س

 .لطفاً همراه من بیاید -
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هایم را بدون سخن اضافه به دنبالش رفتم، او تنها کسی بود که حرف
 .توانستم از زبانش حرف بکشمفهمید؛ پس میمی

 .به دنبال دختری که حال فهمیده بودم نامش ترمه بود حرکت کردم

رسید، به آرامی سر چرخاندم افراد هنوز به گوش می صدای همهمه
 .و نگاهم باچشمان گیرای رییس قبیله گره خورد

 .فوراً نگاهم را به ترمه دوختم و به سرعت قدم هایم افزودم

 .آوردمباید سر از کارهای این مرد مرموز در می

با گذشتن از پیچ راهرو و زمانی که مطمئن شدم دیگر از نگاه های 
ه عجیب خیره افراد در امان هستیم دستم را بر دور بازوی ترمه ک

 در فکر بود پیچیدم،

 .هایش کردنگاهش را به دستم دوخت دوباره لبخندش را میهمان لب

 قدر عجیبه؟چیز انکار کنید؟ چرا همهبگو قراره با من چی -

هایش پر کشید و تعجب در چشمانش حاکم شد، اما گویا لبخند از لب
این سوال خودش هم بود که سرش را به دو طرف تکان داد و 

 :ایش به آرامی در گوشم پیچیدصد

قدر عجله کرد اما این دونم چرا هومان برای این کار انمن هم نمی -
یکی از رسوم قبیله ماست که هر عضو جدیدی که وارد قبیله بشه 
توسط سرورمون مقامی دریافت میکنه و تا آخر عمر در اون مقام 

امی که رو شایسته مق که هومان دیگه اونکنه مگر اینخدمت می
 .داره ندونه

در فکر فرو رفتم و همزمان همراه ترمه به سمت اتاقم راهنمایی 
 .شدممی

های های بلند قدی از زمین تا سقف کشیده شده بود و پارچهپنجره
داد، فرش قرمز بر روی زمین پهن ها زینت میسرخ رنگ به آن

شده بود و هر ده قدم دربی چوبی که با میزهایی در اطرافش و 
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 .های گل تزیین شده بودگلدان

 .نشستاین قصر در اوج زیبایی بود اما اصال به دلم نمی

 .دادممن همان عمارت تاریک و مخوف را ترجیح می

با گشوده شدن دربی توسط ترمه، نگاهم به تخت چوبی بزرگی افتاد 
که درست مقابل درب ورودی و در وسط اتاق قرار داشت. در 

 .ن و دو پله آهنی در کنارشسمت دیگری شی مانن وا

ها سمت راست دو کمد بزرگ اما بدون درب که انواع و اقسام لباس
 .کردندها خودنمایی میدر آن

 .بر عکس باقی قصر از این اتاق خوشم آمده بود

 :صدای ترمه من را از افکارم بیرون کشید

طور نیست بهتره راجع به باقی آداب و رسوم صحبت کنیم، این -
 دالرام؟بانو 

 بانو! این حرفش را با من بود؟ مطمئن نبودم تا زمانی که نامم را
 .پشت بندش ادا کرد

 .بهتره بهم راجع به قبیله بگی -

سرش را تکان آرامی داد و به تخت اشاره کرد، رو تختی ساتن 
سرخ عجیب بر ذوق میزد، دستم را بر رویش کشیدم و به آرامی بر 

 .روی تخت جای گرفتم

 .ها میگماز مقاماول  -

 :سرم را آرام تکان دادم که شروع کرد

ها، تو چند دسته هستند؛ خدمتکارها، کشاورزها، شکارچی ها مقام -
 .سربازها و خاندان سلطنتی

اصوال کسی از باقی افراد جزو خاندان سلطنتی نمیشه و همه اعضا 
 ...خون سلطنتی دارن ولی تو

م را باال گرفتم و صدایم لرزان سکوتش لرزی به اندامم انداخت، سر
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 :بلند شد

 من چی -

 :لبخندی زد و دستانش را بر روی دستان یخ زده ام گذاشت

خواستم بگم که تو اولین نفری هستی که انتخاب نگران نباش، می -
جوری اینجا جات فهمم هومان چرا انتخابت کرد اما اینشدی، نمی

 .ترهامن

ه؟ چدر امان بودم اما از خود هومان  جایم امن بود. شاید از دشمنانم
دانست چه در انتظارم بردم؟ کسی چه میاز او به چه کسی پناه می

 ...بود

 صدای ترمه من را از افکارم بیرون کشید

زم اپاشو تا باقی اقامتگاه رو نشونت بدم، تو هم هر سوالی داری  -
 .بپرس

 .سرم را تکان دادم و به دنبالش از جایم برخواستم

 منظورش از اقامتگاه همین قصر با شکوه بود؟

 آوردم؟چطور باید از قصد و نیت هومان سر در می

 (پنج روز بعد)

شد، چشمانم را گشودم. درپی که بر در اتاقم نواخته میهای پیبا تقه
 .را به دو طرف کشیدم ای کشیدم و دستانمخمیازه

اشته بودند، ب دست از سرم بر ندهایی که تمام شخسته از کابوس
 .ام حبس کردمنفس در سینه

تر از قبل و پشت بندش ای بر در نواخته شد اما محکمدوباره ضربه
 .زدصدای ترمه در گوشم پیچید که مداوم نامم را صدا می

رفتم و صبح کردم و به خواب میهر شب از ترس در را قفل می
خوابی اما بی کردمقبل از آمدن ترمه یا خدمه دیگر قفل آن را باز می

 .دیشب کار دستم داده بود
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 فورا از جایم بلند شدم و به سمت درب رفتم تا قبل از آن که ترمه
ا بیشتر سر و صدا به راه بیاندازد آن را باز کنم اما با شنیدن صد

گفت دستانم در نیمه راه و نرسیده به هومان که بلند و رسا سخن می
 .کلید پشت در خشک شد

 .ه؟ تمام قصر از صدای تو پر شدهچه خبره ترم -

گفت و من ترمه چیزی گفت اما باز هم به زبان خودشان سخن می
 .فهمیدمچیزی نمی

های بلندی که بر در صدای متعجب هومان و پشت بندش ضربه
 .وارد شد بدنم را لرزاند

هنوز هم از این مرد وحشت داشتم. من هنوز به محیط اطرافم عادت 
آشام بودن یا دستم را برای مطمئن شدن از خوننکرده بودم که او 
 .نبودن من خراشید

هنوز هم آن ترس با من بود، ترس از تنهایی و نبودن کیاشا، از 
 ماری که قصد بلعیدن من را داشت و از مردی که هم نجاتم داده بود

 .کردو هم جانم را تهدید می

بلند با ضربه محکمی که بر در وارد شد و پشت بندش صدای 
هومان که بلند چیزی را فریاد زد ترسیده و لرزان دست بر روی 

 .دستگیره نهادم و کلید را در قفل چرخاندم

گشوده شدن در برابر شد با ضربه محکمی که قرار بود با در 
برخورد کند اما به جسم نحیف من خورده و همراه با من بر روی 

 .زمین پخش شد

هم در چشمان ترسیده سربازی با درد دست بر کمرم کشیدم و نگا
نشست که برای شکستن در قرار بود به آن ضربه بزند و من ال 

 .گشودن درب او را به آغوشی دردناک دعوت کرده بودم

ام گرفت اما با صدای عصبی هومان خنده از لب هایم ناگهان خنده
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 :پر زد

 کنی مردک؟چه غلطی می -

حلقه شد و اورا از روی دستان قدرتمند هومان بر دور گردن سرباز 
 .من بلند کرد

دستانم را بر زمین زدم و به کمک آنها کمر دردناکم را صاف کردم 
 .و ایستادم

ای کرد که همه افراد حاضر در اتاق و بیرون رفتند و هومان اشاره
 .درب توسط ترمه بسته شد

 .نگاهم به چشمان درشت و خشمگینش قفل شده بود

بدنم پنهان کردم و سر یه زیر انداختم که دستان لرزانم را پشت 
 :صدایش در گوشم پیچید

 دلیل کارهات چیه دال؟ -

 دال! نامم را مخفف صدا زده بود، درست مانند کیاشا، چقدر دلتنگش
برد! کاش هیچ رسید و من را به همراه میبودم. کاش از راه می

 !شدموقت از او جدا نمی

 :چشمانش دوختم سرم را باال گرفتم و نگاهم را به

 .تونم وقتی خوابم در رو باز بذارمبه کسی اعتماد ندارم، نمی -

خواستم اجازه بدهم تعجب در چشمانش هویدا بود اما دیگر نمی
 .اتفاقی برایم پیش بیاید

کردم حد اقل تا زمانی که کیاشا باید مانند یک انسان قوی رفتار می
 .برگردد

ا بلند کرد و ربود. دستانش  زد و این کمی عجیبهیچ حرفی نمی
 .ترمه را صدا زد

گذاشت درب بالفاصله گشوده شد و ترمه در حالی که احترام می
 .وارد اتاق شده و همان جلوی درب ایستاد
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 امری داشتید سرورم؟ -

کردند و هر روز بر از این که این فرد مغرور را سرور خطاب می
توانستم انجام یا چه کاری مافزودند عصبی بودم امغرورش می

 .دهم

 :نگاهش را به من دوخت اما مخاطب حرفش ترمه بود

به بانو کمک کنید تا لباس مناسبی برای صرف صبحانه انتخاب  -
 .کنند

ه کنگاهم به لباسی که بر تن داشتم افتاد، یک پیراهن و شلوار گشاد 
 .دیدمبرای خواب انتخاب کرده بودم. اشکالی در لباسم نمی

کوتاه به سمت درب رفت و قبل از آن که کامل خارج  هایبا قدم
 :شود، صدایش دوباره سکوت اتاق را در هم شکست

 .امیدوارم یادتون نره که از انتظار خوشم نمیاد -

منتظر جوابی از جانب ما نماند و از اتاق خارج شد، ترمه درب را 
 .بسته و با چشمانی نگران نگاهش را به من دوخت

 کردی؟ودم عصبیش نکنی، چرا در رو باز نمیبهت که گفته ب -

چشمانم را یک دور در کاسه چرخاندم و برای آن که بیش از این در 
 :کارهایم دخالتی نکند لب زدم

لباسی که برای خوردن صبحانه از نظر سرورتون مناسبه دقیقا  -
  هاستکدوم یکی از این

اشاره کردم که ر کنار هم چیده شده بود دهای متعددی که به لباس
ترمه سر به زیر به سمت کمد رفته و دستش را بر روی لباس ها 

 .کشید

ها لباسی سبز رنگ را بیرون کشید، سبز زمردی از میان انبوه لباس
 .که به زیبایی دوخته و تزیین شده بود

شد، دامن سینه لباس نگین دوزی شده بود و از پشت با بند محکم می
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زانو گشاد شده و مدل ماهی زیبایی به لباس بلند و تنگی داشت که 
های توری همرنگ لباس که هم پوشیده و زیبا بود و داده بود، آستین

 .آمدعجیب به پوست سفیدم می

شنلی به همان رنگ پشت لباس نصب شده بود و زیبایی اش را دو 
 .کردچندان می

کردند و عجیب بر دل های ریز بر روی شنل خودنمایی میشکوفه
 .نشستندیم

 .موهایم را باز کردم و دستی میانشان کشیدم

موهای بلندم به سادگی با گلی سرخ بر روی گوشم تزیین شده و 
 .هایم ریخته بوداش بر روی شانهباقی

آمد و از با ظاهری آراسته از اتاقم خارج شدم. ترمه به همراهم می
گفت و برای آداب و رسومی که در قصر رایج بود سخن می

 :کردزارمین بار هر یک را برایم گوشزد میه

قبل از هومان شروع به خوردن نکن، حواست باشه وقتی دست از  -
خوردن کشید تو هم باید دست برداری حتی اگه سیر نشده باشی، قبل 

از اون از سر میز بلند نشو و اگه غذات رو تموم کردی منتظر 
 .بمون

 :عصبی دستم را باال گرفتم و لب زدم

جا هستم ها رو میدونم ترمه. توی این مدتی که اینمه اینه -
بار برای تکرار کردی، توی این قصر قانونی هم وجود داره هزاران

 که این آقا هیچ نفعی ازش نبرده باشه؟

 :ترمه لبش را گزید و ترسیده به اطراف نگاه کرد

تونی راجه بهش س، تو نمیجا همه کارهساکت باش، اون این -
 .وری صحبت کنیطاین

 :دستم را در هوا چرخاندم و لب زدم
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آشام زندگی کردم، با این که کیاشا ها کنار یه گروه خونمن مدت -
وقت عالیقش رو به دیگران تحمیل از همه برتر بود اما هیچ

کرد. اون هم قوانین خودش رو داشت اما این قوانین به نمی
 .زدکس آسیبی نمیشخصیت هیچ

خوار رو حق صحبت درباره اون موجودات خوناینجا کسی  -
 .نداره

با شنیدن صدایش در جایم خشک شدم. سر چرخاندم و نگاهم به 
هومانی افتاد که لباسی به رنگ مشکی اما پر از تجمالت بر تن 

هایش کاشته بود که مانند کشیدن شدن ناخن داشت و لبخندی بر لب
 .کشیدبر تخته سیاه بر اعصابم خط می

 :کردم و لب زدم اخمی

 .ها جزوی از خانواده من بودناون -

 .هایم فشوردقدم بلندی به سمتم برداشت و دستش را بر روی لب

ی تو. بهتره اون گذشته جا خونهاالن من خانواده تو هستم و این -
 .سیاهت رو فراموش کنی

ام با کیاشا را گذشته سیاه دانست که آشناییاو چه از زندگی من می
 نامید؟می

هایم را در هم کشیدم اما جوابی برای کوباندن او پیدا نکردم. اخم
توانستم سکوت شاید بهترین و بدترین جوابی بود که آن لحظه می

 .داشته باشم

داشتم و به دنبال مرد ام را در دو طرف بدنم نگهدستان مشت شده
 .خودخواه روبرویم به راه افتادم

های های کوتاه نظرم را جلب کرد، بالشتکمیز کوچکی با پایه
رنگی که دور تا دور میز چیده شده بود و غذاهای مختلفی که هر 

کردم این همه وسیله یک رنگ و بوی خاصی داشت. تعجب می
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 برای صبحانه تهیه شده بود؟

 .لب گشودم چیزی بگویم اما صدای هومان بلند شد

 :رأس میز به بالشتک کنارش اشاره کردهمزمان با نشستن در 

 .بشین -

قدم کوتاهی برداشتم و خواستم در سمت راستش جای بگیرم که 
 :ترمه مانع شده و صدایش به آرامی کنار گوشم پیچید

جا محل نشستن ملکه هست و در نبود ایشون کسی حق نشسته این -
 .بر جای ایشون رو نداره

 :دبه بالشتک کنار اشاره کرد و لب ز

 .جا بنشینیدلطفاً این -

ه پوفی کشیدم و در جایی که ترمه نشان داده بود نشستم اما نگاهم ب
کرد، او از من خواسته بود هومانی افتاد که با اخم به ترمه نگاه می

 .اش بنشینمدر جایگاه ملکه آینده

 .افتادبا فکر به این موضوع هم لرزی به جانم می

نه به سالن آمده بودند و هر یک کاری چندین ندیمه برای سرو صبحا
 .دادندانجام می

 .خیالی به اطرافم زل زده بودمدر این میان تنها من بودم که در بی

نصیب نمانده بود، اما های بلند بیهیچ جایی در این قصر از ستون
جا فرق داشت. شبیه به یک آالچیق سنگی که هیچ دیواری این

ها پر کرده بودند و ما جایی ان و سبزهنداشت تمام اطرافمان را درخت
 .میان طبیعت مشغول خوردن صبحانه بودیم

لبخندی زدم و چشمانم را بستم، نسیم خنکی که در هوا بود بین 
 .دادس زیبایی به من هدیه میپیچید و احساموهایم می

با قرار گرفتن چیزی مقابل صورتم، چشمانم را گشودم و نگاهم به 
 .ف سوپی را پر کرده و مقابلم گذاشته بودترمه افتاد که ظر
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سنگینی نگاه هومان را احساس کردم و به سمتش چرخیدم؛ لبخندی 
 .زد و مشغول خوردن شد

متعجب نگاهم بر رویش قفل شد، هومان لبخند زده بود، آن هم به 
 .من

ای تا درک موقعیتم زمان برد و سپس من هم مشغول چند دقیقه
 .ام شدمخوردن صبحانه

 «کیاشا»

های گمشده پازلم فرستاده بودم به دو گروهی که برای پیدا کردن تکه
ها دو نفر برای عمارت بازگشته بودند و از هر کدام از گروه

 .ها به سمت ما آمده بودندرساندن وسیله

ها و افراد تازه رسیده بودند و من در حال چک کردن وسیله
 .ورده بودندآهایی بودم که به همراه نقشه

جا رسیده بودم، تنها دو قدم برای رسیدن به خوشحال بودم که به این
اشک ماه مانده بود و من بی نهایت بابت این موضوع خوشحال 

 .بودم

ام نگاهم را از تکه کاغذی که در با نشستن دستی بر روی شانه
 .دستانم بود گرفتم و به آیدا دوختم

شده بود و هر دو ما در این مدت کوتاه رابطه بینمان خیلی بهتر 
کردم سعی در فراموش کردن گذشته داشتیم، اما من بیشتر سعی می

 .با اتفاقات کنار بیایم تا فراموششان کنم

 .فراموشی برای من امری محال بود

ام خورد، از فکر بیرون آمدم و با تکانی که دست آیدا بر روی شانه
 :نگاهم را به چشمانش دوختم

 چیزی شده؟ -

 :کان داد و لبخندش جان گرفتسرش را ت
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ا پبیا یه چیزی بخور، دیگه خیلی به هدفت نزدیک شدی، نباید از  -
 .در بیای

 جامی که بین انگشتانش بود را از دستش گرفتم و نگاهم را به مایع
سرخ درونش دوختم، به افراد نگاه کردم که هر یک در حال 

 .نوشیدن خون و خوش و بش با هم بودند

 :لب زدآیدا خندان 

 .نگران نباش، دیگه توش طلسم نداره -

متقابل لبخند ریزی زدم و قبل از آن که کامل دور شود، مچ دستش 
 :را بین انگشتانم اسیر کردم و او را به سمت خودم کشیدم

 .االن که بهم یادآوری کردی بیشتر نگران شدم -

 لبخندش جایش را به اخم داد. دستم را پس زد و با چشمانی که رو
 .رفت قدمی به عقب برداشتبه سرخی می

زمان با باال بردن جام خون، آیدا را به لبخندم جان گرفت و هم
 :آغوش کشیدم و کنار گوشش لب زدم

کنم دفعه بعدی طلسمی که طوری ادامه بدی تضمین نمیاگه همین -
 .زنمخواستی به خوردم بدی رو پس بمی

 .تر شددور کمرش محکم ربش در فضا پیچید و دستانم صدای خنده

 .رابطه را از نو بسازیم توانستیم اینشاید واقعا می

تک افراد -همراه با آیدا به سمت اعضا رفتیم؛ نگاهم را به تک
 :دوختم و صدایم را باال بردم

جا و هدفی که هنوز هم در همه شما به من برای رسیدن به این -
ه شاید کبگم خوام چیزی بهتون پیش داریم، کمک کردید. می

 .دلگرمی برای ادامه مسیر باشه

 :ها به سمتم باشد و ادامه دادممنتظر ماندم تا همه توجه

ها در این راه خطرات زیادی شامل حال ما شد و تونستیم از آن -
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خوام برسم به هر یک از سالم بیرون بیایم. وقتی به چیزی که می
د. نه تنها شما، بلکه ای که دارید رو خواهم داشما بزرگترین خواسته

ترین تالشی برای من انجام داده، حتی افرادی هر کسی که کوچک
که برای جنگیدن و حفظ حکومت من در عمارت مونده و به مسعود 

 .کنندکمک می

دستان آیدا دور گردنم پیچیده شد و سرش را میان شانه و گردنم 
 .فروکرد

داشتند را باال ت های خونی که در دسهمه اعضا با خوشحالی جام
 .شان باال رفتبرده و فریاد خوشحالی

 .غافل از اتفاقاتی که در این جنگل در حال رخ دادن بود

ها شدند، دیگر توانی با دستور من همه مشغول جمع کردن وسیله
 .رسیدمبرای منتظر ماندن نداشتم، باید هر چه سریع تر به غار می

ن بود، نیاز به یک قایق رویماترین دردسری ممکن روبهاما بزرگ
 .دانستم از کجا باید چنین چیزی را پیدا کنمداشتیم و نمی

ل آیدا در این چند روز کامال تغییر کرده بود و در بسیاری از مسائ
بار هم همین کار را کرد، صدای خندان و آمد و اینبه کمکم می

 .بلندش در گوشم پیچید

کتاب بزرگ و عجیبی که  به سمتش چرخیدم و نگاهم باز هم با همان
 :همیشه در دست داشت گره خورد

کنن، از جا نوشته توی این منطقه یک قبیله زندگی میکیا بیین، این -
 .موننجا میزمان آبا و اجدادی اینجا بودن و تا لحظه مرگ همین

در فکر فرو رفتم و ناگهان با یاد آوری چشمانی خشمگین که به من 
 :زدمی دوخته شده بود و فریاد

 .دیگه اجازه ورود به سرزمین من رو نخواهی داشت -

 .با چشمانی درشت شده به آیدا نگاه کردم
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قدر دردسرهای چطور اورا کامالً از یاد برده بودم. پوفی کشیدم، آن
 .اهمیت شده بودمتوالی داشتم که این مردک برایم بی

 :به آرامی لب زدم

 .ریمجا نمیدونم، ولی ما اونمی -

صدای متعجب آیدا بلند شد و توجه چندین نفر از اعضای گروه را 
 :به سمت ما جلب کرد

تونن بهمون کمک کنن و یعنی چی کیا؟ چرا نباید بریم؟ اونا می -
 .برامون یه قایق فراهم کنن

 :دستم را بین موهایم کشیدم و کالفه لب زدم

شاید بخاطر ترین دشمن من بود آیدا. حتی رییس اون قبیله بزرگ -
اون بود که من نتونستم قبال به هدفم برسم، پس دور رفتن به اون 

 .منطقه یه خط قرمز بکش

هم  وآیدا پوفی کالفه کشید و دستانش را باال برد و در هوا تکان داد 
 :زمان صدایش شاکی بلند شد

ین کیا، چون قبال با هم دشمنی داشتین دلیل نمیشه که االن هم ا -
 ...تونیمداشته باشه، ما میدشمنی ادامه 

 .میان حرفش پریدم، امکان نداشت دوباره به او اعتماد کنم

ا به دوست ندارم حرفم رو دوباره تکرار کنم آیدا، یک بار گفتم، م -
 .ریماون منطقه نمی

 .نگاهم را از آیدا گرفتم و به افرادم دوختم

از هدفم دست ای چوب تمام این راه را نیامده بودم که حال برای تکه
 .بردارم

توانستم به راه ادامه دادم، تا هر کجا که میباید به مسیر ادامه می
 .کردیمکری میفدادیم و سپس برای قایق می

دستم را به سمت افرادم گرفتم و قبل از آن که چیزی بگویم تمام نگاه 
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 .ها به سمتم چرخید

نشست و هایم لبخندی پر غرور از این همه توجه افرادم بر لب
 :صدایم سکوت جنگل را در هم شکست

کردم زودتر یک روز تا رسیدن به رود وقت داریم. قبال فکر می -
دونم. تا در همین رسیم اما االن درست میها به رودخونه میاز این

 .ساعت ما کنار رودخونه هستیم اما، مشکلی بزرگ تر داریم

 .هایم بودندادامه سخن ه بود و همه در انتظارها بر رویم قفل شدنگاه

م، اگه مشکل اینه نیاز به قایقی داریم که همه ما بتونیم سوارش بشی -
ت بتونیم چیزی پیدا کنیم خیلی بهتره اما اگه نتونیم مجبور به ساخ

 .هر چیزی آماده کنید شیم، خودتون رو برایمی

صدای چشم گویان همزمانشان بلند شد، به سمت آیدا چرخیدم و لب 
 :زدم

 .ن بسازیتونی یه قایق براموببینم تو نمی -

 :دستانش را در هوا تکان داد و صدایش را باال برد

 .مگه من نوحم کیا؟ من هنوز جادوها رو کامل بلد نیستم -

 :سرم را تکان ریزی دادم و کنار گوشش ارام لب زدم

تو نوح نیستی ولی بهتره یکم کتاب بخونی، چون نوح کشتی رو  -
 ...ها براش زحمت کشید ولی توساخت و سال

سکوت کردم و با نشستن اخم بر روی چهره آیدا خندان از او فاصله 
 .گرفتم

 :اش بلند شدصدای عصبی

 !خیلی خبیثی کیا -

 .یادم نمیاد قول داده باشم خبیث نشم -

های آرام از او دور شدم اما صدای کوبش پایش را با زمین با قدم
 .شنیدم
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 ن گرفت، گویا بازگشت آیدا به من خاطرات دالراملبخندم باز هم جا
 .کردرا به آرامی محو می

ای که بین افراد پیچید از فکر بیرون آمدم و با با صدای همهمه
 .ها رساندمهای بلند خودم را به آنقدم

د نگاهم بین بهمن و پسر جوانی که به تازگی به ما پیوسته بود چرخی
 .و بر روی بهمن خشک شد

از این که در این موقعیت حساس به جان هم افتاده بودند،  خشمگین
اش را با من تمام اخمی به چهره نشاندم. گویا زندگی سر ناسازگاری

گاه نشده بود که بیش از چند ثانیه لبخند بر روی لب کرد، هیچنمی
 .داشته باشم

صدای بهمن بلند شد، انگار عصبانی بودنم را درک کرده بود که 
 .گشوده بود برای توجیه کارشخود زبان 

دونی من اهل این کارها کیا، اول اون شروع کرد خودت که می -
 .نیستم

سرم را به دو طرف تکان دادم و به دستان مشت شده هر دو نگاه 
 :کردم

بینم که به جای جنگیدن برای حفظ من فقط دو تا احمق رو می -
ستادیم و شما ر ایجنگن، ما وسط خطجون هم، برای گرفتن اون می

 .سازیددارید مشکالت جدید می

 :نگاهم را به چشمانشان دوختم تا تاثیر حرفم بر رویشان را ببینم

 .کشمدفعه بعد خودم قلبتون رو بیرون می -

کردم و ای به ماندن در این جنگل نداشتم. باید پیدایش میهیچ عالقه
را داده  طور که قولشرفتم، همانجا میسپس برای همیشه از این

 .بودم

با یادآوری دوباره هومان و اتفاقاتی که برایمان پیش آمده بود دوباره 
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 .عصبی شدم

 .درست بود که من مقصر بودم اما کار درست را انجام داده بودم

ی کاری که به نفع هردوی ما بود، اما او با قضاوتی نابجا این دوست
 .را به دشمنی تبدیل کرد

 .داشتها ادامه دشمنی که سال

ها پیش رو به آسمان پرتاب کرده بودم؛ اکنون در تیری که من سال
 .زندگی خودم سقوط کرده بود

ها برای ساخت قایقی به اندازه تمام ما آشامحتی اگر با سرعت خون
 .نبود گذاشتیم باز هم زمان کافیوقت می

 .ازگردمببار هم دست خالی خواستم اینبه هیچ عنوان نمی

 دستی بر دور کمرم، از فکر بیرون کشیده شدم و نگاهم با حلقه شدن
با آیدا گره خورد، چشمان بنفش رنگش را به من دوخت و لبخندش 

 .جان گرفت

 :اش را به سینه ام تکیه داد و سرش را باال گرفتچانه

کنی برگردی کیا؟ شاید اون هم منتظره تا تو بری چرا قبول نمی -
 .دخواکنارش، شاید ازت توضیح می

 :سرم را به دو طرف تکان دادم

 .تونم برگردمنمی -

قد مطمئنی اون تورو کار کردی که انآخه چرا؟ مگه چی -
 بخشه؟نمی

جا کافی بود، ام نشاندم. شاید حفظ این راز تا به همیناخمی به چهره
 :به آرامی لب زدم

من عزیزترین آدم زندگی اون رو کشتم، تمام خونش رو از بدنش  -
 .بیرون کشیدم

ها قبل کشاند؛ چشمان گرد شده آیدا و نگاه متعجبش من را به سال
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روزهایی که به تازگی با هومان آشنا شده و به هم اعتماد کرده 
 .بودیم

ای سرم را تکان دادم تا این افکار از ذهنم خارج شود اما هیچ فایده
آشکار  نداشت و گذشته مانند زخمی که هنوز هم سر نبسته بود برایم

 .شد

جا رفتم تا قرار بود برای قدم زدن به باغ هومان برویم، به تنهایی آن
های رز به زیبایی با او مالقات کنم اما... گویا هنوز نیامده بود، گل

 .فه داده بودندها رشد کرده و شکودر میان بوته

ها با رنگ خون یکی شد؛ خونی اما چندی طول نکشید که زیبایی گل
آشام عتماد ریخته شد اما به قضاوت آن را عطش یک خونکه برای ا

 .نامیدند

ن صدای ناباور آیدا رشته افکارم را پاره کرد و دوباره و دوباره م
 :را به حال بازگرداند

 تو به اعتماد اون خیانت کردی؟ -

داد. سرخی چشمانش چشمان خشمگین و ناراحت هومان را نشانم می
سنگی  هومان که در دیوارهایهای اش مشتدستان مشت شده

 .کردآمد را یادآوری میقصرش فرود می

خواست، فریادهای پر درد صدای لرزانش که از من توضیح می
خواست قبل از کشته شدن به دست او از هومان را که از من می

 .جا برومآن

بار نامردی کرده و اورا در ناآگاهی و غم رها و منی که برای اولین
 .کرده بودم

هیچ نگفتم و تنها نگاهم را به اشکی که از چشمان آیدا فرو ریخت 
 :دادم، صدایش لرزان بلند شد

باید بری پیشش کیا. اون از کسی که بهش اعتماد کرده زخم  -
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خورده، درست مثل تو، فکر کنم االن بهتر از هر کسی میدونی زخم 
 .اعتماد چه دردی داره

ی که حاال به نگشت شصت اشکاش گذاشتم و با ادستم را زیر چانه
هایش رسیده بود را پاک کردم. خم شدم و آرام رد اشکش کنار لب

 .را بوسیدم

صدای آرامم در گوشش پیچید و جمع شدن بدنش در آغوشم را به 
 :خوبی احساس کردم

 .میرم اما بدون شما، و وقتی میرم که به اون غار رسیده باشم -

دانستم باز هم ، میدر گوشم پیچیدای که آیدا کشید صدای پوف کالفه
شان سر در کنجکاو شده بود تا از اصرار این مردم و قبیله و دهکده

قدر مشتاق بود به آنجا برویم، اما من هنوز آماده بیاورد که آن
ها آن را توانستم حقیقتی که سالرو شدن با هومان نبودم، نمیروبه

 .باور کرده بود باز گو و آشکار کنم

کرد من برای خوردن خون عطش بودم اگر او فکر می مطمئن
 .داشتم، بهتر بود تا دانستن حقیقت

دستانم را در جیب شلوار مشکی رنگم فرو کردم و از آیدا فاصله 
 .گرفتم

های دالرام را بر شانه ام به افرادم اشاره کردم و کوله وسیله
 .انداختم

 .قبل از حرکت دوباره آیدا را در آغوش گرفتم

توانستم تمام مدت آیدا کردم نمیید فکری برای مسیر بازگشت میبا
 .را در آغوشم نگه داشته و حرکت کنم

قدم اول را برداشتم و سعی کردم تمام این افکار پوچ را از سر 
 .بیرون کنم

 .کردکردم حضور آیدا نبود دالرام را کمرنگ تر میاحساس می
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توانستم تمام اهدافم را کنار نمیهنوز هم برایش غمگین بودم اما 
 .گذاشته و به سوگ دالرام بنشینم

 با پیچیده شده دست آیدا بر دور گردنم کمی سرعتم را کم کردم، او
آورد، هنوز هم به این سرعت عادت نداشت و زود تر از ما کم می

ر کمی ایستادم و نگاهم را به اطرافم دوختم. ادامه مسیر را به خاط
ن کمتر شده بودند اما باز هم رطوبت هوا باال رفته داشتم، درختا
داد که خیلی به رودخانه نزدیک هستیم. شاید کمتر از بود. نشان می

 .یک روزی که من تخمین زده بودم

کردیم آیدا دیگر تحملش تمام شده بود چند ساعتی بود که حرکت می
رای زد، اما هنوز جای مناسبی بخورد و صدایم میو مدام تکان می

 .متوقف شدن نبود

ن مبا دیدن چمنزاری که در آن بودیم ایستادم، افراد کمی جلو تر از 
از حرکت ایستادند. آیدا را بر روی زمین گذاشتم و نگاهم را در 

 .چمنزار چرخاندم

هایش را از پا خارج کرد و با دو خودش را به دل آیدا فورا کفش
دراز کشید و  چمنزار رساند، بر روی علف های تازه و سبز

 .دستانش را به دو طرف باز کرد

 .اش در فضا پیچید و سکوت حاکم را شکستصدای بلند خنده

 :به سمتش رفتم و با صدای بلندی که به گوش همه برسد لب زدم

د خیلی دور نیستیم آقایون، انگار زودتر از موعد قراره به مقص -
 .برسیم

 «دالرام»

ها ر آمده بودیم. نگاهم را از گلهای قصهمراه با ترمه به باغ گل
العاده که عجیب انگیز بود. جایی فوقکردم، این مکان شگفتجدا نمی

ها را در تمام روز به ای که گلداد. سقفی شیشهبه من آرامش می
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های سبز هایی که پر از پیچککرد و ستوننور خورشید دعوت می
ندین گل زیبا با های زر که هر یک چهای متعدد گلشده بود. بوته

 .عطری خاص را به این باغ هدیه داده بودند

های چوبی که درست وسط باغ قرار گرفته بودند و برای صندلی
 .نشستن و استراحت

ام در این قصر را یافته بودم و مطمئن بودم انگار مکان مورد عالقه
جا زین پس هر روز که چشم باز کرده و از خواب بیدار شوم به این

 .آمد خواهم

 .شدهایم جدا نمیلبخند از لب

ها بود. تر از باقی گلنگاهم به شاخه گلی افتاد که رزهایش سرخ
ها را ها دراز کردم و گلبرگی از آنآرام انگشتانم را به سمت گل

ا لمس کردم. قبل از آن که بتوانم کامل گل را لمس کنم، کسی دستم ر
 :عقب کشید و صدای ترسیده ترمه بلند شد

ها دست نزن! چرا دست گذاشتی رو گل هومان؟ این به این گل -
 .جا دیدیمهمه گل تا به این

 :متعجب نگاهش کردم و لب زدم

 ...این گل خیلی عجیبه، انگار... انگار روش -

قبل از آن که بتوانم حرفم را کامل کنم، صدای هومان در گوشم 
 :پیچید

 .روش خون هست -

مایع واقعا خون بود. با انزجار به  پس درست حدس زده بودم. این
انگشتانم که حال رنگ خون را به خود گرفته بودند، نگاه کردم. 

 !رفتمجا میکاش زودتر از این

قبل از آن که حرکت کنم، دستم توسط هومان اسیر شد و صدایش در 
 .فضای باغ پیچید



 

 

 WWW.98IA3.IR 279 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .ل ریخته شدبار چندین سال قباین خون اولین -

کردم و منتظر ادامه . کنجکاو نگاهش میدادامه حرفش را خور
اش به گوشم حرفش بودم که در چشمانم نگاه کرد، صدای دو رگه

 :رسید

 نی؟خوای ادامه داستانش رو بدومی -

 :سرم را به نشان تایید تکان دادم که رو به ترمه لب زد

 .زنمهت نیاز بود صدات میتونی بری، اگه بمی -

های م" آرامی زمزمه کرد؛ سپس با قدمترمه تا کمر خم شده و "چش
 .بلند به سمت درب باغ رفت و کامل از آن خارج شد

ها ها رفته و روی یکی از آنبا اشاره هومان به سمت صندلی
 .نشستم

 .هومان هم مقابلم نشست و دستانش را بر روی زانوهایش گذاشت

بار غم نشسته در این  صدایش دوباره بلند شد، با یک تفاوت؛
 .دایش مشهود بودص

عث داستان من با اعتماد شروع شد؛ اعتماد به شخصی اشتباه که با -
 .شد بهترین فرد زندگیم رو از دست بدم

ها را به مردی سپردم که عجیب تمام وجودم گوش شده و آن
 :اش در بیاورمگیخواستم سر از شخصیت سنمی

 داده بود.تازه ازدواج کرده بودم و زندگی روی خوشش رو نشونم  -
آنا بهترین زنی بود که در عمرم دیده بودم و از لحظه اول شیفته 

ی من رو باردار بود و هردومون در انتظار اون شده بودم. بچه
 .ودای بودیم که از وجودمون برسیدن بچه

 !باورش سخت بود، این مرد روزی عاشق شده بود

 .تمبا ادامه دادن حرفش افکارم را در کناری به جای گذاش

یک روز که برای شکار به جنگل رفته بودم، کسی رو دیدم؛ مرد  -
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انداخت، اما ای کاش هیچ وقت جوانی که من رو به یاد خودم می
 !دیدمشنمی

 .اون رو با خودم به قصر آوردم و بهش اعتماد کردم

ها با هم به دنبال چیزی که اون براش به این سرزمین روزها و هفته
 درست وقتی که اعتمادم بهش کامل شده بود و مثلآمده بود گشتیم و 

 .برادری خونی بهش اعتماد داشتم، از پشت به من خنجر زد

م برایش تازه داد هنوز هم این زخاش نشان میهای مشت شدهدست
 .بود

 .عصبی دستی میان موهایش کشید

از جایش بلند شد و به سمت بوته رز رفت، نگاهش را به آن دوخت 
 :رسید لب زدهایم میآرامی که به زور به گوشو با صدای 

جا پرپر شد، اون جون آنای من رو گرفت، گل من درست همین -
 .جادرست همین

با دست به خاک کنار بوته گل اشاره کرد، گویا آنا هنوز هم در 
 .جا بر روی زمین بودهمان

ر با گرفتن آنا، فرزندی که در راه داشتم هم از بین رفت. من د -
یک روز سه نفر رو از دست دادم، فرزند عزیزی که هنوز پا به 

های گل و دوستی که به دنیا نذاشته بود، همسری به پاکی برگ
 .اشتباه انتخاب شده بود

باورش سخت بود، درد از دست دادن دو عزیز در یک روز، واقعا 
 .دشوار بود

ت. دانسمطمئن بودم هومان خودش را باعث مرگ آنا و فرزندش می
هایم سقوط اشک جمع شده در چشمانم با پلکی که زدم بر روی گونه

 .کرد

گناه در آن مرد که بود که توانسته بود جان زنی را که یک فرشته بی
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 وجودش داشت بگیرد؟

 چطور امکان داشت یک انسان تا این حد بی وجدان باشد؟

 :اشکم را پس زدم و از جایم برخواستم

 وردی؟چه بالیی سر اون مرد آ -

گویا سوالم خیلی دور از انتظار بود که هومان با چشمان سرخ به 
خون نشسته اما متعجبش به سمتم برگشت و نگاهش را به چشمانم 

 .دوخت

 :چندی بعد صدای آرامش گوشم را نوازش داد

رحم تونستم مثل اون بیگذاشتم بره چو... چون من هیچ وقت نمی -
 .باشم

ای خود ساخته بودم، به یک باره فرو کوه غروری که از هومان بر
 .ریخت

این مرد مغرور نبود، بلکه شکسته بود. قلبش ترک برداشته بود و 
 .حق داشت دیگر به کسی اعتماد نداشته باشد

ام را به سمت دستان مردانه و به سمتش رفتم؛ دستان یخ زده
 .اش دراز کردمکشیده

ا انم را بلند کردم تانگشتانش را میان انگشتانم فشردم و صدای لرز
 :هایش برسدبه گوش

کنم، چون هیچ وقت تونم بگم دردی که کشیدی رو درک مینمی -
تونم جوری که باید درکت کنم، اما بابت این موضوع متأسفم. نمی

دونم هر چقدر هم که آدم خوبی شناسم ولی میمن اون مرد رو نمی
 .باشه این کار قابل بخشش نیست

هایش نشاند دلم را لرزاند. دستش را پس کشید و بپوزخندی که بر ل
 :صدایش مانند ناقوس مرگ در سرم پیچید

شناسی، شاید حتی بهتر از من، بذار اسمش رو تو اون مرد رو می -
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 .بهت بگم

سرش را به سمت گوشم آورد و من انتظار شنیدن هر نامی را داشتم 
 :جز

 .کیاشا -

ند دقیقه ب رفت و پس از چهای کوتاه عقهومان دور شد، با قدم
 .کامل از باغ خارج شد

های خونینی خیره بودم که به من دهان من اما هنوز هم به شکوفه
 .کردندکجی می

شنیدم اما شدند را میهایی که به آرامی به من نزدیک میصدای قدم
 .هیچ واکنشی نشان ندادم

 .کردمحضور ترمه را کنارم احساس می

 .شنیدمدیدم اما صدایی نمیرا میهایش تکان خوردن لب

زد، پیچید و روانم را بر هم میصدایی زنگ مانند در مغزم می
 .مه ترسیده به سمتی دویدام چطور شده بود که ترهدانم چهرنمی

با زانو بر روی زمین سقوط کردم، پاهایم دیگر تحمل نگهداشتن 
هایم ههای اشک یکی پس از دیگری بر گونوزنم را نداشت. قطره

 .کشیدن را فراموش کرده بودم شدند و من نفسجاری می

زدند و خنکای آبی که از گلویم هایم ضربه میهایی که بر گونهدست
 .خشک شده بود کردم اما انداممرفت را احساس میپایین می

دیگر در توان من نبود، چشمان سرخش را به خاطر آوردم، 
خندهای خبیثش را، جدا کردن اش را، لبهای نیش بیرون زدهدندان

 .سر فرهاد، بریدن دست آیدا، دریدن بازوی من

رحمی مردی همه و همه دست به دست هم داده بود تا باور کنم بی
دانستم کی زمان را که به او امید داشتم، اعتماد کرده بودم و نمی

 .شکستن اعتماد من بود
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کرد به ی میبا بلعیدن مایع شیرینی که بین دستان ترمه خودنمای
 .خودم آمدم

 .هایم از هم پیشی گرفتندنگاهم را به چهره نگرانش دوختم و اشک

باورش کمی دشوار بود. دیگر مطمئن بودم کیاشا برای بردن من 
 .نخواهد آمد

 .کردمآمد بیشتر تعجب میاگر می

هایم گویا کرد اما چشمه اشکهایم را پاک میدست های ترمه اشک
اهم را به رز دوختم و صدایم همراه با بغض بلند تمامی نداشت، نگ

 :شد

 این خون، چطور هنوز خشک نشده؟ -

متعجب به گل نگاه کرد و سپس گویا چیزی به خاطر آورده باشد لب 
 :زد

هومان هر روز از خون خودش به این گل رنگ میده، ملکه آنا  -
عاشق رزهای سرخ بود؛ هومان این باغ رو برای ایشون ساخت، 

 .ای که از ملکه آنا به یادگار موندهمین باغ شد بدترین خاطره اما

 .گرفتکردم جانم را میدردی که در قلبم احساس می

زانوهایم توان بلند شدن نداشت و به کمک ترمه به هزار زحمت از 
 .جایم برخواستم

به آرامی و در حالی که هنوز اشک از چشمانم جاری بود به سمت 
این  وز دردی که هومان کشیده بود به درد آمده بود اتاقم رفتم، قلبم ا

 .کردکه کیاشا باعث این زخم عمیق بود مشکل را بدتر می

بر روی تختی که چندروز بود متعلق به من بود نشستم و زانوهایم 
 .ها گذاشتمرا جمع کردم و سرم را بر روی آن

 :آرام رو به ترمه لب زدم

 .و غذا هم صدام نکنلطفاً تنهام بذار، حتی برای سر -
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هیچ صدایی از او بلند نشد و چندی بعد صدای بسته شدن درب نشان 
 .داداز تنها شدنم می

انداخت را های گلویم چنگ میدیگر تحمل این بغض را که به دیواره
 .نداشتم

های بلندم سکوت هق-پس اجازه شکستن به آن دادم و صدای هق
 .اتاق را در هم شکست

ر دراهرو پیچیده بود، چشمانم را گشودم؛ تمام اتاق  با صدایی که در
 .تاریکی فرو رفته بود

 .ودبهایم به سوزش افتاده چشمانم بابت گریه

 .اصال متوجه نشده بودم که چه زمانی به خواب رفتم

 .خسته و با بدنی که خشک شده از جایم بلند شدم

 .رسیدصدای صحبت در راهرو به وضوح به گوش می

کمی به درب نزدیک تر کردم و توانستم صدای هومان را خودم را 
تشخیص بدهم اما چه کسی غیر از ترمه به زبان من مسلط بود که 

 :کردگونه صحبت میهومان این

جان مواظب باش، اون نباید چیزی بفهمه، اگه بدونه اونا هنوز این -
 .کنه فرار کنهسعی می

جه چیزی که گفت متوای در فضا پیچید، اما صدای آرام زمزمه
 .نشدم

شدند را شنیدم. فورا هایی که به درب اتاق نزدیک میصدای قدم
م خودم را به تخت رساندم و دوباره مانند قبل در جایم نشستم و خود

 .را به خواب زدم

 .درب اتاق به آرامی گشوده شد و باریکه نور کوچکی وارد اتاق شد

 .به اتاق چشم دوخته بودنداز گوشه چشم هومان و ترمه را دیدم که 

هومان دستگیره در را کشید و دوباره آن را بست و دوباره 
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 :صدایشان از پشت در بلند شد

اجازه نده چیزی از این موضوع بفهمه؛ سعی کن بفهمی چرا  -
 .جا و مقصدشون کجاستاومدن این

نگران سرم را بلند کردم. مطمئن بودم منظورشان کیاشا و افراد 
 .بودند

 .کردمکاری می جا هستم. بایددانست من اینید کیاشا نمیشا

لبته توانستم تمام مدت به انتظار بنشینم تا شاید او به دنبالم بیاید، انمی
ای به آمدن او های هومان حقیقت داشت، هیچ عالقهاگر حرف

توانستم شنیدم، نمیها را از زبان خودش مینداشتم، ولی باید همه این
 .قاضی بروم یک طرفه به

از جایم برخواستم و قدمی به سمت درب اتاق برداشتم که باز شدن 
 .ناگهانی درب من را در جایم نگهداشت

ای شوکه شده به ترمه که بین درب ایستاده بود نگاه کردم، با چهره
 !نکند متوجه بیدار بودنم شده بودند؟

مه که ترس در دلم نشست و لرز به جانم افتاد، اما صدای عادی تر
 :گفت کمی آرامم کردبا من سخن می

ام خوبه که بیدار شدین. اومده بودم به دستور هومان برای سرو ش -
 .بیدارتون کنم

 .سرم را به آرامی تکان دادم و نگاه لرزانم را به ترمه دوختم

 جا امنیت داشتم؟چشم بستم و سعی کردم آرام باشم، واقعا این

ا ماندن کنار یکیاشا رفتن درست بود دانستم به دنبال هیچ نمی
 .توانستم بمانمنه می وتوانستم بروم هومان، نه می

ز ادر بین دوراهی بدی گیر افتاده بودم. دوراهی که تمام آرامشم را 
 .کردمن سلب می

تر اما زیبایی به رنگ سفید به تن کردم. به کمک ترمه لباس ساده
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لند تا مچ دستانم داشت و های بهیچ تجملی در لباس نبود؛ آستین
 .شدبلندی لباس به قدری بود که چند سانتی از آن بر زمین کشیده می

های ریزی که از پشت لباس دوخته شده بود توسط ترمه بسته دکمه
 .هایم ریختشد و موهای بلندم به سادگی بر روی شانه

خوردند از اتاق با افکاری که هزاران بار در سرم پیچ و تاب می
ج شدم و همراه با ترمه به سمت سالنی که صبح برای سرو خار

 .صبحانه رفته بودیم حرکت کردیم

آمد و من دو دل مدام چهره کیاشا در جلوی چشمانم به وجود می
 .یده بودمهایی که از هومان شنر حرفشدم برای باومی

 «کیاشا»

 

 داد.ها آرامش را به جنگل هدیه میر آب و آواز پرندهش-صدای شر
چندین ساعت بود که به رودخانه رسیده بودیم و از همان ابتدا، 
 .متوجه افرادی که از دور مارا زیر نظر گرفته بودند شده بودم

به همه افراد گوشزد کردم تا عادی رفتار کنند و مشغول جمع آوری 
 .هیزم برای آتش باشند و چند نفری هم برای شکار بروند

توانستیم ادعا دیدند، مییمدنمان را نمها آآوردیم و آناگر شانس می
 .های عادی هستیمکنیم که انسان

ها از افراد هومان هستند یا نه اما به زودی سر دانستم آنهنوز نمی
 .آوردمدر می

 افراد با دو خرگوش که شکار شده بود بازگشتند، نگاهم را به آتشی
جام کارشان را انها که بر پا شده بود دوختم و منتظر ماندم تا آن

 .دهند

 .کردماحساس می هایشان را به خوبیسنگینی نگاه

کنار آیدا نشستم و جام خون را از کنارش برداشتم. فورا به سمتم 
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چرخید و لب گشود چیزی بگوید، اما با نشستن دستم بر روی 
 .هایش سکوت کردلب

 جام را سر کشیدم و به سمت آیدا خم شدم، با صدایی که خستگی ام
 :زد لب زدمرا فریاد می

خوای تو هم امتحانش کنی؟ یادمه قبال خیلی عالقه داشتی این می -
 .مزه گس رو بچشی

 :اش در هم فرو رفت و لب زدچهره

 .اون مال قبل بود، االن حتی فکرش هم تهوع آوره -

 پوزخندی زدم، نگاهم را به چشمانش دوختم و از او به آرامی فاصله
 .گرفتم

 رختی نشسته بودیم، پس به درخت تکیه دادم و دستم را بهدر کنار د
 :ها سوق دادممیان سبزه

پس باید از من هم بدت بیاد، چون این مایع تهوع آور به من  -
 .زندگی میده

چشمانش را در کاسه چرخاند و با نگاهی که تمسخر در آن فریاد 
بگوید، زد، به سمتم چرخید؛ اما قبل از آن که لب گشوده و چیزی می

 .هایش را به هم دوختصدای بهمن لب

 .هاش نموندهکیا، شاممون آماده شد. زودتر بیاید تا فقط استخوان -

دوختم  دستم را بر زانوهایم زدم و از جایم بلند شدم. نگاهم را به آیدا
 :و آرام لب زدم

های دالرام بهتره زودتر بیای. این چند روز غیر از خوراکی -
ن نداشتی، دوست ندارم آخر سفر یه جنازه بمونه چیزی برای خورد

 .رو دستم

ای بر منتظر پاسخی از او نماندم و به سمت باقی افراد که مانند حلقه
 .دور اتش نشسته بودند رفتم
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میانشان جای گرفتم و دستم را برای تکه کردن گوشت کباب شده 
 .خرگوش جلو بردم

کردم، مطمئن بودم اگر یبه آیدا که با ولع مشغول خوردن بود نگاه م
ها را دالرام اینجا بود و صحنه کشته شدن و پخته شدن خرگوش

داد و لب ها رضایت میدید، به سیر کرد خودش با همان پاستیلمی
 .زدبه این گوشت نمی

 .لیدم و از جایم برخواستمهایم را بر هم مادست

 .بهتره یکم استراحت کنید، صبح کار زیادی داریم -

ته افراد فورا برخاستند و تنها آیدا بود که هنوز کنار آتش نشسهمه 
 .بود و با چشمانی گرد شده به پشت سر من چشم دوخته بود

ان به عقب بازگشتم و نگاهم به مردانی نیزه به دست افتاد که اطرافم
های را گرفته بودند، پوزخندی بر لب نشاندم و نگاهم را به چهره

م را به عالمت آرام بودن رو به افرادم ها دوختم. دستتک آن-تک
 :و به سمت آیدا چرخیدم باال گرفتم

 .قدر اصرار داشتی بریم پیششون، حاال اونا اومدن پیش ماان -

 .تبه دستانم که با طناب بسته شده بود نگاه کردم، پوزخندم جان گرف

 توانند جلوی من را بگیرند؟کردند با طناب میواقعاً فکر می

 .توانست مانع من باشدها هم نمیری به کلفتی گردن آنحتی زنجی

 .مکرد نگاه کردبه آیدا که برای بسته شدن مقاومت می

 .گویندشدم چه میکردند اما متوجه میخودشان صحبت می به زبان

ایم و هومان جا اتراق کردهها به هومان گفته بودند که اینخبرچین
 .فرستاده بودبرای دستگیری ما افرادش را 

ای زدند که آرام باشد، اما باز هم فایدهمدام بر سر آیدا فریاد می
 .نداشت

 :لبخندی زدم و رو به آیدا فریاد زدم
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آروم بگیر، مگه کنجکاو نبودی اون هارو ببینی؟ االن هم این  -
 .شانس رو داری

 .آیدا با چشمانی درشت به سمتم چرخید و آرام گرفت

افتاد که از پشت به او نزدیک شده و با ضربه نگاهم به مردی 
 .محکمی بر پشت گردنش او را بیهوش کرد

جان آیدا فریادی که از خشم سر دادم مصادف شد با برخورد جسم بی
 .با زمین

 .عصبی قدمی به سمتش برداشتم و لب گشودم تا چیزی بگویم

دری هوش کرده بود دستش را باز کرده و پواما مردی که آیدا را بی
 .را به صورتم پاشید

ای بعد دنیا دور سرم چرخید و با متعجب در جایم ایستادم و لحظه
 .زانو بر زمین فرود آمدم

ها و پاهایم توانستم در جایم تکان بخورم، متوجه بشته بودن دستنمی
ن شده بودم، اما گویا چشمانم را با چیزی بسته بودند که توان گشود

 .آنها را نداشتم

 .ه بودگفتند بلند شدرادم که هر یک چیزی میصدای اف

خشمگین فریادی سر دادم که همه افراد ساکت شده و گوش به من 
 .سپردند

 کسی چشماش بازه یا نه؟ -

 :صدای آیدا به گوشم رسید

 .بینممن می -

 :سرم را آرام تکان دادم و لب زدم

 .با جادوت سعی کن چشمای منو باز کنی -

د نور با چشمانم را احساس کردم. نگاهم را چندی نکشید که برخور
تابید، به اطرافم دوختم؛ هنوز شب بود اما نوری که در چشمانم می
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نور شمع کوچکی بود که درست جایی در وسط آالچیقی که ما در 
 .آن بودیم قرار داشت

بار باز و بسته کردم و نگاهم به میز تقریبا کوچکی چشمانم را چندین
 ما فاصله داشت افتاد، هر یک از ما را به ستونیکه چندین متر با 

بسته بودند و در هوا معلق بودیم. دستانم را کشیدم تا چیزی که 
 .شتمباعث بسته شدنم بود را باز کنم، اما، گویا هیچ توانی در تن ندا

 .عصبی فریادی از خشم کشیدم

در  کرد اما باز همآیدا با جادو تک به تک چشم تمام افراد را باز می
 .مقابل این قفل و بند ها عاجز بود

کنم بازشون کنم کیا، باور کن از وقتی که بیدار شدم دارم سعی می -
 اما نمیشه، این زنجیر ها جادو دارن، جادویی قدرتمند تر از قدرت

 .من

. چیزی نگفتم و به فکر راه دانستم خودم تمام این هارا از بر بودممی
 .چاره ای بودم

شنیدم، با وجود نور شدند را مییی که به ما نزدیک میهاصدای قدم
کمی که در فضا حاکم بود به راحتی هومان را دیدم که با لباسی 

مشکی و موهایی که هنوز هم به بلندی شانه هایش بود به ما نزدیک 
 .شدمی

 .چندین تن از افرادش در اطرافش بودند و نقش محافظ را داشتند

 :لب زدمپوزخندی بر رویش زدم و 

مثل این که تونستی یه کاری رو خوب انجام بدی، اینطور نیست  -
 .هومان

 .دستانش را مشت کرد و قدم بلندی به سمتم برداشت

 :هایم بدهد لب زدبدون آن که جوابی به حرف

گفته بودم اگه این اطراف پیدات بشه، تاوان اعتمادی که شکستی  -
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 .رو پس میدی

اش به چال مارا در اتاق غذا خوریسیاهعجیب بود که به جای 
 .زنجیر کشیده بود

چیزی تا طلوع آفتاب باقی نمانده بود. ستونی که به آن بسته شده 
بودم من را پشت به جنگل قرار داده بود و از تابش نور بر رویم 

 .کردجلوگیری می

 .به میزی که برای هومان چیده شده بود نگاه کردم

 .ها و تنها یک جام پر از خونانواع و اقسام خوراکی

های آرام به سمت میز رفته و ظرفی نگاهم همراه با هومان که با قدم
 .کرددر بسته را به دست گرفت حرکت می

 .رفتندیدا میهای آرامش حال به سمت آقدم

دانستم در جادو مهارت دستش را بر روی سر آیدا قرار داد. می
 .را ندیده بودم داشت اما تا به اکنون به چشم کارش

چشمان آیدا بر روی هم افتاد و همزمان دست هومان از پیشانی او 
 .جدا شد

ای به حساس شدن هومان نسبت به آیدا خشمگین بودم اما هیچ عالقه
 .نداشتم

 .شدسکوت کردم و چشم دوختم به نمایشی که توسط هومان اجرا می

 .شتدرب ظرفی که در دست داشت را گشود و مقابلم نگه دا

 .توانست درست باشدامکان نداشت، این نمی

های هومان یکی خشم در وجودم شعله کشید و فریادم با صدای قهقهه
 .شد

 .کار و بکنی هومانتونی ایننمی -

 .های او بلندتر از فریاد من بودنامش را فریاد زدم اما قهقهه

ا کردم امکشیدم و برای گشودن زنجیرها تالش میهایم را میدست
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 .ای نداشتفایده

 .رحم باشدتوانست در این حد بیاو نمی

. خشم و نگرانی جا را فهمیده بودمتازه دلیل بسته شدنمان در این
 .زمان به جانم افتاده بودهم

 :صدای هومان رشته افکارم را پاره کرد

 تو جون دو نفر از عزیز ترین آدمای زندگی من رو گرفتی، حاال -
 .نوبت منه

 :به من نزدیک شد و ظرف را باال گرفتقدمی 

یکی  اینا باعث میشن بتونین در روز هم بیرون باشید، مگه نه؟ اگه -
 از افرادت این سنگ رو نداشته باشه چی میشه؟

اش گذاشت و خودش را مشغول فکر کردن نشان دستش را زیر چانه
 .داد

رو کار رو نکن، این کینه قدیمی فقط داره از درون خودت این -
 .دونی من کسی نبودم که به برادرم خیانت کنمکنه. مینابود می

 :هایم را به درد آوردفریادش بلند شد و گوش

ولی کردی، خیانت کردی، تو جون ملکه منو گرفتی، جون بچه  -
 .منو گرفتی

کرد؟! من تنها گلوی آنا را دریده بودم. آن از کدام بچه صحبت می
 ...هم فقط بخاطر هومان اما

 .خورمجا نبود هومان، قسم میای اونهیچ بچه -

 .سرش را به چپ و راست تکان داد

 .ظرف را به سمتی پرتاب کرده

صدای برخورد ظرف با دیواره و هزار تکه شدنش در گوشم پیچید 
 :و حرف هومان برایم مانند ناقوسی بود که شروع به نواختن کرد

 .آنا بچه من رو حامله بود -



 

 

 WWW.98IA3.IR 293 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 مطمئن بودم آنا باردار نبود، اگر فرزندی در وجودش امکان نداشت،
 ...شدم اماداشت متوجه می

 .انداخته بود های هومان شک را به دلمحرف

 .تو نباید این کار و بکنی، بذار حرف بزنیم هومان -

لبخندی که بر لب نشانده بود را پاک کرد و با چشمامی که رو به 
 :رفت نگاهش را به من دوختسرخی می

ها عذاب کشیدم، حاال این جان آنا، سالمن بعد از دیدن جسم بی -
 .تویی که باید ببینی و عذاب بکشی

تر شد و فضا را روشننگاهم به نوری که هر لحظه بیشتر می
 .کرد گره خورده بودمی

تابید چه آمد و بر روی هر یک از افراد میاگر آفتاب باال می
 شد؟می

های یشم را بر روی که یکی از سنگ نگاهم را به هومان دوختم
 .زمین گذاشت و سنگی به دست گرفت

ها نابود خواست چه کاری انجام دهد؟ اگر حتی یکی از آن سنگمی
 .خوردچیز بر هم میشد، همهمی

 .نگاهم با دستش که سنگی در آن بود باال رفت و با شتاب پایین آمد

 .شدیدیگر توان سکوت نداشتم، حقیقت باید آشکار م

 .حقیقتی که تنها قربانی عذابش هومان بود

 :خشمم سر باز کرد و فریادم باال رفت

 .کنیمن آنا رو کشتم اما نه به دلیلی که تو فکر می -

 .دستش میان راه متوقف شد

 :نگاهش باال آمد و در چشمانم دوخته شد

 چرا؟ -

با پیچیدن صدای فریادی فورا نگاهم را از هومان به سمت دیگر 
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 .چرخاندم

زد؛ نگاهم به آفتابی که حال بر روی پاهایش سهند بود که فریاد می
 :سوزاند ماند و فریادم باال رفترسیده بود و اورا می

تونیم صحبت ها رو بهشون برگردون، بعد میبازشون کن، سنگ -
 .کنیم

 .هایم تکان دادسرش را به نشان رد کردن حرف

کردم؛ پس دست بر روی چیزی مینباید بیش از این وقت را تلف 
 .دانستم توان رد کردن آن را نخواهد داشتگذاشتم که می

 .نقطه ضعفش را پیدا کرده بودم

 .ی ضعف او بودآنا هنوز هم نقطه

 .ها دنبال دلیل مرگ اون نبودی؟ پس بذار برنمگه سال -

اش را کنار بدنش دستانش را بر هم مالید و دستان مشت شده
 .نگهداشت

 .گفت بلند شددای فریادش که به زبان خودشان سخن میص

 .های افراد من فرا خوانده بودافرادش را برای باز کردن دست

عجیب بود که تا االن صدایی از هیچ یک از افراد بلند نشده بود. 
 .همه چشم شده و به من و هومان نگاه دوخته بودند

من نفسی راحت شد و هربار یهای افراد گشوده متک به تک دست
 .کشیدممی

 نگاهم به سهندی که به کمک باقی افراد به سمت جایی که نور به آن
 .برد مانده بودنتابد پناه می

کرد ای نمیدادم هیچ یک کار اضافهدانستم تا من دستوری نمیمی
کردم هومان کار اشتباهی انجام ندهد زیرا خدا می-اما... در دل خدا

 .ها را مجاب کنم که کاری انجام ندهندآن توانستمآنگاه من نمی

 .تعادل به سمتم آمد و چشمانش را به من دوختهایی بیسهند با قدم
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موهای بلندش و لباس مشکی رنگی که به تن داشت پر قدرت تر 
 .دادنشانش می

 دی؟بگو چرا آنا؟ چرا ملکه من؟ چرا از اعتماد من سو استفاده کر -

 .هنوز هم تازه بودلرزید، این زخم صدایش می

چشمانم را به اویی که منتظر پاسخی منطقی از جانب من بود 
 .دوختم

هیچ حرفی برای آرام کردن سوزش زخمی که خودم به او زده بودم 
 .هیمتوانستیم ادامه دگونه هیچ یک نمینداشتم، اما این

 .شدنه او و نه من، این مسئله باید حل می

 .اشتآنا لیاقت این زندگی رو ند -

پوزخندی زد و خشمی که سعی در پنهان کردنش داشت سر باز 
 .کرد

 :صدای فریادش ستون های کاخش را به لرزه انداخت

 .تو کسی نبودی که این موضوع رو تعیین کنی -

او مانند برادری برای من بود، اما دیگر من را به چشم یک برادر 
 .ونی برای او بودمخدید، بلکه من دشمنی نمی

لرزان و پر بغضش در گوشم طنین انداخت ومن را از فکر  صدای
 :بیرون کشید

گه تو هیوالیی بودی که تنها عشق زندگیم رو از من گرفتی، حتی ا -
 .اون کسی بود که لیاقت این زندگی رو نداشت

نگاهم بر روی قطره اشکی که از چشمانش سرازیر شده و تا 
 .ودباش ادامه پیدا کرد خشک شده چانه

رفت و هر یک داشتیم ها کنار میتر شده بودیم. کینهو آرامهرد
 .کردیمکی بازگو میی-های تلنبار شده بر روی هم را یکیحرف

 .بود، به یاد دالرام افتادم در میان دردی که از غم هومان نصیبم شده
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ام در سینه فشرده شد و صدای زمزمه ام سکوت قلب خاکستری
 :میانمان را شکست

دونم چه حسی داره وقتی یه هیوال عزیزترین کسی که کن میباور  -
 .ازت بگیره داری رو

 نگاهش باال آمد و دوباره و دوباره در چشمانم دوخته شد. دستش را
 .باال آورد و اشکی که از چشمانش فراری شده بود را پاک کرد

 چشم از نگاه منتظرش گرفتم و ادامه حرفی که حتی تفکر به آن قلبم
 :آورد را بیان کردمدرد می را به

زنی به ناحق کشته نشد، حتی اگه به عشقی که تو ازش دم می -
های خودم اون و آوردم ناحق بود تو مقصر نبود. ولی من با دست

 .جااین

ناباوری در نگاه هومان نشست و چندی بعد گویا چیز دیگری به 
 .نبود خاطر آورده بود که لبخندی زد، کارهایش برایم قابل درک

 دستانم به یک باره از بند اسارت زنجیرهای آزار دهنده گشوده شد.
 .با دو پا بر روی زمین فرود آمدم و نگاهم را به هومان دوختم

زد، غمی که میهمان قلب روح چشمانش هنوز هم غم را فریاد می
 .من نیز شده بود

 :صدایش را کمی صاف کرد و نفس عمیقی کشید

د ی نبودی که خیانت کرد، بهم ثابت کن به فربهم ثابت کن تو کس -
 .اشتباهی اعتماد نکردم

 به دستش که به سمتم دراز شده بود نگاه کردم و لبخندی زدم، گویا
 .ا بگیریدپبار جور دیگری قرار بود این دوستی این

دستش را بین انگشتانم گرفتم، هر دو فشار آرامی به دست یکدیگر 
 :لند شدوارد کردیم و صدای هومان ب

خوام تو رو به مبارزه دعوت کنم؛ اما دیگه نمی تونستم دوبارهمی -
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 .مثل گذشته باشم

 :لبخندی زدم و آرام جواب دادم

کردی، باز هم مطمئن باش اگه دوباره من رو به مبارزه دعوت می -
 .برنده تنها یک نفر بود

 :دستش را پشت کمرم گذاشت و من را به جلو هدایت کرد

یاشا، بهتره یکم استراحت کنی چون امشب برات یک بیا ک -
 .سورپرایز دارم

ای نور نگه داشته پنجره و زرهتمام روز هومان مارا در سالنی بی
 .گردانده ما بازمیهای یشم را بکردم چرا سنگبود. درک نمی

گفته بود برای شب یک سورپرایز برایم خواهد داشت اما هیچ 
عتی بود که به هوش اشتم. آیدا چند ساای برای رسیدن شب ندعجله

 .چیز شک داشت، حتی دیواره های سالنآمده بود و به همه

کرد و های درهم به هومانی که کنار من نشسته بود نگاه میبا اخم
 .کردهر از گاهی کلماتی را زیر لب ادا می

 .جمع شده بودند ای بر دور سهندهمه افراد در گوشه

تری داشتند اما باز هم تا ا روند بهبود سریعهآشامبا این که خون
 .شدزمان بهبود درد زیادی بر سهند تحمیل می

 :صدای هومان نگاهم را از سهند جدا کرده و به خودش جلب کرد

 زنی دو طرفه بود؟ای که ازش دم میعالقه -

سرم را به اطراف تکان دادم، نگاه سوالی.اش را به چشمانم دوخت. 
 :از نگاهم پاسخ سوالش را بگیردگویا قصد داشت 

 بهش نگفته بودی نه؟ -

کرد، غم . یاد دالرام دردم را تازه میباز هم تنها سرم را تکان دادم
 .رسانداز دست دادنش هنوز هم جان را به لبم می

حتی وقت نکردم از احساس خودم مطمئن بشم، فقط میدونم جای  -
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 .خالیش با هیچی پر نمیشه

کرد و آیدا دوختم که با چشمانی ریز بین نگاهمان مینگاهم را به 
 :تر ادامه دادمآرام

 .حتی با افراد بهتر از اون -

صدای خنده آرام هومان بلند شد، سرم را به سمتش چرخاندم و 
هایم خنده دار نگاهم را متعجب به او دوختم. کدام قسمت از حرف

 بود؟

این زودی شکست  باورم نمیشه کیاشای مغرور عاشق شده و به -
 .خورده

دستی میان موهایم کشیدم و قبل از آن که لب گشوده و چیزی بگویم 
 .صدای بلندی مانند زنگ در تمام قصر پیچید

 :صدای هومان میان صدای بلند زنگ به گوشم رسید

 .دیگه وقتشه -

از جا بلند شد و همراه او نگاه من هم باال رفت. صدای گوش خراش 
 :ده بود. از جایم برخواستم و لب زدمزنگ به پایان رسی

 !وقت چی؟ -

 .سورپرایزی که برات آماده کردم -

گفت که من هیچ از آن سر او تمام مدت کنار ما بود، از چه سخن می
 آوردم؟در نمی

رفت و به همراه هومان از اتاق خارج شدیم. هوا رو به تاریکی می
 .دیک روز از وقت با ارزش من بیهوده هدر رفته بو

ای به رفتن هایم بودم و هیچ عالقهعصبی از عقب افتادن از برنامه
 .به مجلسی که هومان در حال صحبت از آن بود نداشتم

خواست مجلسی برگذار کند و در حضور افراد مورد اعتمادش می
های یشم را به ما بازگرداند و آنگاه از همه افرادش اعالم کند سنگ
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 .تها نیسجنگی میان ما و آن

ای به شرکت در مجالس آنها نداشتم، اما رد مردن این هیچ عالقه
احترامی به هومان بود و من خواستار این دعوت به منظور بی

 .موضوع هم نبودم

ها شده گیر آنافراد اما گویا خسته از مشکالت متعددی که گریبان
 .کردندبود از این میهمانی استقبال می

دانستم تصاص دیده بودند رفتیم، میبه سمت میزی که برایمان اخ
دارد؛ پس باید ها دست از سر من برنمیهومان به همین راحتی

 .کردمحواسم را جمع می

ای باشد که هیچ نفعی برای من ممکن بود پشت تمام این کارها نقشه
 .ندارد

نگاهم را به جمعی از افراد دوخته بودم که بر دور میزی نشسته و 
خودشان بودند. با ورود هومان و پشت بندش مشغول پذیرایی از 

باقی ما همه افراد از جایشان برخواسته و نگاهشان به سمت ما 
 .چرخید

ای هم خنثی چشم به ما دوخته برخی با اخم و برخی با ترس و عده
 .بودند

 .ها نگاهم بر روی لبخند دختری خشک شددر میان همه آن

 .آوردمیلبخندی مهربان که دالرام را به خاطرم 

اش را به من دوخته بود و لبخندش سفیدی چشمان سبز زمردی
 .کشیدهایش را به رخ میدندان

قدر آشنا که به فکر فرو رفتم اورا قبال کجا دیده نگاهش آشنا بود، آن
 بودم؟

کردم اما نگاه هومان که به من دوخته شده بود را احساس می
 .توانستم نگاه از او بگیرمنمی
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 :ان را کنار گوشم شنیدمصدای هوم

 اون رو شناختی مگه نه؟ -

 سرم را تکان آرامی دادم و تنها اسمی را که در خاطراتم نقش بسته
 :بود را به زبان آوردم

 .ترمه -

 :های هومان به خنده ای باز شدلب

 .خوبه که اون و یادته، خیلی وقته منتظره تا برگردی -

از این دختر دوری  دستانم را مشت کردم و چشم بستم، باید
 .کردممی

ای رنگش را میان انگشتانش گرفت و کمی باال دامن لباس فیروزه
آمد و هر لحظه بوی عطرش های آرام به سمتمان میکشید، با قدم

شد. بویی که برایم زننده بود. چند قدم مانده تر مینزدیک و نزدیک
له گرفتم و بود که به ما برسد، لب گشود چیزی بگوید اما فورا فاص

 :رو به هومان لب زدم

 .ترجیح میدم پیش افرادم بشینم -

به سمت دیگر میز رفتم و در صندلی خالی میان بهمن و آیدا جای 
 .گرفتم

نگاهم در چشمان عصبی و کمی ناراحت ترمه نشست، اما اهمیتی 
به او ندادم و خودم را مشغول گوش دادن به غرغرهای آیدا نشان 

 .دادم

اش که به سمت رأس میز رفت و بر روی صندلی صدای هومان
جای گرفت و شروع به صحبت کرد در سالن پیچید، نگاهم را به 

 .اطرافم دوختم

 .بخشیده بود های قدی زینتهای مخملی سرخ رنگ به پنجرهپرده

ها و میز حصیری دست بافت بر روی زمین پهن بود و صندلی



 

 

 WWW.98IA3.IR 301 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .چوبی بر روی آن قرار گرفته بود

میز صندلی طالیی رنگی که معلوم بود مختص به هومان  در رأس
 .است قرار داشت

ای که تنها برای هومان استفاده شده بود و دو ندیمه که ظروف نقره
 .منتظر دستوری از جانب او بودند تا شروع به خدمت کنند

پوزخندی از این همه تجمل بر لب نشاندم و نگاهم ناگهان بر روی 
جایی بر روی میز نداشت، متعجب به او چشم ترمه نشست او هیچ 

رد، دوختم، چرا با فاصله از میز ایستاده بود. نگاهمان با هم گره خو
 .لبخندی پر از حرف بر رویم پاشید و نگاهش را گرفت

ها چه اتفاقاتی افتاده بود که دختری که روزی به تمام در این سال
ای منتظر ای در گوشهیمهداد، حال مانند ندافراد این قصر فرمان می
 و سر به زیر ایستاده بود؟

 .های هومان نشده بودممتوجه هیچ یک از حرف

 :صدای آیدا کنار گوشم افکارم را کنار زد

تونیم در آرامش شیم و میاون گفت ما دیگه دشمن شناخته نمی -
 .جا باشیماین

 به سمت آیدا بازگشتم تا از او بابت توضیح مختصری که داده بود
 .تشکر کنم اما صدای هومان من را به سکوت دعوت کرد

 :دستانش را به سمت من گرفت بود وبا صدای بلندی لب زد

 .خب کیاشا، این تو واین هم سورپرایز من -

 .دستش را به سمت ترمه بلند کرد

 .های آرام به سمت درب ورودی رفتترمه احترامی گذاشته و با قدم

قبل از رسیدن او به درب نگاه از او به مسیر رفتنش نگاه کردم و 
 .گرفتم

به سمت هومان چرخیدم و منتظر به او و لبخند حریصی که بر لب 
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 .داشت چشم دوختم

خواستم خودم را مشتاق صدای گشوده شدن درب را شنیدم، ولی نمی
 .نشان بدهم

هایش هایش را بر روی لبصدای آیدا که تعجب هین کشیده و دست
ن ره متعجب افراد و همینطور ایستادن ناگهانی بهمقرار داده بود چه

 .من را مجاب به چرخیدن کرد

ها را به خود خیره کرده قبل از آن که برگردم و به چیزی که نگاه
 .های هومان شدمچشم بدوزم، متوجه پوزخند نشسته بر روی لب بود

سر چرخاندم و نگاهم به ترمه دوخته شد، لبخندی غمگین زد و 
 .کنار کشیدخودش را 

های آرام و جام به رویم با قدمای که روبهباورش سخت بود، فرشته
 .کرددست حرکت می

دخترکم بود، همان کسی که روزها برای مرگش خودم را لعنت 
 .کرده بودم

نشست. لباس به رنگ خونی که بر تن داشت عجیب بر دل می
و با  هایش ریخته بودموهای بلند و موج دارش را بر روی شانه

ها زینت داده بود. گردنبند با زمردی های سرخ رنگ به آنشکوفه
 .بزرگ به گردن داشت

هایش شروع به لرزش کرده بود. نگاهمان در هم دوخته شد، لب
 .روی من ایستاده بودجا درست روبهکردم او اینباور نمی

خواستم او را به آغوش بکشم و قدمی برداشتم تا به سمتش بروم، می
مای وجودش را به جان بخرم. لبخندش را ببینم، لرزش چشمانش گر

، دستم میان انگشتان یخ زده آیدا فشرده هایش را امارا سرخی گونه
 .شد و من را در جایم نگه داشت

 .نمدیدم را باور کهنوز نتوانسته بودم چیزی که می
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 :آرام رو به آیدا لب زدم

 م؟توهم زدبینی یا من واقعا تو هم اون رو می -

جاست کیا، همونی که برای نداشتنش اشک ریختی و دخترکت این -
 .به جنون کشیدی

 .دصدای آیدا مانند ناقوس در سرم پیچید. تمام مدت دالرام اینجا بو

 .بار دخترکم در دو قدمی من ایستاده بودسر چرخاندم و این

 کردبه سینی که در دست داشت و چندین جام در آن خودنمایی می
 .چشم دوختم و سینی را از میان انگشتانش بیرون کشیدم

اشک حلقه زده در چشمانش جانم را به لبم رساند. دیگر تحمل این 
 .دوری از توان من خارج بود

اش هایش گذاشتم و نگاه در چشمان اشکیدستانم را دوطرف گونه
 .دوختم

بوده ای، حتی اگه تمام این مدت تو مشت هومان خوشحالم که زنده -
 .جاییباشی، االن خوشحالم که این

اش سرازیر شد و درست مانند گذشته به آغوشم پناه اشک از گونه
 .آورد

کرد، دستانم را بر دور اندام ظریفش هایش پیراهنم را خیس میاشک
ام را بین موهایش فرو کردم، عطرش را نفس حلقه کردم و بینی

 .کشیدم و چشمانم را بستم

 .ریختتنها اشک بود که از چشمانش فرو میگفت و هیچ نمی

شد، من را مجبور به هایی که به سمتمان برداشته میصدای گام
 .فاصله گرفتن از دالرام کرد

اش گرفتم و با انگشت شصت هر دو نگاه از چشمان سرخ شده
 .هایش پاک کردمنههایش را از روی گودستم، اشک

 :ن برخورد کرد که لب زددستم به عقب کشیده شد و نگاهم با هوما
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تونی بهش اون یکی از اعضای قبیله منه، بدون اجازه من تو نمی -
 .نزدیک بشی

 !منظورش چه بود؟ دالرام عضوی از قبیله او بود

این امکان نداشت! متعجب و عصبی به سمت دالرام چرخیدم؛ ترس 
 .دوباره در چشمانش نشسته بود

 ل گذشته شده و تن به خواستهچطور توانسته بود به این زودی بیخیا
امید شده بود که حتی برای های هومان دهد! آنقدر از آمدن من نا

 .آمدنم نایستاده بود

 :خشمگین دستان یخ زده دالرام را میان انگشتانم فشردم

 .چرا اینکار و کردی -

صدایش لرزان بلند شد و همزمان قطره اشکی از چشمش بیرون 
 .زمین فرود آمداش بر دوید و از چانه

 .خورممن کاری نکردم، قسم می -

توانست بدون اجازه دالرام عضویت را انجام داده باشد، هومان نمی
 ....هیچ وقت این اجازه را نداشت مگر آنکه

های تمام قصر را به لرزه نگاهم را به هومان دوختم و فریادم ستون
 :انداخت

 .تو اونو فریب دادی -

 .صورتش بر لب نشاندلبخندش به پنهای 

 .درست مثل کاری که تو کردی -

ای ام به سمت هومان رفت اما میان راه با دیدن ترمهدست مشت شده
 .که پشت سر دالرام ایستاده بود متوقف شدم

 .صدای ترمه بلند شد و نگاه من را به چشمان ترسیده دالرام دوخت

مراه با ه شدم دردسر راچرا هر بار که به این دختر نزدیک می
 .کردمخودم به او ارزانی می
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 .میرهاگه کار اشتباهی بکنی این دختر می -

ه دالرام ترسیده اما متعجب نام ترمه را به زبان آورد و سعی کرد ب
سمت او بچرخد اما، نشستن تیزی چاقو بر روی پهلواش او را 

 .متوقف کرد

گونه این دانستم آنها بالیی بر سر دالرام نخواهند آورد زیرامی
داد، او به همین زودی بلیط اش را از دست میهومان برگ برنده

 .سوزاندبختش را نمی

 :به سمت هومان چرخیدم و خشمگین لب زدم

 .ار از اینجا بریمخوای! بعد هم بزبگو چی می -

 :لبخندش جان گرفت و صدایش سکوت حاکم بر سالن را شکست

ه چیز میشی کیا، من خیلی خوبه که هنوز هم زود متوجه هم -
خوام با تو شریک بشم. هر چیزی که برای رسیدن به مقصدت می

 ...الزم داری بهت میدم و در عوض

 :سکوتش خدشه بر اعصابم کشید و صدایم را باال برد

 .در عوض چی، حرف بزن -

 :لبخندش عریض تر شد

خوام که تو به دنبالش تا اینجا در عوض یکی از اون چیزی می -
 .اومدی

سرم را تکان دادم. اگر دالرام در دستان ترمه نبود هیچ تضمینی 
 .برای زنده ماندن هومان وجود نداشت

سرم را به تایید حرفش تکان دادم اما ادامه حرفش خشمم را بیدار 
 .کرد

 .مونه و تا روزی که توبرگردی در اختیار منهاین دختر اینجا می -

ادامه دادن حرفش جلوگیری مشتی که بر گونه هومان فرود آمد از 
 .کرد
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بردم حتی اگر به قیمت جنگیدن با هومان من دخترکم را با خود می
 .شدتمام می

 :دالرام را به سمت خودم کشیدم و رو به هومان لب زدم

و رحتی اگه قرار باشه دوباره و دوباره با تو بجنگم این اجازه  -
 .بهت نمیدم

منفورش را به گوش همگان  های عریضش را تکان داد و صدایلب
 :رساند

ای که از وجود من بود رو گرفتی، تو آنا رو از من گرفتی، بچه -
گیرم، تو داغ عشق رو روی دل من حاال من این دختر رو ازت می

 .گذاشتی حاال نوبت خودته

نگاه مبهوت دالرام که به سمتم چرخید گلویم را خشک کرد. االن 
و نقیض من چیزی بفهمد و شاید وقتش نبود که از احساسات ضد 

 .فهمیددادند هیچ وقت این را نمیاگر حق انتخاب را به من می

و  ابرو در هم کشیدم. تمام افرادم در اطرافمان ایستاده بودند و من
 .هومان را دوره کرده بودند

 .افراد هومان نیز در اطراف آنها

روپاشی گویا چندین حلقه را تشکیل داده بودیم که هر یک قصد ف
 .حلقه دیگر را داشت

 :صدای هومان در گوشم پیچید

جاه حماقت نکن کیاشا، تو هیچ شانسی نداری، تعداد شما حتی به پن -
 .رسه، پس هیچ شانسی در مقابل پانصد سرباز من ندارینفر هم نمی

 :ام نشاندم و لب زدمپوزخندی به چهره

صد نفر تورو از پا نتونن تمام پاهر یک از افراد من به تنهایی می -
 .در بیارن

هومان عصبی فریادی کشید، دست هایش را میان گیسوان بلندش 
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 .کشید و قدمی بلند به سمتم برداشت

صدایش را باال برد و جوری که تمام افراد حاضر در سالن صدایش 
 :را بشنوند لب زد

ته چطوره بدون دخالت افرادمون مبارزه کنیم، تنها من و تو؛ الب -
 .استفاده از قدرت هامونبدون 

 .سرم را به نشان تایید حرفش تکان دادم

 .تر از قبل بودبار کمی آراماز جبهه خودش پایین آمد و صدایش این

 .میدان مبارزه رو آماده کنید -

زده دالرام چندین تن از افرادش با دو از سالن خارج شدند. دستان یخ
 :پشت دستش نشاندمرا بین انگشتانم فشردم و بوسه آرامی بر 

که توی زارم اینجا بمونی، مگر اینمطمئن باش به هیچ قیمتی نمی -
 .این مبارزه جونم رو از دست بدم

قطره اشک لجوجی از بین مژه هایش بیرون دوید و نگاهم را همراه 
 .با خودش به سمت لب هایش برد

چشم به لب های سرخش دوختم و با صدایی که غم نشسته در دلم را 
 :زد لب زدمریاد میف

دما آهر اتفاقی که برای من افتاد، سعی کن از اینجا بری، به این  -
 .اعتماد نکن دال، هیچ وقت اعتماد نکن

سرش را تکان آرامی داد. قبل از آن که لب گشوده و چیزی بگویم 
دستم به عقب کشیده شد و نگاهم در چشمان سرخ شده آیدا نشست. 

 :ا به سکوت دعوت کردلب گزیدم اما صدایش من ر

سازم زود آماده میشه، اگه قرار باشه از قدرتت من یه معجون می -
تونه پنهانی جادویی انجام استفاده نکنی باید مطمئن باشیم اون هم نمی

 .بده

 :سرم را تکان آرامی دادم و لب زدم
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 ولی مطمئن نیستم، این معجون تو کار دستم نمیده؟ -

د و با صدای آرامی که تنها به گوش چشمانش را در حدقه چرخان
 :رسید لب زدهای من می

آشام هستی کیاشا، این قدرتی که داری طبیعته توعه. تو یک خون -
ولی جادو تنها به اون قدرتی فراتر از نیروی خودش میده، چیزی 

 .که به اون تعلق نداره

میدان نبرد ایستاده بودیم. هر یک در سمتی به دیگری خیره شده  در
 بودیم و منتظر سر رسیدن آیدا و آوردن معجونی بودیم که از آن دم

 .زدمی

ای که به دستور هومان در اختیارش قرار با خارج شدن آیدا از کلبه
 .گرفته بود پوزخندی زدم

تر به لحظات پایانی این دشمنی و دوستی نزدیک و نزدیک داشتیم
اما تنها یکی از ما از ن به این میدان آمده بودند تشدیم. امروز دو می

 .شدآن خارج می

آیدا اول به سمت هومان رفته و جام را به دستش داد و سپس با 
 .ندهایی بلند خودش را به من رساقدم

کرد را گرفته و به لب هایم جامی که در دستش خودنمایی می
ج نزدیک کردم که دستم پایین کشیده شد و جام از میان انگشتانم خار

 .شد

 .دالرامی دوختم که با بغض به من خیره شده بودچشم به 

 :صدایش را کمی باال برد و لب زد

چرا هومان گفت من رو بخاطر گذاشتن داغ عشق روی دل تو  -
 .کنه که تو... که تون فکر میگیره، نکنه اوازت می

. او از این موضوع ام نشاندممیان حرفش پریدم، اخمی به چهره
 !ناراحت بود
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 !زده بودهومان من را خطاب به عاشقی کرده بود دلاین که 

هایم از افکاری که در سرم پیچید بیشتر و بیشتر شد و صدای اخم
 :هومان این عصبانیت را تشدید کرد

 ارزه کنی؟شده کیاشا قرار نیست مبچی -

 :سوالش بیشتر جنبه تمسخر داشت. پوزخندی بر لب نشاندم

اری رو بکنی، ولی انگار زیادی منتظر بودم آخرین وصیتی که د -
 .بهت وقت دادم

جام را یک نفس سر کشیدم و ظرف خالی را در آغوش دالرام 
 :انداختم، به سمتش خم شدم و کنار گوشش لب زدم

 .هر چیزی که شنیدی فراموش کن، تا باعث خجالتت نباشه -

هایی آرام به سمت چشم از نگاه غمگین و متعجبش گرفتم و با قدم
 .رفتمهومان 

 .این مبارزه پایان آشنایی ما بود

 ...پایانی دردناک، ولی نه برای من

 .ی دو قدم هر دو ایستادیمدرست در وسط میدان با فاصله

 :هومان لبخندی زد و صدایش آرام گوشم را نوازش کرد

کردم دوستانی روزی که تو رو به این قصر دعوت کردم؛ فکر می -
 .تو بدترین ضربه رو زدیخوب برای هم خواهیم بود ولی 

کردم این یک مبارزه تن به تن بود، حتی اگر در مشاجره شرکت می
 .دوختمباید تمام حواسم را به حرکات هومان می

نفس عمیقی کشیدم و در حالی که برای دفاع از حمله احتمالی 
 :شدم لب زدمهومان آماده می

اون زن یک  همون روزی که با تو به این قصر اومدم، فهمیدم که -
 .مهره اشتباه توی این قصرِ 

لبخندی عریض زده و با گمان بر این که توانسته من را گمراه کند 
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 .به سمتم حمله کرد

آمد را در هوا گرفته و به پشت مشتی که به سمت صورتم می
 .پیچاندم

 :از پشت سر خودم را به هومان چسباندم

 .مله کردن عجولیتو مبارزه پیشرفت کردی اما، هنوز هم برای ح -

 .راندم اش، او را به عقببا فشار محکمی بر شانه

 .ور شدعصبی فریادی از خشم کشید و دوباره به سمتم حمله

که به هیچ یک از حمله هایش جوابی بدهم تنها آنها را دفع بدون آن
 .کردممی

 .ای به همین منوال ادامه داشت که عقب کشیدچند دقیقه

 .زدنفس می -خسته و آزرده نفس

اش کشید و صدایش دستی میان موهای عرق کرده و چرب شده
 :فریاد گونه باال رفت

 .مبارزه کن -

 :پوزخندی بر رویش پاشیدم

طور از پا در اومدی، حاال داری کنم و تو اینمن هیچ کاری نمی -
 !بهم میگی مبارزه کنم

 :اش باالتر رفتصدای دو رگه

 .بهت گفتم مبارزه کن -

ا چندین بار تکان دادم و با حرکتی آرام دکمه های پیراهن سرم ر
 .مشکی رنگم را گشودم

 :پیراهن را به سمت دیگری پرتاب کردم

 .یادت باشه، خودت اینطور خواستی رفیق -

کردم اما هنوز هم سریع تر از او ای نمیکه از قدرتم استفادهبا این
 .بودم
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ای جسمم دن از هیچ وسیلهگویا این پانصد سال دویدن و استفاده نکر
ه را سالم نگه داشته بود. در میان میدان و مبارزه به چه چیز ها ک

 .کردمفکر نمی

کردم اما نگاه از های بسیاری را بر رویم احساس میسنگینی نگاه
 .گرفتمهومان نمی

 .توانست حکم پیروزی هومان باشدتنها یک لحظه غفلت می

کردم. او او را از حقیقت مطلع میباید قبل از شکست دادن هومان 
 .فهمید آنا چه قصد و نیتی نسبت به زندگی با او داشتباید می

 پوزخندی از به یادآوری گذشته بر لب نشاندم و اینبار من بودم که
 .حمله را آغاز کردم

با سرعت به سمت هومان حمله کردم. تکان خوردن لب هایش را 
دانستم اگر آن مایع ساخته به شتم، میادیدم اما به کار آیدا ایمان دمی

 .تواند کاری از پیش ببرددست آیدا را نوشیده باشد نمی

 .آشام نبود اما هنوز هم سریع بودمسرعتم به اندازه یک خون

ها ای به سینه و گردن هومان وارد کردم. از شدت ضربهضربه
مه چندین قدم به عقب پرتاب شد اما خودش را کنترل کرده و از زمز

 .کردن ورد هایش دست کشید

 .تواند کاری انجام دهدگویا دیگر قبول کرده بود که نمی

پوزخندی به این همه تالشش برای شکستن قانونی که خودش آن را 
 .گذاشته بود زدم

 :صدایش بلند شد و همزمان با اتمام حرفش به سمتم حمله کرد

 .قرار بود دلیل مرگ آنا رو بهم بگی -

آمد را دفع کردم اما ضربه بعدی با به سمت صورتم میای که ضربه
 .من را یک قدم به عقب راند ام برخورد کرد وسینه

ای به میدان جنگمان خاکی و بدون هیچ دار و درختی بود. تنها دایره
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ی سنگ هایی درشت و کوچک تشکیل شده بود که ما میان آن وسیله
 .بودیم

 .را به هومان دادم چشم از اطراف گرفتم و دوباره نگاهم

 :دستش را بر پیشانی خیس از عرقش کشید و لب زد

بگو، شاید اگه دلیلت منطقی باشه از جونت بگذرم و قلبت رو  -
 .بیرون نکشم

 .ای بلند سر دادمبه تمسخر خنده

نظرم باید بهم التماس کنی  خوای جونم رو به من ببخشی؟ بهتو می -
 .که جونت رو نگیرم

 .به سمت یکدیگر یورش بردیم هر دو همزمان

ند. کبه بهمن سپرده بودم که در زمان مبارزه دالرام را از اینجا دور 
اند یا نه اما مطمئن بودم بهمن از دستوراتم سر دانستم آنها رفتهنمی

 .پیچی نخواهد کرد، او قبال خودش را ثابت کرده بود

کر بیرون ارد شد از فام و سپس پهلویم وای که بر چانهبا ضربه
 .ام را صاف کردم و سر باال گرفتمآمدم. زانوی خم شده

 .نگاهم را در چشمان پر از پیروزی هومان دوختم

 .لبخندی بر رویش پاشیدم

کرد در یک مبارزه گاردش را پایین آورده بود. چه زود فراموش می
 .بین مرگ و زندگی ایستاده

ای از روی ظهایستادم. نگاهم لح ام را صاف کردم وپای خمیده
 .شدهومان برداشته نمی

 کنه؟فهمیدن این موضوع چه کمکی بهت می -

چشم روی هم گذاشت. بادی که به یک باره شروع به وزیدن کرد، 
 .موهایم را در دست گرفته و به بازی گرفت

نگاه به هومان دوختم که باد موهایش را بر روی صورتش ریخته 
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ای بلندش داشت اما موفق بود. با دست سعی در کنار زدن موه
 .شدنمی

توانستم همین حاال که سخت درگیر با خودش بود کار او را تمام می
 ...کنم اما

ای به سؤاستفاده از موقعیت او نداشتم، به منتظر ایستادم، هیچ عالقه
 .خودم ایمان داشتم

 .توانم هومان را شکست دهمدانستم که میمی

سرش را به اطرافش چرخاند و نگاه و باآلخره کارش تمام شد فوراً 
زد؛ من اما با لبخندی که به من دوخت. تعجب در نگاهش موج می

 .از قبل بر لب نشانده بودم نگاه به او دوخته بودم

 .بهتره ادامه بدیم -

 .سرش را آرام تکان داد و این شد آغاز دوباره جنگ میان ما

 

 «دالرام »

 

 .شد گرفتمدور تر می نگاهم را از او که هر لحظه دور و

حرفی که قبل از رفتن به زبان آورده بود هزاران بار در سرم 
 :پیچید

 .هر چیزی که شنیدی فراموش کن تا باعث خجالتت نباشه -

ای گرم و لحظه ای سرد؛ عشق کرد. لحظهگونه برخورد میچرا این
 .آور نبوداو برای من خجالت

 .شدکشیده مینگاهم به دنبال قدم های استوارش 

زمانی که ترمه به دنبالم آمده و گفته بود چندین میهمان دارم قلبم 
نوید آمدن کیاشا را داده بود اما باقی ماجرا خون را در رگ هایم 

خشک کرده بود. ترس را دوباره و دوباره و دوباره به جانم انداخته 
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 .بود

 .اشک را به چشمانم و لرز را به زانوانم برگردانده بود

با دستانی لرزان برای کیاشا و افراد جام های خونی را به همراه 
 .برده بودم که بریده شدن رگ هایشان را به چشم دیده بودم

از ترس ترمه به خودش پناه برده بودم و مانند کودکی که در اغوش 
 .مه مچاله شده بودمریزد در کنار ترمادرش اشک می

م ، موهایم را خودم زینت دادلباس سرخم را اما با جان و دل پوشیدم
 .و لب هایم را سرخ کردم

خواستم حتی پس از روزها کسی که منتظرش بودم آمده بود و نمی
 .پیچیدمای نامرتب باشم. حتی اگر تمام مدت از ترس به خود میذره

دیدنش حتی کنار آیدا مانند آب بر روی آتش وجودم را آرام کرد، 
رد را و پرستیدم آرامشی را که مهایم فراموش کردم تمام شنیده

رویم به قلبم ریخته بود. آغوشش مانند همیشه به جای انتقال روبه
سردی وجودم قلبم را گرم کرد، حضورش لرزش زانوانم را گرفت 

گاهی محکم و دلم گرم شد به بودن مردی که به جای پرتگاه، تکیه
 .بود

چگونه اجازه  گد، تنها بخاطر بردن من اما،خواست برایم بجنمی
هایم درباره گونه به میدان برود زمانی که حتی از شنیدهدادم اینمی

 .احساسش توضیحی به من نداده بود

ها لب ها و شاید ساعتلب گشودم، پس از مدت ها، پس از دقیقه
 .گشتم نبودگشودم اما، پاسخم آن پاسخ مطلوبی که به دنبالش می

 من سر به زیر انداختم و او قدممن نگاه دزدیدم و او نگاه گرفت. 
طرفه نیست اما، دیگر برداشت، لب گشودم تا بگویم این عالقه یک

هایم را برایش کنارم نبود که تمام عشقم را به پایش بریزم، که نگفته
 .بازگو کنم
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 .این عشق گویا قرار بود تا ابد در سینه ها مبحوث بماند

های بهمن شارهر این میان اکردم، اما دنگاهم را از کیاشا جدا نمی
 .زدکه اصرار داشت کنار ترمه نمانم اعصابم را برهم می

ای به ادامه این دوستی نداشتم اما هم عالقهپس از اتفاقات امروز من
چاقویی که درست پس از رفتن کیاشا در پهلویم نشسته و با یک 

 .گرفتلرزش ممکن بود وارد بدنم شود جلوی تکان خوردنم را می

ای به سوراخ شدن پهلویم نداشتم، آن هم زمانی که چندین هیچ عالقه
ام ایستاده بودند و ممکن بود به جای کمک به آشام در ده متریخون

سمتم حمله کنند؛ پس در جایم ایستادم و گوش به نفس های ترمه 
 .دوختم که عجیب تند و نصفه شده بودند

 دن صدای لرزان ترمه دربا فرو رفتن سر تیز چاقو در پهلویم و شنی
کنار گوشم چشم به بهمنی دوختم که با اخم هایی درهم به سمتمان 

 .آمدمی

 .یک جوری ردش کن بره، وگرنه خونت گردن خودتِ  -

رسیدن بهمن اجازه جواب دادن را از من سلب کرد، صدایش قبل از 
 :خودش به ما رسید

 .رمخوام دالرو پیش بقیه ببپرنسس، می -

ر در پهلویم فشرده شد به طوری که نوک آن را درست بر چاقو بیشت
روی پوستم احساس کردم و شکافته شدن پوستم را احساس کردم، 

ای که بر روی پوستم سرازیر شد و سوزشی که به مغز گرمی مایع
 .استخوانم رسید اما باز هم من را از پا در نیاورد

ا دورتر هم دانستم از فرسنگ هاش داد، میبهمن چینی به بینی
ای خون را احساس کند، اکنون که کنارم توانست بوی قطرهمی

که بهمن چیزی بگوید صدای ترمه بود که ایستاده بود. قبل از آن
 :دوباره سکوت بینمان را شکست
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 .پرن...پرنسسم دونی من...مندونی، از کجا میتو از کجا می -

ند. اما صدایی پوزخند نشسته بر روی لب های بهمن من را هم ترسا
 :که بلند شد صدای بهمن نبود

که تو کسی نیستی که زخمی شده اما، بوی خون سلطنتی از با این -
 .کیلومترها احساس میشه پرنسس

کنار رفتن دست ترمه برابر شد با لرزش زانوانم. اما پیچیدن دست 
 .های بهمن بر دور شانه هایم از افتادنم جلوگیری کرد

طور که میان بازوان بهمن حبس شده بودم به سر چرخاندم و همان
 :دایم با لرزش آرامی بلند شدصاش چشم دوختم، چهره

 .ممنونم که اومدی -

 :دستش بهمن را پس زده و من را به سمت خودش کشید

 .زارمفکر کنم بارها بهت گفته بودم مواظبتم و تنهات نمی -

 :زدم چشم به چشمان سرخش دوختم؛ لب هایم را گشودم و لب

 .منم دوستت دارم -

 .ناباوری که در نگاهش نشست با صدای خنده بهمن پر کشید

چندین ثانیه نگاهش در چشمانم گره خورد، پشیمان از حرفی که بر 
هایم رساند و زبان آورده بودم لب گزیدم که دستش را بر روی لب

 .هایم بیرون کشیدلبم را از حصار دندان

اندم و نگاهم با هومانی گره خورد که به سمت میدان نبرد سر چرخ
 .در بهت و ناباوری نگاه به کیاشا دوخته بود

 مگر قرار بر زنده ماندن یکی از آنها نبود. پس چطور اکنون هر دو
 اینجا بودند؟

دستی که بر روی پهلویم نشست نگاهم را از هومان جدا کرد و 
صبرانه چشمانم را به کیاشا دوختم. لب گشود چیزی بگوید، بی

منتظر شنیدن احساسش بودم اما صدای قدم هایی که به سمتمان 
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 .آمد هردوی ما را به سکوت دعوت کردمی

 .وردسر بلند کردم و نگاهم در چشمان به خون نشسته آیدا گره خ

 .قدم بلندی به سمتمان برداشت و چیزی را به سمت کیاشا گرفت

 .اینو بخور، باعث میشه اثر معجون از بین بره -

 کیاشا دست جلو برد تا شی که در میان انگشتان آیدا بود را بگیرد
های کیاشا اما، آیدا دستش را پس کشید و خودش آن را به سمت لب

 .برد

ها آزار کردن به این صحنه ان بوده. نگاهدانستم قبال چیزی میانشمی
 .دهنده بود

چشم از آنها گرفته و روی چرخاندم. نگاهم با بهمن گره خورد که 
 .لبخندی به پهنای صورتش بر لب نشانده بود

 :اخمی کردم و لب گشودم چیزی بگویم اما قبل از من لب زد

 .ردخیلی هولی دختر، انقدر سریع گفتی دوستت دارم کیا هنگ ک -

د صدای خنده تو گلویی از پشت سرم بلند شد. نگاهم به کیاشایی افتا
 .خندیدکه حتی چشمانش هم می

 .ام نشستهایش بر روی پیشانیسرش را به سمتم آورد و لب

 .ای که تمام وجودم را گرم کردبوسه

هایش از صورتم جدا شد و صدایش بلند شد اما مخاطب لب
 :هایش بهمن بودحرف

اش کنم نکن، بعد از این برای حرف زدن هم باید شکنجه اذیتش -
 .انقدر که قراِر خجالت بکشه

 .هایم را احساس کردمسر به زیر انداختم و سرخ شدن گونه

 .صدای خنده بلند کیاشا و بهمن همزمان بلند شد

 .مشت آرامی به بازوی کیاشا زدم

 :لب زدم نگاهم به سمت جایی که قبال هومان بود بازگشت و ناگهان
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 .چی شد، هردوتون حالتون خوبه، مگه قرار نبود -

هایم من را مجاب به سکوت کرد. نشستن دست کیاشا بر روی لب
 .نگاه کیاشا به جایی پشت سرم دوخته شد

قبل از آن که فرصت کنم و سر بچرخانم صدای هومان به گوشم 
 :رسید

فراهم طبق قولی که بهت دادم، هر چیزی که نیاز داری رو  -
 .کنممی

 :سپس سر چرخاند و با نگاه به افرادش بلند فریاد زد

زین پس این مرد برادر منه، احترام به او احترام به من و  -
 .سرپیچی از او سرپیچی از دستورات من خواهد بود

لبخندی که بر روی لب های کیاشا نشست کامم را شیرین کرد. دستم 
شصت شروع به نوازش را میان انگشتانش گرفت و با انگشت 

 .پوست دستم کرد

 .لبخندی بر لب نشاندم و سرم را زیر انداختم

هومان با تک قدم بلندی خودش را به ما رسانده و دستش را به سمت 
 .کیاشا دراز کرد

 .نظیری را خلق کرده بودگره خوردن دستانشان در هم صحنه بی

 .کردمبا تمام وجود آرامش را احساس می

هایم حلقه شده بود. جام خونی در دستانش بر دور شانهدستان کیاشا 
کرد و مشغول صحبت با هومان برای فراهم کردن خودنمایی می

 .های مورد نیازمان بودوسیله

گونه تغییر کرده بود و به نفهمیده بودم چه به هومان گفته بود که این
 .کردبهترین نحو از ما پذیرایی می

 :دم اما کیاشا هر بار لب میزدچندین بار بحثش را وسط کشی

 .فقط حقیقت رو بهش گفتم -
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 .زد چیستاز آن دم می گفت حقیقتی کهکردم چرا نمیدرک نمی

ه بپوفی کالفه کشیدم و افکارم را کنار زدم که نگاه هومان و کیاشا 
 :سمتم چرخید. خجالت زده فوراً لب زدم

 .بهتره من تنهاتون بزارم -

دیدم. لبخندی ز بیشتر از قبل لبخندش را میکیاشا لبخندی زد، امرو
ای بر روی موهایم در جوابش به او هدیه دادم که خم شده و بوسه

 .کاشت

ام نزدیک شدن لب هایش به گوشم باعث شد سرم را به شانه
 :تر کنمنزدیک

بهتره این لباس رو عوض کنی. اگه پارگی پهلوی لباست رو  -
 .ی خواستنی هستیفاکتور بگیرم، تو این لباس زیاد

 خنده و خجالت همزمان به سمتم هجوم آورد. نگاه از او گرفتم و با
 .های بلند به سمت اتاقی رفتم که مدتی بود در اختیار داشتمقدم

درب اتاق را گشودم و داخل رفتم. بدون نگاه کردن به اطرافم چشم 
 .بستم و بر درب بسته شده تکیه دادم

از سر من برداشته و روی خوشش  انگار زندگی قصد داشت دست
 .را نشانم دهد

دستی که بر روی لب هایم نشست و فشار آرامی که بر آن وارد شد 
 .باعث شد ترسیده چشمانم را باز کنم

نگاهم در چشمانی که خشمگین به من دوخته شده بود قفل شد و 
 .زبانم قاصر ماند از سخن گفتن

وصدایش آرام در  دست دیگرش را بر روی لب های خودش گذاشت
 :گوشم پیچید

 .هیس، کاری باهات ندارم -

 .هایم کنار رفتسرم را تکان آرامی دادم که دستش از روی لب
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 .کنیتو اینجا چیکار می -

پوزخندی بر لب هایش نشاند و بدون پاسخ به سوال من به سمت 
 .تخت رفته و بر روی آن نشست

 هم تکیه بر درب داده نگاهم همراه با او حرکت کرد اما خودم هنوز
 .و ایستاده بودم

کرد تو مردی خیلی اون خیلی دوستت داره، راستش وقتی فکر می -
خوشحال بودم، چون وقت داشتم خودم رو بهش نزدیک کنم، اما 

 .کنههت فکر میبدیدم که باز هم همون موقع هم می

های آرامی به سمتش برداشتم و جایی کنارش نشستم، فاصله قدم
شد صدای نفس های تندش را به دی بینمان نبود و همین باعث میزیا

 .خوبی بشنوم

دستانش را مشت کرده بود. سرش را باال گرفت و با بغضی که در 
 :گلویش النه کرده بود، لب زد

هم ببار ها سعی کردم کاری کنم دوباره به من برگرده اما هر بار  -
 .گفت نمیشه به زور کسی رو عاشق خودت کنی

اش گذاشتم اما دستش را پس کشید ستم را بر روی دست مشت شدهد
 :و ادامه داد

تونستم اون رو عاشق کنم اما نشد، نشد چون اون قبل از من می -
 .من دلش رو به تو باخته بود

قطره اشکی که از چشمانش بیرون دوید که قلبم را مچاله کرد، 
ود که روزی کردم برای دختری بام احساس میدردی که در سینه

 .قصد جانم را کرده بود

هایم هایم لجوجانه از چشمانم بیرون دویده و بر روی گونهاشک
 .فرود آمدند

 :های آیدا گم شدقه -لب گشودم اما صدای من بین هق



 

 

 WWW.98IA3.IR 321 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .یرموقت نخواستم جای تورو بگمن هیچ -

 :سرش را باال گرفت و همزمان با پاک کردن اشک هایش لب زد

 .خوام تو هم یه چیزی رو بدونیمی دونم، ولیمی -

 :نگاهم را به چشمانش دوختم و قبل از آن که چیزی بگویم لب زد

نصیب نموندم. کیاشا جای برنده این بازی تو بودی ولی، منم بی -
 .تورو با من پر کرد

اخم هایم در هم رفت. این دختر لیاقت دلسوزی نداشت. با این 
 .دانستبرسد خدا میخواست به چه چیزی ها میحرف

 :به سمت کمد لباس ها رفتم و بدون نگاه کردن به آیدا لب گشودم

 من دختر آرومی هستم آیدا، شاید مظلوم و ترسو جلوه بدم ولی، -
دونم چطور مقابلش وقتی کسی به ناحق کاری انجام بده خوب می

باشم، مطمئن باش اکه قرار بود در بازی که تو شروعش کردی 
 .زدمده رو داشته باشم، همون ابتدا بازیت رو بهم مینقش بازن

لب هایش مانند ماهی بیرون مانده از آب تکان خورد، اجازه صحبت 
 :به او ندادم

ولی این بازی نیست، این زندگی منه، چیزی که هر تصمیم درست  -
زاره، ازم انتظار نداشته باش با دو قطره و اشتباه من روش تاثیر می

 .از عالقه و احساسی که به کیاشا دارم دست بکشم اشک تمساح تو

لباس مورد نظرم را بیرون کشیدم و با دست به درب اتاق اشاره 
 :کردم

 .خوام برای رفتن آماده بشمحاال هم لطفا تنهام بزار، می -

 .خیالی زدممشت کردن دستانش را دیدم اما خودم را به بی

دای گشوده شدن رفت و صصدای قدم هایش که به سمت درب می
 .درب اتاق

 .واستا یه لحظه -
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به سمتش چرخیدم؛ دامن بلند سبزش را میان انگشتانش گرفته و 
 .کردفشرد، در میان درب ایستاده بود اما نگاهم نمیمی

تونستی تو انتخاب هم من و هم کیاشا، انتخابمون رو کردیم، می -
دا بزار اخر اون باشی اما، دست روی من گذاشت، پس کنار بکش آی

 .داستان آشنایی ما خوب تموم بشه

اش ترسناک بود، اما به یک باره به سمتم چرخید. چشمان سرخ شده
خودم را بیخیال نشان داده و نگاهم را به مردمک های بنفش رنگش 

 .دوختم

م بدون جوابی از اتاق بیرون رفته و درب را چنان بهم کوبید که تما
 .انداختدیواره های قصر را به لرزه 

پوزخندی زدم؛ دیگر قرار نبود ترسو باشم، دالرامی که حتی از 
ماند، زین پس باید ترسید در همین قصر باقی میسایه خودش هم می

 .دادمجور دیگری به این زندگی پر فراز و نشیب ادامه می

اش لباسی که انتخاب کرده بودن را به تن کردم، رنگ آبی آسمانی
 .ودعجیب بر دلم نشسته ب

های بلند خودم را از لبخندی از زیبایی لباس بر لب نشاندم و با قدم
 .اتاق بیرون انداختم

توانستم از اینجا بروم. این قصر که هم خوشحال بودم که باآلخره می
 .روزهای خوب و هم روزهای بد را برایم رقم زده بود

ما به سالن اصلی رسیده بودم. افراد زیادی در قصر حاضر نبودند ا
در میان همان تعداد اندک نگاهم بر روی کیاشا و ترمه که با هم 

کردند نشست. این دختر خوب خودش را به من نزدیک صحبت می
ابود نکرده بود اما در یک دقیقه تمام ذهنیتی که از او ساخته بودم را 

 .کرد

کرد و همین موضوع بیشتر من را کیاشا مدام به اطرافش نگاه می
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های ارام به سمتشان رفتم، درست پشت . با قدمکردمشکوک می
ستونی که تنها چند قدم با آنها فاصله داشت ایستادم. صدای کیاشا را 

 :به وضوح شنیدم

ه تو خواهر همون زنی ترمه، ازم انتظار بیشتر از این رو نداشت -
 .باش

قبل از آن که ترمه فرصتی برای پاسخ داشته باشد صدای بهمن بود 
 :ز جا پراند و نگاه ترمه و کیاشا را به سمتم چرخاندکه من را ا

 .گشتمای بود که دنبالت میاینجایی دال، چند دقیقه -

چشمانم را بر روی هم گذاشتم، گویا همه دست در دست هم داده 
 .بودند تا حقیقت ها تنها از من پنهان بماند

 ام متوجه شد که چگونه نقشبه سمت بهمن چرخیدم. گویا از چهره
 :وراً لب زدمحل را ایفا کرده که فخروس بی

 .خوای بعدا بیام دنبالتمی -

عصبی دست به سینه زدم و لب گشودم چیزی بگویم اما صدای 
 :کیاشا از من پیشی گرفت

لطف میکنی اگه بعدا بیای دنبالش، فعال باید یکم باهاش حرف  -
 .بزنم

کشیدم و به  بهمن بدون حرفی فورا صحنه را ترک کرد. پوفی کالفه
سمت کیاشا چرخیدم. در این میان چشمان اشکی ترمه از دیدم پنهان 

 .نماند

 .دستان کیاشا دور کمرم پیچید و فاصله میانمان به حداقل رسید

عصبی دستش را پس زدم و خودم را عقب کشیدم. لب هایش را به 
 :گوشم نزدیک کرد

 .ار زشتیهفکر کنم باید بهت یاد بدم که گوش واستادن چقدر ک -

اش گذاشتم. حتی یک قدم هم عقب نرفت و با دستم را بر روی سینه
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 :بلخندی خبیث نگاه در چشمانم دوخت

فک کنم باید منم بهت یاد بدم نگفتن حقیقت به شریک زندگیت  -
 .چقدر کار زشتیه

 صدای خنده بلند کیاشا چندین نگاه را به سمتمان چرخاند. دستش را
 :آرام لب زد بر روی موهایم کشید و

بهم حق بده وقتی شریک زندگیم انقدر موقع حرص خوردن  -
 .خوردنی و خوشگل میشه نخوام به راحتی همه چیز رو بهش بگم

بار نگاهم را ناباور به چشمانش دوختم. لبخند جذابی زد و این
 .صدایش آرام بلند شد

در حالی که هنوز هم چندین تار از موهایم را بین انگشتانش 
 :رخاندچمی

 .کنهر اذیتت میخوای بدونی که انقدچی می -

 .موهایم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و پشت گوشم فرستادم

 .به هومان چی گفتی که انقدر عوض شد -

 :لب گشود اما قبل از آن که بخواهد چیزی بگوید فوراً ادامه دادم

 .زارم میرمنگو حقیقت که بخدا می -

 :دوباره تار موهایم را بر دست گرفت لبخندش جان گرفت و

 باور کن فقط بهش حقیقت رو گفتم، دلیل مرگ آنا و این که اون -
 .هیچ فرزندی در وجودش نداشت

 :ام را به کیاشا دوختمچشمان گرد شده

 ....یعنی آنا تمام مدت -

 :صدای هومان از پشت سرم بلند شد

سیدن به قدرتی رداد تنها برای تمام مدت داشت من رو بازی می -
 .که من بدون دونستن حقیقت در اختیارش گذاشته بودم

غمگین به هومان نگاه کردم. او عاشق فرد اشتباهی شده بود. فردی 
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 .دیددید بلکه قدرت و مقامش را میکه اورا نمی

 :هومان کیسه را به دست کیاشا داد و لب زد

 .تمام چیزی که ازم خواستی آمادس فقط -

 :نگاهش را در چهره کیاشا چرخاند سکوت کرد و

 .دوباره این دوستی رو از من نگیر -

کیاشا قدمی به سمت هومان برداشت و هر دو یکدیگر را در آغوش 
 .کشیدند

 .با لبخند به صحنه روبرویم چشم دوختم

 .انگار کامال به موقع رسیدم -

شکه شده از شنیدن صدایی که از جایی پشت سرم بلند شده بود به 
ب چرخیدم و با دیدن فردی که تنها چند متر از من فاصله داشت عق

 .شکه شده جیغی سر دادم

های بلند به سمتش رفتم. باورش سخت بود که دوباره با قدم
دیدمش. با خنده دستانش را از هم گشود و آغوشش را بر رویم می

 .باز کرد

 .خودم را میان بازوان امنش انداختم و چشم بستم

ها و دودلی ها پیدایش شده ی بود که باز هم زمان سختیمانند برادر
 .بود

دستانش را بر دور کمرم حلقه کرده و صدای آرامش وجودم را گرم 
 :کرد

 .چطوری شبنم کوچولوی من -

 :اش جدا کردم و آرام لب زدملبخندی بر لب نشاندم. سرم را از سینه

 .االن عالی، خوبه که اینجایی -

هایم حلقه شده و من را از آغوش امنش شانهدستانی که بر روی 
 :بیرون کشید، همزمان شد با پیچیدن صدای کیاشا
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کنی مسعود، قرار بود بمونی، قرار بود مواظب اینجا چیکار می -
 .عمارت باشی

وی بال مرده کیا، معلوم نیست کی اینکار رو کرده اما، یه چوب ت -
 .سینش فرو رفته بود

 .گرفتم و به کیاشا دوختمناباور نگاه از مسعود 

دانستم خوشحال بود و یا داد. نمیاش هیچ چیزی را نشان نمیچهره
ناراحت، خنثی به مسعود چشم دوخته بود. مسعود بدون آن که 

 :منتظر پاسخی از جانب کیاشا بماند دوباره لب گشود

با رییس گروهی که وارد جنگل شده بودن صحبت کردم. اون  -
زد هم خبر نداشت، وقتی فهمیدن ال ازش دم میحتی از جنگی که ب

تو از بودنش ناراضی هستی بدون هیچ جنگی قبول کردن که از 
 .اونجا برن

 :باآلخره کیاشا زبان باز کرد

 خوبه که همه چیز حل شده اما، هنوز هم دلیل اینجا بودن تورو -
 .شممتوجه نمی

 :ک کردمسعود قیافه خنده داری به خود گرفت و پشت چشمی ناز

 منم آدمای خودم رو دارم، چند نفری رو برای مواظبت گذاشتم و -
 .تونستم بیشتر از این تنهات بزارمخودم اومدم تا کنارت باشم. نمی

لبخندی از حرفش بر لب نشاندم، مطمئن بودم تمام این مدت نگرانی 
 .یک لحظه دست از سرش بر نداشته بود

 :و آرام لب زد کیاشا دستش را بر شانه مسعود کوبید

 .خوش اومدی -

 .خوشحالم که حال همتون خوبه -

 :صدای خندان کیاشا برایم غریبه بود

 .طورما هم همین -
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ان دست بر شانه مسعود انداخت و او را با خود همراه کرد. به دنبالش
رفتم. هر دو بر روی صندلی ها نشسته و مشغول صحبت شدند، 

 .خودم را میانشان جای دادم

 .خندان دستش را دورم پیچید مسعود

 قبل از آن که چیزی بگوید کیاشا بود که من را از مسعود جدا کرده
 :و عصبی لب زد

 .انقد دال رو به خودت نچسبون -

کرد و صدای مسعود با چشمانی درشت و متعجب به کیاشا نگاه می
 .خنده من باال رفته بود

 .ی بودالعاده دوست داشتنصحنه حسودی کیاشا فوق

 :ود که مسعود آرام لب زدام تمام نشده بهنوز خنده

 قضیه چیه!؟ -

 .دماز چهره متعجبی که مسعود به خود گرفته بود دوباره به خنده افتا

آنقدر بر روی صندلی جابجا شده و خندیدم که با افتادن ناگهانی 
 .ام به یکباره قطع شدصندلی خنده

ود درد را تا اعماق رم وارد شده بای که از افتادنم بر سضربه
وجودم وارد کرد. دستی بر سرم کشیدم و درد اشک را به چشمانم 

 .آورد

 صدای خنده مسعود بلند شد و کیاشا اخم هایش را کنار گذاشته و با
 .لبخند کوچکی برای بلند شدن به کمکم آمد

 .دستش را به سمتم آورده و آرام به بلند شدنم کمک کرد

گرفته بودم و با بغض به کیاشا نگاه  هنوز دستم را بر روی سرم
 .کردممی

نگاهش را به چشمانم دوخت و با دیدن نم اشک در نگاهم سر خم 
 .کرده و بوسه آرامی بر قسمتی که ضرب دیده بود زد
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 :ام دوختدستم را پایین انداخت و نگاهش را به پیشانی

 .چیزی نشده فقط یکم سرخِ  -

 .روی موهایم کاشت دوباره سر خم کرد و بوسه دیگری بر

خنده مسعود تمام شده بود و با چشمانی گرد شده اما خندان به ما 
چشم دوخته بود. عصبی از خندیدنش به سمت میز رفتم و ظرفی 

 خالی که تنها برای زیبایی بر روی میز قرار گرفته بود را در دست
 .گرفته و جلوی صورتش نگاهداشتم

 .بپا االن چشمان از کاسه در میاد -

اش را به بدون پاسخ به من به سمت کیاشا چرخید. انگشت اشاره
 :سمت من گرفت و صدایش همراه با لحن خنده بلند شد

 کیا باور کنم خام این عجوزه شدی؟ -

هایشان گوش جهان را کر کرده بود. این وسط تنها من و صدای خنده
 .یمآیدا بودیم که کامال عادی به افراد روبرویمان چشم دوخته بود

 .قرار بود در طلوع آفتاب حرکت کنیم و به سمت غار برویم

کرد و باز هم تنها هومان برای نشان دادن مسیر غار همراهیمان می
 .چیزی که همه فراموش کرده بودند خوراکی های من بود

ا به مسعود که با فاصله چند سانت از من نشسته بود نگاه کردم. گوی
بود که به سمتم چرخید و لبخندی بر سنگینی نگاهم را احساس کرده 

 .رویم پاشید

ای دوختم که زیادی هایم را کج کردم و نگاهم را به ظرف میوهلب
 .از من فاصله داشت

 .زدام را فریاد میصدایی که از شکمم بلند شد گرسنگی

 مسعود نیز گویا شنیده بود که با خنده دست در جیبش فرو برد و لب
 :زد

 .ایبینمت گرسنهیچرا هر وقت که م -
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 :پشت چشمی نازک کردم

 .ببخشید که این یکی از نیازهای طبیعی بدنمِ  -

ای که برای رسیدن به مقصد بهتره به جای بحث کردن، به نقشه -
 .داریم گوش بدید

به سمت کیاشا که این حرف را بلند و طوری که به گوش همه 
ودم چیزی ه بود چرخیدم. اخمی کردم و لب گشرسید بیان کردمی

بگویم اما دستم میان انگشتان مسعود اسیر شد و صدای مسعود در 
 :جواب کیاشا بلندشد

 .میشهنخوام رییس دیگه تکرار معذرت می -

چشمان کیاشا بر روی دستانمان گره خورد و اخمی وحشتناک بر 
 :اش نشاند. صدایش را باال برد و رو به هومان لب زدچهره

تر رسیدگی و، من باید به یک موضوع مهمتوضیح باقی مسیر با ت -
 .کنم

های بلند به سمتم آمد و دستم را میان انگشتانش فشرد. دستم را با قدم
 .باال کشید و با قدم های سریع به سمت درب خروجی سالن رفت

کرد زیاد بود که احساس به قدری نیرویی که بر دستم وارد می
 .خورد شدن هستندستم در حال کردم تمام استخوان های دمی

 .داداز سالن خارج شده بودیم اما هنوز هم به راهش ادامه می

کرد که گویا چندین بار نامش را صدا زدم اما طوری رفتار می
 .شنودنمی

 .رسیددستم هنوز میان انگشتانش بود و درد تا اعماق وجودم می

 .دوباره نامش را صدا زدم

 .روشنایی در اطرافمان نبودشب شده بود و غیر از نور ماه هیچ 

به سمتم چرخید، نگاهم در چشمان سرخ و دندان های نیش بلندش 
 .ماند
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 :با صدایی دورگه لب زد

از وقتی تصمیم گرفتی با من باشی دال، سعی کن از هرکسی غیر  -
 .از من فاصله بگیری

متعجب نگاهش کردم، این رفتارش تنها بخاطر مسعود بود. قبال من 
بهمن بودیم یا هر یک از اعضای گروهش اما، کیاشا  بارها کنار

 .دادتنها به نزدیکی به مسعود واکنش نشان می

 :نامش را لب زدم که فریادش بلند شد

خوام صدام نزن دالرام صدام نزن، بهت میگم فاصله بگیر پس نمی -
 .چیزی غیر از چشم بشنوم

 .لب برچیدم

 .فریاد نزن مقصر این افکار تو منم کیا، پس سر اون -

به عقب چرخیدم و نگاهم در چشمان ناراحت اما مهربان مسعود 
 .دوخته شد

 به سمتمان آمد و دستم را به آرامی از میان انگشتان کیاشا بیرون
 .ام زدکشید. بوسه آرامی بر پشت دست آسیب دیده

کیاشا خشمگین چشم بست و پشت به ما ایستاد. مسعود لبخندی بر 
 :رویم پاشید

کنم کیا، ولی قبال هم گفته بودم هات رو درک مییل این حساسیتدل -
ندازه. تنها کسی که از خانوادم به خاطر دال منو یاد خواهرم می

 .دارم

 .نگاهم را به چشمان غمگینش دوختم و لبخندی بر رویش پاشیدم

شاید دلیل این عصبانیت تو این باشه که من حتی خودم هم از  -
دونم دال تنها آوردم ولی، اآلن میدر نمی احساسی که داشتم سر

 .تونه برای من یک خواهر باشهمی

چرخیدن آرام کیاشا به سمتمان را احساس کردم، از او دلخور بودم، 
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 .بدون دانستن ماجرا قضاوت کرده بود

کردم نگاهم را از او گرفتم و قدمی به عقب برداشتم. احساس می
 .صحبت کنندنیاز داشتند تا به تنهایی با هم 

 .گردم داخلمن برمی -

 .به کیاشا نگاه نکردم اما مسعود سری به تایید تکان داد

 .هایی آرام مسیری که با کیاشا طی کرده بودیم را بازگشتمبا قدم

در افکارم غرق شده بودم و متوجه اطرافم نبودم، اما نشستن دستی 
 .کنار زد ام تمام این افکار رابر روی شانه

دم و نگاهم در چشمان سبز رنگی نشست که چند روزی سر چرخان
 .عجیب بر دلم نشسته بود

دستش را پس زدم و قدم بلندی برداشتم تا از او دور شوم اما 
 .صدایش باعث شد در جایم متوقف شوم

 .کنمبزار برات توضیح بدم دالرام، خواهش می -

ام سادهسرم را به چپ و راست تکان دادم و در حالی که دامن لباس 
 :گرفتم لب زدمرا در دست می

 .دیگه بهت اعتماد ندارم -

 با دو خودم را به قصر رساندم. دیگر به خودم قول داده بودم ساده
 .بودن را کنار بگذارم

تمام افراد برای حرکت آماده بودند. همه به انتظار آمدن هومان 
 .نشسته بودیم

 .ای بر دستم دادمسعود به سمتم آمد و کیسه

نگاهم را به چشمانش دوختم، سوالم را از نگاهم خواند و در حالی 
 :چرخاند لب زدکه نگاهش را به اطراف می

 .خوام هر بار که بهت نزدیک میشم صدای رعد و برق بشنومنمی -

 .ام گرفته بود اما اخمی کردم و نگاهم را از او گرفتمخنده
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 .کردبین نگاهمام میکیاشا چند متر دورتر ایستاده بود و خنثی و تیز

 .زبانم را نشانش دادم و شکلکی در آوردم. اخمی کرد و به سمتم آمد

 :ترسیده فوراً به حالت عادی بازگشتم که صدای مسعود بلند شد

 .یبار هم که این یارو آروِم تو عصبیش کن باشه -

 .رسیدن کیاشا فرصت پاسخ دادن را از من گرفت

 چته دال، حالت خوبه؟ -

 :را در کاسه چرخاندمچشمانم 

 معلومه که خوبم، تو خوبی؟ -

 :پوفی کشید

 .دونم آیدا کجاست، هیچ خبری ازش نیستاره فقط نمی -

متعجب نگاهش کردم، قبل از آن که چیزی بگوییم هومان و پشت 
 :بندش آیدا پیدایشان شد، هومان لبخندی زد و رو به کیاشا لب زد

 .وضوعی رسیدگی کنیمقبل از این که بریم باید به یک م -

نگاه کیاشا به سمتم چرخید. سرم را آرام تکان دادم که به سمت 
 :هومان رفت و لب زد

 همین االن هم دیر شده، چه موضوعی؟ -

 .اینجا نمیشه باید بریم داخل -

 هومان و کیاشا به سمت قصر بازگشتند. نگاهم به آیدا افتاد که به
مراهشان بروم اما، دستم من هم هرفت. قدمی برداشتم تا دنبالشان می

 :توسط مسعود گرفته شد و صدایش در گوشم پیچید

 .کیاشا از پسش بر میاد، بهتره نگران نباشی -

 :نگاهش را به چشمانم دوخت و لبخندی زد

 .اقی وسایل رو چک کنیمگردن ما هم ببیا تا برمی -

 .حرفش را تایید کردم و به دنبالش به راه افتادم
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رم پیش کیاشا بر جای مانده بود. چه شده بود که پیش ما اما افکا
 .توانستند راجب من صحبت کنندنمی

 

 «کیاشا»

 

 .قدم با هومان به قصرش بازگشتمهم

 .آمدآیدا با قدم های کوتاه به دنبالمان می

منتظر مانده بودم تا یکی از آنها زبان گشوده و چیزی بگویند. 
 :هومان لب گشود انتظارم زیاد هم طوالنی نشد که

 .اینجا یه مشکل کوچیک داریم -

نگاهم را به هومان و سپس آیدا دوختم و بدون پاسخی به هومان 
 :چشم دوختم تا حرفش را ادامه دهد

تونم این اجازه خواد اینجا بمونه ولی، بدون موافقت تو نمیاون می -
 .رو بهش بدم

سرش را زیر سرم را به سمت آیدا چرخاندم. نگاهش را دزدید و 
 .انداخت

اش گذاشتم. سرش را بلند قدمی به سمتش رفتم و دستم را زیر چانه
 .کردم و در چشمانش نگاه کردم

 .چرا این تصمیم رو گرفتی -

اش ایجاد شد و اشک نشسته در چشمانش وجدانم لرزشی که در چانه
 .را به درد آور، من با این دختر بازی کرده بودم

 .دارمدیگه جایی اونجا ن -

 .من متاسفم -

هایش گذاشت، صدایش لرزان به گوشم انگشتش را بر روی لب
 :رسید
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کردی که دیگه هیس، تو مقصر نیستی، هربار بهم یادآوری می -
کردم، بزار تونی به من برگردی، ولی من داشتم پا فشاری مینمی

 .اینجا بمونم، بزار بمونم تا بتونم فراموشت کنم

هایش دوختم. قطره اشکی که از بین مژه نگاهم را به چشمانش
 :بیرون دوید را با انگشت گرفتم

 .خوای، من مشکلی باهاش ندارماگه این واقعا چیزِی که تو می -

لبخندی پر درد بر رویم پاشید. کتابی را در دستم گذاشت و صدایش 
 :گوشم را نوازش کرد

 .امیدوارم موفق باشی -

 .عقب رفتمآرام سرم را تکان دادم و قدمی 

 :نگاهم را به هومان دوختم، لبخندی بر رویم پاشید و لب زد

 .تونیم بریمحاال می -

قدمی به سمت درب خروجی برداشتم اما صدای آیدا من را متوقف 
 :کرد

 .کیا، قولی که داده بودی رو باز هم فراموش کردی -

نگاهم بر روی دالرام و مسعود که در کنار هم ایستاده و بحث 
ردند نشست. لباس ساده دالرام عجیب بر تنش نشسته بود و کمی

 .کردزیباترش می

شد و دیگر خبری از آن ترس در لبخند از لب هایش جدا نمی
 .چشمانش نبود

کردم او توسط انکانتو ای با به یاد آوردن آن که گمان میبرای لحظه
ان هومبلعیده شده لرزه بر تنم افتاد، خداراشکر کردم که توسط افراد 

ها بعد متوجه زنده رفتم و سالبه اینجا آورده شده بویدم. اگر می
 .شدم چهبودن دالرام می

 .حتی فکرش هم آزار دهنده بود
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های بلند خودم را به دالرام رساندم و در حالی که صدایم را با قدم
 :د لب زدمبردم تا به گوش همه برسباال می

 .کنیمحرکت می -

م از قدم برداشته و حرکت کنیم اسب سفیدی را دیدقبل از آن که قدم 
 .آمدکه توسط افراد هومان به سمتمان می

متعجب به هومان چشم دوختم که بدون آن که سوالی کرده باشم 
 :پاسخ داد

تونم پیاده همپای شما حرکت کنم، پس تا جایی که به من نمی -
ر ما قایق منتظ رودخانه برسیم به این اسب نیاز دارم، افرادم اونجا با

 .هستند

نده به سرم را آرام به تایید تکان دادم و این شد آغاز سفری که تمام آی
 ...آن بستگی داشت

 

نه نگاهم به قایق در آب ثابت مانده بود، امواج آرام رودخانه با بد
 .دادکرد و صدای آرامش گوش را نوازش میقایق برخورد می

ه کبودند. بدنه چوبی قایق و کابینی افراد مشغول سوار شدن بر قایق 
 .دادبرای هدایت قایق بنا شده بود جلوه زیبایی به آن می

 با نزدیک شدن دالرام چشم از آبی زیبایی که روبرویم بود برداشتم
 .و نگاهم را به لبخند زیبایی دوختم که من را میهمان کرده بود

گوشم را  به سمتم آمد و میان بازوانم جای گرفت، صدای زیبایش
 :نوازش کرد

 .همه سوار شدن، تو نمیای -

شد لبخندش را بوسید. چشم از لب های سرخ و دندان های کاش می
 :سفیدش گرفتم و آرام لب زدم

 .ریماگه بتونم ازت چشم بردارم، می -
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اش را با زیر های سرخ شدهلبخندی خجل بر لب نشاند و گونه
 .انداختن سرش از نگاهم پنهان کرد

هایی آرام به سمت ان گرمش را میان انگشتانم گرفتم و با قدمدست
 .قایق رفتم

شد اما، نگرانش نبودم، این انتخاب خودش نبودن آیدا احساس می
 .بود

 .انتخابی که حق پشیمان شدن از آن را نداشت

با سوار شدن ما که آخرین نفرات بودیم هومان دستور حرکت قایق 
 .را داد

انند صندلی بود و کمی کوتاه تر از تنه قایق بر روی قسمتی که م
 .نشستم و دالرام را در کنار خود جای دادم

گویی که با هم مسعود به سمتمان آمده و کنارم نشست. بعد از گفت
دیگر دستان دالرام  داشتیم متوجه نزدیک نشدنش به دالرام شده بودم

 .کشیدگرفت و اورا به آغوش نمیرا نمی

کردم که هر دو آن نه راحت تر بودم اما احساس میگوشاید من این
 .ها از این دوری دلزده و غمگین هستند

های من بودند و لبخندی به این کارشان زدم. هر دو مطیع حرف
حتی از احساسی که میانشان بود گذشته و به انتخاب من احترام 

 .گذاشته بودند

 .خته من دواش را بنگاه مسعود به لبخندم افتاد و نگاه سوالی

با چشم به دالرامی که نگاهش را غمگین به مسعود دوخته بود اما 
 .کرد اشاره کردمدر دنیای دیگری سیر می

اش را به دالرام دوخته و سپس مسعود ابتدا نگاه مشکوک و سوالی
 .لبخندی بر لب نشاند، اما غم در نگاه او نیز مشهود بود

ان خودم و دالرام ایجاد ای میکمی خودم را کنار کشیدم و فاصله
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 .کردم

به مسعود اشاره کردم. با دیدن حرکتم لبخندی زده و به سرعت از 
 .جایش بلند شد

 .دالرام اما هنوز در دنیای خیالش غرق بود

مسعود میان من و دالرام جای گرفت و لبخندی به پنهای صورتش 
 .بر لب نشاند

راً دستم گرفت اما، فوام از لبخند بزرگی که بر چهره نشانده بود خنده
 .هایم کشیدم و از پدیدار شدن لبخند جلوگیری کردمرا بر روی لب

 .زدم و این اصال باب میل من نبوداین روز ها بیش از حد لبخند می

های دالرام پیچیده شد و او را از فکرش دست مسعود بر دور شانه
 .بیرون کشید

جایگاهی که  مسعود ساعاتی پیش از من درخواست کرده بود تا
دالرام برای او داشت را از افکارش بخوانم، خواسته بود به او 

 .اعتماد کنم و دوباره او کسی بود که خودش را ثابت کرده بود

در میان افکارش احساسی که به دالرام داشت را دیده بودم، 
 .احساسی مانند عالقه یک برادر به خواهر کوچکترش

شم را از من دور کرده بود. این اطمینان خاطر دیگر احساس خ
دانستم مسعود نیت بدی از نزدیکی به دالرام ندارد و حتی در می

 .مقابل من نیز از او محافظت خواهد کرد

سرم را به سمت دیگری چرخاندم اما نگاه متعجب دالرام که از 
کردم و حتی مسعود به من دوخته شده بود را به خوبی احساس می

 .کردمه بود را در ذهنم تصور میلبخندی که بر لب نشاند

ام نشست نگاهم را به خود جلب دستی که بر روی دست مشت شده
کرد، انگشتان ظریف دالرام و فشار خفیفی که بر دستم وارد کرد 

صدا تکان خورد و من هایش بیاش دوخت، لبنگاهم را به چهره
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 :حرفش را خواندم

 .ممنونم -

ار ار زدم. تا زمانی که آنها در کنلبخند کوچکی زدم و دستش آرام کن
دگی هم بودند و خیالم از امنیت دالرام آسوده بود باید به کارها رسی

 .کردممی

کردم اما بدون توجه به آنها سنگینی نگاه هردویشان را احساس می
به سمت اتاقک کوچکی که هومان در آن مشغول هدایت قایق بود پا 

 .تند کردم

ی میزی که در مام مسیر بود را بر روای که حاوی نقشه تبرگه
 :اتاقک بود قرار دادم و با دست به هومان اشاره کردم

باید این صخره رو دور بزنی هومان، ما درست توی همین نقطه  -
 .هستیم و نقشه میگه باید این صخره رو دور بزنیم

 :هومان نگاه کوتاهی به نقشه انداخت و در پاسخ به حرفم گفت

گه بجای چرخیدن دور صخره همین مسیر مستقیم رو درسته ولی ا -
 .تری داریمحرکت کنیم مسیر امن

دستی میان موهای پریشانم کشیدم، فهماندن موضوع به کسی که 
 .خودش را به نفهمی زده بود یکی از دشوارترین کارهای ممکن بود

 :کمی صدایم را باال بردم

 ریم در غیر اینامنیت! از چی حرف میزنی، باید از این مسیر ب -
 .رسیمصورت در زمان مناسب به اونجا نمی

هومان سکان را رها کرده و به سمتم چرخید. صدایش را مانند من 
 :باال برد

های نوک تیِز؛ تا به امروز این مسیر پر از امواج وحشی و صخره -
 ها رو دیدی!؟قبرستان کشتی

اش ن وحشیپوزخندی زدم، از جایم برخواستم و نگاهم را به چشما
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 :دوختم

کنم تو دیده باشی، برای همین هم اینجایی و قراِر نه اما گمان می -
 یک شانس داشته باشی درسته؟

اش را بر روی سکان قرار داد و درست در لحظه دستان مشت شده
 .آخر سکان را چرخاند

اسم پوزخندم را حان بخشیدم و نقشه را مانند قبل تا زده و در جیب لب
 .کردمپنهان 

 .از کابین خارج شدم. چندین ساعت بود که از دالرام قافل شده بودم

 .سرش را به شانه مسعود تکیه داده بود و به خواب رفته بود

ها بود دیگر به آرامشی که در وجودش داشت حسودیم شد. سال
کردم، سالیان سال بود دیگر این نعمت آرامش خواب را احساس نمی

 .بزرگ از آن من نبود

 .مسعود سرش را به سمتم چرخاند و لبخندی بر رویم پاشید

 لبخندی نزدم اما با چشمانم از او تشکر کردم، بابت تمام مدتی که
 .مواظب دالرام بود آن هم بدون چشم داشتی

ای هایم را به آرامی به سمت تنه قایق کج کردم و در گوشهقدم
 .ایستادم. نگاهم را به زاللی آب دوختم

 .کردیمباید به همین منوال بر روی آب سپری می دو روز را

شد و دردسر دیگری پیش دوروز آن هم اگر بخت با ما یار می
 .آمدنمی

شد چشمانم را با تکان های آرامی که هر لحظه بر شدتش افزوده می
 .ریز کردم و به آب چشم دوختم

 .دلیل این تکان ها امواج عادی آب نبود

ورا سر چرخاندم تا به هومان بگویم با صدای گشوده شدن درب ف
آرام صحبت کند تا بلکه دالرام بتواند کمی بیشتر استراحت کند، 



 

 

 WWW.98IA3.IR 340 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

شد، ترین صدایی بیدار میدانستم خواب سبکی داشت و با کوچکمی
اما گویا دیر شده بود که هومان با صدای بلندی که بیشتر مانند فریاد 

 :بود شروع به صحبت کرد

 ب مال چیه، نباید بیشتر بشه ممکنه قایق ازاین تکون های عجی -
 .مسیر منحرف بشه

دالرام با صدای صحبت هومان فورا چشم گشود و خسته و 
 .اش کشیدشمان سرخ شدهچآلود دستی بر روی خواب

 :با اخم به سمت هومان چرخیدم و با غصب لب زدم

 .تر صحبت کن، شاید اینجا کسی در حال استراحت باشهآروم -

 .خنده آرامی کرد و دستانش را به نشانه تسلیم باال بردهومان 

 .مت دالرام رفتمسهای آرام به ای کشیدم و با قدمپوف کالفه

سیر نشدن او از خواب آنقدر برایم مهم بود که حتی حرف هومان 
 .راجب منحرف شدن مسیر قایق را فراموش کرده بودم

 :به سمت دالرام رفتم و با صدای آرامی لب زدم

 نی؟خوای بری پایین و استراحت کمی -

 .سرش را به نشانه منفی تکان داد و از جایش برخواست

 :چشم از دالرام گرفتم و به سمت هومان چرخیدم

 .ها چیهحاال بنظرت دلیل این تکان -

سرش را به نشانه ندانستن تکان داد. قبل از آن که فرصت کنم و 
 :پیچید سوال دیگری مطرح کنم صدای مسعود در فضا

 !اینا دیگه چی هستن -

تعحب صدایش ما را مجاب به جلو رفتن و چشم دوختن به آب کرد. 
 .چشمانم گرد شده و به موجوداتی که در آب شناور بودند دوخته شد

 :صدای تعجب دالرام فضا را شکافت

 .وای خدای من، دلفین صورتی -
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دستانش  حرفش را با ذوق بسیاری بیان کرد و پشت بندش چندین بار
 .را بر هم کوبید

اش زدم و سر چرخاندم. نگاهم را به لبخندی به خوشحالی کودکانه
 :مسعود و دالرام دوختم و آرام لب زدم

 .بهتره تو چشماشون زل نزنید -

 .چرا نباید این کار رو بکنیم -

 به سمت مسعود که این را پرسیده بود چرخیدم و با نگاه کوتاهی به
 :دالرام لب زدم

ها گفته شده کسی که به چشمان این موجودات زل چون در افسانه -
ترین کابوسی که ممکنه براش اتفاق بزنه روز بعدش رو با ترسناک

 .کنهبیوفته شروع می

 «دالرام»

 

ام را نوازش بر روی صخره بلندی ایستاده بودم. نور خورشید چهره
یهمان لب که م پیچید. لبخندیکرد و باد مالیم در میان موهایم میمی

ام بود. درختانی که زیر صخره هایم بود عضو جدا نشدنی چهره
 .دادندبودند سرسبزی را به منظره هدیه می

 .تر کرده بودها فضا را دلنشینآواز پرنده

ا دستانی که دور کمرم پیچیده شد نگاهم را به عقب چرخاند. کیاشا ب
یش را به بازی لبخندی بر لب پشت سرم ایستاده بود و باد موها

 .گرفته بود. لباس سرخی بر تن داشت

برعکس لبخندش، چشمانش سرخ شده بود و خشمگین به نظر 
 .رسیدمی

خواستم دوباره این خشم را از چشمانش دور کنم. دستم را بر می
 .هایش قرار دادمروی گونه
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 .رام تغییر کرده و خشم از نگاهش پر کشیدآ -چشمانش آرام

گونه او را ل خشمش را بپرسم. چه شده بود که اینلب گشودم تا دلی
 .منقلب کرده بود

هایم چشمان لب گشودم اما قبل از بیرون آمدن کالمی از میان لب
کیاشا بود که از حدقه بیرون زده و مار سبز رنگی از کاسه 

 .چشمانش به سمتم هجوم آورد

 ...صدای فریادم در میان چشمانم را باز کرد

 .پریدم و به اطرافم چشم دوختمترسیده از جا 

 .هنوز بر روی قایق نشسته بودیم. تمامش خواب بود

نفس آرامی کشیدم و بیرون دادن بازدمم مساوی شد با پیچیدن صدای 
 :خندان کیاشا

 .ببین کی با کابوس از خواب بیدار شده. صبح زیبات بخیر بانو -

صل از خوابیدن ام کشیدم و با بدن درد حادستم را میان موهای آشفته
 .بر روی تخته های قایق از جا برخواستم

به سمت کیاشا رفتم و دستانم را دور کمرش قالب کردم. خوشحال 
 .بودم که تمام این ماجرا یک کابوس بود

هایم پیچید، سرش را بر روی پس از چند دقیقه دستانش را دور شانه
 :موهایم گذاشت و صدایش به آرامی گوشم را نوازش کرد

 .چی شده عروسک من -

 :لبخندی زدم، و آرام پاسخ دادم

خیلی وحشتناک بود. امیدوارم هیچ وقت این صحنه رو توی  -
 .بیداری نبینم

ر بیشتر بین بازوانش فشرده شدم اما قبل از آن که از این آرامش سی
 .هایم رسیدهای آرامی به گوششوم صدای سرفه

 .به هومان و مسعود افتاد فورا خودم را از کیاشا جدا کردم و چشمم
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کرد. هومان مسعود لبخند بزرگی بر لب نشاند و با خنده نگاهمان می
 .نیز با چشمانی که خنده در آن ها موج میزد به من چشم دوخته بود

 .تم و سر چرخاندمزده از آنها گرفنگاهم را خجالت

 :صدای نزدیک شدن مسعود را شنیدم و پشت بند آن صدایش بلند شد

 .بیا دالرام، یه چیزی بخور -

 نگاهم به سینی پر از غذایی که در دست مسعود بود افتاد. به سمتش
رفتم، سینی را بر روی زمین گذاشت و دو جام خونی که در آن بود 

 .را به دست گرفت

به سمت کیاشا رفته و یکی را به او داد. جام دیگر را یک نفس سر 
 .کشید و چشمانش را بست

کرد و نگاهش را از من مزه می جرعه خون را -عهکیاشا اما جر
 .گرفتنمی

 .لبخندی بر رویش پاشیدم و چشمانم را دزدیدم

دانستم چه کسی زحمت خودم را مشغول خوردن ماهی لذیذی که نمی
 .پختن آن را کشیده بود کردم

ام دیگر جایی برای کردم معدهقدر خورده بودم که احساس میآن
ام قرار دادم و دستم را بر روی شکم باد کردهحتی یک تکه ندارد. 

صدایم را کمی بلند کردم. مخاطب سخنم مسعود بود پس قبل از بیان 
 :حرفم نامش را بر زبان آوردم

 .مسعود -

 .سرش را به سمتم چرخاند و به صحبت با کیاشا خاتمه داد

 .جانم -

 لبخندی که بر لب هردوی ما نشست از دید کیاشا دور نماند اما
 .چیزی نگفت. بیخیال کنکاش کیاشا حرفم را به زبان آوردم

 .چی این ماهی رو انقدر خوشمزه کرده، طعمش بی نظیرِ  -
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جوابی که مسعود به سوالم داد آخرین چیزی بود که ممکن بود در 
 .افکارم جای داشته باشد

 .طعم خون -

با فکر به حرفی که مسعود بیان کرده بود هر چه خوده بودم دوری 
ام زد و تا گلویم باال آمد، فوراً دستم را بر روی لب هایم در معده

 .گذاشتم و سعی کردنم خودم را آرام کنم

افکار چندشآور را از خودم دور کردم و چشمانم را برای چند لحظه 
 .بر روی هم گذاشتم

آمد چشمانم را مجاب به باز شدن هایی که به سمتم میصدای قدم
 .کرد

ه اهم به قامت کیاشا دوخته شد که در مقابلم ایستادچشم گشودم و نگ
 .بود

اش باال گرفتم، زانویش را خم کرده و سرم را برای دیدن چهره
زانوی دیگرش را بر زمین کوفت، ارنج دستش را بر روی زانوی 

ای از ماهی باقی مانده در ظرف را بر دست اش گذاشت و تکهخمیده
 .گرفته و در دهان گذاشت

 .زه کرده و نگاهش را دوباره به چشمانم دوختم-مزهماهی را 

 .حق با تو بود، طعم خوبی داره -

 :سرم را تکان دادم و لب زدم

خواد از این ماهی اره با این که در حال انفجارم اما باز هم دلم می -
 .بخورم

کیاشا لبخندی زده و سینی را از میانمان برداشت و آن را به سمت 
 .مسعود گرفت

 :لی شدن دستش از سینی دوباره نگاهش را به چشمانم دوختبا خا

این مدت خیلی نگران خورد و خوراکت بودم اما، اگه قرار باشه  -
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تونی تا یک هفته بدون آب و غذا زندگی هر وعده انقدر بخوری می
 .کنی

چشمانم را در کاسه چرخاندم و لب گشودم جوابش را بدهم اما 
 .هومان لبهایم را به هم دوخت لرزش شدید قایق و صدای بلند

 :سر به سمت هومان چرخاندم، صدای بلندش در فضا پیچید

 .کیا، این توی نقشه نبود -

همه افراد به جنب و حوش افتاده بودند. کیاشا تمان افراد را به 
 .اتاقک زیر قایق فرستاد تنها ما چهار نفر باقی مانده بودیم

 :فریادش را شنیدمبه سمتم آمد و دستم را کشید، صدای 

 .مسعود با دالرام برید پایین -

 انگشتانم بر مچ کیاشا چنگ زد و قبل از آن که مسعود به من رسیده
 :باشد صدای کیاشا را کنار گوشم شنیدم

 .دیگه دیر شده -

 .سر چرخاندم و بزرگترین کابوسم را مقابل چشمانم دیدم

 و زبانم از گفتنچشمانم به امواج خروشان روبرویم دوخته شده بود 
 .حرفی قاصر بود

های نوک تیز بیرون زده از امواج در انتها به دوراهی منتهی صخره
 .رام و دیگری آبشاری خروشان بودشد که یکی آب آمی

زده بر سینه کیاشا چنگ زدم و نگاه از روبرو گرفتم، صدای وحشت
 :هومان بلند شد که فریاد زد

گفتم مسیر دیگه رو ن، وقتی میباید از اینجا سالم بریم بیرو -
 .ها بودانتخاب کن منظورم همین برنامه

 .ت مشغول بحث کردن بودندشد در این وضعیباورم نمی

صدای کیاشا بلند شد و به همراهش دستم بود که توسط او کشیده 
 .شدمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 346 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .زود باشید باید بریم توی کابین -

ته و بسته شدن به سمت اتاقک کوچکی که بر روی قایق بنا بود رف
 .های آندرب اتاقک همزمان شد با کوفته شدن آب با بدنه

ترسیده به کیاشا چسبیده بودم، بدترین چیزی که ممکن بود در دل 
 .این رود آرام و پهناور وجود داشته باشد آبشاری وحشی بود

 .دانستممخصوصا برای منی که هیچ از شنا کردن نمی

 ا کرده و ارام به سمت هومان رفت.کیاشا دستانم را از پیراهنش جد
هر کدام مشغول انجام کار هایی بودند، هومان سکان را در دست 

نما و باقی ها و قطبگرفته بود و کیاشا با سرعتی باال نقشه
آوردم را بر روی میز هایی که هیچ سر از آنها در نمیوسیله

 .چیدکوچکی که وجود داشت می

هایم به سمت مسعود چرخیدم. با نشستن دستانی بر روی شانه
 :صدایش در میان صدای امواج خروشان گم شد

 .میریمما می -

اش نشسته بود مسعود در میان تمام ترس و اضطرابی که در چهره
 :نار گوشم آزاد کردای کرد و صدایش را کخنده

میریم، حتی اگه این اتفاق بیوفته، من قبل از مطمئن باش نمی -
 .میدممردن تورو نجات 

هایم نشست کامال ناخوداگاه بود، لبخندی که در لبخندی که بر لب
های من هم های کیاشا آمد حتی از خندهها بر روی لبمیان اخم

 .تر بودشیرین

 ...کاش این خنده ها تا ابد و یک روز ادامه داشت

 :هایمان به سمتش چرخیدبا صدای هومان نگاه

 .یم توی دل خطربهتره محکم وایستید، داریم میر -

 :زمزمه کیاشا را خیلی آرام شنیدم
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 .این تازه شروع ماجراست -

 .توانست تازه اغاز ماجرای ما باشدها چطور میتمام این اضطراب

ترسی که دردل ها نشسته بود، لرزشی که در نگاه همه ما وجود 
داشت. هر یک عزیزی داشتیم که حتی اگر نگران خودمان نبودیم 

گ نگرانی تا انتهای جانمان باال آمده و به گلویمان چنبرای او دل 
 .انداختمی

برخورد اولین ضربه محکم با بدنه چوبی قایق مصادف شد با پرت 
شدن من و مسعود بر زمین و پیچیده شدن دستان مسعود بر دور 

 .های منشانه

ای از قایق به آن در میان بازوانش ترسیده جای گرفته بودم. اگر تکه
شکست، کار همه ما تمام ای نوک تیز برخورد کرده و میهسنگ

 .بود

شنیدم که با فریاد رو به هومان دیدم اما صدای کیاشا را میهیچ نمی
 :زدلب می

 .باید قایق رو به سمت مسیر آروم هدایت کنی نه به دل آبشار -

شد گویا قصد بلعیدن آن را های خشمگینی که بر بدنه قایق میضربه
 .داشت

ن سیده با تمام توان خودم را در جایم حفظ کرده بودم و به بازواتر
 .مسعود چنگ انداخته بودم

شد و صدایش مسعود در میان این ترس هم بیخیال شوخی هایش نمی
 :رسیددر میان امواج به گوش هر سه ما می

اخه معلوم نیست دردم چی بود، عمارت و ول کردم اومدم تو دل  -
 .جنتلمن بودنو بزار کنار بشین خونتو بنوشمرگ، یکی نبود بگه 

 .صدای عصبی کیاشا بلند شد

 .انقدر دلقک نباش مسعود -
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 .همزمان با او گویا قایق از یک بلندی سقوط کرد

سر و ته شدن قایق را احساس کردم و صدای فریادم در میان فریاد 
 .مسعود گمشد

کردم، میچرخش قایق به چپ و افتادنش در مسیر جدید را احساس 
هومان دو دستی به سکان چسبیده بود و محکم آن را میان انگشتانش 

 .فشردمی

کمک  تمام این وقایع شاید در کمتر از ده دقیقه اتفاق افتاده بود. به
مسعود از زمین برخواستم و نگاهم اینبار بر روی امواج آرامی 

 .افتاد، که حتی حرکتش به سختی قابل مشاهده بود

و از شیشه پشت سر به آبشاری زل زدم که آن را سر چرخاندم 
 .پشت سر گذاشته بودیم

هایم پر چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم که عطر کیاشا در ریه
 .شد

 

*** 

 

دانستیم ای که مسیرمان را بسته بود چشم دوخته بودم. نمیبه صخره
 .باید به کجا برویم و مسیر روبریمان کامال مسدود شده بود

 .کشید های من بیرونا صندوق کوچکی از بین وسیلهکیاش

متعجب به صندوقچه چشم دوخته بودم و نگاهم بین کیاشا و جسمی 
 .کشید قفل شده بودکه از میان صندوق بیرون می

جسمی سنگی و ترک برداشته با خطوط نامفهومی که بر روی آن 
 .کشیده شده بود

سم سنگی که هنوز ظاهر مد و جآهایی آرام به سمتمان کیاشا با قدم
 :کامل آن را ندیده بودم را به سمت هومان گرفت
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 .اینو یادِت، قرار بود با هم بفهمیم چی روش نوشته شده -

هایی آهسته اما هومان سرش را به نشان تایید تکان داد. با قدم
متعادل به سمت کیاشا آمده و قسمتی از سنگ را در میان انگشتانش 

 .گرفت

از سنگ ساطع شد چشمانم را زد و نگاهم را برای  نور کوچکی که
 .چند لحظه از آن دور کرد

داد این اتفاق برای هیچ یک چشمان متعجب کیاشا و هومان نشان می
 .از آنها آشنا نبود

 .پس بدون سوالی منتظر باقی اتفاقات ماندم

ز نور به آرامی از بین رفت؛ گویا اصال وجود نداشته. چشمانم را ری
 .ودم و با تمام دقت به اتفاقات روبرویم چشم دوخته بودمکرده ب

هومان به آرامی سر خم کرده و نگاهش را به سنگ دوخت. صدای 
 :زدآرامش بلند شد که لب می

دونم هاست میکردم. مدتسال ها داشتم روی این زبان تحقیق می -
 .خوان چی بگناین کلمات می

اما خوشحالش را به  کیاشا دستش را پس کشید و چشمان متعجب
 .هومان دوخت

 :صدای دوباره هومان نگاهم را از کیاشا جدا کرد

 .اینجا نوشته، آب را به سنگ تبدیل کن -

کیاشا سردرگم نگاهش را از هومان جدا کرده و سنگ را میان 
 .انگشتانش فشرد

ها های بلندی که آب از روی آنبه اطرافمان چشم دوختم صخره
 .راهمان را بسته بودسرازیر بود و 

 .و حال تبدیل آب به سنگ

کرد اما... کردیم تا این آب بیکران خاتمه پیدا میشاید باید کاری می
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 چه کاری!؟

چرخاندم اما نگاهم جز امواج خروشانی که چشم به اطراف می
 .دیدیها را پوشانده بود، هیچ نمصخره

هم بر خروج کیاشا را احساس کردم. به سمتش چرخیدم و نگا
 .حرکاتش خیره ماند

هایی آرام به های پیراهنش را باز کرده و با قدمیکی دکمه -یکی
 .آمدسمتم می

با چشمانی گرد که هر لحظه امکان داشت از کاسه خارج شده و 
 .کردممقابلم بر روی زمین بیوفتند نگاهش می

به من رسید و با یک دست من را کنار زد. متعجب نگاهش کردم که 
 .هنش را از تن جدا کرده و به سمتی پرتاب کردپیرا

لباسش هنوز بین زمین و آسمان معلق مانده بود که کیاشا درون آب 
 .پرید و قطرات آب از شدن برخورد اندامش به هر سو پرتاب شدند

ترسیده به سمت لبه قایق دویدم و نامش را صدا زدم اما، ترس از 
شدن بیش از حد به آب را  آب اجازه رفتن به دنبالش یا حتی نزدیک

 .از من سلب کرد

های بلند به سمتم از صدای فریادم مسعود فوراً بیرون آمده و با قدم
 .آمد

 :با چشمانی لبالب اشک به چشمانش نگاه کردم و لب زدم

 .اون پرید توی آب، ممکنه خطرناک باشه -

مسعود با حرکاتی سریع سعی در بیرون آوردن پیراهنش داشت اما 
 :متوقف کرد هایش نشست او رای که بر روی شانهدست

 .یدکنه، بهتره آروم باشدونه داره چیکار میاون می -

به هومان که این حرف را زده بود چشم دوختم و قطره اشکی 
 .لجوجانه از چشمانم فرو ریخت
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ه چشم به امواجی که حال آرام شده بودند و گویا با بلعیدن کیاشا ب
ای از رفتن کیاشا دوخته بودم. چند دقیقهآرامش رسیده بودند 

تواند نفس گذشت و در تعجب بودم که چطور هنوز آن زیر میمی
 .بکشد

کردم درحالی آورد چه؟ چگونه به او کمک میاگر اکسیژن کم می
 .که خود هیچ جرعتی برای ورود به آب نداشتم

فوراً در آمد ای سیاه رنگ در آب که هر لحظه باالتر میبا دیدن هاله
 .جایم ایستادم و منتظر ماندم

موهای خیس کیاشا اولین چیزی بود که نگاهم را به خود جلب کرد 
و پس از آن پوست خیسش که قطرات آب به آرامی از آن سرازیر 

ی قایق نشست، شده بودند، به راحتی خودش را باال کشید و لبه
دند دستش را بین موهای خیسش که بر پوست صورتش چسبیده بو

 .کشید و همزمان با کشیدن نفسی عمیق لب زد

تونم وارد بشم، درست حدس زده بودم، همون پاییِن ولی من نمی -
 .انگار کسی که اونجارو ساخته خیلی الغرتر از ما بوده

نگاه ها بین هم چرخید و در انتها چشمان همه بر روی من نشست. 
 :متعجب به مسعود و هومان چشم دوختم و لب زدم

 .من شنا بلد نیستم، انتظار که ندارید برم اون پایین -

های هر یک از آنها از هم باز شده و کلماتی از قبل از آن که لب
زبانشان خارج شود صدای کیاشا درست در پشت سرم گوشم را 

 :نوازش کرد

 .اونا نه ولی من ازت انتظار دارم کمکم کنی -

کرد اما این اری نمیبه کخواستم من را مجبور مطمئن بودم اگر نمی
ر که گفته بود از من انتظار کمک داشت زبانم را از گفتن کالمی قاس

 .کرد
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کیاشا بین امواج منتظر من ایستاده بود اما، هنوز هم برای رفتن 
دانستم کدام یک درست بود. آن که بروم و به کیاشا تردید داشتم. نمی

ه ترسم از این آبی در رسیدن به اهدافش کمک کنم و یا بمانم و ب
 .بیکران ادامه دهم

دراز شدن دستش به سمتم تردیدم را کمی عقب فرستاد. لبخندی بر 
 .ستم را میان انگشتانش قرار دادمداش پاشیدم و چهره

 .کیاشا درون آب چرخید و پشت به من ایستاد

ای قرار بر این بود که به کمک کیاشا زیر آب رفته و داخل محفظه
انم یح داده بود بروم، اما هنوز هم مطمئن نبودم که بتوکه برایم توض

 .این کار را انجام دهم

 دستانم به لرزه افتاده بود و زانوانم توان تحمل وزنم را نداشت.
 .خودم را به سمت کیاشا کشیدم و یک پایم را درون آب فرو کردم

 .خنکای آب تا اعماق وجودم نفوذ کرد

های کیاشا را ها کردن نفسم شانهنفس عمیقی کشیدم و همزمان با ر
 .میان انگشتانم فشردم و هر دو با هم در آب فرو رفتیم

ام حبس کرده بودم. تنها به تقلید از کیاشا پاهایم را نفس را در سینه
 .کرددادم که کمک چندانی نمیکمی تکان می

گرفت و نگاهم آبی که اطرافمان را فرا گرفته بود جلوی دیدم را می
 .کردمی را تار

ی چشمانم را چندین بار بسته و دوباره باز کردم تا توانستم به خوب
 .قبل ببینم

نگاهم به قفس عجیبی مانده بود که چند متر از آن فاصله داشتیم. 
چیزی شبیه به عقربه ساعت درون آن وجود داشت که به دیواره 

 .سنگی پشت آن چسبیده بود

شده بود که بر اساس  های کوچک و بزرگی تشکیلسقفش از حلقه
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اندازه در هم قرار گرفته بودند و عبور از بین یا میانشان را غیر 
 .ممکن کرده بودند

هایی که از دهانم خارج شد اکسیژن کمتری برایم بر جای حباب
 .گذاشت

با اشاره کیاشا به قسمتی که مانند یک شکاف در دیواره قفس وجود 
 .به سمتش کشیدمداشت نگاه کردم و به ارامی خودم را 

حق با کیاشا بود، او یا هرکس دیگری که همراهمان بود 
 .ن قسمت عبور کرده و وارد شوندتوانستند از اینمی

 .به سختی خودم را به داخل کشاندم و پایم بر روی کف قفس نشست

قدم دیگری برداشتم اما، فرو رفتن تکه سنگی که بر روی آن پای 
 .ناگهانی قفس نهاده بودم برابر شد با چرخش

 .ترسیده به سمت کیاشا چرخیدم، نکاه متعجبش را به قفس دوخته بود

 .مشت محکمی بر قفس کوبید و نگاهش را غمگین به من دوخت

تازه متوجه موضوع شده بودم، چرخش قفس مسیری که از آن وارد 
من در این قفس مخوف  شده بودم را مسدود کرده بود و به عبارتی؛

 ...بودمگیر افتاده 

ین خودم را به دیواره قفس چسباندم و ترسیده به کیاشا چشم دوختم. ا
توانستم داشته بدترین اتفاق ممکن بود. ترسناک ترین مرگی که می

 .باشم

کیاشا نیز خودم را به قفس نزدیک کرده و نگاهش را به چشمانم 
 .هایش و سپس به لب های من اشاره کرددوخت. با دست به لب

شدم اما مطمئن بودم فکری در سر داشت که به ظورش نمیمتوجه من
 .خورددردمان می

 .با نزدیک شدن بیش از حد کیاشا کمی خودم را عقب کشیدم

 .دانستچه در سر داشت تنها خدا می
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گونه اینجا بایستم، هر لحظه کمبود اکسیژن را توانستم ایناما نمی
التم افزوده شده شکمکردم و سر گیجه به کمتر از قبل احساس می

 .بود

 .کیاشا دستش را داخل قفس آورد و پشت گردنم قرار داد

 .ز این کارها چه بوداشدم، منظورش متوجه حرکاتش نمی

هایم تازه با نشستن سرمای لب هایش و ورود یکباره هوا بر ریه
متوجه کارش شدم، دستش را پس کشید و چشمانش را به نشان تایید 

 .بست

ه پشت سرم اشاره کرد و سپس به سمت سطح آب با دست به عقرب
 .شنا کرد

 اینجا تنها مانده بودم و چه چیزی ترسناک تر از این بود؟

و  با فکر به آن که وقت زیادی برایم نمانده بود به سمت عقربه رفتم
 .دستان کم جانم را به دور آن پیچیدم

 .انمگرفتم تا بتوانم عقربه را بچرخباید تمام تالشم را پیش می

هایی که بر روی سنگ پشت عقربه حکاکی شده بود نگاهم به نشانه
 .افتاد و تازه متوجه شدم باید عقربه را به چه سمتی بچرخانم

عقربه  محل ایستادنم را تغییر دادم و اینبار با تمام توانم به خم کردن
 .پرداختم

نفسی برایم نمانده بود عقربه را رها کردم و به سمت دیواره قفس 
تر مرفته و از میان آن به بیرون چشم دوختم، نگاهم با کیاشا که چند 

 تا رسیدنش به قفس باقی مانده بود گره خورد، نزدیک تر شد و بدون
اش را تکرار کرد، ورود دوباره اکسیژن در ایستادن فورا کار قبلی
 .ای بر بدنم دادریه هایم جان دوباره

 .ایستادکیاشا دیگر دور نشد و به تماشای من 

 .دوباره به سمت عقربه رفتم
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 توانسته بودم تا حدودی آن را به جلو کشیده و خم کنم اما به طور
 .کامل نه

 .ادمدستانم را به باالی قفس قفل کرده و با دو پا بر روی عقربه ایست

 .تمام تالشم برای خم کردن عقربه تنها حرکتی کوچک بود

جه نشده بودم چه زمانی به جای خالی کیاشا چشم دوختم، حتی متو
د تنهایم گذاشته بود اما مطمئن بودم این تنهایی خیلی ادامه نخواه

 ...داشت

نگاهم به بیرون از قفس بود و تمام توانم بر خم شدن عقربه اما، 
توانستم هیچ کاری انجام دهم، کرد که نمیگویا خدا همراهیمان نمی

 .باقی مانده بودکردم شاید نصف بیشتر از کاری که باید می

ه ببا دیدن کیاشا که به قفس چسبیده و دستش را به سمتم آورد فوراً 
سمتش رفتم، هنوز حتی دستانمان یک دیگر را لمس نکرده بود که 

کیاشا به شدت به عقب کشیده شد و از جلوی چشمانم محو شد. 
ها خارج کردم و چشمانم به ماهی ترسیده فورا سرم را از میان میله

چرخیدند و خونی که هر لحظه بیشتر افتاد که بر دور کیاشا می هایی
 .شداز قبل در آب حل می

توانستم از این قفس خارج شده و به کمک کیاشا بروم و نفسی نمی
 .هم برایم باقی نمانده بود

 .چرخاندمتنها یک راه داشتم، باید این عقربه را می

تمام توانم  ف پیچیدم و باهای سقدوباره مانند قبل دستانم را بر حلقه
 .پاهایم را بر روی عقربه کوبیدم، چندین و چند بار ادامه دادم

 .دیدمچشمانم تیره و تار شده بود و جایی را نمی

حجوم آب در ریه هایم را احساس کردم و شل شدن دستانم از حلقه 
 ...های روی سقف مصادف شد با پایین آمدن یکباره عقربه

 «کیاشا»
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ای از پست و گوشتم را به دندان گرفته هایی که هر یک تکهماهیبه 
کردم اما نگاهم تنها بر روی دختری بود که بخاطر بودند حمله می

 .ه بودهای سنگی گرفتار شدمن در میان آن میله

دادم تا بتوانم او را چشم از دالرام گرفتم. باید اول خودم را نجات می
 .نجات دهم

ها هانی آب به سمت چپ و کم شدن حجم آب ماهیبا کشیده شدن ناگ
دست از سر من برداشته و برای حفظ جانشان به سمت جهت آب 

 .شنا کردند

 .خودم را باال کشیدم، نفسی نداشتم تا بتوانم به دالرام کمک کنم

 با بیرون آمدن سرم از آب دستی بر دور شانه هایم حلقه شد و داخل
 .قایق کشیده شدم

روی چشمانم کشیدم و نگاهم با مسعود و هومان گره  فورا دستی بر
 .خورد

 :هومان خندان لب زد

 .موفق شدیم -

 :نها لب زدمتها داده باشم بدون آن که پاسخی به آن

 .دالرام هنوز آون پایینه -

توانستم منتظر پایان این آب آب هر لحظه کم و کمتر میشد اما نمی
 .باشم

قفسی که دلبرکم در آن گرفتار  دوباره درون آب پریدم و به سمت
 .شده بود شنا کردم

های قفس از هم باز شده بر جسم بیهوش دالرام چنگ انداختم. دیواره
 .بود

 .جانش را در آغوش کشیدم و به سمت سطح آب شنا کردمبدن بی
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دانستم مسعود بر روی قایق منتظر ما ایستاده بود تا به دالرام می
 .این دختر را در خطر انداخته بودمکمک کند. باز هم من جان 

 .خروجمان از آب با حجوم ناگهانی اکسیژن همراه بود

 .نفس عمیقی کشیدم

 .دستی جلو آمده و دالرام را از من جدا کرد

 .ی قایق جای گرفتمخودم را باال کشیدم و لبه

هایم هایم به شماره افتاده بود و آب از روی موهایم بر روی شانهنفس
 .دکرچکه می

کشید را چرخانده و با مشت مسعود دالرامی که به سختی نفس می
 .کوبیدبر پشتش می

پی چشم گشوده و حجم زیادی از آبی که دردالرام با سرفه های پی
 .اال آوردبهایش مهمان شده بود را به ریه

 .شدهایش خارج میبا صدا از ریه هایش دردناک ونفس

عود قالب کرده بود و اشک از دست لرزانش را بر روی دستان مس
 .چشمانش جاری بود

از جایم برخواستم و به سمتش رفتم. نگاهش به سمتم چرخید و در 
 .میان اشک لبخندی زد

هایش حلقه بر روی یک زانو در کنارش نشستم و دستم را دور شانه
 .کردم

 :صدایش در گوشم پیچید

 .کردم ناامیدت کردمشم، فکر میفکر کردم موفق نمی -

اش افتاده بود لبخندی بر رویش پاشیدم و تار مویی که بر روی گونه
 :را پشت گوشش فرستادم

 .من و تو با اقیانوس جنگیدیم، محاله از رودخونه شکست بخوریم -

 .ای کرده و از جایش برخواستخنده



 

 

 WWW.98IA3.IR 358 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .تازه نگاهمان به اطراف کشیده شد

ند نبود. حتی دیگر خبری از آبشار هایی که از سنگ ها سرازیر بود
 .خبری از آبی بیکران یک که قایقمان بر رویش بود هم نبود

 :لبخندی زدم، صدای دالرام بلند شد

 .پس این بود، تبدیل آب به سنگ -

 به آب کمی که باقی مانده بود چشم دوختم. آبی که تنها حرکت قایق
کرد و حجم کمی داشت. هومان به سمت کابینش رفت را ممکن می

 .در دست گرفت و سکان را

ده مسعود برای آماده کردن افراد پایین رفت و تنها من و دالرام مان
 .بودیم

به لباسش چشم دوختم؛ خیسی پارچه آن را بر تنش چسبانده بود، 
 :آرام لب زدم

 .بهتره لباست رو عوض کنی -

اش رفت، نگاهم را از او سرش را آرام تکان داد و به سمت کوله
تک به تک افراد و آمدنشان بر روی قایق  گرفتم، با خارج شدن

دالرام پایین رفت. به مسعود که کنار درب ورودی ایستاده بود که 
 .کسی نتواند داخل برود نگاه کردم و لبخندی زدم

نگاهم به سمتی سقف بود کشیده شد، تنها بخش کوچکی از آن دیده 
هم را شد و از آب خارج شده بود. چشمانم را از آن گرفتم و نگامی

به شکاف عمیق و بزرگی که بر روی دیواره سنگی وجود داشت 
 .توانستیم با قایق از آن عبور کنیمدوختم. به راحتی می

کردند، آب هنوز از روی همه افراد با شگفتی به اطراف نگاه می
تخته سنگ های عظیمی که راهمان را صد کرده بودن، فرو 

ن قایق را به سمت شکاف متر. هوماریخت اما به میزان خیلی کمی
 .حرکت داد
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 :نگاهم را به تاریکی آن سمت دیواره دوختم و آرام لب زدم

 .دیگه فقط یک قدم مونده -

کرد و من دستم را بر روی قایق از میان شکاف عبور می
 .کشیدمها میهای سنگبریدگی

اطرافمان تاریکی مطلق بود اما باریکه نور کوچکی از روبرو بر 
 .ردخوچشم می

نگاهم را از اطرافم گرفتم و به سمت جایی که مسعود ایستاده بود 
 .سر چرخاندم

 .هنوز هم کنار درب ایستاده بود، پس یعنی دالرام آن پایین بود

 عجیب بود که لباس پوشیدن و انجام کارهایش تا به االن طول کشیده
 .بود

زدم با برخورد بدنه قایق با تخته سنگ های اطراف افکارم را پس 
 :و صدای بلند هومان همان لحظه بر گوشم رسید

 .سمت راست بود، سکان از دستم در رفت -

سرم را تکان دادم و به سمت قسمتی که با لبه سنگ برخورد کرده 
 .بود قدم تند کردم

گذاشتم تا به آنچه تمام این باید این مسیر کوتاه را هم پشت سر می
 .مدت برایش زحمت کشیده بودم برسم

توانستیم به مسیر لبه قایق تنها کمی آسیب دیده بود اما هنوز هم می
 .ادامه دهیم

داشتم، باریکه نور هر لحظه بیشتر و چشم از مسیر روبرویم بر نمی
 .کردغرق می تری را در خودبیشتر میشد و فضای وسیع

تابید و این تابش حتی درون این حفره خورشید در وسط آسمان می
 .کردنایی دعوت میرا هم به روش

ای به گرفتن نگاهم از درخت زد اما هیچ عالقهنور چشمانم را می
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بزرگی که از میان سنگ ها جان گرفته و برخواسته بود نداشتم. 
های درخت، همه فضای داخلی صخره را در بر ها و ریشهشاخه

ها حتی از میان آبی که قایق بر آن شناور بود بر گرفته بود. ریشه
خورد، دایره بزرگی در وسط سقف بود که تابش نور را به یچشم م
 .کردکشید و فضا را قابل رویت میرخ می

 .دهمه افراد در کنار هم ایستاده و به منظره روبرو چشم دوخته بودن

هایی از سنگ به شکل مارپیچ بر دور درخت پیچیده و به قسمت
 .شکل پله کنده کاری شده بودند

ا به چشم از اطرافم گرفتم و به سمت پله کانی که ماربا ایستادن قایق 
 .برد قدم برداشتمسمت درخت می

ام هنوز کامل از قایق خارج نشده بودم که دستی بر روی شانه
 .نشست و متوفقم کرد

 :به دالرام چشم دوختم و قبل از آن که چیزی بگوید لب زدم

 .ظار منهانتدونم اونجا چی در جا بمونی. هنوز نمیبهتِر همین -

 :سرش را به چپ و راست تکان داد

زارم. تا اینجا با هم بودیم، باقی راه هم با هم ادامه من تنهات نمی -
 .دیممی

اندازم لبخندی زدم، هیچ عالقه نداشتم که او را دوباره در خطر بی
شدیم اتفاقات ناگوار پیش اما، حق با او بود. هر بار که از هم جدا می

 .شاید بهتر بود او را به همراه خود ببرمآمد پس، می

کمر ظریفش را در دست گرفتم و به راحتی او را از روی قایق بر 
 .روی سنگ جابجا کردم

 .لبخندی زد و دستانش را بر هم کوبید

ای کردم. به همراه هم از قایق فاصله اش خندهاز ذوق کودکانه
جایی در میان تنه  ها شروع شده بود و تاگرفتیم، از همان ابتدا پله
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 .درخت عظیم روبرویمان ادامه پیدا کرده بود

آمد و هر داشتم. دالرام پا به پای من میها را بلند اما آرام بر میقدم
 .اش بر روی شانه هایش بوددوخت. کولهاز گاهی به جایی چشم می

زیپ کوچکی که در سمت چپ کوله بود را کشیدم و صندوقچه 
فتم. درب سمت راستش را گشودم و سر کوچکم را در دست گر

پیکان را بیرون کشیدم، به درب دیگر چشم دوختم و لبخند از لب 
انتخاب درست بود یا اشتباه اما،  دانستم این یکهایم جدا شد، نمی

تمام عمر برای این روز لحظه شماری کرده بودم و حال وجود 
 .فشردبم را میدالرام تردید را میهمان من کرده بود، تردیدی که قل

سر پیکان در میان انگشتانم جای گرفته بود و شکاف ایجاد شده بر 
 .روی آن چشمانم را به خود قفل کرده بود

پله ها به اتمام رسیده بود و تمام ما اکنون در مقابل تنه درخت 
ای که تراشیده شده بود و درونش را خالی کرده ایستاده بودیم، تنه

 .بودند

ای برداشته و نیمی از بدنم را درون درخت فرستادم. پبا احتیاط قدم 
دیگرم هنوز بیرون بود. وقتی مطمئن شدم هیچ خبری از دردسر 
نیست به آرامی کامل وارد شدم، دالرام و هومان نیز به دنبال من 

 .مانده بود وارد شدند اما مسعود آن بیرون در کنار باقی افراد

جیب درست جایی وسط آن به سنگ گردی که با کنده کاری های ع
مکان قرار گرفته بود چشم دوختم، اشکال و حروف عجیبی در 

روی سنگ حکاکی شده بودند که هومان فوراً به سمتشان رفته و 
 :ها گذاشت و صدایش را باال برددستش را بر روی یکی از آن

 جنگجوی دل شکسته بر روی بلند ترین گله رفته و پیکانش را به -
 .ب کردسمت ماه پرتا

سکوت کرده و مسیری را با دست بر روی سنگ دنبال کرد، دستش 
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 :را بر روی قسمت دیگری گذاشت و لب زد

از آنجا ماه درد واقعی را حس کرده و شروع به ناله و زاری  -
 .هایش در زمین درخت مقدس رشد کردکرد، در مکان ریزش اشک

 :به سمت من چرخید و لب زد

 .سر پیکان رو بهم بده -

که به حرفش عمل کنم به سمت جایی که دست بر روی آن بدون آن
رو نهاده بود رفتم، سر پیکان را میان انگشتانم فشردم و آن را در ف

 .رفتگی درون سنگ قرار دادم

هومان دستش را از روی سنگ برداشته و با چشمانی متعجب به 
 :پیکان میان انگشتانم چشم دوخت

 .فتهاجا نمی -

نشان رد کردن تکان دادم. پیکان درون سنگ جای سرم را به 
گرفت. هومان پیکان را در دست گرفت و کمی آن را چرخاند. نمی

 :صدایش را کمی بلند کرد و به آرامی زمزمه کرد

 .قلب شکسته را ترمیم کن -

زد، تمام این شدم، کدام قلب شکسته، از چه حرف میمتوجه نمی
شد تا من مامشان باید حل میشد و تمعماها به یک چیز وصل می

های ماه بتوانم به اشک های ماه دست پیدا کنم، بتوانم به شکوفه
 .دست پیدا کنم

 :صدای مسعود که در بیرون ایستاده بود به گوشم رسید

دونم عجیبه اما ماه توی آسموِن، این ربطی به کار شما کیاشا، می -
 داره؟

ت هومان چرخیدم و وقتش رسیده بود، درست همین االن، به سم
 :صدایم را باال بردم

 .منظورش چیه، از کدوم قبل شکسته حرف میزنه -
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 .سرش را به نشان ندانستن تکان داد

اکنون زمان عقب نشینی نبود، نه در زمانی که من درست یک تار 
 .توانست پایان سفر من باشدام فاصله داشتم. این نمیمو با آینده

تش را به سمت هومان دراز کرد و پیکان دالرام به سمتمان آمد، دس
 :را از او گرفت

 گفتی اینجا چی نوشته؟ -

 .قلب شکسته را ترمیم کن -

سرش را به نشان تایید تکان داده و دستش را بر روی پیکان کشید. 
 :سرش را به سمتم چرخاند و لب زد

دونم کارم درسته یا نه ولی امیدوارم اگه درست نبود، منو نمی -
 .ببخشی

د قبل از آن که بتوانم جلوی او را بگیرم فشار محکمی بر پیکان وار
 .کرده و قسمت شکافته شده پیکان را به دو نیم تقسیم کرد

صدای فریادم بین صدای شکستن پیکان و صدای بلند هومان سعی 
 .داشت جلوی دالرام را بگیرد گم شد

 سعود فوراً دستانم را بین موهایم کشیدم و صدای فریادم باال رفت، م
 .خودش را به ما رساند و با دیدن صحنه مقابل خشک شده ایستاد

 فوراً خودم را به دالرام رساندم و اخم هایم در هم رفت و فریادی
 :ه درد آوردبهای خودم را هم سر دادم که حتی گوش

 .چیکار کردی، تو چیکار کردی -

 :صدای لرزانش بلند شد که لب میزد

 .کردم درستهکه فکر میفقط کاری رو کردم  -

مام تچرا بدون فکر این کارو کردی، تمام زحمات ما تمام اتفاقات،  -
ها با یه حماقت از بین رفت، ما اولین نفراتی بودیم که بعد این سختی

 .ها به اینجا رسیده بودیماز سال
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کرد و بر سرش فریاد گونه دالرام را توبیخ میهومان بود که این
 .کشیدمی

د ان تمام این اتفاقات چشمانم به سنگ کوچک اما درخشانی افتادر می
 .خوردکه در میان پیکان شکسته بر چشم می

 .هایم را بر هم کشیدم و دستم را به نشانه سکوت باال بردماخم

نگاه هر سه نفرشان به سمتم کشیده شد اما نگاه من هنوز هم محو 
 .درخشیدسنگ سرخ بود که در دل پیکان می

را پیش بردم و سنگ را در مشت گرفتم. صدای هومان از  دستم
گلویش خارج شد اما قبل از آن که به حرفش مفهومی بدهد دهان 

 .گشودم و او را به سکوت دعوت کردم

 .قلب شکسته را ترمیم کن، این سر پیکان نیست بلکه، قلبِ  -

 :سنگ سرخ را بین انگشتانم باال آوردم و به همه نشان دادم

 .کردیمقلب ماه رو شکافته بود، باید ترمیمش می پیکان -

سنگ سرخ را به دستان دالرام سپردم و پیکان دو تکه شده را 
دوباره به هم متصل کردم، مانند دو تکه از پازل دوباره بر هم 
 :متصل شدند و یکدیگر را کامل کردند. لبخندی زدم و لب زدم

 .قلب ترمیم شد -

ه به شکاف بر روی سنگ رساندم و با قدم بلندی خودم را دوبار
 .اینبار قلب ماه را به آرامی جای گذاری کردم

 .سنگ در حفره فرو رفته و محکم شد

نور سرخی در تمام فضا پیچید و صدای هیاهوی افراد در بیرون از 
 .درخت بلند شد

با دو به سمت بیرون رفتیم. نگاهم با نور ماه گره خورد و قدرت را 
تر از نور ماه ساس کردم، اما زیباتر و درخشاندر تمام وجودم اح

های درخت رشد کرده های ریز و درشتی بودند که از شاخهشکوفه
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های بلند از هر شاخه هزاران گلبرگ متعدد در حال و مانند ریسه
 .رشد بودند

لبخندی بر لب زدم، نور ماه تمام درخت را در بر گرفته بود. 
ها را م تا بتوانیم گلبرگداشتی دانستم تنها چند دقیقه فرصتمی

کرد و من اکنون بچینیم، هر گلبرگ تنها یک آرزو را برآورده می
 .چیدمهزاران گلبرگ داشتم که باید آنها را می

با سرعت شروع کردم به دویدن و خودم را به باالترین شاخه 
 .درخت رساندم اما در میان راه چیزی به یاد آوردم

کرد آن را در چه رگ را داشت، فرقی نمیاو هم حق داشتن یک گلب
کرد، حتی اگر قصد داشت فرهاد را برگرداند من راهی استفاده می

 .رسیدمشکلی نداشتم. او باید به هر چه که الیقش بود می

 راه رفته را بازگشتم. تمام افراد به صف ایستاده بودند و هیچ یک
 .اه افتاده بودتالشی برای چیدن گلبرگی نداشتند، اما هومان به ر

 :دستم را دور کمر دالرام پیچیدم و آرام لب زدم

 .تو هم لیاقت داشتن یکی از اینارو داری -

 :لبخند شیرینی بر لب نشاند. قبل از آن که حرکت کنم لب زدم

 .تونید یک گلبرگ برای خودتون داشته باشیدهر کدوم از شما می -

تابش بر هر یک از منتظر پاسخی از هیچکس نشدم، نور ماه با 
 .کردندها میهمان میفهها آنها را به شکوشاخه

های سفید و صورتی، لبخندی بر لب زدم و با سرعت تمام به شکوفه
شد سمت بلند ترین و اخرین شاخه قدم برداشتم، سرعتم باعث می

 .زمان زیادی را از دست ندهیم و همین برای ما یک پوئن مثبت بود

و به شاخه محکم و استواری که روبریمان بود  در نوک تنه ایستادم
 .چشم دوختم، دالرام به آرامی قدم بر روی شاخه گذاشت

ای از گلبرگ دستانش را میان انگشتانم فشردم و نگاهم را به ریسه
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ها دوختم که جایی درست میان چشمانم بود. دست دراز کردم اما، 
ن را بچینند دست قبل از آن که انگشتانم گلبرگ هارا لمس کرده و آ

 .دالرام در میان راه بر روی دستم نشست

، صدایش لرزان و دستانش یخ چشمانش غمگین و پر از اشک بود
 .زده

 :متعجب نگاهش کردم که لب زد

خوای، تصمیمت هنوز هم ایِن که همه این واقعا چیزیه که تو می -
ما رو تنها بزاری و تنها یک روز عادی زندگی کنی، بدون عطش 

خوای دیگه به خون، بدون شنیدن قوی، بدون سرعت باال، تو می
 .کیاشا نباشی

دانست. ها را میتعجب نگاهم جایش را به غم داد، از کجا تمام این
چگونه فهمیده بود. چیزی را که من سالیان سال قصد در پنهان 

 .کردنش داشتم

چگونه فهمیده بود تنها یک روز زندگی عادی و سپس آغوش مرگ 
 .ا طلب کرده بودمر

لبخندی غمگین بر رویش پاشیدم. قطره اشکی را که بر روی 
هایش ریخته بود را پاک کردم و نگاهم را به چشمان دلگیرش گونه

 :دوختم

دونی نه خوام دالرام، تو اسم منو میدونم چی میمن دیگه نمی -
 .داستان منو

 .تو لبخند منو میبینی، نه دردمو

 .بخونی، نه ذهنمو هام روتونی حرفمی

بینی که خودم پس قضاوتم نکن، چون تو فقط بخشی از من رو می
 .خواستم بهت نشون بدم

دستانش را بر روی گونه هایم گذاشت، صدایش لرزان و پر بغض 
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 :بلند شد

پس بزار فرصت این رو داشته باشیم که داستانتو برام تعریف  -
گذره و ذهنت چی میکنی، بزار درداتو هم حس کنم، بزار بفهمم ت

کنم ولی، که اون هارو به زبون بیاری، من قضاوتت نمیقبل از این
 .اجازه بده بیشتر تورو داشته باشم. این حقه منه

 .ای بر روی دستش کاشتمدستانش را پایین کشیدم و بوسه

 .به سمت گلبرگ چرخیدم و دستم را به سمت گلبرگ دراز کردم

دالرام گرفتار شد و صدایش سکوف دست دیگرم در میان انگشتان 
 :میانمان را شکافت

 .خودت رو از من نگیر کیاشا -

توانستم ادامه دهم، به زندگی اینگونه در کنار دالرام، و یا باید می
بخشیدم، باید اورا کنار ام میدالرام را به خواسته چندین چند ساله

رام را در غم دال کردم تنها یک روزگذاشتم، اگر این کار را میمی
توانستم دوباره کردم میسینه داشتم، اما اگر دالرام را انتخاب می

سالیان سال به این زندگی ادامه دهم، زندگی که هیچ نوری در آن 
معنا نداشت. هیچ روزی به زیبایی شب نبود و هیچ فردایی پر شکوه 

 .تر از دیروز

 .گلبرگ را چیدم، دستم میان انگشتان دالرام فشرده شد

 :به سمتش چرخیدم. آرام لب زدم

 خوای؟تو از این زندگی چی می -

 .لبخند کم جانش را بر لب هایش نشاند

مهم نیست چه بالیی سرم بیاد، مهم نیست فردا روشن باشه یا  -
خوام کنه شب باشه یا روز آفتاب باشه یا ماه، من میتیره، فرقی نمی

 .تا ابد و یک روز کنار تو زندگی کنم

نیز دستش را به سمت شکوفه ها دراز کرده و شکوفه  دالرام
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 .دیگری چید

هر دو چشم در چشم در مقابل یکدیگر ایستاده بودیم، صدایش را 
 :کمی باال برد و اینبار لب زد

 .خوای. بزار این زندگی جون بگیرهبگو که تو هم همین رو می -

انگشتم را بر روی پوست دستش کشیدم و گلبرگ را به سمت لب 
هایم بردم، صدایم را کمی بلند کردم و در حالی که دالرام را به 

کشیدم بدون آن که نگاهم را از چشمان نمناکش جدا سمت خودم می
 :کنم مانند خودش لب زدم

مهم نیست چه بالیی سرم بیاد، مهم نیست فردا روشن باشه یا  -
خوام تیره، فرقی نمیکنه شب باشه یا روز آفتاب باشه یا ماه، من می

 .تا ابد و یک روز کنار تو زندگی کنم

اش دل آسمان را شکافت، گلبرگ را میان مشتم فشردم و دالرام خنده
را به آغوش کشیدم، نگاهم را به چشمانش دوختم و اینبار درست 

 :جایی کنار گوشش لب زدم

 از این تصمیم مطمئنی؟ -

 .چشمانش را به نشانه تایید باز و بسته کرد

جایی مقابل نگاهم بود، آرام سرم را کج کردم، بلند گردنش درست 
شدن دندان های نیشم را حس کردم و باز هم مزه شیرین خون 

ای دالرام بود که لب هایم را تر کرد اما اینبار، خون او وارد رگ ه
من نشد بلکه زهر من بود که خودش را میهمان رگ های دالرام 

 .شدپخش می کرده و با هر پمپاژ قلبش بیشتر در بدنش

سرم را از گردنش جدا کردم و خون روی گردنش را با انگشت 
 :شصت گرفتم

 .به دنیای من خوش اومدی -
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 «پایان فصل اول»

 (فصل دوم)

 «دالرام»

 

 .با درد فجیحی که در سرم پیچید چشم گشودم

 .چیزی جز سیاهی در ذهنم نبود

وجودم تزریق سرخی که اطرافم را گرفته بود احساس عجیبی را بر 
 .کردمی

 .کرددستانم یخ زده بود و دندان هایم به طرز وحشتناکی درد می

کردم دستانم را تکان بدهم اما، زنجیرهایی که بر دور سعی می
 .گرفتدستانم پیچیده شده بود جلوی این کار را می

ه از سقف آویزان شده بودم و پاهایم کمتر از نیم متر از زمین فاصل
 .داشت

ی از خشم کشیدم و صدایم که دورگه شده بود ستون های اتاقی فریاد
 .که در آن گرفتار شده بودم را به لرزه انداخت

لرزاند اما کسی نبود که خراشم تن عمارت را میفریاد های گوش
 .دستانم را باز کند

 .دهانم مانند کویری بی آب و علف خشک شده بود

کردم که بیشتر از قبل بوی شیرینی را از دور دست ها احساس می
 .رساندرا بر لبم می کرد و جانم من را تشنه می

رفت به جنون مطمئن بودم اگر کمی دیگر به همین شکل پیش می
 .شدمکشیده می

شد دستانم را به سوزش مچ دستانم که بر زنجیر ها سابیده می
 .انداخته بود

 .دوختمای از خشم کشیدم و نگاهم را به اطرافم فریاد دوباره
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هاله سرخی که چشمانم را گرفته بود تا حدودی دیدم را محو کرده 
توانستم حتی تمام جزییات کوچک و بزرگ بود، اما هنوز هم می

 .اطرافم را ببینم. درب اتاق گشوده شد و کیاشا داخل آمد

 غم نشسته در نگاهش قلبم را به درد آورد اما این جنون دوباره به
 .جای خودش بازگشت

 :انم را کشیدم و با صدای دورگه لب زدمدست

 .بزار برم -

کیاشا جلو آمد و سینی که در دست داشت بر روی ستون سنگی 
 .وسط اتاق گذاشت

نگاهم بر روی جام های سرخی که داخل سینی بود افتاد و بلند شدن 
 .دندان های نیشم را احساس کردم

رویش بود ا روبهیز پر از غذای بودم که مفریادی زدم، مانند گرگینه
 .اما دندانی برای خوردن نداشت

 .فریاد هایم از درد و خشم بود

کیاشا روبرویم ایستاده بود و با غمی عظیم در نگاهش به من چشم 
 .دوخته بود

 .دستام و باز کن -

زدم و کیاشا تنها به گوش دادن تمام حرف هایم را با فریاد می
 .ایستاده بود

 .پر خون را در دستانش گرفتقدمی عقب برداشت و جام 

 .چرخی به جام درون دستانش داد و آرام به سمتم آمد

دستش را بر روی موهایم کشید، سرم را پس کشیدم اما بیخیال نشد 
 .ودوباره دستش را پیش آورد

انگشتانش را بر روی موهایم کشید و تار مویی را از میان موهایم 
 .بیرون کشید و چرخی به آن داد
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کرد و دقیقه ای من را نگران میر چشمانش بود دقیقهغمی که د
 .کشیددیگر جنون بود که من را به بیخیالی می

سرم را به سمت جام میان انگشتانش کج کردم. گرسنه و تشنه بودم 
توانست حالم را کردم تنها همین مایع سرخ بود که میو احساس می

 .خوب کرده و آرامش را به من بازگرداند

 .م را بر لب هایم چسباند و صدایش در گوشم پیچیدکیاشا جا

 :هایم چسباند و صدایش در گوشم پیچیدکیاشا جام را بر لب

که خودت هم راضی بودی اما، من نباید این کار منو ببخش، با این -
 .کردم، من رو ببخش دلبرکمرو می

شنیدم اما، توان دادن پاسخی به او را نداشتم و حرف هایش را می
 .داد و بسم تنها دستور نوشیدن آن مایع شیرین را میذهن

 .لب هایم از برخورد خون گرم شده بود

خون درون جام تمام شده بود، سرم را پس کشیدم و زبانم را بر 
 .روی لب هایم کشیدم

چشمانم را به سه جام دیگری که درون سینی بود دوختم و سپس به 
 .کیاشا نگاه کردم

 .ام دیگری در دست گرفتلبخندی زد و دوباره ج

متوجه ورود شخص دیگری شدم اما نگاهم تنها بر روی جامی بود 
 .بخشیدکه مایع درونش زندگی را بر من می

هایم برسد و دوباره آن ها را تر کند دستی قبل از آن که جام بر لب
 .آن را از میان انگشتان کیاشا بیرون کشید

م را از میان انگشتان خشمگین چشم چرخاندم و به مسعودی که جا
کیاشا بیرون کشیده بود چشم دوختم، غرشی از گلویم بیرون پرید و 

 .دندان هایم دوباره بیرون زد

 :مسعود نگاهش را در چشمانم چرخاند و رو به کیاشا لب زد
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رسیدم همه این خون کنی کیا، اگه نمیفهمی داری چیکار میمی -
 .دادیرو به خوردش می

کشه، کشه، این فقط تقصیر منه، اون داره درد میمی اون داره درد -
 .کشهدرد می

 .کردکیاشا بود که مدام این کلمات را زیر لب زمزمه می

با بلند شدن صدای مهیبی نگاهم را از جام خون گرفتم و سر 
 .چرخاندم

 .مشت کیاشا بود که در قلب درب فلزی فرو رفته بود

از حالت عادی خارج شده قسمت زیادی از درب جمع شده بود و 
 .بود

خواست تو مقصر نیستی، شما همو انتخاب کرده بودین، اون می -
 .که با تو باشه

مسعود سعی در متقاعد کردن کیاشا داشت و من تنها نگاهم به دو 
 .جام باقی مانده در سینی بود

ها گرسنه مانده بود. برای نوشیدن خون ای که سالمانند قحطی زده
 .بودم یدهبه جنون رس

 :صدای آرامش را شنیدم

بهش خون برسون، نه زیاد و نه کم، نزار درد بکشه، وقتی به  -
 .اندازه و با برنامه بهش خون بدی، از فاز خون در میاد

 :مسعود چندین بار با دست بر روی شانه کیاشا کوبید

 .دونم رفیق، بهتره بری استراحت کنی، مطمئن باش مواظبشممی -

چرخاند و نگاهش را به من دوخت. غم دوباره و دوباره کیاشا سر 
 :در نگاهش النه کرد

 .دونم که مواظبشیمی -

به سمتم آمد و سرش را کنار سرم آورد، چشمانش را بست و صدای 
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 :آرامش گوشم را نوازش داد

 .دوستت دارم -

 .شست و چشمانش بسته شدناش بر روی موهایم بوسه

 .به سمت من، از اتاق خارج شدای بدون نگاه کردن دوباره

 :مسعود با قدم هایی کوتاه به سمتم آمد

آشام، اون هم تو تو حالت عادی قابل تحمل نبودی، حاال که یه خون -
 .فاز خون هستی، دیگه کال نمیشه تحملت کرد

گذشت، مسعود هر نیم ساعت چندین ساعت از رفتن کیاشا می
از آن سیر شوم  آن که بتوانمداد و قبل از مقداری خون به خوردم می

 .وجودم را گرفته بود کشید. خشم تمامجام را پس می

دانستم این ها چه معنایی داشت اما گویا بخشی خشم، درد، غم، نمی
 .جدا نشدنی از وجود جدید من بود

پیچید چشم گشودم. دیگر از سرخی با صداهایی که در اطرافم می
های کمی را در اندام هایم  نگاهم خبری نبود. اما هنوز هم درد

 .کردهنوز هم درد می کردم، دندان هایماحساس می

کردم قلبم دیگر ضربانی نداشت. نگاهم در چشمان احساس می
 .سرخی نشست که به من دوخته شده بود

 .لبخندی زدم که با قدم های آرام به سمتم آمد

دستانش را بر روی گونه هایم گذاشت، خاطرات محوی از چند 
 .اعت گذشته در ذهنم بودس

دا یه یاد داشتم زمانی را که هنوز کیاشا دندان هایش را از گردنم ج
نکرده بود. دردی که تا مغز استخوانم رسیده بود و سوزشی که در 

 .شدک رگ هایم با هر پمپاژ قلبم احساس میت -تک

 .سبک شدن بدنم و سیاهی چشمانم را هم به خاطر داشتم

در حصار خود گرفته بود و از سقوطم از روی  دستانی که بدنم را
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 .درخت جلوگیری کرده بودند

زمانی که چشمانم را گشوده بودم در عمارت بودم و سپس در اتاقی 
 .که اکنون هم در آن چشم گشوده بودم

 برگشتیم عمارت؟ -

 .اره عزیزم، برگشتیم -

اهدافش ای زدم. دردسر هایمان تمام شده بود، کیاشا به لبخند دوباره
 .رسیده بود و من به کیاشا

گلبرگی که چیده بودم را گم کرده بودم و این تنها چیزی بود که 
 .کردناراحتم می

 .میشه دستام رو باز کنی -

سرش را آرام تکان داد، منتظر بودم آن زنجیر های کلفت و دردناک 
 ورا از دور مچ هایم باز کرده و آزادم کند اما، قدمی عقب برداشت 

 :ایش به گوشم رسیدصد

تونم بازت کنم تا وقتی مطمئن نشده باشم که از فاز خون نمی -
 .بیرون اومدی

کردم اما ناباور نگاهش کردم، خوب بودن خالم را احساس می
توانست اجازه بدهد بیشتر توانستم او را درک کنم. چطور مینمی

 .اینجا بمانم

 .ولی بنظر حالش خوبه کیا -

و تازه نگاهم با مسعود گره خورد. اصال متوجه سرم را چرخاندم 
 .حضور او نشده بودم

 :کیاشا بدون نگاه کردن به مسعود لب زد

 .پس بزار امتحان کنیم -

با قدم های آرام از اتاق خارج شد و چندی نگذشته بود که با جسم 
 .پشمالویی در دستانش بازگشت
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نگشتان کیاشا نگاهم را به آن موجود پشمالوی سفید رنگی که بین ا
رسید هایم میگیر افتاده بود و صدای ضربان بلند قلبش به گوش

 .دوختم

کیاشا دستش رو باال آورد و من تازه متوجه شدم آن موجود 
 .خرگوشی پشمالو و دوست داشتنی بود

 :لبخندی زدم و لب زدم

 ...خدای من چقدر خوش -

 چاقوی کوچک امااما قبل از آن که حرفم را تمام کرده باشم کیاشا 
 .تیزی را از جیبش بیرون کشید

نگاهم را به دستش دوختم که چاقو را زیر گردن خرگوش برده و به 
 .آرامی فشرد

 .دست و پا زدن های خرگوش بینوا شروع شد

ام دوباره هاله سرخی در نگاهم با پیچیدن بوی شیرینی زیر بینی
 ا، باز هم دهانمنشست، پلک بستم و سعی کردم خودم را آرام کنم ام

مانند کویر خشک شد، کیاشا پوزخندی زد و خرگوش را رها کرد. 
 .شد کشیده شدنگاهم به دنبال خرگوش که با ترس دور می

بوی خون تمام اتاق را در بر گرفت و من باز هم تشنه چشیدن یکی 
 .از آن جام های سرخ شده بودم

بود دوختم. او رده کای از اتاق کز نگاهم را به خرگوشی که گوشه
توانستم از توانست شام امشب من باشد اما تنها در صورتی که میمی

 .شر این زنجیر ها رها شوم

 :صدای کیاشا در گوشم پیچید اما مخاطبش من نبودم

 .دیدی گفتم که اون آماده نیست -

ای کرد مسعود پوزخندی زد و جوابی نداد. کیاشا به خرگوش اشاره
 :زد و آرام تر از قبل لب
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 .اگه تو هم دچار فاز خون نمیشی این حیون رو ببر پیش سینا -

مسعود سرش را آرام تکان داد و پس از در آغوش گرفتن آن 
 .پشمالوی سفید رنگ از اتاق خارج شد

بار من در تنهایی کیاشا نیز با قدم های آرام از اتاق خارج شد و این
 .و تاریکی مطلق فرو رفتم

 

 «کیاشا»

 

ی که برای کمک به جنگ آمده بودند قبل از بازگشت ما همه افراد
ها رفته بودند. دیگر خبری از افراد غریبه در جنگل نبود، گرگینه

کردند ولی من بیشتر از گذشته نگران دیگری مشکلی ایجاد نمی
 .بودم

برد، با برنامه به او دالرام دوروز بود که در فاز خون به سر می
اش را در برابر ستهز هم نتوانسته بود خوارساندیم، اما هنوخون می

 .خون کنترل کند

 .دادبیشتر از همه چیز درد کشیدن او بود که آزارم می

ز این من باعث و بانی تمام این اتفاقات بودم. رفته بودم تا خودم را ا
 .نفرین نجات دهم اما دالرام را هم به این درد گرفتار کرده بودم

 شلوارم فرو بردم و گلبرگ هایی که چیده بودمدستانم را درون جیب 
را بیرون کشیدم. دو گلبرگی که خود آنها را چیده بودم و سومی 

 .گلبرگی که از میان انگشتان دالرام بیرون کشیده بودم

پوزخندی بر لب زدم، حداقل قبل از خشکیدن درخت توانسته بودیم 
 .گلبرگی بچینیم

با قدرت جادوی هومان به  پس از بیهوش شدن دالرام با سختی و
 .قلمروی او بازگشتیم
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ش آیدا که به خواسته هایش رسیده بود بدون تردیدی مارا با ورد های
 .به عمارت بازگرداند

پوزخندی زدم. باآلخره همان روزی که از ما جدا شده بود 
 .اش را به او داده بودمخواسته

بود. خیلی  خون خودم را، اما خیلی کمتر از مقداری که خواستارش
 ...کمتر

در سالن عمارت نشسته بودم و به حرف های بی سر و ته مسعود 
گوش سپرده بودم اما تمام حواسم کنار دخترکی بود که صدای ناله 

 .رسیدهای آرامش بر گوشم می

توانستم دالرام را تنها بگذارم و کردم اما نمیباید چیزی را چک می
 .از عمارت خارج شوم

ترین زمان بود برای اشنا کردن او با قدرت های شاید اکنون به
 .جدیدش

 تا رسیدن شب منتظر ماندم. بهتر بود اولین تجربه او زیر نور ماه
 .باشد و در کنار من

با باال آمدن ماه و خداحافظی خورشید از آسمان به سمت اتاقی که 
 .دالرام تمام مدت در آن حبس شده بود رفتم

، به اسارت کشیده شده بود و خودش هنوز هم دستانش توسط زنجیر
 .برددر خوابی ناآرام به سر می

با قدم های آرامی به سمتش رفتم و یکی از دستانش را از حصار 
 .زنجیر آزاد کردم

قبل از آن که برخوردی با زمین داشته باشد جسم نحیفش را به 
 .آغوش کشیدم و با دست دیگرم زنجیر بعدی را هم گشودم

 .د و نگاهش در نگاهم گره خوردچشمانش گشوده ش

 .لبخندی بی جان زد
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 :ام را بر روی سرش گذاشتم با صدای آرامی لب زدمچانه

ها استفاده کن و سعی کن بخوابی. به تونی از این لحظهتا می -
 .زودی دیگه این نعمت و از دست میدی

 .حالی باال گرفت و نگاهش را در چشمانم دوختسرش را با بی

 .تفاق راضی هستیاز این ا -

د برا یک لحظه لرزی بر جانم افتاد. یعنی او پشیمان شده بود؟ مانن
توانستند این خوی وحشی شدند و نمیخیلی از افرادی که تبدیل می

زدند گری را در خود تحمل کنند، به هر دری برای بازگشت می
 .اما... یعنی پشیمان بود که تبدیل شده بود

را تکرار کرد اما اینبار با صدایی  غمزده نگاهش کردم، حرفش
 :بلندتر

 .تو از این اتفاق راضی هستی کیا -

زدم اما صدایی از دهانم خارج صدایم در گلو خفه شده بود، لب می
 .شدنمی

 :تنها چیزی که توانستم بر زبان بیاورم یک جمله کوتاه بود

 تو راضی هستی؟ -

افتاد. لرزش لب ه لرزه ام دوخت. لب هایش بنگاهش را به چهره
 .هق تبدیل شد -هایش به هق

 .دیگر مطمئن شده بودم که پشیمان شده

 .خودم را لعنت کردم و نگاهم را از چشمان نمناکش دزدیدم

پشیمونی که بودن با منو انتخاب کردی مگه نه، تمام عمرت رو  -
دنبال اون گلبرگا بودی، تمام عمر تالش کردی، حاال فقط بودن من 

 .همه چیز دست بکشی باعث شد از

ناباور به سمتش بازگشتم، چشمانم را به لرزش شانه هایش دوختم، 
 ...منظورش این بود و من
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 .نفس عمیقی کشیدم و سرش را در آغوش گرفتم

 .من پشیمون نیستم دال، هیچ وقت پشیمون نمیشم -

 :نم اشک هنوز در نگاهش بود

 .پس چرا سکوت کردی، چرا جواب ندادی -

دم از این که تبدیلت کردم ناراحتی، فکر کردم پشیمون فکر کر -
 .شدی

حرفم را بیان کردم و جسم لرزانش را در میان بازوانم جای دادم. 
 .آرام از جا برخاستم و او را نیز به همراه خودم از جا بلند کردم

 .دیگه وقتِش اولین دویدن زیر نور ماه رو تجربه کنی، بلند شو -

اما در اعماق نگاهش خوشحالی را احساس  نگاهش را به من دوخت
 .کردممی

برای یک لحظه ترسیدم. ممکن بود باز هم دچار فاز خون شود و 
 .در این جنگل هیچ چیز بعید نبود

به همراه دالرام از اتاقی که در زیر زمین عمارت بود خارج شدیم 
 .یمو با قدم های آرام از پله های سنگی منتهی به زیر زمین باال رفت

مسعود باالی پله ها طناب به دست ایستاده بود و دو جام خون در 
 .دستش بود

 با دیدن خون ها فوراً به سمت دالرام بازگشتم. نگاهش بر روی جام
 .ها خشک شده بود اما هنوز هم در حالت عادی بود

 .حتی چشمانش هم سرخ نبود

مسعود آرام قدمی بر جلو برداشت و یکی از جام ها را بر دست 
 :دالرام داد و جام دیگر را به سمتم گرفت

ه جون بخور، اگه قرار باشه باز هم اون بیرون اتفاقی بیوفته، بهتر -
 .اضافی داشته باشی

 .پوزخندی زدم و جام را گرفتم
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 .دالرام جام خالی را به دست مسعود داد و منتظر به من چشم دوخت

عجیب بود عجیب بود که برای خوردن خون عذاب وجدان نداشت، 
 .که به همین راحتی توانسته بود با خود جدیدش کنار بیاید

 .لنگیدی این ماجرا میکردم یک گوشهاما احساس می

طناب را از بین انگشتان مسعود بیرون کشیدم و یک سمتش را بر 
 .مچ دالرام و سمت دیگر را بر مچ خودم بستم

د که بتوانم با آن بونافتاد این طناب چیزی فاقی میدانستم اگر اتمی
 .جلوی دالرام را بگیرم اما، احتیاط شرط عقل بود

 :رو به مسعود لب زدم

 .ای نداری باهامون بیا، دو نفر بهتر از یک نفرهاگه کار دیگه -

 .لبخندی زد و سرش را تکان داد

 .خواستم دالرام را به جایی ببرم که شروع ماجرای من بودمی

سلط شود آرام سرعتش را پیدا کرده و بر آن مکه بتواند اول برای آن
 .دویدیم، مانند انسان های عادیمی

ه اما با گذشت چند دقیقه سرعت دالرام باال رفت، نگاهم را فوراً ب
 .مسعود دوختم و اشاره ای کردم تا تمام حواسش را به اطراف بدهد

کردیم، علف ها زیر پایمان به سرعت از میان درختان عبور می
وزید بر چهره هایمان کوبیده خوردند و نسیم آرامی که میمی تکان
 .میشد

دالرام را به سمت مسیر پرتگاه هدایت کردم و نگاهم را به بازی 
 .موهایش در دست باد دوختم

لبخندی که بر روی لب هایش داشت کامم را شیرین کرد، این لبخند 
چند سال ارزید به کنار گذاشتن پانصد سال زندگی و چندین و می

 ...تالش برای رسیدن به هدفی بیهوده

ای بود که در تمام این پانصد سال دویدن با دالرام بهترین تجربه
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 .ام داشتمزندگی

 .آمدمسعود با فاصله چند قدم به دنبالمان می

داد کرد و رفتارش طوری نشان میدالرام کامال عادی برخورد می
 .آشام بودهها یک خونکه گویا سال

لبه پرتگاه رسیده بودیم، صدای امواج این منطقه همیشه وجودم به 
 .کردرا سرشار از آرامش می

 .نگاهم را به روبرو دوختم و چشم بستم

 مسعود جلوتر نیامده بود و کنار درختانی که با فاصله بیست تا سی
 .متر از پرتگاه قد علم کرده بودند ایستاده بود

 .ردمکحضور دالرام را کنارم احساس می

 :صدایش حضورش را تایید کرد

 من هم مثل تو قدرت خاصی دارم؟ -

 :به سمتش چرخیدم و نگاهم را در چشمان منتظرش دوختم

 منظورت چیه؟ -

 ای!؟تونم ذهن بخونم، یا هر چیز دیگهخب منظورم اینه می -

هایش شروع شده بود و این هم خوب بود و لبخندی زدم. کنجکاوی
دانستم تا همان ابتدا شخصیت کنجکاوی داشت و میهم بد. دالرام از 

 .مدت ها این پرسش و پاسخ ها ادامه خواهد داشت

 .آشام عادی باشیممکنه داشته باشی، و ممکنه یه خون -

 .سرش را به جلو خم کرد و پایین صخره را نگاه کرد

امواج همان لحظه خشمگین خودشان را به صخره کوبیدند و دوباره 
 .دندعقب کشیده ش

 .آبی بیکران زیر پایمان بیش از حد عصبانی بود

سرم را به سمت مسعود چرخاندم، هنوز هم در همان نقطه ایستاده 
 .بود و چشم بر ما دوخته بود
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 نگاه از مسعود گرفتم، دالرام را به سمت خودم چرخاندم و با صدای
 :آرامی لب زدم

 !چیز عجیبی احساس کردی -

 :صدایش در گوشم طنین انداخت نگاهش را در چشمانم دوخت

 .نه اما یک احساس غریبی دارم -

 :سکوتش من را وادار به صحبت کرد

 .چه احساسی دال، ممکنه چیز مهمی باشه پس بهم بگو -

 .انگار یکی بهم میگه، مطمئن باش عادی نیستی -

گفت عادی باز هم اخم میهمان ابروهایم شده بود. چیزی به او می
 .نیست

آشام خیلی کم بود، شاید تنها ده درصد، آن هم چون من خونامکانش 
 .برگزیده بودم

 .دتواند قدرتی داشته باشیشد گفت اصال نماما نمی

 .به مرور زمان اگه قدرتی داشته باشی خودش رو نشون میده -

 :سریع به سمتم چرخید

 !یعنی چطور -

چیزی که  خوندم، هرمن به طور ناخوداگاه ذهن باقی افراد رو می -
کرد من مثل یه فیلم کوتاه حتی برای یک ثانیه از ذهنشون عبور می

دیدم. مطمئن باش تو هم غیر این نخواهی بود، قدرتت اما سریع می
 .کنه و تو اولین نفری هستی که متوجه اون میشیسر باز می

 :سرش را به نشان تایید تکان داد، چشم بستم و آرام زمزمه کردم

خوام من اولین نفری باشم که راجبش میدی دال، میاگه چیزی فه -
 .بهم میگی

 .چشم گشودم و نگاهم میهمان لبخند زیبایی شد که بر لب نشانده بود

سرش را به سمت گوشم آورد و همزمان با خالی کردن نفسش در 
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 :گودی گردنم لب زد

 .هر اتفاقی که بیوفته، قبل از همه به تو میگم -

 .بود اما، چیزی را فراموش کرده بودشیطنت هایش شروع شده 

دستم را به سمت کمرش بردم اما عقب پرید و قدم بلندی برداشت تا 
 از دستم فرار کرده باشد، اما طنابی که هنوز بر دستانمان پیچیده

 .شده بود اورا به عقب کشید

با آن که هنوز سرعتی نداشت اما این کشیده شدن او را به عقب 
 .ام کوبیده شدغی کشید و با ضرب بر سینهپرت کرد. ترسیده جی

 .دستم را بر دور کمرش حلقه کردم

 .صدای خنده مسعود باال رفت و با قدم های بلند به سمتمان آمد

چشمان گرد و متعجب دالرام به من دوخته شد و سپس بر روی 
طنابی که بر دور دستانش پیچیده شده بود افتاد، نفسش را حرصی 

 .مانش را یک دور در کاسه چرخاندبیرون فرستاد و چش

مسعود به ما رسیده بود، با لبخندی که هنوز بر روی لب هایش بود 
 :لب زد

 .تونه از دست رئیس فرار کنههنوز نفهمیدی کسی نمی -

 :اخم هایش را در هم کشید

 .خواستم فرار کنممن که نمی -

 لبخندی کوچک بر رویشان پاشیدم. شیطنت های مسعود به اندازه
 .آورد، حال دالرام نیز به او اضافه شده بودکافی من را به ستوه می

چشم از آنها گرفتم و به سمت پرتگاه و آبی بیکران زیر پایش 
 .چرخیدم

 .آوردمتون اینجا تا یه چیزی رو بهتون بگم -

 .هر دو سکوت کرده و به سمتم بازگشتند

 .کردمنگاه منتظرشان را احساس می
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 :زدم تر از قبل لبآرام

اینجا شروع داستان من بود، شروع ماجرایی که هنوز هم برام  -
 .آشکار نیست و سوال های زیادی توی ذهنم به جا گذاشته

دیدم، گویا به یک به سمتشان چرخیدم، خودم را در همان گذشته می
 .سفر زمان در ذهنم رفته بودم

ا شده روستای کوچکی که درست با چند متر فاصله از این پرتگاه بن
 .رسیدبود، مردمانی که شاید تعدادشان حتی به سیصد نفر هم نمی

 ...خون هایی که ریخته شده بود اما

 .ام نشست و من را به زمان حال بازگردانددستی که بر روی شانه

چشمانم را باز و بسته کردم و نگاهم در چشمان منتظر اما نگران 
 .دالرام دوخته شد

 حالت خوبه کیا!؟ -

 .ا چندین بار تکان دادم. دوباره نگاهم را گرفتمسرم ر

توانستم تمام آن اتفاقات را مرور کنم و آرام باشم، قلبم نمی
 .توانست آرام بگیردنمی

 آوردمت اینجا دال، تا آغاز قصه تو هم از همینجا باشه، درست -
 .جایی که من شروع کردم

تو رو تبدیل ین راه کجاست اما من کسی هستم که دونم پایان انمی
 .کرده، اون هم بیشتر بخاطر خودم

 :صدای مسعود میان حرفم بلند شد و کالمم را قطع کرد

 .من رو هم خودت تبدیل کردی کیا، چه تفاوتی بین ما هست -

اش را فریاد نگاهم را به چشمان نگرانش دوختم، نگاهش دودلی
 .زدمی

اما دال بخاطر  ای جز تبدیلت نداشتم،تو در حال مرگ بودی، چاره -
 .ای اینجاستچیز دیگه
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هر دو متوجه منظورم شده بودند، پس در سکوت چشم بر لب هایم 
 .دوختند

 .پانصد سال قبل، درست همینجا، یک روستا وجود داشت -

 .دور از همه درست جایی بین جنگل و آبی بیکران آب

 :نگاهم را یک دور در چهره هایشان چرخاندم و ادامه دادم

هم یکی از افراد همین روستا بودم، همراه همسرم، همینجا من  -
 .کردمزندگی می

ام بود چرخاندم. سرم را به سمتی که به یاد داشتم سالیان قبل خانه
ای که با چوب و شاخه های خشک درختان بنا شده بود، خانه خانه

کوچکی که برای من تمام امید و دلخوشی به آینده بود. اما همین 
 .ا بعد ها برایم حسرت و آرزو شده بودنددلخوشی ه

دونستیم که دونستیم کی هستن و نه میبهمون حمله شده بود، نه می -
 .خوانچی می

دالرام متعجب چشم ریز کرد و مسعود خودش را کمی به سمت جلو 
 :خم کرد

هایی که برای بازی یا شد، بچهاوایل از گم شدن بچه ها شروع می -
رفتن. بعد از اون، زن هایی که توی جنگل میجمع کردن هیزم به 

 .خانه ها تنها بودن

اش جمع کرد و چشمانش را غمگین به دالرام دستانش را در سینه
 .من دوخت

ام نشسته بود بر رویش پاشیدم و لبخندی به بزرگی غمی که در سینه
 :ادامه دادم

 .ای که کل روستا رو به نابودی کشوندو در آخر، حمله -

عمیقی کشیدم، وزش باد شدت گرفته بود و باد خشمگین خودش نفس 
 .کوبیدرا بر بدنمان می
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شاخه های درختان به رقص در آمده بودند اما چشمان من درختانی 
 .شدنددید که در آتشی که بر جان خانه ها افتاده غرق میرا می

کس گوشی برای شنیدن فریاد های پر دردشان شدند و هیچغرق می
 .شاید هم آنها زبانی برای افشای دردهایشان نداشتند نداشت،

چشم بستم و غرق شدم در خیالی که از همان ابتدا در ذهنم چرخ 
 .میزد اما من مدت ها بود کنار زدن آن را آموخته بودم

شدم، همه افرادی که یادمه روزی که از بین اجساد رد می -
ن افتاده بودن. بدن وان و زن و مرد، روی زمیشناختم از پیر و جمی

هاشون خالی از هر خونی بود و لب هایی به سیاهی ذغال و پوستی 
 .به سفیدی برف

 نفس هایم از یادآوری گذشته به شماره افتاده بود و جسم ظریفی که
ریختم را به خاطر در کنارش خیمه زده بودم و با فریاد اشک می

 .داشتم

بر روی سینه ام  لب زدم دردی را که کهنه شده بود اما هنوز
 .کردسنگینی می

ای که رفتم به سمت خونهشنیدم، با تمام توانم میصدای فریاد می -
مال من بود اما دیگه نبود، خونه آتیش گرفته بود، آتیشی که با 

 .سوزاندفاصله زیادی که ازش داشتم اما، من رو هم می

یار ای بسطور که در حال مرور گذشتهنفس عمیقی کشیدم و همان
 .دور بودم، ادامه ماجرا را بر زبان آوردم

های جسم سوخته و نیمه هوشیار لیلی رو بیرون کشیدم، از بین تنه -
 .ور بیرون آوردمش اما، دیر بودسوخته و شاخه های شعله

چشمانش را هنوز هم به خاطر داشتم، یاد درد نشسته در چشمانش 
 :قلبم را فشرد

نده از صورتش بود، چشم هایی که به چشم هاش تنها نقطه باقی مو -
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 .من دوخته شد و نگاه از جهان گرفت

دستی که به سمت من دراز شده بود اما میان راه ایستاد و روی 
 .زمین افتاد

ام خاطراتم را کنار زد. این ناعدالتی بود هق های دالر -صدای هق
 .کشیدمذاب میگفتم بیش از االن عاما اگر نمی

 .کردنداشکی و مسعود با نگاهی ناباور نگاهم میدالرام با چشمانی 

اشک در چشمان هر دو نشسته بود. لبخندی زدم و باز هم من بودم 
 :که زبان گشودم

د شروع این ها رو نگفتم که مثل ابر بهار گریه کنید، گفتم که بدونی -
کنید هم من چی بوده، گفتم که بدونید این مسیر انقدر که فکر می

ش تم تا راهی باز کنم برای گفتن چیزی که باید دنبالراحت نیست، گف
 .باشید، چه من باشم و چه نباشم

 :صدای آرام مسعود در گوشم طنین انداخت

چه کاری کیا، دیگه چی مونده که تمام این سال ها توی سینه  -
 .پنهونش کردی

ودش باید چیزی که به این روستا حمله کرد رو پیدا کنم. باید ناب -
کردم اگه به گلبرگ برسم و تونم آروم بگیرم. قبال فکر میکنم تا ب

 .آرزو کنم که عادی باشم این اتفاق میوفته اما

 :صدای دالرام میان رفتم بلند شد

 .اما بخاطر من امتحانش نکردی -

 .سرم را به نشان رد کردن حرفش تکان دادم

 :زبان باز کردم و لب زدم

جسم  ن قبل از تو آرزو کردم باگلبرگ بین انگشتام بود دال، ولی م -
 و روح یک انسان کنار تو زندگی کنم. اما نشد، هیچ تاثیری نداشت.

 .ولی در هر صورت انتخاب من تو بودی
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نگاه ناباورش را چندی بر روی صورتم نگاه داشت و سپس چشم 
 .گرفت

 .سرش را زیر انداخت و دیگر نگاهم نکرد

 .ما نبود هایحال زمان مناسبی برای قهر و آشتی

درست همون لحظه فهمیدم هیچ کدوم از مسیر هایی که رفتم  -
درست نبوده، پیدا کردن گلبرگ، جنگیدن با هومان، کشتن آنا و 

هزاران کاری که انجام دادم. من داشتم خالف جهت حرکت 
خوام خودم رو به دست کردم اما االن میرودخونه حرکت می

دونم راه من رو به راه امواجش بسپارم، امواجی که االن می
 .ندازنااشتباهی نمی

ین روستا کشته تک افراد هم -من همون روز همراه همسرم و تک -
شدم، یادِم که بین سفیدی مطلق بودم. درست وقتی که جسم نیمه 

خواستم که چشم سوخته همسرم رو به آغوش کشیده بودم و ازش می
شی برای نجات هاش رو باز کنه، چیزی بهم حمله کرد. هیچ تال

های همسرم از خودم نکردم چون، من دقایقی قبل با بسته شدن چشم
 .دنیا چشم بسته بودم

 ...ولی ورق برگشت و همه چیز عوض شد

 

آری آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان راه ناپیداست، من به  )
 (پایان دگر نیندیشم، که همین دوست داشتن زیباست

 

 «دالرام»

عمارت بازگشتم. کیاشا برای کنار آمدن با خودش  همراه مسعود به
 .تصمیم گرفته بود کمی بیشتر به دیدن ادامه دهد

توانستم اطالعات همه چیز گنگ و مبهم بود. آنقدر مبهم که حتی نمی
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 .جدیدم را کنار هم چیده و سامان بدهم

گرفت، گفت جانم را میبدتر از همه همسری که کیا از آن سخن می
ی و یا حتی آیدا زنی مالک کیاشا بوده، زنی که با نامرد قبل از من

 .ذاشته بودعدالتی او را تنها گو در کمال بی

درکش چندان هم دشوار نبود، کیاشا پنج قرن را زندگی کرده بود، 
ماند و چشم توانستم انتطار داشته باشم تمام این مدت را تنها مینمی

هه عمری که داشتم د نشست. من خود در همین دوانتظار من می
 ...دوبار دل دادم، بار اول به فرهاد و بار دیگر به کیاشا، اما

ا به اگر قرار بود کیاشا هر بار داستانی را رو کرده و دوباره قلبم ر
 .توانستم تحمل کنمدرد بیاورد، نمی

توانستم به درستی و در کردم، با وجود مسعود نمیباید پیدایش می
 .رفتمکنم پس باید به تنهایی میآرامش با او صحبت 

م آرام از اتاق و سپس از عمارت بیرون رفتم. جنگل مانند همیشه آرا
بود و تنها صدای پیچش نسیم و به رقص در آمدن آرام شاخه های 

 .رسیددرختان بود که بر گوش می

چشم بستم و بر روی مسیری که کیاشا رفته بود متمرکز شدم، به 
 .بودم تا آن را دنبال کنم دنبال بو و یا صدایی

ای را دیدم که به رنگ طالیی بود در پس چشمانم چیزی مانند ریسه
 .شدو به سمتی از جنگل کشیده می

 .بروم زد تا به دنبالشنیرویی در دورنم فریاد می

 .ام پیروی کردمچشم گشودم و از خواسته درونی

 .بهترین کار همین بود

داشت شروع به دویدن کردم، این  با سرعتی که برایم عجیب تازگی
توانستم در آرامش جنگل بیش از حد انتظار بزرگ بود اما حداقل می

 .باشم
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ای از قلب من جای کردم، او هنوز هم در گوشهباید کیاشا را پیدا می
خواستم هر بار با یکی از خاطراتی که از این پانصد داشت اما نمی

 .سال برایش بر جای مانده روبرو شوم

رفت که تاکنون آن را ندیده بودم، درست بود مسیرم به سمتی می
م تنها چندین بار در این جنگل چرخیده بودم اما مطمئن بودم قبال ه

 ...در این مکان بودم اما

ای که بر روی زمین همه چیز متفاوت از قبل بود. تخته های پوسیده
از جنگل داد. قسمت وسیعی آوار شده بودند جلوه بدی به جنگل می

بدون هیچ درختی بود و حتی علف های بر روی زمین هم خشکیده 
 .و زرد شده بودند

هیچ صدایی از پرنده های آوازه خوانی که در طراف بودند بر گوش 
 .رسیدنمی

 :آرام لب زدم

 ...انگار این نقطه از جنگل -

 :صدایی میان کالمم پرید

 مرده -

غم نشسته کیاشا قفل  به سمت چپ چرخیدم و نگاهم در چشمان به
 .شد

 .ن لب هایش شده بوداش دوباره میهماپوزخند قدیمی

با قدم های آرامی به سمت من آمد و نگاهش را به اطراف چرخاند 
 :و با صدای آرامی که با لرزشی جزعی همراه بود لب زد

 .جنگل جادوی آیدا از بین رفته -

گویا خودش  متعجب به سمتش بازگشتم. متوجه منظورش نشده بودم.
هم متوجه نامفهوم بودن کالمش شده بود که قبل از سوالی از جانب 

 :من لب به سخن گشود
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د اینجا همون جنگل جادویی آیداس، جایی که تو رو مخفی کرده بو -
 .کردهای سال توش زندگی میو سال

ته انگار حاال که آیدا رفته طلسمی که برای پایدار بودن جنگلش گذاش
 .رفتهبود از بین 

حال فهمیده بودم، پوزخندی زدم و نگاهم را به قسمت وسیعی از 
 .جنگل دوختم که دیگر جانی نداشت

کیاشا یک زانویش را بر زمین زد و دستش را بر روی علف های 
زرد و خشک شده کشید، انگشتانش را بر هم مالید و صدایش 

 :سکوت بینمان را شکست

کردم تا این حد وقت فکر نمیهیچ دونستم جادو خطرناِک اما،می -
 .بار باشهمرگ

آمد، نفسم را کمی در سینه حبس بار، کلمه ترسناکی به نظر میمرگ
کردم و نگاهم را یک دور در قسمت وسیعی که دیگر رنگ و بوی 

لکه شادابی نداشت دوختم، آیدا نه تنها زندگی ما را مختل کرده بود ب
 .برای قدرتجان از این جنگل هم گرفته بود، تنها 

 :کرد لب زدمام را کامالً آشکار میبا صدایی که ناراحتی

حتی وقتی خودش نیست هم اسمش اینجاست، یادش و همه  -
 .دونم کی قراِر از زندگیمون حذف بشهکارهاش جلوی چشممه، نمی

خیالی زدم. گویا سنگینی نگاهش را احساس کردم اما خودم را به بی
که برای چه کاری از عمارت خارج شده کامال فراموش کرده بودم 

 .بودم

 :حرفی که کیاشا زد تصمیمم را به یادم آورد

 چرا اومدی توی جنگل، اون هم درست این منطقه؟ -

ام چرخاند و منتظر به لب هایم چشم نگاه پرسشگرش را در چهره
 :دوخت
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 .خواستم باهات صحبت کنممی -

ی شلوار چرم از جایش برخاست و دستش را به آرامی بر رو
 :مشکی رنگش کشید. دست هایش را تکاند و قدمی به سمتم برداشت

 .گذره، ولی گوش میدمهنوز چند ساعت هم از صحبت هامون نمی -

 :اش گرفتم و لب گشودمبدون لحظه ای مکث نگاهم را از چهره

ای که داشتی، چند نفر دیگه غیر از همسرت و آیدا توی گذشته -
 وجود داشتن!؟

ش اینبار همراه با اخمی عمیق بود، سرش را کمی به راست نگاه
کج کرد اما قبل از آن که فرصتی برای حرف زدن داشته باشد 

 :کالمش را بریدم

ی با تو امیدوار میشم با زن تونم هر بار که دارم به آیندهمن نمی -
تونم تحمل کنم پس اگه شخص جدیدی از گذشته ها آشنا بشم. نمی

 .میون بوده، من االن اینجام تا بشنومای در دیگه

چید بیشتر مرا سردرگم کلماتی که کیاشا پشت به پشت هم می
 .کردمی

 .شدگیرم نمیهایش دستهیچ چیز از بین حرف

چید برایم گویا متوجه شده بود که چقدر کلماتی که کنار هم می
 نامفهوم بودند که سکوت کرد، نگاهش را در چشمانم دوخت و با قدم
های آرامی فاصله میانمان را پر کرد. نفس عمیقی کشید و بازدمش 

 :نگاهم را به لب هایش دوخت

کنم که چقدر نگرانی اما، این که من پانصد سال عمر درک می -
کردم دلیل بر این نبوده که چندین نفر رو به خلوت و زندگی خودم 

 .راه داده باشم

به آرامی بیرون فرستادم.  ام حبس شده بود رانفسی که در میان سینه
کردم که او چیز پنهان دیگری در گذشته اش یعنی باید باور می
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 .نداشته

دونی پس دنبال شکافتن متوجه میشی دال، تو االن همه چیز رو می -
 .گذشته نباش

جانی زدم. شاید حق با او بود. با احساس کردن بوی عجیبی لبخند بی
 .در اطراف چرخاندمکه در فضا پیچید فوراً نگاهم را 

ام شده بود لب باز کرد تا چیزی بگوید کیاشا که متوجه حالت چهره
اما انگار او هم متوجه عطر عجیب و نفرت انگیزی که در هوا 

 .حاکم شده بود شد که لب بست و اخم هایش را در هم کشید

آمد مانده نگاهم بر روی گرگ بزرگی که با سرعت به سمتمان می
 .ای نیشم بیرون آمده بودبود و دندان ه

کردم و مشتاق دریدن گردن به طرز عجیبی احساس تشنگی می
 .گرگی بودم که عطر وجودش برایم منفور اما دوست داشتنی بود

 .دو خصلتی که هیچ شباهت با یکدیگر نداشتند

ام نگاهم را از گرگی که اکنون فاصله نشستن دستی بر روی شانه
 .دچندانی با ما نداشت جدا کر

 :سر بلند کردم و نگاهم با چشمان سرخ شده کیاشا گره خورد

 .کشه، پس هوس خون گرگینه نداشته باشخون اون تورو می -

کمی خودم را عقب کشیدم و سعی کردم بر خودم مسلط باشم اما، 
دهانم مانند کویر خشک شده بود و تشنه نوشیدن مایع سرخ درون 

 .گرگ های گرگ مشکی مقابلم بود

م را به چشمانش دوختم و صحنه ای از گذشته نه چندان دور نگاه
ام ایستاده مقابل نگاهم جان گرفت؛ گرگ سیاهی که بر روی سینه

رساند اکنون مقابلم م را بر لبم میخر هایش جان -بود و صدای خر
بود اما با یک تفاوت کامال آشکار، من دیگر آن دخترک ترسیده 

 ...نبودم
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 :پشت سرم ایستاده بود بلند شدصدای کیاشا که درست 

دونی رسی شیفت بدی دانیال، میکنه وقتی به ما میادب حکم می -
 .که ما زبون گرگی بلد نیستیم

غرش آرامی کرد و سپس به مرد زیبایی تبدیل شد. شانه های پهنی 
اش ریخته بود. داشت و موهای مشکی رنگش بر روی پیشانی

شکین رنگ بودند و مانند چشمانش درست مانند چشمان گرگش م
 .کشیدندای انسان را به خود میسیاه چاله

رسید و این موضوع در حالت انسان کمتر بوی گرگش به مشام می
 .کردکمی اورا قابل تحمل می

 :صدایش بلند شد و اخم هایم را در هم کشید

امیر نیست، همه جارو دنبالش گشتیم، دیشب برای کشیک به  -
 .بود و دیگه بر نگشتهاطراف جنگل رفته 

 :بلند خودش را به دانیال رساند و صدایش باال رفت کیاشا با قدمی

 .اش کجا رفتهیعنی چی که نیست، اون بدون اطالع دادن به گله -

 ر همیشه بااون نرفته، مطمئنم این اولین باِر چنین اتفاقی افتاده، امی -
اقی مطمئنم یک اتف من در ارتباط بود ولی االن کامال ناپدید شده. من

 .افتاده

کیاشا در پاسخ دانیال سکوت کرد و دستی میان موهای پریشانش 
 کشید، صدای دوباره دانیال رشته افکارش را پاره کرد و من این را

 .از نگاه خشمگینی که دانیال را میهمانش کرد به راحتی فهمیدم

ای که یگهپاشه، ممکنه آلفا های داگه امیر برنگرده، گله از هم می -
 .ای ندارن مطلع بشن و برای گرفتن جای اون به اینجا بیانگله

 :کیاشا با حالتی کالفه لب زد

یست ناین کمترین اتفاقیه که ممکنه رخ بده، امیر آلفای قدرتمندی  -
 .یمدونن. باید پیداش کنو این رو خیلی ها می
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نبود امیر آشام ها به عالوه چندین نفر از گرگینه ها که از همه خون
 .اطالع داشتند در عمارت گرد هم آمده بودند

قرار نبود این مسئله بین گرگینه ها آشکار شود زیرا ممکن بود 
گی گونه در میان گله دو دستهای ادعای قدرت داشته باشند و اینعده
 .آمدوجود میبه

 .همراه با کیاشا در رأس همه افراد ایستاده بودیم

نده بود، با خشم به من چشم دوخته بود و نگاهم بر روی حسام ما
 .دانستمطمئن بودم من را دلیل اصلی مرگ بهترین دوستش می

 ...دلیل مرگ فرهاد

نفس عمیقی کشیدم و بازدمم را با قدرت بیرون فرستادم. نگاهم را 
از روی چشمان پر تنفر حسام جدا کردم و چشم بستم، نشستن دست 

 .درا مجاب به باز شدن کرام چشمانم سنگینی بر روی شانه

نگاهم در نگاه خندان مسعود نشست، دستش را میان خرمن موهایم 
 :کشید و آرام لب زد

 .ای بکشه که آزارت میدهاجازه نده هیچ چیزی تورو به گذشته -

 .لبخند بی رمقی بر رویش پاشیدم

دستش هنوز بر روی شانه هایم بود. نگاهم را یک دور در تمام فضا 
 :و آرام لب زدمچرخاندم 

 .من گرسنمه -

 :صدای خنده آرام مسعود بلند شد و کنار گوشم لب زد

تونم با خیلی عالی شد که کیا تورو تبدیل کرد، االن به راحتی می -
کمی خون خرگوش این خندق بالی تورو پر کنم، باورت نمیشه اگه 

 .کشیدمبگم قبال سر این مسئله چقدر بدبختی می

سمت مسعود چرخیدم اما، نگاهم بر روی گردنش لبخندی زدم و به 
 .قفل شده بود
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بلند شدن دندان های نیشم و کشیده شدنشان بر روی لب هایم را 
 .کردماحساس می

 کردم، نبود؟حماقت بود اگر به مسعود حمله می

 زبانم را بر روی لب هایم کشیدم اما دستی من را عقب کشید و رشته
 :نگاهم را پاره کرد

 .کشهکرشم نکن دال، این کار تورو به جنون میحتی ف -

اش داد و نگاهم در چشمان سرخی نگاهم جایش را به حالت عادی
 .خشمگین کیاشا گره خورد

 :صدای بلندش مسعود را به سمت ما چرخاند

این بچه رو ببر بیرون و بهش خون برسون، مواظب باش گلوی  -
 .خودتو پاره نکنه

ز چند لحظه با تعجب نگاهمان کرد، مسعود اول خندان اما پس ا
اش را به من دستش را بر روی گلویش کشید و چشمان گرد شده

 .دوخت

ای کشیدم و با اخم به سمت درب خروجی رفتم. بهتر بود پوف کالفه
 .آشامی حضور نداشته باشمدر این جلسه خون

کردم تا قدم های بلندم را به سمت اتاقم کج کردم و همزمان سعی می
 .کرد را پس بزنمحس تشنگی که دوباره بر وجودم غلبه می بر

 بر روی تختم نشستم و چشمانم را بستم. سرم را در میان انبوهی از
 .بالشتک هایی که بر روی تخت جمع کرده بودم فرو کردم

تصویر امیر مقابل چشمانم جان گرفته بود، چندین بار او را دیده 
 سته بودم متوجه روحیه آرام اوبودم و در همین چندین بار هم توان

 .شوم

با گشوده شدن درب اتاق سرم را بلند کردم و نگاهم بر روی جام 
خونی که میان انگشتان مسعود جای گرفته بود خشک شد، با قدم 
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 .های آرامی به سمتم آمد و جام را میان انگشتانم گذاشت

 .لبخندی بر رویم پاشید و کنارم جای گرفت

ای که به تازگی درونت شکل کنترل کردن غریزهدونم سخته، می -
کنی تنها کسی گرفته اما اگه کنترلش نکنی، کسی که شکارش می

 .بینهنیست که آسیب می

جام خون را میان انگشتانم چرخاندم و نگاهم را به چشمان غمگین 
 :اما مسمم مسعود دوختم

 .دونم ولی، تمایلی به این خون ندارمهمه این حرف هارو می -

 :ای به جام میان انگشتانم کردم و سر حرفم را ادامه دادماشاره

دقیقا بر عکس خون تو، یا گرگینه هایی که اون بیرون نشستن،  -
حتی دیدن ضربان رگ گردنشون عطشم رو برای بلعیدن خون 

 .کنهبیشتر می

چشمان گرد شده مسعود بر روی من دوخته شده بود و نگاهش را از 
م و . سرم را دوباره در میان بالشتک هایم فرو بردکردمن جدا نمی

 .جام خون را به سمت مسعود بردم

 با برداشته شدن جام از میان انگشتانم دوباره بدون نگاه کردن به
 :مسعود لب زدم

نه این کیاشا هم شورشو در آورده انگار بابای منه که مدام نگرا -
 .کاری نکنم

 .بدی رو انجامخوام کاری که نباید من فقط نمی -

اش در گوشم فوراً از جا پریدم، کیاشا جایی با پیچیدن صدای دورگه
درست پشت سر مسعود ایستاده بود و با اخم های در هم به ما چشم 

 .دوخته بود

ی دیگر تحت درست مقابل قدم بلندی به سمتم برداشت و در گوشه
 .مسعود جای گرفت
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نوک تیز میخی که از  دستش را باال آورد و کف دستش را بر روی
 .قسمتی از چوب های تخت بیرون آمده بود کشید

شکاف نه چندان عمیقی کف دستش ایجاد شد و خونی که از میان 
 .شکاف بیرون جهید پوست سفیدش را رنگ کرد

کرد و گلویم را برای بلعیدن مایع سرخی خون نگاهم را جذب می
 .انداختخس می -حیات به خس

ای به کردم حتی نفس هم نکشم، هیچ عالقهچشم بستم و سعی می
 .حمله کردن به کیاشا نداشتم

با نشستن مایع گرمی بر روی لب هایم چشم گشودم و نگاهم بر 
روی دست کیاشا دوخته شد که در تنها چند میلی متر از لب هایم 

 .فاصله داشت

قبل از آن که بتوانم فرصتی برای نوشیدن خونش داشته باشم مسعود 
 :یاشا را پس کشید و صدایش عصبی بلند شددست ک

 .کنی! این کارت ممکنه اونو بکشهداری چه غلطی می -

 :صدای آرام کیاشا در مقابل بر فضا حاکم شد

در طوالنی مدت شاید ولی با یکبار انجام دادن این کار تنها  -
 .که اون دقیقا به چی تبدیل شده تونم متوجه بشممی

آشام نبودم پس چرا کیاشا ک خونگیج شده بودم. مگر من ی
 .امتبدیل شده خواست بفهمد به چه چیزیمی

ای کشیدم و از جایم برخواستم. هیچ میلی به نوشیدن پوف کالفه
ای که در جام بود نداشتم اما جام را از میان انگشتان خون عادی

 .مسعود بیرون کشیدم و یک نفس تمام مایع درون آن را بلعیدن

 در تمام دهانم پیچید حالم را دگرگون کرد و باعث شدمزه تلخی که 
 .تمام خونی که بلعیده بودم را دوباره درون جام برگردانم

نفس کم آورده بودم و مزه تلخی که در دهانم نشسته بود گویا تمامی 
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 .نداشت

 «کیاشا»

 

با شنیدن صدای عجیبی که از سمت دالرام بود به طرفش بازگشتم و 
 .رمق دالرام نشستنگاهم در چهره بی

پیچیده شدن انگشتانم بر دور بازوهایش مصادف شد با بسته شدن 
چشمان دالرام و افتادن جام خونی که میان انگشتانش جای گرفته 

 .بود

برخورد جام با زمین صدای بلندی ایجاد کرد و هزار تکه شده جام 
 .و ریختن خون بر روی زمین صحنه زشتی را خلق کرد

 خودش را به ما رساند. زانوانم را خم کردم و بر رویمسعود فوراً 
 زمین نشستم، جسم دالرام را همراه با خودم بر روی زمین نشاندم و

اش مقابل چشمانم نشسته آرام موهایش را پس زدم، چهره رنگ پریده
 .کردیاش برایم دهان کجی مبود و چشمان بسته

 :ای کشیدم و آرام لب زدمپوف کالفه

 .دال سینا، تو سالن اصلی پیش بقیه بود، بگو فوراً بیابرو دنب -

قبل از آن که مسعود زمانی برای حرکت داشته باشد چشمان دالرام 
 .گشوده شد

 .قفل شده در نگاه سرخش در جایم خشکم زد

نگاهم با دو یاقوت سرخی که با خشم بر من دوخته شده بود خشک 
 .بر روی مسعود نشستشده بود اما او سر چرخاند و اینبار نگاهش 

دهانش گشوده شد و با بیرون جهیدن ناگهانی دندان های نیشش در 
 .آن واحد به سمت مسعود حمله کرد

حرکاتش آنقدر سریع و دور از انتظار بود که هیچ یک از ما حتی 
 .رسیدیمبه پایش هم نمی
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 وگردن مسعود بین انگشتان ظریف اما قدرتمند دالرام اسیر شده بود 
 .که بر آن وارد میشد به وضوح قابل رویت بود فشاری

با سرعت بسیار باال سرش را به سمت گردن مسعود برد و دندان 
 .هایش را درون پوست مسعود فرو کرد

فریادی که مسعود از درد کشید مصادف شد با رسیدن من به دالرام 
 .و عقب کشیدنش

خشمگینی دستم بر دور بدنش پیچیده شده بود و دالرام فریاد های 
کشید، ناخن های بلندش را مانند چنگ های ببر وحشی بر روی می

کشید و صدای فریادش رعشه بر ستون های عمارت دستانم می
 .انداختمی

مسعود با درد بر روی زمین نشسته بود و دستش را بر روی 
 .گردنش گرفته بود

له جهید دالرام را برای حمخونی که از میان انگشتانش به بیرون می
 .کردتر میحریص

مسعود خودش را بر روی زمین عقب کشید و در نهایت به دیوار 
 .تکیه داد

چشمانش را غمگین به دالرام دوخت اما دالرام دیگر آن دختر قبل 
 .زدتان من چنگ میکشید و بر دسنبود. هنوز فریاد می

کردم جریان خونی که بر روی دستانم شروع شده بود را احساس می
 .توانستم دالرام را رها کنممیاما ن

 :تنها چیزی که ذهنم را مشغول کرده بود یک جمله بود

 چه بالیی بر سر دخترکم آمده بود؟ -

 

به زنجیر هایی که بر دست ها و پاهای دالرام بسته شده بود چشم 
دوخته بودم، هنوز هم مانند یک حیوان وحشی به اطرافش نگاه 
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کرد و شد شروع به غرش میک میکرد و در کس که به او نزدیمی
 .گذاشتدندان های باندش را به نمایش می

کشید و هرازگاهی ناخن های بلندش را بر روی تخت آهنی می
 .دادفریادی سر می

مسعود با گردنی که هنوز هم زخم هایش کامال بسته نشده بود در 
 :کنارم ایستاد و آرام لب زد

 .به نظرت این زنجیر ها کافیه -

 .دوباره نگاهم را به زنجیر های دور مچ دست ها و پاهایش دوختم

 :نفسم را بیرون فرستادم و ارام لب زدم

 .کافی نیست -

 زنجیری که میان انگشتانم بود را باال آوردم و به سمت تخت رفتم.
یک سر زنجیر را به گیره متصل کردم و سر دیگر آن را چندین 

 .پیچیدمبار، دور کمر دالرام و تخت 

هوده دالرام دوختم و اینبار زنجیر نگاهم را دوباره به تالش های بی
 .تری در دست گرفتمکوچک

 .دوباره به او نزدیک شدم و اینبار زنجیر را بر دور گردنش بستم

فریاد دردناکش وجودم را به لرزه انداخت. چشم بستم و قفل زنجیر 
 .را محکم کردم

زگشتم و با صدای آرامی که بر گوش قدمی که جلو آمده بودم را با
 :های مسعود هم رسیده بود لب زدم

 !چه بالیی سرت اومده -

هاست که اژدهایان از هایی در افسانهخوشبختی مانند کاخ)
 (.ی فتح آن بجنگیمکنند. باید براهای آن محافظت میدروازه

 

کتابی که در دست داشتم را بر روی صدها کتاب دیگری که از قبل 
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کرده بودن انداختم، هیچ یک از این کتاب ها آن چیزی که  چک
 .خواستم نبودمی

دالرام دوروز بود که هیچ تغییری نکرده بود و هر بار سعی 
 .شدکردیم به او خون برسانیم بد تر از قبل آشفته میمی

رفت و تنها سرخی چشمانش حتی برای یک لحظه هم از بین نمی
 .پیچیدر تمام عمارت میفریاد های دردناکش بود که د

 .کشید و سعی در پاره کردن زنجیر ها داشتدست هایش را می

کرد وارد اتاقی مسعود کامال بهبود پیدا کرده بود اما دیگر قبول نمی
 .کردیمشود که دالرام را در آن نگهداری می

 .همه چیز دست در دست هم داده بود تا من را به مرز جنون بکشاند

جلد آبی رنگی داشت را از قفسه ببرون کشیدم و بین کتاب بعدی که 
عنوان ها چشم گرداندم. با ضربه هایی که بر در وارد شد و پشت 
 بندش گشوده شدن ناگهانی درب اتاق نگاهم را باال آوردم و چشمانم

 ...به نگاه ترسیده سینا دوخته شد

ای هبا دو خودم را به اتاق دالرام رساندم، تمام اتاق از هر وسیل
خالی شده بود و تنها یک تخت فلزی و میز فلزی در کنارش و دو 

 .صندلی برای من و سینا در اتاق باقی مانده بود

جسم نحیف دالرام بر روی تخت در تالش برای رهایی بود اما تمام 
 .نتیجه مانده بوداین تالش ها مانند چند روز گذشته بی

دایی که م دوخت و با صجان دالراسینا نگاهش را به تالش های بی
 :آرامشی در آن نبود لب زد

طبق آزمایش هایی که توی این چند روز انجام دادم به نتایجی  -
 .رسیدم که چیزای خوبی رو نشون نمیده

اش در چشمانم چرخید و دوباره سرش را در میان نگاه ترسیده
 .ندین برگه را بیرون کشیدهایش فرو کرد و چبرگه
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که  خودم را به او رساندم و نگاهم را به چشمانش دوختمبا قدم بلندی 
 :آرام لب زد

 .ببین طبق این آزمایش همه هورمون های دال بهم ریخته -

 :داد نگاهش را باال گرفت و پس از کمی دوباره ادامه

آشام شده این کردم چون دال تبدیل به یک خونخب اولش فکر می -
 .عدی شک منو تجدید کردروند عادی بدنش باشه اما آزمایش ب

 :برگه دیگری را باال گرفت و با دست به قسمتی از آن اشاره کرد

این آزمایش نشون میده نمونه هورمون های خون اون با هیچ یک  -
دونم متوجه منظورم میشی یا نه آشام ها هماهنگ نیست، نمیاز خون

 .ملش کنکیا ولی اگه بخوام به زبون ساده تری بگم باید اینجوری تحلی

ام حبس شده بود و تمام وجودم چشم شده بود و به لب نفس در سینه
 :های سینا دوخته شده بود

 .اون شبیه هیچ کدوم از شما نیست، حتی تویی که تبدیلش کردی -

خواست هیچ کس غیر صدایش اینبار آرام تر از قبل بود، گویا نمی
 :از خودمان از حرفش باخبر باشد

 .کنیکیا، حتی فراتر از چیزی که بهش فکر می اون خیلی فراترِ  -

حرف های سینا یکی بد تر از دیگری بود. دالرام شبیه به هیچ یک 
 .از ما نبود، بلکه خیلی فراتر بود

با دهان گشودن دوباره سینا چیزی مانند یک انفجار در مغزم رخ 
 :داد

ِن اون وقت زیادی نداره کیا، چیزی که بدن شما رو قوی میکنه خو -
کنه، اگه ولی دالرام داره در مقابل خوردن خون مقاومت می

کشه یا ویروس طوری پیش بره یا میزبان ویروس رو میهمین
 .درصدِ  ۹۹میزبان رو، و برای دالرام احتمال حالت دوم 

فریادی که از خشم سر دادم سکوت عمارت را در هم شکست، جانم 
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 .نداشتم بر لبم رسیده بود و دیگر تحمل این یکی را

ی دستم را عصبی میان موهایم کشیدم، فریادم اینبار بر سر سینا خال
 :شد

کنی باید یه راهی پیدا تونه بمیره، پس تو چه غلطی میاون نمی -
 .کنی، کاری کن زنده بمونه

نگاه شرمنده سینا آب پاکی را بر دستانم ریخت، کاری از دستش 
 .ساخته نبود

ن ادامه اگر به این مقاومت در برابر خوشد و دالرام باید تقویت می
 .دادداد جانش را از دست میمی

توانستم نبودنش اما این چیزی نبود که من بتوانم آن را قبول کنم، نمی
 .را تصور کنم

دانستم کسی نبودم که من یکبار او را از دست داده بودم و می
 .بخواهم این مسئله را دوباره تحمل کنم

ر ر میان موهایم گره خورده بودند سرم را بر دیوابا انگشتانی که د
توانست جلوی این کوبیدم، حتی باز شدن ناگهانی درب اتاق هم نمی

 .کارم را بگیرد

دستانم را مشت کرده بودم و نگاهم به نقش آسمانی که بر روی 
 .تابلوی کوچکی کشیده شده بود دوخته شد

 چ یک از ما تواناییصدای آرام مسعود در اتاق طنین انداخت اما هی
 :پاسخ گویی به او را نداشتیم

 چی شده، دالرام حالش خوبه!؟ -

دانستم او از من هم بیشتر به دالرام وابسته بود، اما دالرام برای می
من جایگزین خواهر یا عشقی قدیمی نبود، او تمام وجودم را در بر 

 .گرفته بود. نفس هایم به نفس هایش بند بود

توانستم رساند. چطور میبودنش جانم را بر لبم میحتی تفکر به ن
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دست بر روی دست گذاشته و منتظر بمانم تا جانش را از دست 
 .کردمبدهد. چطور این حقیقت تلخ را قبول می

 .فریاد های دردناک دالرام دوباره آغاز شده بود

ش با زانوانی که برای اولین بار تحمل وزنم را نداشتند به سمت تخت
 .کنار پایش نشستم و دستش را در میان دستانم گرفتمرفتم. 

اش در گوشت دستانم فرو ناخن های بلندش اینبار به جای تخت آهنی
 .رفت

توانستم دستانش را رها کنم، نگاهم را درد را بر جانم خریدم اما نمی
به چشمان سرخش دوختم که سرش را برای دریدنم باال آورد اما 

گردنش پیچیده مانده بود جلوی زنجیری که هنوز بر دور 
 .برخواستنش را گرفت

دندان هایش را به نمایش گذاشته بود، رگه های خونین زیر چشمانش 
 .اش را ترسناک تر کرده بودچهره

شد و من هیچ صداهای آرامی مانند غرش از گلویش خارج می
 .دیدمنشانی از دالرام در وجودش نمی

های تخت گذاشتم، نفس به آرامی خم شدم و سرم را بر روی
 .شددارش در کنار گوشم رها میخش

 .دو روز بود که صدایی جز فریاد از او نشنیده بودم
هایش ترک برداشته بود و دستانش از فشار زنجیرها رو به لب

 .رفتکبودی و سیاهی می
هایش را احساس نکنم؛ دردی چشم بستم تا نبینم. نگاه گرفتم تا درد

  .کردم، عجیب برایم خوشایند شده بودمی که در قلبم احساس
 .گونه دالرآم را در مشکالتش تنها نگذاشته بودمکردم ایناحساس می

هایم، چشم گشودم. مسعود کنارم با نشستن دستی بر روی شانه
 .ایستاده بود و با چشمانی پر اشک، نگاهش را به دالرآم دوخته بود
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 .، قلبم را به درد آورداولین قطره اشکی که از چشمانش فرو ریخت
ها بر گلویم چنگ انداخت؛ فوراً نگاهم را زیر بغض پس از مدت

  .انداختم
زمان، صدای هق مردانه مسعود باال رفت و هم -صدای هق

 .فریادهای دالرآم، برای هزارمین بار بلند شد
توانستم به از جایم برخواستم و به سمت اتاقم قدم برداشتم؛ من نمی

 .دالرآم بنشینم انتظار مرگ
 ام رفتم. بهدرب اتاق را گشودم و بدون بستن آن، به سمت کتابخانه

یاد نداشتم کدام کتاب بود، اما مطمئن بودم قبال متنی را مشابه با 
 .وضعیت دالرآم خوانده بودم

اش را ورق کتاب بزرگ و سبز رنگی را بیرون کشیدم و صفحات
  .کردمباید راهکاری پیدا میکار بنشینم، توانستم بیزدم. نمی

راهکاری برای اطمینان از چیزی که از همان ابتدا شک را بر دلم 
 .انداخته بود

کردند؛ دستانم به لرزه افتاده بود صفحات کتاب برایم دهان کجی می
 .شدو هر از چندگاهی، سرخی میهمان چشمانم می

خواستم؛ لعنتی بر خودم و این غریزه وحشی فرستادم و از جایم بر
کردم تا بتوانم کمکی در بهبود دالرآم باید تمام حواسم را جمع می

کرده باشم و این نخوردن خون، اجازه تمرکز را از من سلب 
 .کردمی

که کامل از اتاق خارج شوم، بهمن مقابلم ایستاد، چشمانم قبل از آن
 .بر روی جام خونی که در میان انگشتانش بود خشک شد

اش در آن هویدا بود، لب فت و با صدایی که ناراحتیجام را باال گر
 :زد
 .فکر کردم به این نیاز داشته باشی -

سرم را به نشان تایید تکان دادم و جام بزرگی که در مقابلم بود را 
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 .از دستانش گرفتم
راهش را کج کرده و کمی از درب اتاقم دور شد، اما گویا پشیمان 

 :حرفی برای گفتن داشتشده بود که سر چرخاند، شاید هم 
کیا هر کمکی که خواستی، من و همه افراد این عمارت، بدون  -

 .بجنگیم، برات جون بدیم  چون و چرا حاضریم برات

های هایم نشست، به عمق اعتمادی که بر حرفلبخندی بر روی لب
 :بهمن داشتم. سرم را تکان آرامی دادم و لب زدم

 .طورهمطمئنم که همین -
ا یان انگشتانم فشردم و دوباره به سمت اتاق رفتم. کتاب رجام را م

  .میان انگشتانم گرفتم و بر روی تک صندلی گوشه اتاق جای گرفتم
نفسی که در سینه حبس کرده بودم را با فشار بیرون فرستادم و 

 .گشتن را از سر گرفتم
 ...گشتن به دنبال راهی برای بخشیدن دوباره زندگی بر دخترکم

هایمان ممکن است قدرت واقعی نور ترین لحظهر تاریکتنها د)
کنیم. نوری که هرگز، خاموش درخشان را در درون خود کشف 

 (.شودنمی

هایی بودند که من در طی پانصد همه افراد در حال خواندن کتاب
 .سال زندگی، جمع کرده بودم

ها، اسامی خاصی نداشت و همه به ترتیب در هیچ یک از کتاب
 .یکدیگر نوشته شده بودندادامه 

هایی که بارها چکشان کرده بودم را هم به باقی افراد حتی کتاب
 .اندازندسپرده بودم تا در آخر دوباره نگاهی به آنها بی

توانستم ریسکی کرده باشم. حتی از سر گذراندن یک خط از نمی
 .ز مسیرمان منحرف کنداتوانست ما را های کتاب هم مینوشته

بی مسعود نگاهم را از صفحه زرد رنگ کتاب جدا صدای عص
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هایی که هر یک به تنهایی به اندازه یک کتاب صد کرد؛ خط نوشته
 .ای دارای مفهوم بودندصفحه

 :ختمهای مسعود دوام نشاندم و نگاهم را به لباخمی بر چهره

میره و ها زل بزنیم؟ دال داره میتا کی قراره بشینیم و به این کتاب -
 .اب بخونیمجا جمع کردی تا کتهمه ما رو اینتو 

های آرام افراد بلند شد و بیش از پیش، خدشه بر روانم کشید. زمزمه
از جایم برخواستم و صدایم برای چندین بار در این دو روز باال 

 :رفت

کنی تو بیشتر از من نگرانی. اون جفت منه؛ نشان من فکر می -
، روی اون تخت لعنتی داره روی گردنشه و حاال توی اون اتاق

 .جون میده

تر از قبل بود، نگاهم را بر روی همه چرخاندم و با صدایی که آرام
 :ام را آشکار کند، ادامه دادمتوانست خشم درونیاما هنوز هم می

ها رو بخونید، دلیلش این بود وقتی از همه شما خواستم این کتاب -
م ه به زنده موندن دالرآتونکه مطمئنم چیزی داخلشون هست که می

 ...کمک کنه، چیزی که

حرفم با صدای بلند نیال بریده شد. نگاهم را به سمتش کشیدم و 
خواستم چیزی بگویم، اما دوباره فریادی از خوشحالی کشید و به 

 :سمتم چرخید. صدای بلندش در گوشم پیچید

 .پیداش کردم، پیداش کردم -

شد و لبخند پیروز نیال، نور چشمان گرد شده همه، بر نیال دوخته 
 .امیدی را در قلبم روشن کرد

 :کتابی که در دست داشت را باال گرفت و لب زد

ها چک شده بود، غیر از این یکی که روی میز بود؛ همه کتاب -
به این ای که باز مونده بود، راجععجیبه که درست توی صفحه
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 .موضوع نوشته بود

نی افتادم کجی کرد و من به یاد زماام دهان رنگ آبی کتاب بر چهره
ای که سینا با عجله به دنبالم آمده بود و من کتاب را بر روی میز ج

 .گذاشته بودم

 .نیال رفتم های محکم به سمتلبخندی زدم و با قدم

دستم را به سمت کتاب دراز کردم اما، نیال دستش را پس کشید و 
 .کتاب را باالی سرش گرفت

تم. کتاب را میان کشیدم و نگاهم را به نیال دوخهایم را در هم اخم
 :انگشتانش تکان داد و صدای آرامش، سکوت اتاق را شکست

 شه؟در مقابل این کتاب چی نصیب من می -

کشید، عجیب خواستار جدا کردن خشمی که از وجودم زبانه می
ای بود، اما گردن نیال بود. گرفتن آن کتاب از نیال کار بسیار ساده

دهم، بلکه خواستم افرادم گمان کنند که نه تنها پاداشی به آنها نمینمی
 .کنمجانشان را نیز طلب می

 .داشتم دستم را دوباره جلو بردم و مقابل روی نیال نگاه

 :صدایم به آرامی بلند شد

اون کتاب رو بده، در نهایت همه افرادی که به من کمک کردن  -
 .گیرنپاداش می

ها نشست و همه با رضایت سرهایشان را تکان لبخند بر روی لب
 .اش نشانددادند، اما نیال بدتر از قبل، اخمی بر چهره

 باید یه فرقی بین من و بقیه باشه، مگه نه؟-

شد، شدم و نگاهم متوجه دستی که از پشت سر به کتاب نزدیک می
زمان با کشیده شدن را از آن گرفتم. چشمانم را به نیال دوختم و هم

 :اب از میان انگشتانش لب زدمکت

های منه، شاید اگه زیاده خواهی نیال، یکی دیگه از خط قرمز -
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شد، ولی حاال تو موندی، چیزهای خیلی بهتری نصیبت میمنتظر می
 ...گیری، پسهم داری جلوی رسیدن ما به بهبودی دالرآم رو می

مجازات دانستند؛ نافرمانی از من تنها یک همه معنای سکوتم را می
 !داشت، مرگ

کتاب از دست نیال گرفته شد و نگاه من در چشمان پیروز بهمن 
بلم نشست. با کتابی که میان انگشتانش بود، به سمتم آمد و آن را مقا

 .گرفت

 .لبخندی بر رویش پاشیدم و کتاب را باال گرفتم

بین صفحاتش را گشودم و نگاهم بر روی پاورقه.ای افتاد که با خط 
 :خوانا نوشته شده بود ریز، اما

آشام عادی، با توانایی ها: مانند یک خونآشام، نشانهابرخون -
 .آشامخوردن خون خون

زدن خون عادی، عطش خوردن ها: پسآشام سیاه، نشانهابر خون
آشام و گرگینه، غیر قابل کنترل، به محض رویت کشته خون خون
 .شود

در دست گرفتم که کسی  دستانم را مشت کردم و کتاب را به نحوی
 .متن آن را نبیند

شدند، جان دالرآم در خطر اگر باقی افراد متوجه این موضوع می
 .افتادمی

 :نگاهم را یک دور در اتاق چرخاندم و با صدای بلندی لب زدم

تونید برید برای تمرین آماده بشید، بهمن بهتون تمرین همه می -
 .میده

مسعود هنوز هم در جایش نشسته  در آن واحد اتاق خالی شد، اما
 .دبو

نگاهم را که معطوف به خودش دید از جایش برخواست و با صدای 
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 :آرامی لب زد

 !منتظرم بشنوم دردسر بعدی چیه -

 :پوزخندی زدم، نگاهم را به دستم دوختم و به آرامی لب زدم

 ...باید یه چیزی رو امتحان کنیم -

را به چشمان سرخش دوخته مقابل تخت دالرآم ایستاده و نگاهم 
 .بودم

 مسعود که پس از ورود به اتاق، متن کتاب را خوانده بود، دستش را
 .با شدت بر دیوار کوبید

آشام سیاه تبدیل شده؟ تونه درست باشه، اون چطور به خوناین نمی -
 .وقتی تو اونو نشان کردی، تو تبدیلش کردی، پس این امکان نداره

دم، اتاق کامال بیرون و خالی از هر سرم را به سمتش چرخان
 :ای بودوسیله

 .آشام سیاه نیستاون یک خون -

سکوتی کردم و نگاه امیدوار مسعود به سمتم چرخید؛ لب گشود، اما 
 :من از او پیشی گرفتم و حرفم را ادامه دادم

آشام، حاال یا از نوع عادی و یا از نوع سیاه. این اون یک ابر خون -
گرده به نیروی که تبدیلش کرده نداره، برمی ربطی به شخصی

 .درونی دال

مسعود نگران دستش را میان موهایش کشید؛ سرش را بر دیوار 
 :تکیه داد و با صدایی که ناتوانی در آن موج میزد، لب گشود

 خوای چیکار کنی؟می -

چاقویی که بر روی میز بود را در دست گرفتم و نگاهم را به 
 .ت در سکوت به ما چشم دوخته بود، دادمسینایی که تمام مد

چاقو را بر کف دستم فرو بردم و پیچیدن بوی خونم در اتاق 
 .مصادف شد با سکوت دالرآم و پایان دادن فریادهای دردناکش
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 .هایش بردمدستم را باال گرفتم و به سمت لب

کرد. مچ دستم ای گرسنه، نگاهش را از دستانم جدا نمیمانند گربه
 .شداز خون شده بود و زخم به آرامی بسته میلبریز 

هایش قرار دادم و به آرامی مقداری از خون را بر دستم را مقابل لب
 .هایش ریختمروی لب

های سفیدش از سرخی خون گلگون شد و چشمانش را به آرامی لب
 .بست

هایش منظم شده بود و به آرامی خونی که کف دستم را پر کرده نفس
 .بود را نوشید

اش زدم و صدایم به آرامی ی آرام شدهلبخندی پر از درد بر چهره
 :بلند شد

 .شدی دالکاش به چیزی که نباید تبدیل نمی -

هایش رنگ گرفته رفت؛ لبسرخی چشمانش به آرامی از بین می
 .کردبود و دیگر تالشی برای آزادی نمی

که انجام  دانستم کاریاما هنوز هم از هیچ چیزی مطمئن نبودم. نمی
داده بودم درست بود یا خیر، اما همین که دالرآم دیگر فریادهای 

گرفت، برایم کافی بود؛ همین که چشمانش دردناکش را از سر نمی
 .به حالت عادی بازگشته بود، کافی بود

شد، نگاهم را از دالرآم هایی که یه آرامی نزدیکم میبا صدای قدم
 .جدا کردم

 :شم پیچیدصدای آرام سینا در گو

شه به موضوع امیر رسیدگی کنی حاال که حال دالرآم بهتره، می -
 کیا؟

ای کشیدم و از جایم برخواستم، نگاهم را برای بار آخر پوف کالفه
 :به دالرآم دوختم و آرام لب زدم
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 .فراموش نکرده بودم، دنبالشم نگران نباش -

 :ای به دالرآم کردلبخند کوچکی زد و اشاره

 .نگران نباش، من مواظبشمتو هم  -

های آرام، به سمت درب اش زدم و با قدمچند ضربه بر شانه
 .خروجی رفتم

 .گشتیمحال باید به دنبال راهی برای یافتن امیر می

ر دانستم نبود امیبه یاد نداشتم آخرین بار کجا او را دیده بودم، اما می
 .اهد کردمشکالت زیادی را در پیش دارد که ما را هم درگیر خو

جا به سمت خانه امیر رفتم؛ بهترین جا برای پیدا کردن مدرک، همان
 .بود

ها، زدم و با عبور از کنار هر یک از آنبین درختان قدم می
 .کردمشان میلمس

خیلی وقت بود از جنگلم دور مانده بودم و مشکالت، اجازه رفع 
 .داددلتنگی را به من نمی

دانستم چگونه بسیاری بودم، اما نمی همین االن هم درگیر مشکالت
 باید این حجم از مشکالت را بر دوش بکشم؟

هایم ام نشست. بر قدمبا دیدن خانه امیر از دور اخمی بر چهره
هایی که هر یک با دیدن سرعت بخشیدم و نگاهم بر روی گرگینه

 .ایستادند، قفل شدمن در جایشان می

جمع شدند. برعکس انتظارات ما، م تمام افراد گله در مقابلم ک -کم
 .چنین نگران بودندبرده بودند که اینگویا همه به نبود امیر پی

رساند، ایستادم و ای که من را به خانه امیر میبر روی تک پله
هایشان نگاهم را به افرادی دوختم که هر یک چیزی در چهره و نگاه

 .داشتند

خیال و دیگری بی یکی ترس و اضطراب، یکی نگرانی و استرس و
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 .خوشحال شاید هم کمی

کرد، اما امیر داد میاز همان ابتدا چند دستگی در گله امیر بی
توانسته بود به خوبی این مشکالت را در دست بگیرد و به نحوی 

 .مدیریت کند

. دستم را بلند کردم تا کردنگاه قدردان دانیال بر رویم سنگینی می
هند و سپس دهان دان بود را نیز پایان شهایی که میاناندک زمزمه

 :گشودم

دونم همه شما نگرانید ولی جای نگرانی نیست، ما دنبال امیر می -
خوام در تمام این کنیم؛ تنها ازتون میگردیم و به زودی پیداش میمی

 .مدت از بتای گروه پیروی کنید

او دانیال لبخندی زد و قدمی جلوتر از بقیه ایستاد، با نگاهم به 
، فهماندم که باقی ماجرا بر عهده او خواهد بود و بدون حرفی اضافه

 .درب ورودی خانه را گشودم

های سفید بر روی نگاهم را یک دور، در تمام خانه چرخاندم. ملحفه
ها خاموش بودند و های خانه کشیده شده بود؛ تمام چراغتمام وسیله

 .تلویزیون از برق کشیده شده بود

 .پیچیدتور یخچال بود که هر از گاهی در خانه میتنها صدای مو

جا رفته متعجب به خانه چشم دوختم. اگر امیر بدون خواسته از این
 توانست خانه را به این وضعیت در بیاورد؟بود، پس چطور می

شسته فوراً درب را دوباره گشودم و با دیدن نگاه دانیال که بر رویم ن
 .بود، او را به داخل دعوت کردم

ب قبل از آن که وارد خانه شود، با صدای بلندی رو به باقی افراد ل
 :زد

 .گردمبه کارهاتون برسید، من برمی -

که از کسی صدایی خارج شود، درب را داخل آمد و من قبل از آن
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 .برهم زدم

 :خیالی لب زدنگاه دانیال یک دور در خانه پیچید و با بی

 اتفاقی افتاده؟ -

 :اشاره زدمبا دست به اطراف 

به  اگه امیر ربوده شده یا اتفاقی براش افتاده، پس چرا خونه رو -
 این شکل درآورده؟

ها و خاموشی همه چیز شد که با تعجب به گویا تازه متوجه ملحفه
 .اطرافش چشم دوخت

 :با صدای آرامش، نگاهم را از اطراف گرفتم

 !این امکان نداره -

 :پوزخندی بر لب نشاندم

 .امیر رو نشونم بدهاتاق  -

کرد هایی که خانه را به طبقه باال وصل میدانیال با دو به سمت پله
 .رفت و من نیز به دنبالش کشیده شدم

 وارد اتاقی که دربش توسط دانیال گشوده شده بود، شدم و نگاهم را
یک دور در اطراف چرخاندم؛ تخت مرتب و اتاق کامال تمیز بود. 

 .ها بود رفتم و درب آن را گشودملباسبه سمت کمدی که مخصوص 

تر شده بودم. پوزخندم را جان دادم و با صدایی که بر حال مطمئن
 .های دانیال نیز برسد، لب زدمگوش

 .گویا دیگه الزم نیست دنبال آلفا بگردیم -

اش، به کمد درب کمد توسط دانیال کشیده شد و چشمان گرد شده
 .خالی دوخته شد

رش برهم قالب کرد و با این کار، پیراهن آبی دستانش را پشت س
 :نفتی رنگش باال رفت

 !تونهاشه، نمیبتونه حقیقت داشته این نمی -
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های شلوارم، آرام ها را بستم و با فرو کردن دستانم در جیبدرب
 :زمزمه کردم

طور که ازش انتظار ولی انگار حقیقت داره، اون رفته؛ همون -
 .رفتمی

، امیر چرا فرار ودم، اما هنوز یک چیز را نفهمیده بودمبار آرام باین
 .اش را رها کرده بودکرده بود؟ چرا پا پس کشیده بود و گله

سازی بیش نبود، برای الپوشانی اتفاقاتی که ها صحنهشاید تمام این
پرده رخ داده بود! اتفاقاتی که شاید تنها امیر از آنها اطالع پشت

 .داشت

خارج شدم و به سمت جنگل قدم برداشتم؛ نیاز داشتم از خانه امیر 
ی که اتفاقات را برای حتی چند دقیقه، کنار بگذارم و بیخیال آینده

 .نامعلوم باشم، پس راهم را به سمت پرتگاه کج کردم

 .کردمتنها جایی که بدون دالرام هم احساس آرامش می

 ز سایر روزهابا آن که خبری از ماه نبود یا حتی نسیم قدرتمندتر ا
کشید، اما رفتن به آن نقطه آرامش محض را وجودش را بر رخ می

 .کردهایم تزریق میدر سلول

 (نها نرورود، تو با آوقتی همه چیز اشتباه پیش می )

 «دالرام»

 

تاک ساعت، عجیب آزار دهنده بود؛ مانند صدای کشیده صدای تیک
ای مگس، درون هز بالو -شدن گچ بر روی تخته سیاه! صدای وز

 .اتاق و چکه قطرات آب از شیر وان

 .دست هم داده بودند تا صبرم را لبریز کنندبههمه و همه دست

چیزی جلوی دیدم را گرفته بود و دستم را بلند کردم تا بتوانم آن 
جسم ضخیم را از روی چشمانم کنار بزنم، اما دستانم نیز بسته شده 
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 .بودند

ه جانم افتاد. چه شده بود که چشمانم را بستبرای یک لحظه ترسی به 
 شده بودم؟ گونه به زنجیر کشیدهبودند و این

ترسی که در جانم نشست، با گشوده شدن دربی که صدایش بر گوشم 
 .رسید، دو چندان شد

 .لرزش نامحسوس دستانم را با مشت کردنشان پهنان کردم

 :دیاش بر گوشم رسصدای آرامی در اتاق پیچید و زمزمه

 .انگار بیدار شده -

اش در میان این ترس و صدا بیش از حد برایم آشنا بود، اما تشخیص
 .اضطراب غیرممکن بود

 .متم آمد و رعشه بر جانم انداختسهای سریعی به قدم

جسمی که بر روی چشمانم کشیده شده بود، کنار رفت و نور به 
 .شدت بر چشمانم تابید

ود لک زدم. نگاه تارم حال بهتر شده بفوراً چشم بستم و چندین بار پ
توانستم مسعود را که با غم و چشمانی اشکی درست مقابلم و می

 .ایستاده بود را ببینم

اش میهمان شد، متعجب به اشکی که از چشمانش لغزید و از گونه
 :چشم دوختم و لب زدم

 چی شده مسعود؟ چرا منو به تخت بستین؟ -

س با جسم براقی که در دست گرفته به آرامی از تخت دور شد و سپ
 .بود، بازگشت

نگاهم بر روی کلید کوچکی که در دستش بود قفل شد. به آرامی 
ام ا گشود. نگاهم بر روی مچ دستان کبود شدهرتک زنجیرها  -تک

 !کشیده شد و متعجب به دستانم زل زدم. چه اتفاقی اتفاده بود؟

ام ستان آسیب دیدهنگاه مسعود اول به چشمان تعجب و سپس به د
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 .کشیده شد؛ سر به زیر انداخت و در نشستن به کمکم آمد

کرد و چشمانم با احتیاط بر روی تخت نشستم؛ تمام جانم درد می
 .رفتسیاهی می

 .هایم نداشتم و همه چیز برایم عجیب بوداطالعی از دلیل این حالت

نند به مسعودی که در سمت دیگر تخت کنارم نشست نگاه کردم. ما
کودکی که مادرش را گم کرده و پس از چند ساعت به آغوش 

 .ریختمادرش بازگشته بود، اشک می

ام ای که چاشنی چهرهاش کشیدم و با خندهدستم را بر روی گونه
 :کرده بودم، لب زدم

 حالت خوبه؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

به سمت مسعود کشیده شدم و در آغوشش فرو رفتم. دستانش را بر 
هایم پیچیده بود و با صدایی که لرزشش بر گوشم کتف روی

 :رسید، لب به سخن گشودمی

ای! ممکن بود بمیری؛ داشتیم دوباره تو رو شه که زندهباورم نمی -
 ...شه دالدادیم. باورم نمیاز دست می

 

***** 

 

چهره عصبی کیاشا که درحال سفت کردن زنجیرها بر دور دستانم 
د رفت و من توانستم دوباره چشمان شرمنده مسعو بود از مقابلم کنار

 .اش پاشیدمرا ببینم؛ لبخندی بر چهره

به اتفاقات این چند روز برایم بگوید مسعود لب باز کرده بود تا راجع
 .که کیاشا سر رسید

که ی من، فریادهایش شروع شد و بدون آنهای باز شدهبا دیدن دست
منتظر جوابی از جانب ما بماند، دوباره دستانم را به اسارت 
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 .زنجیرها درآورد

کرد، اما هایم نشسته بود، عجیب کامم را تلخ میپوزخندی که بر لب
هایی که ای به گفتم حرفای به لب گشودن نداشتم؛ عالقهعالقه
 .رساند، نداشتمخراشید و جانم را بر لبم مینم را میدرو

کیاشا دیگر اعتمادی به من نداشت و این موضوع حتی از پیچیده 
شدن چندین دور زنجیر بر روی گوشت کبود شده دستانم هم 

 .تر بودتر و آزار دهندهدردناک

خور مسعود بلند شد. مخاطب حرف.هایش کیاشا بود و صدای دل
 .کردسکوت دعوت می این من را به

 کنی!؟چرا داری این کار رو می -

 .دادنشان می اش را به وضوحلحن صحبت کردنش دلخوری

زمان با نگاه خشمگین کیاشا، دوباره در چشمانم دوخته شد و هم
کشیدن زنجیر، برای اطمینان از محکم بودن آن، حکم مرگم را در 

 :امضا شد های کیاشادستانم گذاشت، حکم مرگی که با لب

هاش از جای بیرون کشیدن دندونخوام دفعه بعدی، بهچون نمی -
 .گردنش، دستش رو از سینت بیرون بکشم

یز نگاه مسعود زیر افتاد و با دندان لبش را گزید، من اما در فکر چ
شد و هر بار بیش دیگری بودم. حرفی که مدام در ذهنم تکرار می

 .از قبل دردآور بود

 (هاش از گردنتدندون بیرون کشیدن )

آنقدر این چند کلمه در ذهنم تکرار شد و تکرار شد که به جنون 
 .کشیده شدم

دانستم آن دو چه زمانی از اتاق خارج شده بودن؟ اما من با نمی
ای از اتاق ایستاده زنجیرهایی که بر دستانم بسته شده بود، در گوشه

بندند، اما با یک بودم. درست مانند سگی وحشی که برایش قالده می
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 ...تفاوت، قالده من بر دستانم زده شده بود

پیچید. چه ها و فریادهایم از روی درد بود، دردی که در قلبم میزجه
 بالیی بر سرم آمده بود که حتی به مسعود هم رحم نکرده بودم؟

توانستم خودم را ببخشم؟ شد؟ میگرفتم چه میاگر جانش را می
تل بودم؟ آن هم قاتل م به زندگی که در آن یک قاتوانستم ادامه دهمی

 .برادری مانند مسعود

با دو  آنقدر ناله کرده بودم که جانی در بدن نداشتم. زانوانم خم شده و
 .زانو بر زمین افتادم

هایم تمامی نداشت. باورش دشوار بود؛ منی که تا کنون آزارم اشک
شخصی حمله ه بود، حال به ترین جانوری نرسیدحتی به کوچک

 .کرده و قصد جانش را کرده بودم که برایم بیش از حد عزیز بود

کرد. کشید، جان به لبم میاین غریزهای که در وجودم زبانه می
توانستم به عقب بازگردم و آن روز جلوی خودم را بگیرم؛ کاش می

جلوی دریدن مسعود را، جلوی چشیدن خونی که مایع حیات 
 .عزیزترینم بود

ده شدن درب، سرم را بلند کردم؛ اتاق در تاریکی محض فرو با گشو
ای از نور را از اتاق تا جایی رفته بود و گشوده شدن درب، باریکه

 .رساندکه من نشسته بودن می

اش را تابید، جلوی دیدن چهرهنوری که از پشت سر فرد داخل می
 گرفتمی

 .جلوتر آمد و نگاه من به چهره نگران بهمن دوخته شد

 .لبخندی زد و با احتیاط به سمتم آمد

جا ببینم و یا حداقل مسعود، اما بهمن انتظار داشتم کیاشا را این
 .زدبا ترس لبخند می رویم ایستاده بود وروبه

ترسید! من به برادرم رحم سرم را زیر انداختم. حق داشت اگر می
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بدتر بر توانستم بالیی نکرده بودم و گردنش را دریده بودم، پس می
 .سر بهمن بیاورم

ر سرم را بر دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم. صدای آرام بهمن د
 :اتاق طنین انداخت

 .کشه، خیلی بیشترازش دلگیر نشو، اون بیشتر از تو داره رنج می -

لبخندی زدم، اما کامم شیرین نشد. دستانم به درد آمده بود ولی 
 .توانستم هنوز هم تحمل کنممی

رفی برای لب گشودن نداشتم؛ حرفی که این سکوت چند ساعته را ح
 .ام بخشدکالمی که دردم را التیبکشند و هم

بهمن گویا با دیدن آرام بودنم، دست از ترسیدن کشیده بود که به 
 .هایم نزدیک کردآرامی جام را به سمت لب

نگاهم بر روی غذایی که داخل سینی بود، خیره ماند. غیر از جام 
ونی که در دستان بهمن بود، یک جام دیگر و مقداری غذا برای خ

 .دو نفر

 :لبخند بر لبم نشست، آرام لب زدم

 مگه نه؟  مجبورت کردن پیشم بیای، -

 :نگاهش اول با تعجب و سپس با اخم کمرنگی در چشمانم دوخته شد

ترسیدم، اما معلومه که نه، خودم خواستم بیام ولی خب یکم می -
 .چیز اوکیهاالن همه 

 کیا و مسعود کجان؟ -

 :نگاهش شرمگین بود، اما حرفش درد آور

ب سر میز پیش بقیه کیاشا مهمون داره، برای همین قرار بود امش -
ه یکی از افراد برات غذا بیاره، اما نتونستم اون بیرون بشینم و ب

 کسی که یه روز هم به کیاشا خیانت کرد و هم به تو آسیب زد، نگاه
 .تونستم حضورش رو تحمل کنم و گردنش رو نشکنممیکنم. ن
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خیال من خاطرش بیمتعجب مانده بودم. کیاشا میهمانی داشت که به
 .ند وجودم زبانه کشیدب -شده بود. قلبم تیر کشید و خشم در بند

ای بر جانم افتاد و آن هم از خشمی بود که در وجودم احساس رعشه
 .کردممی

ام پیچید، حالم را دگرگون که در زیر بینی نفس عمیقی گرفتم و بویی
 .کرد

 .درست فهمیده بودم؛ دوباره پیدایش شده بود

اش را آباد کند. اشکی که پشت شاید هم آمده بود تا باز هم خرابه
هایم نشست، دیدم را تار کرد. پلک زدم و اولین قطره اشکی که پلک

بر روی  از چشمانم سرازیر شد، برابر شد با نشستن دست بهمن
 .ام و بلند کردن سرم توسط اوچانه

 :غمگین سرش را کمی جلو آورد و صدایش در گوشم پیچید

ها رو نداره دالرآم، حتی اگه هیچ کس ارزش ریختن این یاقوت -
اون شخص کیاشا باشه یا مسعود یا من. محکم باش و به راهی که 

 .انتخاب کردی ادامه بده

ای بر تن داشت و هن آبی چهارخانهپیرا نگاهم را به بهمن دوختم
 .شلوار مشکی رنگی که بر تنش چسبیده بود

 .هایم تکیه داددستش را بر لبم نزدیک کرد و جام را بر لب

نفس عمیقی کشیدم و نیمی از خون داخل جام را سر کشیدم. مزه 
تلخی که در دهانم پیچید، باعث شد هرچه خورده و نخورده بودم را 

 .باال بیاورم

 .کردم و گلویم به سوزش افتاده بودشدت سرفه می با
 .کردبهمن متعجب و کمی دستپاچه نگاهم می

ام کشیدم و باقی مانده خون در دهانم را به همراه دهانم را بر شانه
 .بزاق دهانم بیرون انداختم
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 حالت خوبه!؟ -
از گوشت ران مرغ که به    ایسرم را به نشان تایید تکان دادم. تکه

 .سخاری شده بود را جدا کرده و مقابل دهانم گرفت خوبی

***** 
پای من بهغذایم را به کمک بهمن خوردم؛ خودش هم غذایش را پا

ای مقابل من بر روی زمین دراز خورده بود و مانند خس پف کرده
 .کشیده بود

 .زدخواند و هر از گاهی با دست بشکن میبا صدای آرامی آواز می
دیدم، باور د؛ اگر در یک موقعیت دیگر او را میام گرفته بوخنده
 .آشام چند صد ساله باشدکردم که او یک خوننمی

 تو چند سالته؟ -
 :نگاهش را از سقف سفید جدا کرد و به سمتم چرخید

 .چهل -
 :چشمانم را یک دور در حدقه چرخاندم و لب زدم

 .آشامیت رو بگوسن خون -
رسید، شروع سختی بر گوش میاش گرفت و با صدایی که به خنده
 :کرد

 .سیصد و شصت و پنجم -
سوت بلندی زدم. مشتاق بودم که بدانم چطور تبدیل شده بود، اما 

ای نداشتم، اگر گذشته تلخی داشت آن را برایش آشکار هیچ عالقه
 .کنم

 :باالخره دوام نیاوردم و لب زدم
 .اگه دوست داری، تعریف کن چطور تبدیل شدی -

. دستش را میان موهایش کشید و با این کار دناکی زدلبخند در
 .دوباره من را به یاد کیاشا انداخت

صدایش به آرامی بلند شد و غم نشسته در چشمانش را با بستن 
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 :ای رنگش از دیدم پنهان کردهای قهوهتیله
ها آگاه بودن. آشامهایی بودم که از حضور خونمن از دسته انسان -

آشام سیاه اتفاق افتاد، ای که توسط یک دسته خونیادمه توی حمله
ها گردنم رو دریده بودن و من حتی جونی آسیب جدی دیدم. اون

 .برای نفس کشیدن نداشتم
اش غرق شده بود. چشمانش هنوز هم سکوت کرد؛ گویا در گذشته

ها را یادآوری بسته بودند و مطمئن بودم داشت در ذهن آن صحنه
 .کردمی
خاطر ا خبر دادن، من خیلی کمکشون کرده بودم و بهبه کیاش -

 .همین، کیاشا تصمیم گرفت که من زنده بمونم
 .کردماون لحظه غیر از همسر و پسرم به هیچ چیزی فکر نمی

هام بود و به این فکر تنها چهره همسرم و پسر یک سالم مقابل چشم
 ها میاد؟کردم اگه من بمیرم، چه بالیی سر اون خندهمی

کرد و پس از چند دقیقه دوباره لب در میان سخنانش سکوت می
 :گشودمی
کردم اون روز با دستور کیاشا، یکی از افراد تبدیلم کرد. فکر می -

ترین روز زندگیمه، اما خبر نداشتم روزهای سخت هنوز توی سخت
 ...راهن
های بهمن عجیب دلم را به درد آورده بود. هر یک از ما حرف

هایی که توان اشتیم که برای خودمان دردناک بود؛ داستانداستانی د
زد و هیچ یک از دیگری برتری نداشتیم، مان را محک میو تحمل

زیرا همه ما به نوعی بازنده بودیم و عزیزانی را از دست داده بودیم 
 .کردکه ما را بازنده مسابقه زندگی می

ترین باران از یباباش که همیشه ز  در بدترین روزها، امیدوار )
 (باردترین ابرها میسیاه

بهمن خیلی وقت بود که از اتاق بیرون رفته بود، اما هنوز هم 
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 .پیچیدهایش در گوشم میحرف

های طوالنی، هنوز هم با عشقی هایی که با گذشت سالحرف
 .شدغیرقابل وصف، بیان می

هم های بهمن، بلکه در چشمانش عشق و محبتی که نه تنها در حرف
 .ریختها بیرون میجاری بود و مانند قطراتی ریز از آن

های من را هم درآورده بود، باز ای که حتی اشکترین لحظهدردناک
ل هم در مغزم جوالن داد و گویا بهمن برای بار دوم در مقابلم درحا

 :چنین در مغزم پیچیدتعریف بود که صدا این

وقت قبول نکرد که هیچ بعداز تبدیل من، همسرم ترکم کرد. اون -
 .ام رو ببینمقت بهم اجازه نداد بچهتبدیل بشه و هیچ

دستانم مشت شد و چشم بستم. با رفتن بهمن و سکوتی که اطرافم را 
 .تر بشنومتوانستم صداهای اطراف را راحتفرا گرفته بود، می

ی زنی که نام کیاشا صدای همهمه و درنهایت صدای آرام و دلبرانه
 .کردن میرا بیا

هایم خواستار دریدن چشم بستم و لب گزیدم تا فریاد نکشم. دندان
 .زنی بود که قصد داشت باز هم پایش را از گلیمش درازتر کند

داد و من چشم درب نیمه باز اتاق، باریکه نوری را به داخل راه می
 .دوخته بودم تا ببینم کیاشا تا به کی نخواهد آمد

 .شد، کمی دلم را گرم کردرامی نزدیک میهایی که به آصدای قدم

ای یهشاید کیا بود که تحمل نکرده بود و آمده بود تا کنارم بماند. سا
یل که از میان درب بر روی دیوار مقابلش افتاد، شکم را به یقین تبد

 .کرد

هایم بنشیند، اما هنوز جاگیر نشده بود آمد که بر روی لبلبخند می
ای برایم بود، به لجن کشیده ابلو نقاشی عاشقانهای که مانند تکه سایه

 .شد
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تصویر سیاه از زنی که در مقابل مرد من ایستاده بود، روحم را 
ای داد و من محکوم بودم به دیدن، محکوم به دیدن معاشقهآزار می

 ...دارم نبودعاشقانه، میان کسی که دل به او داده بودم و او دل

را ورود هردو نفر به اتاق کناری،  قاب به ظاهر عاشقانه مقابلم
 .نابود شد و به همراهش من را هم به سیاهی کشید

جودم را در آرام تمام و -سیاهی مطلقی که قلبم را، ذهنم را و آرام
برگرفت و دیدم را به زندگی نابود کرد. زندگی که برای حفظ آن، 

 .جانم را کف دست گرفته بودم و همه چیز را بر جان خریده بودم

ام شاید من اختیار از دست داده و به مسعود حمله کرده بودم، اما تم
گاه قلبی نشکستم ولی با این کارها بدون خواسته قلبی بود، اما هیچ

توانست چشمانم خیانت کیاشا را دیده بودم و حال چه کسی می
 ...گویی برای قلبی باشد که تنها کسش را از دست داده بودپاسخ

ریخت، اعتماد و عشقی که در چشمانم بیرون میهایی که از اشک
تک  -شست. عشقی که با تکدل نسبت به کیاشا داشتم را می

هایش به دست آمده بود، اکنون تنها با یک کارش از حرکات و حرف
بین رفته بود و به راستی که حقیقت داشت، فاصله میان عشق و 

 .نفرت تنها یک تارمو بود

بود و دیگر کسی توان اتصال آن را  تارمویی که حال پاره شده
 .نداشت

چشمانم را بر روی گذشته بستم و با آخرین توان، بر روی زانوانم 
 .ایستادم

 .مچ دستانم هنوز خوب نشده بود که بخواهد دوباره کبود شود

ه ندستانم را به سمت خودم کشیدم، شاید این زنجیرها محکم بود، اما 
 .ی منبه محکمی اراده

کردم؛ باید به شیدم و دستانم را تکان دادم. باید بازشان میفریادی ک
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 .دیدمچشم دوباره می

دیدم تا باور کنم عشقی در میان نبود و کیاشا کس دیگری را می
 .برای خودش برگزیده بود

 .دیدم تا بتوانم کنار بکشمباید می

با پاره شدن زنجیر، نفس راحتی کشیدم. به دست چپم که از اسارت 
 .دوختم و به آرامی دست راستم را هم گشودم شده بود، چشمخارج 

های آرامی نگاهم را از زنجیرهای افتاده بر کف اتاق گرفتم و با قدم
های زیبایی برایم دانستم ممکن بود صحنهبه سمت اتاقی رفتم که می

 .نداشته باشد

ام دستم بر روی دستگیره در نشست. نگاهم غیر از دربی که زندگی
دید و من جانی برای چرخاندن آن بود، چیزی نمیپشت 

 .نداشتم  دستگیره

چشم بستم و تمام توانم را در انگشتانم ریختم. دستگیره درب به 
ترین صدایی چرخید. درب را به عقب فشردم آرامی و بدون کوچک

ای که مقابلم ظاهر شد، سند مرگی بود که با دستان و صحنه
 ...ام امضا شدمعشوقه

در لحظه در نگاهم پیچید. چشمان زن مقابلم آشنا بود و به اشک 
اری همان اندازه قبل بدجنس، اما نگاه کیاشا نگران بود؛ شاید هم مقد

 ترس داشت، اما ترس از چه چیزی! من؟

نگاهم تنها بر روی کیاشا و زن مقابلش مانده بود که بر روی تخت 
داشت، ریخته  بود و موهای مواجش را بر روی بالشتی که زیر سر

بود. لباس آبی رنگ زیبایی پوشیده بود که بر تنش نشسته بود و 
 .کرداش را دو چندان میزیبایی

های سر تا پا مشکی، در مقابلش بود. دستانش را کیاشا اما با لباس
بر روی تخت قرار داده بود و یک زانویش را بر روی تخت گذاشته 
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 .بود

اً از جایش ن فرستادم. کیاشا فورام را بیرونفس حبس شده در سینه
 .برخواست و پایش را از روی ساتن سبز رنگ تخت بلند کرد

قدمی به عقب برداشتم که کیاشا به آرامی آن قدم را بر طرف کرده 
 .و به سمتم آمد

های خودم نگاهم را از زن جدا نکردم و با صدایی که تنها به گوش
 :ودمم بودم، لب گشرسید و تنها مخاطبش خودمی

 حاال که مطمئن شدی، منتظر چی هستی دال؟ -

های کیاشا گشوده شد و کلماتی لب   قدم بلندتری به عقب برداشتم،
 :که برایم نامفهوم بود، معنا گرفت

 .بذار حرف بزنیم دال -

سرم را به دو طرف تکان دادم و قبل از آن که کسی فرصتی برای 
خروجی عمارت  نزدیک شدن به من داشته باشد، به سمت درب

 .دویدم

کرد؛ اما تنها نشست، دیدم را تار میهایی که در چشمانم میاشک
یک چیز برایم قابل درک بود، باید از آن عمارت منفور دور 

 ...ند روز، برای همیشهچشدم، نه برای یک یا می

کشیدم و تنها به دویدن ادامه با دستان لرزان بر روی چشمانم می
 .دادممی

رفت و من تنها که دیده بودم از مقابل چشمانم کنار نمیای صحنه
فراموشی که دیگر حتی به یاد    خواستار یک فراموشی بودم؛

چنین به بازی نداشته باشم کیاشایی وجود داشت که قلبم را این
ای که تنها بگیرد. شاید تمام این ماجرا یک بازی بیش نبود! نقشه

اش زنی که حال در آغوش معشوق اش من بودم و تنها برندهبازنده
 .من بود
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. درد عظیمی در قلبم پیچید، در جا ایستادمبا افکاری که در سرم می
نها بود که تحملشم از توانم خارج بود؛ فریادهایم دست خودم نبود و ت

 .ها نیاز داشتمهایم به آنبرای خالی شدن غده

 .شدمیهای قلبم پاشیده نند نمکی بر زخمهای کیاشا ماحرف

شکافت. تحمل وزنم دشوار شده بود و با فریادهایم قلب جنگل را می
ها و زانوانم بر روی زمین سقوط کردم؛ سرم را میان علف

هایم به گوش قه -های خشک شده روی زمین گذاشتم و هقبرگ
 .خدا رسید

کرد و من را دل چرکین بودم، حتی از اویی که برایم خدایی می
ام بوسه زد، به آسمان ای که بر روی پیشانین قطرهدید. با اولینمی

بار دلش به حالم سوخته بود که آسمان چشم دوختم؛ گویا خدا هم این
 .انداخترا برایم به گریه می

 :سرم را رو به آسمان گرفتم و آرام لب زدم

تو هم چیزی که من دیدم رو دیدی، مگه نه؟ دیدی چطور شکستم  -
 .کنیگریه میپای من و داری پابه

دیدی و هیچی نگفتی ولی من به اندازه تو صبور نبودم که ببینم و 
 .نشکنم، ببینم و دم نزنم

من امشب مردم، درست همون لحظه که کیاشا رو کنار اون دیدم، 
 .دالرآم مرد

هایم باز هم اوج گرفت، اما ام کوبیدم و صدای گریهبا مشت بر سینه
 :نتوانستم سکوت کنم

صاحب من باور نکرد، رفت که مطمئن بشه هنوز قلب بی ولی این -
باور داشت که اون معشوق خودشه، به اعتمادی که به معشوقش 

 .داشت باور داشت

گذاشتند و هایم قدم میهایم یکی پس از دیگری بر روی گونهاشک
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کردند. این میان اما ام را خیس میای آبکی، چهرههر یک با بوسه
شست و من تنها هایم را میکرد؛ اشکداری میباران برایم آبرو 

 ...زدای بودم که برای پروردگارش زار میکشیده مانند موش آب

هایی که خودم را بر روی زمین به سمت درختی کشیدم؛ گل و الی
هایم را به خود آلوده از بارش باران به وجود آمده بود، تمام لباس

 .ته بودمای نشسزده در گوشهکرد و من، یخمی

توانستم باور کنم. هنوز هم نگاهم به جلو دوخته شده هنوز هم نمی
کردم، شاید اشتباهی رخ داده؛ شاید زود بود و با خود زمزمه می

 .قضاوت کردم

 .زدها را پس میکرد و ذهنم آنهایم را تایید میقلبم حرف

ای، هنوز هم منتظر بودم دستی از غیب آمده و به طرز احمقانه
 رکی برایم بیاورد که همه چیز را اشتباه فهمیدممد

 .از اینجا رانده و از آنجا مانده، در میان جنگل تنها بودم

رسید، اما حتی اگر از سرما یخ سوز سرما تا مغز استخوانم می
 .گشتمبستم هم، برنمیمی

 صحنه آن لحظه شوم، مانند فیلم کوتاه که روی تکرار بود، مدام در
 .بستمی پس چشمانم نقش

شدم؛ با راه رفتن به سختی از جایم برخواستم، باید کمی دورتر می
توانستم بدنم را گرم نگهدارم. به پاهایم جان دادم و اولین قدم را می

 .برداشتم

 .صحنه سایه سیاهی که بر روی دیوار بود، مقابلم جان گرفت

ان جشده قدم دوم را برداشتم و به یاد لبخندی افتادم که هنوز متولد ن
 داده بود. قدم سوم و چهارم، برابر شد با فرد دومی که در تابلوی

 .زیبایم پا گذاشته بود

قدم پنجم و ششم، دربی که گشوده شده و هر دو نفر را از تابلو 
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 .بیرون کشیده بود

قدم هفتم و هشتم، دستانی که به سختی گشوده بودم تا به آن سمت 
ده لبم به شخص اشتباهی اعتماد نکردیوار بروم و به عقلم ثابت کنم ق

 .بود

ین قدم نهم و دهم، زنجیرهایی که از دور مچ دستانم باز شده و با زم
 .کردکرد و من را یک قدم به نابودی نزدیک میبرخورد می

قدم یازدهم و دوازدهم، دستی که بر روی دستگیره نشسته بود و 
 .جانی برای چرخاندن آن نداشت

که بدون تولید هیچ صدایی   ایهم، دستگیرهقدم سیزدهم و چهارد
گشوده شد و گویا او هم با دیدن حقیقت پشت درب، متعجب بود که 

 .نتوانست چیزی بگوید

 قدم پانزدهم و شانزدهم، چشمانی که با ترس و نگرانی به من دوخته
 .شده بود

 .ام را نابود کرده بودقدم هفدهم، چشمان شیطانی زنی که زندگی

هجدهم، لباس آبی رنگی که حتی من را هم مجذوب کرده، قدم 
 .کردمی

قدم نوزدهم، مردی که فوراً از روی تخت برخواسته و از من 
 .خواستفرصت صحبت می

هایی که به سمت درب قدم بیستم، جانی که از تنم رفته بود و قدم
 .رفتخروجی عمارت می

کار سیاهم را قدم آخر، پرتگاهی که مقابل نگاهم جان گرفت و اف
 ...کنار زد

جایی که همان پرتگاهی بود که با کیاشا و مسعود آمده بودم. همان
هایش و من چقدر احمق بودم که هایش گفت. از دردبرایم از گذشته

 .برای دردهایش اشک ریختم و با هر کالمش درد کشیدم
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های آسمان هنوز هم خشک نشده بود؛ شاید او بیشتر از من اشک
 .های بیشتری بودکشید، زیرا شاهد زندگیدرد می

های نامتعادلم را به سمت لبه پرتگاه کج کردم و به آرامی جلو قدم
 .رفتم

 چند قدم بیشتر باقی نمانده بود. با صدایی که مطمئن بودم به گوش
 :آسمان خواهد رسید، فریاد زدم

 .هبار کیاشایی وجود نداره که نجاتم بدخوام بیام پیشت، اینمی -

 :بار تنها من شنونده کالمم بودمکمی صدایم را آرام کردم و این

 .ه جلوم رو بگیرهکبار دیگه کسی نیست این -

کردم در آخرین قدم را برداشتم و با آرامشی خیالی که سعی می
 وجودم بسازم، آخرین قدم را با جسمی که تا چند دقیقه دیگر بر من

 .تعلق نداشت، برداشتم

سمی خالی از روح که در هوا معلق شده و در اعماق من ماندم و ج
 ...آب فرو رفت

هایم فرو رفت و منی که شنا کردن نیاموخته بودم؛ آبی که در ریه
های مکرر مغزم برای تالش نکردن، دستانی که حتی با درخواست

 .اندازدرفت و به دنبال چیزی بود تا به آن چنگ بیباال و پایین می

ین خود آرامش بود! تا چند لحظه دیگر ادامه در آرامش بودم؛ ا
 .رسیدداشت و سپس به اتمام می

 .شاید همین پایان راه من بود

 «کیاشا »

نبود؛ هیچ جا نبود و من نگران صبحی بودم که چیزی تا رسیدنش 
نمانده بود. دالرآم من انگشتری در دست نداشت که از آفتاب در 

 .امان بماند

 .بودم اش زدهبودم؛ تنها کسش بودم و پسدخترکم را رنجانده 
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کشید و در انتظار، رهایش کرده دانستم برای شام انتظارم را میمی
 .بودم

 .را شنیده بودم و داخل نرفته بودم هایش با بهمنحرف

لم باز بودن درب اتاقش را دیده بودم و به زنی که با زیرکی به دنبا
 .توجه شده بودمآمد، بیمی

بودم و به سمتش خم شدم تا به او گوش  زده او را پس برای تهدید
تواند هایش رسیده بود، نمیزد کنم، حال که به باقی خواسته

 .بازگردد، اما درست همان لحظه درب گشوده شده بود

هایش کبود شده بود و زیر چشمانش به . دستنگران حالش بودم
از  رفت و نگاهش پراکستری میزد. پوستش به خسرخی می

 .ناباوری بود

 .دستی که بر دور بازوانم پیچید، جلوی رفتن را گرفت

 :از اتاق خارج شدم و نگاهم بر روی هومان نشست، لبخندی زد

 .دال کدوم اتاقه -

 :قبل از آن که پاسخی بدهم، صدای ترسیده مسعود بلند شد

 !کیا، دال نیست، زنجیر رو پاره کرده -

 نشنیده بودم؟ چشم بستم، چطور صدای آمدنش را

 .کیاشا رو پیش من دید، انگار بهش برخورد، بیرون رفت -

سر چرخاندم و نگاهم در زمردهای سبز زن مقابلم نشست. دست 
 .دوستی داده بود، اما از هزار دشمن سر تر بود

گونه مسعود با ناباوری نگاهش را به من دوخت؛ برای اولین بار این
 .دیدمخشم او را می

 .ش را به من رساند و مشتش در صورتم نشستبه سرعت خود

لرزاند و او خواستار پاسخی از هایش عمارت را میصدای عربده
من بود، پاسخی که بگوید دالرآم چه چیزی کم داشت که جایش را با 
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 .فرد منفوری پر کرده بودم

زد و تمام فکر من در کنار دختری بود قافل از همه ماجرا، فریاد می
هنه از عمارت خارج شده بود، آن هم بدون لباس و که با پای بر
 .حالی مناسب

گونه که باید بهبود نیافته بود؛ بدنش تاوان مقابله با هنوز هم آن
ویروسی که در جانش بود را نداشت و هر لحظه ممکن بود دچار 

 .مشکالتی شود

اش شدم. انگشتر ظریفی که خود هودهخیال مسعود و کارهای بیبی
آم ساخته بودم را میان انگشتانم گرفتم و با سرعت از برای دالر

 عمارت بیرون زدم. باران شروع به باریدن کرده بود و این کارم را
 .کرددشوار می

شست و کردم، درحالی که باران عطر تنش را میچگونه پیدایش می
 .بردبا خود به هر کجا می

 قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان)

: ” ی بــگـویـیـد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیسترسـزمـــانـی مـی
 (کـــنمجــــبـــران مــی

 

تمام جنگل را زیر پا گذاشته بودم، اما خبری نبود. هیچ ردی از 
دالرام بر جای نمانده بود و من نگران دخترکی بودم که چندین 

 .گذشتساعت از ناپدید شدنش می

گریبان گیرش شوم و دالرآم را از او دیگر آیدایی وجود نداشت که 
 .طلب کنم، حتی فرهادی هم نبود

صدایی در پس ذهنم فریاد کشید، من حتی دیگر امیر را هم در 
 .کنارم نداشتم

کرد، مصادف شد با نشستن فشاری که بر رویم سنگینی می
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سالی که مقابلم پی و خشمگینم بر تنه درخت کهن های پی درمشت
 .بود

جان خیال، تنها درخت بیام حبس شده بود و من بیسینهنفس در 
 .کردممقابلم را به ضربات دستانم میهمان می

توانستم از شنیدم، اما نمیآمدند را میهایی که به سمتم میصدای قدم
 .کارم دست بکشم

ای که مقابلم پیچید، چشمانم را از درخت جدا کرد؛ عطر بوی گرگینه
 .را گرفته بود بدن دانیال، تمام فضا

اش، خودش مقابلم بار در عوض گرگ سیاه جثهشیفت داد و این
ایستاد. سرش را به نشان سالم تکان داد و صدای پر اضطرابش در 

 :گوشم طنین انداخت

 !یه اتفاقی افتاد -

 .فوراً به سمتش چرخیدم و نگاهم در چشمان نگرانش دوخته شد

 چی شده دانیال؟ -

رنگی که بر تن داشت کشید و موهای بلند دستی بر پیراهن آبی 
 :اش را عقب راندروی شقیقه

 ...هها دیدن که... دیدن کچند نفر از بچه -

 :کشید. با صدای بلندی فریاد زدمسکوتش خدشه بر اعصابم می

 .ِد حرف بزن -

تر از قبل، سکوت بار آرامآب دهانش را فرو داد و صدایش این
 :مان را بلعیدمیان

ها نزدیک پرتگاه بودن که دیدن... دیدن که یکی نفر از بچهچند  -
 .خودش رو پایین انداخته

یخ را بر سرم ریخته بود که گویا دستی از غیب آمده و سطلی از آب
 .چنین لرزه بر جانم افتاداین
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بر  تصور جسم نحیف دالرآم که از پرتگاه پایین افتاده باشد، جانم را
 .لبم رساند

 ...نیم، شاید اون امیرکما فکر می -

 :دهایم غریبه بومیان کالمش پریدم، صدایم برای گوش

 .اون دالرآم بوده -

 :نگاه مات دانیال بر رویم ماند و من تنها توانستم لب بزنم

 .مسعود رو خبر کن -

دانستم. دالرام چه کرده بود؟ چگونه دیگر ایستادن را جایز نمی
 !خودش انجام دهد؟ توانسته بود چنین کاری را با من و

شد هایم یکی پس از دیگری در پی رسیدن به دالرآم، برداشته میقدم
 .آمد که تمامی نداشتو این راه گویا کش می

از دور نگاهم به پرتگاه افتاد و چندی بعد، درست جایی مقابل آن 
 .ایستاده بودم

 .کردشدت قطرات باران کم شده بود و دیگر مشکلی ایجاد نمی

ا م را از تن جدا کردم و قصد پریدم در دل این سیاهی عظیم رپیراهن
 .داشتم، اما صدای فریادی جلوی کارم را گرفت

 .رو شدمسر چرخاندم و با چشمان ناباور مسعود روبه

 .ودببا چه سرعتی آمده بود که تنها با چند دقیقه فاصله از من رسیده 

 :صدای مرتعش و نگرانش بلند شد

 دالرآم کجاست؟ -

پاسخی برای جواب به او نداشتم. پیراهن را بر روی زمین انداختم 
 :و لب زدم

 .باید پیداش کنم -

 از مسعود دلگیر بودم، اما این چیزی از عالقه قلبی و اعتمادی که
 .کردبه او داشتم کم نمی
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دانستم چطور دلبسته دالرآم شده بود و چطور به بودنش عادت می
رآم م که برای نبودن و از دست دادن دالدادکرده بود؛ به او حق می

 .نگران باشد

ای درنگ، بار بدون لحظههایم را از پا خارج کردم و اینکفش
 .پریدم

ه بفریاد نامم از زبان مسعود را شنیدم، اما دیگر دیر شده بود، آب 
هایم فرو رفت؛ باره تمام اطرافم را فرا گرفت و در بینی و گوشیک

 .لرزید ام از سرمای آبزدهحتی پوست یخدیدم را تار کرد و 

 .هوفی کشیدم و دستانم را تکان دادم

 کردم؟دالرآم را چطور پیدا می

 

***** 

 

ها بود، صدها نفر بر دل ها بود در حال گشتن بودیم. ساعتساعت
گشتند، اما نبود! هیچ خبری از آب زده و هر یک سمتی را می

 .دالرآم نبود

یان مای بر روی سنگ نشسته و سرش را زده در گوشهمسعود غم
 .دستانش گرفته بود

من اما آرام بودم، آرامش قبل از طوفان! آرامشی که خستگی ذهنم 
نصیبم کرده بود و من پس از رهایی از این خستگی، تازه غوغای 

 .کردمدرونم را حس می

 .دستانم به لرزه افتاده بود و زانوانم تحمل وزنم را نداشت

ام را جلب کرد. سر زد، توجهپشت سر صدایم میکسی که از 
 .چرخاندم و نگاهم به چشمان شرمنده بهمن دوخته شد

چیزی میان انگشتانش بود و با قدرت آن را میان انگشتانش 
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 .فشردمی

 :نگاهم را از دستش جدا کردم و چشم به نگاهش دوختم

 .ها پیدا کردنرو بچهاین -

ورد و نگاه من بر روی چیزی که در دست داشت را باال آ
بندی که به سمتم گرفته شد، گره خورد. نفس دوباره و دوباره گردن

رحمی آن شی باارزش را میان ام حبس شد و بهمن با بیدر سینه
 .انگشتانم رها کرد

بند بر روی دستم، مصادف شد با سقوط من. مگر این سقوط گردن
یستادن از من شی چقدر وزن داشت که با در دست گرفتنش توان ا

 !سلب شد

های سریع مسعود بهمن با به زانو در آمدنم، فوراً کنارم نشست و قدم
 .شدیدیدم که به سمتم برداشته مرا می

ن چه خیال خامی که انتظار داشتم دالرآم را سالم از این آبی بیکرا
بیرون بکشم. چطور توانستم او را نادیده بگیرم و حال در آتش 

 نبودنش بسوزم؟

ریادی که از اعماق وجودم بیرون آمد و قلب جنگل را شکافت ف
ضر در آنجا احساسش تک افراد حا -دردآور بود، دردی که تک

 .کردندمی

هایم بند را مانند شی باارزشی در دستانم گرفته و به لبگردن
رساندم. سرم را بر روی زمین گذاشتم و قطره اشکی لجوج از میان 

 .هایم بیرون دویدمژه

آشام نشده بود؛ هنوز ویروسی که من به دالرآم هنوز کامال خون
 .بدنش وارد کردم را نپذیرفته بود

بند را بر دور گردنم بستم و با قلبی که به آرامی تبدیل به گردن
 .دردناک بود از جایم برخواستم و این سخت شدن  شدسنگ می
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 :نگاهم را به مسعود دوختم و لب زدم

خوام هیچ اشتباه و وی تن دارید بگردید، نمیتا زمانی که جون ت
 .کاری در کار باشهکم

منتظر پاسخی از جانبشان نماندم؛ مطمئن بودم مسعود برای یافتن 
 .گذاشتدالرآم جانش را وسط می

خواستم از این منطقه دور روم، بلکه تنها میدانستم به کجا مینمی
 .بود شوم، جایی که تا چندین ساعت قبل مکان آرامشم

 انگیز شده بود. دوباره دل داده بودم و باز هم دلحال برایم نفرت
 .دارم را از من گرفته بودند

خالقم نیز با من سر دشمنی داشت، من که خود مختار سیاهی را 
 .نطلبیده بودم

من که خود خواهان این قدرت نبودم؛ برگزیده شده بودم و حال 
 ...دادم، تاوان گناهی نکردهتاوان می

داد. هر بار که تاوان قدرتی که بیش از هر کسی خودم را آزار می
 .دادگونه عذابم میکشیدم و تقدیر هم ایننوشیدم، عذاب میخون می

های عصبی که به ندرت به سراغم دستانم به لرزه افتاده بود؛ لرزش
 .آمدمی

تاب بود و در روز بند ماه کوچکی که به حالت شبنگاهم به گردن
کرد، مانده بود. دلبرکم در انتخاب هر ر را در خود ذخیره مینو

 .چیزی بهترین بود، اما در انتخاب من اشتباه کرده بود

به  منی که قلبش را به درد آورده بودم. آنقدری که پا پس کشیده بود؛
 .انتهای خط رسیده بود و رفتن را به ماندن ترجیح داده بود

 .ریختچشمانم پایین می قطرات اشک، یکی پس از دیگری از

داد، گویا از توانستم با سرعت بروم، اما افکارم اجازه نمیمی
کردم؛ شاید دیگر رویی برای رفتن رسیدن به عمارت دوری می
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 .نداشتم

ا زانوانم برای بار دوم از تحمل وزنم شانه خالی کردند. برخوردم ب
آم را برای زمین، مصادف بود با صدای فریادم. فریادی که نام دالر

 بار هزارم بر لبانم جاری کرد؛ فریادی که قلب آسمان را لرزاند و
 .کار شدای بر زمین، آشترس آسمان با برخورد صاعقه

های آسمان را به راه انداخت و من هنوز هم امید ای که اشکصاعقه
بار، دالرآم را در پنگال انکانتو نجات داده و به من داشتم، خالقم یک

 .ه بود، مطمئن بودم بار دومی هم وجود داشتبازگرداند

 (های سیاهآشامهمان لحظه، جنگل شب، عمارت خون )

 «آیهان »

 

های سفید تخت پنهان شده بود و هنوز به دختری که میان ملحفه
 .چشمانش را باز نکرده بود، چشم دوختم

 .چهره زیبایی داشت و در همان ابتدا نظرم را جلب کرده بود

اش که بالشت پر قوی من را در دست گرفته و به بینی گربه ملوسی
 .چسبانده بود

اش در میان این لباس سفید رنگی بر تن داشت و موهای مواج تیره
 .نشستهمه سفیدی، عجیب بر دل می

به سمتش رفتم و دستم را میان موهای مواجش فرو کردم؛ 
دن با های نرمش را میان انگشتانم گرفتم و مشغول بازی کرابریشم

 .ها شدمآن

 .مانند یک الهه زیبایی، مقابلم به خواب رفته بود

ها توانسته بودم ها بر لبم نشسته بود. پس از ساللبخند پس از سال
 .نشاندهایم میکسی را بیابم که لبخند بر لب

تکان آرامی خورد که دستم را از میان موهایش بیرون کشیدم و 
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 .انگشتان ظریفش را لمس کردم

های سرخش شدم؛ نگاهش متعجب گشود و من مجذوب تیله چشم
 .بود

 .حق داشت، او که شناختی از من نداشت

نگاهش را بر روی تخت چرخاند و سپس چشمانش را به من 
دوخت. شلوارک کوتاهی به همراه یک رکابی توری، بر تن داشتم و 

ا بار بود که کسی رداد اولینزده او نشان میچشمان از حدقه بیرون
 .بیندچنین میاین

 .لبخندی بر رویش پاشیدم که ترسیده بر روی تخت نشست

هایش تعویض نگاهش را به لباس سفید رنگ خودش دوخت. لباس
 .ضوع ترسیده بودکردم از این موشده بود و گمان می

هایش را تعویض کرده بود، اما او از لب گشودم تا بگویم رها لباس
 :من پیشی گرفت

 ی؟ من کجام؟تو کی هست -

 :قبل از آن که بتوانم چیزی بگویم، دوباره لب زد

 من کی هستم!؟ -

شدم، او از من گرش را به چشمانم دوخت. متوجه نمینگاه پرسش
 .پرسید که چه کسی بود! سوالی که خودم نیز از او داشتممی

 :لب زدم های آرام به سمتش رفتم وبا قدم

 تونم کنارت بشینم؟می -

تردید نگاهم کرد، لبخند کوچکی زدم که سرش را به نشان کمی با 
 .تایید تکان داد

 .ای از تخت جای گرفتم و نگاهم را به دستانش دوختمدر گوشه

 .فشردانگشتانش را در هم پیچیده بود و هر لحظه یکی را می

فهمیدن استرسی که داشت، دشوار نبود. دستم را به سمتش دراز 
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ای جمع کرد. دستم را کمی پس گوشه کردم که ترسیده خودش را
اش را زدهتر از قبل، به سمتش بردم، دستان یخبار آرامکشیدم و این

 .میان دستانم گرفتم

نشانی که بر پوست سرد و تقریبا طوسی رنگی داشت. جای نیش
روی گردنش داشت، نشان دهنده ماهیت او بود، اما چه کسی او را 

 نشان کرده بود؟

 .و جفت دیگری داشتاخمی کردم، ا

 .من هیچی یادم نیست -

اش چشم دوختم، لبخند کوچکی زدم و با فکری به چشمان نم گرفته
 :که ناگهان در ذهنم پیچید، لب زدم

 حتی اسمت رو؟ -

 .سرش را به نشان تایید تکان داد

قطره اشکی که از چشمانش بیرون دویده بود را، با انگشت شصت 
 :گرفتم و لب زدم

 .کنیمیه چیزی بخوری، بعد با هم صحبت میبهتره  -

 .سرش را به نشان تایید تکان داد

از جا بلند شدم و از اتاق خارج شدم. در طول مدتی که به خواب 
 رفته بود، به او خون خورانده بودم و عین که اکنون در حالت عادی

 .داد کار درستی کرده بودمبود، نشان می

آشامی که را از دست بدهد؟ خون اشاما چطور ممکن بود او حافظه
دار بود و دور از منطق اش را از دست داده بود، کمی خندهحافظه

 !ذهن یک فرد عاقل

ای که توسط تخته و به همراه سینی غذا داخل رفتم. کنار پنجره
 .کارتن پوشانده شده بود، ایستاده بود

ها چسبانده بودم هایی که بر روی شیشهدستش را بر روی روزنامه
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 :دست کشید و صدایش به آرامی بلند شد

 چرا این پنجره رو پوشوندی؟ از نور خوشت نمیاد؟ -

لبخندی زدم. نگاهش را بر روی لبخندم چرخید و در نهایت منتظر 
 .به چشمانم دوخته شد

تم؛ پرده را کشیدم و او سینی را بر روی میز نهادم و به سمتش رف
 .را به سمت خودم برگرداندم

تونم ازش استفاده کنم، تو هم من از نور بدم نمیاد ولی نمی -
 .طورهمین

 آخه چرا؟ -

 :صدای بلندش در خانه پیچید، آرام لب زدم

 .زنهچون اون به ما صدمه می -

 متعجب نگاهم کرد و حرفی که بر زبان آورد، مانند پتکی بود که بر
 :صورتم خورد

 تونه به ما صدمه بزنه؟خورشید یه نعمته، چطور می -

 :زی تاوانی داشتهایم نشست، هر چیپوزخندی بر لب

 چون ما افراد عادی نیستیم؛ ما اینجاییم، چون انتخاب کردیم، -
انتخاب کردیم تا از روز فراری باشیم و در عوض به شب حکم 

 .فرمانی کنیم

 

***** 

 

پرسید و من ل صحبت بودیم، نامش را میچند ساعتی مشغو
دانستم چه بگویم؟ به دنبال نسبتی میان من و خودش بود و من نمی

 .تنها به گفتن آن که او هم خانه من است، بسنده کرده بودم

 اسمت چیه؟ -
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 .آیهان -

 .هایش به خنده باز شدلبخندی زد و چشمانش نیز به همراه لب

 .اسم قشنگی داری -

 :حواس لب زدمان موهای مواجش کشیدم و بیدستم را می

 .طورتو هم همین -

 .دونم اسمم چیهولی من نمی -

موهایش را بین انگشتانم فشردم و با فکری ناگهانی که در ذهنم 
 :پیچید، لب زدم

 .ایپک -

 :متعجب نگاهم کرد که ادامه دادم

 .اسمت ایپکه -

 :لبخندش جان گرفت. صدایش را با ذوق باال برد

 .واقعا اسم قشنگی دارم -

 .سرم را به تایید حرفش بلند کردم و از جایم برخواستم

سینی که حال خالی از غذا شده بود را، در دست گرفتم و از اتاق 
 .خارج شدم

 .یکم استراحت کن، تا خودم نیومدم دنبالت از اتاق بیرون نیا -

 .بدون ایستادن برای پاسخی از سمت او از اتاقش خارج شدم

به  ا چند دقیقه قبل آمده بود و این را از بوی عطرش فهمیده بودم.ره
سمت نشیمن پا کج کردم و سینی را بر روی میز غذاخوری رها 

 .کردم

 :رها سرش را باال گرفت و با صدای آرامی لب زد

 فهمیدی اون کیه؟ -

سرم را به نشان منفی تکان دادم که از جایش برخواست و به سمتم 
 :آمد
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 .ف بیارمتونم اون رو به حرکنه، من میاومت میاگه مق -

 :پوزخندی زدم و آرام لب زدم

 .ش رو از دست دادهحافظه -

هایش مانند ماهی باز و چشمان گرد شده رها به من دوخته شد و لب
 .بسته شد

 .آشامهاین چطور ممکنه؟ تو گفتی اون یک خون -

 ....دهز هم تبدیل نششاید هنوز کامال تبدیل نشده بوده یا شاید هنو -

رسید، فوراً از با صدای فریادهایی که از اتاق ایپک بر گوش می
جایم برخواستم؛ نگاهم بر روی رها نشست که کنارم به خواب رفته 

توانستم . لبخندی بر رویش زدم و از جایم برخواستم، کاش میبود
 .تنها دقایقی مانند او به خواب بروم

ن اتفاق بودم، او جایم برخواستم. منتظر ای ای کشیدم و ازپوف کالفه
 .یعی بود نتواند به خواب برودآشام بود و طبهم خون

 .درب اتاقش را گشودم و وارد شدم

نگاهم بر روی دخترکی که موهایش را در دست گرفته بود و 
 .زانوانش را به آغوش کشیده بود، قفل شد

 .تریخداد و اشک میخودش را مانند گهواره تکان می

به سمتش رفتم و کنارش نشستم که فوراً خودش را عقب کشید. دهان 
و  باز کرد تا فریادی سر دهد، اما دستانم را در مقابلش باال گرفتم

 :لب زدم

 .آروم باش، چیزی نیست. فقط خواب دیدی -

سرش را به اطراف تکان داد. صدایش گنگ و نا مفهوم از گلویش 
 .شدخارج می

 .نبود خواب نبود، خواب -

تر از قبل کرد و هربار صدایش آرامتنها همین دو کلمه را تکرار می
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 .شدمی

 

 (پا ورقی: اسم*تلفظ: ایَپک *معنی: مانند ابریشم* ریشه: ترکی)

هایی هستند که تمام شب همان  ها، هنگام صبحترین آدمگاهی قوی)
 (!اندرا گریه کرده

 «کیاشا»

 باز هم سنگی و خشن، باز هم خبریدوباره همان آدم قبل شده بودم. 
 .از رحم و بخشش نبود

 .خواستم آن را قبول کنمدانستند دردم چه بود، اما خودم نمیهمه می

کرد، تمامی های عصبی که دستانم را از کنترلم خارج میلرزش
 .نداشت و این یکی دیگر از دردسرهای من بود

 انستم به عمارتتوتاب و توان تحمل این مشکالت را نداشتم. نمی
توانستم به اتاقش بروم نگاه کنم و خاطرات دالرآم را پس بزنم؛ نمی

 .و نبودش را نادیده بگیرم

 .عطر تنش از اتاق و عمارت رفته بود، درست مانند خودش

کرد، در این میان، تنها چیزی که به روحم آرامش را تزریق می
از خود جدا ه حتی برای یک لحظه آن را بند ظریفش بود کگردن
 .کردمنمی

بر روی تک صندلی که در سالن بود، نشسته بودم. متوجه هومان 
شدم که قصد داشت به سمتم بیاید، اما مسعود با عقب راندن او 

 .ایستادکرد و مقابلش میچیزی را بیان می

از جایم برخواستم و به سمتشان رفتم. هومان با دیدن نزدیک رفتن 
پیچید و صدایش به هنوز هم نطق می من سکوت کرد، اما مسعود

 :رسیدآرامی بر گوشم می

خوام حرفی بهش بزنم، هنوز وقتش نیست، تا مطمئن نباشم نمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 447 نودهشتیا کاربر _ مهدیه داوودی سفاک آمر

 

 .کافی آسیب خورده اون به اندازه

دستم را بر روی شانه مسعود گذاشتم که ترسیده به سمتم چرخید. 
 .اش پریدنم دوخت و رنگ از چهرهاش را به چشمانگاه

به هومان  من کنان نامم را به زبان آورد. نگاه از او گرفتم و -من
دوختم. پیراهن سرخی به تن داشت و جلیقه چرم زیبایی از روی آن 

هایش ریخته بود و سر پوشیده بود. موهای بلندش را بر روی شانه
 .اش بسته بودبند سرخی بر پیشانی

 چی شده؟ -

ل ی را با یکدیگر رد و بدسوالم را بیان کردم. هومان و مسعود نگاه
 :کردند و در آخر این هومان بود که لب گشود

کنیم به دالرآم مربوط ما یک چیزی پیدا کردیم که... که فکر می -
 .باشه

زد. نگاهم را بین مسعود و هومان چرخاندم  جوانه امید در قلبم ریشه
 :و لب زدم

 .نشونم بده -

ا رمسعود فوراً مقابل راهم هومان به نشان تایید سر تکان داد، اما 
 :گرفت

 صبر کن کیا، ما هنوز مطمئن نیستیم. اصال ممکنه هیچ ربطی به -
 ...هادونی که اونها باشه، میدال نداشته باشه و لباس یکی از گرگ

 :هایش گذاشتممیان حرفش پریدم، دستم را بر روی لب

ونم هیچ تحتی اگه ربطی به دال نداشته باشه، باید ببینمش؛ نمی -
 .سری رها کنم-چیزی رو سر

 .دستان لرزانم را درون جیب لباسم فرو بردم

 .مشت شدن دستان مسعود را دیدم و چیزی دم نزدم

 :پشت سر هومان از عمارت خارج شدم
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 جا بیای؟خوای تا اونجا اسب نداریم، چطور میاین -

 .ریمبه راحتی، با جادو می -

دست هومان داشته باشم، مسعود  قبل از آن که فرصتی برای گرفتن
بار هر سه ما به مکانی که هومان گفته نیز کنارمان ایستاد و این

 .بود، منتقل شدیم

 دستا لرزانم را از بین دستان هومان و مسعود بیرون کشیدم. نگاهم
را یک دور در اطراف چرخاندم و با یک نگاه متوجه شدم کجا 

 .هستیم

طور ها و همینمیان ما و انسان طرف بودیم؛ مرزیدر منطقه بی
 ...های سیاهآشامخون

 :نگاهم را به هومان دوختم و لب زدم

 بگو چی پیدا کردین؟ -

اهی هومان به سمتی قدم برداشت، به دانبالش به راه افتادم و هر از گ
نگاهم بر روی چند تن از افرادمان که هنوز هم به دنبال چیزی 

 .افتادگشتند، میمی

اد که دن هومان، قدم بعدی را برنداشتم و نگاهم به افرادی افتبا ایستا
کردم که مسعود شان میها بودند. متعجب نگاهزدن طنابدرحال گره

 :لب زد

ها شده و بهمون داخل گودال چند تا لباس هست؛ شاهین متوجه اون -
 .ها رو بیارهخبر داده، حاال هم داوطلب شده تا بره پایین و اون

یتاً پسر جوانی که به تازگی تبدیل شده بود افتاد، شاید نها نگاهم به
 .بیست سال داشت

شان رفتم. شاهین درحال بستن سر طناب بر لبخندی زدم و به سمت
 .دور کمرش بود

اش نهادم و دست دیگر را برای گشودن طناب دستم را بر روی شانه
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 .پیش بردم

 :کردمتعجب نگاهم می

 قربان؟ -

 .بر زبان آورده بودنامم را سوالی 

 :زدمطناب را کامال از دورش گشودم و لب

 .تو کسی نیستی که باید اون پایین بره -

قبل از آن که کسی فرصتی برای سوال دیگری داشته باشد، طناب 
را بر دور مچ دستم پیچیدم و به سمت دهانه گودال بزرگی که 

 .مان بود، رفتمرویروبه

 .خواهم خودم این کار را انجام دهمهمه متوجه شده بودند که می

چشم به گودال دوختم؛ قطر دهانه گودال حدود سه متر بود و بخش 
 .عظیمی را به خود اختصاص داده بود، گویا زمین دهان گشوده بود

 دونه اونجا چی در انتظار ماست؟کیا تو نباید پایین بری، کی می -

 م، حق با او بود،نگاهم را به مسعود که این حرف را زده بود دوخت
 ...اما

دونیم چی در حرفت درسته، اما دقیقا به همین دلیل که نمی -
کدوم از شما تونم روی جون هیچانتظارمونه، باید خودم برم؛ من نمی

 .ریسک کنم

بار بدون درنگ، قدم یک از آنها دریافت نکردم و اینپاسخی از هیچ
 .بلندی برداشتم و داخل گودال پریدم

 .های درختانی افتاد که از دل خاک بیرون زده بودنده ریشهنگاهم ب

تابید، اما همان مقدار کم هم کافی بود. به سمت نور کمی داخل می
 .ها آویزان مانده بود رفتمهایی که بر روی یکی از ریشهلباس

نگاهم را چند دور در اطراف چرخاندم، شاید این تنها یک نقشه 
 .دبرای به دام انداختن من بو
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 به آرامی دستم را بلند کردم و پیراهن کاربنی رنگی که آخرین بار
 .در اتاق، بر تن دالرآم بود را برداشتم

 .کمی به اطراف نگاه کردم، هیچ خبری نشده بود

بار مینی روسری و شلوار مشکی رنگش نفس راحتی کشیدم و این
 .را هم برداشتم

 .بو کشیدمام نزدیک کردم و عمیق ها را به بینیلباس

داد و من عجیب های خودش بود؛ هنوز بود عطرش را میلباس
 .دلتنگ بودم برای بوی تن دخترکی که دنیایم شده بود

ها را در دست دیگرم گرفتم و رو به بیرون گودال فریاد زدم، لباس
 .منو باال بکشید

 .هنوز چندی نگذشته بود، طناب به سمت باال کشیده شد

 سمت باال کشیده شدم و پس از چند دقیقه، نگاهمبه همراه طناب به 
 .در چشمان نگران مسعود دوخته شد

چشمانش را به من دوخته و دستش را برای کمک به سمتم دراز 
 .کرد

چ انگشتانم را بر دور مچ دستش پیچیدم که هم زمان انگشتان او هم م
 .دستم را اسیر کرد

ان مسعود را پس خواستم دستتوانستم، اما نمیبدون کمک هم می
 .بزنم

نگاهم به درختانی که هرکدام با فاصله چند متر از دیگری قرار 
های خشک شده و سیاه بود؛ گرفته بودند، افتاد. زمین پر از برگ

ها و های تازه و سبز نبود و تمام زمین با برگخبری از علف
 .ها تزئین شده بودریشه

بود. برای یک لحظه قدر سیاه پوزخندی زدم؛ زندگی من هم همین
همه درخت و برگ نگاهم بر روی تک بوته گل رزی که در میان آن
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جوانه زده و گل زیبایی را به طبیعت هدیه داده بود، نشست؛ لبخند 
 .هایم نشستبر روی لب

های زندگی من بود؛ دالرآم هم مانند همین رز سفید، در میان سیاهی
ام هدیه داده بود، بر زندگی آمده بود و با آمدنش طراوت و زیبایی را

 ....اما حیف که من قدر روزهای بودنش را ندانسته بودم

م و تمام افکارم، حتی به یک دقیقه هم نکشیده بود. قدم بلندی برداشت
 .پایم را لبه دهانه گودال قرار دادم

دستم را از دست مسعود بیرون کشیدم و توجهی به مسعود که 
 .کردمدر دست داشتم قفل شده بود، ن هایی کهنگاهش بر روی لباس

ام به سمت تک درختی که آنجا بود رفتم و نفس حبس شده در سینه
 .را بیرون فرستادم

 .ها را مقابلم بر روی زمین گذاشتمبر درخت تکیه کردم و لباس

 !مده بوددانست چه بر سر دلبرکم آخدا می

 .کسی شده بودبود یا در جنگل گرفتار  در آن آبی پهناور جان داده

 .دودل و نامطمئن از همه چیز از جایم برخواستم

ها مهم گردین؛ منطقه انسانهر روز یه نقطه از جنگل رو می -
کنید، فقط شید. قانون شکنی نمینیست، اما داخل جنگل سیاه نمی

 .گردیدمی

 .صدای همه افراد بله و چشم گویان بلند شد

جای انتخاب این زندگی، برای کم آورده بودم؛ کاش همان ابتدا به 
بار دوم هدفی که به دنبالش رفته و به آن رسیده بودم را دنبال 

 .کردممی

 .با فکری که در سرم پیچید، نگاهم را به مسعود دوختم

ود بمقابلم ایستاده بود و روسری دالرآم را در میان انگشتانش گرفته 
 .و بر صورتش چسبانده بود
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 :اش را گشودزدهچشمان نم

 .هنوز هم بوی اون رو میده -

 .سرم را به نشان تایید تکان دادم

 :آرام لب زدم

یه فکری دارم ولی برای انجامش نیاز به چیزی دارم که هیچ  -
 .و ندارهرآشامی اجازه دست زدن بهش خون

. روسری را بر روی دیگر نگاه مسعود بر رویم سنگینی کرد
 :ها قرار دادلباس

 سرته؟دوباره چی تو  -

 .چیزی که مطمئنم جواب میده -

ها را در دست گرفتم، نفس عمیقی کشیدم از جایم برخواستم و لباس
بار در خاطرم ثبت کرده بودم، و به سمت مکانی که برای آخرین

 .دویدم

کردم، اما دیگر حضور دو نفر دیگر در کنارم را احساس می
 .خواستم بایستمنمی

 .شدمیاین ماجرا باید ختم به خیر 

مرگ یک بار و شیون یک بار! صدای بلند مسعود که نامم را فریاد 
 .زد، من را مجاب به ایستادن کرد

سرعتم را کم کردم که هر دو نفر به من رسیدند، مسعود و بهمن 
 .بودند

 :ای کشیدم و نگاهم را به مسعود دوختم که لب زدپوف کالفه

 .مونیممقصد کجاست؟ اگه ندونیم، ممکنه ازت جا ب -

 .شممیرم پیش گله امیر، باید از جایی که به خاطر دارم، مطمئن ب -

 .ها بلند نشددیگر صدایی از هیچ یک از آن

ها بلند نشد. به راهم ادامه دادم و تمام یک از آندیگر صدایی از هیچ
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 .ترساندمدت افکارم را کنار میزدم، افکاری که من را می

ها، ایستادم. سرش منطقه گرگینه با دیدن دانیال درست در ورودی
 .راباال گرفت و با دیدنم، ترس در نگاهش نشست

قدم آرامی به سمتش برداشتم که با صدایی که به سختی به گوشم 
 .رسید، لب زدمی

 .دونست که میایاون می -

 :ه سخن گشوددوباره لب ب که چیزی بپرسم،قبل از آن

 .دنبالم بیا، متنظرته -

که  چه کسی منتظر آمدن من بود. دانیال مانند کسیشدم متوجه نمی
 .کردمسخ شده باشد، آرام به سمت خانه امیر حرکت می

توانستم افرادی که بر دور خانه امیر حلقه زده حتی از دور هم می
 .بودند را ببینم

 .شداد بیشتر میرفتیم، همهمه افرهرچه جلوتر می

له، بیش از پیش اعضای گگفت و دو دستگی میان هر کس چیزی می
 .آمدبر چشم می

خیال چشم از دیگران گرفته و نگاهم را به مسیری دوختم که به بی
 .کردمدنبال دانیال طی می

نگاهم به چشمان آشنایی که بر من دوخته شده بود، افتاد و متعجب 
 !در جایم ایستادم. حال فهمیده بودم چه کسی برگشته بود

ها اش، تنها همان چشمدوختم که از چهره نگاهم را به چشمان مردی
 .برجای مانده بود

ی سکوت باال گرفت. چند نفری که در اطرافش دستانش را به نشانه
مشغول به صحبت بودند، لب بستند. لبخندی بر رویم پاشید که تنها 

 .های بلندش آشکار شدیش و سبیلرهایش از پشت شکل لب

آرامش بلند شد و ما را به  بدون حرفی به او چشم دوختم. صدای
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 :اش دعوت کردداخل خانه

 .ای گفتن هستهای زیادی بربهتره داخل بریم، حرف -

 .درب را گشود و منتظر به ما چشم دوخت

هایی که کردم سوال. در تمام مدت سعی میبدون حرفی داخل رفتم
پیچید را سامان دهم تا در نهایت بتوانم به درستی از او در سرم می

 ...جویای دلیل باشم

ای که در رأس جایی که ایستاده بودم قرار داشت، به سمت کاناپه
رفتم و بر روی آن جای گرفتم. مسعود و بهمن نیز کنارم نشستند و 

ی بشاش و مرتب های مردی دوختیم که از چهرههرسه چشم بر لب
 .قبلش، چیزی باقی نمانده بود

 .رش را زیر انداختس مان بر روی تک صندلی نشست ومقابل

 .خواستم خودش لب به سخن باز کندمنتظر به او چشم دوختم، می

 .خودش اعتراف کند و بگوید دلیل کارهایش چه بوده

 :چندی طول نکشید که لب گشود

روز آخری که دیدمت از سفر دور و درازت برگشته بودی،  -
خوب . یادمه دآلرام حالش همراه با دختری که انتخابش کرده بودی

 .نبود، برای همین، برای صحبت نایستادی

آن روز را به خوبی به خاطر داشتم. با کمک هومان توانسته بودیم 
 .با وسیله جادو، به عمارت بازگردیم

 دآلرام هنوز هم در آغوشم بود و تنها هر از گاهی چشمانش را نیمه
 .دوختام میکرد و در چهرهباز می

ه او چشم دوختم. من به دنبال این سرم را تکان دادم و دوباره ب
خواستم بدانم در تمام این مدت در کجا ها نیامده بودم، تنها میحرف

 .بردبه سر می

خب فردای همون روز، اتفاقی برام افتاد؛ اتفاقی که من، من اصال  -
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 !انتظارش رو نداشتم

هایش را جای هایم را تیز کردم تا حتی یک واو از حرفگوش
 .نیندازم

د رفته بودم توی جنگل، اختیاری از خودم نداشتم و این گرگم بو -
کشوند. اولش ترسیده بودم ولی... ولی که من رو به اطراف می

 .ی ترسم فرو ریختوقتی درخت مقدس رو دیدم، همه

که مادر طبیعت او را نگاهش را باال آورد و در چشمانم دوخت. آن
یزی در این میان بود که فرا خوانده بود، زیاد عجیب نبود؛ اما چ

 .گونه امیر را منقلب کرده بوداین

جا رفته ولی وقتی اولش فکر کردم گرگم برای گرفتن آرامش اون -
 ...با مادر طبیعت یکی شدم

 :ام دوخت و آرام زمزمه کردبار در چشمان گرد شدهنگاهش را این

 .کردمفهمیدم اشتباه می -

-یش نیامده بود، نه بعد از پدربیش از صدسال بود که این اتفاق پ
تری از پدربزرگ امیر، مردی مقتدر و توانا، که بر گله بزرگ

کرد در دست داشت؛ البرز مرد ای که هم اکنون امیر اداره میگله
 .بزرگی بود

چشم بستم و اتفاقات را در کنار هم چیدم، حتی لب گشودن امیر هم 
 .بسازم را مختل کند نتوانست این آرامشی که سعی داشتم برای خود

های راستش اون روز، زن زیبایی رو دیدم که عجیب شباهت -
ود. بخیلی متفاوت -زیادی به مادرم داشت، اما صداش خیلی

هایی رو نشونم داد که من از ادامه مسیری که درش بودم صحنه
ای که از من افتاد، تو هرگز کینهای که اگه اتفاق میترسیدم؛ صحنه

 .کردیاموش نمیداشتی رو فر

هایش دوپهلو و نامفهوم بود. نگاهم را به مسعود و بهمن حرف
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 .ها هم مانند من به ستوه آمده بودنددوختم، آن

 بگو چی دیدی امیر؟ -

ن من خودکشی دآلرام رو دیدم! افتادنش از پرتگاه. قرار بود او -
جا باشم، اما مادر طبیعت با نشون دادن آینده به من، شب من اون

سعی داشت چیزی رو بهم بفهمونه که من همه چیز رو اشتباه 
 .برداشت کردم

کرد، ماجرا قدر که امیر صحبت میجا چه خبر بود؟ چرا هر چهاین
 شد؟بیش از قبل پیچیده می

 :چیزی نگفتم و منتظر به او چشم دوختم

من دیدم که دآلرام خودش رو پایین انداخت، نتونستم اون رو  -
 .کردی من قاتل اون هستمکر میبگیرم و تو ف

 .اش حبس کردای آن را در سینهنفس عمیقی کشید و چند دقیقه

 از ترس این اتفاق، من اون شب با تمام میل درونی که به رفتن -
 داشتم، پیش درخت مقدس رفتم. مادر طبیعت بهم گفت باید به جای پا

دیگه خیلی  کردم، اما... اماپس کشیدن، برای نجات دآلرام تالش می
 .دیر بود

ترسید، شاید اکنون خون جلوی چشمانم را گرفت؛ اگر این احمق نمی
 .جا بوددآلرام این

 :با خشم از جایم برخواستم که امیر هم فوراً بلند شد

تونم انجام بدم، اما گوش بده کیا، من سعی کردم هر کاری که می -
ادر طبیعت به عقب ببرم؛ برای همین از م تونستم زمان رونمی

 .درخواست کردم اتفاقی که افتاده رو بهم نشون بده

 :فریادی از خشم کشیدم

بگذار من بگم چه اتفاقی افتاده امیر، دآلرام مرده؛ کسی که برای  -
ها، بهش عالقه داشتم. قول داده بودم مواظبش اولین بعد از سال
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 .باشم، اما اون دیگه نیست

 :میان ما سه نفر چرخانددور لبخندی زد و نگاهش را یک

شناسه و بدتر از اون نمرده، فقط دیگه هیچ کدوم از ماها رو نمی -
 ...همه این که

 :سرم را تکان آرامی دادم تا ادامه دهد

چه های شخص درستی نیست، باید نجاتش بدی، هراون توی دست -
 ...زودتر

 اون کجاست؟ -

 .ان جاری کردمسعود بود که این دو کلمه را به آرامی بر زب

 :های امیر چشم دوختمخوشحال و منتظر به لب

 .نمی دونم -

 متعجب به او نگاه کردم. همین چند دقیقه قبل خبر از مکان ناامنی
 !داند؟گفت نمیداد و حال میکه دآلرام در آن بود می

 چه طور امکان داشت؟

بار بهمن لب گشود و درست همان سوالی را پرسید که من در این
 :ن داشتمذه

 !دونی؟تو اآلن گفتی جاش امن نیست، حاال چه طور نمی -

 :امیر چشمانش را به من دوخت

طور پیداش کنی! گفت به دونی چهمادر طبیعت گفت، تو می -
 .مسیری که انتخاب کردی اعتماد کن

هایم نشست. سرم به یاد تصمیمی که داشتم افتادم و لبخند برروی لب
 :ن دادم و لب زدمرا به نشان تایید تکا

 .می دونم ولی برای انجامش به کمکت نیاز دارم -

 .از جایم برخواستم و امیر نیز به دنبالم از جایش برخواست

 :لبخند زد و این بار پاسخ داد
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 .کنمزنم، کمکت میبار جا نمیمطمئن باش این -

لبخندی برلب نشاندم. گفته بودم خالقم بار دیگر دلبرکم را باز 
کردم به این زودی خبری از اند، اما حتی فکرش را هم نمیگردمی

 .سالمتی او به دستم برسد

چشم بستم و با نفس عمیقی که مدت کوتاهی در سینه حبس کردم از 
 .خانه بیرون زدم

***** 

 

به ظرف چوبی که اکنون پر از آب شده بود و در دستان امیر بود، 
 .چشم دوختم

توانستم ؛ نمیکار را انجام دهم توانستم خودم آنافسوس که نمی
 .دستانم را به آب مقدس بزنم و کاری که باید را انجام دهم

جعبه کوچکم را از جیب پیراهنم بیرون کشیدم، تمام لباس هایم را 
 .سیاه رنگ انتخاب کرده بودم

 .پوشیدمکردم، رنگ دیگری نمیتا زمانی که دلبرم را پیدا نمی

میر رساندم. کار ادم بلندی خودم را به ای کشیدم و با قپوف کالفه
ساده ای نبود و برای انجامش به کمک هومان نیاز داشتم. حضور 

توانستم از هومان درخواست زد، اما نمیترمه اعصابم را برهم می
 .کنم که او را به همراهش نیاورد

های دآلرام را به دست هومان سپردم. ظرف چوبی که لبالب از لباس
س پر شده بود، توسط امیر بر روی میز کوچکی که آب چشمه مقد

 .مسعود به همراه داشت، گذاشته شد

هایی که همراه با دآلرام قدمی به جلو برداشتم و یکی از گل گلبرگ
های از درخت چیده بودیم را داخل آب انداختم، یکی از همان گلبرگ

 .جادویی
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رام را جدا کرد، دآل ای از پیراهنهومان لبخندی بررویم پاشید و تکه
 .آن را داخل ظرف فرو برد و بیرون کشید

ریخت و هر بار قطرات آب را به شکل یک دایره در اطرافمان می
 .بردپارچه تکه شده را دوباره داخل آب فرو می

هم رسیدن هر دو سر دایره و کامل شدن آن، باد شدیدی در با به
 .مان پیچیداطراف

های درختان را ترین شاخهد حتی عظیمکنار چشمه ایستاده بودیم؛ با
 .کردبه بازی گرفته بود و صدای وحشتناکی ایجاد می

کندند و به شدند و از شاخه دل میهایی که هریک تسلیم میبرگ
مان پخش شده شدند، در اطرافهای رقصان باد سپرده میدست
 .بودند

 .نفس عمیقی گرفتم و محکم در جایم ایستادم

شد و ابرهای سیاه در دل آسمان جاخوش ار میآسمان تیره و ت
 .کردندمی

 .مسعود و بهمن در دو سمتم ایستادند

امیر ترسیده قدمی به عقب برداشت، اما صدای فریاد هومان او را 
 :متوقف کرد

 .از حلقه خارج نشید -

هایش را به حلقه چشم دوختم و کمی جلوتر ایستادم. مسعود دست
کرد. پیراهن سرخ رنگش اطراف نگاه میمشت کرده بود و مدام به 

خاطر باد، به اندامش چسبیده بود. با برخورد اولین صاعقه درست به
 .ای که در آن ایستاده بودیم، برروی زمین پرتاب شدمبا مرکز دایره

سر بلند کردم؛ همه غیر از هومان که حال دستانش را رو به آسمان 
 .دباال گرفته بود، نقش بر زمین شده بودن

 .برخورد صاعقه دوم، مصادف با بارش شدید باران بود
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دستم را بر روی صورتم گرفتم تا از خیس شدن آن جلوگیری کنم، 
 .کردنداما هیچ یک از قطرات با من برخورد نمی

نگاهم را به حبابی که توسط قطرات باران در اطرافمان تشکیل 
 !رش کمی مشکل بود، اما حقیقت داشتشد دوختم؛ باومی

 .مسعود و بهمن از جایشان برخواسته و به سمتم آمدند

 :به سمت هومان رفتم و بلند رو به آسمان فریاد زدم

 .جایی که دآلرام هست رو بهم نشون بده -

هیچ اتفاقی نیوفتاد. نگاه همه برروی من بود و نگاه من برروی 
 .هومان

 :صدای هومان در میان صدای باد و باران در گوشم پیچید

 .برخورد سومین صاعقه درخواستت رو تکرار کن با -

 .سرم را به نشانه تایید حرفش تکان دادم

نگاهم را به آسمان دوختم و منتظر ماندم. نوری که قلب آسمان را 
بار فریاد بلندم، شکافت و تا انتهای زمین کشیده شد را دیدم و این

 :قلب آسمان را لرزاند

 !جای همسرم رو به من نشون بده -

عد بر روی حباب تشکیل شده فرود آمد و اینپبار گویا تمامی ر
 !نداشت. حباب مانند یک طلق محافظ، صاعقه را در خود جذب کرد

 .شدهمه شکه شده بودیم و صدایی از هیچ کس خارج نمی

شدند و هر لحظه صاعقه و قطرات آب، با یکدیگر ترکیب می
 .دشتر میگیری بود، واضحصحنهپای که درحال شکل

نگاهم بر روی دخترکی که با موهای مواج و لباس صورتی 
وار جمع شده بود، نشست. لبخند آمد تا رنگی برروی تخت، جنینکم

هایم کند، اما با نشستن دستی مردانه بر روی خودش را میهمان لب
 .موهای دلبرکم، اخم جایگزینش شد
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؟ چه کسی بود که به خود جرأت نوازش دلبرک من را داده بود
قدر گذشته بود که داد؟ مگر چهطور این اجازه را به او میدآلرام چه

 !به او اعتماد کرده بود؟

چشمانش را گشود و لبخند زد، اما نگاه و لبخندش برای من نبود. 
چرخید که از روی دآلرام کنار رفته و بر روی تصویر گویا می

 .هایش رسیدرام باال رفت و تا لبآ-ای افتاد؛ آراماندام مردانه

دیر منتظر بودم تا چهره فرد را ببینم. منتظر بودم و باز هم گویا تق
 .دادسر جنگش را با من آغاز کرده بود که به انتظارم پایان نمی

ی فردی تصویر کمی باالتر رفت و حال من بیش از نیمی از چهره
 .دیدمکه دآلرامم را در کنارش داشت می

عهد کرده بودم اگر او را ببینم،  دستانم مشت شده بود و با خود
های سفیدی که برای دآلرام به نمایش گذاشته بود را خورد دندان

 .کنممی

هایش نیش هایش، نگاهم را تیز کردم؛ اگر دندانبا فکر به دندان
ها به دنبال دال بگردم و اگر آشامدانستم باید درمیان خونداشت، می

 ...نداشت، او یک انسان بود

ی مهیبی که در فضا پیچید، حباب ترک برداشته و سپس با صدا
 !متالشی شد

مان تمام شده بود و متعجب نگاهم را در اطرافمان چرخاندم. وقت
 .من باز من مکان درستی از دآلرام پیدا نکرده بودم

فریادی از سر خشم کشیدم؛ فریادی که در دل جنگل پیچید. خشمگین 
دوم، مصادف با نشستن دست دستم را بر زمین کوبیدم و فریاد 

 .هایم شدمسعود بر روی شانه

ام را کنار به سمتش چرخیدم و برای اولین بار، غرور مردانه
گذاشتم! شکستگی قلبم، باعث فریادی بود که در سینه مسعود خالی 
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ها را به تک آن-زد و مسعود تکشد؛ دستانی که خشمگین مشت می
 .خریدجان می

شنیدم که هردو سعی در آرام کردن من می صدای مسعود و امیر را
 .کردداشتند، اما آتشی که به جان قلبم افتاده بود، فروکش نمی

 :صدای بهمن آرام اما واضح، در گوشم طنین انداخت

 کنم؟شما هم متوجه شدین کجا بودن یا من اشتباه می -

ام حبس شد و سرم را از میان دستان مسعود بیرون صدایم در حنجره
های زد و دستانم باز هم دچار لرزشهایم نبض میدم. شقیقهکشی

 .عصبی شده بود

 :فوراً از جایم برخواستم و به سمت بهمن حجوم بردم

 بگو، بگو کجا بود؟ -

شد، اما صدایی از دهانش خارج هایش مانند ماهی باز و بسته میلب
 .شدنمی

 .ِد حرف بزن لعنتی -

 :و او را به سمت خودم کشیدم گرفتمی پیراهنش را بین انگشتانم یقه

 .جن... جنگل... جنگل سیاه -

قدر هم که قدرتمند دنیا بر دور سرم چرخید؛ امکان نداشت! هر چه
ها های سیاه مقابله کنم. هر یک از آنآشامتوانستم با خونباشم، نمی

 .به تنهایی پنج تن از ما را حریف بودند و این اصال خوب نبود

کردم؛ بار بر سرم کوبیدم. باید کاری میام را چندینشدهدست مشت 
 !جا زندانی نبودداد دآلرام در آنتصویری که دیده بودم، نشان می

دل   پوزخندی بر روی صورتم نشست. دلبرکم به کسی غیر از من
ای که ابراز زد چه شده بود؟ عالقهداده بود، پس آن عشقی که دم می

زد و با خند میرا به مردی جز من لبکرد کجا رفته بود؟ چمی
 کرد؟شان میها سرازیر بود، نگاهچشمانی که محبت از آن
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 :به سمت بهمن چرخیدم و لب زدم

 ه بودن؟ها توی جنگل سیااز کجا می دونی اون -

. به سمت بزاق دهانش را بلعید و نگاهش را به مسعود دوخت
 !من چشم گرفت مسعود چرخیدم که فوراً نگاهش را چرخاند و از

بار به سمت مسعود رفتم. پاک بهمن را به عقب هل دادم و این
حضور امیر و ترمه و هومان را فراموش کرده بودم. تنها 

کرد خواستم دآلرام را پیدا کنم و سر مردی که او را نوازش میمی
 .از بدنش جدا کنم

چانه مسعود را میان انگشتانم گرفتم، سرش را به سمت خودم 
 :اندم. نگاهش ملتمسانه در چشمانم نشستچرخ

کیا، بگذار خودم پیداش کنم؛ بعد بهت قول میدم هردوشون رو  -
 .تحویلت بدم

 :هایش تکان دادمسرم را به نشان نفی حرف

 دونید اون توی جنگل سیاه بود؟بگو مسعود، بگو از کجا می -

کلبه دقیقا  جا رو دیدیم؛ البته از دور. مطمئن نیستم، اماقبال اون -
های پوشیده شده با همون کلبه بود، با همون رنگ دیوارها و پنجره

 !روزنامه

 :خوبه آرامی زمزمه کردم و نگاهم را به مسعود دوختم

 .نشونم بده -

تونم مینه کیا، این بار نه، تو باید بمونی و منتظر خبر ما باشی؛ ن -
هر روز دارم دوباره بهت امید بدم و درنهایت ناامیدت کنم. من 

بینم؛ وقتی هات رو میبینم، نبض شقیقههات رو میلرزش دست
 .گم، دلیل بر ندیدنم نیستچیزی نمی

قدمی به عقب برداشتم، دستانم را مشت کردم، حق با او بود؛ من 
خیال این توانستم بیبیش از حد درگیر مشکالتم شده بودم، اما نمی
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 .یک مورد شوم

شد و در دستان گرمی نشست. نگاهم در دستم از پشت سر کشیده 
لبخندی زد و صدایش را با ناز بلند  چشمان سبز رنگ ترمه نشست

 :کرد

گردونم عمارت، شماهم برید جایی که فکر من کیا رو برمی -
 .کنید اون دختره هستمی

مان آمد و دست قبل از آن که چیزی بگویم، هومان نیز به سمت
 .گرفت دیگر ترمه را میان انگشتانش

 لحظه بعد در عمارت ایستاده بودیم. با این که خودم نیز قصد آمدن
به عمارت را داشتم، اما عصبی صدایم را باال بردم و روبه ترمه 

 :لب زدم

 .گیریبار آخرت باشه برای کارهای من تصمیم می -

ای که بر لب چسبانده بود را متعجب به سمتم چرخید و لبخند مسخره
را به هومان داد و آرام و درحالی که سعی  پاک کرد. نگاهش

 :دهد، لب زد کرد خودش را مظلوم نمایشمی

 ...کردمولی من فقط نگرانت بودم، فکر نمی -

 .میان کالمش پریدم و با قدمی بلند خودم را به او رساندم

گردن ظریفش را میان انگشتانم گرفتم و فشاری بر آن وارد کردم. 
ور مچ دستم درفت و دست هایش را بر اش روبه کبودی میچهره

 .حلقه کرده بود

هایش را . تکان خوردن لبهایم نشستدست هومان بر روی شانه
هایم را کر کرده بود که کالمش را دیدم، اما خشم گوشمی
 .شنیدمنمی

 :فریادی سر دادم و لب زدم

سعی کن به پر و پای من نپیچی ترمه، زمانی که جون آنا رو  -
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جا بودی؛ دیده بودی چه اتفاقی افتاد، اما سکوت تو هم اونگرفتم، 
کردی، حاال هم سکوت کن. هر بالیی که سر دال اومده باشه، مقصر 

 .اصلی تویی

هومان باالخره موفق شد دستانم را از گردن ترمه جدا کند. صدایش 
 :را باال برد و مانند من فریاد زد

ضوع هیچ ربطی به ترمه موگی کیا؟ دال رفته، این چرا چرت می -
 .نداره

اش کوبیدم و پوزخندی به مرد مقابلم زدم، با دست بر کف سینه
 :صدایم باال رفت

خاطر این دختر به من شک کرد. ربط ربط داره، چون دال به -
های دال، توی اتاقش کشید؛ اون داره، چون اون من رو جلوی چشم

 .بینهدونست دال داره میمی

مت ترمه چرخاندم و درحالی که انگشت اتهام را به نگاهم را به س
 :سمتش گرفته بودم، لب زدم

ای بیش نیستی، زنی هستی که هیچ ارزشی برای من تو عجوزه -
 .نداره

رفت تا از چشمان ترمه فرو بریزد، هیچ ارزشی برای اشکی که می
 :من نداشت. هومان ناباور نگاهش را به ترمه دوخت و لب زد

 ...ه من، تو به من... تو بنداره این امکان -

 .حرفش را ادامه نداد و نگاهش را با انزجار از ترمه جدا کرد

ترمه فوراً از جایش برخواسته و به سختی قدمی به سمت هومان 
برداشت؛ صدایش همراه با بغضی که در گلویش نشسته بود، در 

 :سالن عمارت پیچید

 .بذار برات توضیح بدم -

سر داد، نگاهم را به سمتشان کشید. ترمه موفق  فریادی که هومان
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شد هومان را ها ختم میشده بود در ورودی راهرویی که به اتاق
 :متوقف کند. صدای بلند هومان در عمارت پیچید

ی تو به من دروغ گفتی. تو یک احمقی، درست مثل خواهرت تشنه -
 !قدرتی هستی که لیاقتش رو نداری

ریخت. دستانش را به نشانه آرام بودن اشک از چشمان ترمه فرو 
 :باال گرفت

 .من دروغ نگفتم، بذار برات توضیح بدم -

نفس کالفه هومان در صورت ترمه رها شد. سرش را کمی 
 :ام، اما واضح بلند شدتر برد و صدایش آرنزدیک

باید همون روزی که فهمیدم خواهرت یک خیانت کاره، تو رو هم  -
ی افراد، زدم! تمام مدت به همها اون دار میخون بودن ببه دلیل هم

تو رو خواهر خودم معرفی کردم تا کسی قصد جونت رو نداشته 
باشه. تو از خون سلطنتی نبودی، اما من به تو مقام سلطنت رو 

 .دادم

گه نبود، من فقط هومان گوش بده، هیچ چیز اون طوری که کیا می -
 .ی از اون دختر کم ندارمخواستم ثابت کنم من چیزخواستم، میمی

 !های زنانه خواهرت رو به مرگ کشوند، حاال هم تو روحسادت -

دست هومان بر روی پیشانی ترمه نشست، قبل از آن که فرصتی 
 برای انجام کار داشته باشد، ترمه فریادی کشید و خودش را بر روی

 .زمین انداخت

ینی دوختم که قدمی به سمتشان برداشتم و نگاهم را به هومان خشمگ
 .حتی رغبتی برای نگاه کردن در چهره ترمه هم نداشت

 :آرام به سمتشان رفتم و لب زدم

 اون چه دروغی گفته؟ -

کرد ترمه ملتمسانه نگاهش را به هومان دوخت، شاید درخواست می
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که هومان چیزی نگوید، نگوید تا من هم فکر انتقام بدتری از ترمه 
 .نباشم

ان هیچی تکان داد و سپس دستش را بر دور هومان سرش را به نش
های ترمه پیچید، او را به سمت باال کشید و دست دیگرش را شانه

 .بر روی پیشانی او نهاد

ه یک بیا به قوانین سلطنتی. مجازات تو مرگه ترمه، اما من تنها ب -
ز ادلیل به تو اجازه مبارزه میدم؛ اگر جان سالم به در ببری، جادو 

تونی مانند یک انسان عادی به زندگی نکبت شه و مییتو گرفته م
 .بارت ادامه بدی

برداشته شدن دست هومان از روی پیشانی ترمه، مصادف شد با 
 .نشستن مارکی که بر روی پوست ترمه هک شده بود

 .ترمه دستانش را بر روی صورتش گذاشته و جیغ بلندی کشید

قدری که لبخند را بر فریادهای دردناکش برایم خوشایند بود، به 
 .هایم آورده بودلب

هومان دستش را دوباره بر روی سر ترمه گذاشت و در یک لحظه 
 .ترمه ناپدید شد

 :صدای هومان در گوشم پیچید

 .متأسفم که باعث دوری تو از همسرت، یکی از افراد من بود -

 :سرم را به آرامی تکان دادم و لب زدم

پیدا کنم، این موضوع رو کامال  دیگه مهم نیست، وقتی دال رو -
 .کنمفراموش می

ای که ترمه خواهد من باید برگردم پیش مردمم، بعد از مبارزه -
جا میام تا خبرهای جدید رو بهت بدم و از پیدا شدن داشت، به این

 .دآلرام مطمئن بشم

 .خورداش زدم؛ او همیشه سنگ اعتمادش را میلبخندی بر چهره
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 :هد برود، لب زدمقبل از آن که بخوا

 مبارزه اون با چه کسیه؟ -

 :سرش را باال گرفت و تنها یک کلمه بر زبان آورد

 .ولنتاین -

هومان دوباره با استفاده از جادویی که داشت، به سرزمینش 
 .بازگشت

ی به سمت اتاق دآلرام رفتم، اتاقی که هنوز هم خالی از هر وسیله ا
 .دگار داشتبود، اما بوی تنش را هنوز هم به یا

کرد و آرام فاصله دستان دآلرام را لمس کردم؛ ترسیده نگاهم می
هایش حلقه کرده و او را به سمت خود گرفت. دستانم را دور شانهمی

 کرد؟گونه نگاهم میینفهمیدم چرا اکشیدم. هیچ نمی

خواستم دختری درکی از موقعیتی که در آن بودیم نداشتم و تنها می
 .ود عطر تنش را، صدا و نگاهش را ببینمکه مدت زیادی ب

دستش را از میان انگشتانم بیرون کشید و فاصله گرفت، جسم 
 .ظریفش دیگر در حصار دستانم نبود

 .دشهای بلند دور اشکی از چشمش فرو ریخته و با قدم

کرد؟ به خاطر کار چه شده بود که دلبرکم این طور برخورد می
ه کدور شده بود؛ قلبش را شکسته بودم ترمه بود که تا این حد از من 

 .حال شمشیر از رو بسته بود، برای شکستن قلب و غرورم

 به دنبالش دویدم و صدایم را کمی، تنها کمی بلند کردم تا به گوش
 .هایش برسد

 .کردماما او کر شده بود، در مقابل احساسی که برایش آشکار می

دیدم؛ مردی که دستانش نمیاش را دوید که چهرهبه سمت مردی می
را برای به آغوش کشیدن دخترکم گشوده بود و منتظر رسیدن او 

 .بود
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باورش سخت بود، دآلرام از ترس من به کس دیگری پناه برده 
 .ها بود پناهش بودمباشد؛ منی که مدت

دستان مرد دوباره و دوباره بر روی موهای دآلرام نشست. موهای 
کرد و صدای انده بود را لمس میمواجی که اطرافش را پوش

 .رسیداش، به گوش میناواضح خنده

ام و تکان محکمی که بر جسمم وارد با نشستن دستی بر روی شانه
 .شد از جا پریدم

نگاهم در چشمان نگران مسعود دوخته شد. لبش را بر دندان گرفته 
 :و با صدای آرامی لب زد

 دیدی؟رویا می -

 :لب زدمپوزخندی برلب نشاندم و 

 .رویا نبود، کابوس بود -

 :بهمن قدم به داخل اتاق گذاشت و لب زد

 !زدی کیاداشتی لبخند می -

متعجب نگاهم را بینشان چرخاندم. حق داشتم لبخند بزنم، نداشتم؟ 
ها دخترکم را دیده بودم، اما غافل از آن که تنها یک بعد از مدت

 ...رویا بود؛ یک رویای دردناک

 

***** 

 

چیزی که به یاد آورده بودم عجیب بود، اما دردش را با پوست و 
یم را دریده بود و استخوانم احساس کرده بودم. مردی که بازو

 .فریادی که تا گوش آسمان رسیده بود

اش های سیاه زیر چشمانش، چهرهچشمانش به رنگ خون بود و رگه
 .کردتر میرا هولناک
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؛ مطمئن ز این مرد وحشت داشتملرزید، من اهنوز هم دستانم می
 داد؟بودم قصد جانم را داشت، وگرنه چرا باید این کار را انجام می

 .هایم، سرم را باال گرفتمبا نشستن دست سردی بر روی گونه

هایم نزدیک کرد و با صدایی آرامی لب آیهان لیوان آبی را بر لب
 :زد

 .شهاین رو بخور، بعدش قول میدم حالت بهتر می -

 .لیوان را از دستش بیرون کشیدم و الجرعه تمام آب را سر کشیدم

لیوان را بر روی عسلی چوبی کوچکی که کنار تخت بود، گذاشتم و 
ی پنجره دوختم. دلم برای دیدن ی کنار رفتهنگاهم را دوباره به پرده

آفتاب تنگ شده بود؛ دیگر توان ماندن در این مکان تیره و تاریک 
 .را نداشتم

ی پوشانده شده با روزنامه و تخته، درست کنار تخت بود. رهپنج
 :ها گذاشتم و لب زدمدستم را بر روی تخته

 .کاش بگذاری بیرون برم -

 :به وضوح بحث را تغییر داد

 خوای استراحت کنی؟مطمئنی الـآن حالت بهتر شده، می -

 سرم را به نشان نفی تکان دادم. دستانم را دور بدنم حلقه کردم و
وار بر روی تخت نشستم. درونم تهی بود و گویا چیزی حاال جنین

ام، چیزی که درونم از کم داشتم؛ چیزی بیش از حافظه از دست رفته
کرد، تالش می  نبودش خالی بود و قلبم برای لمس دوباره احساسش

 آوردم؟اما چه بود؟ چه بود که به خاطر نمی

رفت و مدام اشیاء ت میآیهان کتاب به دست به این سمت و آن سم
 .چیدعجیبی را از اطراف برداشته و بر روی میز وسط کلبه می

 .نشاندکرد و لبخندهای مکش مرگ ما برلب میچیزی را زمزمه می

در نهایت کتاب را وسط میز گذاشت و بر روی تک صندلی جای 
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ها را در شیشه آزمایشگاهی گرفت. با سرعت و به نوبت، وسیله
 .دادرا بر روی حرارت قرار میریخته و آن 

شیشه که حال مایع درونش به رنگ بنفش در آمده بود را در دست 
گرفته و به سمتم آمد، چاقوی کوچکی در دست گرفت و کنارم 

 :نشست

 .خوام ایپکیک کم از خونت رو می -

سرخی که بر سرم را فورا باال گرفتم و با دیدن چاقوی طالیی و گل
 .دشکرد، چشمانم سیاه ایی میروی دسته آن خودنم

هایم ام را بر گوشام پیچید، فریاد حنجرهدرد عمیقی که در جمجمه
 .هدیه داد

دستانم را بر روی سرم گذاشتم و با صدای بلند فریادی از درد 
 .کشیدم

های بسته روشن شد. دخترکی با صحنه تار چشمانم، پشت پلک
کشید؛ گرگی که من می چشمان بنفش که چاقو را بر روی مچ دستانم

 !را به او تحویل داده بود

 !پسری که در مقابل چشمانم به گرگ تبدیل شده بود

های بزرگ ریخته ام، درون جامهای شکافته شدهخونی که از مچ
ه خاطر بزدم. نامی که می  شد و منی که نام شخصی را صدامی
 ...آوردمنمی

***** 

ای بودم که مقابل محو گذشته درد از بین رفته بود، اما من هنوز
ام توانم به زودی حافظهدیدگانم جان گرفت. آیهان مطمئن بود که می

شرطی که به او اجازه آزمایش کردن خونم را را بازگردانم، اما به
 .بدهم

قبول کرده بودم و حال آیهان چاقوی کوچکش را بر روی پوست 
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 :لب زد فشرد. دو طرف گوشتم را در دست گرفته ودستم می

 .کشهممکنه فقط کمی درد داشته باشه، اما نترس ،زیاد طول نمی -

 سرم را تکان دادم و چیزی نگفتم. چاقو پوستم را شکافت و من تنها
 .صدایی از دهانم خارج نشود هایم را گزیدم تالب

خونی که از میان شکاف بیرون جهید، حالم را دگرگون کرد. 
 .شتمیل به نوشیدن خون داکردم و عجیب ماحساس تشنگی می

ای از حالتی که داشتم بیزار سرم را به دیوار چسباندم و برای لحظه
 .شدم

کردم. نگاهش کردم چشم بستم، اما سنگینی نگاه آیهان را احساس می
 :که لبخندی بر رویم پاشید و لب زد

دونم چه طور هنوز تو یکی از ما هستی! این رو مطمئنم، فقط نمی -
 ؟ل نشدیکامل تبدی

 :سرم را سوالی تکان دادم و لب زدم

 تبدیل به چی!؟ -

های سفیدش را به نمایش لبخندش این بار عمق گرفت و ردیف دندان
 .گذاشت

های نیشش بیرون زد و صدایش مانند ناقوس مرگ در سرم دندان
 :پیچید

 .آشامخون -

زبانم به سقف دهانم که مانند کویری خشک بود چسبیده بود. 
العملی نشان دهم، تنها نگاهم بر دانستم چه بگویم و یا چه عکسنمی

هایش از همان های آیهان مانده بود. شکل عجیب دندانروی دندان
کردم که کرد، اما حتی تصورش را هم نمیابتدا توجهم را جلب می

گونه حقیقت بر صورتم سیلی بزند و ماهیت خودم نیز مانند او این
 .باشد
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هایم کشیدم. حق با او بود، من هم مانند او بر روی دندانزبانم را 
 طور امکان داشت؟بودم، اما چه

ای که اکنون حاوی خونم بود را در دست گرفت و دربی آیهان شیشه
برای آن بست. شیشه را بر روی جسمی شبیه به ساعت قرار داده و 

 :ددکمه.ی آن را زد که شروع به چرخیدن کرد. صدایش آرام بلند ش

بره تا آماده بشه، تا اون زمان خب، یک چند ساعتی زمان می -
 . نظرت چیه؟تونیم یک کم کتاب بخونیممی

 .از جایم بلند شدم و به سمت نشیمن کوچک کلبه رفتم

نگاهم را در اطراف چرخاندم و به سمت میزی که درست در وسط 
ها پنجره کلبه بود و از اتاق نیز دید کامل به آن داشتم، رفتم. تمام

درست مانند اتاق من پوشیده شده بود و درب از داخل توسط تخته 
دانستم؛ سرم را به بزرگی قفل شده بود. دلیل این کارهایش را نمی

 سمت کتابی که بر روی میز بود خم کردم، اما قبل از آن که بتوانم
های درون آن بخوانم، کتاب توسط دست آیهان چیزی از نوشته
 !فحه آن بسته شدکشیده شد و ص

 :تکان داد واش را به سمتم گرفت انگشت اشاره

 !فضولی کار خوبی نیست، مامانت این رو بهت نگفته؟ -

لب برچیدم، مادرم که بود؟ او را هم به خاطر نداشتم! بغض پس 
 :هایم لرزید. آرام با صدایی لرزان لب زدمگلویم نشست و لب

 !ا نهیادم نمیاد مادرم چیزی یادم داده ی -

های کوتاهم را به سمت ماندم. قدمبهتر بود در همان قفس تنهایی می
 :اتاق کج کردم و با خود زمزمه کردم

 .تانت رودونه، نه داسگذره، اون فقط اسمت رو میاین هم می -

کشیدم. تا به کی قرار بود با   ایجمله آشنایی بود، اما پوف کالفه
 .بشوم که چیزی بر خاطر ندارمشنیدن و گفتن هر چیزی، یادآور 
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اشک در چشمانم نشست و من خالی از هر احساس، تنها به گریستن 
. درب اتاق را بسته و پشتش را به کمک صندلی چفت ادامه دادم
 .کرده بودم

خواستم کسی را ببینم؛ آیهان نیز به چند بار صدا زدن، اکتفا فعال نمی
 .کرده و سپس رفته بود

 مانم؟بروم. تا به کی قرار بود در این دخمه بتوانستم کاش می

از جایم برخواستم و به سمت شیشه رفتم. اولین روزنامه را به 
سختی و باترس جدا کردم. دستان لرزانم را زیر نور گرفتم؛ سوزش 

 .کمی به جانم افتاد، اما نه در حدی که آزار دهنده باشد

خواستم ن اما میرسید، مصدای آیهان دوباره از بیرون بر گوش می
ها را از جا ها جدا کرده و تختهها را از شیشهتمام این روزنامه

 .دربیاورم

ها کردم. صداهایی که از بابت این کار بلند شروع به کندن روزنامه
 .شده بود، تمام اتاق را در بر گرفته بود

کرد، قبل از آن که درب را آمد که مدام گوشزد میصدای آیهان می
 .آن را باز کنمبشکاند 

 .دستم را به دسته صندلی گرفتم و صندلی را عقب کشیدم

 .درب بالفاصله گشوده شد و نور بر روی آیهان تابید

 .فریادی مخلوط با درد سر داد و فوراً عقب رفت

 :صدایش در گوشم پیچید

 .احمق چه غلطی کردی، اون پرده رو بکش -

قبل بازگردد،  اق به حالتخواستم این اتمن دلتنگ آفتاب بودم؛ نمی
 .جا زندانی بیش نبوداین

ای که احساس شد، اما در لحظهسوزش بدنم هر لحظه بیشتر می
کردم کمی تا آتش گرفتنم باقی نمانده، گویا دستی از غیب، سطل می
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 .شدریخت که دوباره آن نور برایم لذت بخش مییخ بر سرم می
کنده شدن چیزی را  آیهان از کنار درب گذشت و صدایی مانند

  .شنیدم، اما اهمیتی ندادم
با بازگشت آیهان، به سمتش چرخیدم؛ درب چوبی در دستانش بود و 

 .آن را مقابلش نگاه داشته بود
چشمانم را بستم و برای دقایق آخر، حضور آفتاب از روی پوستم را 

 .احساس کردم
 .افتاد دست آیهان بر روی بازویم پیچیده شد و درد عمیقی به جانم

فریادی از درد سر دادم و سعی در جدا کردن بازویم از دستش 
خواهم فرار کنم، بازویم را خیال آن که میداشتم، اما آیهان به

 .تر فشردمحکم
ای بر جانم افتاد. زانوانم از دردی ام حبس شد و رعشهنفس در سینه

نحیفم رسید سست شد، اما قبل از آن که جسم که تا مغز استخوانم می
های کف کلبه برخوردی داشته باشد، توسط آیهان به سمت با پارکت

 .تخت کشیده شدم
 .کرد آیهان فورا پرده را کشید و از ورود نور به داخل جلوگیری

های سرخی که بر دستم را باال آوردم و تازه نگاهم بر روی لکه
 روی پوستم افتاده بود، افتاد. باورش کمی سخت بود، تمام پوستم

 !مانند تاول باال زده بود
***** 

دستمال خیس توسط دختری که توسط آیهان رها نامیده شده بود، بر 
پیچید، شد. صدای فریادهایم در تمام کلبه میروی بدنم کشیده می

 !کردکس توجهی نمیهیچ
همین که  آیهان کنار درب ایستاده بود و سر به زیر انداخته بود. 

آورد بود؛ همین که حماقتم را بر روی نمی کرد، کافیمان نمینگاه
 !کافی بود، نبود؟
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به احساس    ارزیدمی  ارزید.تمام این دردها، به تماشای آفتاب می
 .زیبایی که تمام وجودم را در برگرفته بود

 هر دو نفر از اتاق خارج شدند و من ماندم با دردی که تمام وجودم
اس ا به خاطر بیاورم. احسام ررا گرفته بود. نیاز داشتم گذشته

ناآشنایی به همه داشتم، حتی خودم، حتی اسمی که من را با آن 
کردند. ایپک، اسم زیبایی بود، اما هیچ شباهتی به من خطاب می

  .نداشت
خواستم بر روی پهلو چرخیدم و سرم را میان بازوانم گرفتم؛ می

 .هااین ندانستن شد،همه چیز را بیاد بیاورم. این تنهایی باید تمام می
***** 

هایی که زدم. حرفلبه پرتگاه ایستاده بودم و روبه آسمان فریاد می
دیدم. دستانم هایم را میخاطر نداشتم، اما تکان خوردن لبباز هم به

ه بود را باز کردم و لبه پرتگاه ایستادم؛ باران تمام بدنم را خیس کرد
کرد. آب دهان کجی میر رویم ای که در آسمان بود، بو ماه نیمه

زد. قدم آخر را ها ضربه میناآرام بود و خشمگین بر صخره
 ...برداشتم و تمام وجودم میان امواج فرو رفت

با نفس عمیقی که از ترس کشیدم از خواب پریدم. نگاهم را به 
ه باطراف دوختم؛ اتاق باز هم در تاریکی فرو رفته بود و اما نیازی 

دیدم و متوجه مردی که درست به خوبی می نور نداشتم، اطراف را
  .شده بودم  کنار درب ورودی بر روی صندلی نشسته بو،

از جایم برخواستم و به سمتش رفتم؛ متوجه آمدنم شده بود که از 
 .جایش برخواست

تری کردم، اما نیازم آب نبود، مایع غلیظاحساس تشنگی می
لحظه آخر، چیزی من  اال آوردم، اما درستخواستم. دستانم را بمی

 .را به عقب کشید

 .فریادی کشیدم که بیشتر به غرش شبیه بود
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 :صدایش بلند شد و توانستم صدای آیهان را تشخیص دهم

آشامی که هنوز تبدیل نشده، اما به پس حدسم درست بود! خون -
 طور کامل هم انسان نیست، بگو ایپک این چه طور ممکنه؟

ایجاد شد، باعث شد   اما سوزشی که در آندستانم را دوباره کشیدم، 
 .تا به کارم ادامه ندهم

شه، پس بگو، بگو تو چی این زنجیرها تا من نخوام باز نمی -
 هستی؟

 .بلند شد زمان با گشوده شدن دربفریادم هم

 .به سمت شخصی که وارد شده بود چرخیدم، همان دختر بود، رها

 .بازم کن -

. من درد کردترم میی آیهان، جریهاپوزخند نشسته بر روی لب
سوختگی را تنها برای دیدن خورشید بر جان خریده بودم، این 

 .زنجیرها که چیزی نبود

ها به لرزه افتاده کشیدم. شیشهزمان فریاد میدستانم را کشیدم و هم
 .گرفت تا صدایم را نشنودهایش را میبود و رها گوش

کرد با این کار تنها گوش زد می در میان فریادهایم، صدای آیهان که
شنیدم، اما اهمیتی برایم نداشت. این به خودم آسیب می زنم را می

 .شدزنجیرها باید گشوده می

هایم بسته شده بود، هایی که دور مچنگاهم را به دستانم دوختم؛ حلقه
 .به خونم آغشته بود

 :ای مقابل نگاهم جان گرفتناگهان دیدم سیاه شد و صحنه

آمد، اما دست زنی او را متوفق کرد و به ای سیاه به سمتم مییهسا
عقب کشید. هر دو وارد اتاق شده بودند و من تنها صدای بسته شدن 
درب را شنیده بودم؛ دردی که در آن لحظه احساس کرده بودم برایم 

 .طورزنده شد. شخصی که درد را بر من هدیه داده بود هم همین
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ر روی چهره ی سوالی آیهان نشست، آرام لب چشم گشودم و نگاهم ب
 :زدم

 ...بهم خیانت کرد، اون بهم -

خبری برد، دنیای تاری که مقابل نگاهم نشست و من را به بی
 .توانست پیش بیایدبهترین اتفاقی بود که در آن لحظه می

 

 «آیهان»

توانستم دستانش را باز . نمیجسم ظریفش بر روی زمین افتاده بود
فهمیدم چه مکن بود باز هم به خودش آسیب برساند، اما نمیکنم، م

 د. چه کسی به او خیانت کرده بود؟خاطر آورده بوبه

کرد؟ این دختر بیش از حد انتظارات من چرا درست صحبت نمی
-آسیب دیده بود. آسیبی که تمام روحش را در برگرفته بود و آرام

 .گرفتآرام جانش را می

م او با یک یا شانی که بر گردن داشت بفهمتوانستم از روی نمی
کرده، اما پس چه طور تا کنون آشام زندگی میشاید هم چند خون

انسان مانده بود؟ چه طور هنوز تبدیل نشده بود؟ آن هم با وجود 
 .زهر قوی ای که در خونش موجود بود

لوله آزمایشی که هنوز هم محلول داخلش بود را در دست گرفتم و 
 :ان دادمبه رها نش

حق با تو بود رها، پروسه تبدیلش گویا با مشکل برخورده ولی  -
ادامه  نکته نگران کننده اینه، چرا این اتفاق افتاده و تا به کی قراره

 داشته باشه؟

اش را در دست گرفت. آفتاب رها پوف کالفه ای کشید و ماگ قهوه
 :در حال غروب بود، صدایش نگاهم را از ساعت جدا کرد

تری که انگار فراموش کردی اینه، این موضوع داره و قسمت مهم -
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 .گذارهروی ذهنش تاثیر می

حرفش را تایید کردم و هر دو در فکر فرو رفتیم. شاید پیدا کردن 
ها، اش بهترین راه برای درمان او بود، اما قبل از همه اینخانواده

 .کشیدمباید آن زهر را از بدنش بیرون می

. واستم، برای پیدا کردن دستگاه وکیوم دست به کار شدماز جایم برخ
آوردم بار خاطر نمیها بود از آن استفاده نکرده بودم و این که بهسال

 .آخر آن را کجا رها کردم، شاید کمی عادی بود

پک پس از چند دقیقه، باالخره دستگاه را پیدا کردم. به سمت اتاق ای
 :تتاد و نگاهش را به دستگاه دوخرفتم که میان راه، رها مقابلم ایس

 خوای چیکار کنی آیهان؟می -

 .بکشم رونخوام زهر رو از بدنش بیمی -

چشمانش را گرد کرده و به من دوخت. لب میزد، اما صدایی از آن 
 .شدخارج نمی

دستم را مقابل صورتش تکان دادم که به خودش آمد و صدایش 
 :فریادگونه بلند شد

دست دادی؟ ممکنه اون رو بکشی. بدن اون تا چی؟ عقلت رو از  -
شه؛ توی هاش سرخ میحدودی تغییر کرده، دندون نیش داره، چشم

فاز خون میره، اما این ها همیشگی نیست، این یعنی زهر تا حدود 
 خوای چه بالیی سر اون بیاری؟خیلی زیادی اثر کرده. حاال تو می

ر ، اما شاید هم بهتدادحق با او بود، شاید جانش را از دست می
 .گشتشد و به حالت قبل بازمیمی

 نفسم را محکم بیرون دادم و دستی میان موهای لختم کشیدم. پیراهن
 :سفیدی که بر تن داشتم را تکان دادم و لب زدم

 .میرهون داره میاگی چه غلطی بکنم؟ پس می -

 :نگاهش را مسمم بر چشمانم دوخت
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. به هوش اومد، بهش حق انتخاب بدهبگذار انتخاب کنه. وقتی که  -
دونی که اون تونی اون رو برای خودت نگهداری آیهان. میتو نمی

جفت داره؛ شاید چیزی به خاطر نداشته باشه، اما قلبش متعلق به 
 .کنهکسیه که اگه به یاد بیاره، هرگز به تو نگاه نمی

 هایش مانندرها کنار کشید و سپس از خانه خارج شد، اما حرف
پتکی بود که بر سرم وارد شد. حق با او بود، چه طور فراموش 

خواستم که تنهایی این خانه را نابود کرده بودم؟ من تنها کسی را می
پای من، دیوانگی کند و در کنارم بماند، خواسته ی کند؛ کسی که پابه

 .زیادی نبود

. تمدستگاه را کنار دیوار اتاق رها کردم و من هم از کلبه بیرون رف
جا آمده بودم، اما در همین مدت کم های زیادی نبود که به اینسال

رین رها را پیدا کرده بودم. دختری که با وجود انسان بودنش، اما بهت
دانستم چرا به او حمله نکرده بودم؟ . نمیهمراه برای من بود

به ها در کنار هم نشسته و با هم صحبت کرده بودیم؛ راجعساعت
ها بود کارهایش گیر شده و رها مدتگفته بود که زمینمادر پیرش 
به ازدواج ناموفقی که روحش را نابود کرده داده. راجعرا انجام می

ها نداشت، شاید دلیل بود و اعتمادی که دیگر به هیچ یک از انسان
ها بزرگی که ما را به هم نزدیک کرده بود، همین نفرت او از انسان

 .بود

کرد تا تبدیل خاطر مادرش قبول نمیالت، اما بهبا تمام این مشک
ای به تکرار شود. بارها پیشنهادم را رد کرده بود و من دیگر عالقه

 .این پیشنهاد نداشتم

شد، من را مجاب به های سهمگینی که بر در خانه وارد میضربه
بلند شدن کرد. به سمت درب رفتم و آن را گشودم؛ رها خودش را 

 :کرد و با صدای بلندی فریاد زدداخل کلبه پرت 

 !کشنها تو رو میدارن میان، باید از این جا بری آیهان، اون -
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آمد که رها جا میشدم. چه کسی داشت به اینهایش نمیمتوجه حرف
اش، افکارم کرد قصد جان من را دارد؟ صدای فریادگونهگمان می

 :اش ماندرا کنار زد و نگاهم در چشمان به خون نشسته

 .جا بریمچرا به من گوش نمیدی لعنتی، باید از این -

 :نگاهم به اشک نشسته در چشمانش افتاد و آرام لب زدم

 .جا میادریم ولی قبلش بهم بگو کی داره اینریم، میباشه می -

قبل از آن که رها دهان باز کرده و چیزی بگوید، درب با ضربه ی 
های وحشتناک دختری محکمی گشوده شد. صدای جیغ رها و جیغ 

زمان خانه را لرزاند، اما چیزی که نگاهم که در اتاق خواب بود، هم
را به خود جلب کرده بود، مرد خشمگینی بود که با هاله سرخی که 

 .کرددر چشمانش نشسته بود، نگاهم می

 ودستانم را به نشان آرام بودن باال بردم. نگاهش یک دور میان من 
شود تا چیزی بگوید، دوباره صدای فریاد رها چرخید و تا لب گ

ایپک بلند شد. چشمانم را بر روی هم فشردم و نگاهم را زیر 
انداختم. با دو خودش را به اتاق رساند و درب را گشود؛ سرخی 

اش نشست، من را چشمانش پر کشید و غمی که در نگاه و چهره
مین، متعجب کرد. با دو یک سمت ایپک رفته و او را که بر روی ز

هایش از پیچید را به آغوش کشید. اشکمانند مار بر خود می
 :ک جمله بر لبانش جاری بودچکید و تنها یچشمانش می

 .آروم باش دال، آروم باش -

 .اش باشددال! ممکن بود این نام اصلی

ها مرد داخل خانه آمده بودند و من و رها هنوز هم به شکل قبل، ده
 .وسط کلبه ایستاده بودیم

نگاه مرد به زنجیرهایی افتاد که بر دور دستان دخترک بسته شده 
 :ای کرده و بلند فریاد زدقروچهبود. دندان
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 .بهمن، برو عمارت به کیا خبر بده همسرش رو پیدا کردیم -

کردم از عمد کلمه همسر را بر زبان آورده بود؛ برای احساس می
 ...به منفهماندن به ما، یا بهتر بگویم برای فهماندن 

مردی که در میان همه ایستاده بود، چشمی زمزمه کرد و با سرعت 
 .نهایتی از کلبه بیرون رفتبی

چرخید. دستش را میان انگشتانم نگاه رها ترسیده بر روی همه می
 :گرفتم و لب زدم

 .شهآروم باش، چیزی نمی -

صدای غرشی که از گلوی ایپک بلند شد، نگاهم را به آن سمت 
دانستم چه بر فریادهای خشمگینش دوباره آغاز شده بود. نمیکشید؛ 

دانستم چرا، اما فهمیدم نمیسر این دخترک آمده بود، اما می
 .یش از این درد بکشدتوانستم اجازه دهم بنمی

به آغوش کشید و   ترمردی که کنارش نشسته بود، او را محکم
ه دخترک خودش را مانند گهواره تکان داد؛ احساس نابی که ب

 .داد، زیبا بودمی

قدم کوتاهی به سمتشان برداشتم که فوراً نگاهم کرد؛ چیزی 
 .زدموج می گفت، اما تنفر در چشمانشنمی

کردم باید به او بگویم چه بالیی بر سر این موجود نحیف احساس می
 :که در آغوش دارد آمده

به بهتره یک کم با هم حرف بزنیم، فکر کنم الزم باشه راجع -
 .شرایطش براتون توضیح بدم

سرش را باال گرفت و نگاهم کرد، سپس نگاهش را در اتاق چرخاند 
 .و بالشتکی که بر روی تخت قرار داشت را زیر سر ایپک قرار داد

از جایش برخواست و با آخرین نگاهی که به او انداخت از اتاق 
 :بیرون زد. به سمتم آمد و آرام لب زد
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شم، نمن رو قانع کنه؛ دعا کن، چون اگه قانع هات دعا کن حرف -
 .کشمات بیرون میقبل از رسیدن کیا، منم که قلبت رو از سینه

آشام بودم و شاید حتی از او ام نشاندم؛ من هم خوناخمی بر چهره
 .قدرتمندتر

 حد خودت رو حفظ کن، شاید کسی که چند دقیقه دیگه قلبی نداره -
 !تو باشی

فرصتی برای انجام کاری داشته باشم، تنها با یک قبل از آن که 
های رها رو گرفته و دورش اشاره او پنج نفر از افرادش، دست

های نیشی که برای دریدن رها بیرون زد و فریاد حلقه زدند. دندان
 .نشینی محکوم کردترسیده رها، من را به عقب

 :دستانم را باالی سرم گرفته و لب زدم

 .بگی، بیا بشین باشه، هر چی تو -

 رها با دو به سمتم آمد، خودش را به من چسباند و ترسیده به باقی
های نامنظمش کنار گوشم رها افراد حاضر چشم دوخت. نفس

 .شدمی

ها رفتم و رها را روی یکی از آن ها نشاندم؛ لیوانی به سمت صندلی
از روی میز برداشته و با آب آن را پر کردم. با دادن لیوان به 

 :رویم لب زدمدستان لرزان رها، رو به مرد روبه

 تونم اسمت رو بدونم؟می -

 .مسعود -

 :صدایش آرام و واضح بود، لبخندی زده و ادامه دادم

 من آیهان هستم، اون دختر که توی اتاق بود، ما اسمش رو ایپک -
 ...گذاشتیم، راستش

 :میان حرفم پرید و با اخم وحشتناکی لب زد

 .ِِ  سم داره، اسمش دالرآمهاون خودش ا -
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 :سپس پاسخ دادم  بار به آرامی زمزمه کردم،نامش را یک

 .دونستیممتأسفم، ما این رو نمی -

 :صدایش باز هم میان کالمم آمد

که بهش آسیب بزنی و اون رو بپرسی، قبل از این تونستی ازشمی -
 .با زنجیر ببندی

 :پوزخندی بر لب نشاند

 ...هیچی یادش نبود، حتی اسمشمن پرسیدم ولی اون  -

چشمانش را ناباور به من دوخت و لب گشود، اما گشوده شدن 
ناگهانی درب کلبه، کالمش را برید و با ورود شخص جدید به خانه، 

 .همه سر پا شده و صاف ایستادند

ام گذاشت و با چشمانی لبالب خشم و بدون کالمی اضافه، پا به خانه
 .ا به من دوختتنفر، داخل آمد؛ نگاهش ر

 .کردمشاید بهتر بود برای آشنایی او را به لبخندی میهمان می

 .غافل از لبخندی که او برای شناسایی من منتظرش بود

هایم، مصادف شد با قدم بلندی که به سمتم نشستن لبخند بر روی لب
هایم فرود آمد. ضرب برداشت و ضربه محکمی که بر روی لب

 .باعث پرتاب شدنم، بر روی زمین شددست محکمی داشت و همین 

رها هین بلندی کشید و با دو به سمتم آمد. دستانش را بر روی 
های بلند و سیاهش صورتم گذاشت و قطره اشکی از میان مژه

های سرخ قلوه ای رنگش را در دهان جمع کرد و بیرون دوید. لب
 .اش بیشتر شد و نگاهش را عاجزانه به من دوختلرزش چانه

 .ی که در دهانم پیچیده بود را، بر روی زمین تف کردمخون

 :نگاهم را به مرد دوختم که با خشم لب زد

 دال کجاست؟ -

های آرام به سمت اتاق رفت و با دست به اتاق اشاره کردم. با قدم
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 ...زمان شد با فریاد و حمله دخترک به سمتشگشودن درب، هم

نرسیده به او متوقف شد. از کوتاهی زنجیرها به کمکش آمد؛ ایپک 
جایم بلند شدم و به سمت شیشه کوچکی که برایش آماده کرده بودم، 

 .رفتم

های شیشه را در دستم گرفتم و تکانی به آن دادم، آماده بود. قدم
کوتاهم را به سمت اتاق کج کردم؛ مردی که مسعود، کیا خطابش 

 :لب زدمکرده بود، به سمتم بازگشت و نگاهم کرد، به آرامی 

کنه به حالت عادی کمکم کن این رو به خوردش بدم، کمک می -
 .برگرده

مشکوک نگاهم کرد، اما فریاد بعدی دخترک باعث شد تا سرش را 
 .به نشان تایید تکان دهد؛ با هم پا در اتاق گذاشتیم

 :به سمتش رفتم و بلند لب زدم

 .ایپک، آروم باش -

ای نیش بلندش را به رخم هنگاهش را به سمتم چرخاند و دندان
 .کشید

کرد، اما از حالت لبخندی زدم و قدمی به سمتش برداشتم؛ حمله نمی
 .ایستادنش معلوم بود که برای دریدن هردو ما آماده بود

شت نگاهم را به کیا دوختم و با اشاره به او فهماندم که او را از پ
 .بگیرد تا بتوانم دارو را به او بخورانم

***** 

کرد؛ زمین نشسته بود و با چشمان مظلوم به من نگاه می بر روی
آشام کمی باورش سخت بود که این دختر زیبا، همسر یک خون

 :پانصد ساله بود. پوزخندی بر لب نشاندم و آرام زمزمه کردم

 .باز هم دیر جنبیدی آیهان، خیلی دیر -

 :صدایی که من را مخاطب قرار داده بود، افکارم را کنار زد
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 آشام سیاهی مگه نه؟و یک خونت -

ب لسرم را به نشان تایید تکان دادم، پوزخندی بر لب نشاندم و آرام 
 :زدم

 .هستم ولی نه به خواسته خودم -

 :ب زدمها به سمتم چرخید و آرام لنگاه

 .من با این نفرین به دنیا اومدم -

 :مسعود خنده ی بلندی کرد و لب زد

 .تونن زاد و ولد داشته باشنها نمیآشاماین امکان نداره، خون -

 :صدای کیا او را به سکوت دعوت کرد

 ...شه و یاتونن، اگه مادر انسان بامی -

 :نگاهش را به چشمانم دوخت، لب زد

 .و یا کنار چشمه ی زندگی -

 :سرم را زیر انداختم و آرام تایید کردم. مسعود متعجب لب زد

 حاال تو کدوم گزینه هستی؟ -

 :اش زدمبه کنجکاویلبخندی 

 .هر دو، با مادر انسان و کنار چشمه ی زندگی -

 :صدای خنده ی مسعود بلند شد

 .شهخواسته مطمئن بشه پات به این دنیا باز میانگاری بابات می -

 .اش زدم؛ کیا با تشر نامش را صدا زدلبخند دردناکی بر چهره

را بین افراد  ایپک که حال فهمیده بودم نامش دالرآم بود، نگاهش
کس برایش آشنا چرخاند. سرش را از بازوی مسعود جدا کرد؛ هیچ

 !نبود و این بیش از همه برای من خوشایند بود

اش بر لب آورد، اسم من بود و من اولین اسمی که زمان هوشیاری
 .کیاشا را فراموش کنم توانستم نگاه متعجبنمی
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 .ترای غریبهیبهسخت بود در دو قدمی همسرت باشی و از هر غر

 :دشد، آرام لب زنگاه غمگین کیا از دالرآم جدا نمی

 اون چیزی که به خوردش دادی و این قدر مظلوم شده، چی بود؟ -

 :لبخندی زدم

یک محلول که با آزمایش روی خونش بهش رسیدم. راستش من  -
فهمیدم که زهر تو توی خونشه ولی به حدی قوی هست که بدنش 

 .نهزاون رو پس می

 «کیاشا»

 

دال کرده  نگاهم را ناباور به آیهان دوختم. زهری که وارد خون
زد، این عمق بودم، به قدری نیرومند بود که بدنش آن را پس می

توانست جان دالرآم را بگیرد، سرم را ای که میفاجعه بود. فاجعه
 :در دستانم گرفتم که ادامه داد

ز اهمین که چند دقیقه بعد  من تونستم با این دارو کنترلش کنم؛ -
 .خوردنش آروم شد، یعنی جواب میده

 سرم را از میان دستانم بیرون کشیدم؛ نگاهم را به دآلرامی دوختم
 .تر از همیشه بودتر و ساکتحالکه بی

کردم که نتوانسته بودم کردم و خودم را لعنت میدخترکم را نگاه می
 .بدش بودماز او مراقبت کنم، بلکه خودم دلیل حال 

خواست؛ لبخندهای از ته دلش که تنها نصیب من دلم آغوشش را می
 :رو به آیهان لب زدم شد و نه هر کس، آراممی

 کجا پیداش کردی؟ -

سرم را به سمتش چرخاندم و نگاهم را به چشمانش دوختم، 
 :هایش بخوانمخواستم حقیقت را از حرفمی

توی آب بودم؛ باالی سخره ای که پرید، من پایین پرت گاه، لحظه -
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 .زد، بعد پرید؛ بدون ترس، بدون درنگداشت فریاد می

کرد؛ زمانی که دالرآم هایش حماقتم را بازگو میچشم بستم. حرف
خواستم که جایی برای رفتن ندارد، میرا رها کرده بودم، به خیال آن

 .ترمه را سر جایش بنشانم

 چرا چیزی یادش نمیاد؟ -

 !ای سوال کنمبه دلبرکم از مرد غریبهجعمجبور بودم را

خواد این خاطر همون زهری که توی بدنشه؛ ذهنش نمیبه -
زنه ولی اگه این جوری رو پس می  موضوع رو قبول کنه و اون

 ...پیش بره

ه میان کالمش پریدم و چشمانم را به نگاه دالرآم که بر رویم افتاد
 :حرفش را کامل کردم بود، دوختم. لبخند دردناکی بر لب زدم و

 .ن ویروس روکشه یا میزبایا ویروس میزبان رو می -

دانستم کرد؛ میمان میسرش را تکان داد، مسعود ناباور نگاه
خواست حتی به این موضوع فکر کرده باشد، اما این حقیقت نمی
 .بود

 :آرام لب زدم

 .آشام سیاه تبدیل شدهنکردم اون به خوفکر می -

 :آیهان بلند شدصدای تعجب 

 .چی؟! این خیلی احمقانه به نظر میاد -

 :ای کردم و لب زدمخنده

کردم این بال رو سر دال آورده دونم، اما حتی بهش فکر هم نمیمی -
 .خاطر نیروی درونیش این اتفاق افتادهکردم شاید بهباشم؛ فکر می

، حتی اگه قرار بود اون با نیروی درونیش تبدیل به چیزی بشه -
آشامی که ممکنه وجود داشته باشه دال بود کیا، این ترین خونپاک

 .رو بهت قول میدم
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لبخندی زدم، حق با او بود؛ دال بیش از حد خوش قلب بود. با یاد 
 :آوری چیزی، دهان گشودم

اون از خون ما خورد به راحتی ولی نتونست به خون عادی لب  -
 .بزنه

ش آرام در گوشم پیچید، آن قدر اخم کرد و در فکر فرو رفت. صدای
 :گفتآرام که گویا با خودش سخن می

انی تو این مدت من به اون خون برای خوردن نداده بودم و تنها زم -
کردم. های خون برایش استفاده میرفت از کیسهکه به خواب می

جا امکانش کمه که این مورد پیش بیاد، مگر این که یک چیزی این
 .درست نباشه

مدتی در فکر فرو رفت و سپس با صدای بلند و خشمگینی لب  برای
 :زد

چه طور تبدیلش کردی؟ به زور نشانش کردی مگه نه، این اجبار  -
 .بوده که به ذهنش اجازه همراهی نمیده

 :ام نشستاخم بر چهره

ها کنار من زندگی کرد و تو با خودت چی فکر کردی؟ اون مدت -
زخمی شد، اما من حتی به خونش لب  انسان بود. بارها آسیب دید و

 !کنی؟نزدم، حاال تو من رو به اجبار محکوم می

 :ودهایش هنوز هم زننده بما حرفتر شده بود، اآرام

 ...اگه اجبار نبوده، پس -

 :حرفش با کالم مسعود نیمه تمام ماند

 .ه توسط کیا گزیده شدکخاطر جایی بود شاید به -

 :مسعود چرخاند و لب زدآیهان نگاهش را بین من و 

 مگه کجا تبدیلش کردی؟ -

همه اتفاقات را برایش بازگو کردم. از آوردن او توسط فرهاد و 
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گرفتاری در چنگال آیدا، آمدنش به عمارت و زنی که قصد جانش 
؛ رفتنمان به سفری که در نهایت، هنوز هم مجهول بود را داشت و

 .آن دالرآم متعلق به من شد و اتفاقات بعد از

هایم گوش سپرد و سپس از جا برخواست آیهان با دقت تمام به حرف
ها جای داده و به سمت قفسه کوچکی که چندین کتاب قطور در آن

 .بود، رفت

کتابی را بیرون کشید و گویا صدها مرتبه آن را خوانده باشد، به 
 .ای گشتدنبال صفحه

 .در نهایت کتاب را گشود و به سمتم آمد

 :به من دوخت و باصدای بلند شروع به خواندن کردنگاهش را 

هایی با آب مقدس یا خوار در مکانتبدیل انسان به یک خون -
پاک نادرست بوده و خطرات زیادی به همراه خواهد داشت: از خاک

 .خویی بسیار باالقبیل مرگ میزبان و درنده

کرد، می ای که جان دالرآم را تهدیدخواند و من با هر کلمهآیهان می
 .دادمجان می

 :مرگ در سرم پیچیدصدای آیهان مانند ناقوس

 .تتنها راه درمان، وارد کردن بیش از حد زهر در بدن میزبان اس -

 :نگاهم را به او دوختم و لب زدم

 منظورش چیه؟ -

 :سرس را باال گرفت و با چشمان درشت نگاهم کرد

ون ؛ هر بار که دندباید از همه ی نقاط بدنش، اون رو گاز بگیری -
جای خوردن خونش، زهرت رو وارد کن. هردو مچ کنی، بهفرو می

 .هاشدست و پا، دو طرف گردن و شونه

 :دنیا دور سرم چرخید، تمام جهان بر سرم آوار شد. آرام لب زدم

 ...طوریولی این -
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 :میان کالمم آمد

 .نجاههپ-درصد زنده بودن و مرگش هر دو پنجاه -

توانستم روی زندگی دال قمار این کار را انجام دهم؛ نمی توانستمنمی
 :کنم. صدای مسعود من را از فکر بیرون کشید

کار رو نکنی، کیا، اون در هر صورت ممکنه بمیره، اگه این -
وقت پنجاه درصد میره ولی اگه انجامش بدی، اونصد میدرصد

 .شانس زندگی داره

 .توانایی این کار را نداشتمشد؛ سرم را تکان دادم، نمی

 اگه بمیره چی؟ -

 :چشمانش را بست و لب زد

 .و کردیردونی که تمام تالشت اون وقت می -

دن نگاهم را به دال دوختم، به سمتش رفتم و آرام به او برای بلند ش
 .کمک کردم

 .توانست چشمانش را باز نگه داردجانی در تن نداشت و تنها می

از همان ابتدا من برای این دختر درد سر  خودم را لعنت کردم.
کشیدم و او را شدم؛ کنار میبودم. از همان ابتدا باید بی خیال او می

 .گرداندماش باز میبه زندگی عادی

 دالرآم را بر روی تختی که گوشه ی اتاق بود، گذاشتم و با چشمانی
 که غم در آنها نشسته بود، بر روی تخت نشستم. آرنج دستانم را

کنار سرش بر روی تخت قرار دادم و ساعد دستانم را دو طرف 
اش چسباندم و با ام را به پیشانی ملتهبسرش چسباندم. پیشانی

 :بغضی که در گلویم نشسته بود، لب زدم

 .منو ببخش دال، منو ببخش -

شده آیا که شبی تا خود صبح فکر کنی؟ من پر از فکر توام هر )
 (...شب خود را تا صبح
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های نیشم را در گردنش فرو بردم. ناله ی آرامی کرد و تکان داندن
خورد؛ اشک در چشمانم نشست. زهر را وارد بدنش کردم و 

 .هایم را بیرون کشیدمدندان

سمت دیگر گردنش را گزیدم و باز هم همان حرکت قبل را انجام 
دادم. آیهان و مسعود جلوی درب ورودی اتاق ایستاده بودند و هر 

 .زده بودندغم به ما زل دو با

هایش به سمت دستانش رفتم. دست راستش را میان پس از شانه
ر انگشتانم گرفتم و باال آوردم؛ دستانش زخمی و کبود بودند. چه طو

توانستم این کار را انجام دهم؟ با فکر به آن که وقت زیادی می
 .هایم بردمنداشتم، دستش را به سمت لب

 .دندان گرفتم زدم و سپس همان نقطه را بهای بر روی دستش بوسه

 .تادمان آمد و کنار تخت ایسمسعود به سمت

دست دیگر دالرآم را باال گرفتم و گزیدنش مصادف با فرو ریختن 
 .هایم شداولین قطره ی اشک

زده بودم. حالم دگرگون من برای این دختر، بارها غرورم را پس
هایش را به آن بود و چنگ بود و گویا کسی قلبم را در دست گرفته

کرد! از کنارش بلند شدم و کنار پایش بر روی زمین نشستم. فرو می
 .آرام مچ پایش را لمس کردم؛ چشم بستم و به کارم ادامه دادم

 :مسعود با غم به دالرآم چشم دوخته بود، صدای آرام آیهان بلند شد

 .هوش میاداگه بتونه تحمل کنه، تا فردا به -

چرخید. اگر بیرون رفت، اما صدایش هنوز در سرم میاز اتاق 
 ...توانستمی

 !کرداگری که به کار برده بود، تمام ماجرا را تلخ می
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*** 

تمام شب را کنارش نشسته بودم. موهای مانند ابریشمش را لمس 
گفتم. از شنید، سخن میهایم را نمیکردم و با اویی که حتی حرفمی

در کنار هم انجام دهیم. از کودکانی که  کارهایی که دوست داشتم
ها بود برهم توانستیم داشته باشیم. از آرامشی که مدتوقت نمیهیچ

 .خورده بود و از دالرآمی که دنیایم شده بود

شد و پوستش به سفیدی میزد؛ دستانش هر لحظه سردتر می
دانستیم دانستیم این موضوع خوب بود یا بد؟ هیچ یک نمینمی

 که او برای تبدیل یا مرگ خواهد داشت، چه بود؟عالئمی 

آمد؟ چرا تمام این بالها بر سر چرا این اتفاقات برای من پیش نمی
شد؟ صدایی در وجودم فریاد کشید؛ من خودم این دختر نازل می

 !بزرگ ترین بال برای او بودم

ام را در اخمی بر چهره نشاندم و سرم را کنار سر او گذاشتم. بینی
داد، ی مواجش فرو بردم و بو کشیدم؛ تمام اتاق بوی او را میموها

 .ی بودانگیز موهایش چیز دیگراما عطر شگفت

کان دادم و چشم بستم. کاش مانند تار موهایش ت-دستم را میان تار
بستم؛ چشم چند روز پیش که خواب او را دیده بودم، دوباره چشم می

گونه رفتم، شاید اینب میها به خوالبستم و باز هم بعد از سامی
 .هایش را ببینمتوانستم باز هم صدایش را بشنوم و خندهمی

همه ی افراد به عمارت بازگشته بودند، غیر از من و مسعود. چشم 
انتظار بیدار شدن دالرآم بودم و استرس سراسر وجودم را فرا 

ای به رفت و آیهان در گوشهگرفته بود. مسعود در اتاق رژه می
 .ار تکیه داده بود و در فکر بوددیو

تمام وجودم چشم شده و به دالرآم دوخته شده بود. با گشوده شدن 
ناگهانی درب کلبه، آیهان فوراً بیرون رفت. نگاهم را به مسعود 
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زمان صدایش دوختم که او هم به دنبال آیهان از اتاق خارج شد و هم
 :بلند شد

 کنی؟جا چی کار میتو این -

واستم و به سمت خروجی اتاق رفتم، اما صدایی که در از جا برخ
 :گوشم پیچید، من را درجا متوقف کرد

 .با هومان اومدم، گفت دال به کمک نیاز داره -

خودش بود. از اتاق بیرون رفتم و نگاهم را به او دوختم. فوراً 
 :سرش را زیر انداخت و لب زد

ون پیدا نشم ولی تودم دیگه هیچ وقت اطرافبدونم قول داده می -
اومدم، وقتی شنیدم چه اتفاقی افتاده، نتونستم بی خیال بشم؛ باید می

 .هتونه بهتون کمک کنچون چیزهایی فهمیدم که می

 :سرم را به نشان تایید تکان دادم و لب زدم

کنم بتونی کاری برای ما انجام ممنون که اومدی ولی فکر نمی -
 .بدی

 ومان و آیدا تعریف کرد. نگاهم را بهمسعود تمام ماجرا را برای ه
های زیبایی که بر تن تر شده بود و لباسآیدا دوخته بودم؛ جا افتاده

کشید. آمده بود تا کمکی کرده داشت، او را باوقارتر به تصویر می
 !باشد

د پوفی کشیدم و به اتاق بازگشتم؛ طولی نکشید که آیدا و هومان وار
 .ا بر روی بدن دال مرتب کردماتاق شدند. ملحفه سفید رنگ ر

آیدا کنار تخت نشست و دست دالرآم را در دست گرفت؛ وردی 
زمزمه کرد و آرام دستش را باالتر آورد و دور مچ دالرآم پیچید، 

 .لبخندی زد و دستش را پس کشید

دست دالرآم را گرفتم و متوجه کاری که کرده بود شدم. نبضش 
د بود. هومان دستش را بر روی زد، اما هنوز بدنش سرتر میمحکم
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 :ام کوبید و لب زدشانه

 .کسی که باعث این اتفاقات بود، نابود شد کیا -

ای که ترمه در پیش داشت را به یاد سرم را باال گرفتم و تازه مبارزه
 :آوردم

 چه اتفاقی براش افتاد؟ -

 :لبخندی زد و زمزمه کرد

 .ولنتاین سرش رو جدا کرد -

 :جلوی صحبتم را گرفت صدای معترض آیدا

کافیه هومان، تمام این مدت راجهع به اون ببر زشتت صحبت  -
 .رو باز نکن کردی، دیگه این جا صحبتشمی

ای کرد و آیدا را به سمت خود کشید، دستش را بر دور هومان خنده
 .شانه ی او پیچید و چشمی زمزمه کرد

زده دوباره دا خجالتابرو باال انداختم و نگاهم را به آن دو دوختم. آی
سر به زیر انداخت. پوزخندی زدم و نگاهم را به دالرآم دوختم؛ 

کرد. صدای صحبت آیهان و مسعود که کاش چشمانش را باز می
 :تازه وارد اتاق شده بودند، بلند شد

 هوش نیومده؟هنوز به -

 :به آیهان که این سوال را پرسیده بود، چشم دوختم و لب زدم

 .هنوز نه -

 :ن دوباره لب گشودای کشید و آیهاسعود پوف کالفهم

کنم بیدار بشه کیا، بهتره اجازه ندی بیش از این زجر فکر نمی -
 !بکشه

خواستم حتی به نبود دال فکر کنم؛ من به امید چشم چشم بستم. نمی
گشودن او تمام شب چشم برهم نگذاشته بودم. سرم را نزدیک سر 

 :دالرآم برده و لب زدم
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کن.  فا بیدار شو دال، بیا بین رفتن و موندن، موندن رو انتخابلط -
هات رو باز کن عزیزم، باز کن بیا با من بودن رو انتخاب کن. چشم

 .تا تمام عشقی که این سال ها توی دلم داشتم رو به پات بریزم

کرد و هایم را خم میمان غم داشت؛ غمی که شانهتک-نگاه تک
 .شکستکمرم را می

 .زده نگاهش را از دالرآم گرفته و از اتاق بیرون رفتغم مسعود

آیهان لب گشود تا چیزی بگوید، اما نگاهش بر روی چیزی خشک 
شد؛ رد نگاهش را دنبال کردم و به انگشتان دالرآم رسیدم. 

 !دادانگشتانش را تکان می

اش گذاشتم؛ سرمای پوستش زیر پوستم نفوذ دستم را بر گوی گونه
 .مان لحظه چشمانش را گشودکرد، اما ه

 .ش را زمزمه کردماش پاشیدم و ناملبخندی بر چهره

 !دال -

ام چرخاند. نگران بودم باز هم من را چشمانش را بر روی چهره
 نشناسد؛ باز هم مرا به خاطر نیاورد. برای چند لحظه قلبم از کار

 .کردایستاد و منتظر چشم به دالرآمی دوختم که کنجکاو نگاهم می

ام گذاشت، صدایش جان دستش را باال آورد و بر روی گونه
 :ای برایم بوددوباره

 !کیاشا -

چیز را به تنها نامم را صدا زده بود، اما همین هم کافی بود. همه
خاطر داشت؛ چشم گشوده بود. ماندن را برگزیده بود و من حال 

آموختم؛ میکردم. باید برده بودم به دلیل انتخابم، باید زندگی میپی
کردم. هم دلی و همراهی می کردم، ورزیدم و محبت میعشق می

 .حتی افرادی که جدا از طبیعت من بودند

دالرآم را به آغوش کشیدم و صدای فریاد بلندی که از خوشحالی سر 
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دادم، با صدای خنده ی باقی افراد یکی شد. این دنیای من بود؛ پر از 
ا در میان تمام این سختی، عشق پایان، امهای بیترس و اضطراب
بخشید به شد و زندگی میگر میکشید، نجاتبود که شعله می

 .ای که توان زندگی در خود نداشتندهای خشک شدهقلب

 :نگاهم را به چشمان پر محبت دالرآم دوختم و آرام لب زدم

بار دیگه مطمئنم، پس دوباره دفعه ی قبل گولم زدی ولی این -
 .دنیای من خوش اومدیگم، به می

 .صدای خندهای بلندمان در فضا پیچید و این ساز خوشبختی بود

توانست باشد؛ هنوز اتفاقات زیادی بود جا پایان راه ما نبود، نمیاین
 .رفتیمکه باید به دنبالشان می

 

 ...نقطه ویرگول؛ خواستار پایان. محکوم به ادامه

 

 .پایان رمان سفاک آمر
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