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  :خالصه

هایش اما زنم، با تمام بدی کنم و به گذشته لبخند می به عقب نگاه می 

ای و  ها نشسته تر است، تو نیز در سمت خوبیها گویا سنگین کفه خوبی 

  .کنددرست جوری که من را به آینده امیدوار میزنی، لبخند می 

های من برای تو، یا امیدی واهی که هیچ در پی ندارد جز جنگیدن 

 .دیگرگونه بگویم جنگیدن ما برای یکاین

های شب پنهان است، شما تا زمانی که نفهمید چه چیزی در سایه(

 .) توانید شب بیدار بمانیدنمی

 مقدمه: 

 .ی خدا دلتنگ بود آفریدبه گمانم شب را، وقت

 .اندیشمامشب رها از زمان! تنها به تو می 

 !های تکراری و اشک های تکراری! خاطرات تکراری آهنگ

  .شودگاه تکراری نمیتکرار در بودن تو، که هیچ

 .نهایت من استاین بی
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حیماهلل الرحمن الر بسم  

 «کیان »

ها به دنبالم  نگاهم را از آیینه به ماشین پشت سری دوختم، بچه

خیال این توانستیم بی آمدند. هنوز هوا کامالً تاریک نشده بود و نمی می 

  .ها به دل شب بزنیمتکه آهن

عصبی پوفی کشیدم و نگاهم را به ماشین حمل اجساد دوختم. مطمئن  

توانستم وارد عمل شوم، باید قبل  ای زیر نیم کاسه بود اما نمیبودم کاسه 

  .دمشاز هر چیزی از همه چیز مطمئن می 

ها بودند دوختم و کمی سرعتم  نگاهم را به سه ماشینی که افرادم در آن

  .را باال بردم

های سیاه  آشامدر پایگاه بودیم که تعدادی از افراد حرکات مشکوک خون

شد، اما ما  ها افزوده میرا گزارش داده بودند. هر روز به تعداد این عوضی

  .ها را نداشتیمباز هم نیروی کافی برای مقابله با آن
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گذشت و چند ساعتی از آخرین باری که بر بدنم خون رسانده بودم می 

شد، عصبی شدن از دست این موجودات هم آرام چشمانم سرخ می  -آرام

 .دست کمی نداشت

با پیچیدن ماشین به سمت یک جاده فرعی فوراً سرعتم را پایین آوردم،  

این اطراف نبود پس،  مطمئن بودم هیچ سرد خانه یا بیمارستانی در

 .هایم همگی درست بودحدث و گمان

با بر صدا در آمدن تلفن همراهم آیکون سبز رنگ را کشیدم و تماس را  

 :بر روی اسپیکر گذاشتم

 شده سیامک؟ چی -

 :صدای جدی سیامک در گوشم پیچید

های دیگه از دو تا خیابون بعدی ریم دنبال ماشین، بچهرئیس ما می  -

  .در صورت نیاز راهش رو ببندنآن که می 

حرفش را تأیید کردم و به دنبال ماشینی که سیامک راننده آن بود در 

ها داشتند که در روز آن، ها رابطی با انسانکوچه پیچیدم. معلوم بود آن
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گاهشان صورت توانایی خروج از مخفیکرد، در غیر اینجا می ها را جابه

  .را نداشتند

ال گاز فشردم و از کنار سیامک رد شدم. گویا متوجه پایم را بر روی پد

شده بود که به دنبالشان هستیم، سرعتش را باال برده بود و با تمام  

شد و  ام جدا نمیای از چهرهتوانش سعی در فرار داشت. اخم لحظه

  .دستانم را محکم بر دور فرمان پیچیده بودم

ودم اما خبری از هیچ های باقی افراد در راهش بمنتظر پیچیدن ماشین 

  .ها نبودیک از آن

  .یافتجا خاتمه میاین تعقیب و گریز، باید همین 

نگاهم را به بیرون دوختم و چشم ریز کردم، آسمان هنوز هم تیره نبود  

شد کرد که نباید در روز خودمان را و کامالً قابل مشاهده بود. اما چه می 

 انون من بود؟ دادم و این تنها یکی از صدها قنشان می 

گونه و از  توانستم اینام را بر روی فرمان کوبیدم، نمی دست مشت شده 

اندازم و ماشین را به کنارش رساندم و نگاهم را به پشت سر او را گیر بی 

  .راننده دوختم
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اش  لباس مشکی رنگی بر تن داشت و مانند سارقین نقابی بر چهره 

  .کشیده بود

ان نشسته بود و این تازه کار بودنش را فریاد  دستانش با لرزه بر روی فرم

  .زدمی 

ها با صدای . ماشین پوزخندی زدم و فرمان را به سمت او کج کردم

دیگر برخورد کردند اما فوراً اختیار را در دست گرفته و بلندی با یک

  .دوباره ماشین را هدایت کرد

  .کردم، به هر قیمتی که بودباید او را متوقف می 

چش ناگهانی ماشین افراد درست مقابلم پایم را بر روی ترمز  با پی

دیگر برخورد کردند اما گذاشتم. هر دو ماشین با شدت باالیی با یک

ای که از پشت سر بر ماشین وارد شد شوک بیشتری را به من وارد  ضربه 

  .کرد

ون از کنارمان گذشت و مرد دستش را از پنجره بیرون آورده و انگشت 

  .ش را به نمایش گذاشتوسطی دست
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عصبی ضربه محکمی بر درب ماشین وارد کردم و از آن پیاده شدم، 

ماشین از هر دو طرف جمع شده بود. سیامک سرش را از روی فرمان 

اش مشهود بود از ماشین پیاده شد، سه  بلند کرد و با دردی که در چهره

دیگر از ماشینی   نفر از افراد به دنبال او از ماشین پیاده شدند و سه نفر

  .رو پیدایش شده بودکه از روبه

ها بر علیه خودمان تمام شده بود ی احمقانه آنباورش سخت بود. نقشه 

  .و به راحتی از دستمان گریخته بودند

ام فرو ها در جلد واقعیی آنخیال همهفریادی از خشم کشیدم و بی 

تواند ر شده باشد نمی قدر هم که دورفتم، این حاال رقابت من بود، هر چه

  .تر باشدآشام سریعاز یک خون

هایم را باال بردم و در یک حرکت بر روی پشت بام اولین  سرعت قدم 

شد و گونه راه برایم نصف می ای که بر چشمم خورد پریدم، اینخانه

  .توانستم از این باال به همه جا دست رسی داشته باشممی 

ها و هایم را تنظیم کردم. سقف قدمنگاهم را در اطراف چرخاندم و 

ماند و من مانند یک پر در هایم می ها یکی پس از دیگری زیر قدمخانه
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هایش آسمان را گرفتم، گویا پرنده بودم که بال آسمان اوج می

 .شکافتمی 

ها در هوا را استشمام نفس عمیقی کشیدم و باز هم بوی آن عوضی

ای بود که در تمام بوی خیلی قوی کردم. چیزی که برایم عجیب بود، 

خاطر همان یک ماشین باشد، چیزی پیچید. امکان نداشت بهمنطقه می 

 .کردکردم حضور فاجعه را گوش زد میکه احساس می

. ( های سفیدآشامفلش بک, یک ماه قبل, پایگاه خون ) 

زد، پیچید و اعصابم را بر هم می صدای آژیر قرمز در تمام پایگاه می

ها پایین رفتم. نگاهم را هایم را بیشتر کردم و با سرعت از پلهت قدم سرع

 :در دور تا دور پایگاه چرخاندم و با دیدن سیامک بلند لب زدم

خبره؟ این آژیر لعنتی رو خاموش کن تا همه رو خبر  جا چهاین -

 .نکردی 

نگاه نگران سیامک به سمتم چرخید و با چشمانی که شک و دو دلی در 

 :نشسته بود لب زد هاآن

 .کنههمین قصد رو دارم ولی یه چیزی داره دسترسی من رو رد می  -
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ام نشست، قدم بلندی به سمت سیامک برداشتم و  اخمی به چهره

ریموت را از میان انگشتانش بیرون کشیدم، چندین بار دکمه آن را 

فشردم اما اتفاقی نیوفتاد، عصبی دستم را میان موهایم کشیدم که به  

 .باره صدای آژیر پایان یافتیک

سیامک نفسی که در سینه حبس کرده بود را بیرون فرستاد و با 

 :رفت لب زدچشمانی که رو به سرخی می 

این سومین باره کیان، تو این ماه سه بار این اتفاق افتاده و هر بار تا  -

 رو شدیم. فکر کنم الزمه کسی رو برای چکچند روز ما با مشکل روبه

 .های امنیتی بیاری دن سیستم کر

 .های امنیتی هیچ مشکلی ندارنسیستم  -

به سمت صدا چرخیدم و نگاهم در چشمان روشن رها دوخته شد.  

لبخندی بر رویم پاشید و ریموت جدیدی را به سمت سیامک پرتاب 

 :کرد

 .کنهبگیر، مال من کار می  -
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تمرین بودند.   افرادی که در حال آموزش بودند در حیاط پایگاه در حال

ها بر  هم دست از سر آنمعلوم بود مربی حتی در شرایط هشدار هنده 

داشت. اخمی کرد، اگر در شرایط دیگری بودیم شاید به این سر نمی

 :گفتم اما، آرام زمزمه کردمسختی آفرین می

هرطور شده این موضوع رو حل کنید، دوست ندارم دوباره این مشکل  -

  .پیش بیاد

های هر دو خارج شد اطمینان را در دلم انداخت از میان لبچشمی که 

 .هایم من را به سمت بیرون کشیدو قدم

یکی در ذهنم   -های تمرین نشست و خاطرات یکینگاهم بر روی وسیله

مرور شد. با صدای فریادی نگاهم را به سمت راست دوختم و بر روی  

ای  رداشتم. تکههای مصنوعی که در کف حیاط پهن شده بود قدم بچمن

از حیاط مانند رینگ کشتی برای مبارزه ساخته شده بود که اکنون همه 

 .در اطراف آن نشسته بودند و دو نفر در داخل رینگ بودند

هایم را پیچید. قدم ها بر روی زمین افتاده بود و در خود مییکی از آن

را  اشتر برداشتم که چشمم به آیهان افتاد. با اخمی که چهره سریع
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داد نگاهش را به پسری که بر روی زمین افتاده بود تر نشان میخشن

 :دوخته و با صدای بلندی لب زد

طور انتظار داری تو رو بفرستم توی گروه  با این حد از تنبلی چه -

جوری حتی برای تمیز کاری هم تو رو به پایگاه  محافظین؟! این

 .دنمحافظین راه نمی

انداختم، گویا آیهان برای آموزش دست بر روی غرور افراد ابرو باال 

ها ایستاده بودم اما هنوز کسی گذاشته بود. حال درست پشت سر آن

 .متوجه حضورم نشده بود 

  !بلندشو و مبارزه کن -

پسری که بر روی زمین افتاده بود و دست چپش را به آغوش کشیده  

ال رفته بود و خشم را بود به سختی در جایش نشست، ضربان قلبش با

شد از چشمانش خواند. دستش را رها کرد که چشمم به استخوان  می 

  .اش افتادبیرون زده

پوفی کشیدم که نگاه آیهان فوراً به سمتم چرخید و با دیدن من راست  

  .ایستاد
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العمل آیهان باقی افراد هم فوراً به سمتم چرخیدند و همه به  از عکس

  .سالم دادنترتیب شروع کردند به 

. نگاهی  ها تکان دادم و به سمت رینگ رفتم سرم را برای یک به یک آن

اش را گرفتم. به دست پسرک انداختم و آرام مچ دست آسیب دیده

بار ترس بود که در نگاهش نشست. پوزخند کوچکی بر لب نشاندم و این

 :لب زدم

ها یک لحظه  تون به مبارزه باشه، تنموقع مبارزه، باید تمام توجه -

 ...غفلت

چند ثانیه سکوت کردم و با کشیدن یک باره دست پسر و فریاد او از 

 :روی درد حرفم را ادامه دادم

 .شههای جدی و حتی مرگ می باعث آسیب  -

هایشان بر هم دوخته شده بود، شد. همه لبکس خارج نمیصدا از هیچ

  .شاید حتی فراموش کرده بودند نفس بکشند

 :هایم را بر هم کوبیدم و لب زدمدست

 .برای امروز کافیه، همه برگردن به خوابگاه -
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ای میان افراد بلند شد و بعد از چند دقیقه حیاط در یک لحظه همهمه

 :کامالً خالی شد. نگاهم را به آیهان دوختم

کس  چرا وقتی صدای آژیر بلند شد بقیه رو نفرستادی داخل و هیچ -

  !؟آماده باش نبود

 :خیال لب زدآیهان سری چرخاند و بی 

چند بار تو این ماه این اتفاق افتاده، اگه قرار باشه هر بار من تمرین رو  -

 ...متوقف کنم

ام نشانده بودن دهان میان کالمش پریدم و همراه با اخمی که بر چهره 

 :گشودم

کنه آیهان، اون آژیر خطر بود که صداش کل پایگاه رو  فرقی نمی -

خیال هر اتفاقی که ممکن بود پیش بیاد داشتی داشته بود و تو بی بر

  .کردی دست اون بچه رو داغون می

شد  آیهان یکی از بهترین افراد من بود، اما خودرایی و کارهایش باعث می

  .طور کامل به او اعتماد کنمنتوانم به 

 .تو قول دادی توی روند آموزشی من دخالت نکنی -
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کرد، پاسخی برایش داشتم اما با پیچیدن و این را فکر می دخالت، واقعاً ا

بوی تندی در فضا چشم تیز کردم و فوراً سر چرخاندم. نگاهم را به  

اطراف دوختم اما هیچ چیزی در اطراف نبود. تنها بوی تندی استشمام 

 .شد که سرنخی از آن نبودمی 

د گرفت و صدایش آیهان نیز گویا مانند من بو را فهمیده بود که فوراً گار

 :آرام بلند شد

  .بار باید خودمون آژیر و روشن کنیمفکر کنم این -

سری به تأیید تکان دادم که حرکت سریع جسم سیاه رنگی را درست در  

  .سمت چپ حیاط احساس کردم 

فریاد من مصادف شد با بیرون آمدن سیامک و رها از درب ورودی و 

 .ویت بودی محوی که حال قابل رایستادن هاله

که بتواند واکنشی نگاه هر چهار نفرمان بر روی هم چرخید و قبل از آن

  .نشان دهد همگی به سمتش حمله کردیم
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آشام سیاه آن هم در پایگاه من دردسر بزرگی بود. ضعف یک خون

طور واضحی برایم آشکار شده بود و من  های امنیتی حال به سیستم 

  .کردمباید کاری می رسیدم که داشتم به حرف سیامک می 

آشام سیاه متوقف شد و مبارزه  های بلندم با رسیدن به آن خونقدم

 .میانمان شروع شد

داد،  سرعتش بیش از حد باال بود اما حرکاتش ناوارد بودنش را نشان می 

گویا از اعضای تازه واردی بود که قدرت را به هر چیزی ترجیح داده بود.  

  .بود  شاید هم به اجبار تبدیل شده

ها افکارم را به سمتی فرستادم و سعی کردم به حرفی که خودم به بچه

زده بودم عمل کنم. تمام تمرکزم را به مبارزه دادم، رها و سیامک به  

سختی با آن درگیر شده بودند و سعی در گرفتن دستانش داشتند. با  

ن او ای داشت، سیامک و آیهاالعادهتمام تازه وارد بودنش اما قدرت فوق

را به سمت دیوار پرتاب کردند و رها گردنش را چرخاند، فرصت را 

ها رساندم و لحظه بعد غنیمت شمردم و با قدم بلندی خودم را به آن

آشام فرو رفت و تنها چیزی که از او باقی ماند  دست من در سینه خون

 .خاکستر بود
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 :نگاهمان میان هم چرخید و رها آرام زمزمه کرد

 .ها رو فعال کرده بودیممد داخل؟ ما سیستم طور اوچه -

، سوالی که باید از آن سر این چیزی بود که برای من هم سوال شده بود

آوردم. اما چیزی که اکنون ذهنم را مشغول کرده بود مشکل  در می

  .تری بودبزرگ

ام و دیدن نگاه سرگردانم آرام نامم را زمزمه سیامک با نگاهی به چهره 

 :کرد

 ؟ حالت خوبه؟کیا -

ما چهار نفر بودیم و اون یک نفر، با این حال به سختی تونستیم   -

 .شکستش بدیم

بار نگرانی در چشمان هایمان دوباره و دوباره در هم گره خورد ایننگاه 

  .هر سه نفرشان نشسته بود

تمام شب را در پایگاه گذرانده بودم و باز هم خبری از اتصال کامل 

نبود، در نهایت با پافشاری آیهان و سیامک به خانه بازگشته ها سیستم 

بودم، نگاهم را از تراس به پایین دوختم و در دل تنها آرزو کردم ای 



 

 

 WWW.98IA3.IR 18 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

بینم زندگی آرام و جا می که از این کاش مانند یکی از افرادی 

آمد به راحتی به ای داشته باشم. صدای آسانسور که باال میدقدقهبی 

ایستد که با آمدن منتظر بودم ببینم در کدام طبقه می   رسید،گوشم می 

  .به طبقه آخر و واحد من ابرو باال انداختم

که کسی منتظر پاسخی چندین ضربه بر درب واحد وارد شد و بدون این

از جانب من بماند درب گشوده شد و نگاهم به چشمان خسته و سرخ  

  .مهران دوخته شد

ایستاده بودم ابرو باال انداخت و داخل  با دیدن من که در مقابل تراس

آمد، نگاهش را از من گرفته و به اطراف داد. صدای جدی ولی آرامش  

 :ام را شکستسکوت خانه

  .جایی، باید چیزی رو بهت نشون بدم خوبه که این -

های راحتی اشاره کردم. با  سری به تأیید تکان دادم و با دست به مبل 

ای که در خانه رفته و دو جام از خون تازهنشستن مهران به سمت آشپز

یخچال بود را پر کردم و دوباره کنار مهران بازگشتم، دو پست مبل در 

ها سالن وجود داشت که به حالت گرد چیده شده بود و چرم مشکی مبل 

 .کردفضای خانه را زیباتر می



 

 

 WWW.98IA3.IR 19 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

مقابلش ها قرار دادم و جام متعلق به مهران را بر روی میز وسط مبل 

نشستم. چندین برگه را بر روی میز انداخت و با برداشتن جام شروع 

 :کرد

جا یه سر به پایگاه زدم، سیامک گفت چند که بیام اینقبل از این -

  .شه که برگشتیساعتی می 

  .هایش ماندمسری به تأیید تکان دادم و مناظر ادامه صحبت

های امنیتی نیاز به تجهیزات م ها بنداز، برای سیستیه نگاه به این برگه -

کنم که متوجه شدم بخش زیادی   داشتیم برای همین رفتم انبار رو چک

  .مون ناپدید شدهاز تجهیزات

متعجب سر بلند کردم و با خشم به مهران چشم دوختم، تجهیزاتی که  

ها حتی متوجه ها نیاز داشتیم ناپدید شده بود و آنحال خودمان به آن

  .نشده بودند

 از کی ناپدید شدن؟ -

 :مهران دستی میان موهایش کشید و با نگاهی شرمگین به من لب زد

 .فهممدونیم، ولی به زودی میهنوز نمی -
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ای کشیدم و جام را محکم بر روی میز کوبیدم، مهران فوراً از  پوف کالفه 

 :جایش برخواست و دستانش را باال گرفت

  .کنمآروم باش کیا، باور کن پیداشون می  -

 :رفتام کنار نمیتوانستم کنترل کنم و اخم از روی چهره خشمم را نمی

افته که بفهمید  کنید؟ حتماً باید یه اتفاقی بی پس شما چه غلطی می  -

  !خبره؟تو این خراب شده چه

ها مهران نگران و تا حدودی عصبی نگاهش را به من و سپس به برگه 

را بردارد، فوراً دستم را دراز کردم و ها که بتواند آندوخت، قبل از آن

  .ها را به چنگ کشیدمبرگه 

ها که به  ی اول را از نظر گذراندم و با دیدن حجم زیادی از وسیلهصفحه

 .گفته مهران ناپدید شده بودند بیش از قبل خشمگین شدم

هایی که ربوده شده بودند با جزئیات نام برده سه صفحه از تمام وسیله

های کاری ها بیش از قبل به کم تک وسیله -با خواندن نام تکشده بود و 

  .بردمافرادم پی می
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چیزی تا طلوع آفتاب باقی نمانده بود، ریموت را از روی میز برداشتم و 

ای به تابش  ها مقابل پنجره قرار گرفت. عالقه با فشردن دکمه تمام پرده

دادم.  را ترجیح میام نداشتم و این تاریکی شدید نور خورشید در خانه

ی مشکالتم سامان  توانستم فکر کنم و به همهتر می گونه راحتاین

  .بدهم

 :صدای آرام مهران در گوشم پیچید

ها کجا هستن و دست پر بر  شم این وسیلهبه زودی متوجه می  -

 .گردم پیشتمی 

دانستم دیگر تنها سری تکان دادم و در سکوت به سمت اتاقم رفتم، می 

خیال به  ماند و به زودی در پی کارها خواهد رفت، پس بی نمی  منتظر

کردم و هیچ  سمت حمام اتاقم رفتم. باید کمی افکارم را از خودم دور می

  .گو نبودچیز بهتر از یک دوش آب سرد برایم پاسخ

شیر آب را گشودم و تنها پیراهنم را از تنم کندم و زیر آب ایستادم.  

پوستم احساس خوشایندی را در وجودم حرکات قطرات آب بر روی 

ای برای منتظر ماندن  کرد. نگاهم را به وان دوختم، اما حوصله ایجاد می
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و پر شدن آن نداشتم. حرکات قطرات آب را دنبال کردم و آرامش به 

  .آرامی زیر پوستم تزریق شد

*** 

ام جمع شده بودند چشم دوختم، اخم تک افراد که در خانه -به تک

 .ام شده بوددوباره میهمان چهره  همیشگی

دیدم، من سخت گیر نبودم استرس و شاید نگرانی را در حرکاتشان می

کنم و پیگیر کارهایشان  ها اعتماد میولی دوست داشتم زمانی که به آن

ها سپردم را انجام دهند و حال با  شوم به درستی کاری که به آننمی

 .ها، باز هم همه چیز بر هم خورده بوداطمینان وجود همه این 

به سمتشان رفتم و روی مبل تک نفره جای گرفتم، سرم را به سمت 

های بزرگ دور تا دور تراس را هایی که در گلدانتراس چرخاندم، نهال 

  .گرفتهای اطراف میگرفته بود جلوی دید را از ساختمان

، در حقیقت منتظر  به میز کوچکی که در تراس بود چشم دوختم

 :من شروع به صحبت کرد   -ها بودم. مهران با کمی منهای آنحرف

 ...ها ناپدیدخب حدود... حدود... صد و پنجاه تا از وسیله -
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 :تکشان حرف مهران را ادامه دادممیان کالمش پریدم و با نگاهی به تک

ما و کاری شهای انبار به دلیل کم حدود صد و پنجاه قطعه از وسیله -

کس طوری هیچاعتماد نادرست من به شماها دزدیده شده. کی و چه

  .دونه، حتی دو نفری که مسئول اون بخش هستیدنمی

زمان رها و مهران سرشان را زیر انداختند، پوزخندی زدم. این کارها هم

  .کرد شد، خجالت کشیدنشان دردی را دوا نمیبرای من امنیت نمی

 .ها بدمیری تو روند کار کنم باید تغیفکر می -

شد. اما ام شده بودند و صدا از کسی خارج نمی همه متوجه لحن جدی 

 :باز هم سیامک بود که بدون نگاهی به من لب زد

 .خب خبرهای بدتری هم هست -

ها به سمت او چرخید اما من تغییری در حالتم ایجاد نکردم. منتظر نگاه 

ها را برایم اشکار کرد. ر حقیقت ای بودم اما حرف سیامک بیشتخبر تازه

 :حقیقتی که فراموش کرده بودم

 خبر جدید چیه؟ -
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مهران بود که با چشمانی ریز شده این را از سیامک پرسیده بود و به  

 .انتظار پاسخ چشم به سیا دوخته بود

آرام از جایم برخواستم و به سمت تراس قدم برداشتم، اما تمام حواسم 

 .ها بودهای آنبه حرف

های امنیتی ما  های سیاه از خرابی سیستم آشامخبر بدتر اینه که خون -

 .خبر دارن

درست مقابل درب تراس بودم که با حرف سیامک خشک شده ایستادم. 

ی حرف سیامک پاسخی شد برای سوالی که  طور امکان داشت؟ ادامهچه

 :کشیددر ذهنم مانند ناقوسی فریاد می 

ه کرد، با چهار نفر بودیم و اون یک نفر،  شون بهمون حملامشب یکی -

معلوم بود که تازه تبدیل شده اما با این حال به زور تونستیم از پسش بر  

 .بیام

شد این ماجرا را کتمان کرد، من به  طور می حق کامالً با او بود. چه

همراه سه نفر از برترین افرادم به سختی از پس آن موجود بر آمده  

 .شدمان خیلی دشوار تر میاد بیشتری بودند کار بودیم، حال اگر تعد
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 :به سمت افرادم چرخیدم و با نگاهی به آیهان لب زدم

خوان تبدیل زمان آموزش افراد رو بیشتر کنید، کارآموزهایی که می  -

  .شون کنهبشن رو ببرید پیش اسفندیار تا قبل از تبدیل، چک

 :آیهان سری به تأیید تکان داد و در پاسخ لب زد

کنم، از فردا هم اسم افرادی که زمان تمرین رو تا ده شب اضافه می  -

 .نویسمخوان تبدیل بشن رو می می 

ی آرامی زمزمه کردم و در فکر فرو رفتم. اما صدای رها اجازه خوبه

 :روی به افکارم را ندادپیش 

قطعات خوام خرابی کیان، ما به تجهیزات نیاز داریم. اگه اجازه بدی می  -

ها اطالع بدم، در این صورت من اگه اتفاق مشابهی  رو به باقی گروه 

تونیم ازشون  شیم و هم می براشون پیش اومده باشه متوجه می

 .درخواست تجهیزات کنیم

راه خوبی برای گرفتن اطالعات بود پس مخالفتی نکردم. تک به تک به 

خالی شدن خانه  نوبت از جایشان بلند شدند و همه قصد رفتن کردند. با
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خواست اما باز  نگاهم را دوباره به بیرون از تراس دوختم، دلم دویدن می 

 .هم این روشنایی کار را خراب کرده بود

*** 

آمد و من با هر های رها بیرون می کلمات یکی پس از دیگری از بین لب 

شدم. چرا باید شاهرخ چنین درخواستی از من  تر از قبل می کلمه عصبی 

  !؟کردمی 

هایش را برای خرابکاری عظیمی که انجام آشامچرا باید یکی از خون

فرستاد، آن هم در میان این همه مشکالت که  داده بود به گروه من می 

  .همگی نیاز به حل شدن داشتند

 :ای کشیدم و با نگاهی به رها لب زدمپوف کالفه 

  .عضو رو قبول کنیمتونیم اون با رابط شاهرخ تماس بگیر، بگو ما نمی  -

 :صدای مهران نگاهم را به سمتش کشید

شه این کار و انجام بدیم کیا، در این صورت شاهرخ هم درخواست  نمی -

تونه رد کردن کنه، در ضمن شاهرخ می ما رو برای دادن تجهیزات رد می
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احترامی برداشت کنه، در این صورت همه چیز درخواستش رو یه بی 

  .شهبدتر می 

توانست همه چیز را بر عکس کرده و به  ا مهران بود، شاهرخ می حق ب

  !ضرر ما تمام کند، او تشنه قدرت بود. درست مانند گذشته

کشید، تلفن  صدای زنگ مکرر تلفن همراهم بر روی اعصابم خدشه می  

را از جیب شلوار کتانم بیرون کشیدم و با دیدن نام آیهان که بر روی 

هایم را در هم کشیدم. آیکون پاسخ را اخم کردصفحه خودنمایی می 

 :فشردم که صدایش در گوشم پیچید

های سیاه رو گرفتن، بهتره زودتر آشامها یه رد از خونرئیس بچه  -

 .شیمخودت رو برسونی، ما داریم از پایگاه خارج می 

ها نگاهم را از پنجره به بیرون دوختم که حرکت چند ماشین از بچه 

جا ها در روز جابهآمد که این عوضی تر پیش میرد. کم نظرم را جلب ک

ها داشتیم  شوند، هر چند که ما در روز آزادی عمل بیشتری نسبت به آن

ولی همین تعقیب و گریزها با ماشین، بیش از حد کار ما را سخت  

 .کردمی 
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 (زمان حال)

ای ایستادم و با دقت به اطراف چشم دوختم، شدت بر روی بام خانه 

پیچید بیش از حد معمول بود و کمی غیر یی که در این منطقه می بو

 .عادی 

با ایستادن سیامک و آیهان در دو طرفم نگاهشان کردم اما قبل از آن که 

 :چیزی بگویم صدای سیامک در گوشم پیچید

کنید یا دماغ من دچار مشکل شما هم این حجم از بو رو احساس می -

 شده؟ 

د، مانند همیشه ابرو در هم کشیده بود و با  نگاهم به سمت آیهان چرخی

  .کرددقت به اطرافمان نگاه می 

 این عادی نیست کیا. مگه نه؟  -

  .سری به طرفین تکان دادم و نه آرامی زمزمه کردم

 .توانست باشدوجه عادی نبود، نمی به هیچ

صدای تلفن سیامک بلند شد، فوراً صدای آن را خاموش کرد و تماس را  

  .پاسخ داد
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آوردم و منتظر ماندم تا خودش تعریف کنید.  هایش سر در نمیاز صحبت 

 :گوشی را در جیبش فرو برد و با صدای آرامی لب زد

 .رها بود، گفت موضوعی هست که باید برگردیم پایگاه -

ای باال انداخت. به سمت آیهان سوالی به سیامک چشم دوختم که شانه 

 :پاییدرا می چرخیدم که در سکوت هنوز هم اطراف

جا رو زیر نظر داشته باشن، بعدش هم چند نفر از افراد رو بزار این -

 .برگرد پایگاه. باید یه جلسه بزاریم

ی بعد از مقابل چشمانم محو شد، به سمت تنها سری تکان داد و لحظه

 :سیامک چرخیدم که لبخند پر شسطنتی زد

 تا پایگاه مسابقه بدیم رئیس؟  -

بار ها کارهای همیشگی سیامک بود اما، اینین بچه بازی پوزخندی زدم، ا

 .اش کردممن هم همراهی

هایم سیامک شروع آرام تا سه شمردم و با خروج شماره سه از میان لب

به دویدن کرد، نگاه من اما بر روی دخترکی که از پنجره اتاقش دیده 

شد نشست، موهای بلند و مواجش مشکی رنگش را بر روی می 
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هایش ریخته بود و لباس بلند سرخی بر تن داشت، آرام خودش را  شانه 

داد. درست مانند پرنسسی که تنها یک تاج  سو تکان می سو و آنبه این

 .کم داشت

با کنار رفتن دخترک از مقابل پنجره، به خودم آمدم و با دیدن جای 

 .خالی سیامک لعنتی فرستادم و فوراً به راه افتادم

ها این گاه تا مدت سیامک قبل از من به پایگاه برسد و آنکافی بود  

  .کردشد و دست انداختن من را شروع میپیروزی ورد زبانش می 

هایم را باال بردم، مسیر زیادی تا ای کشیدم و سرعت قدمپوف کالفه 

رسیدن به پایگاه داشتم و مطمئن بودم سیامک خیلی جلوتر از من 

  .خواهد رسید

میانبری را برای رفتن انتخاب کردم تا تنها کمی زودتر به مقصد  مسیر 

 .برسم

*** 

نگاهم را به سیامک دوختم که با نیش باز در مقابل درب پایگاه به 

اش کردم و از  استقبالم ایستاده بود. اخمی به چهره شاد و پیروزمندانه 

های ها و جلسهکنارش رد شدم، به سمت اتاقی که همیشه برای صحبت 
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شدیم رفتم و گشوده شدن درب مصادف شد با  ها جمع می مهم در آن

  .های سبز رنگ نشسته بودنددیدن رها و مهران که بر روی مبل

داخل رفتم و به سمت تک میز مشکی رنگی که در رأس اتاق قرار گرفته  

بود قدم برداشتم. سیامک نیز به دنبالم داخل آمده بود و به سمت مهران 

  .رفتو رها می 

 :پشت میز نشستم و صدایم را صاف کردم

 موضوع چیه رها؟ -

رها آب دهانش را فرو داد و چشم به مهران دوخت، هر دو گویا در گفتن  

موضوعی درنگ داشتند. خودم را به سمت میز کشیدم و چشمانم را با  

 :جدیت کامل به هر دو دوختم

 .منتظر توضیحات هستم -

نشسته بود که با سختی بزاق دهانش را بار تنها بر روی رها نگاهم این

 :فرو داد و صدایش را کمی صاف کرد

  .راستش پیامی از سمت گروه شاهرخ برامون ارسال شده -
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بار مهران ادامه حرف رها را سری تکان دادم و منتظر ادامه بودم که این

 :گرفت و سخنش را کامل کرد

چند روز دیگه شاهرخ گفته اون عضو از گروهش رو فرستاده و تا  -

 ...کهرسه پیش ما و اینمی 

 :سکوتی در میان کالمش آورد و نگاهش را از من گرفت

 .های مورد نیازمون رو هم با همون شخص ارسال کردهکه وسیلهو این -

دردسر داشتیم و حال باید مشکالت   شد! خودمان کمتر از این نمیعالی

دیگر نهایت بد شانسی بود.  کشیدیم، این افراد شاهرخ را هم به دوش می 

 :ام را بر روی میز کوبیدم و لب زدمدست مشت شده 

زاره، شاید مقام  اون با خودش چی فکر کرده؟! داره منو زیر فشار می  -

 .باالتری از من داشته باشه، ولی حق این کار رو نداره

 .کیا، در واقع شاهرخ هیچ کارست، انجمن این تصمیم رو گرفته -

ادا کردم باقی سخنانم نچرخید و متعجب چشم به رها  زبانم برای 

کار را به گروه من  دوختم، انجمن این تصمیم را گرفته بود که یک خراب

ها داشتیم و این ی بیشتری با باقی گروه بفرستد. چرا گروه من؟ ما فاصله 
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گاه چنین تصمیمی از سوی یک پوئن برای من بود، اما تا کنون هیچ

 توانست باشد؟ه بود. دلیل این کارها چه می کس گرفته نشدهیچ

دستم را با حالتی عصبی میان موهایم کشیدم و از روی صندلی  

 :برخواستم

خوام دردسر جدیدی باشه، تاریخ دقیق رسیدنش رو پیدا کن. نمی  -

  .داشته باشیم پس نوبتی باید مواظب عوض جدید باشید

های آرام  و من با قدم تکشان خارج شد  های تکچشم آرامی از میان لب

 .به سمت درب خروج قدم برداشتم

شد کمی از های مهران مانند آبی که بر روی آتش ریخته می حرف

داد. خوشحالی نداشت اما همین که ما تنها  ام را کاهش می نگرانی درونی 

  .گروه آسیب دیده نبودیم، خودش کافی بود

دوخته بودم، غیر از  به مهران که هنوز در حال دادن اطالعات بود چشم

های امنیتی را گزارش کرده بودند و ما سه گروه دیگر هم خرابی سیستم 

  .هایشان راطور دزدیده شدن باقی وسیلههمین
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این موارد خیلی مشکوک بود اما هنوز در شرایطی نبودم که به دنبال  

 کردم و ازکار دیگران باشم. باید ابتدا شرایط افراد و پایگاه را چک می

توانستم به دنبال حل این کردم پس از آن میامنیت اطمینان پیدا می 

 .موضوع بروم

 :صدای مهران در گوشم پیچید و به افکارم پایان داد

راستی کیان، اون کسی که قرار بود از گروه شاهرخ بیاد، تا چند ساعت   -

 .رسهدیگه می

 :رنگم کشیدمسری به تأیید تکان دادم و دستی بر روی پیراهن سفید 

 قدر اومدنش طوالنی شد؟گروه شاهرخ زیاد از ما فاصله نداره. چرا این -

های مهران نشست، کمی برایم تعجب برانگیز  پوزخندی که بر روی لب

 .بود

تونه از گویا این یارو زیادی غیر قابل کنترل بوده، برای همین فعالً نمی  -

  .خوارهیه انسان خون قدرتش در هر حالتی استفاده کنه و به عبارتی

مصادف شد با باقی حرف  چشمانم را محکم بستم و فشردن مشتم 

 :مهران
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  .آدواسه همین داره با ماشینش می  -

 :پوفی کشیدم و لب زدم

جا تون مواظبش باشید. من اینها خبر بده، هر ساعت باید یکیبه بچه -

از این که کاری  بارخوام مهران، بار ها گفتم. پس ایندردسر جدید نمی

 .رو بهتون سپردم پشیمونم نکنید

مهران چشمی زمزمه کرد و از اتاق خارج شد. پوفی کالفه کشیدم. این 

  گذاشتم؟عضو جدید را کجای دلم می

گذاشت،  هایش را کنار می جا این دردسر سازی کاش با آمدنش به این

  .شدمقطعاً من مانند شاهرخ به انتقال او به جای دیگر راضی نمی 

 «لنا»

نگاهی به آدرسی که در دست داشتم انداختم و با دیدن نام خیابان 

ترین مسافرتی که در طول این  فرمان را به راست چرخاندم. سخت

های خون خالی که بر روی  . به کیسهشک همین بودها داشتم، بیسال 

  .کرد چشم دوختم و پوزخندی زدمصندلی خودنمایی می 
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بر روی تابلو ماشین را به داخل کوچه هدایت کردم و  با دیدن بام کوچه

  .ای با پالک صد و یازده ایستادمدرست مقابل خانه

درب ماشین را گشودم و با برداشتن چمدان مشکی رنگم از صندوق به  

تر شدن به خانه از درست آمدنم  سمت خانه به راه افتادم. با نزدیک

جا هم قابل استشمام بود و ها از همینآشامتر شدم، بوی خونمطمئن 

ها این بو را پنهان نکرده بودند، کارشان درست بر  این عجیب بود که آن

  .عکس شاهرخ بود

ای به در وارد کنم، اما قبل از پوزخندی زدم و دست بلند کردم تا ضربه 

رسیدن دستم به دروازه درب گشوده شد و نگاه من بر روی مردی که  

  .کوب شدمقابلم ایستاده بود میخ 

  !گونه با کالس و جنتلمن بود؟ واقعاً؟دربانشان این

اش نشاند و با چشمانی گرد شده نگاهش کردم که اخمی بر چهره 

های برجسته اش قالب کرد، نگاهم به ماهیچه دستانش را بر روی سینه 

هایی که به وضوح قابل رویت بود، آب دهانم را فرو دستانش افتاد و رگ

  .ا از پیراهن سفیدش باالتر بردمدادم و نگاهم ر
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چشمانش را با حالتی سوالی به من دوخته بود و قصد کنار رفتن هم 

 :نداشت

 !بفرمائید؟ -

ام با صدایش کمی به خودم آمدم و فوراً مانند خودش اخمی بر چهره

نشاندم. دستی بر روی پیراهنی که بر تن داشتم کشیدم و کالهی که بر  

 :بودم را کمی باال فرستادمروی سرم گذاشته 

  .تون رو ببینممن باید رئیس  -

یک ابرویش را باال فرستاد و پوزخندی زد که خشمم را بیشتر کرد. ابرو 

 :در هم کشیدم و بدون اراده من صدایم باال رفت

تون خودش از  اصالً چرا من باید به یه نگهبان جواب پس بدم؟ رئیس  -

  .اراومدن من خبر داره، پس بکش کن 

صدایی مانند گشوده شدن درب را شنیدم و نگاه مردی که به پشت سرم 

دوخته شد و دستش مانند شبهی جلو آمد و من را به داخل کشید.  

 :ترسیده هینی کشیدم و با دیدن جای خالی چمدانم آرام لب زدم

 .هاموسیله -
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اش بود درب دوباره تر از اخم قبلیاخمی کرد که به حتم ترسناک 

 .بار چمدانم در دستانش به داخل کشیده شده شد و اینگشود

 :به دست به جلو اشاره کرد و همزمان با گفتن حرفش به راه افتاد

  .افت، همه منتظر رسیدن تو بودنراه بی -

نفسم را محکم بیرون فرستادم و با کشیدن چمدان به دنبالش حرکت  

 .کردم

 .تجهیزاتشان در حیرت بودمنگاهم را به اطراف دوخته بودم و از 

هایی دودی رنگ پوشیده شده بود و در سقف حیاط به وسیله طلق

هایی برای تمرین چیده شده بود و یک رینگ نسبتاً بزرگ اطراف وسیله

سوت آرامی زدم، حیاط سراسر چمن مصنوعی   ای از حیاط بود در گوشه

 .دادای به من می العادهشده بود و حس فوق

به ساختمان دوختم، درب بزرگی که برای برای ورودی بود نگاهم را 

تماماً از شیشه ساخته شده بود، نمای سنگ سفید رنگ ساختمان زیادی  

در چشم بود. با گشوده شدن درب نگاهم را از اطراف گرفتم و قدمی به  

داخل برداشتم، سیستم سرمایشی که در کل ساختمان کار شده بود هوا 
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از گرمای بیرون خبری نبود. لبخندی به خنکایی  را مطلوب کرده بود و

هایم را تندتر کردم تا به مردی که در خورد زدم و قدمکه به صورتم می 

  .کرد برسممقابلم حرکت می

  !گونه بودند؟اگر او نگهبانشان بود پس رئیس و باقی اعضای اصلی چه

 :ای به جانم افتادبا یادآوری حرف شاهرخ لرزه 

جا، مواظب هر  آد پس اونن نیست! سر قوانینش کوتاه نمی کیان مثل م(

 ) .کاری که ازت سر می، زنه باش لنا 

رفت دوخته شد. درب را گشود و نگاهم را دربی که مرد به سمتش می 

خودش کنار ایستاد، چمدان را کنار دیوار گذاشتم و نفسم را در سینه  

دم و نگاهم بر حبس کردم، با قدمی بلند خودم را به داخل اتاق رسان

 .روی چهار نفر که هر یک مشغول انجام کاری بودند نشست

شان احساسی را برایم به ارمغان سرها به سمتم چرخید و نگاه هر یک

  .آورد

کرد و سه پسری که در نگاه هر یک دختری که با زیرکی نگاهم می 

ها زد. یعنی کدام یکی از آنخیالی و کنجکاوی و شیطنت موج می بی 
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دانست. درب پشت سرم بسته شد و هر چهر نفر از جا  ن بود؟ خدا میکیا

جا هدایت  برخواستند. با شنیدن صدای همان کسی که من را به این

  .کرده بود گویا اکسیژن در اتاق به پایان رسید

 :دستانم را مشت کردم و آرام زمزمه کردم

 .بازم گند زدی لنا -

جا یه ه یه مرد باشه ولی، اینفرستکردم کسی که شاهرخ میفکر می -

  .شناسه، یکم عجیبهدختر کوچولو ایستاده که حتی کیان رو نمی 

های ها با تعجب به سمتمان چرخید و لبخند به آرامی بر روی لب نگاه 

موقع  شان نشست. لعنتی بر خودم فرستادم که باز هم دهانم بی تک -تک

  .گشوده شده بود

ز هم فراموش کرده بودم یا بهتر بود بگویم شاهرخ تذکر داده بود اما با

خاطر آورده بودم. سر چرخاندم و نگاهم بر روی  تذکرش را خیلی دیر به

پوزخند مردی که رو به من ایستاده بود نشست. دستانش را بر سینه زد 

 .هایم بگیرمهایم را به اسارت دندانو من تنها توانستم لب 

 زد کجان؟ خ ازشون دم می خب خانوم جوان، تجهیزاتی که شاهر -
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کمی چشمانم را گرد کردم اما با یادآوری لحظات آخر و جایگزاری  

 .ای کشیدم وسایلی که در صندوق ماشینم جای داده بودند نفس آسوده 

 .داخل ماشین -

سرش را آرام تکان داد، قدمی برداشت و چرخی به دورم زد، نگاهم را به 

شان نشسته بودند چرخاندم.  جای آرامی بر روی افرادی که دوباره در 

شان عادی بود که همه با نگاهی خنثی مشغول انجام گویا این رفتار برای 

کارهای خودشان بودند. صدایش افکارم را به سکوت دعوت کرد و برای  

  .ها مغزم خاموش شداولین بار طی این سال 

خوب گوش کن. از امروز تو به ما ملحق شدی پس باید از قوانین  -

کس توی گروه من حق قانون شکنی نداره پس خوب  یروی کنی، هیچپ

 .حواست رو جمع کن

اش نشاند،  تنها سرم را به تأیید تکان دادم که اخم وحشتناکی بر چهره 

دیگر را به آغوش کشیده بودند و چشمانش رو به سرخی ابروهایش یک

 :رفتمی 

پوکت زبونت   ی زنم به جای تکون دادن اون کلهوقتی باهات حرف می  -

  !رو حرکت بده و بهم جواب بده
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باره از سکت او فوران کرده بود دهان متعجب از حجم خشکی که به یک

کردم که سرش را چرخاند و باالخره  گشودم و فوراً چشمی زمزمه

 :نگاهش را از من جدا کرد

هاتون رو رها این خانوم رو راهنمایی کن به اتاقش، خودتون شیفت  -

  .طور مراقبش باشیدید که چهانتخاب کن

دختری که حال متوجه شده بودم نامش رها بود، فوراً برخواست و با 

 :ای به من به سمت درب آمده و قبل از خروج پاسخ داداشاره

 .چشم رئیس -

با بسته شدن درب و ناپدید شدن چهره خشن کیان پوفی کشیدم و رو  

 :به رها لب زدم

کنید؟! خدای من! فکر کنم اگه چند دقیقه  میطور اون رو تحمل چه -

 .موندم امروز آخرین روز زندگیم بودجا میدیگه اون

چشمانش را گرد کرد و دستم را گرفت، با حرکت سریع من را به سمتی 

 :کشید و با صدای آرامی لب زد



 

 

 WWW.98IA3.IR 43 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

فکر کنم تو هم از جونت سیر شدی، کیان دوست نداره کسی پشت  -

 .سرش صحبت کنه

قی که رها نشان داده بود نگاهی انداختم، درب را با کلید گشود و به اتا

کناری ایستاد تا من اول وارد شوم. لبخندی زدم و با گذاشتن دستم بر  

روی درب مقدار کمی آن را به عقب راندم و کامل داخل رفتم. تمام اتاق 

  .پوشیده شده از رنگ سبز و سفید بود، رنگی که از آن متنفر بودم

  .کرد اما برای من معنایی نداشته زندگی را معنا می رنگ ک

ای ضخیم و اخمی کردم و نگاهم را یک دور در اتاق چرخاندم، پرده

های حریر سبز رنگ به سفید رنگ مقابل پنجره کشیده شده بود و پرده 

آن زینت داده بود. فرش مستطیلی سبز رنگ تمام اتاق را در بر گرفته  

که از های سبز و کمد و میز سفید رنگ، با آن فه بود و تخت سفید با ملح

ام نشاندم و به سمت زار بودم اما لبخندی مصنوعی بر چهرهاین رنگ بی

  .رها چرخیدم

 :نگاهش را با حسرت در اتاق چرخاند و آرام زمزمه کرد

 جا رو دوست داری؟ این -
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 :سری به تأیید تکان دادم و لب زدم

 .جا عالیهممنون، این -

 :لبخند کوچکی زد و به کمد اشاره زد

جا لباس مناسب برای هر جایی هست اما تو کمد جای اضافه برای این -

 .هات داری. اگه چیزی الزم داشتی فقط کافیه صدام بزنیچیدن لباس

تشکری کردم و با رفتن رها در سکوتی که در اتاقم حکم فرما بود فرو 

من انتظارش را داشتم نبود. تا وقت آن چیزی که رفتم. این زندگی هیچ

به امروز با تمام اتفاقاتی که هیچ یک باب میلم نبود کنار آمده بودم اما،  

 .خواستم زندگی کنم زین پس می 

های تمرین های داخل کمد دوختم و با دیدن لباسنگاهی به لباس

ای گرفتم و با پوشیدن  ام نشاندم. دوش ده دقیقه لبخندی بر چهره 

رین که شامل یک شلوار و پیراهن مشکی با سه خط در های تملباس

 .کنارشان بود و شانه کشیدن میان موهای کوتاهم از اتاق بیرون رفتم
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گشوده شدن درب توسط من مصادف شد با صاف ایستادن مردی که در 

هایش را دانستم. اخم همان اتاق اول دیده بودم اما هنوز هم نامش را نمی

  .خیالش را باال آورددر هم کشید و نگاه بی 

های قیمتش زد و با اشاره به عقربهچند ضربه بر روی شیشه ساعت گران

 :ها نداشتم لب زدآن، که من هیچ دیدی به آن

خاطر تو هدر رفت، پس زود باش تا دقیقاً بیست دقیقه از وقتم به  -

  .بیشتر عصبی نشدم

هایم را تندتر دمهایی. قهای محکم به سمت پله به راه افتاد و با قدم

جا همه مشکل اعصاب  کردم و پشت سرش به راه افتادم، گویا این

 .داشتند

رسید نشان از رفت و صداهایی که به گوش میبه سمت حیاط می

داد. چشم تیز کردم و به افرادی که با قدرت و سرعت شلوغی بیرون می

  .باال در حال مبارزه بودند چشم دوختم

ا حد زیادی به تمام افرادش مبارزه را آموزش درست بود که شاهرخ ت

  .دیدم بیش از حد تصورم بودداد اما، چیزی که مقابلم می می 
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نگاهم بر روی دو نفری نشست که با سرعت باال و دقت در حال مبارزه 

دیگر را دفع های یکزدند و ضربه ای ضربه می بودند و کامالً حرفه

  .برای پیروزی نداشتم ها شانسیکردند. من در مقابل آنمی 

صدایی که کنار گوشم شروع به صحبت کرد نگاهم را از آن دو نفر جدا 

 :کرد

جا رسیدن. فکر اون دو نفر افراد عادی هستن، با تمرین و مبارزه به این -

 طور نیست؟ها باشی چون تبدیل شدی. اینکنم تو سطح باالتر از اونمی 

ها گاهم را به دونفری که حال مبارزه آنبزاق دهانم را فرو دادم و دوباره ن

به پایان رسیده بود دادم، حق با او بود، بوی خونشان به راحتی احساس 

  .طور امکان داشتشد اما، چهمی 

ها سرعت و قدرت داشتم اما مهارت، هیچ مهارتی ی آنمن هم به اندازه 

  .ترین ایراد من بوددر جنگیدن نداشتم و این بزرگ 

یهان داخل رینگ رفتم. در این مکان جدید بودم و همه با اشاره آ

  .کنجکاو در اطرافم جمع شده بودند
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ها هستم یا خیر. دانستم به خوبی آنتوانستم مبارزه کنم اما، نمی می 

 :صدای آیهان رشته افکارم را پاره کرد

برای این که بفهمم در چه سطحی هستی فعالً با یکی از افرادی که  -

  .شدن مبارزه کنتازه تبدیل 

 .ولی من فعال اجازه استفاده از قدرت هام رو ندارم -

 :آیهان نگاهش را بین من و افرادش چرخاند و دستی در هوا تکان داد

 .آشامیمشکلی نداره، به هر حال تو یک خون -

سری به تأیید تکان دادم و منتظر ایستادم تا فردی که منتخب آیهان 

ها افراد زیادی به صف ایستادند و آیهان از میان تمام آنبود جلو بیاید. 

 .دست بر روی پسری گذاشت که از لحاظ جثه تقریبا با من یکی بود 

. آستین پیراهنم تا حدودی خیالم راحت شده بود و نفس راحتی کشیدم

 .را باال زدم و منتظر ورود او ایستادم

اش را  دست مشت شده پسر که گویا از انتخاب شدنش کامالً راضی بود 

بر دستان دوستانش کوبید و رکابی مشکی رنگش را از تنش بیرون 

  .کشید
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هایش چشم دوختم. وارد رینگ شد و پوفی کشیدم و منتظر به نمایش 

 :در سمت مخالف من ایستاد. آیهان صدایش را باال برد

یادتون باشه این یک مسابقه برای فهمیدن سطح شماست نه یه مبارزه   -

 .خوام کسی بمیرهنمی پس 

گاه  هر دو تنها سری تکان دادیم و در مقابل هم گارد گرفتیم. من هیچ

  .بار هم به انتظار او ایستادمآغاز کننده مبارزه نبودم و پس این

تر از من بود که پس از سه دقیقه شروع به حمله کرد، تمام کم حوصله 

شتر سعی در خسته کردم و بیاش را به راحتی خنثی می درپیضربات پی 

جا شدن آمد را با جابه ام میکردن او داشتم. مشتی که به سمت چانه 

زد و دستانش را  نفس می  -دفع کردم که پسر عقب کشید. عصبی نفس

 .ی سرخی بر روی چشمانش نشسته بدمشت کرده بود. هاله

 :اش را باال بردصدای دورگه

  .کنیم، حمله کنمگه داریم خاله بازی می  -

توانستم رست بود که احازه استفاده از قدرت هایم را نداشتم اما نمید

 .شکست خورده از این میدان خارج شوم
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ام نشاندم با تمام سرعت اخمی کردم و همزمان با پوزخندی که بر چهره 

به سمتش حمله کردم. انتظار چنین واکنشی را از سمت من نداشت و 

وارد کرده بودم محکم با بدنش  اش ای که با کف پا به سمت سینه ضربه 

  .برخورد کرد

چند قدم به عقب پرتاب شد و به سختی صاف ایستاد. صدای هو  

کشیدن باقی افراد که در حال تماشای ما بودند باال رفت و او را برای 

  .تر کردضربه زدن به من جری 

هایش را به نمایش گذاشت، سرعتش به  فریاد از سر خشم کشید و دندان 

توانستم حرکاتش را ها هنوز هم میه هزار برابر شد اما با تمام اینیک بار

  .از قبل تشخیص دهم

با باال رفتن سرعت او گویا دید من هم بهتر شده بود که قبل از برخورد  

گرفتم. اما  دیدم و جلویشان را میها را میضرباتش به من آن

ای را به د درد ضربهنهایت تنها از خودم دفاع کنم. بایتوانستم تا بینمی

  .خریدم تا بتوانم ضربه بزنمجان می
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آمد را دیدم اما تالشی برای گرفتن  ام میمشتی که به سمت زیر سینه 

آن نکردم و در مقابل این دست مشت شده من بود که در فک پسر فرود  

  .آمد

هر دو قدمی به عقب برداشتیم، بزاق دهانش را بیرون انداخت، با دیدن 

زد پوزخندی زدم، همین بود. راه درست  قش که به سرخی می رنگ بزا

جان ای را با تمام دردش بهبرای مقابل با مشکالت همین بود، باید ضربه 

تری بزنم. دستم را بر روی شکم ی محکمیخریدم تا بتوانم ضربه می 

دردناکم گذاشتم و دوباره هر دو برای حمله آماده شدیم اما صدایی که از 

 :ها را به سمت خود کشیدبلند شد همه نگاه  پشت جمعیت

کافیه، چند نفر برید کمک سیامک و تجهیزات جدید و بیارید داخل،  -

 .چند نفر هم برای راه اندازی برن کمک رها

جمعیت به سرعت پراکنده شد و تنها ما چهار نفر باقی ماندیم. من، 

دانستم از کی آیهان، پسری که با او مبارزه کرده بودم و کیانی که نمی

 .در میان ما ایستاده بود
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دستم را بر روی محل ضربه فشردم و محکم نگه داشتم. دردش کمی 

دانستم به زودی دیگر خبر از این درد نیست اما، غیر عادی بود و می 

  .کردم هم طاقت فرسا بودهمین مدتی که باید آن را تحمل می 

توانی برای برداشتن آن نداشتم. قدم  نگاه کیان را بر روی دستم دیدم اما 

 .ام حبس شدآرامی برداشتم که نفس در سینه

هایم نگه داشته فوراً صاف ایستادن و با بیرون دادن هوایی که در ریه

  .بودم درد را برای هزارمین بار به جان خریدم و قدم بعدی را برداشتم

اما من کسی   رفت.شد بلکه هر لحظه باالتر می درد نه تنها آرام نمی

نبودم که دردهایم را جار بزنم، دردهایم همیشه تنها برای من بود. راهم 

 :را به سمت آیهان کج کردم و آرام لب زدم

  تونم برگردم به اتاقم؟می -

ی آرامی زمزمه کرد. سری تکان دادم  ام چرخید و البتهنگاهش در چهره

دی گذشتم و نگاهم  های آرام به سمت داخل رفتم. از درب ورو و با قدم 

بر روی پسری که با او مبارزه کرده بودم نشست، چند نفر از دوستانش  

اطرافش را گرفته بودند. اخمی کرد و با نزدیک شدن من دستش را بر 

  .روی بازویم پیچید و به سمت خودش کشید
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که فرصتی برای صحبت داشته  ام نشاندم اما قبل از آناخمی بر چهره

  .گوشم طنین انداختباشم، صدایش در 

ای که تو صورتم خورد رو  فکر نکن در رفتی کوچولو، تقاص این ضربه -

  .دی پس می 

بار حتی بلندتر و  پوزخندی زدم و لب گشودم اما صدایش این

 :تر از قبل بودخشمگین

 .خبره؟ مگه نگفتم برید کمک سیامک و رهاجا چهاون -

گرفته و به سمتی که کیان اشاره کرده  هر پنج نفرشان فوراً از من فاصله  

بود رفتند. پله بعدی را باال رفتم و باز هم انگشتانم را بر روی محل ضربه  

  .فشردم

صدایش متوقفم کرد و سنگینی نگاهش بر رویم من را مجاب به  

 :چرخیدن به سمتش کرد

جا و فعالً همه باهات سر جنگ با کسی در نیوفت، تو تازه اومدی این -

، پس تا وقتی شخصیت تو رو درک نکردن و باهات آشنا نشدن، دارن

  .سعی کن با کسی دشمنی نکنی
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تنها چشمی زمزمه کردم که یک سمت لبش باال رفت. ابرو باال انداختم  

که فرصتی برای حرف زدن داشته باشم، جای خالی کیان  اما قبل از آن

 .بود که نگاهم را به خود جلب کرده بود

یدم و با دردی که تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود به پوفی کالفه کش

آور سمت اتاقم رفتم. درب را گشودم و با دیدن دوباره آن رنگ تهوع

 .بیش از پیش خدشه بر اعصابم کشیده شد

به سمت دربی که در انتهای اتاق بود رفتم، خبری از وان نبود و پس  

گشودم و زیر آن گرفتم، آب گرم را باید مثل چند ساعت قبل دوش می

ایستادم، پوستم به اندازه یک کف دست کبود شده بود و این خیلی 

  .تعجب برانگیز بود

خیال کبودی که بر روی پوستم ایجاد شده بود دستی میان موهای بی 

کوتاهم کشیدم و چشمانم را بستم، سرم را به دیوار تکیه دادم و به 

  .جریان آب بر روی موها و پوستم تمرکز کردم

شد آب را بستم و دستی میان هایی که بر درب حمام وارد میبا ضربه 

ی تن پوش را از پشت درب چنگ زدم و با موهایم کشیدم. حوله
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پوشیدن آن کالهش را روی سرم کشیدم و خودم را پشت درب پنهان 

  .ی درب را گشودمکردم و گوشه

ب خارج  با دیدن رها که نگران به درب چشم دوخته بود، از پشت در

 .ای کشیدشدم که او هم با دیدن من نفس آسوده

دستم را بر روی حوله محکم کردم و تکانی به آن دادم تا آب از موهایم 

 :گرفته شود و هم زمان لب زدم

 کاری با من داشتی؟  -

رها به سمت تخت رفت و خودش را بر روی تخت من انداخت. دستانش  

  .را کمی در تنش تکان داد را به دو طرف دراز کرد و پیراهن سرخش

نه راستش، آیهان گفت یک مبارزه سخت داشتی. اومدم تا از خوب  -

  .بودن حالت مطمئن بشم

که شد و با آنلبخند غمگینی زدم، اولین باری بود که شخصی نگرانم می 

امروز اولین باری بود که رها را دیده بودم ولی همین یک حرفش مهر او 

  .را در دلم نشاند
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ای  هایم را به آرامی پوشیدم و در عوض پیراهن قبلی تاب نیم تنهباسل

  .از کمد بیرون کشیدم

رها خودش را با تکیه بر یک دست باال کشید و نگاهی به من انداخت 

  .اما، در یک لحظه رنگ نگاهش تغییر کرد

 :فوراً از جا برخواست و با قدمی بلند خودش را به من رساند 

 یی سرت اومده؟خدای من! چه بال -

سوالش ترسی به جانم انداخت. رد نگاهش را دنبال کردم و با رسیدن به  

  .ام که مطمئن بودم دیگر چیز زیادی از آن باقی نماندهزیر سینه 

رها دستش را بر روی پوستم گذاشت که برخورد سر انگشتانش با  

  .پوستم مصادف شد با دردی که در تمام بدنم پیچید

کشیدم و فوراً قدمی به عقب برداشتم. رها متعجب نگاهم   فریادی از درد

داد. من اما در فکر دردی بودم کرد و نگرانی در چشمانش جوالن میمی 

 .که با برداشته شدن انگشتان رها هم آرام نگرفته بود

های بلند به آه دردناکی کشیدم که رها فوراً به خودش آمد و با قدم 

 :سمت درب رفت
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  .خبر بدم، باید مسیح رو خبر کنیمباید به کیا  -

اش را بگیرم، اتاق از حضورش خالی توانم جلوی رفتنکه به قبل از آن

تری  بود. حال که قرار بود کیان هم خبر دار شود بهتر بود لباس مناسب 

 .کردمبر تن می 

ام را با پیراهن زرشکی مدل مردانه دکمه داری تعویض کردم و نیم تنه 

  .به سمت تخت رفتم

به آرامی خودم را بر روی تخت انداختم و چشمانم را بستم، راه طوالنی  

که با ماشین آمده بودم و مبارزه و این درد تمام توانم را گرفته بود،  

توانستم بخوابم اما به یک استراحت برای بازگشتن انرژی نیاز  نمی

 .داشتم

ی من باشد  اجازهکه کسی منتظر درب اتاق به صدا در آمد و بدون آن

اش بود که در اتاق درب گشوده شد، قبل از خودش بوی عطر خنک

چید، ناخدآگاه نفس عمیقی کشیدم و با دردی که دوباره و دوباره پی

  .احساس کردم نفسم را حبس کردم
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دستی که بر روی پیراهنم نشست و دردی که باز هم تا اعماق وجودم  

وده شدن کرد، انتظار دیدن کیان  زبانه کشید چشمانم را محکوم به گش

  .را داشتم اما رها کنارم نشسته بود و سعی در باال زدن لباسم داشت

کیان چند قدم دورتر از تخت منتظر چشم به ما دوخته بود. نفس آرامی 

 :گرفتم و لب زدم

ی دیگه حالم چیزی نیست رها، الکی شلوغش کردی، تا چند دقیقه  -

 .شهخوب می

ام مطمئن نبودم اما کیان هم سری به تأیید م هم از گفته که خودبا این

 :تکان داد

  .جا آوردی خودی من رو تا اینهم همینه! بی نظر من  -

رها خشمگین جیغ کشید که هر دو زبان به دهان گرفتیم و سکوت 

های پایینی پیراهنم را گشود و با کردیم. انگشتان رها به آرامی دکمه

گرد شد، قدمی به سمتم برداشت و دستش   کنار رفتنش چشمان کیان

را به سمتم آورد اما در میان راه دستش را مشت کرده و پشت سرش 

  .برد
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 «کیان »

های امنیتی بودیم، با  همراه با مهران در حال چک کردن سیستم 

ها سر بلند کردم و قامت  تک سیستم  -اطمینان از درست کار کردن تک

  .ام را صاف کردمخمیده

  -نگاهم بر روی رها نشست که با نگرانی مقابل سیامک ایستاده بود و تند

کرد. سیا دستی میان موهایش کشید و  تند چیزی را برای او تعریف می

سپس به جایی که من ایستاده بودم اشاره زد، ابرو باال انداختم و با  

 .کنجکاوی چشم تیز کردم

رفته بود که نفس عمیقی  اش کنار رها با دیدن من گویا کمی از نگرانی

  .کشید و با دو خودش را به من رساند

 :که سؤالی بپرسم لب زدنفسی گرفت و قبل از آن

  .کیان، لنا حالش خوب نیست -

فهمیدم. نگرانی برای آن ام نشست که دلیلش را نمیاخمی بر چهره

هایش آغاز دخترک چموش بود و یا عصبانیت که هنوز نرسیده دردسر

  شده بود؟
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 :صدای مهران از پشت سرم بلند شد

 چه مشکلی پیش اومده؟ -

 :رها نفسی گرفت و با آه آن را بیرون فرستاد

آیهان بهم گفت تو مبارزه به شکمش ضربه خورده برای همین رفتم تا   -

از حالش مطمئن بشم، ولی زیر قفسه سینش اندازه یک کف دست 

  .تونه درست نفس بکشهکبوده. حتی نمی 

های آرام به راه افتادم، مطمئن بودم یم بیشتر در هم رفت و با قدمابروها

  .کرد، درست مانند همیشهباز هم رها داشت بحث را بزرگ می

داشتم و رها هایم را یکی پس از دیگری به سمت اتاقش برمی کالفه قدم 

  .آمدگفت به دنبالم می هم در حالی که هنوز هم از حال بد لنا برایم می 

  -که باآلخره از دست غربه بر درب وارد کردم و برای آنچند ضر

 .غرهایش رها شوم فوراً داخل رفتم

بر روی تخت لم داده بود و چشمانش را بسته بود، رها فوراً به سمتش  

رفت و دستش را به سمت لباسش برد، حبس شدن نفشش را احساس 



 

 

 WWW.98IA3.IR 60 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

ها را کنار  کردم، دو قدم به جلو برداشتم که چشمانش را باز کرد. دست ر

 :زد و با صدای آرامی زمزمه کرد

ی دیگه حالم چیزی نیست رها، الکی شلوغش کردی، تا چند دقیقه -

 .شهخوب می

 :سری به تأیید تکان دادم

 .جا آوردی خودی من رو تا اینهم همینه، بی نظر من  -

کرد اما سکوت را  رها عصبی فریادی کشید که بیشتر من را عصبی می 

  .ترجیح دادم

با کنار رفتن پیراهن لنا توسط رها تعجب و نگرانی بود که جای 

ام را گرفت. چه بالیی بر سرش آمده بود؟! به آیهان گفته بود خیالیبی 

که نتواند بهبودی سریع  تواند از نیروهایش استفاده کند اما اینکه نمی 

  .داشته باشد غیر ممکن بود

محل کبودی بردم اما قبل از فوراً به سمتش رفتم و دستم را به سمت 

  .برخورد دستم با پوستش خودم را عقب کشیدم
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دستم را مشت کردم و کنار کمرم نگه داشتم. رها دستش را به سمت  

کبودی برد که دستش میان انگشتان لنا اسیر شد و صدایش با حالتی 

 :هایش بیرون دویددردناک از میان لب

تونم نفس  ه، تا چند دقیقه نمی خورباور کن هر بار که دستت بهش می  -

  .بکشم

داد آرام رها نگران نگاهم کرد و با لحنی که دودل بودنش را نشان می 

 :لب زد

تنها عضو ماست که قدرت  شه با مسیح تماس بگیری؟ اونمی -

  .شفابخشی داره

ای به دخترکی که درمانده و سری به تأیید تکان دادم و با نگاه دوباره

  .کرد از اتاق خارج شدمهم می درد کشیده نگا

رو ایستاده بودند و در حال گپ زدن بودند، به مهران و آیهان در راه

 :شان رفتم و با باال آمدن نگاه مهران لب زدمسمت

به مسیح زنگ بزن، بگو یه کار فوری پیش اومده که باید بیاد پایگاه،   -

  .جا باشهخوام تا یک ساعت دیگه اینمی 
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دست کرد اما فوراً تکانی به خودش داد و چشمی  -تمهران کمی دس

 :زمزمه کرد. دستی میان موهایم کشیدم و با نگاه به آیهان ادامه دادم

یک تماس با افرادی که برای کشیک گذاشتی بگیر، بپرس اطالعات  -

خوام از موضوع اصلی که گروهم رو تهدید جدیدی هست یا نه. نمی

  .کنه دور بشممی 

موبایلش را از جیب شلوار جین مشکی رنگش بیرون کشید  آیهان گوشی 

و با فرو بردن دستش در میان خرمن موهایی که حتی با کمک کلی ژل  

و چسب هنوز هم لخت بودند تماس را برقرار کرد. دو قدم از من فاصله 

  .شد تکیه دادها منتهی میای که در نهایت به پلهگرفت و به نرده 

پیچید و از حالت خنثی که به خود گرفته  صدای صحبتش در گوشم می 

  .شد متوجه شد که هیچ اتفاق خاصی در کار نیستبود می 

 :تماس را خاتمه داد و دوباره به سمتم آمد

های سیاه  آشامگن تو یک بازه زمانی از روز بوی خونها میرئیس بچه  -

  .رهخیلی باال می 
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ود و من باید از آن سر ام نشاندم، این کار کمی مشکوک باخمی بر چهره

  .آوردمدر می

 تو چه ساعتی؟ -

تر از باقی روزه، بعد از عصر، مثل همون شب که  دقیقاً ساعتی که شلوغ -

 .کردیمشون می داشتیم تعقیب 

وجه سری تکان دادم و افکارم تمام ذهنم را در بر گرفت. این به هیچ

  .توانست عادی باشدعادی نبود! نمی 

های آرامی به سمت اتاقم رفتم و با صدایی که تنها به گوش آیهان قدم با 

 :برسد لب زدم

  .وقتی مسیح اومد، خبرم کنید -

که از این حرکت متنفر بودم اما تکان خوردن سرش را دیدم و با آن

های شوم روی دادم. باید از نقشه ی پیشسکوت کرد و به افکارم اجازه

  .ردمآواین قوم سیاه سر در می

کرد و این از همان مردی که آن ها کمک میمطمئن بودم شخصی به آن

روز رانندگی را بر عهده گرفته بود مشخص بود. اما چه قصدی از این  
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روی  زدند و در پیش ها دامن می کمک داشتند؟! چرا به اعمال شوم آن

ها را به فالکت  کردند؟! کارهایی که همین انسانکارهایشان مشارکت می 

  .کشیدمی 

درب اتاق را گشودم و داخل رفتم، خدا را شکر کردم که هیچ یک از 

  .افراد در این اتاق نبودند. به سمت میز رفتم و کشوی اول را گشودم 

ام را بیرون کشیدم و خود نویس را در دست گرفتم. باید تمام دفترچه

ل بود  نوشتم، این اطالعات مانند قطعات پاز دانستم را می چه که میآن

ها از کرد و اگر تنها یکی از تکهکه تنها با کنار هم بودن معنا پیدا می 

  .ماند دیگر امیدی به حل شدن مسئله نبوددید من پنهان می

نوشتم و به دانستم چند ساعت یا چند دقیقه بود که داشتم می نمی

دادم که چند ضربه بر در آرام نظم می  -افکاری که در سر داشتم آرام

 :د و صدای آیهان از پشت درب به گوشم رسیدخور

  .کیان؟ مسیح اومده، گفتی وقتی رسید خبرت کنم -

بدون کالمی اضافه از جایم برخواستم، مدتی بود که مسیح را ندیده  

بودم. به سمت درب رفتم و آن را گشودم. نگاهم بر روی مرد جوانی 

برداشت. دستانم را برای  نشست که با لبخندی مهربان قدمی به سمتم 
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ای بر در آغوش کشیدنش گشودم و با آمدنش به سمتم برادرانه ضربه

  .اش کوبیدمشانه 

 :ها را به سمت اتاق لیا راهنمایی کردم و لب زدمبا دست آن 

یه عضو جدید داریم، امروز اولین مبارزش توی گروه ما بود و ضربه   -

رمیم نشده و هر لحظه وضعیتش  آشامه اما هنوز تکه خونخورده، با این

  .شهبدتر می 

داد. دستش را به سمت  نگاه سردرگم مسیح چیز خوبی را نوید نمی 

 .زد نگاهم کرداش را فریاد میخودم کشیدم که با چشمانی که خستگی 

 تونم بفهمم؟چی تو نگاهته که نمی  -

 :اش پنهان شدلبخندی زد، لبخندی که پشت خستگی چهره 

 وال من جواب بده. چرا عضو جدید قبول کردی؟اول تو به س -

پوفی کشیدم و نگاهم را به مهران دوختم که در عوض من پاسخ مسیح   

 :را داد

 .ما نخواستیم، انجمن اون رو فرستاده -
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مسیح باز هم چشم گرد کرد و از حرکت ایستاد، پوفی کشیدم و با  

 :صدای بلندی لب زدم

ر بشیم، بعدش وقت برای حرف زدن  بهتره اول از حال مریضمون با خب -

  .هست

ای بر در زدم و آن را هر سه سری تکان دادند و به سمتم آمدند. ضربه 

گشودم. رها کنار تخت بر روی صندلی نشسته بود و لنا آرام به خواب 

  .رفته بود

رسید، چیزی که در زمان نظر می تر بهاش در خواب مظلومچهره

  .داشتهوشیاری هیچ شباهتی به آن ن

مسیح داخل آمد و با نگاهی به رها لبخندی به گرمای خورشید بر  

اش نشاند. دستی برای رها تکان داد و به سمت تخت رفت، صدای  چهره

 :آرامش سکوت اتاق را شکست

 .پس عضو جدید گروه ایشونن -

کنار لنا بر روی تخت نشست، رها فوراً به کمکش رفت و پیراهن لنا را 

نگاهی بر کبودی روی پوست لنا انداخت و دستانش را بر  کنار زد. مسیح 
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روس آن قرار داد، عجیب بود که لنا واکنشی نشان نداد، چشمان مسیح  

توانستم انرژی که از سمت مسیح به لیا وارد به آرامی بسته شد و من می 

  .شد را به خوبی حس کنممی 

ح هم چشم چشمان لنا به آرامی گشوده شد و تکانی به خودش داد، مسی

 :ی متعجب لیا زدگشود و لبخندی به چهره 

  .بینم که نیومده گرد و خاک کردی می -

لنا لبخندی خسته زد و دستش را بر روی دستان مسیح که هنوز بر 

 :روی بدنش بود گذاشت

  کار کردی که دیگه مثل قبل احساس درد ندارم؟چی -

محل آسیب دیده  مسیح دستانش را پس کشید و با نگاهی که دوباره به

 :انداخت لب زد

های یکم پارتی بازی کردم که زودتر سر پا بشی، وگرنه باید تنبیه  -

  .آیهان رو به جون بخری که صد برابر بدتره

اش در هم رفت. مگر نگفته بود دردش از بین  ای کرد که چهره لنا خنده 

  کشید؟رفته؟ پس چرا باز هم چهره در هم می 
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ت به خودت سختی نده و سعی کن استراحت کنی،  فعالً تا چند ساع -

  .شه خیلی زودتر حالت خوب بشهقدرت من باعث می 

 .لنا سری به تأیید تکان داد و لبخند کوچکی زد

 ...چرا این اتفاق افتاد؟ مگه نباید -

 :مسیح میان کالمم پرید و با اشاره به لنا لب زد

به خوردت دادن یا احتمااًل برای مجازاتی که بهت دادن چیزی هم  -

  نه؟

لنا کمی در فکر فرو رفت و سپس با نگاهی سردرگم سری به تأیید تکان 

 .داد

اخم باز هم جزء جدا نشدنی من شده بود. صدای مسیح دوباره سکوت را  

 :شکست

زدم، معجونی که به خوردت دادن طلسمی طور که حدس میهمون -

هات رو از  بخشی از تواناییهاته، تا مدتی برای سرکوب کردن قدرت

  .تر باشهدی و این ممکنه حتی از دوره محکومیتت هم طوالنی دست می 
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لنا فوراً بر روی تخت نشست و دستش را محکم بر روی بدنش فشرد. 

 :نفس دردناکی کشید و با نگاهی که اشک در آن نشسته بود لب زد

 طور ممکنه؟ یعنی از قصد این کار رو انجام دادن؟ چه -

  .های مشابه تو رو دیدمدونم، ولی قبالً نمونهمن واقعاً نمی -

ی چشمان لنا بیرون دوید و من تنها به یک چیز فکر اشک از گوشه

آشام دردسر سازی که دیگر حتی توان محافظت از  کردم. خونمی 

  !شد؟خودش را هم نداشت، چرا باید به گروه من فرستاده می 

همه اعضای پایگاه در سالن غذا خوری گرد میز شام چیده شده بود و 

هم آمده بودند. لنا به کمک رها پایین آمده بود و با تمام اصرار رها به  

  .خیال نشده بوداستراحت کردن باز هم بی 

روحیه قوی و خوبی داشت و از این بابت کمی خیالم را راحت کرده بود  

 .اش را بکند نداردکه نیاز به کسی که پرستاری 

که سیامک به سمتم گرفته بود را در دست گرفتم و با فکری که  ظرفی

کشید کمی از مرغ سخاری شده برای خودم به هزار و یک جا پر می 

  .کشیدم
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 .شد و این تا حدودی خوب بودوقت در کنار غذا برنج سرو نمیهیچ

رها ظرف خالی لنا را پر کرد و او را به سمت یکی از میز ها راهنمایی 

شد  ا دختری که در گروه ما بود رها بود و حال با آمدن لنا میکرد، تنه

  .ی خشک خودش جدا شودامیدوار بود رها کمی از پوسته

صندلی کناری لنا را بیرون کشیدم که حتی سرش را برای دیدنم بلند  

نکرد و ران مرغش را به دست گرفت. با نشستن من آیهان و مهران نیز  

 :با صدای آرامی لب زدمان آمدند و مهران به سمت 

رئیس یه سری اطالعات جدید هست اگه زمان داری بعد از شام با هم   -

  .چکشون کنیم

سری به تأیید تکان دادم و مشغول شدم. دلم جام پر خونی را طلب  

ام را کم کنم اما فعالً وقت مناسبی  کرد تا کمی از التهاب درونیمی 

  .نبود

  

*** 
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ها رفت و آنمیان تار موهای کوتاهش فرو می اش مدام انگشتان کشیده 

کشید. در اتاق جلسات منتظر آمدن مهران و باقی افراد را به عقب می 

ی خودش بودم، تا راجب اطالعات جدید صحبت کنیم و لنا به خواسته

  .همراهم آمده بود

این حرکت را بیش از سی بار از زمانی که بر روی مبل نشسته بود انجام 

کرد، کشوی دوم میز را بیرون کشیدم و ام می و داشت کالفهداده بود 

  .نگاهم را در آن چرخاندم

ها بود و تنها کمی از آن به چشم روبان سرخ رنگی که زیر وسیله

خورد نگاهم را به خود گرفت. فوراً آن را بیرون کشیدم و به سمت  می 

گرفت  ی مبل قدم برداشتم. موهایش کوتاه بود و تنها پشت گردنش را م 

  .اما لختی موهایش کارش را سخت کرده بود

کنارش جای گرفتم و آرام او را پشت به خودم چرخاندم. متعجب  

هایش خارج نشد، با چرخیدنش  نگاهش را به من دوخت اما کالمی از لب

ی آرامی زمزمه کردم و دستم را میان موهای نرمش  طور کامل، خوبهبه

  .کشیدم
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اش را پشت روی موهایش گذاشتم و باقی مانده روبان را مانند تل بر 

  .چیدم و گره محکمی زدمگردنش دور موهای کوتاهش پی 

برخواستنم از پشت سر لنا مصادف شد با گشوده شدن درب و داخل 

تکشان. سیامک و مسیح به سمت کاناپه رفته و در کنار لنا   -آمدن تک

ان چندین  جای گرفتند و مسیح شروع به صحبت با لینا کرد. مهر

جا کرد و بر روی مبل راحتی تک ای که در دست داشت را جابهبرگه 

ای پر داخل نفره جای گرفت و در نهایت آیهان و رها با جام و شیشه 

 .آمدند

های آرام  ها و خون داخل شیشه چرخاندم و با قدم نگاهم را بر روی جام

  .به سمت میزم رفتم

  .ر روی میز نشستمهای روی میز را عقب کشیدم و بوسیله

لنا و مسیح هنوز در حال صحبت بودند و این بین تنها من و رها بودیم 

ها را بر روی میزی که در ها دوخته بودیم. رها جامکه با اخم چشم به آن

ها قرار داشت چید و به سمت لنا رفت. دست مسیح را کشید  میان مبل 

 .و با بلند شدن او خودش را کنار لنا جای داد
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خندی به حرکتش زدم و تمام حواسم را به مهران که سعی داشت  لب

  .بحث را آغاز کند دادم

 :ی اول را بر روی میز گذاشت و شروع به توضیح کردمهران برگه 

خب، قبل از همه دزدیده شدن تجهیزات از چهار تا گروه که بقیه  -

زیادی  شون رو گزارش میدن و این ها هم دارن کم شدن تجهیزاتگروه

 .دیمی ما گوش میعجیبه. کسی نظری راجبش داره؟ همه

کس حرفی نزد اما لنا دستش را منتظر به افراد چشم دوختم که هیچ

 :بلند کرد

 منم اجازه دارم نظرم رو بگم؟ -

 :نگاهش به سمت من بود پس سری به تأیید تکان دادم که لب زد

و اون بیشتر خب راستش من و شاهرخ خیلی به هم نزدیک بودیم  -

شد.  گفت، ولی فقط در حدی که بهم مربوط می اتفاقات رو برام می

شن.  تر می های سیاه دارن قوی آشامهای خونشاهرخ عقیده داشت گرچه 

ها تونه کار یکی از اون گروهنظر من می دنبال پیدا کردن دلیل بود، به 

  .باشه
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ام زدم و چانه همه در فکر فرو رفتند و لنا سکوت کرد، دستم را زیر

 :پاسخش را بیان کردم

های ما حمله قدر ریسک بکنن که به گروهممکنه. ولی چرا باید این -

 کنن؟ 

 :مهران و آیهان سری به تأیید حرفم تکان دادند اما لیا پوزخندی زد

ترن، ها خیلی قوی دونن اونچون این کار ریسک نبوده. همه می  -

ولی پنج نفر از ما در مقابل یکی از های بیشتری دارن درسته نقطه ضعف

  .ها باز هم مبارزه سختی در پیش خواهند داشتاون

خواست این حقیقت  تر بودند اما دلم نمی ها خیلی قوی حق با او بود. آن

  .را باور کنم

 :مهران به قسمت دیگری اشاره کرد و لب زد

را شاهرخ قدر از اطالعات شاهرخ خبر داری، بگو ببینم چحاال که این -

 جزو سه گروهی که هیچ حمله یا دزدی گزارش نکردن؟ 

های لنا دوختم. اخمی بر  لبخندی به سؤالش زدم و منتظر چشم به لب 

 :اش را در آغوش گرفتاش نشاند و دستان مشت شده چهره
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فهمیدم نه  شد رو می هایی که بهم مربوط می من که گفتم، فقط چیز  -

 .بیشتر نه کمتر

 .ه مهران اشاره زدم تا موضوع را عوض کنداخمی کردم و ب

 :مهران برگه دوم را بر روی میز گذاشت و شروع به صحبت کرد

  .های سیاهآشامگرده به موضوع خونخب موضوع دوم بر می  -

 :ی ماجرا شدمچشم ریز کردم و با دقت منتظر ادامه

یم ها رو شناسایی کرد ای که اونچند تا ون در طول روز تو محدوده -

 .رفت و آمد دارن

 .های سیاه نیستآشامکه دلیلی برای وجود خوناین -

اش مسیح بود که میان کالم مهران پریده بود. مهران اخمی بر چهره

 :ای به کاغذ در دستش وارد کردنشاند و با انگشت ضربه 

  .گفتمدادی داشتم باقیش رو هم می اگه اجازه می -

 :و سخنش را از سر گرفتپشت چشمی برای مسیح نازک کرد 
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شون رفتن، ها شک کردن و دنبال ها به این ونگفتم، بچهخب می -

  .کنندچیزی که عجیبه مسیریه که هر روز این سه تا ون طی می 

ی کوچکی که پشت کاناپه قرار از جایش برخواست و به سمت قفسه

ها تمام کتابداشت و چندان در دید نبود رفت، نقشه مسیرها را از میان 

ها بیرون کشید و آن را بر روی میز انداخت. به سمتم آمد و  و برگه

 .ماژیک قرمز را در دست گرفت

. مسیری که اش بازگشت و درب ماژیک را گشوددوباره به جای قبلی

 .ها را در آن دیده بودند را عالمت زد و خودش را عقب کشیدون

کنند و سپس از جایم برخواستم.   منتظر ماندم تا باقی افراد نقشه را چک

  .کمرم را خم کردم و نگاهم را به نقشه دوختم

شان را به تعجبی که در نگاهم نشسته بود دادند، با تعجب هایم جای اخم

 :العمل من بودند. آرام لب زدمسر بلند کردم. گویا همه منتظر عکس

دونید توی نمی دوره یک محدوده خط کشیدی. این یعنی درست  -

 کدوم خونه ساکن هستن درسته؟

 :مهران سرش را تکان داد آرام ادامه دادم
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توی این محدوده ورودی و خروجی هر کوچه دو نفر از افراد رو بزارید   -

ها باشن  های قبلی هم دوباره دنبال ونشبانه روز تحت نظر باشه و بچه

 .کننجا می باید بفهمیم چی جابه

به ترتیب پر کرد و بین همه چرخاند. تنها کسی که جام  ها راآیهان جام

را پس زد مثل همیشه مسیح بود. لنا متعجب به مسیح نگاهی کرد و 

 .جامی که مسیح پس زده بود را برداشت

جام خون را دست به دست کردم و کمی از آن چشیدم، مزه شیرین 

یک باره سر  خون زیر زبانم رفت و مرا به نوشیدن ترقیب کرد. جام را به 

 .کشیدم

اش را بر روی میز گذاشت و نگاهش را به آیهان مهران جام نیمه خورده

 :دوخت

 .هماهنگی با افراد با تو آیهان من باید برم دنبال کارهای گروه -

 :سپس سرش را به سمت من چرخاند

 .ری خونه کیان؟ شاید الزم باشه بیام پیشتجایی یا می شب این -

 :م و جام خالی را بر روی میز گذاشتمهایم را کج کردلب
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  .رم خونهمی -

ها را دوباره در کرد و از جایش برخواست. برگه ای زمزمهمهران خوبه

  .دست گرفت و به سمت درب خروجی رفت

 :که مهران از اتاق خارج شود صدای رها باال رفتقبل از آن

 ید؟ کنشون توجه نمیتون به مسیر شروع راهِ چرا هیچ کدوم -

مهران در جایش خشک شده ایستاد و چشم من دوباره بر روی نقشه 

  .چرخید

حق با رها بود. تنها مقصدشان را چک کرده بودم تا از حضورشان در 

شان را چک همان خانه اطمینان حاصل کنم، اما حتی محل حرکت 

  .نکرده بودم

فت و پوفی کشیدم و کالفه از جایم برخواستم. رها نقشه را در دست گر

 .از جایش برخواست

نقشه را با پونزی که بر روی دیوار بود بر دیوار چسباند و با دست به  

 .نقطه شروع خطی که توسط مهران کشیده شده بود اشاره کرد

 .گاه سالمندانهجا یه آسایشجا رو ببین کیان، این این -
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ای که توسط انگشت رها درست با همان نقطه  چشم ریز کردم و با ضربه 

گاه  برخورد کرد متوجه محل دقیق شدم. حق با رها بود، یک آسایش

 .سالمندان بود

 جا؟ها برای چی میرن اینکنید اونخب حاال فکر می  -

 .حرف رها دوباره من را در فکر فرو برد

ام زدم و نگاهم را یک دور در میان افراد چرخاندم.  دستی بر زیر چانه

اش  ن آمد و دوباره در جای قبلیما های آرام به سمتمهران با قدم 

 :نشست. دستش را در میان موهایش فرو برد و لب زد

 .کننشاید دارن اون افراد رو تبدیل می -

هایم یخ بست، دستانم مشت شد و خشم سرتا سر وجودم خون در رگ

 .را گرفت

 .ولی این اصالً منطقی نیست -

تکان دادم و با نگاهم  نگاهم به لنا که این را گفته بود افتاد، سری 

خواستار توضیح شدم. اما قبل از پاسخی از جانب او آیهان بود که آب 

 :پاکی را بر روی دستانمان ریخت
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 .کننگاه تغذیه میتر اینه که، دارن از افراد اون آسایشمنطقی  -

ها شد. از آنصدای آیهان مانند ناقوس مرگی بود که در سرم پخش می 

هایی که در خانه سالمندان رفت و آمد کسی به ون کردند، چهتغذیه می

دردسر برای کرد، یک مکان پر از غذا و صد البته بی کردند شک میمی 

 .های سیاهآشامخون

 :سرم را بلند کردم و لب زدم

ریم به همون محل ی شما نیاز دارم، با دو تا گروه می فردا شب، به همه -

  .باید خودم همه چیز رو چک کنم

بار من بودم که قبل از همه از جایم  سری تکان دادند و این همه

 :برخواستم. قبل از خارج شدن از اتاق به سمت آیهان بازگشتم

  .مونی باید مواظب پایگاه و لنا باشیتو فردا تو پایگاه می  -

چشمی زمزمه کرد که دیگر ایستادن را جایز ندانستم و از اتاق و سپس  

دادم تا فردا بتوانم  باید کمی به افکارم سامان می پایگاه خارج شدم. 

 .درست، به همه چیز رسیدگی کنم
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هایم را به سمت ماشین کج کردم، نیاز داشتم تمام مسیر را فکر قدم

کردم. ماشین را به کنم. باید تا رسیدن به خانه کمی خودم را تخلیه می 

همان  حرکت در آوردم و تنها چیزی که هیچ توجهی به آن نداشتم 

 .رانندگی بود

سالی که تنها چند متر با های درخت کهن خودم را میان شاخ و برگ 

گاه فاصله داشت پنهان کردم و منتظر ایستادم. طبق درب آسایش

های افراد باید تا چند دقیقه دیگر مانند هر شب از این مکان خارج گفته 

  .رسیدگاه زمان انجام ماموریت ما فرا می شدند و آنمی 

ای که من  ی سیاه رنگی که درست بر روی نوک شاخهبا دیدن گربه 

زار بودم ایستاده بودم نشسته بود چشمانم گرد شد، از این موجودات بی

ها پیدایش شده بود بیشتر و این که در این موقعیت حساس یکی از آن

 .کردام می عصبی 

اما با صدای  کردم که مبادا به سمت من بیاید نگاهم را از گربه جدا نمی

گاه بلند شد سرم را به آن سمت بلندی که از سمت درب آسایش

  .چرخاندم
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دانستم  کرد و میهایم به استتارم بیشتر کمک می سیاه بودن تمام لباس

  .در این ارتفاع دیده نخواهم شد

چشمانم را ریز کردم و نگاهم بر روی مردی نشست که در حال باز 

کرد. از همین  ش آوازی را زمزمه می کردن چفت درب بود و با خود

توانستم صدای ضربان منظم قلبش را بشنوم و بوی خونی که  فاصله می 

  .هایش جریان داشت را استشمام کنمدر رگ

کرد؟ چه  های سیاه کار می آشاماو یک انسان بود. اما چرا برای خون

  رسید که چنین ریسک بزرگی را گردن گرفته بود؟چیزی به او می

اهم را به مهران دوختم که چند قدم دورتر خودش را پشت ماشین  نگ

دانستم تمام افراد در گوشه به گوشه این  باربری پنهان کرده بود، می 

خیابان در حال دیدن همان مرد بودند و او چه احمقانه در خیال خوش  

  .خواندبرای خود آواز می

به دنبال ون  با سیامک و دو گرچه از افرادش هماهنگ شده بودیم تا

گاه را بگردیم، امشب باید بروند و باقی افراد هم قرار بود داخل آسایش

 .رسیدشد و به پاسخ می این صورت مسئله پاک می 
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بار پیر مرد ها کامل گشوده شدند و ون از حیاط خارج شد، ایندرب

دوان به سمت درب آمده و شروع به بستن آن کرد و  -دیگری دوان

کرد تنها کمی به افکاری که در سر داشتم  لب بیان می جمالتی که زیر 

 .افزود

کنن، بابا جان اخه کسی که  معلوم نیست کی این کارشون رو تموم می -

 .خبرهجا چهده بهش بگم اینپیر مرد گوش نمی به حرف من 

های مرد با زمین به گوش درب بسته شد و صدای کشیده شدن کفش 

شد، هالل ماه آسمان را اندکی رتر می رسید که هر لحظه دور و دومی 

تر کرده بود و همین برای دیدن ما کافی بود. آرام از روی درخت روشن

  .بر روی دیوار پریدم و سپس در حیاط قدم گذاشتم

آمدند دست کم سی نفر بودیم اما اگر  افراد تک به تک به دنبالم می 

  .شد بر ما می ها بود تعدادشان شاید چندین برااینجا محل اقامت آن

جا  کنید، ما برای جنگ ایناگه تعدادشون زیاد بود، مبارزه نمی -

  .نیستیم
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سکوت کردم و نگاهم را در اطراف چرخاندم، نفس عمیقی کشیدم و با  

هایم در هم رفت. حال مطمئن  ام اخمپیچیدن بوی شدید خون در بینی 

  .شده بودم که خبرهای خوبی در راه نبود

نی که در انتهای حیاط بود دویدم و نفس عمیقم را در  به سمت ساختما

شد و بوی غلیظ و سینه حبس کردم. بوی خون شدید و شدیدتر می 

ی یک نیروی سیاه بود، شاید پیچید نشان دهنده تندی که در فضا می 

  .های سیاهآشامنیرویی مانند همان خون

ود در  درب ورودی ساختمان را گشودم و نفس عمیقی کشیدم، خودش ب

 .مکان درست ایستاده بودم اما در زمان اشتباه

چشمان سرخی که به من دوخته شده بود خشم درونی فردی را که 

های بلندش را به سمتم گرفت و کشید. ناخن مقابلم بود فریاد می 

های نیشش بیرون زد، فریادی کشید که پرده گوشم را به درد  دندان

 .ور شدآورد و به سمتم حمله

کردم اما فاجعه این بود که او فرادم را در پشت سرم احساس میحضور ا

های سرخ رنگی که تک به تک به سمتمان هم تنها نبود. مردمک
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داد. درب را رها کردم و شد بیش از ده نفر را نشان می چرخیده می 

 .مبارزه میانمان آغاز شد

وانستم تقدر سریع بود که فرصتی برای حمله به او نداشتم. تنها می آن

جلوی ضرباتش را بگیرم و این برای شکست دادن او کافی نبود.  

آمد را پس زدم و ام به سمتم می های بلندش که برای دریدن سینه ناخن 

  .با حرکتی سریع خودم را به پشت سرش رساندم

اش دستم را بر دور گردنش پیچیدم و سعی در فرو کردن دستم در سینه

 .را داشتم

کشیدم و به این مبارزه مسخره سیاهش را از سینه بیرون میباید قلب 

دانستم  دادم، زمانی برای چک کردن باقی افراد نداشتم اما می پایان می

  .که همه مانند من سخت درگیر بودند

چش  اش فرو رفت که فریادی دردناک سر داد و پیدستم در سینه 

م یکی شد.  صدایش در فضا با دردی که در کتف راستم احساس کرد

ها کتفم را گزیده بود و سوزشی که ایجاد شده بود یکی از همان عوضی 

  .داد زهرش را وارد خونم کرده بودنشان می 
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افتاد و با هر تپش قلبم و پمپاژ شدن آرام به سوزش می  -دستم آرام

  .شدخون در بدنم زهر در کل وجودم پخش می 

ت دادن انگشتانم را هم  دانستم تا چند دقیقه دیگر حتی توان حرکمی 

کردم را بر دور قلبش  نخواهم داشت. انگشتانی که به سختی احساس می

پیچیدم و بیرون کشیدن انگشتانم مصادف شد با خاکستری که در هوا 

 .آشامی که از پشت سر به سمتم حمله کردپیچید و خون

کردم و مطمئن بودم با مبارزه کردن با  یک سمت بدنم را احساس نمی

کردم. قدمی خودم را عقب کشیدم و ن حال حکم مرگم را امضا می ای

اویی که گویا متوجه حالم شده بود ایستاد، نگاهش با همه  

ی من  کرد، منتظر حملههای سیاهی که دیده بودم فرق می آشامخون

طور به نگاه کردن ادامه بدهم و توانستم همین ایستاده بود. نمی 

  .ه کنمتوانستم مبارزطور نمی همین

صدایی مانند گشوده شدن درب نگاهم را به پشت سر کشید و کسی که  

آمد و مانند شبهی در تاریکی شب بر چشم با سرعت باال به سمتم می 

هایم  خورد. مقابلم ایستاد و من توانستم موهای کوتاهش را ببینم. لبمی 

رم هر دو  که بتوانم نامش را بر زبان بیاوبه آرامی تکان خورد و قبل از آن
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های من پس  دیگر یورش بردند. اما لب آور به سمت یکسامبا سرعتی سر 

 :از چند ثانیه از هم گشوده شد و آرام نامش را خطاب کردم

 ...لنا -

سه تن از افراد مجروح شده بودند و حال خوبی نداشتند. این زخم بیش  

، باید تمام کردمداد، اما باید به تمام کارها رسیدگی می از حد آزارم می

ها برای تغذیه از  گشتیم. حال مطمئن شده بودیم آناین آسایشگاه را می 

شد  آمدند، اما کسانی که از خونشان تغذیه میاین افراد به اینجا می خون

 کجا بودند؟ 

دوان به سمتم آمد و با صدای بلندی   -ای که کردم مهران دوانبا اشاره 

 :گفت

تونی زود تر سرپا جوری می ت بندازه این کیا بزار مسیح نگاهی به زخم -

 .بشی

آشام سری به طرفین تکان دادم. این زخم عادی نبود و زهر آن خون

دانستم کردیم که می هنوز در بدنم بود! باید زهر را از خونم خارج می 

  .امکان انجام این کار در این مکان را نداشتیم
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ای شاکی لنا باال ام نشست را پس زدم که صددستی که بر روی شانه 

 :رفت

 چته؟! یادت رفته من جونت رو نجات دادم؟  -

شد کرد با  داد، اما چه می این زبان درازش در نهایت سرش را بر باد می 

 !این دخترک نسناس؟

 طور نیست؟ تو قرار بود تو پایگاه بمونی، این -

من افتاد، اما باز هم خودش را نباخت و با   -رنگ از رخش پرید و به من 

فرو فرستادن بزاق دهانش دستی بر روی پیراهن کوتاه سفید رنگش  

 :کشید، و دست دیگرش را در میان موهای کوتاهش فرو برد

 .خب فکر کردم ممکنه اینجا به من نیاز داشته باشید -

هایم نشست. به تنهایی فکر کرده بود و از پوزخندی بر روی لب

شکنی، چیزی که من به  دستورات سر پیچی کرده بود. این یعنی قانون

گشتیم می شدم. اما تا زمانی که به پایگاه باز هیچ عنوان از آن رد نمی

  .شدمباید بیخیال آن می
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به سختی و با گرفتن دست مهران که به سمتم دراز شده بود، از جایم 

کردم و این اصال جای برخواستم. دیگر دست راستم را احساس نمی

ام از درد در دادن بازویم کردم که چهرهتعجب نداشت. سعی در تکان 

 .هم رفت و از چشمان مهران دور نماند

هایی که در ساختمان بود کج کردم. تک درب -هایم را به سمت تکقدم

در هر اتاق پنج تخت خالی وجود داشت، اما از میان بیست اتاقی که در 

م  های خونی پیدا شد. آن هطبقه پایین بود تنها در سه اتاق تخت

  .درست به تعداد افرادی که در حال مبارزه با ما بودند

شد و پاسخی برای دادن به سواالت پشت سر هم در ذهنم چیده می 

های خونی چشم دوخته بودم و منتظر حرفی از ها نداشتم. به تختآن

جانب یکی از افرادی بودم، که پشت سرم ایستاده و به من چشم دوخته 

  .بودند

های دانستم این هم یکی دیگر از نشانهباال رفته بود و می حرارت بدنم  

رفت را آن زهر لعنتی بود. عرق سردی که بر روی پوست کمرم پایین می 

کردم. برای یک لحظه چشمانم سیاه شد و نتوانستم تعادلم احساس می
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را حفظ کنم. پیچیده شدن دستانی بر دور کتفم را احساس کردم و 

 .ام را در هم کشیدگزیدگی وارد شد، چهره فشاری که بر روی محل

 :صدای مهران در کنار گوشم باال رفت

 .محض رضای خدا کیا، بیا این لجبازی رو تمومش کن -

های پیراهنم یک به یک توسط مهران گشوده شد و صدای ترسیده  دکمه

 :لنا، آخرین چیزی بود که شنیدم 

 !خدای من! این دیگه چیه؟ -

 «لنا»

زد مانده  های خونی زیر پوستش که به سیاهی می روی رگنگاهم بر  

توانستم از او چشم بردارم و ترس به جانم افتاده بود. از این بود. نمی 

دانستم هر چه که بود اتفاق جالبی در راه آوردم، اما میاتفاق سر در نمی

  .نبود

 :ای از ذهنم انتقال دادصدای مهران افکارم را به گوشه 

  .ر اون عوضی تو بدنشه لعنتی! زه -
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لرزی به جانم افتاد و احساس سرما در وجودم پیچید. نگاهم را به مرد 

ای سه ساله به خواب رفته بود دوختم و  قدرتمندی که حال مانند بچه 

 :لب زدم

 میره؟اون می -

 :نگاه مهران با شگفتی بر رویم چرخید و صدایش با خشم باال رفت

آشام معمولی نیست که با یکبار گزیده  معلومه که نه! اون یک خون -

 .شدن بمیره

خداراشکری زمزمه کردم که از گوش های مهران دور نماند، و نگاهی با  

 .تعجب به سمتم انداخت که فوراً سرم را به سمت دیگری چرخاندم

چندین نفر برای چک کردن باقی ساختمان باقی مانده بودند و قرار شده  

شناختم، ذهن پیرمردی  یگر از افراد که نمیبود به وسیله نیروی یکی د

  .که گویا سرایدار بود را بخوانند

به کمک مهران کیان را به سمت ماشینی که بیرون از آسایشگاه بود 

کاره بودم و تنها کار را برای مهران سخت کرده بردیم. من در واقع هیچ
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داخل  بودم. آرام درب را گشودم و مهران فوراً کیان را بیرون برد و

  .ماشین گذاشت

پشت فرمان نشست و به من هم اشاره زد تا سوار شوم. بر روی صندلی  

شاگرد جای گرفتم و سرم را به عقب چرخاندم. چهره کیان سرخ و  

 .ملتهب شده بود

اش نشسته بود. دستم را به سمتش دراز کردم عرق سرد بر روی پیشانی 

 :که حرف مهران متوقفم کرد

جا نزنی، اگه هوشیار بشه ممکنه هر دومونو همینبهتره بهش دست  -

 !خاکستر کنه

دستم در میان را خشک شد و فوراً خودم را عقب کشیدم. مهران 

ای را از حفظ وارد کرد و کنار اش را به دست گرفت و شمارهگوشی 

 :گوشش گذاشت، و پس از چند دقیقه شروع به صحبت کرد

ی شده، زهر تو بدنشه دارم مسیح خودتو برسون پایگاه. کیان زخم -

  .برمش پایگاه. فقط لطفاً قبل از ما اونجا باشمی 

 .سری تکان داد و تماس را پایان داد و سرعت ماشین را باال برد
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رفت و حتی برای چراغ  مهران با آخرین سرعت به سمت پایگاه می 

ا  ها پیدا شود اما بایستاد. نگران بودم که سر و کله پلیس قرمزها هم نمی 

 .اشکار شدن محل پایگاه از دور، نفس راحتی کشیدم

چشمانم را چند دقیقه بر روی هم گذاشتم و با ایستادن ماشین فوراً 

تر از من خودش را به درب سمت کیان رساند و  پیاده شدم. مهران سریع

درب را گشود و کیان را بیرون کشید. چشمان سرخ شده کیان گشوده 

  .س شدی من حبشد و نفس در سینه 

 :مهران که جویا متوجه بیداری کیان شده بود آرام زمزمه کرد

فقط یکم دیگه کیان، یکم دیگه کنترل خودت رو از دست نده. چیزی  -

  .نمونده

ای کشیدم و با  کیان لب گزید و دوباره چشمانش را بست. نفس آسوده

دو خودم را به درب رساندم و محکم بر روی درب کوبیدم. طولی نکشید  

که درب توسط آیهان گشوده شد، و با دیدن وضعیت کیان چشمانش را 

 :گرد کرد

  .قدر وضعیت خرابه؟! مسیح منتظره، بیاید داخلیعنی این -
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کیان را بر روی تخت گذاشتند و مسیح فوراً به سمتش رفت و او را به 

زد و دو می -پشت چرخاند. چهره سره شده کیان مقابل چشمانم دو

  .رفتز خاطرم بیرون نمیچشمان سرخش ا

 :مسیح دستی بر روی محل گزیدگی کشید، و رو به مهران لب زد

 .دست و پاهاش رو ببندین به تخت. کیان قراره زیادی درد بکشه -

ها چشم فهمیدم! منتظر به آنلرزی به جانم افتاد که دلیلش را نمی

  دوختم. مسیح از اتاق خارج شد و مهران و آیهان شروع به بستن

  .ها و پاهای کیان به تختی که رویش بود کردنددست

ها جدا کرد. مسیح به همراه دستگاهی که  باز شدن درب نگاهم را از آن

شباهت زیادی به بادکش داشت داخل آمد. متعجب نگاهش کردم که به  

سمت کیان رفت و دهانه دستگاه را بر روی کتف کیان تنظیم کرد. به  

تا دورتر بایستند و سپس دکمه روشن شدن  مهران و آیهان اشاره کرد

  .دستگاه را فشرد

با شروع به کار دستگاه، فریاد پردرد کیان سکوت اتاق را در هم شکست 

  .های پایگاه را به لرزه انداختو ستون
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هایم گذاشتم که مهران به سمتم آمد و با دست  دستم را بر روی گوش

 :من را به بیرون هدایت کرد

  .بریم بیرون، کیان سه چند ساعتی به استراحت نیاز دارهبهتره   -

آرام سری تکان دادم و با نگاهی دوباره به سمت مردی که از درد بر 

  .شدم خارج اتاق از  پیچید،خودش می

درب پشت سر ما بسته شد. به آیهان که درب را بسته بود نگاه کردم، 

 :که اخمی کرد و لب زد

ینجا بمونی، ولی باز هم کار خودت رو انجام بهت گفته بودیم باید ا -

  .کنهدادی. مطمئن باش کیان حالش خوب بشه تنبیهت می 

 :چشمانم را در حدقه چرخاندم که صدای آیهان دوباره باال رفت

کنن، برو پیششون  جای دلقک بازی راه بیوفت! بچه ها دارن تمرین می  -

  .منم میام

هایم را به ی مهران بلند کردم. قدم سری به تایید تکان دادم و دستی برا

ام را برای کیان به سمت حیاط پایگاه کج کردم و سعی کردم نگرانی 

کردم، تا زمانی که  بخش خاموش ذهنم بفرستم. باید کمی تمرین می
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دوباره به گروه شاهرخ بازگردم باید به قدری قوی شوم که بتوانم حتی با  

  .شاهرخ بجنگم

  .های پیراهنم را باال زدمنشست و آستین  هایملبخندی بر روی لب

های پیراهنم را باال زدم، و به سمت باقی افرادی که در کنار آستین 

رینگ مبارزه جمع شده بودند رفتم. چندین نفر در حال تمرین با 

ها های دیگری که در حیاط بود شده بودند که توجهی به آنوسیله

 .نکردم

 :بر هم مالیدم و لب زدموارد رینگ شدم و دستانم را 

 خب کی قراره با من مبارزه کنه؟ -

کردند زل زدم، که صدایی منتظر با افرادی که با اخم و جدیت نگاهم می 

 :درست از پشت سر همه به گوشم رسید 

 !هیچ کدومشون -

ام را به آیهان دوختم که پوزخندی زد و از میان افراد  چشمان گرد شده

ی که در دست داشت را به یکی از افرادش جلوتر آمد. بطری آب کوچک

 :داد و داخل رینگ شد



 

 

 WWW.98IA3.IR 97 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

دونی که برای مبارزه با  جایی که خودت رو انقدر باال می از اون -

تک کار  -های سیاه پا پیش گذاشتی، یعنی قدرت تو از تکآشامخون

 !جنگیآموزهای من بیشتره پس... با ما می

داخل آمد. متعجب به   حرفش تمام شد و از سمت دیگر رینگ، سیامک

زمان به سمتم حمله  ای درنگ همها نگاه کردم که بدون لحظههر دو آن

  .کردند

توانستم درست از پس مهار کردن ضرباتشان بر بیایم و با گرفتن  نمی

  .خریدمضربه یکی، ضربه دیگری را به جان می 

مشتم را به سمت سینه سیامک فرستادم که دست مشت شده آیهان 

ام فرود آمد و من را به عقب راند. یقه باز شده پیراهنم  صله در چانه بالفا

  .ام کشیدمرا بستم و دستی بر روی چانه

ام در هم شد. نه برای مزه ی گس خون در دهانم پیچید و چهرهمزه 

که از همین االن بازنده این  چرخید، برای آنخون که در دهانم می 

 .مبارزه من بودم

تونی روی پاهات بایستی تو بازنده نیستی، پس ادامه تا زمانی که می -

 .بده یا تسلیم شو
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به سیامک که این حرف را زده بود نگاه کردم و چشم بستم، تا زمانی که  

 .بر روی پای خودم ایستاده بودم

قدمی به جلو برداشتم و خونابه داخل دهانم را بلعیدم. چشمانم را بستم  

داشتم چشمانم را گشودم. این اولین   هایی کهو با یادآوری تمام هدف 

شک آخری هم نخواهد بود. باالخره یک روز من  مبارزه من نیست، بی 

 .آمدمبودم که از نبرد پیروز بیرون می 

های عرق از نفس عمیقی کشیدم و آن را در سینه حبس کردم. قطره 

ریخت، و لباسم را بر تنم  بین موهایم بر روی صورت و گردنم می 

ی بی تفاوت آن دو چرخاندم و نفسم  د. نگاهم را بر روی چهرهچسبانمی 

ها نماندم و من بودم که  بار منتظر حمله آنرا محکم بیرون فرستادم. این

 .حرکت را آغاز کردم

ضربه محکمی که از پست سر بر گردنم وارد شد برای چند لحظه 

و  چشمانم را به سیاهی دعوت کرد. دستم از دور گردن سیامک رها شد

با زانو بر روی زمین فرود آمدم. شاید بیش از یک ساعت بود که در حال 

  .مبارزه بودیم، اما هیچ یک عالقه ای به عقب کشیدن نداشتیم
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خس افتاده بود.   -به سختی بر روی پایم ایستاده بودم و سینه ام به خس

سیامک دستی بر روی گردنش کشید و دستش را به سمتم دراز کرد. او  

زدم و به سختی برخواستم. به آیهان که با پشت دست بر روی را پس 

گردنم کوفته بود نگاهی کردم، که به سمت شاگردانش رفت و بلند لب  

 :زد

 .دیگه کافیه -

سری به معنای نه تکان دادم که از دید آیهان دور ماند، اما چشمان 

 :قرار دادم. صدایم را باال بردم و آیهان را مخاطب سیامک را گرد کرد

 .اگه پات رو از رینگ بیرون بزاری یعنی باخت رو قبول کردی  -

تنها سرش را به سمتم چرخاند و پوزخندی زد. قدم دیگری به جلو 

  .برداشت که صدایم را باالتر بردم

 !کامال جدی گفتم. اگه بری یعنی باختی -

د و  نفسش را عصبی بیرون فرستاد و به سمتم چرخید. دستش را باال آور

  -های پیراهن سبز رنگش کرد. انگشتانش یکیشروع به باز کردن دکمه

رفت و در نهایت، پیراهن از تنش  یکی از دکمه لی به دکمه بعدی می
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کنده شد. سرم را زیر انداختم و برای ادامه کاری که شروع کردنش با  

  .من نبود نقشه چیدم

 .این مبارزه یک برنده داشت

بر زانوهایم گرفتم و دست دیگرم را بر روی   زنان دستم رانفس  - نفس

ام گذاشتم. موهایم بر کف سرم چسبیده بود و توان از تنم رفته سینه 

بود. حتی نفس کشیدن برایم دشوار شده بود. صدای خسته آیهان در 

 :گوشم پیچید

 .کشم لنا، بهتره خودت کوتاه بیای من کنار نمی  -

خسته و درمانده خودش را از  سری به معنای نه تکان دادم که سیامک 

 :رینگ بیرون انداخت

 .تونم، خودتون ادامه بدیدمن دیگه نمی -

های ناموزونش را به  دستش را در هوا چرخاند و درمانده و خسته قدم 

سمت ورودی ساختمان کج کرد. کمرم را راست کردم و به آیهان که با  

  .کرد چشم دوختمچشمانی نیمه باز تماشایم می 
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ام بیرون فرستادم و قدم کوچکی به جلو برداشتم. آیهان ا از سینه نفسم ر

صاف ایستاد و گارد گرفت، اما قبل از آن که هر کداممان فرصتی برای  

 .حمله داشته باشیم صدایی عصبی متوقفمان کرد

ای افتاد که با  به سمت صدا سر چرخاندم و نگاهم به کیان رنگ پریده

د. با اشاره کیان باقی افراد متفرق شدند و  کرهای در هم نگاهمان می اخم

  .رمقی که برایم باقی مانده بود، بیرون دوید

بر روی زمین افتادم و چشمانم را بستم. صدای خشمگین کیان بلند شد  

 :که آیهان را مخاطب قرار داده بود

گفتی حق ندارم تو شیوه آموزش تو دخالت کنم، اما تو هم حق نداری  -

  .طوری شکنجه بدی نافراد من رو ای

چشمانم ناگهان گشوده شد. پیراهن آبی رنگی بر تن کرده بود و معلوم 

بود هنوز هم حال مساعدی نداشت، اما به موقع رسیده بود. درست  

 .زمانی که دیگر جانی در بدنم نداشتم، رسیده بود

 .من مجبورش نکردم، خودش خواست که مبارزه ادامه داشته باشه -
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ان به سمتم چرخید که فوراً نگاهم را از او جدا کردم و نگاه عصبی کی

کردم؟  سرم را به سمت مخالف چرخاندم، اما صدایش را چه می 

 کردم؟ هایم را چطور به نشنیدن مجبور می گوش

باک میشه. این کارش ممکنه باعث بشه با لنا بیش از حد داره بی -

دسر جدید انجمن برای برگشتش به گروه شاهرخ صحبت کنم. من در

 .خوامنمی

از جا برخواستم اما دیر شده بود. کیان با قدم های بلند داخل ساختمان 

جا بر گوش رفت و صدای بر هم کوبیده شدن درب اتاقش تا به این

  .رسید

چشمانم را چند لحظه بر روی هم گذاشتم و آرام به سمت ساختمان 

 .پایگاه حرکت کردم

کشیدم.  کمک دیوار خودم را جلو می  تعادلی در راه رفتن نداشتم و به

دستی که بازویم را گرفت و به سمت خودش کشید را دیدم، اما قدرتی 

  .اش نداشتمبرای بلند کردن سرم و دیدن چهره

 :عطر تلخش مشامم را پر کرد و صدای معترض مسیح در گوشیم پیچید
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تو اصال تو اون سرت عقل داری دختر؟ داری چه بالیی سر خودت  -

 !اری؟می

های تنومند  آرامی زمزمه کردم و تمام سنگینی وزنم بر شانه  "دانمنمی "

 .مسیح افتاد

های سنگ، سخت و سنگین شده بود. شاید هم هنوز بدنم مانند تکه 

جانی برای حرکت دادن جسمم نداشتم. گرمای جسمی را بر روی 

کردم و گویا همان جسم، به من اجازه گشودن ام احساس میپیشمانی 

تر از همیشه بود و تقریبا هیچ فکری در داد. ذهنم آرامچشمانم را نمی

 .سر نداشتم

هایم لرزید و چشمانم از هم باز شد. تصویر محو مقابلم را با  باألخره پلک

چندین بار پلک زدن کنار زدم و نگاهم در چشمان خندان رها نشست  

  .دوخته شده بودکه لبخندی بزرگ بر لب داشت، و نگاهش به درب 

ام به آرامی سعی کردم از جایم برخیزم که دست رها بر روی سینه 

 :تر شدنشست و لبخندش عمیق

بلند نشو. دستور از باال اومده که چند ساعتی استراحت کنی، منم باید   -

  .برم برات چیزای مقوی بیارم
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چشمکی  ام گرفت و آرام بر بازویش کوبیدم که از لحن صحبتش خنده 

 :زد و از جایش برخواست

 .ای کلک، نیومده گرد و خاک کردی! همه پسرا نگرانت شدن -

 :چشم ریز کردم و لب زدم

 کی نگرانم شده؟ -

هایش را به سمت درب من افتاد. فوراً قدم - کالمش را خورد و به من 

 :برداشت و خیلی واضح بحث را تغییر داد

ا بیارم، یکمم خون میارم تقویت ای نه؟ من برم برات غذحتما گرسنه -

  .بشی

درب اتاق پشت سرش بسته شد و سری که برایش یه تأسف تکان دادم  

را ندید. به سختی بر روی تخت نشستم. اتفاق مهمی نیوفتاده بود، اما 

کرد و مطمئن بودم تا چند ساعت دیگر مانند یک تمام بدنم درد می

  .شومماده گرگ چابک و سر حال می 

ام در هم شد. درب گشوده شد و  ها چهرهی زدم و با فکر به گرگ پوزخند

 :سر سیامک داخل آمد
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 خوای؟ مهمون نمی -

 !محل، دیگه پرسیدنت چیه؟تو که اومدی تو خروس بی -

هایش را به سمتم کج کرد ای کرد و درب را نیمه باز رها کرد. قدم خنده 

 :لب زدو لبه تخت نشست. ملحفه را میان انگشتانش گرفت و 

 حالت خوبه؟ -

 :ای کرد و ادامه دادسری به تایید تکان دادم که خنده

 از حال رفتی که فقط آیهان رو یه مشت مهمون کنی، آره؟  -

 :ای تبدیل شد و ادامه داداش به قهقهه متعجب نگاهش کردم که خنده 

باورت نمیشه اگه بگم چی شد! تو که تو بغل مسیح افتادی من و  -

ت بودیم، قیافه کیان دیدنی بود وقتی صورتت رو نگاه  رییس پشت سر 

دار  کرد. از بخت بد، آیهان همون لحظه رسید. کیان هم یه مشت آب

 !مهمون فکش کرد

ام را بستم و متعجب به سمت با گشوده شدن دوباره درب دهان باز مانده 

درب چرخیدم. رها بود که سینی غذا را در دست گرفته بود و به سختی  

  .کرددربی که از قبل نیمه باز بود را با پا کامل باز می داشت 



 

 

 WWW.98IA3.IR 106 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

 :باالخره موفق شد و داخل آمد. اخمی به سیامک کرد و لب زد

مگه رییس نگفت تا فردا کسی حق نداره دور و بر لنا آفتابی بشه؟  -

 !نکنه تو هم هوس مشت کردی؟ 

 :سیامک فوراً از جا پرید دستش را باال گرفت

 .بکنم. زود خوب شو لنا، فعالنه، نه من غلط   -

ام حتی برای شنیدن پاسخ نایستاد و با دو از اتاق بیرون رفت. خنده 

کردم. کمی گرفته بود و از طرفی به اتفاقاتی که پیش آمده بود فکر می 

 .که نه، خیلی عجیب بود که کیان این کار را کرده بود

کار، کمی دور از   هر چند من بودم که جانش را نجات دادم اما انتظار این

 .ذهن بود

 (سه ماه بعد )

هایم کشیدم. چند دقیقه از پشت میز برخواستم و دستی بر دور لب 

گذشت. آرام از  بیشتر غذا خوردنم طول کشیده بود و از زمان تمرینم می 

های کثیف  ها گذشتم و خودم را به میزی که مخصوص ظرف بین صندلی 

ذاشتم و از سالن غذاخوری خارج  بود رساندم. ظرف را بر روی میز گ
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شدم. مانند همیشه افراد برای مأموریت از پایگاه خارج شده بودند و 

کیان برای یک جلسه مهم به انجمن رفته بود، و تا چند روز قرار نبود 

  .بازگردد

شد و اصال از این وضعیت راضی روح می بدون او کمی محیط پایگاه بی 

ام با تمام افراد بهتر شده بود و با همه کنار رابطه. در این مدت نبودم 

  .آمده بودم

ها گذاشت و در مبارزه بیش از هر کسی آیهان بود که برایم وقت می 

های دو  کرد. درست از همان روز بعد از عملیات تمرینام میهمراهی

گیری که در نهایت جانی برای  های نفس نفره ما شروع شده بود. مبارزه 

  .گذاشتمان باقی نمی ام هیچ کد

ام دست از گرم کردن بدنم برداشتم و سر با نشستن دستی بر روی شانه 

چرخاندم. آیهان بود که طبق معمول برای تمرین به دنبالم آمده بود. 

 :لبخندی بر رویش پاشیدم که چشمکی زد و به رینگ اشاره کرد

 ی مبارزه هستی؟پایه -

 :ادم و لب زدمسرم را به نشان رد حرفش تکان د
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  .خوام یکم دور پایگاه رو بچرخم و روی تنفسم کار کنمنه، می  -

 :متعجب نگاهم کرد که ادامه دادم 

کردم تا االن فهمیده باشی که خیلی زود نفس کم میارم،  فکر می -

  .خوام یکم روش کار کنممی 

سری به معنای باشه تکان داد و با دست که مسیری که باید طی  

  .کردم اشاره زدمی 

بطری آب کوچکی برداشتم و از دویدن آرام شروع کردم. هر دور که 

قدری که مثل یک کردم، اما نه آنزدم کمی به سرعتم اضافه می می 

هایم آشام کامل این کار را انجام دهم. طلسمی که برای مهار قدرتخون

نشان   شد و خودی به کار رفته بود هنوز هم گاهی برایم دردسر می

  .دادمی 

حتما شاهرخ هم برای این جلسه به انجمن رفته بود و من نگران بودم 

بحثی راجب من پیش آمده باشد و باز هم انجمن تصمیم جدیدی برایم  

بگیرد. به اینجا عادت کرده بودم و اگر قرار بود غیر از گروه شاهرخ در 

  .دادمجا را ترجیح میجای دیگری زندگی کنم، همین 
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دانستم چند دور دور کیان باز هم ذهنم را درگیر کرده بود. نمی فکر 

رفت. باالخره آرام رو به تاریکی می  -پایگاه چرخیده بودم، اما هوا آرام 

 را چشمانم و نوشیدم را آن از کمی  ایستادم و بطری آب را گشود.

  به واحد آن در و کردم احساس سمتم به را سریعی جسم حرکت. بستم

  .پایگاه پرتاب شدم دیواره سمت

دانستم همه صدای بلند برخورد من  در حیاط جلویی ایستاده بودم و می

  .با دیوار را شنیده بودند

ای که بر سرم وارد شده بود دیدم، اما ضربه هجوم افراد را به حیاط می 

کرد. چشمانم را چندین بار باز و بسته کردم و باآلخره  دیدم را تار می

 وارد سیاه های شبح   مانند که  هاییآشامزیادی از خونتوانستم تعداد 

  .بود  پایگاه به حمله چندمین این. ببینم  را شدندمی 

ها ها بود تعداد حمالت کاهش پیدا کرده بود و دیگر گروهمدت

کردند، اما این ماجرا نشان های سیاه را گزارش نمیآشامهای خونحمله

ل که کیان هم نبود گروه ما بیشتر  داد که رو دست خورده بودیم. حامی 

  .رسیدنظر می از قبل ضعیف به 
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آشامی افتاد که به به سختی از جایم برخواستم و نگاهم به دو خون

هایم در این  آمدند. همه سخت مشغول مبارزه بودند. تمرینسمتم می 

ام را خیلی باال برده بود و مهارت بیشتری در مبارزه  مدت قدرت بدنی 

زمان با دو بودم، اما باز هم مطمئن نبودم برای مبارزه هم  پیدا کرده

 .آشام سیاه کافی باشمخون

خودم را آماده حمله کردم و گارد گرفتم. دیدم به سرخی رفت و بلند 

شدن دندان های نیشم را احساس کردم، چندین ساعت بود که خونی 

شت، به  دانستم فرصت زیادی برای مبارزه نخواهم دانخورده بودم و می

 .خصوص که حسابی خودم را خسته کرده بودم

آشامی که سعی در ی اول را دفع کردم و با پا لگدی در سینه خونضربه 

گرفتم گردنم داشت زدم، اما حتی یک سانت از جایش تکان نخورد. 

قدر دستانم را مشت کردم و منتظر حرکت بعدی ایستادم. حرکاتمان آن

ها را توانستم به وضوح آن شدیم، اما می می تند بود که مانند ارواح دیده

  .ببینم و حرکاتشان را حدس بزنم

رفت و شدم بیش از قبل سرعت و دقتم باال می زمانی که عصبی می 

 .ها بوداکنون دقیقا یکی از همان زمان
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ای از پشت سر بر گردنم وارد شد و دستی بر دور گردنم نشست.  ضربه 

ده بود و نفر دوم از رو به رو به سمتم  عوضی از پشت سر غافل گیرم کر

دانستم هیچ کسی نبود که بخواهد نجاتم بدهد. منتظر فرو آمد. می می 

ام بودم. سوزش ام در سینهآشام رو به روییهای بلند خونرفتن ناخن 

ام فریادم را باال برد، اما بیرون کشیده  هایش در قفسه سینه ورود ناخن

ی شکافته رد. نگاهم بر روی قفسه سینه ها چشمانم را باز کشدن آن

آشام را از من جدا کرده بود، باال شده ام نشست و با دستی که خون

دیدم. دندان های نیشش را به  شد کیان را مقابلم می رفت. باورم نمی

آشام فرو نمایش گذاشت و دست دیگرش در آن واحد در سینه خون

  .درفت و تنها خاکستر بود که از او باقی مان

آشامی که گردنم را گرفته بود را برایم دردی که در گردنم پیچید، خون 

های کثیفش بود یادآوری کرد. سعی کردم خودم را آزاد کنم، اما دندان

  .هایم را درگیر کردکه در گردنم فرو رفت و دردی تمام استخوان

آشامی که به بر روی زانوهایم بر زمین فرود آمدم. کیان به سمت خون

جان آشام دیگر شد و جسم بی جانم افتاده بود دوید، اما گرفتار دو خون
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های نیشی بود که مزه خونم را چشیده بود و از آن سیر  من اسیر دندان

  .شدنمی

آشام  دست لرزانم را بلند کردم و بر روی گردنم گذاشتم. من هم خون 

که   توانستم به همین راحتی شکست را بپذیرم! سر کسیبودم و نمی

ام رفت. چشمانش به سرخی گردنم را دریده بود به سمت قفسه سینه 

 .آشام عادی هایش دوبرابر یک خونخون بود و دندان

دستم را در موهایش فرو بردم و پاهایم را بر دور بدنش پیچیدم. فریادی  

های بلندش را در بدنم فرو کرد، اما بیخیال نشدم و محکم کشید و ناخن 

  .خودم کشیدم  گردنش را به سمت

هایش را قدر زیاد بود که صدای شکستن استخوانشدت فشار آن

 !شد کافی نبودشنیدم، اما کافی نبود. تا زمانی که سرش جدا نمیمی 

فریاد دردناکی کشیدم و آخرین توانم را برای جدا کردن سرش زدم که  

  .جان شد و سرش در دستانم باقی ماندبدنش بی 

اش فرو ب کردم و بالفاصله دستم را در سینهسرش را به سمتی پرتا

بردم. خاکستری که در هوا پیچید، آخرین چیزی بود که نگاهم به خود  

 .دید و چشمانم بسته شد
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شنیدم.  قدرتی برای گشودن چشمانم نداشتم، اما صداهای اطرافم را می

های دردناک رها و در آخر، صدای همهمه و مبارزه افراد، صدای جیغ

 .زدیان که نامم را ضجه می فریاد ک

 «کیان » 

آشام را بیرون کشیدم و به سمت دختری که این  قلب سومین خون 

جان و روزها تمام ذهنم را به خود مشغول کرده بود دویدم. بدن بی 

اش بر روی زمین افتاده بود و سینه و گردنش کامال شکافته شده  زخمی

من نتوانسته بودم کاری از   بود. مچ دست و ران پایش گزیده شده بود و

پیش ببرم. خشمگین فریادی زدم که صدای فریاد پردرد رها من را به  

سمتش چرخاند. دست رها به شکل غیر عادی به عقب چرخیده بود و 

دانستم  معلوم بود برای متوقف کردن او دستش را شکانده بودند. اما می 

ستش را به حالت اول آمد. با فریاد دیگری دبه این راحتی ها کوتاه نمی 

های من نیز هایش حتی بر گوشبازگرداند که صدای حرکت استخوان

اش افتاد. باید  های باز مانده رسید. به سمت لنا چرخیدم و نگاهم به زخم 

آمد، اما هنوز هیچ اتفاقی  اقل کمی تغییر در حالتش پیش می حد

  .نیوفتاده بود
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غاز شده بود. دستم را بر باز هم مشکالت همان طلسم لعنتی بود که آ

اش گذاشتم و با فریاد نامش را صدا زدم. پاهایش آرام روی سینه

ترسیدم که دیگر داد. می لرزید، اما هیچ واکنش دیگری نشان نمیمی 

کردم. ترسیدم و خودم و احساسم را درک نمیچشمانش باز نشود. می 

رشان حلقه زده  آشام سیاه باقی مانده بود که افراد بر دوتنها سه خون 

ها هم تمام شده بود مطمئن بودم اما، چه بالیی بودند. از این که کار آن

قرار بود بر سر لنا بیاید؟! با فریاد مسیح را صدا زدم که فوراً به سمتم 

چرخید. بازوی دستش شکافته شده بود و رد خون بر روی لباسش مانده  

و خودش را به ما بود. با دیدن وضعیت لنا چشمانش گشاد شد و با د 

  .رساند

توانست کاری از پیش ببرد یا نه، اما برای دانستم با این حالش می نمی

 :بار نگاهم را به چشمانش دوختم و لب زدماولین

 !کنملطفا کمکش کن. اون نباید بمیره، نه االن، خواهش می  -

چشمان مسیح گردتر از قبل شد و باشه آرامی زمزمه کرد. دستش را بر 

 .ی لنا گذاشت و چشمانش را آرام بستقفسه سینه  روی 
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زخم به آرامی زیر دستش شروع به جوش خوردن کرد و تا حدودی 

 .بسته شد

کرد، اما  های لنا می بیش از ده دقیقه بود که مسیح سعی در بستن زخم

فایده بود و غیر از بسته شدن حجم کمی از زخم، اتفاق تالشش بی 

  .دیگری نیوفتاد بود

. بغض ی مانند برفش کشیدم لنا نشستم و دستم را بر روی چهره کنار

 :پشت گلویم نشست و آرام زمزمه کردم

بعد از این همه سال پیدات کردم، نزار قبل از این که همه چیز شروع  -

 .بشه تموم بشه، لطفا

 :مسیح درمانده خودش را عقب کشیدو صدایش آرام بلند شد 

گفت که درد بدنش بهتر  مدام می بخاطر طلسمشه. این چند روز  -

 .شهنمی

چشمانم را بستم و خشم تمام وجودم را گرفت. صدای رها را شنیدم.  

مبارزه تمام شده بود و هر کس در حال انجام کاری بود. مسیح برای 
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ها از جایش برخواست و از ما دور شد. توجهم را رسیدگی به باقی زخمی

 :به حرف رها دادم که لب زدم

خون بیارم. لنا رو بیار داخل، شاید اینجوری پروسه بهبودش میرم  -

 .زودتر انجام بشه

با رفتن رها از جایم برخواستم و دستم را بر دور بدن ظریف لنا پیچیدم  

و او را بلند کردم. آیهان با دو خودش را به من رساند و چشمان  

ا از من  اش را به لنایی که در آغوشم بود دوخت. جلو آمد تا اورزدهبهت 

 .تر کردمجدا کند، اما خودم را عقب کشیدم و دستانم را دورش محکم

آیهان عقب کشید و منتظر چشم به من دوخت. به سمت داخل رفتم و  

هایی که به  ای خون در دست داشت رو به رو شدم. به پلهبا رها که کیسه 

اال های بهای بلند به سمت اتاقشد اشاره زد و با قدماتاق ها ختم می 

  .رفت. صدایم را بلند کردم که ایستاد و به سمتم چرخید

هایم را به سمت اتاق خودم کج کردم و درب را گشودم. داخل رفتم  قدم

و لنا را بر روی کاپانه راحتی گذاشتم و بالشتک روی مبل را زیر سرش 

هایش دوباره لرزید. خم شدم و تنظیم کردم. تکان کوچکی خورد و پلک

  .اش زدم و چشمانم را بستمبر روی پیشانی بوسه آرامی 
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شد. کلماتی که پشت های آیکان در سرم دوباره و دوباره تکرار میحرف

 .ها را درک کنمچید و من هنوز نتوانسته بودم کامل آن هم می 

با ورود رها به اتاق از کنار لنا برخواستم و کمی خودم را عقب کشیدم.  

را به دست آیهان داد. آرام سوزن را در  رها کنار لنا نشست و کیسه خون 

دست لنا فرو کرد و چسب کوچکی بر رویش زد. از جایش برخواست.  

 :دستی بر روی موهای کوتاه لنا کشید

تونیم دوباره وقت می زیاد نگران نباش، قول میدم زود خوب میشه. اون -

 .ریزی کنیم برای این روز برنامه

، اما قسمت دوم حرفش هیچ کردم من مخاطب حرفش بودمفکر می 

ربطی به من نداشت. نگاهم را میانشان چرخاندم و چشمانم بر روی 

  .لبخند غمگین آیهان قفل شد

هایم در کف دستم فرو رفت. چه دستانم ناخداگاه مشت شده و ناخن

خبر بودم؟! با گشوده شدن درب  ای در سر داشتند که من از آن بینقشه 

ای خسته و تا حدودی  سیامک و مهران با چهره  اتاق از فکر بیرون آمدم.

 :عصبی داخل آمدند. مهران نگاهش را به من دوخت و لبخندی زد

  .کردم چند روزی نباشیکیان خیلی به موقع رسیدی، فکر می  -
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ها حق با او بود. قرار نبود تا چند روز آینده بازگردم، اما از دیروز که گروه

فرستادند  ها و انجمن میهایشان را برای رییسحملهبه ترتیب گزارشات 

نتوانستم منتظر بمانم. با آن که زود حرکت کرده بودم و اما باز هم دیر 

 .رسیدم، لنا در این حال نبودرسیدم. اگر تنها چند دقیقه زودتر می 

تواند بخوابد و  دانستم لنا نمی هایم گذاشتم. می آرام دستم را بر روی لب

شنید. او به استراحت نیاز داشت. به هایمان را میهم حرف همین االن

دست به بیرون اشاره کردم و کیسه خون را از آیهان گرفتم و به دست  

 :رها دادم

 .بمون پیشش -

رها سری تکان داد و در کنار لنا نشست. به آیهان اشاره کردم تا از اتاق 

کوتاه به لنا و رها، به خارج شود که چشمانش را گرد کرد و با نگاهی 

های آیکان را ای کشیدم، باید حرفسمت درب اتاق رفت. پوف کالفه 

 .کردمبرای همه تعریف می 

توانستم از افراد احتمالی که ممکن بود به لنا نزدیک شوند  گونه می این

. آخرین نفر از اتاق خارج شدم و درب را پشت سرم بستم.  جلوگیری کنم 
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ه بودند و به من چشم دوخته بودند. اخمی بر همه در سالن ایستاد

 :ام نشاندم و با جدیت شروع به صحبت کردمچهره

خیلی چیزا فهمیدم که باید بهتون بگم. یه جلسه بزارید. همه شماها  -

 کار  خودش از خیلی  بگید  مسیح به  باید باشید، باید لنا هم بیدار بشه. 

  .جا باشیدهمین  همه دیگه ساعت  نیم تا. نیازه  بهش  چون نکشه

نیم ساعت برای استراحت لنا کافی بود. از افراد دور شدم و به سمت اتاق 

ها لنا رفتم. لباسش پاره شده بود و جلوه خوبی نداشت با همان لباس

  .بماند

هایم درب اتاقش را گشودم و نگاهی به اطراف انداختم. با دیدن کمد قدم

هایش را مرتب در . لباسرا به سمتش کج کردم و درب آن را گشودم

کمد چیده بود و چندین لباس بلند را آویزان کرده بود. لبخندی زدم و 

هایش شلوار و پیراهن راحتی سه خطی را به رنگ صورتی از میان لباس 

های الزم را برداشتم و بدون هیچ کار اضافی باز بیرون کشیدم. لباس

آمد.  داخل اتاق میگشتم. هیچ خبری از پسرها نبود و صدای صحبت از 

ام اخمی با فکر به آن که باز هم آیهان داخل رفته بر روی پیشانی
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باره گشودم و با دیدن لنا که با خستی سعی در یک نشست. درب را به

  .کرد، سرم را زیر انداختمنشستن داشت و رها که داشت کمکش می 

 :صدای رها سکوت اتاق را شکست

هاش رو تعویض ریم تا لباسش. داریم میحالش خوبه کیان، نگران نبا -

  .کنه

اش های لنا نگاه کردم که فوراً دستش را بر روی قسمت سینه به لباس 

ها را بر روی گذاشت. اخمی کردم و دوباره سرم را زیر انداختم. لباس

کاناپه رها کردم و راه خروج را پیش گرفتم. قبل از خارج شدن از اتاق، 

 :ر گوشم پیچید که بلند لب زدمصدای آرام تشکر لنا د

بهتره زودتر آماده بشید. چیزایی هست که باید بگم و تا بیست دقیقه   -

 .جا جمع میشنها هم همین دیگه باقی بچه 

 .درب را پشت سرم بستم و گوشی موبایل را از جیبم بیرون کشیدم

 کردم، اما گاهی اوقات الزم بود. مثل االن کهاستفاده زیادی از آن نمی

 .پرسیدمتوانستم به گروه آیکان بروم و باید حتما سوالی از او مینمی
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داد. باید قبل از نتیجه بود و پاسخی نمی مثل همیشه تماس با آیکان بی 

  .شدمگفتن ماجرا به همه از درست بودن این موضوع مطمئن می 

هایی که ایکان گفته بود توانستم به همین راحتی در مقابل لنا حرف نمی

ی حقیقت را جار زد آن هم زمانی که شد همه ا بر زبان بیاورم. نمیر

 .آینده به سیاهی شب نوشته شده بود

تک افراد، چندین ضربه بر درب وارد کردم و داخل رفتم.   -با آمدن تک

لنا جام خونی در دست گرفته بود و چشمانش را بسته بود و با لذت 

 .کردداشت خون را زیر زبانش مزه می 

نشستم به سمت دی زدم و بر خالف همیشه که پشت میز می لبخن

کاپانه رفتم و با فاصله کمی از لنا نشستم. سیامک فوراً جای من پشت  

میز را پر کرد و باقی افراد مانند همیشه سر جایشان نشستند و آیهان 

 .ایستاده به کتابخانه تکیه داد

 :قبل از آن که من شروع کنم مهران لب باز کرد

 کیان، نگفتی چطور انقدر به موقع برگشتی؟خب  -
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با سنگینی نگاه همه بر رویم فهمیدم که این تنها سوال مهران نیست،  

 :پس جوابشان را دادم

های بزرگی رو برای انجمن  ها به ترتیب گزارشات حملههمه گروه -

افته  ها به نوبت و پشت سر هم اتفاق می فرستادن. وقتی دیدم حملهمی 

تظر بمونم. هر چند که باز هم دیر رسیدم ولی همین که نتونستم من

  .اینجا بودم کافیه

 :بار من شروع کردم مهران سرش را تکان داد و این

خوام خبرهایی دارم که مطمئن نیستم براتون خوشایند باشن. اما می  -

  .همه فکرتون رو وسط بزارید و از احساساتتون دوری بشید

 :و سر حرف را گرفتمنگاهم را میانشان چرخاندم 

آشامکهای سیاهی که این مدت از انجمن خبر رسیده که تعداد خون -

های سفیده. این یعنی یک آشامتبدیل شدن تقریبا پنج برابر تمام خون

  .جنگ نابرابر

ی خوبی های متعجب و پر از اضطراب افراد برایم هیچ جلوهچهره

 :دمها گرفتم و ادامه دا نداشت. نگاهم را از آن
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های سفید اجازه تبدیل آشامولی این تمام ماجرا نیست. انجمن به خون  -

تونیم هر چند نفری که الزمه رو افراد داوطلب رو داده و گفته شده می 

  .تبدیل کنیم. ولی این کار هم دردسرهای زیادی داره

 :مهران از جا برخواست و ادامه حرفم را او بر زبان آورد

اطر قدرتی که به دست آوردن از گروه جدا بشن.  جوری ممکنه بخاین -

آشام به همین راحتی ممکن چندین نفر آسیب ببینن. تبدیل به خون 

  .ها طول بکشهنیست، فاز خون ممکنه مدت 

سری به تایید تکان دادم و دستم را در میان موهایم فرو بردم. دقیقا از 

ین االن هم ما  ترسیدم، هزاران اتفاق ممکن بود رخ بدهد. همهمین می 

تعداد زیادی داشتیم اما کافی نبود. در برابر لشکر چند هزار نفری 

 .های سیاه اصال کافی نبودآشامخون

ها رو دو برابر کنید. به پایگاه  ها رو بیشتر کنید، محافظفعال تمرین -

محافظین خبر بدید که افرادی که برای تبدیل داوطلب هستن رو به ما  

کنید اینجا از امروز زمان بیکاری و وقتی که تمرین نمیمعرفی کنن و 

 .نباشید
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کردند. اولین بار بود که این خواسته را داشتم.  همه متعجب نگاهم می 

قبل از تمام این اتفاقات حتی من هم تمام مدت در پایگاه بودم و حال از 

 .خواستم اینجا را خالی کنندباقی افراد می 

تمرینات افراده و رها که ایمنی پایگاه رو در  غیر از آیهان که مسئول  -

رید به برج. لنا  دست داره باقی افراد هر زمان که کارتون تموم شد می 

  .تونه تا اون مدت تو واحد رها زندگی کنههم می 

 :رها فوراً واکنش نشان داد

  .چی؟ این که نمیشه، من اونجا کارای شخصی دارم -

 :اشت و لبخندی بر رها زدلنا جام خالی را بر روی میز گذ

 .مونمجا می ی تو، من همین رم خونهنگران نباش، من نمی  -

ها نگاه کردم. باز هم داشتند از دستورات  اخمی کردم و عصبانی به آن

 :کردند رها با دیدن نگاهم ساکت شد، اما لنا ادامه دادسرپیچی می 

خونش باشم و  من جایی برای رفتن ندارم. رها هم دوست نداره من تو  -

 .جوری نگاهم نکناین رو با کمال احترام بهت گفت، پس این 

 :ای بر ساعتش کرد و لب زدچشمانم را بستم که آیهان اشاره



 

 

 WWW.98IA3.IR 125 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

ها داره هات تموم شده کیان، من باید برم. زمان تمرین بچهاگه حرف -

  .هاشون شروع میشهگذره و اگه من نباشم تنبلی می 

ه هست که باید بگم. آیهان سکوت کرد و همه باید باشی، یک چیز دیگ -

منتظر به من چشم دوخته بودند. اما نگاه من تنها بر روی دختری  

هایم تمام دانستم با خروج هر کلمه از میان لبنشسته بود که می

هایم را بر روی  ذهنش بر هم خواهد خورد. اما چاره ای نبود. آرنج 

  .کیه دادمزانوهایم گذاشتم و سرم را به دستانم ت

صدایم آرام و کوتاه بلند شد و کلمات به سختی خودشان را از میان 

 .هایم بیرون فرستادندلب

 .سرنوشت من و لنا به هم مربوطه -

نفس عمیقی کشیدم و بدون آن که سرم را بلند کنم، جمله بعدی را 

 :بیان کردم

 !زندگی ما به هم گره خورده -

 .مشت کردم و جمله بعدی پایان ماجرا بوددستانم را در میان موهایم 

 !ما جفت هم هستیم -
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دانستم درک این موضوع تا چه حد شد. می کس بلند نمی صدایی از هیچ

گفتم آیکان  دشوار بود و همه برای باور آن نیاز به زمان داشتند. باید می 

  .ماندها را گفته تا جای شکی برایشان باقی نمیاین حرف

زد. مهران دم. تنها در چشمان آیهان و لنا ناباوری موج می سرم را بلند کر

کرد و رها با  و سیامک با لبخند، و مسیح با تحسین نگاهمان می

 .هایش داشتزدند سعی در کنترل اشکچشمانی که بغضش را فریاد می

 :لبخندی زدم. صاف نشستم و نگاهم را تنها به لنا دوختم

گفت تو خودت ن گفته. اون میتک کلماتی که گفتم رو آیکا -تک -

ای  دونستی، ولی چهرهی این موضوع شدی و از قبل چیزی رو می متوجه

  .که به خودت گرفتی به هیچ عنوان این رو نشون نمیده

 :نگاهش رنگ تعجب بر خود گرفت و آرام زمزمه کرد

 دونستم؟ ولی چی رو؟ من می  -

د شد. دستش را بر دستان لرزانش را تکان داد و ناگهان از جایش بلن

هایش گذاشت و جیغ کوتاهی کشید. همه متعجب نگاهش روی لب
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من قدمی یه عقب   -کردیم که ترسیده به من چشم دوخت و با من می 

  .برداشت

لرزش دستانش بیشتر شده بود و چشمانش به اشک نشسته بود. نگاهش  

 :کردچرخید و مدام یک کلمه را زمزمه می بر روی صورتم می

 !امکان ندارهاین  -

آیهان نزدیک آمد و دستان لنا را از صورتش جدا کرد. بلند شدم و 

ایستادم. منتظر بودم تا لنا حرفی بزند، سوال آیهان نگاه لنا را از من جدا 

 :کرد

 چی شده لنا؟ چی امکان نداره؟ -

این سوال من هم بود. دوست داشتم لنا پاسخ دهد، اما قبل از هر چیزی 

خواستم دستان آیهان را از لنا دور کنم. خشم تا پشت پوستم رسیده  می 

بود و خونم به جوش آمده بود. صدای آرام مهران که آیهان را مخاطب  

 :قرار داده بود بلند شد

آیهان بهتره عقب بایستی، تو این ماجرا ما فقط نقش تماشاگر رو  -

 .داریم
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آیهان چرخیدم، که دستانش   نگاه قدردانی به مهران انداختم و به سمت

را مشت کرد و از لنا فاصله گرفت. در این چند روزی که آیکان ماجرا را  

برایم تعریف کرده بود همه احساسم تغییر کرده بود، اما سوالی داشتم  

ی آخر برای  پرسیدم. سوالی که آیکان تا لحظهکه باید از لنا می 

 .گویی به آن کاری نکردپاسخ 

دونی که باید بهم بگی. چیزی که مربوط به  و چیزی میایکان گفت، ت -

 .آینده و زندگی هر دو ماست

 :قطره اشکی از کنار چشم لنا چکید و صدایش لرزان بلند شد

 !تونی اون باشیتو نباید اون شخص باشی کیان، تو نمی  -

 :تر رفت و دستش را باال آوردقدمی به سمتش برداشتم که عقب

همه چیز رو بهت میگم. میگم ولی نه االن، نه   بزار یکم فکر کنم، -

 .جوری این

اش مشت کرد. رها فوراً از  به سمت درب رفت و دستش را بر روی سینه

جایش برخواست تا به دنبالش برود، اما صدای لنا که او را مخاطب قرار  

 :داد در اتاق پیچید
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  .ها باشملطفا دنبالم نیا رها، هیچ کس نیاد، نیاز دارم فقط یکم، تن -

  .ی دست من نشست و درب محکم توسط لنا بسته شد رها با اشاره 

 :مهران فورا جابجا شد و کنارم نشست

 قدر از این موضوع مطمئنی؟ماجرا چیه کیان؟ چه -

ای چشم بستم و درست سه روز قبل را در خاطراتم به یاد آوردم. صحنه

درست بعد از که مقابل چشمانم نقش بست و احساسی که گرمایش را 

توانستم آن را عشق کردم. مطمئن نبودم میها حس می دیدن آن صحنه

  .دانستم روزی به عشقی ابدی تبدیل خواهد شدبنامم، اما می 

  :نگاهم را به چشمان منتظر مهران دوختم و لب زدم

 ...آشام هستم مطمئنم مهران چونمثل این که بگم من یک خون -

 :تک افرادم چرخید -م بین تکسکوت کوتاهی کردم و نگاه

 .مطمئنم، چون همه این اتفاقات رو داخل گوی جهان بین آیکان دیدم -

 

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه (

 .) ای بسازندتوانند از همین حاال شروع کنند و پایان تازه می 
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بلی که نشسته  کرد. آیهان از روی مرانی می سکوت در تمام اتاق حکم

بود برخواست و جامی که لنا بر روی میز گذاشته بود را در دست گرفت.  

نفسش را محکم بیرون فرستاد و درست زمانی که از کنارم رسید لب  

 :زد

! حاال که ، اون دختر مال من بود اگه فقط یک روز دیرتر اومده بودی  -

کنی.  رفتار می همه چیز بر عکس شده، پس مواظب باش چطور باهاش 

هر چندسال که بگذره احساسی که من دارم عوض نمیشه. سعی نکن  

 .اذیتش کنی

منتظر پاسخی از سمت من نماند و از اتاق بیرون رفت، درب با شدت 

پس از خروج او بر هم خورد و صدای بلندش در پایگاه پیچید. چشم 

  .بستم و نفسم را بیرون دادم

 :ای سیامک کنار گوشم بلند شد ام خورد و صدای بر شانهضربه 

خوب! نکنه  -ای شیطون، باز تو دست گذاشتی رو موردهای خوب -

 .ها بهونه بود که خودت رو به دختر مردم قالب کنیی این حرفهمه
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ام گرفته بود اما لبم را از  ام زد و ابرو باال انداخت. خنده ای بر شانهضربه 

گردنش کوبیدم. صدای   داخل دهان گزیدم و دستم را محکم بر پشت

 :های رها و مسیح بلند شدریز خنده

کم چرت بگو سیا! این مدت بیشتر از قبل حواست به آیهان باشه،  -

 .خوام دوباره خرابکاری پیش بیادنمی

سیامک دستی بر روی گردنش کشید و چشمی زمزمه کرد. باید 

جایم کرد. از دانست که از من پنهانش میفهمیدم لنا چه می می 

هایم به سمت حیاط  برخواستم و بدون کالمی از اتاق خارج شدم. قدم 

رفتم که اطالعی که بخواهم راهی را میپایگاه برداشته میشد و بدون آن

  .از پایانش نداشتم 

با دیدن لنا که درست در پشت ساختمان پایگاه نشسته بود و سرش را  

 :م پیچیدهایش گذاشته بود، حرف آیکان در سربر روی زانو

سعی نکنید از هم دور بشید، چون سرنوشت به هر روشی که بتونه  -

  .کنه؛ این تقدیر شماستراهتون رو به هم وصل می 
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ی سه قدم از لنا ایستادم. سرش را بلند  نفس عمیقی کشیدم و با فاصله 

دانست من بودم که شروع به صحبت کرد؛ صدایش  نکرد، اما گویا می

 .دادبود و این از گریه هایش خبر می خش دار و لرزان شده  

خیلی سال قبل بود که آیکان رو دیدم. من بیشتر از صدسالمه و  -

شاهرخ تبدیلم کرد، خودش بهم حمله کرده بود و وقتی یک قدمی مرگ  

بودم هوشیار شد؛ برای این که نمیرم تنها یک راه داشت و اون هم 

خ رفته بودم، آیکان اومد . روزهای اولی که به گروه شاهرتبدیل من بود

برای دیدن شاهرخ. بخاطر بالیی که سرم اومده بود شاهرخ خیلی  

دونست. تازه فاز خونی که داشتم  مواظبم بود و خودش رو مدیون من می 

هاش تو هم رفت و حرفی زد که تموم شده بود. آیکان با دیدن من اخم

  .نه تنها من، بلکه حتی شاهرخ رو نگران کرد

  .اطالعی گیر کردم و من در سیاهی بی  سکوت کرد

دوید و او هر بار با  یکی از بین مژه هایش بیرون می -هایش یکیاشک

 .هایش پس میزددستش آنها را نرسیده بر گونه 

 :حرفش را از سر گرفت و چندین نفس عمیق کشید

 دونی چی بهم گفت؟ می -
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رویش بر روی هنگاهش باالخره بر رویم افتاد و سوالی نگاهم کرد. رو ب

زمین نشستم و دستم را دور زانوهایم پیچیدم. سرم را به نشانه منفی  

طور که نگاهش را به چشمانم دوخته تکان دادم که پوزخندی زد و همان

 :بود زمزمه کرد

گفت سرنوشت من با مردی نوشته شده که شخص بزرگیه، هزاران نفر   -

 .هی درخشانی دارگوش به فرمانش هستند و آینده 

هایم کردم را در چشملبخندی زدم و محبتی که نسبت به او احساس می

 :ریختم

 !این که عالیه، چرا انقدر بابتش ناراحتی؟ -

هایش بود. دستی میان موهایش کشید و  پوزخند هنوز هم بر روی لب

 :سری به طرفین تکان داد

کردم، حتی شاهرخ هم خوشحال بود. اما من هم همین فکر رو می -

 .ف بعدی آیکان همه چیز رو عوض کردحر
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طور که گفت همان حرفی نزدم و منتظر ماندم؛ باید خودش برایم می

دانست گرفت تا حقیقتی که می آیکان گفته بود. باید خودش تصمیم می 

 .را بازگو کند یا خیر

ها به خاطر حرفی که آیکان گفت تالش کردم، به هر دری  من سال  -

راه داشتم رو تغییر بدم، تا مردی که قرار بود در  ای که درزدم تا آینده

  .بست رسیدهام به بنزندگیم باشه رو تغییر بدم، اما همه تالش

ام نشست؛ مشکل او من بودم؟!شاید به شخص دیگری اخم بر چهره

 ... عالقه داشت و

 :حرفش رشته افکارم را پاره کرد

کردم ه، فکر می وقتی انجمن تصمیم گرفت من رو به اینکجا بفرست -

هام ی تالشکردم باالخره به جواب همهآینده تغییر کرده، فکر می 

برای منه، ولی همه چیز بر عکس بود؛ من با  رسیدم و این یک هدیه

 .کردمپای خودم اومدم جایی که تمام عمر ازش فرار می

*** 

ها را  چند دقیقه بعد دوباره لب به سخن گشود. آیکان تمام این

ت و از من مخفی کرده بود. از لنا قول گرفته بودم که تمام این دانسمی 
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ماجرا میان ما دو نفر باقی بماند، اما به قدری همه چیز تعحب برانگیز و 

 .دانستم باید چه واکنشی داشته باشمغیر قابل باور بود که نمی 

فهمیدم چرا آیکان موضوعی به این مهمی را از من پنهان کرده بود نمی

ی لنا انداخته بود؛ فقط  لیت گفتن یا نگفتن آن را بر شانه و مسئو

 .ی پر عشق نبوددانستم این آغاز جالبی برای یک رابطهمی 

با برخواستن لنا از جایم بلند شدم. موهایش را پشت گوشش فرستاد و 

 :نگاهم کرد

ی نحس فقط برای منه، نه  لطفا چیزی به کسی نگو. این آینده  -

 .افته، مطمئن باشرم اتفاقی برات بی ذااطرافیانم. نمی

 ...کرد منمن نگران حال او بودم و او گمان می 

این چرت و پرت ها رو نگو! تو قرار نیست کاری کنی لنا، با هم   -

کنیم. آینده چیزی نیست که نشه عوضش کرد؛ هر تصمیم  درستش می 

 .با هر برخورد با ما مشکالت، آینده رو تغییر میده



 

 

 WWW.98IA3.IR 136 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

اتی که گرفتیم دقیقا مارو به سمتی که نباید ببرن چی؟ اگه تصمیم -

وقت افته، اونترسیدم اتفاق بی اگه در آخر اتفاقی که تمام عمر ازش می

  چیکار کنم کیان؟

لرزید و بغضی که در هایش گذاشتم. بدنش می دستانم را بر روی شانه 

  .لرزاندگلویش نشسته بود سیبک گلویش را می 

جا هم برسه، این با هم بودن ارزشش رو داره! من  اونحتی اگه به  -

چیزی رو توی گوی دیدم که حاضرم برای اتفاق افتادنش تمام عمرم رو 

خوام اون صحنه نابی که تنها دیدمش رو با دل و جونم  . من می بدم 

  .احساس کنم

هایش کنار زدم و سرم را به سمت شانه اش برم نم اشک را از روی گونه

  :وشش پچ زدمو کنار گ

ای  بیا این آینده رو با هم بسازیم، نه در مقابل هم. بیا به خاطر آینده  -

که بخاطر ترس از آینده دوری که در انتظارمونه با هم باشیم، نه این

 !کنیم

 :هایش دوختم و لبخندی زدمنگاهم را دوباره به چشم
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ایان تمام خوام لنا، حتی اگر پکه پر از عشق باشه رو می من زندگی  -

 .این ماجرا مرگ باشه

ام هایش را باال آورد و بر دور کمرم حلقه کرد، سرش را در سینهدست

 :فرو کرد و آرام زمزمه کرد

ترسیدم؛ از این که قدری خوب باشی که نتونم همیشه از همین می  -

که تو فردی هستی که آینده  ازت بگذرم، از این که قبل از دونستن این

هام با هم  کی عاشقت بشم و نتونم ترکت کنم. انگار ترسرو با من شری

 !بازمجا فقط منم که میمسابقه میدن و همه به نوبت برنده میشن؛ این 

 !بازمجا فقط منم که می این -

دانستم غم  دردی که پشت حرفش پنهان بود قلبم را به درد آورد. می

  .من بود  تمام وجودش را گرفته بود و بخش بزرگی از آن، به خاطر

 :دستم را بر پشت کمرش زدم

تو بازی زندگی بازنده کسیه که هیچ تالشی برای بهتر بودن نکنه، پس   -

 !وقت بازنده نیستی لناتو هیچ
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لبخندی زد و دستی بر روی صورتش کشید. آرام و در کنار هم حرکت  

کردیم. این بازی تنها یک پایان داشت، پایانی که ما باید آن را رقم 

 .زدیممی 

*** 

ای در روی رها پشت میز نشسته بود و تنها فنجان قهوه به لنا که رو به 

دست گرفته بود چشم دوختم. به سمت میز سلف رفتم و دو ظرف از 

دانستم افکاری که در سر داشت  تمام مخلفات صبحانه را پر کردم، می 

را ضعیف گونه خودش دادم ایناشتهایش را کور کرده بود، اما اجازه نمی 

 .کند

های صبحانه را به دست گرفتم و به سمت میزشان رفتم.  ظرف

شان خالی بود و برای چند نفر دیگر هم جا مانده بود.  های کناری صندلی 

کنار لنا نشستم و ظرفش را جلویش گذاشتم و فنجان قهوه را از میان  

انگشتانش بیرون کشیدم. رها با لبخند مشغول تماشایمان بود و لنا 

  بینی روی  بر را اماشاره انگشت و زدم  لبخندی   کرد.تعجب نگاهم میم

 .کوبیدم اشقلمی

 :ای کرد و با اشاره به سینی لب زدخنده 
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 برای کل پایگاه صبحانه آوردی؟  -

 :سرم را باال انداختم و چشمکی زدم

  .برای شما آوردم بانو! نگفته بودم من دوس دارم خانومم چاق باشه -

ام گرفته و دستم را بر دور گرد کرد و لب برچید؛ خنده  هایش راچشم

  .هایش انداختم و لبخند بزرگی به او هدیه دادمشانه 

ای از نون تست را در دهانش گذاشت. با چشم به  پوفی کشید و تکه

 :خامه و مربا و کره و عسلی که در ظرفش بود اشاره کردم

  .خورم، شما حواست به صبحانه خودت باشهمی -

. نگاهم را صندلی کناری لنا عقب کشیده شد و نتوانستم پاسخ را بدهم 

به آیهان دادم که با اخمی که بر چهره نشانده بود پشت میز نشست و 

  .اش را بر روی میز کوبیدظرف صبحانه 

سیامک و مهران نیز داخل آمدند و هر یک به سمت میز سلف رفتند.  

یهان زدم و دستم را از روی  پوزخندی به رفتار کامال ضد و نقیص آ

  .ی لنا برداشتمشانه 
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با نشستن سیامک و مهران کمی جو فضا تغییر کرد و همه مشغول  

   .خوردن غذایمان شدیم

ام شروع به زنگ خوردن  ام کامل تمام نشده بود که گوشی هنوز صبحانه 

کرد؛ آن را از جیب شلوارم بیرون کشیدم و با دیدن نام شخصی که بر  

حه روشن و خاموش میشد، از جایم برخواستم نوش جانی روی صف

زمزمه کردم و فوراً به سمت اتاقم قدم برداشتم. آیکان کسی نبود که 

 .بتوانم در کنار باقی افراد با او صحبت کنم

درب اتاق را پشت سرم بستم و آیکون سبز رنگ را فشردم. گوشی را 

 :کنار صورتم گرفتم که صدای آیکان در گوشم پیچید

ها برات رو شدن، پس بهتره عاقالنه تصمیم بگیری.  بینم که حقیقت می -

ای که اون دختر برات هایی که بهت گفتم رو فراموش نکن، آینده حرف

طور، و فراموش نکن هر چقدر که تو تالش تعریف کرد رو هم همین 

 !گیرت کنهافته که غافل کنی، آینده به نحوی اتفاق می

 :فوراً لب باز کردمسکوت کرد که 
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تونیم  نیاز دارم باهات رو در رو حرف بزنم آیکان. من مطمئنم که می  -

آینده رو تغییر بدیم، اما لنا حرفی زد که من رو خیلی تو فکر برده. باید 

 .ی من رو دوباره ببینیببینمت؛ نیازه که آینده

اطالعات جا من بیش از حد به تو تونم کیان. تا همیندونی که نمیمی -

 ...تونمدادم. تو یکی از هفت رییس اصلی هستی، من نمی

 .میان کالمش پریدم و صدایم را باال بردم

این اراجیف برام مهم نیست! اون حتی از نزدیک شدن و صمیمی  -

 .شدن با من واهمه داره، باید برام کاری کنی

 :صدای نفس بلندش را شنیدم و تنها چند کالم لب زد

بینیم فقط منتظر رسیدن زمان مناسب باش ان، هم رو می به وقتش کی -

 .و سعی کن اجازه ندی اون دختر ازت دور بشه

صدای بوق های متعدد در گوشم پیچید و عصبی گوشی را از خودم 

فاصله دادم. دستی میان موهایم کشیدم و به عقب چرخیدم؛ رها و 

ن نیز بیرون  ها لنا و آیهابند آنمسیح از پایگاه خارج شدند و پشت

  .رفتند
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ها رساندم از پشت سر اخمی کردم و با قدم های بلند خودم را به آن

 :دستم را دور بازوی لنا پیچیدم و صدایم باال رفت

 رفتید؟جایی می -

هر چهار نفر به سمتم بازگشتند و لنا خجالت زده لبخندی زد و سعی 

را رها کردم و  هایم بیرون بکشد؛ بازویشکرد دستش را از میان انگشت 

 :دستانم را بر سینه زدم. مسیح لبخندی زد و پاسخم را داد

کنه، اما  خوام با لنا تمرین کنم. آیهان میگه اون خوب مبارزه می می -

 .خودش معتقده که زود کم میاره

 :ابرو باال انداختم، به رنگ اشاره کردم و لب زدم

 .خوبه پس، شروع کنید -

ی زمان که به مبارزه. مهران کنارم ایستاد و همها ایستادمبه تماشای آن

 :کرد لب زدلنا و مسیح نگاه می 

  جا رو چکآشام های سیاه گرفتن؛ بهتره بریم اونها ردی از خونبچه -

  .کنیم، نگرانم دوباره دیر بشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 143 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

ی نگاهم را از روی حرکت لنا جدا نکردم، اما سری تکان دادم و باشه

 .آرامی زمزمه کردم

 وستش داری، مگه نه؟د -

بار نتوانستم مهران را نگاه نکنم؛ متعجب به سمتش بازگشتم که این

 :هایش را کش داد و ادامه حرفش را گرفتلب

دوستش داری که با گفته آیکان کنار اومدی! در غیر این صورت کیانی   -

شناسم، مردی نبود که زیر بار حرف زور بره. تو اجازه که من می 

 .برات تصمیم بگیره دادی کسینمی

رو دوختم. حق با او بود، اما هنوز  به چشم از مهران گرفتم و دوباره به رو

خواهم. رابطه صمیمی با لنا نداشتم، اما از دانستم چه می خودم هم نمی

. از ابتدا برایم جالب بود؛ همان اول بر روی رفتارهایش حساس بودم

نستم که احساسم را به او داهایش. حال نمی حرکاتش، رفتارش، صبحت 

 :گذاری کنمچه نام

خواد آسیب  دونم دلم نمی دونم دوستش دارم یا نه مهران، فقط می نمی -

خوام غمی خواد کسی غیر از من بهش نزدیک بشه، نمی ببینه، دلم نمی 

  .هاش دیدم ادامه داشته باشهکه همیشه تو چشم
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ر این ترس ادامه پیدا دونم، ولی نذاترسه کیان؛ از چی نمی اون می -

 .کنه

ترسید؛ از  های ذهنم متوقف شد. لنا واقعا می با حرف مهران تمام جنبش 

 .ترسیدخواست می دانست و نمیتمام چیزهایی که می 

حرکات لنا را زیر نظر گرفتم. حق با او بود؛ زود خسته میشد و  

تعداد توانست ضرباتش را خوب وارد کند، اما با این حال باز هم از نمی

  .کردتر مبارزه می زیادی قوی 

های دیگرش را پیدا کنم که مهران دستم را چشم ریز کردم تا ضعف

 :کشید

  .ترن. نگران نباش، مسیح و رها مواظبشنها مهم بیا کیان، فعالً دشمن -

شنوید، سری به تایید تکان هایمان را میرها که گویا تمام مدت حرف

معنای اطمینان بست. خوشحال بودم که رها هایش را به داد و چشم

 .جا بود؛ مخصوصاً که رابطه نزدیکی با لنا پیدا کرده بوداین
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به دنبال مهران کشیده شدم و به سمت خروجی پایگاه رفتیم. باید  

کردم؛ لنا تصمیمی که برای دور شدن از پایگاه داشتم را حتمی می 

  .را درگیر کرده بودجا امنیت نداشت و این موضوع خیلی ذهنم این

مهران ماشین را روشن کرد که پوفی کشیدم و در صندلی کمک راننده  

 :نشستم

از مأموریت توی روز متنفرم، از این که باید با ماشین بریم بیشتر  -

 !متنفرم

ی مهران بلند شد، دستی میان موهایش کشید و دنده را جا صدای خنده

 :زد

 !قبالً صبورتر بودی رییس -

تونم صبور کنن، نمیوقتی این خطرات دارن گروهم رو تهدید می تا  -

  .باشم

 :دیگر حرفی میانمان رد و بدل نشد که مهران زمزمه کرد

 حمله به آسایشگاه رو یادته؟  -

 :سری تکان دادم و دستی بر روی کتفم کشیدم 
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 با دردی که کشیدم انتظار داری فراموش کنم؟ -

انداخت؛ حرکاتش کمی مشکوک بود و ای کرد و نگاهی به اطراف خنده 

 :کردآرام من را نگران می  -داشت آرام

 جا سرایدار بود رو چطور؟ پیرمردی که اون -

 :ای گفتباز هم تنها سری تکان دادم که خوبه

کیان، لطفا عصبی نشو، اما من از سیامک خواستم فعالً این موضوع از  -

این که هربار اطالعات من   تو پنهان باشه تا همه چیز رو اوکی کنیم. از

گشتیم عصبی بودم و  ناقص بود و دست خالی از ماموریت بر می 

  .آوری کردم مطمئن بشمخواستم اول از صحت مطالبی که جمعمی 

کرد و من را ابرو در هم کشیدم. این کار های سر خود صبرم را لبریز می 

 .کرد که هیچ دوست نداشتمبه کیانی تبدیل می 

 کار کردید؟ دوباره چی -

 .ما فهمیدیم اون مرد طلسم شده -

. امکان نداشت؛ اصالً فکرش را هم هایم از این گردتر نمیشدچشم

خبر باشم! نهایتاً  کردم ماجرا تا این حد پیچیده شده باشد و ما بینمی
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ها برای پول و منفعت خودشان، بدون دانستن  کردم انسانخیال می 

کردند؛ اما این که طلسمی ها کمک می نهای سیاه به آآشامماهیت خون

  .های من بودبر روی آن مرد بوده، دور از خیال

حرف های آیکان واقعاً درست بود؛ آینده هر لحظه سوپرایزی برایمان 

 .بردیمداشت و هر دقیقه بیش از قبل به عمق فاجعه پی می 

ای منطقهبا ایستادن ماشین از فکر بیرون آمدم و پیاده شدم. نگاهم را به  

آوری که در فضا  ام از بوی تهوعکه در آن ایستاده بودم دوختم و چهره

 .پیچیده بود در هم شد

 :صدای مهران بلند شد و ادامه بحث داخل ماشین را از سر گرفت

راستش اون شب مرد ناپدید شد، ما نتونستیم پیداش کنیم؛ اما روز   -

برگشته آسایشگاه.  دادن خبر دادن که هایی که کشیک می بعدش بچه

جا. مطمئن بودم اون متوجه ورود من برای چک کردن موقیعت رفتم اون

ما شده بود، وگرنه دلیلی برای فرار کردن وجود نداشت؛ اما طوری رفتار  

 .ها نشنیدهآشامکرد که انگار در تمام عمر حتی اسمی از خونمی 

 :ادامه تر برای شنیدنتر میشد و من مشتاق ماجرا هر لحظه جالب



 

 

 WWW.98IA3.IR 148 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

ها پر بود کیان،  همه تخت ای بود باآلخره رفتم داخلبه هر بهونه  -

هایی که های خونی نبود. هر اتاق پر بود از مرد ها و زنخبری از تخت

  .کردنآروم زندگی می 

ها از کجا پیدا شده  شدم، چطور امکان داشت؟! این طلسم متوجه نمی 

 .بود؟ چه کسی منشأ این کارها بود

  :ای ایستاد و به من اشاره زدن باالخره مقابل درب خانهمهرا

  .ها دادنجاست، آدرسی که بچه همین -

. آرام به  ی قدیمی و مخروبه نگاه کردم و چهره در هم کشیدم به خانه 

ی همراه مهران داخل رفتیم. بیشتر دیواره ها فرو ریخته بود و جلوه

های قدیمی و پاره شده  . پارچهبودزشتی از خانه را به نمایش گذاشته 

ی های پوسیده و رنگ و رو رفتهکه حکم پرده ها را داشتند و درب

جر های   -خوردند و صدای جرچوبی که با وزش های باد تکان می

  .لوالهایشان بلند میشد

ی ارواح شباهت داشت! حضور نیروی سیاه به خوبی حس بیشتر به خانه 

 .سوزاندام را میخانه پیچیده بود، بینی میشد و بویی که در تمام 
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  .تونن توی نور باشن ها نمیباید دنبال یک جای تاریک بگردیم، اون -

ها سرک تک اتاق -مهران سری تکان داد و از من دور شد. آرام به تک

، آرام نامم را صدا زد. به  کشیدم که صدای مهران توجهم را جلب کردمی 

ای که مقابلم بود،  ود رفتم و از دیدن صحنهسمت اتاقی که واردش شده ب

 .هایم یخ زدخون در رگ

سه دختر با دست و پاهای بسته به زنجیر کشیده شده بودند و تمام 

هایی که بر روی گردنشان بود بیرون آمده بود؛ مچ خونشان از شکاف

ها را به نمایش گذاشته بود و های آن عوضی هایشان جای دنداندست

ها را دریده. ی بدنش طوری بود که گویا حیوانی وحشی آنهای روشکاف 

تر پانزده تابوت هایم را بستم و دستم را مشت کردم. کمی آن طرفچشم

ها محکم چفت و بست  های همه آنبر روی زمین قرار داشت و درب

 .شده بود

های دختران تمام اتاق را برداشته بود. مطمئن بودم تا بوی تعفن جسم

 !این صحنه را فراموش نخواهم کرد ی مرگلحظه
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ها رو بفرستن، آیهان و سیامک هم  زنگ بزن پایگاه، بگو سی نفر از بچه -

ها رو دفن  ها رو بیارید، بعدش هم جسدحتما بیان. دخل این بیشرف 

  .کنید

«ای گفت و فوراً دست به کار شد. به سمت اولین دختر رفتم  مهران »بله

های خشک شده بر  صورت معصومش که پشت خونام از دیدن و چهره

ها روی پوستش تا حدودی پنهان شده بود در هم شد. هر کدام از آن

. جسمشان دریده شده بود و خون تماماً ای داشتندمطمئناً خانواده

ها را به  توانستند آن هایشان حتی نمیبیرون کشیده شده بود. خانواده

خارج شدم؛ باید تمام خانه را  خاک بسپارند! عقب رفتم و از اتاق

 .شدمها مطمئن می گشتم و از خالی بودن باقی اتاقمی 

*** 

مهران و دو تن از افرادی که آمده بودند، درب تابوت را برداشتند؛ با 

برداشته شدن درب تابوت چشمان سرخ رنگش را گشود، اما تابش نور بر  

  .روی بدنش صدای فریادش را بلند کرد

اش ی از سمت او نماندم و دستم را در آن واحد در سینهمنتظر واکنش

فرو بردم و قلب سیاهش را در مشتم فشردم. خاکسترش در هوا پیچید و  



 

 

 WWW.98IA3.IR 151 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

 :های خالی نگاه کردم و لب زدممن چشم بستم. به تابوت

 به فعالً.  ببندید رو هادرب قبل مثل  ها،تابوت داخل برن   افراد خودمون -

اًل امشب کسی که براشون غذای جدید میاره  احتما نزدید؛ دست جسدها

  .پیداش بشه

. افراد به چندین گروه تقسیم  مهران چشمی گفت و از مت فاصله گرفت 

ها شدند و هر گروه در سمتی مستقر شدند. به پانزده نفری که در تابوت

 :دراز کشیدند نگاه کردم و لب زدم

ا زمانی که درب  ای نشنوم و تسعی کنید حرکت نکنید، صدای اضافه -

خوام این برنامه خراب . به هیچ وجه نمیتابوت باز نشده بیرون نمیاد

 !.بشه

جا گذرانده بودیم.  صداهایشان چشم گویان باال رفت. تمام روزمان را این

تنها بخش خوب ماجرا حضور نداشتن لنا و رها بود؛ مطمئن بودم با 

زها افکارشان دست از جا بودند، تا روجانی که اینهای بی دیدن جسم

 .سرشان بر نخواهد داشت

ها بسته شد و همه در سکوت فرو رفتند. از اتاق خارج های تابوتدرب

شدم و به سمت راهرویی که نیمی از آن فرو ریخته بود رفتم. مهران از  

ای که سفیدتر از  رو بود بیرون آمد و با چهره اتاقی که در انتهای راه
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چشمانی که به سرخی میزد نگاهم کرد. سرم را  آمد وهمیشه به نظر می

اش بیشتر در هم شد و تنها به اتاق به نشانه سوال تکان دادم که چهره

هایم را تندتر برداشتم و به سمتش رفتم؛ قبل از دیدن اشاره زد. قدم 

داخل اتاق، بوی تعفنی که با سیلی بر صورتم خورد حالم را دگرگون 

نگاهی به داخل انداختم، باورش زیادی کرد. چهره در هم کشیدم و  

جا بودند که این تعداد جنازه  ها چه مدت این؛ مگر آن عوضی سخت بود 

در اتاق بر روی هم تلنبار شده بود؟! با حالی خراب خودم را بیرون  

 :کشیدم و آرام زمزمه کردم

آشام سیاه یا سفید یا هر  هر کی که بود مهران، انسان عادی، خون -

خوامش! باید جواب پس بده، باید بفهمم این  ای، زنده می ه کوفت دیگ

 .همه جنازه تقاص رسیدن به چه چیزی رو پس دادن

دادم و تمام فکرم در پی در خاموشی به صداهای اطرافم گوش می 

  .اجسادی بود که در اتاق کناری بر روی هم تلنبار شده بود

ود کنترل  ام را به زوجودم سراسر خشم بود و دستان مشت شده 

کردم تا در دیوار فرود نیایند. کنترل خشمم با دیدن این همه  می 
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ها را داشتم، غیرممکن بدبختی و بال که هر روز سعی در جلوگیری از آن

  .شده بود

قدر دیر ها نشده بودیم؟! چطور آنچطور متوجه حضور این کثافت 

ده بودند؟! گناه به قتل رسیهای بیرسیده بودیم که این حجم از انسان

 چرا تمام مدتی که به دنبال آنها بودیم سرنخی پیدا نشده بود؟ 

هایم را مجاب به باز شدن کرد. هایی که وارد خانه شد، چشمصدای قدم

  .خانه در تاریکی محض فرو رفته بود و ساعت از نیمه شب گذشته بود

هایم را به درب ورودی دوختم و منتظر ماندم، منتظر آمدن  چشم

های هایش مانند کفش که همه چیز زیر سر او بود. صدای کفش  شخصی

زند و قدم  پیچد. آرام سوت میپاشنه بلند زنانه بود که در فضا می

  .داشتبرمی 

نگاهم بر روی جسم ظریفی که از در داخل آمد قفل شد و با خود فکر 

دش  کدام قربانی با پای خو ها باشد، اما کردم، شاید او هم یکی از قربانی 

خیال و سر خوش به چنین بی رفت؟! کدام قربانی اینبه سمت تله می 

آشام در آن آرمیده رفت که پانزده تابوت پر از خونسمت اتاقی می 

 !بودند؟
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تر شد، مخصوصاً که برای دیدن جلوی  اش برایم واضحجلوتر آمد و چهره

د و اش را روشن کرد و نور در چشمانش افتاد. تنها بوپایش فلش گوشی

این موضوع بیش از حد برایم عجیب بود؛ امکان نداشت همه چیز زیر 

 !سر این دختر باشد

شد، من هم  زمان با او قدم برداشتم هر قدمی که به اتاق نزدیک میهم

شدم. اولین قدم، دومین قدم، سومین قدم مصادف شد با  به او نزدیک می

صدایشان بلند شد.  هایی که زیر پایم بر هم سابیده شدند و سنگ ریزه

  .زمان با هم ایستادیمهم

اش این  دختر باهوشی بود و این را همان بار اول هم فهمیده بودم، چهره 

زد. آرام به سمتم چرخید و نور فلش گوشی را بر خصلتش را فریاد می 

  .روی صورتم انداخت

 :پوزخندی بر لب نشاند و صدایش در سرم پیچید

دونستی طبق قانون، ورود به کنی؟ میمی  کارجا چینچ نچ نچ! این  -

 !ملک شخصی دیگران جرم حساب میشه؟
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بار من بودم که پوزخند زدم، در یک حرکت خودم را به پشت سرش این

هایم را در پوستش  رساندم و با گرفتن پشت گردنش را چسبیدم و ناخن

 :فرو کردم

 !جا، قانون، یعنی مناین -

اش دوختم.  ی رنگ پریدهم و به چهره سرم را از مقابل سرش جلو برد

 :کشیدصدایم دورگه شده بود و خشمم را به رخش می 

گناه جرم  های بی دونستی طبق قانون من، قربانی کردن انسانمی -

 !حساب میشه؟

دستش را به گردنش رساند، اما با دست دیگرم هر دو دستش را گرفتم  

یر پایمان افتاد و نور را هایش بر زمین زکه گوشی موبایل از بین انگشت 

 .ی هر دویمان پخش کرد در چهره

ها دوخته هایمان بر روی دیوار افتاد بود و نگاه او درست به سایهسایه

های نیشم را آزاد کردم. قبل از شده بود. سرم را کمی کج کردم و دندان

آن که سرم بر گردنش رسیده باشد، صدای فریادش بود که آجر به آجر  

 !ان مخروبه را لرزاندآن ساختم
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رمقش در آغوشم به سمت زمین خمیده شد که فوراً دستم را جسم بی 

 .دور کمرش محکم کردم، او را به سمت خودم کشیدم

مهران از دل تاریکی بیرون آمد و به سمتم قدم برداشت. صدای آرامش  

 :را شنیدم که در فضا پیچید

جوری همه چیز اینچیکار کردی کیان؟ شاید کسی همراهش بود،  -

 !خراب میشه

دانستم از کجا، اما مطمئن بودم او تنها  سری به طرفین تکان دادم. نمی

تر کردم. کیف آمده بود. قدمی برداشتم و دستانم را دور بدنش محکم

اش لیز خورد و زمین افتاد؛ مهران فوراً خم شد و کوچکش از روی شانه 

ت. گوشی بدون پسورد بود و اش را از زمین برداشهم کیف و هم گوشی 

کردن آن سرکی در داخل  به راحتی روشن شد. مهران بیخیال چک

 :کیف کشید که منتظر نماندم و لب زدم

ها رو جمع کن؛ چند نفر بمونن کشیک که  گردم پایگاه. بچهمن برمی  -

 .ببینن باز خبری میشه یا نه، چند نفر هم از شر اون اجساد خالص بشن

ا کردن نگاهش از محتویات داخل کیف تنها سری تکان مهران بدون جد

داد که دیگر منتظر نماندم و با دختری که در آغوشم بود به سمت پایگاه  
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ماند و  هوش میطور بی آوردم تا پایگاه همین حرکت کردم. اگر شانس می 

 .کردتر می کار را برایم راحت

ور جسم دختر محکم در حیاط پایگاه از دیوار پایین پریدم و دستانم را د

کرد او را به جایی ببندم.  کردم تا کمکم می کردم. باید کسی را پیدا می 

  .دادیمتنها مدرکی که داشتیم همین دختر بود و نباید او را از دست می

آرام داشت هوشیار میشد و این را از تکانی که به دستم داد و آن  -آرام

ای که از پشت سرم سرفه  را دور گردنم انداخت متوجه شدم. با صدایی

 .بلند شد، سرم را به سمت صدا چرخاندم

ی لنا موج میزد، بیشتر احساسی که در چشمان به من دوخته شده 

کرد. دختر را از خودم فاصله دادم و به رها که با چشمانی  ام می عصبی 

 :گرد و متعجب به دست دختر دور گردنم چشم دوخته بود نگاه کردم

حکم ببندش که نتونه حرکت کنه، خودت هم کنارش ببرش تو رها. م  -

 .بمون

رها چشمی گفت و به سمتم آمد و به سختی دختر را به خود تکیه داد  

و حرکت کرد. قدم کوتاهی به سمت لنا برداشتم که باالخره نگاهش را از 

من جدا کرد و سرش را پایین انداخت. قدمی که به سمتش برداشته 
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قب برداشت جبران کرد و بدون حرفی راهش را بودم را با قدمی که به ع 

  .کج کرد

دانستم چرا، اما به دنبالش به راه افتادم و شروع به توضیح کردم. نمی

خواستم دلخوری میانمان باشد و او را همین اول ماجرا از من  هیچ نمی 

ی دانستیم تکهدور کند. ما فرصتی برای شناخت هم نداشتیم و تنها می 

  .زندگی دیگری هستیمی پازل گمشده

های سیاهه. از ترس بیهوش آشاماون زن فقط یک طرف ماجرای خون -

  .آوردمشجا میشد و برای این که بتونیم ازش اعتراف بگیریم، باید این

  .ایستاد، اما باز هم به سمتم باز نگشت و حرفی نزد

آورد و بازویش را گرفتم و خودم را مقابل راهش قرار دادم. سرش را باال 

 :هایم دوختاش را در چشمنگاه غم زده 

 .باور کن لنا، من فقط حقیقت رو گفتم -

 .دونم، ولی این چیزی نیست که من رو آزار میدهمی -
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از کنارم عبور کرد و داخل رفت. خشک شده ایستادم. راه طوالنی در 

پیش داشتم؛ رسیدن به لنا راهی بود که باید در آن موهایم را سپید 

 .کردم. لبخندی زدم و مسیری که رفته بود را پیش گرفتممی 

*** 

اش به مهران اشاره کردم تا دهان زن را باز کند و نگاهم را بر روی چهره

بار دیده کرد. تنها یکی آشنایش برایم دهان کجی می چرخاندم؛ چهره

اش در ذهنم کافی بود.  بار برای هک شدن چهرهبودمش، اما همان یک

کرده بود، موهایش رنگ شده بود و حال شرابی بود، لنز آبی رنگ تغییر 

های کاشت  تر کرده بود و ناخناش را دلنشیندر چشمانش چهره

 .کردسرخابی بلندش، عجیب دهان کجی می 

ام پوزخندی زد و سرش را کج گرفت که خرمن  با دیدن نگاه خیره

. چرخی به  موهایش از کنار گوشش بیرون جهید و مقابل صورتش ریخت

سرش داد و سعی کرد دستانش را هم تکان دهد. قدمی به سمتش  

 :برداشتم و لب زدم

 خواد خودت حرف بزنی، دوست ندارم مجبور بشم خودم همهدلم می -

 !چیز رو بفهمم
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 ...خوای ذهنم رو بخونی؟! شاید هنکنه می  -

او با هایم را بستم. باید با دستم را بر روی لب هایش گذاشتم و چشم

های نیشم بیرون زد و  کردم؛ دندانآشام صحبت می روش یک خون

کردم و هایم سرخ شد. حال ضربان قلبش را بلندتر احساس میمردمک

هایش را مانند عبور آب از یک رودخانه احساس زیر رگ  جریان خون

 :کردم. پوزخندی زدم و با صدایی که باز هم دورگه شده بود لب زدممی 

 !ری کنم که بیش از حد برات وحشتناکهقراره کا -

هایش جدا نکردم و سعی کردم کارم را شروع کنم.  نگاهم را از مردمک

کردم؛ این بیشتر یک دردسر بود تا ها بود از این قدرت استفاده نمیسال 

هایی که در زندگی داشت را  تک فعالیت  -کردم تا تکقدرت. کاری می 

ای که در ساعت شش  مثل عطسه ترین حرکت، بازگو کند؛ حتی کوچک

 !بعد از ظهر در سن ده سالگی و در فصل پاییز کرده بود

گیر من شده  ها گریباناین یک محبت نبود، بلکه نفرینی بود که سال 

 .بود

تر از قبل در بار آرامهایم دوخت و ایناش را دوباره به دنداننگاه ترسیده 

 :کنار گوشش زمزمه کردم
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 !خوای حرف بزنی یا نه؟بگیر، می حاال تصمیم  -

اش شروع به لرزیدن کرد. لنا سرش را به نشان تایید تکان داد و چانه

های دختر برد که فوراً سرش را در جلو آمد و لیوانی آب به سمت لب 

 :جهت مخالف چرخاند

 .ازم دور شو -

صدای فریادش لنا را متوقف کرد. لیوان را از دستش گرفتم و اشاره  

هایم را ا عقب بایستد. مقداری از آب داخل لیوان نوشیدم و چشم کردم ت

بستم. به خون احتیاج داشتم، اما اکنون زمانش نبود. اول باید قبل از هر 

 .کشیدمکاری از زبان دخترک حرف می 

ی مبلی که لنا نشسته بود نشستم. لبخندی عقب رفتم و بر روی دسته

نگاهم در چشمان ریز شده دختر زد و نگاهش را گرفت. سر بلند کردم و 

 .دوخته شد

 :خسته شده بودم که او را دختر صدا بزنم، پس پرسیدم

 قبل از هر چیزی بگو اسمت چیه؟ -

 .شیوا-
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 :کوتاه و مختصر نامش را گفت و باز هم در سکوت فرو رفت

 .خب شیوا، قرار بود حرف بزنی -

 .تونم بگمای نمیبپرس تا جواب بدم، چیز دیگه  -

 های سیاه داری؟ آشامو چه ربطی به خونت -

ترین سوال را پرسیده بود. شیوا ابرو باال انداخت و مهران بود که مناسب 

 :آرام زمزمه کرد

 !سیاه؟ -

اطالع کردم اطالعات نداشت، اما مطمئن بودم بی آنقدرها که گمان می 

هایم سرخ شد  هایم را در هم قالب کردم و دوباره چشمهم نبود. دست 

 :ه فوراً نگاهش را به جهت مخالف چرخاند و زمزمه کردک

  .بردمدر عوض چیزی براشون قربانی می  -

رفت و این عالی بود! خواستم می بحث داشت به همان سمتی که می

 .ی مهران گذاشتم و صاف نشستمپرسش و پاسخ را به عهده 

 تیکه حرف نزن، کامل بگو. در عوض چی؟ -تیکه -
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 :کرد و صدایش را باال بردهایش را مشت دست

بردم؛ اون عوضی قرار بود امشب  در عوض قدرت براشون قربانی می -

 !خوام رو بهم بدهچیزی که می 

ی  تر شد. دستش را بر روی شانه مهران ابرو باال انداخت و به شیوا نزدیک

 :او گذاشت

تونم بهت بکنم، پس کامل شیوا، اگه بهمون نگی هیچ کمکی نمی  -

  .نتعریف ک

محکمی که به خودش کرد با تکان های دختر چموشی بود و سعی می 

 :داد، دستانش را باز کندمی 

 .من به کمک تو نیاز ندارم عوضی! ولم کنید برم -

شدم و خودم کاری  به کار می  طور نمیشد ادامه داد، باید دستاین

ستم  کردم. قبل از آن که از مبل فاصله بگیرم، دست لنا بر دور مچ دمی 

 :پیچید و صدای آرامش در کنار گوشم پچ زد

 .کنهفقط بترسونش، مطمئنم لب باز می  -
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های بدی در ذهن شیوا نقش ببندد و این خواست صحنه دانستم نمیمی 

حرف را میزد. لبخندی برای اطمینان به رویش زدم و آرام دستم را جدا  

گرفت و مهران شدم کمی آرام کردم. شیوا با دیدن من که نزدیکش می 

 :وار لب زدماز او دور شد. چرخی دورش زدم و زمزمه

نظرت چیه قبل از این که مغزت رو بیرون بکشم و هر چیزی که  -

 دونی رو بفهمم، یکم از مایع حیاتت رو در اختیار ما بذاری؟می 

رنگ از رخش پرید. دوباره چرخی زدم و طوری که متوجه نشود چاقوی 

خوری را از روی میز برداشتم. خودم را دوباره به شیوا نزدیک کردم میوه 

و چاقو را در دستم پنهان کردم؛ آرام آن را بر روی بازوی شیوا کشیدم 

هایش خارج شد و ترسیده به دستش  که فریادی دردناک از میان لب 

 .چشم دوخت

، هایش حلقه زده بوددو میزد. اشک پشت پلک -مردمک چشمانش دو

اما هنوز هم میشد خباثت را در عمق چشمانش دید و حرفش دقیقاً 

  .همین صفتش را به نمایش گذاشت

کردم دلت اون شب که بهم خیره شده بودی، حتی فکرش رو هم نمی -

  !بیاد بهم آسیب بزنی
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پلک چپم به صورت عصبی تیک زد و چشمانم را چند لحظه بستم؛ 

جفت چشم که با تعجب به من  گشودن چشمانم مصادف شد با چندین 

 .کرددوخته شده بود و لنایی که حال دلزده نگاهم می 

ی همسایه را طوری بیان کرده بود، که بام خانه آن نگاه ساده از پشت

  !گویا در کنارش بودم و شب را با هم به صبح رسانده بودیم

ی نگاه  اخمی کردم و فکر دیگری در سرم جوالن داد؛ او چطور متوجه

ی بام خانه شده بود؟ چطور من را در تاریکی شب، بر روی پشت من

 !دیگری دیده بود؟

 !فهممجواب سوالی که ازت پرسیدم رو بده، یا خودم می -

 .شدی تونستی، منتظر لب باز کردن من نمی اگه می -

کرد دوباره زبانه کشید و مطمئن بودم  خشمی که تازه داشت فروکش می

سوزاند. عصبی در آن واحد خودم را به ا را نمیآتش این خشم، تنها شیو

بند و بار رساندم و انگشتانم دور گردنش پیچیده شد.  این دختر بی

کردم، اما تمام وجودم گرفتار ها به سمتم را احساس می حجوم بچه

 .خشمی بود که بابت زیر سوال بردن من و قدرتم سر باز کرده بود
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بار نگاهش را با جسارت به یننگاهم را به چشمان شیوا دوختم و ا

 :مردمک چشمانم دوخت و کلمه کوتاهی را زمزمه کرد

 .خوامهمین رو می -

شکه شده بودم و سعی کردم خودم را عقب بکشم، اما همه چیز متفاوت  

 !بود؛ گویا این بار این من نبودم که بازی را شروع کرده بودم

*** 

با ذهنم به آن وارد شده   دانستم این حقیقت نبود و دنیایی بود کهمی 

بودم، جایی که شیوا من را به آن فرستاده بود؛ اما دلیل کارش را 

تواند فهمیدم. چرا این کار را کرده بود و از کجا مطمئن بود که می نمی

  !من را درست در ذهنش گرفتار کند؟

ی جهات برایم پخش صدای شیوا در سرم پیچید، صدایی که گویا از همه

هایم فشردم و به صدایش که تمسخر در م را بر روی گوشمیشد. دست

 .کرد گوش سپردمداد میآن بی

همیشه تو برنده بازی نیستی کیان؛ گاهی درست مثل االن، تو فقط   -

  !یک بازیچه برای رسیدن ما به اهدافمون هستی
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ی ذهن چشمانم را بستم و سعی کردم تا تمرکز داشته باشم. باید دریچه

رفتم. همه جهات کردم و از این دنیای خیالی بیرون می دا میخودم را پی

باره شیوا مقابلم ظاهر  سفید و خالی از هر چیزی بود، اما به یک

  زمردی  سبز لباس و کردمی خودنمایی هایشلب روی   بر  پوزخند  شد.

  او و بود گرفته قاب را دورش بلند و شرابی موهایش. داشت تن بر  رنگی

ده بود. قدمی به سمتم برداشت و دستش را بر روی  کنن مجذوب هم باز

 :ام کشیدچانه

طور مجذوب من شده بودی. اگه فقط پای اون  اون شب، درست همین  -

 .رسیدمدختر به زندگیت باز نمیشد، من خیلی زودتر بهت می 

چشمانم را بستم و تمرکزم را تنها به خودم دادم؛ پرت شدت حواسم 

خواست، اما باز هم من را دست کم گرفته  همان چیزی بود که شیوا می 

 .بود

  به که بود راهی همان هایم دیدم، دقیقاًنوری که در سیاهی پشت پلک

  آن از پس و خودم ذهن به رسیدن برای  راهی گشتم؛می   دنبالش

 حال که جسمم به فکر  با. کشیدمی را انتظارم که جسمی به  بازگشتن

شد و با عجله به سمت مسیری که  بیشتر  نور بود، خطر در و اختیاربی 
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شیوا در مغزم  ی شیطانی رساند دویدم. صدای خندهمن را به ذهنم می

 :کرد پیچید و صدایش آرام زمزمه

 !...دیگه دیر شده برای برگشت -

ای بعد چشمانم  وجودم سست شد، اما تالشم را بیخیال نشدم و لحظه

هران و لنا سعی در گشوده شد. در همان حالت قبل در اتاق بودم و م

جدا کردن دستانم از گردن شیوا را داشتند. گردنش را رها کردم که 

چشمانش را گشود و نفس محکمی گرفت. درست مانند کسی که از 

کشید و سرفه  تند نفس می -غرق شدن نجات پیدا کرده باشد، تند

هایش حبس کرد. چشمان ای در ریهکرد. هوا را بلعید و آن را دقیقهمی 

اش که از کمبود اکسیژن به این روز افتاده بودند را به  ه اشک نشسته ب

هایش قطعه از میان لب  -من دوخت و کلمات به شکل نامفهوم و قطعه

 :خارج شد

 !کا... کارت... رو بل... بلدی... اما باز هم... به هیچی... نرسیدی  -

 :پوزخندی زدم و زمزمه کردم

 !اری منهاشتباه نکن، حاال نوبت شیرین ک  -
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دیگر کافی بود. هر لحظه برای من اهمیت داشت و این دختر تنها داشت  

خرید. چشمانم را به او دوختم و آرام زمزمه برای اعمال شومش زمان می 

  :کردم

 .کشیجوری کمتر درد میسعی کن باهام کنار بیای، این -

اعماق به سوالی که در چشمانش نشست توجهی نکردم و خودم را در 

های سیاه مرتبط بود،  آشامذهنش تصور کردم؛ تمام خاطراتی که به خون

هر کالم و هر حرفی که گفته یا شنیده شده بود، هر عکس و هر مکانی  

بست و صداها برایم مرور که در میان خاطراتش بود، مقابلم نقش می 

ی این ماجرا این نبود، بلکه صدای فریاد  میشد. اما بدترین نکته 

خراش شیوا بود که قصد داشت خاطراتش را پنهان کند و با مغزش گوش

 .جنگیدمی 

آرام واضح میشد و صدای مردی که آدرس را برای شیوا  -ها آرامحرف

ی مخروبه بود که پیچید؛ آدرس همان خانهکرد در گوشم می مرور می

ی مرد در مقابل چشمانم نقش بست؛  در سر شیوا هک شده بود. چهره 

کردم قبالً او را جایی دیده بودم. درست  بودم، اما احساس میمطمئن ن
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اش به قدری برایم آشنا بود که مطمئن بودم دانستم کجا، ولی چهرهنمی

 .کالم شده بودم، اما او را به خاطر نداشتم حتی با او هم 

ای که توسط شیما در کیفش قرار گرفت را دیدم و صدای مرد که برگه 

 :کردزمرمه می 

ی کن اون رو بکشی سمت خودت، الزمه که توی تیم من باشه؛ سع -

  .بدون اون ممکن نیست این برد نصیب ما بشه

هایم داده شد چشم با کشیده شدنم به عقب و تکان محکمی که بر شانه

ی غرق در باز کردم. اولین چیزی که مقابل چشمانم نقش بست، چهره 

ایش بیرون زده بود و هی لبخون شیوا بود؛ خون از بینی و کناره 

 .سفیدی چشمانش به رنگ خون در آمده بود

ی پلک زد و اشک هایش مانند خونابه از چشمانش بیرون زد، صحنه

ی خشمگین شیوا به همراه لب و بینی خونی و  ترسناکی شده بود. چهره

 .کردچشمانی که خون گریه می

 :دستم را بر روی چشمانم کشیدم و لب زدم

 .. هنوز کامل نشده بودهنوز زود بود -
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 کنی؟کشتی کیان، هیچ معلوم هست چیکار می داشتی اون رو می  -

 :به مهران نگاه کردم و عصبی لب زدم

 .شون رو نفهمیده بودمهنوز همه چیز و ندیده بودم، هنوز قصد اصلی  -

 :با یادآوری برگه دوباره به مهران چشم دوختم

 .خوامشی کیفش کجاست؟ یک برگه تو اون کیفه، م -

شیوا با شنیدن حرفم عصبی جیغ کشید، فحش های رکیکی از لب  

  .زدآمد و فریاد میهایش بیرون می 

 .دونهبه اون کاری نداشته باش عوضی، اون هیچی نمی  -

قدمی به عقب برداشتم و به مسیح اشاره کردم تا جامی خون برایم 

  .بیاورد

میگم همه چیز و میگم  کنم، بهت  دونه، خواهش می اون هیچی نمی -

 .لطفاً

فهمیدم چه چیزی او را تا این حد عصبی کرده بود، برای چه باید می 

کشید.  ریخت و فریاد میکسی نگران بود که مانند ابر بهار اشک می

مهران از اتاق بیرون رفت و چندی بعد به همراه کیف شیوا بازگشت.  
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دنبال برگه گشتم،  کیف را به سمتم گرفت که فورا آن را گشودم و به 

چشمانم را بستم و صحنه را دوباره به خاطر آوردم. برگه را در جیبی 

 !گذاشته بود، جیب مخفی کیف

بر روی مبل نشستم و کیف را صاف گرفتم، حال به خوبی جیب را  

  .دیدم، برگه را بیرون کشیدم و نگاهم بر روی آن چرخیدمی 

بانده شده بود و آدرسی  عکس کودکی خنده رو بود که بر روی برگه چس

 .که با خط درشت زیر آن نوشته شده بود

آدرس را چندین بار زیر لب زمزمه کردم و برگه را به سمت مهران 

 :گرفتم

 خوام مهران، میفهمی که؟برید به این آدرس، این بچه رو سالم می  -

مهران سری تکان داد و برگه را از میان دستم بیرون کشید. جیغ های 

 :هق تبدیل شد و آرام ناله کرد -هقشیوا به 

کنم هر چیزی رو که بخوای بهت میگم. فقط  اون مریضه، خواهش می  -

 .خیال اون بچه شوبی 
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ای اشاره ای به مهران زدم تا کمی منتظر بماند و صندلی تکی که گوشه

 :از اتاق بود را برداشتم و درست مقابل شیوا گذاشتم

مونه. چند سالشه پنج یا شیش؟ فکر پس حرف بزن تا اون بچه زنده ب  -

 کنی؟ طور فکر نمیکنم هنوز خیلی زوده برای مردنش تو اینمی 

 :قطره اشکی از میان مژه هایش بیرون دوید و آرام شروع کرد

خوام جون بچم و نجات اولش فقط برای پول بود، ولی من فقط می  -

 .بدم

زد اما هنوز هم می عقب کشیدم، عجز و ناتوانی در چشمانش فریاد  

توانستم به او اعتماد کنم، کاری که چند دقیقه قبل کرده بود هیچ  نمی

  .گذاشتمان باقی نمیاعتمادی میانِ

خودم را به صندلی تکیه دادم و منتظر چشم به لب هایش دوختم.  

 :ریختقطرات اشک یکی پس از دیگری از چشمانش بیرون می

  .کشهر بفهمه بچه منو می فهمه، اگاگر حرف بزنم اون می -

 :گفت یا نه اما لب زدمدانستم درست می نمی
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کسی اینجا نیست که بفهمه، اگه زود تر حرف بزنی شاید بتونیم اون   -

 .بچه رو نجات بدیم

دونه، ذهن اون به من وصل شده، هر چیزی رو همین االن هم می  -

  .فهمه، همین االن هم برای نجات دادنش دیر شدهمی 

توانستم بگویم این  دنیای من غیر ممکنی وجود نداشت پس نمی در 

 :ممکن نیست، به سمت مهران چرخیدم و لب زدم

  .بچه رو بیار مهران، سالم بیارش -

در یک لحظه اتاق از حضور مهران و سیامک و آیهان خالی شد. مسیح  

 :لیوان خونی که درخواست کرده بودم را به سمتم گرفت و لب زد

ودم حرف هاتون تموم بشه، یکم به خودت استراحت بده تا از منتظر ب -

  .پا نیوفتی

سری به تایید تکان دادم و جام را از دستش بیرون کشیدم. صدای قدم 

شنیدم که از اتاق خارج شد و چشمانم را بستم، حق  های لنا را می 

داشت آزرده خاطر شده باشد، گفته بود فقط او را بترسانم و من بدترین 

 .ممکن را کرده بودم کار
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درب اتاق دوباره گشوده شد و قبل از خودش بوی لنا در اتاق پیچید،  

 .کردلیوانی در دستش بود و محتویات درونش را مخلوط می 

به سمت شیوا رفت و بدون نگاهی به من لیوان را به سمت لب هایش 

 :برد و آرام زمزمه کرد

کنه داری ظیم می یکم بخور، فقط آب جوش و عسله فشارت رو تن  -

 .لرزی می 

شیوا آرام لب گشود و محتویات درون لیوان را بلعید. گویا واقعا حالش  

بهتر شده بود که چشمانش را بست و نفسی عمیق کشید. رنگ آرامش 

  .اش بازگشتآرام به چهره -آرام

 :چشم گشود و به من نگاه کرد، آرام لب زد

هم نیست ولی پویا رو نجات تونی نجاتم بدی مگه نه؟ زندگی من ممی -

 .کنمبده. خواهش می 

ی درمانده اش نگاه کردم، دیگر خبری از آن غرور در چشمانش  به چهره 

دانستم چه بالیی بر سرش کرد. نمینبود و تنها با التماس نگاهم می 
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ای بیش برای رسیدن  آورده بودند اما از همان ابتدا معلوم بود او بازیچه

  .به خواسته هایشان نیستآشام های سیاه  خون

لنا کنارش ماند و من به قصد تنها کمی آرامش و تفکر اتاق را ترک 

ها انسان های عادی را برای  کردم، چرا او انتخاب شده بود؟ معمواًل آن

ی آنها به  کردند مگر آنکه درنهایت ریشهاستفاده های خود انتخاب نمی

 ....آشام و یاخون

سرم پیچید فوراً راهی که طی کرده بودم را خدای من با فکری که در 

بازگشتم، درب اتاق نیمه باز بود و به خاطر داشتم که آن را کامل بسته 

بودم. قدم هایم را سریع تر کردم و خودم را به اتاق رساندم. لنا سعی در 

کرد که باز کردن دست های شیوا داشت و شیوا آرام کلماتی را ادا می

 .توانستم بشنومنمی

با دیدن من شیوا سکوت کرد و لنا آرام برخواست، دستش را روی سرش 

گذاشت و ناله ای از درد کرد. دیگر حدس و گمان کافی بود. مطمئن  

دانستم از نوادگان چه ، شیوا یک نواده بود. اما نمی بودم درست فهمیدم 

 .فهمیدمکسی، پس باید می
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و پوزخندی به  لنا چشمانش را بست که او را به سمت خودم کشیدم

 :ی شیوا زدمی مات مانده چهره

بار برام مهم نیست اون بچه مریضه یا بچه تو هست یا نه، اگر تنها یک -

 .مونهدیگه سعی کنی به افراد من آسیب بزنی، اون بچه زنده نمی

خواستم این طناب های کوفتی رو باز من بهش آسیب نزدم. فقط می -

 .کنه

گفت ممکن است  یز را حدس زده بود و میمهران همان ابتدا همه چ

خبر باشیم، پس طناب های معمولی که  قدرتی داشته باشد که از آن بی 

رها به دست و پاهای شیوا بسته بود را پر خفا گشوده و از طناب هایی 

  .که از سمت آلف ها برایمان فرستاده شده بود استفاده کرد

دادم  من دستور نمی  طناب هایی با قدرت جادویی که تا زمانی که

زدی غیر از سوزاندن فرد ها را آتش میشدند، حتی اگر آنگشوده نمی 

 .افتاداسیر شده اتفاق دیگری نمی

خوای از شر این طناب ها راحت بشی تنها دو راه داری. گزینه اگه می -

یک، اعتماد منو جلب کنی و گزینه دو، از وردی استفاده کن که دست  

 .هات رو قطع کنه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 178 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

چهره در هم کشید و سرش را عقب برد، چشمانش را بست و در سکوت 

 :فرو رفت

کنم راه عاقالنه تری باشه اگه انتخابت گزینه یک باشه، انتخاب فکر می -

  .سپارمرو به خودت می

دست لنا را کشیدم و او را از اتاق خارج کردم، بهتر بود غیر از خودم 

زمانی که مهران به همراه آن کودک بازگردد، کسی در این اتاق نباشد تا 

به حیاط پایگاه رسیده بودیم، لنا دستش را بر روی گیجگاهش کشید و 

 :زمزمه کرد

کنی و اون بچه رو  با این کار هایی که شیوا کرد، واقعا اعتماد می -

 جا؟ میاری این

سوالی نگاهش کردم و متعجب به حرفی که زد فکر کردم، که دوباره  

 :ادامه داد

از هر ده کلمه ای که گفته، پنج تاش برای غافل کردن ما از کارهاش  -

 .جا اومدن اون بچه یک نقشه باشهبوده، شاید این 
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طور به این فکر نکرده بودم، فوراً گوشی را از  در جایم خشک شدم، چه

جیب لباسم بیرون کشیدم، حق با لنا بود، ممکن بود با این کار مکان 

ها برسد و شاید ا هر نقطه ای که زیر نظر ما بود به دست آنپایگاه ی

 .آمدحتی اتفاق ناگوار تری پیش می 

ی مهران را گرفتم که با دومین بوق تماس را پاسخ داد، شماره

 :خداراشکری زمزمه کردم و لب زدم

 .بچه رو نیار پایگاه مهران -

 :اما صدای مهران از پشت سرم بلند شد که آرام زمزمه کرد

 .او! پس، یکم دیر خبر دادی رییس -

به بچه ای که در آغوش آیهان جا خشک کرده بود و ترسیده پیراهن او 

 :را به چنگ کشیده بود چشم دوختم و لب زدم

ی این طناب تودستای فعال از مادرش دور بمونه، باید بفهمیم سر دیگه  -

 .کیه

سمت داخل آیهان چشمی گفت و بچه را در آغوشش باال کشید و به 

رفت، دستش را بر روی لب های پویا گذاشته بود تا از هر سخن 
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احتمالی که ممکن بود از دهانش خارج شود و به گوش شیوا برسد  

  .خودداری کند

حاال نوبت من بود که کارهایم را پیش ببرم، لنا را به مهران سپردم و لب 

  :زدم

باز کنه، کمک کن   یک ورد خونده بود تا لنا مجبور بشه دست هاش رو -

کمی استراحت کنه و مسیح رو ببر پیشش. مهران سری تکان داد که با  

ها فاصله گرفتم. باید به سوال  ی کوچکی بر روی موهای لنا از آنبوسه 

  .رسیدمهایم می 

درب اتاق را گشودم و داخل رفتم، در پشت سرم قفل شد و کلید را از 

گذاشتم و آرام قدم هایم را به   قفل بیرون کشیدم، آن را در جیب لباسم

کرد و منتظر به  سمت شیوا برداشتم، با چشمانش قدم هایم را دنبال می 

هایم چشم دوخته بود، دوباره بر روی همان صندلی کذایی نشستم و  لب

 :آرام زمزمه کردم 

 .پویا کوچولو پیش ما هست، بچه شیرین زبونیه -

 :آرام لب زدمزبانم را بر روی دندان های نیشم کشیدم و 
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خون خوش عطری هم داره، براش جادوی محافظ گذاشتی مگه نه،   -

جالبه که روی من تاثیری نداشت، مثل جادوهای دیگه که استفاده 

 .کردی 

 :رنگ از رخش پرید و صدایش فریاد گونه در اتاق پیچید

 کار کردی؟ چه غلطی کردی عوضی، باهاش چی -

اون بچه رو خشک شده و با بدنی  خورم اگه حرف نزنی شیوا، قسم می  -

  .کنیخالی از خون پیدا می 

هق هایش شدت گرفت اما دیگر این اشک های تمساح را باور  -هق

 .سوختنداشتم، دیگر دلم به حال اشک هایش نمی 

حرف بزن تا دیر نشده، اگه اتفاقی بیوفته که نباید، دیگه اون بچه رو  -

  .بینینمی

 ؟خوای چی بدونی لعنتیمی -

آشام  بگو تو از نواده های چه کسی هستی؟ و رابطه دقیقی که با خون -

تونم بفهمم کدوم دونی که می های سیاه داری، بدون دروغ بدون ریا، می 

 .حرف دروغه پس ریسک نکن شیوا
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چشم بر هم گذاشت و نفسی گرفت، دستان لرزانش را مشت کرد و 

 :شروع کرد

 .ک کاری برام بکنیقبل از این که حرف بزنم، باید ی -

 :سوالی نگاهش کردم که زمزمه کرد

تو گردنم چیزی هست که اون بتونه خودش رو به من وصل کنه،  -

شنوه و هر چیزی که ببینم  جوری هر چیزی که بگم و بشنوم رو می این

 .بینه، لطفا درش بیاررو می

اش به سمت راست گردنش دستم را بر مشکوک جلو رفتم و با اشاره 

روی پوست سفیدش کشیدم. حق با او بود، قسمتی از پوست توسط شئ  

کوچکی برآمده شده بود و حتی فکر به آن وسیله که زیر پوست شیوا 

  .کردگذاری شده بود حالم را بد میجای 

سر خم کردم و گردنش را گزیدم، از درد چشمانش را بست و لب هایش 

مت کناری شئ فشردم و آن  را گزید، آرام برخواستم و انگشتم را در قس

را به سمت خراش هدایت کردم. شیوا ناله ای دردناک سر داد و سرش را  

  .به سمت سینه ام خم کرد
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سر شیوا بر روی شانه ام نشست و اشکی که از چشمش بیرون دوید بر  

گذاری را بیرون کشیدم و از چیزی که ام افتاد. قطعه جای روی شانه

هایی مانند نخ که حال خونی شده بود  دیدم چشمانم گرد شد، قسمت

خورد، ای که حال در دستم بود آویزان شده بود و تکان میاز تراشه

درست مانند پاهای عنکبوت اما سه برابر دراز تر. تکانی یک تراشه دادم  

که رشته های بیرون آمده از آن به آرامی جمع شد و در وجود تراشه 

م تعجب کنم. به تراشه ای که در توانستفرو رفت، بیشتر از این نمی

دستم بود چشم دوختم، به حالت یک لوزی کوچک بود با  

هایی که بر رویش هک شده بودند. سرم را خم کردم و زبانم  کاری کنده 

  .را آرام بر جای گزیدگی کشیدم تا زخم زودتر بسته شود

به سمت میز چرخیدم تا جعبه کوچکی که داشتم را بردارم و تراشه را 

ای پشت پنجره نگاهم را به خود ر آن بگذارم که برای لحظه ای هالهد

 .گرفت. هاله ای که در آن واحد غیب شد و من را به شک انداخت

خیال چیزی که دیدم شدم، اکنون باید سر از راز های پنهان شده در بی 

 .آوردمسر شیوا در می 
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ا در آن جعبه کوچک قرمز مخملی را از کشو بیرون کشیدم و تراشه ر

 .گذاشتم و در جیبم فرو بردم

 .حاال دیگه بهونه ای نیست، پس شروع کن -

 :سرش را تکان داد و لب هایش را گزید 

چند سال پیش بود که اومدن دنبالم، پویا تازه به دنیا اومده بود و  -

پدری نبود که مواظب منو بچش باشه، من مجبور بودم به کسی پناه  

شتم، گفت تو خون من چیزی هست که ببرم که شناختی ازش ندا

 .بهشون کمک میکنه به خواسته هاشون برسن

نفسی گرفت و با نگاه کردن به اطراف اتاق دوباره حرفش را از سر 

 :گرفت

بهم گفتن اگه هر وقت که خواستم یکم از خونم رو بهشون بدم در  -

  راحت آوارگی از که دادن بهم  خونه یک  عوض بهم پول خوبی میدن،

  .م و من هم قبول کردمبش
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سری تکان دادم، فهمیدن این که او از سر ناچاری وارد این کار شده بود  

دشوار نبود، اما این که گفته بود خونش چیزی داشت که به آنها کمک  

 .کردکرد من را بیشتر به شکی که داشتم مطمئن می می 

ی اما دونم دقیقا چه فرشته ابهم گفتن جد من یک فرشته بوده، نمی  -

 !اونا گفتن که

فرشته بخشیده شده تا از پلیدی ها  انسان برگزیده ای که بهش خون -

 .جلوگیری بشه

 :لب اشک به من نگاه دوختسری تکان داد و با چشمانی لبا 

حاال نوه یا نتیجه یا هر چیزی اون فرشته تصمیم گرفته بخاطر پول   -

انجام کار هایی که  تمام تالش های اون رو نابود کنه و از خونش برای 

 .کشه استفاده کنه درستههر بار دنیا رو بیشتر به سمت پلیدی می

کرد؟ چندمین بار  اشک از چشمش چکید، چندمین بار بود که گریه می 

بود که اشک میهمان چشمانش شده بود؟ از دستم در رفته بود اما،  

 .داد حقش همین بود، باید تاوان کارش را پس می 
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 مدت  یک  کردم بعد ازجوری بشه، اولش فکر می خواستم ایننمی من  -

 همه ولی  کنممی فرار دستشون از و کنم می اجاره رو جایی هام پول با

  فقط  من که کردممی  کارهایی و رفتممی  جاهایی. شد تر پیچیده  چیز

  من دست  دادمی  انجام جسمم که هایی کار از کدوم هیچ بودم، ناظرش

 .نبود 

ر موهایم کشیدم و منتظر شدم تا ادامه دهد، االن تنها حرف دستی د

توانست او را نجات دهد، اگر اطالعات خوبی برایم داشت زدن بود که می 

 .گذشتمشاید از جانش می

قدر ازم مدرک داشتن که نتونم برم، همون شب که داشتی منو  آن -

شتم از  دیدی، اون شب هیچ کدوم از حرکاتم دست من نبود، فقط دامی 

دیدم که بهم خیره شده و ذهنی آیینه ای که روبروم بود مردی رو می 

 .داد چه کاری انجام بدهکه به بدنم دستور می 

 دونی؟اسم اون فرشته رو می -

سرش را به نشان تایید تکان داد، بزاق دهانش را فرو داد و آرام زمزمه  

 :کرد

 ...مازیار -
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زیار بود، فرشته ای که هیچ وقت قبول  باورم نمیشد، او یکی از نوادگان ما 

نکرد به هیچ یک از گروه ها بپیوندد، اما با این وجود باز هم دست از 

داشت، مازیار تبدیل نشد  آشام های سیاه بر نمی تالش برای نابودی خون

و بعد از شصت سال زندگی اش به پایان رسید، پایانی که برای همه 

برگزیده بود و پس از او دیگر فرشته   ی شکه کننده بود، او آخرین فرشته

  .ای انتخاب نشد

باقی گروه ها اعتقاد داشتند مازیار با ورد یا جادوی روحش را اسیرکرده 

بود تا پس از او دیگر کسی انتخاب نشود، او همیشه از نیرویی که داشت 

بیزار بود. دیدن روح انسان ها و فهمیدن راست و دروغ حرف هایشان 

  .از حد دردناک بودبرای او بیش 

داشتن همان نیرو مازیار را از خیانت خانواده اش آگاه کرده بود و مازیار 

است، که  گفت این قدرت ها یک محبت نیست بلکه نفرین همیشه می 

گیر همه ما شده. یکی قدرتی بی حد و مرز مانند مازیار و یکی گریبان

 .قدرتی مرگبار مانند من

 اونا، چیکار کردی؟ غیر از دادن خونت به  -
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بردم و توی اون اتاق ها  همون کاری که دیدی، فقط چند نفر رو می  -

گشتم دیگه زنده نبودن، من تقصیری بستم، روز بعدش که برمی می 

نداشتم حتی برای پیدا کردن اون افراد هم خودشون دست به کار 

رفتم و بر  شد می شدن، مت فقط تو ساعتی که بهم گفته می می 

 .مگشتمی 

 اون شب چرا تنها بودی؟ چرا کسی همراهت نبود؟  -

چشمانش را بست و دستش را کمی تکان داد، نگاهم به مچ دستانش که  

 :سرخ شده بود افتاد

اون شب قرار بود پاداش کار هام در طول اون یک ماه رو بگیرم، پولم و  -

 .پسرم که برای درست انجام شدن کارم ازم گرفته بودنش

 میمی داری؟ االن چه تص -

 :نگاهش را از زمین گرفت و سرش را به سمتم چرخید

اون همین االن هم فهمیده که من گرفتار شدم، وقتی اون تراشه رو  -

بیرون کشیدی ارتباطش با من قطع شد برای همین در هر صورت من  

 .کنم اما یک شرط دارمکشه، پس کمکت می رو می
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 ...طش شدمگوش هایم را تیز کردم و منتظر گفتن شر

*** 

لنا به همراه آیهان در حال دادن تمرین به دیگر کارآموز ها بودند،  

قدر پیشرفت کرده بود که آیهان خوشحال بودم در این مدت کوتاه آن

  .کردمانند یک جایگزین به او نگاه می 

لبخندی زدم و به شیوا که کنارم ایستاده بود نگاه کردم، لبخندی که 

نوز بر روی لب هایم بود که سنگینی نگاهی را  متعلق به لنا بود ه

 .احساس کردم

سرم را چرخاندم و با دیدن نگاه پر خشم لنا بر روی خودم و شیوا ابرو 

باال انداختم، دستش را مشت کرد و با قدم های بلند خودش را به آیهان 

رساند. چیزی کنار گوش او پچ زد که آیهان با چشمانی گرد شده  

دوخت و سپس به جایی که ایستاده بودیم خیره شد، با    نگاهش را به لنا 

  .دیدن شیوا در کنار من پوزخندی زد و سری به تایید برای لنا تکان داد

یک لحظه بعد خبری از لنا در کنار آیهان نبود و همین جای خیلی برایم 

 .کرددهان کجی می 

 :ساندماخم میهمان چهره ام شد و با قدم های بلند خودم را به آیهان ر
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خوام خوام با این دختر تمرین کنی آیهان، زمان زیادی نداریم و میمی -

 .توی این مدت اون یکی از مبارزین باشه

آیهان بدون توجه به من برگه ای که در دستش بود را چک کرد و 

 :چیزی در آن نوشت و با نگاهی سرسری به سمت شیوا زمزمه کرد

آموزش بدم، این کار من نیست چرا باید قبول کنم به یک انسان  -

دونی، شاید اگه تبدیل بشه روزی این مسئولیت رو قبول  خودت هم می

 .کنم

ابرو هایم را در هم کشیدم و با یک قدم بلند خودم را به آیهان رساندم،  

 :فکش را در دستم فشردم و آرام پچ زدم

 .کاری که بهت گفتم رو انجام بده آیهان، بی کم و کاست -

 :پس زد و خشمگین نگاهش را در چشمانم دوخت دستم را

براش دلسوزی نمیکنم، کسی حق دخالت توی تمرین ها رو نداره، حق  -

 .کنم اون می آماده میشهتر، من تعیین می فوضولی و از همه مهم 

سری تکان دادم و شرایطش را قبول کردم، نگاهش را به شیوا دوخت و 

 :لب زد
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لباس برای تمرین بده، موهات رو یا کوتاه  برو داخل، به رها بگو بهت  -

کن یا کاری کن که دست و پا گیر نباشه وگرنه خودم کوتاهشون 

 .کنممی 

شیوا چشمی گفت و راهش را به سمت ساختمان پایگاه کج کرد که 

 :آیهان دوباره او را صدا زد

آهای دختر، وقتی از اون در میای بیرون، تمام نگرانی ها و مشکالتت  -

 .ترین اصل آزادی فکرهزاری، برای مبارزه اولین و مهم جا جا میونرو هم

شیوا باز هم تنها چشمی زمزمه کرد و با قدم های بلند به سمت پایگاه  

 :رفت، به آیهان نگاه کردم و لب زدم

  .خوامیادت نره آیهان، من اون زن رو زنده می  -

دانستم تنها  دوخت که می سری تکان داد و نگاهش را دوباره به برگه ای 

 .برای پرت کردن حواسش از من در دستانش بود

جا قافل شده بودم و هیچ  زدم، مدتی بود که از آنباید سری به خانه می 

  .خواست دردسر جدیدی داشته باشمدلم نمی
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ی دیگر افراد  آرام سر و کله -دانستم آرامآفتاب تازه طلوع کرده بود و می 

شود پس تصمیم گرفتم هر چه زودتر به خانه ا می برای تمرین ها پید

گاه من  بروم و دوباره بازگردم، گروه مبارزین نیازی به حضور گاه و بی 

جا انتخاب کرده  دانستم مسئولی که برای انجام امور آننداشت و می 

 .آیدبودن به خوبی از پس کارها بر می

سوار شدن بر این  درب ماشین را گشودم و سوار شدم، با تمام نفرتم از 

وسیله اما مجبور بودم گاهی مانند انسان های عادی زندگی کنم. اتالف 

درست مثل همین ترافیک  ی انسان ها بودوقت یکی از کار های روزمره

 ...های طوالنی که قصد تمام شدن نداشت، حتی در ساعات اولیه روز

جمن ساخته مقابل برجی که به خانه ختم میشد ایستادم، اینجا توسط ان

 .گروه بود شده بود و مختص به رییس و اعضای اصلی

ماشین را به سمت پارکینگ هدایت کردم و داخل رفتم، آسانسور در 

پارکینگ ایستاده بود و کمی برایم وقت خریده بود. لبخندی زدم و سوار 

 .ی آخر را فشردمبر آسانسور دکمه طبقه 

د و من در سالن ورودی واحد باالخره پس از چند دقیقه آسانسور ایستا

ای دیوار نور زیادی را به داخل راه خودم وای گذاشتم، قسمت شیشه 
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داده بود و گویا خورشید درست وسط ساختمان در حال تابیدن بود. گل  

  .کردهای زیادی که از در و دیوار آویزان بود یاد رها را زنده می 

دی دلگیر است و به همیشه اعتقاد داشت این فضا بدون گل و گیاه زیا

 .کرداین گل ها رسیدگی می 

لبخندی زدم و به سمت واحد خودم قدم برداشتم. کلید را در قفل 

چرخاندم و با دیدن فضای خالی خانه ام پوزخندی بر روی لب هایم 

 .نشست

احساس جالبی نبود این که هیچ وقت هیچ کس چشم انتظار بازگشت 

 .تو به خانه نیست 

توانم از این نعمت برخوردار بشوم با داشتن لنا می  با یادآوری آن که

لبخندی بر روی لب هایم میهمان شد. لبخندی که زیاد دوامی نداشت و 

 .با پیچیدن درد عمیقی در سینه ام به فراموشی سپرده شد

مطمئن بودم این درد متعلق به جسم من نبود. با یاد آوری آیکان  

 :ای در ذهنم روشن شد جرقه
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و شادی هاتون یکی میشه، کوچک ترین احساسی که در وجود  درد ها  -

  .کنهیکی از شما ایجاد بشه دیگری رو هم خبر دار می 

 این درد، متعلق به لنا بود، اما چرا؟

 «لنا»

ای که کیان خم شد و شد، صحنه صحنه ها هر لحظه برایم تکرار می

وی گردن آن دختر را گزید، لمس کردن گردنش، نشستن سر او بر ر

ها شانه های کیان. شانه هایی که زمان زیادی از احساس تعلق من به آن

  گذشت،نمی

فرستادم که  خورد و من بر خودم لعنت می حرف شیوا در سرم پیچ می 

 .زدباز هم قلبم ساز ناسازگاری می 

ی کیان را شب که نگاه خیره خواستم باور کنم، گفته بود آن باز هم نمی

کرد که کیان آسیبی به  بود حتی فکرش را هم نمیبر روی خودش دیده 

 گفت؟ او برساند. اما از کدام شب سخن می

ها گذشته بود که حال کیان مقابل من به شیوا چشم  چه بر آن

 .گونه از اعماق وجودش لبخند میزد دوخت و آنمی 
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زد، سینه ام تیر رگ های پیشانی ام باد کرده بود و شقیقه هایم نبض می 

و گویا کسی قصد مچاله کردن قلبم را داشت و به قصد کشت کشید می 

ی دردناکی از ام گذاشتم و نالهفشرد. دستم را بر روی سینه آن را می

 .اعماق وجودم خارج شد

کشید. درست  رسید و قفسه سینه ام تیر می درد تا اعماق استخوانم می 

 .زمان صد استخوانمانند شکستن هم

مشت کردم، با یاد آوری دوباره کیان و  ام دستم را بر روی سینه 

لبخندش بر روی شیوا درد عمق تر در جانم نشست و فریادم بلند شد.  

چشمانم سیاهی رفت اما از پا در نیامدم، دیگر پوستم کلفت شده بود که 

 .حتی با این درد هم باز سر پا بودم

روزی   ی آیکان جفت من بود، تا ابد تامگر کیان برای من نبود، به گفته 

که یکی از ما جانش را بدهد من و کیان از آن هم بودیم اما. چه شد که  

ای که خودش را به در و شیوا درست جایی میان ما نشست، مانند دیوانه

زند، هر لحظه با خیال کیان در کوبد و به خودش آسیب می دیوار می

 .کردمکنار شیوا درد قلبم را بیشتر می 
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وار در خودم جمع شدم و یدا کرد و چنین زانوهایم با زمین تماس پ

  .فریادم دردناک و گوش خراش از گلویم خارج شد

چندی نگذشته بود که صدای ضربه هایی که بر در اتاقم وارد میشد 

گوشم را نوازش کرد، اما توانی نداشتم که باند شوم و درب قفل شده را 

  .باز کنم

رسید و رها که  ش میصدای نگران سیامک و آیهان از پشت درب به گو

  .زدمدام نامم را صدا می 

کیان کجا بود، چرا او نیامده بود؟ شاید بودن در کنار شیوا مهم تر از 

شد، داستان کیان قبل از حال اکنون من بود. کیان باید تمام می 

 .شروعش به پایان رسیده بود

بیرون بزند  رفت تا از لب هایم با حجوم مایع ای به گلویم فریادی که می 

الل شد و مایع گرمی و سیاه رنگی از دهانم بیرون ریخت. مچاله شدن 

قدر دستم را بر روی سینه  کردم. آنقلبم در وجودم را به خوبی حس می 

  .ام فشرده بودم که ناخن هایم در گوشت تنم فرو رفته بود 

شد سنگین تر شده بود و در این  ضربه هایی که بر درب اتاق وارد می

توانستم صدا هارا از هم تشخیص بدهم، گویا تمام افراد پایگاه  ان نمی می
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ریخت ای که از دهانم بیرون می پشت درب اتاقم جمع شده بودند. مایع 

 .تمامی نداشت 

به سختی با تکیه بر یک دست و خودم را باال کشیدم و بر روی زانو هایم 

تنها تصویر انداخت و من نشستم. بغض به دیوارهای گلویم چنگ می

دیدم که در یک روز شاید هم در یک ساعت برایم عزیز مردی را می

 .دانستمدانستم، چرا؟ باز هم نمی شده بود. چطور؟ نمی

باالخره صدایش در گوشم پیچید و توان دوباره ای بر جسمم بخشید،  

درد در صدایش موج میزد و من نگران شده بودم. چرا با لحنی دردناک 

 .گفتسخن می 

ودم را کمی به سمت درب کشیدم اما نرسده به آن صدای جیغ رها و خ

کرد و آیهان که بلند فریاد  صدای نگران مهران که نام کیان را خطاب می

 :کشید

 مسیح کجاست؟ -

ی مطمئن بودم دیگر تمام شد، چشمانم بر روی هم افتاد و دقیقاً لحظه

سیم کرد مقابل  ی سهمگینی که درب اتاق را به دو قسمت تقآخر ضربه

 ....نگاهم نقش بست
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 *** 

دست گرمی که بر روی صورتم نشست چشمانم را مجاب به باز شدن  

کرد. نگاهم در چشمان کیان نشست که با غمی عمیق در چشمانش 

 .کردنگاهم می 

اشک پشت پلک هایم نشست و باالخره بغضی که با تحکم در گلویم 

  .نشسته بود سر باز کرد

چید و گویا ام می کشیدم بوی عطر کیان در بینیکه میبا هر نفسی 

شد. کنار لبش چیزی خشک شده  جان به آرامی در رگ هایم تزریق می 

اش بی رنگ تر از همیشه بود. سرم را به سمت خودش بود و چهره

اش تکیه داد، چشمانش را بست و نفس های عمیق کشید و به سینه 

 :زدکشید. صدای آرامش در کنار گوشم پچ 

طور بهم اعتماد نکردی و  طور فکر کنی. چهتونی راجبم اینچطور می -

 .یک طرفه به قاضی رفتی

حرفی برای گفتن نداشتم. اما قطرات اشکی که از چشمانم بیرون  

  .دویدند گویای همه چیز بودندمی 
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ام را گرفت و بوسه ای بر با انگشت شصت اشک نشسته بر روی گونه

ستش را محکم بر دور کمرم حلقه کرد و از جایش روی موهایم کاشت، د

برخواست. در آغوشش من را بلند کرد و تازه توانستم باقی بچه ها که  

  .جلوی درب اتاقم ایستاده بودند را بیینم

  .کردندتکشان نشسته بود و با لبخند نگاهمان می  -محبت در نگاه تک

ه شد، عقب رفت  بر روی تخت قرار گرفتم و دستان کیان از دورم گشود

 .رفتخواستم دور شود نباید می که فوراً دستش را گرفتم. نمی 

 :لب گشودم تا التماس کنم بماند که انگشتش بر روی لب هایم نشست

  .چیزی نیست، من همینجام قول میدم جایی نرم -

 :مهران قدمی به جلو برداشت و با لبخندی بر روی لب هایش زمزمه کرد

کنم دیگه  فقط خودتون رو شکنجه میده، خواهش می این لجبازی ها   -

دیدم.  این کار رو تکرار نکنید، اولین بار بود کیان رو انقدر درمانده می 

یک لحظه احساس کردم همین حاال کیان رو از دست میدیم وای انگار  

  .انرژی بهش برگشت که این بال رو سر در آورد
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وال جدا شده بود و کف اتاق ی مهران به درب شکسته ای که از لبا اشاره 

  .افتاده بود نگاه کردم و لبخند کوچکی بر روی لب هایم نشست

 ولی تازه جای بد ماجرا پشت در بود، تو چت شده بود لنا؟  -

ی حرف مهران را گفته بود، حتی یادآوردی آن سیامک بود که ادامه

ا بر اش را بر روی سرم گذاشت و خودش رلحظه دردناک بود. کیان چانه 

روی تخت به سمتم کشید، دستش دور کمرم پیچید و عطرش در 

گرفتم را با  وجودم تزریق شد. چشم بستم و آرامشی که از حضورش می 

 .تمام وجود بلعیدم

دستش آرام بر روی موهایم کشیده میشد و من با تمام وجود  

خواستم دنیا دقیقا همین لحظه از حرکت بایستد. آرامش با هر  می 

 .کردنشست و از اظطراب درونم کم می در وجودم میحرکت او 

وقت منو قضاوت نکن لنا، شاید زمان زیادی از آشنایی ما دیگه هیچ -

نگذشته اما، این عشق این تعهد از بدو تولد تو وجود ما بوده. ما  

تونیم بدون هم ادامه بدیم لنا حتی اگه پایان داستانمون چیزی باشه  نمی

رحمی که ی بیهم اعتماد کن بزار این آینده که ازش وحشت داری، ب

 .مقابلمونه رو با هم بسازیم
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توانستم عالقه را نگاهم را به چشمانش دوختم، در عمق نگاهش می 

 .ببینم و همین کافی بود، برای تایید حرف هایش و برای قبول این تعهد

بوسه ای دوباره بر روی موهایم زد و از جایش برخواست، دستش هنوز 

 :میان دستم بود. نگاهش را به بقیه دوخت و آرام زمزمه کرد

بهتره همه برگردید سر کارهاتون، کاری هست که باید انجام بدم و بعد   -

 .از چند ساعت صداتون میزنم

  .همه سری تکان دادند و از اتاق خارج شدند

 کجا بودی که آخر از همه رسیدی؟  -

بر رویم پاشید، دستش را   سرش را به سمتم چرخاند و لبخند غمگینی

ام برد و سرم را باال آورد، نگاهمان دوباره در هم گره خورد و زیر چانه

 :صدایش در گوشم طنین انداخت 

رفته بودم خونه، بهم قول بده لنا دیگه هیچ وقت به این احساس   -

. این درد متعلق به جسم تو بود اما من بیشتر از تو بینمون شک نکنی

ساسی که داشتی و افکاری که توی سرت بود رو درد کشیدم، اح
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ترین کردی به ته خط رسیدی بد شنیدم. لحظه آخر که فکر می می 

  .احساسی بود که در تمام عمرم داشتم و حسش کرده بودم

دوباره در جای قبلی نشست و دست هایش را دو طرف صورتم گذاشت و  

 :صورتم را قاب گرفت

 .کار و با من نکندیگه این -

 :ری تکان دادم که لبخندی زد و دستش را به سمتم دراز کردس

 مونی که استراحت کنی؟ با من میای یا اینجا می  -

 کجا میری؟ -

شدم  خندید گویا دوباره متولد می لبخندش جانم شده بود، زمانی که می 

  .گرفتمو از نو جان می

ذ میرم تو اتاقم، چیزی هست که باید تا فراموش نکردم روی کاغ -

 .بیارمش

از جایم برخواستم و دستم را در دستش گذاشتم، هر دو فشاری بر 

دست یکدیگر وارد کردم و با لبخندی بر روی لب هایمان از اتاق خارج 
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شدیم، انگار اصال دو نفری که یکی در اتاق و دیگری پشت درب در حال 

  .جان دادن بودند ما نبودیم

ت میز نشسته بود و بالفاصله روی کاناپه جا گرفتم و به کیان که پش

برگه و خودکاری از کشو بیرون کشیده بود نگاه کردم. دستش ماهرانه بر 

داد و زد. دستش را تند حرکت می کرد و طرح میروی برگه حرکت می 

انداخت و چند لحظه چشمانش را هر از گاهی نگاهی به برگه می 

  .بستمی 

کرد و کنجکاو ور می دانستم داشت طرحی که در سر داشت را مرمی 

شده بودم تا آن را ببینم اما به حرمش احترام گذاشتم و مقابل احساس 

 .فوضولی که به جانم افتاده بود ایستادم

داد  طور که خودش هم گفته بود در نهایت آن را به همه نشان میهمان

  .ماندمپس باید تنها چند ساعت منتظر می 

م و به سمتش قدم برداشتم. سنگینی  با دیدن کتابخانه از جایم برخواست

نگاه کیان را لحظه ای بر روی خودم احساس کردم اما بر نگشتم و 

 .نگاهم را به کتاب هایی که به ترتیب در قفسه چیده شده بودند دوختم
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کرد که دستم را به  کتاب سیاه رنگی در روی قفسه خودنمایی می

ی هک شده بر  نوشته سمتش بردم و آن را بیرون کشیدم، نگاهم بر روی 

 :روی جلد کتاب قفل شد و آرام آن را زمزمه کردم

 .حاکم شامگاه -

طرح های روی کتاب عجیب برایم آشنا و کمی خوفناک بود، هاله هایی 

خورد و نام آن با از رنگ سرخ و سیاه و طالیی بر روی کتاب به چشم می 

 .خط کشیده ای نوشته شده بود

 :روی عنوان اولین صفحه از آن نشست کتاب را گشودم و نگاهم بر 

 .هفت نواده -

راهم را به سمت کاناپه کشیدم و دوباره در جای قبلی نشستم، دوباره  

چرخید و هر لحظه بیشتر از کتاب را ورق زدم، نگاهم بر روی کلمات می

آشام اصیلی نوشته شده بود که به  ی خونشدم. درباره قبل متعجب می 

فظ برگزیده شده و به قدرت رسیده بودند. بند  ی محاانتخاب یک فرشته

 :بعدی کتاب را به ناگاه بلند زمزمه کردم
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آشام اعطا شده  کسی از قدرتی که در کنار زندگی جاودان به آن خون -

تواند با یک یا چند شخص خبری ندارد و در افسانه ها آمده که می 

 .دی خود مجبور کنارتباط ذهنی داشته و آنها را به خواسته

 :دستی در میان موهایم کشیدم

 خب این یعنی چی؟ -

چند صفحه جلو تر رفتم تا چیزی دستگیرم شود که کتاب از میان  

 :ی خندان کیان مقابل نگاهم نقش بستانگشتانم کشیده شد و چهره 

 .مثل این که خیلی زود تصمیم گرفتی با خود واقعی من روبرو بشی -

 :خواستم چیزی بگویم که پیشی گرفتابرو باال انداختم و 

 این همه کتاب، چرا این رو انتخاب کردی؟  -

 :ی کتاب از دستش آرام پچ زدملبخندی زدم و با گرفتن دوباره 

شاید چون بین اون همه کتاب، فقط همین یکی خاص بود. دقیقا مثل   -

 .تو
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بوسه  ام کوبید وابرو باال انداخت و لبخندی زد، انگشتش را بر روی بینی 

ای بر روی موهایم زد، کتاب دوباره از دستم کشیده شد و صدایش در 

 :گوشم پیچید

خوام همین اول راه از من  شاید بعدا بزارم بخونیش، ولی االن نه، نمی  -

 .بترسی

خیال کتاب که کیان به همراه برد تا دوباره در خنده ای کردم و بی 

  :رفتمقفسه جای بدهد برخواستم و به سمت میز 

 خب ببینم آقای هنرمند چی کشیده؟ -

دست هایم را بر روی میز گذاشتم و خودم را به سمت برگه ها خم کردم 

خورد، اخمی کردم و نگاهی  اما تنها کاغذ های سفید بود که بر چشم می 

 :به کیان انداختم که چشمکی زد و لب زد

 .وقتی همه اومدن به تو هم نشونش میدم -

جا بر روی میز نشستم، کیان خندان پنچر شده همانچشم چرخاندم و 

به سمتم آمد و خودش را درست جلوی من کشید، دست هایش را 
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کنارم بر روی میز گذاشت و لب گشود تا چیزی بگوید که درب به 

 :باره گشوده شد وصدای بلند سیامک در اتاق پیچیدیک

 ...رییس اگه کارت تموم ش -

اسید و با دهانی باز مانده سکوت کرد. با دیدن ما حرف در دهانش م

هایش را در هم کشید اما قبل از آن که خودش را عقب  کیان اخم

بکشید آیهان و مهران هم داخل آمدند. فوراً سرم را زیر انداختم که کیان  

 :قدمی به عقب برداشت و دست هایش را بر سینه زد

 نی سیامک؟چند بار بگم قبل از اومدن تو هر اتاقی باید در بز -

صدای عصبی کیان عجیب باال رفته بود، از روی میز پایین آمدم و دستم  

 :را دور مچش پیچیدم که نگاهش را به سمتم چرخاند

 .حاال که چیزی نشده، الزم نیست عصبی بشی -

اخم هایش را بیشتر در هم کشید و دستش را از اسارت دستم خارج 

 :کرد

طوری وارد اتاق کارم میشه و دو  اینبهتره تو دخالت نکنی لنا، االن  -

 .روز دیگه میاد تو اتاق خوابم
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 :به سمت سیامک چرخید و با همان لحن زننده ادامه داد

 .شنیدی سیا، این دیگه بار آخری بود که کوتاه اومدم -

سیامک چیزی مانند چشم بلغور کرد و دست هایش را در هم پیچید و  

حن صحبت کیان با من هم خوب ام گرفته بود اما ل لب برچید. خنده 

  .کردنبود و اخم هایم را در هم می

ی رها و مسیح هم پیدا شد و هر دو  پس از گذشت چند دقیقه سر و کله

ها به مبل ها اشاره ای کرد و با خنده داخل آمدند. کیان با دیدن آن

 :زمزمه کرد

ناست  خوام چیزی رو نشونتون بدم که خیلی برام آشبهتره بشینید، می  -

 .رسهکنم چیزی به ذهنم نمیاما هر چه قدر که فکر می 

نشستند که همه به ترتیب نشستند جوری هر بار در حای خاص می 

  .جویا هر صندلی برای شخص خاصی رزرو شده بود

اش را رو کند  با نیش باز به همه که با اخم منتظر بودند تا کیان طراحی

کرد چشم بینانه نگاهم می  چشم دوختم و در نهایت به کیان که ریز

  .دوختم
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کیان برگه را از جیب کتش بیرون کشید و تای آن را باز کرد و درست  

  .جایی وسط میز گذاشت

همه با کنجکاوی چند دقیقه به عکس خیره شده بودند من اما با اولین  

 ...نگاه ترس را تا اعماق وجودم احساس کردم

تمام خاطراتی که او درش حضور مطمئن بودم رنگ به رخ نداشتم و 

داشت تک به تک برایم تداعی میشد. تمام وجودم به رعشه افتاد و 

  .برعکس همه که به سمت میز خم شده بودن من صاف نشستم

کردم نگاهم را از عکس جدا کنم اما ناخودآگاهم من را مجاب سعی می 

کرد که حتی از همین عکسش هم به چشم دوختن به چهره ای می 

 .شت داشتموح

کرد که صدایش  دیدن چهره اش گویا حرف هایش را برایم یادآوری می 

 .شنیدمرا به وضوح در سرم می 

دستم را بر روی گوش هایم فشردم، سنگینی نگاهی بر رویم افتاد اما  

  .توانستم از میان خاطرات خودم را بیرون بکشم نمی
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ا در چنگ دستم را محکم تر بر روی گوش هایم فشردم و موهایم ر

 :انگشتانم گرفتم

 ...خفه شو، خفه شو -

کشیدم. بیش از نیمی صدایم بلند شده بود و مانند همان زمان فریاد می

از ترس من بابت جفت آینده ام بخاطر همین مرد بود. بخاطر قدرت 

  .گاه او بودطلبی و درخواست های گاه و بی 

ام بود. گذشته ای دستی که بر روی شانه هایم نشست بازتابی از گشته 

  .که آن مردک شیاد برایم ساخته بود و جانم را بر لبم رسانده بود

 ) سال قبل 32فلش بک, ساختمان پایگاه, گروه شاهرخ, (

  

شدم،  موهایم در چنگ شاهین گرفتار شده بود و به دنبالش کشیده می 

پیچید اما هیچ کس تا زمانی که شاهرخ صدای جیغ هایم در پایگاه می 

آمد جرعت خروج از اتاقش را نداشت، چه گناهی کرده بودم که ینم

 .حال چنین در دستان این شیاد گرفتار بودم
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شدم و دستم بند انگشتان  بر روی سرامیک کف زمین کشیده می 

ی شاهین در میان موهایم شده بود تا بلکه بتوانم خودم را از کشیده 

  .چنگالش نجات دهم

آیکان درمورد جفت ابدی من سخن  از بخت بدم درست جایی که 

گفت شاهین از راه رسیده بود و جرعت نکرده بودم از آیکان  می 

 .درخواست کنم مقابل او سکوت کند

ی محکمی من را به دیوار کوبید و به سمت درب باز مانده ی با ضربه 

اتاق بازگشت، تمام اتاق از رنگ سرخ چیده شده بود، فرشها و پرده ها،  

زی که برای شاهرخ در گوشه ای قرار گرفته بود همه به  مبل و حتی می

  .رنگ سرخ بودند و این نشانه عالقه او به رنگ خون بود

کرد اما تا زمانی که شاهرخ  جا چه غلطی می دانستم شاهین دقیقا این می 

  .رسیدگشت ماجرا همین بود، شاهین باید به خواسته هایش می بازنمی 

هر دو همزمان تبدیل شده بودند، یکی با   برادر کوچک تر شاهرخ بود و

  .محبت یک فرشته و دیگری با خویی شیطانی
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دانستند که شاهین یک شیطان صفت پست بود و تا به خواسته  همه می

داشت اما باز هم کسی نبود  رسید دست از آزار دیگران بر نمی هایش نمی 

 .که بخواهد در مقابل او ایستادگی کند

سط شاهین به سختی خودم را باال کشیدم و بر با بسته شدن درب تو

روی زمین نشستم، من ضعیف نبودم اما او بیش از حد قوی بود، او 

روحش را فروخته بود و در عوض از آلف های تبعیدی جادوی سیاه 

ی کشید و برای ادامهگرفته بود. جادویی که داشت او را به نابودی می 

 !طلقخواست. قدرت مزندگی تنها یک چیز می 

تک  -دستم را بر روی سرم گذاشتم و چشمانم را بستم، درد در تک

پیچید و منتظر مانده بودم تا زودتر بهبود پیدا کنم،  هایم میاستخوان

دادم وگرنه مطمئن بودم امروز  باید خودم را از دست این دیو نجات می

آخرین روزی بود که طلوع خورشید را بر چشم دیده بودم و خنکای هوا 

  .ا احساس کرده بودمر

بزاق دهانم را بلعیدم و آرام برخاستم، کلید را در قفل درب چرخاند و با  

چشمانی که شرارت را فریاد میزد به سمتم چرخید، در نگاهش نفرت و  
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هایش که به  اطالع از دلیل این نفرت به گام زد و من بی خشم موج می 

  .شد چشم دوخته بودمسمتم برداشته می

و ببینم دیگه از چی خبر ندارم؟ تو جفت یک خوناشام  خب، بگ -

 .به فرمانش خواهند بود ای، کسی که همه گوشبرگزیده

قدم بعدی را به سمتم برداشت که خودم را عقب کشیدم و نگاهم را به 

 :چشمانش سوق دادم

 خوای به کجا برسی؟ها می خب که چی؟ با این حرف -

گردنم را در میان انگشتانش گرفت، بلندی در یک لحظه مقابلم ایستاد و 

 :هایش پوست گردنم را شکافت و صدایش در گوشم پیچیدناخن 

دونی قدرت یک برگزیده با کشته شدن اون به شخصی که جونش  می -

رو گرفته بخشیده میشه، کسی که باید همه گوش به فرمانش باشن  

 .منم

د، حتی تفکر به این کرحتی فکر به همسری مانند شاهین حالم را بد می 

شد از دنیا بیزار شوم. دستم را مشت کردم و منتظر موضوع باعث می 

 :ی حرفش ایستادمادامه
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 .بگو اون کیه؟ بگو تا زنده بمونی  -

خواستم بگویم بلکه حتی  ی راهم بود، نه تنها نمیسکوت تنها چاره 

ه  اش با من گر دانستم مردی که آینده دانستم. من نمی خودم هم نمی

  .خورده چه کسی بوده

تر در دست  سکوتم را به معنای دیگری برداشت کرد و گردنم را محکم

فشرد، صدای ناله ام با گشوده شدن درب اتاق یکی شد و صدای فریاد 

اش بلند شاهرخ که خودش را به ما رساند و من را از چنگال برادر دیوانه

ای برایم بود و هایم جان دوبارهریهبیرون کشیده بود. ورود اکسیژن بر 

کردم نشانه من را به سرفه انداخت، دردی که در گردنم احساس می

آسیب جدی بود که باز هم من را به چند ساعت استراحت مجاب 

 .کردمی 

 (زمان حال )

شد  های متعددی که بر بدنم وارد می آبی که بر رویم پاشید شد و تکان

فشردم  هایم را می، چند دقیقه بود که گوشمن را از خیال بیرون کشید

دانم، چند بار بر سر شاهینی که در سرم داشتم فریاد کشیده بودم نمی

دانستم اما دیدن چشمان نگران و متعجب کیان کمی برایم باز هم نمی
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ای از اتاق ایستاده بود و با  آرامش به همراه آورده بود، شیوا در گوشه

  .کرددرماندگی نگاهم می 

ام چشم دوخته بودند و سیامک و مهران رها و آیهان نگران به چهره 

کنجکاو منتظر ایستاده بودند تا حرفی بزنم، در این میان تنها مسیح بود 

 :که به سمتم آمد و دستش را به سمتم دراز کرد

  .هی دختر، آروم باش، ذهنت رو آزاد بزار و به هیچ چیزی فکر نکن -

یم فرو رفت و آرام موهایم را از چنگ دستانم  دست کیان در میان موها

شدند و من  بیرون کشید، انگشتانم گویا خشک شده بودند که باز نمی 

ترسیده به دستان کیان که سعی در جدا کردن آنها از موهایش را داشت 

چشم دوخته بودم، صدای آرام مسیح در سرم پیچید و نگاهم را به 

 :خودش جلب کرد

طوری شده،  ترس بدنش واکنش نشون داده و این آروم کیان، بخاطر -

 .یکم بهش زمان بده اگه به این کار ادامه بدی ممکنه آسیب ببینه

کیان با شنیدن این حرف آرام دستش را پس کشید و دور کمرم حلقه 

 :اش گذاشت و آرام کنار گوشم زمزمه کردکرد، سرم را بر روی شانه
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 شناسی مگه نه؟تو اون رو می -

سرم را تکان دادم، خدایا چرا باید بدترین کابوسم حال که در تنها 

شد، تمام عمر ترس از او را داشتم، تمام عمر آرامش بودم پیدایش می 

ام را تغییر دهم تا از دست شاهین و سرنوشت  تالش کرده بودم آینده

شومی که برایمان نوشته شده بود رها شوم اما باز هم شاهین راهش را 

 .ود. شاید هم این آینده بود که بازی دادن مارا خوب بلد بودپیدا کرده ب

دانستم همه دستانم را به سختی گشودم و بر روی صورتم گذاشتم. می 

چشم انتظار سختی از من بودند و این چنین خشک شدن من برایشان 

 .کردمتنها اتالف وقت بود اما، باید قبل از هر سخنی خودم را پیدا می 

یق کشیدم و سرم را بلند کردم، مخاطب کالمم همه چند بار نفس عم

 :ی درهم کیان دوختم و لب زدمبودند اما نگاهم را به چهره 

آشامی باشه که تا به  ترین خونشاهین شاید، بدترین و پست فطرت -

 .امروز به چشم دیده باشید

ها در هم شد و شیوا قدمی جلوتر آمد، دستش را بر روی دهانش  چهره

  .نتظر به من چشم دوختگذاشت و م 
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بغضی که از یادآوری خاطرات بر گلویم نشسته بود را همراه با بزاق 

 :دهانم بلعیدم و ادامه دادم

ی قدرت بیشتر نباشه،  از زمانی که تبدیل شده روزی نبوده که تشنه  -

های تبعیدی فروخت و جادوی  اون برای داشتن جادو روحش رو به آلف

  .سیاه گرفت

 :دور در تمام اتاق چرخاندم و دوباره به کیان دوختمکنگاهم را ی

 .جنگهلطفا کیان، باهاش در نیوفت، اون به هیچ عنوان عادالنه نمی -

 :ی آرامش تنم را لرزاندکیان پوزخندی زد و صدای زمزمه

 .این بار هیچ کس قرار نیست عادالنه بجنگه. این نبرد زندگیه لنا -

کسان تعریف کردم، انتظار داشتم با  همه چیز را با جزییات برای 

فهمیدن عطش شاهین برای کشتن کیان و رسیدن به قدرتی که متعلق 

به او بود از نبرد با شاهین کناره گیری کند، اما بر خالف انتظارم او را 

 .بیشتر برای شرکت در این جنگ تشویق کرده بودم

ی تمام یشهدانستم چطور جلوی او را بگیرم، کیان اعتقاد داشت رنمی

های سیاه داشتند باید از بیخ و بن  آشامافرادی که یک ربط به خون 
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خشکانده شود و من نگران بودم، نگران بالیی که ممکن بود شاهین بر  

  .سر کیان بیاورد

ها بر  ی کیان کوبیدم. نگاه عصبی از جا برخاستم و دستم را بر روی سینه

م را بگیرم برایم خیلی دشوار روی ما چرخیده بود اما این که جلوی خود

 :شده بود

خوای بفهمی، من سال ها با اون عوضی زندگی کردم، بارها چرا نمی -

زیر دستش تا پای مرگ رفتم تو هیچ شناختی از شاهین نداری. تو 

 .دونیهیچی نمی 

 .ی گلویم به سوزش افتاده بودصدایم از فریادم دورگه شده بود و دیواره

خواد تو بری سمتش تا خیلی خواد کیان، می و می  اون دقیقاً همین -

 .تر تو رو نابود کنهراحت

 .کیان، شاید واقعاً حق با لنا باشه، این ریسک بزرگیه-

توانست کیان را متقاعد قدردان به سمت مهران چرخیدم، شاید او می 

کند که این کار یک اشتباه محض بود. رفتن او به استقبال شاهین  

 .ترین اشتباه ممکن بودبزرگ
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ی کیان  موقع و درست زمانی که دو دلی و شک در چهرهآیهان کامال بی 

 :هویدا شد لب گشود

قدر چرت نگید، کیان بچه نیست که به دست یه شیاد مثل شاهین  اِن -

تونه به همین  آشام برگزیدست، نمی کشته بشه، اون یکی از هفت خون

  .راحتی بمیره

 :زد و سری به تایید تکان داد کیان لبخندی 

 .کنیدحق با آیهانه, شما دارید زیادی ماجرا رو بزرگ می  -

نگاهش را به شیوا دوخت که هنوز با فاصله از ما ایستاده بود و زمزمه  

 :کرد

 .دونی این شاهین االن کجاستبگو ببینم تو می - 

 :تر اومدشیوا سرش را به نشان منفی تکان داد و جلو

فقط از طریق یه شماره باهاش ارتباط داشتم. ولی حق زنگ زدن من  -

  .گرفتبهش رو نداشتم، همیشه خودش باهام تمام می 

کیان سری تکان داد و از جایش برخاست، جعبه کوچکی از جیبش 

 :بیرون کشید و به سمت مهران گرفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 220 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

تونی راجب این وسیله بفهمی، باید  خوام هر چیزی که میمهران می -

  .تونه انجام بدهم غیر از اتصال ذهن دیگه چه کاری می ببین

مهران جلو آمد و دستش را به سمت جعبه دراز کرد، آن را گرفت و با  

  .نگاهی کنجکاو مشغول چک کردن آن شد

 :جعبه را تکانی داد و آرام زمزمه کرد

 این چیه کیان؟ از کجا پیداش کردی؟  -

 :مزمه کرد کیان نگاهش را به مهران دوخت و آرام ز

یه تراشه که از گردن شیوا بیرون کشیدم، خودش که معتقده با این  -

خوام  شده، می های شیوا مطلع می ی کارها و حرفوسیله شاهین از همه

 .بفهمم واقعا چنین چیزی ممکنه یا نه

«ای گفت و به سمت درب خروجی رفت، صدای آیهان که  مهران »باشه 

  .عث شد به سمتش بازگردممن را مخاطب قرار داده بود با

  .بیا لنا امروز داری از زیر تمرین در میری  -

به اجبار به دنبال آیهان رفتم و از کیان دور شدم. گذشته و خاطراتش به  

ای را برای خواستم آیهان وسیلهقدری حالم را بد کرده بود که تنها می 
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خواند می تمرینم انتخاب کند. اما صدایش که کسی را برای مبارزه فرا 

  .باعث شد افکارم را به اعماق ذهنم بکشانم

ی شاهین هنوز مقابل چشمانم بود. هنوز او را در اتاق شاهرخ ولی چهره

آمد و حرف از کشتن کسی میزد که  دیدم که با خشم به سمتم می می 

 .دانستممن حتی نامش را هم نمی 

ن پسری بود ای که بر پشتم وارد شد به رینگ چشم دوختم. همابا ضربه 

ی من آیهان که بار اول با او مبارزه کرده بودم. با دیدن نگاه مات مانده 

 :عصبی شد

 .به چی زل زدی لنا برو داخل -

تنها جسمم در این مکان بود و روحم در اتفاقات دردناک گذشته پرسه 

 .زدمی 

 شاید ترسیده، اره عروسک ترسیدی؟  -

 :زمه کردمچشمانم را در حدقه چرخاندم و آرام زم

فک کنم در رفتن فکت کافی نبود، باید جوری بزنمت که گردنت جدا  -

  .بشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 222 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

های پسر بیشتر در هم رفت.  ی چند نفر باال رفت و اخمصدای خنده

دانم. اما  نامش را فراموش کرده بودم، آرمین بود یا شاید هم آرمان نمی 

ین برایم ی شاهاو اکنون برایم درست کسی بود همانند شاهین. چهره 

  .زنده شد و گویا او بود که مقابلم ایستاده بود

 :قدمی به جلو برداشتم آرام زمزمه کردم

  .من دیگه اون دختر ترسو نیستم  -

قبل از آن که قدمی برای مبارزه بردارم دستم به عقب کشیده شد و 

 :نگاهم در چشمان مهران دوخته شد

 .برای یک روز دیگهکیان کارت داره، بهتره مبارزه بمونه  -

سری به تایید تکان دادم و به دنبال مهران کشیده شدم. به جای رفتن  

 :به سمت ساختمان به سمت درب خروجی رفت، آرام لب زدم

 داریم کجا میریم؟ -

 .پیش کیان -

ی پیش کیان در پایگاه بود. در چند دقیقه کجا اما تا همین چند دقیقه 

 .ن برای فهمیدن ماجرای تراشه نرفته بودتوانست برود. اصال مگر مهرامی 
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 بری؟چرا دروغ میگی، من رو کجا می -

مهران از حرکت ایستاد و به سمتم چرخید، از حیاط پایگاه بیرون آمده  

  .ی خلوت ایستاده بودیمبودیم و در کوچه

جا باید بریم جایی، بعد از این که رسیدیم بهت میگم چرا تو رو از این -

  .دور کردم

خشک شده ایستادم، قرار بود کجا برویم، چرا مهران به دروغ من را از 

پایگاه بیرون کشیده بود. ماشینی مقابلمان ایستاد و درب توسط مهران  

 :برایم باز شد، صدای آرامش در گوشم پیچید

 .بشین لنا، قرار نیست اتفاقی بیوفته -

مک پشت  آرام نشستم و به کسی که پشت فرمان بود نگاه کردم، سیا

فرمان نشسته بود و منتظر بود تا مهران نیز سوار شود و سپس ماشین را  

  .به حرکت در آورد

 :صدای آرام مهران سکوت حاکم در فضای ماشین را شکست

خوام هر حرفی که  چیزی هست که باید راجبش صحبت کنیم لنا. می -

 .جا زده میشه بین خودمون بمونهاین
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های مشت صدای تیک مانندی قفل شد و دست های ماشین با درب

 .ی من بر روی پاهایم نشست شده 

 «کیان » 

همراه با رها از اتاق خارج شدیم، شیوا و لنا برای تمرین رفته بودند و  

 :تنها رها و مسیح در اتاق کنارم مانده بودند. رها آرام زمزمه کرد

اما خیلی دوری.   کیان، لنا این مدت خال خوبی نداره، تو بهش نزدیکی -

دونم متوجه منظورم میشی یا نه شما درست با هم وقت نگذروندید نمی

دونی، درسته که مشکالت زیادی داری اما، یکم تو هیچی راجب لنا نمی 

  .از وقتت رو به لنا بده

ترین به هم بودیم اما با  در فکر فرو رفتم حق با رها بود. ما نزدیک

  .ی بسیارفاصله

به سمت حیاط پایگاه کج کردم، شاید تا االن کار لنا تمام  هایم راقدم

  .توانستم او را از دست آیهان نجات دهمشده بود و می 

نگاهم را در اطراف چرخاندم و با دیدن جای خالیِ لنا به سمت آیهان 

رفتم. داشت طریقه درست ایستادن برای شروع یک مبارزه را به چندین 
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مکان قرار گیری دست و پاهایش تاکید  داد و بر روی نفر نشان می 

ها نزدیک شدم که آیهان با دیدن من صاف ایستاد و اخم کرد. به آنمی 

 :کرد

های مختلف از تمرین های من رو به بهونه تونی کارآموزکیان تو نمی  -

  .فراری بدی 

ابرو باال انداختم، باز چه کرده بودم که خودم از آن خبر نداشتم. نگاهش  

 :رافم دوخت و حرفش اینبار وجودم را لبریز از نگرانی کردرا به اط

 پس لنا کجاست؟ چرا بر نگشت سر تمرین؟ -

خون در رگ هایم یخ زد و نگاه من قفل چشمان منتظر آیهان شد. مگر  

 لنا کنار او نبود؟

 منظورت چیه آیهان؟ لنا کجاست؟ -

اش را به  برداشتم. شانه صدایم باال رفت و قدم بلندی به سمت آیهان 

 :نشان ندانستن باال انداخت و آرام زمزمه کرد

مهران اومد دنبالش، گفت تو باهاش کار داری و تمرینش باید بمونه  -

 .برای یک روز دیگه
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  .ی صحبت با من برده بودمهران! مهران لنا را به بهانه 

وانستم  تبه مهران اعتماد داشتم اما هر چقدر هم که فکر میکردم نمی

درست به این موضوع نگاه کنم. قصدش از این کار چه بود. لنا را کجا 

 برده بود؟

داد و من پاسخی برای  تمام این ها سواالتی بود که در سرم جوالن می

  .آنها نداشتم

ی مهران ایستادم، آیکون تلفن را از جیبم بیرون کشیدم بر روی شماره

  .نامش را لمس کردن و منتظر ماندم

از چندین بوق تماس بدون پاسخی پایان یافت و خشمم من سرازیر   پس

 .شد

  .رها، دست بند مهران رو چک کن، زود باش -

ی مهران را گرفتم و در یک لحظه رها از کنارم محو شد. دوباره شماره 

 :. صدای آرامم در گوشم پیچیدمنتظر ماندم 

  .دن خودشهدعا کنید جواب بده وگرنه وقتی پیداش کنم خونش گر -
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تکشان نشست اما نگاه من بر روی تماسی بود که  -ترس در نگاه تک

  .دوباره خاتمه پیدا کرد و بدون پاسخ ماند

گوشی در دستم فشرده شد و صدای شکستن آن در فضا پیچید. با 

 :رسید لب زدمصدایی که تنها به گوش خودم می

  .وای به حالت مهران، وای به حالت -

اش قدم های بلندم را ی رنگ پریدهز ساختمان دیدن چهره با خروج رها ا

به سمتش برداشتم. بزاق دهانش را بلعید و با صدایی که به لرزش افتاده  

 :بود و چشمانی که در حدقه دو دو میزد زمزمه کرد

  .مهران تو... تو منطقه ممنوعه الف هاست -

ین کار را کرده بود کردم، مهران لنا را کجا برده بود. چرا اچطور باور می 

در حالی که از موقعیت و هوست لنا آگاه بود. لنا جفت ابدی من بود و 

  .انداختگونه او را به خطر می آن وقت مهران این

ی آیهان و رها شدم که به  بدون اتالف وقت از پایگاه بیرون زدم، متوجه

  جا یه حضورشان نیاز پیدادنبالم بودند و حرفی نزدم. شاید در آن
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ها بودیم اما  کردم. در روشنی روز در حال دویدن بر روی سقف خانهمی 

  .دیگر اهمیتی نداشت

  .دادملنا در خطر بود و من باید او را نجات می

ی مسیر را بر روی زمین حرکت  ها تمام شده بود و باید ادامهخانه

ای درنگ به کردیم. از سقف آخرین خانه پایین پریدم و بدون لحظهمی 

ای محو در اطرافم دیده میشد و اهم ادامه دادم. همه چیز مانند هالهر

  .کردممن سرعتم را کم نمی

زدند. با دیدن آمدند و هیچ کدام حرفی نمیآیهان و رها پا به پایم می 

ی جنگل سیاه سرعتم را بیشتر کردم. لنا  درختان سر به فلک کشیده 

ای نداشت و  یا نگرانی  کردم. ترسجا بود، حضورش را احساس میهمین

 .داداش را انتقال می این پیوند میانمان تنها دلنگرانی 

دانستم با دیدن ماشین سیاه رنگ نگران چه چیزی بود؟ باز هم نمی 

پایگاه از حرکت ایستادم، شخصی پشت فرمان نشسته بود که از همین  

توانستم تشخیص بدهم سیامک بود. پوزخند بر روی فاصله هم می 

یم نشست و قدم هایم را به سمت ماشین کج کردم. آرام به او هالب
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اش نشست، در حال گرفتن  ی گوشینزدیک شدم و نگاهم بر روی صفحه

 :کردی مهران بود و آرام زمزمه می شماره

  .کشهجواب بده دیگه لعنتی، کیان مارو می -

ی نیمه باز ماشین  قدم دیگری نزدیک شدم و محکم بر روی شیشه

م. مشت دستم شیشه را به هزار تکه تبدیل کرد و صدای فریاد کوبید

 .سیامک بلند شد

ی ی سیامک بین انگشتانم مچاله شد و او را از سمت همان شیشهیقه

  .شکسته شده بیرون کشیدم

 .های شکسته شده نشستدست سیامک بر روی شیشه

انگشتان گره  صدای فریاد دومش از زور درد بود. دست دیگرش بر روی 

ی لباسش نشست و صدایش لرزان و ترسیده بلند  ام بر دور یقهخورده

 :شد

  .صبر کن کیان، بزار برات توضیح بدم -

صدایم دورگه شده بود و خشم تمام وجودم را فرا گرفته بود. دستم را 

بیشتر به سمت خودم کشیدم که سیامک نیز به من نزدیک تر شد، 

 :ز هم فاصله داشت و با خشم زمزمه کردمصورتمان تنها چند سانت ا
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 بگو لنا کجاست؟ -

گردن سیامک بین انگشتانم فشرده شد و انگشتان او به سمتی اشاره 

کرد. سر چرخاندم و نگاهم به حصارهای چوبی رنگ و رو رفته و پوسیده  

افتاد. سیامک را رها کردم و به سمت حصارها دویدم، دیدن دربی که بر  

رفته بود من را از حضور یک الف در این مکان مطمئن  روی زمین قرار گ

  .کرد

های فرو نام لنا را بلند فریاد زدم و حصار با لگدی که بر یکی از تخته

  .رفته بر زمین وارد کردم متالشی شد

جا، آن هم بدون مهران اشتباه بزرگی کرده بود. با آوردن لنا به این 

  .وداطالع به من سند مرگش را امضا کرده ب

درختان اطراف به طور عجیبی خودشان را به سمت حصار کج کرده 

دید بودند. تاریکی محض در فضا حاکم بود و نگاه من تنها دربی را می 

که بر روی زمین چفت شده بود و برگ های خشک شده بر روی آن 

  .کردخودنمایی می

 ی زنگ زده را محکم به سمت خودم کشیدم ، درب حتی تکاندستگیره 

  .نخورد و من باز هم دست از تالش بر نداشتم

 :مشت محکمی بر روی درب کوبیدم و بلند فریاد زدم
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 .کشمتمهران، اگه بالیی سرش بیاد می -

هوی باد بود که جنگل را فرا  -صدایی به گوشم نرسید و تنها صدای هو

 .گرفت

جر درب چوبی سکوت  -مست بعدی را محکم تر کوبیدم که صدای جر

 .هم شکست و پشت بند آن درب به سمت داخل گشوده شد را در

با شدت به داخل کشیده شدم و صدای محکم برخورد درب با چهارچوب  

  .در گوشم پیچید

ها افتادم و نتوانستم خودم را کنترل کنم. پله ها را با شدت بر روی پله

پایین رفتم و در نهایت بر روی زمین صاف     یکی غلت زنان -یکی

ام از دردی که برای لحظه دستم را بر روی سرم گرفتم و چهره افتادم.

  .ام پیچید در هم شد ای در شقیقه

دستم را به زانو گرفتم و برخاستم. خاک نشسته بر روی لباسم را تکاندم  

  .و نگاهم را به اطراف دوختم

پیچید که برایم اهمیتی نداشت. با دیدن درد کمی در مچ دستم می 

مقابلم ایستاده بود خشمگین قدم بلندی به سمتش برداشتم و  مهران که 
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ام را زیر چشمش فرود آوردم. به شدت بر روی زمین  دست مشت شده 

  .اش کشیدافتاد و دستش را بر روی گونه

نگاهم در تمام زیرزمین چرخید، محیط مربوط و نمور. گلیم کهنه و 

های سیاه و سفید با  و ای بر روی زمین پهن شده بود، تابلرنگ و رو رفته

های نامفهوم بر روی دیوارها وصل شده بود و چند مبل چوبی با  نقش 

های سرخی که بر رویشان قرار گرفته بود در سمت دیگر بالشتک

  .کردخودنمایی می

ای بود که گویا خاک بر روی تمام اجسام نشسته بود و محیط به گونه

  .داشتهسالیان سال کسی در این مکان رفت و آمد ن

به دنبال لنا تمام خانه را از نظر گذراندم و با ندیدن او با قدمی بلند 

خودم را به مهران رساندم. دستم بر دور گردن او پیچیده شد و صدای  

 .دورگه شده ام کنار گوشش آزاد شد

 با لنا چیکار کردی؟ اون رو به چی فروختی؟ -

ای  های تبعید شده الفها عالقه زیادی به معامله داشتند. مخصوصا الف

شان دور افتاده بودند و باید برای حفظ  که از قدرت دنیای جادویی

  .کردندهایشان از روح افراد تغذیه می قدرت
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های پاک و خوب یک ها، خاطرات، عشق، محبت، تمام احساسشادی 

  .ها محتاج دستیابی به آن بودندانسان غذایی بود که آن

بلند شد انگشتانم به آرامی گردن مهران را با صدایی که از پشت سرم 

ی مهران به حالت عادی برگشت و دستش  ی سرخ شده رها کردند. چهره 

  .را بر روی گردنش کشید

او را کامل رها کردم و گردنم را چرخاندم. نگاهم در چشمان زرد رنگ و 

هایش را بر هم کشید.  لبخند بزرگی که بر لب داشت نشست. دست 

  .د و سرخ رنگش را به نمایش گذاشتهای بلنناخن 

کرد و تمام این لباس مشکی رنگش بر روی پوستش خودنمایی می

های که برایم به نمایش گذاشته بود تنها پوزخند را میهمان  ظرافت

  .کردهایم می لب

 :نگاهم را از او گرفتم که صدایش بلند شد 

  ست؟طور نیخوش اومدی کیان، خیلی ساله هم رو ندیدیم این -

در وجودم زبانه  جواب رها کردم و با خشمی که دوبارهسوالش را بی 

 :کشید سوالی که از مهران پرسیده بودم را بازگو کردممی 
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 لنا کجاست؟  -

 :با دست به پشت سرم اشاره زد و زمزمه کرد

 .جادرست همین -

دانستم تمام کارهای این عجوزه به جادو مرتبط بود و همین من را تا می 

ترساند. سر چرخاندم تا لنا را ببینم اما صدای مینو من را د مرگ می ح

 :قبل از دیدن پشت سرم متوقف کرد

بهتره دخالت نکنی کیان، بر هم خوردن تعادل جادو برای اون دختر  -

خواد نرسه من باز  مشکل ساز میشه، اگه به هر دلیلی به چیزی که می 

  .مگیرهم چیزی که براش معامله کردم رو می

شد و این ایستادم، بر هم زدن تعادل جادو برای لنا مشکل ساز می 

چیزی نبود که من خواستار آن باشم. قدمی به سمت مهران برداشتم و 

 :انگشت اتهام را به سمتش گرفتم 

 خوای با این کارهات به چی برسی؟چرا لنا رو آوردی به این خرابه؟ می  -

داخت و دستش را محکم بر روی  بزاق خونین دهانش را بر روی زمین ان

 :لب هایش کشید 
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از این که بهم شک کردی ناراحت نیستم کیان، از این ناراحتم که در  -

تمام این مدت چه کاری انجام دادم که به خودت اجازه دادی بهم شک 

 کرده باشی. کدوم کار من تا به امروز بر خالف تو بوده؟

فکر حرفش فرو رفتم، حق با او صدایش مانند من باال رفته بود و من در 

بود. تا به امروز هیچ کار اشتباهی از مهران سر نزده بود اما. چرا لنا را به 

 دروغ از پایگاه بیرون کشیده بود؟

کردم کیان، اما این کاری نبود که به خواست من  باید این کار و می  -

 ...دادم چون باشه، باید انجامش می 

 .چون من ازش خواستم -

که از پشت سرم بلند شد و کالم مهران را برید من را به شوک  صدایی

فرو برد. آرام سر چرخاندم و نگاهم در چشمان طوسی رنگش دوخته 

  .شد

لبخندی زد و دستی بر روی موهای بلند سفیدش کشید و آنها را از روی  

داد  تر نشان میاش را روشناش عقب راند. لباس سفید رنگش چهره شانه 

  .زدنند همیشه در نگاهش به من موج می و محبت ما 
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 :قدمی به سمتش برداشتم و آرام زمزمه کردم

 کنی؟ دوباره چی شده که من ازش بی خبرم؟تو اینجا چیکار می  -

عصای بزرگش را دست به دست کرد و چندین بار آن را بر روی زمین  

  .میان اتاقی لنا در یک بارهکوبید. این کار مصادف شد با ظاهر شدن به 

قدم بلندی به سمتش برداشتم و نگاهم در چشمان بازش دوخته شد.  

خشک شده در جایم ماندم و نگاهم به چشمان لنا خشک شد، چشمانی 

 ...که سفیدی محض را فریاد میزد و مردمکی نداشت

هایش را آرام به سمت لنا کج کرد و با صدای آیکان به خودم آمدم، قدم

ی لنا زیر دستش  لنا کشید. جسم خشک شدهدستش را بر روی سر 

دیگر افتاد. تکان آرامی خورد و چشمانش برای چند لحظه بر روی یک

بار به محض گشودن چشمانش سرخی خون در نگاهش نشست،  این

آیکان فوراً دستش را بر روی پیشانی لنا کشید و قبل از این که فرصتی  

فرستاد که تا زمانی که  برای انجام کاری داشته باشد او را به خوابی

  .توانست از آن برخیزدخواست نمی آیکان نمی
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جسم لنا به سمت زمین سقوط کرد که در میان راه دستم را بر دور 

بدنش پیچیدم. به سمت آیکان چرخیدم و در حالی که سعی در بلند  

 :کردن لنا داشتم زمزمه کردم

 و به اینجا کشیده؟قضیه چیه آیکان دوباره چه اتفاقی افتاده که تور -

اش را کمی کش داد و نگاهش را از روی لنا جدا نکرد. لبخند همیشگی 

 :کمی به لنا خیره شد و سپس نگاهش به سمتم چرخید

تونی خودت رو به اومدم تا نذارم انتخاب اشتباهی داشته باشی. تو نمی -

 .کشتن بدی 

و من باید  شددر فکر فرو رفتم، این ماجرا بیش ازحد داشت پیچیده می 

  .آوردماز همه چیز سر در می

پیش از همه از حضور لنا در این مکان. به مینو که با لبخند پا بر روی پا  

کرد چشم دوختم و بدون جدا انداخته بود و نگاهش را از آیکان جدا نمی

 :کردن نگاهم از او آیکان را مخاطب قرار دادم

باعث شد این خواسته رو از   جا؟ چیچرا گفتی مهران لنا رو بیاره این -

 من نداشته باشی؟
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سرش را به طرفین تکان داد و صدای آرامش من را مجاب به قبول 

 :درخواستش کرد

 .جا جای مناسبی برای حرف زدن نیست کیاناین -

ی لنا تنها سرم را تکان دادم و با به آغوش کشیدن جسم به خواب رفته

ج شدم. مهران قدم بلندی به  از آن زیر زمین منفور و نم گرفته خار

 :سمتم برداشت و آرام زمزمه کرد

 .ای نداشتمکیان، من چاره  -

 ...سکوت کردم و بدون پاسخی به او، مسیر خانه را در پیش گرفتم

آمدن رها به دنبالم چیزی نبود که بخواهم جلوی آن را بگیرم بلکه  

ختم شده   امکان داشت به حضور او نیاز پیدا کنم. مسیرم به دو راهی

رسید. رها ام می بود که یکی به پایگاه و دیگری به سمت ساختمان خانه

قدمی در راه پایگاه گذاشت و من راه مخالف را در پیش گرفتم. دیگر 

اعتمادی به هیچ کس نداشتم. هیو تضمینی برای امنیت لنا در پایگاه  

 .بردممی  امنبود. باید همان بار که به این نتیجه رسیدم او را به خانه
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کردم را پاییدم و با دیدم رها و حرکاتی که در اطرافم احساس می

ای کشیدم، مهران کنارشان نبود و این سیامک و آیهان پوف کالفه 

  .توانست انجام دهدبهترین کاری بود که می 

هر چند از سیامک هم دل خوشی نداشتم اما تحمل او در این لحظه 

 .ودتر از تحمل مهران بخیلی راحت

داد با ماشین خودش را به من برساند و  مطمئن بودم آیکان ترجیح می 

  .حتما مهران برای آوردن او مانده بود که پیدایش نشده بود

جا طی کرده دادم، راه طوالنی را برای رسیدن به اینبه آیکان حق می

بود و شاید اگر من هم به جایش بودم استفاده از آن تکه آهن محرک را  

  .دادممی  ترجیح

ی لنا دوختم و برج از دور پیدا شد و من لبخندی زدم، نگاهم را به چهره 

ای که قرار بود رنگ و ام را تصور کردم. خانه حضور همیشگی او در خانه

بوی زندگی را پس از سال ها به خود ببیند و من بیش از حد مشتاق 

  .م بود یا خیری لنا هبودم برای دانستن این که آیا این موضوع خواسته 

کرد تر می از ساختمان برج باال رفتم، حضور لنا در آغوشم کارم را سخت

  .تر برداشتمهایم را محکماما او را به خودم فشردم و قدم
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هایم را به سمت درب تراس کج کردم و با  ام ایستادم. قدمدر تراس خانه

هایم را به قدم آرنج درب آن را گشودم. منتظر ورود باقی افراد نماندم و 

سمت اتاقم کج کردم. وارد شدم و درب از قبل باز مانده را آرام با پایم 

  .بستم

لنا را بر روی تخت سیاه رنگم گذاشتم و ملحفه را بر رویش کشیدم.  

دستم را میان موهایش به حرکت در آوردم. باید برای باز شدن  

  .ماندمچشمانش منتظر رسیدن آیکان می

هایش رساندم. آرام ادم و از روی موهایش به گونه دستم را حرکت د

صورتش را نوازش کردم و نگاهم بر روی خراشیدگی که بر روی گردنش  

ی پیراهنش انتهای بود گره خورد. خطی که کمی به سرخی میزد و یقه

آن را پوشانده بود. آرام انگشتم را بر روی آن خط کشیدم و دنبالش  

یراهن لنا ایستاد و چشمانم برای دیدن ی پکردم. انگشتم بر روی یقه

 .تابی کردانتهای خط بی 

ی اول را باز کنم اما در میان راه دستم از  دست دراز کردم تا دکمه

خواست من چیزی از این زخم بدانم و شاید حرکت ایستاد. شاید نمی

  .کردروزی خودش همه چیز را برایم تعریف می
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ی شد نگاهم را از لنا جدا کردم. گوشههایی که بر در اتاق وارد با ضربه 

 :درب آرام گشوده شد و صدای رها در سکوت اتاق پیچید

 .خواد که شما رو ببینه رییس، آیکان رسید. می  -

ی لنا  بدون کالمی اضافه ایستادم و برای بار آخر نگاهم به چشمان بسته

 :های خودم غریبه آمددوخته شد. صدای آرامم برای گوش

به قربان خدا چون که مرا غمگین دید، بهر خوشحالی من در دلم من  -

 ...انداخت تورا

 .لبخندی بر لب نشاندم و به آرامی از اتاق خارج شدم

ها را به مقصد نشیمن طی  درب اتاق را پشت سرم بستم و راهروی اتاق

ی مهران نشست، پس  کردم. نگاهم در چشمان شرمنده و به زیر افتاده

بودم، به همراه آیکان آمده بود و حال مقابلم نشسته  درست حدس زده

  .بود

به سمت مبلی که همیشه برای من خالی بود رفتم و جا خوش کردم، 

 :نگاهم را به چشمان آیکان دوختم و زمزمه کردم
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جا دیگه چیزی نیست که بخواد جلوی صحبتمون رو بگیره  خب، این -

 .شنومپس، می 

داد و نگاه من به سنگ بزرگی افتاد که بر   آیکان عصایش را به مبل تکیه

دانستم نیمی از قدرت آیکان متعلق به آن روی آن نشسته بود و می

سنگ است، دیدن آینده و حتی دست بردن در آن کاری بود که برای  

آیکان مانند نفس کشیدن راحت بود اما، چه بسا که هر عملی یک  

  .العمل در پی داشتعکس 

 .گیری عشق داری لجوجانه تصمیم می  کیان، تو به خاطر -

خاطر عشق؟ من و لنا حتی فرصتی برای آشنایی ابرو باال انداختم، به

ای درست با هم را نداشتیم و اگر آیکان به هویت و جفت بودن ما اشاره

دانست من چه زمانی به کششی که نسبت به لنا داشتم  کرد خدا مینمی

 ...ها و شاید هرگزسال دادم، شاید پس از تن می 

کنی من چنین شخصی منظورت چیه بخاطر عشق؟ واقعا فکر می  -

 هستم؟

آشام اصلی نه قطعاً، چون در این صورت به عنوان یکی از هفت خون -

 .شدی کیان، اما موضوعی هست که باید بهش پرداخته بشهتبدیل نمی
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بر روی  بی کالم به او چشم دوختم تا حرفش را کامل کند که دستی 

موهای بلند و سفیدش کشید و آنها را دوباره عقب راند. موهای سفیدش 

 :مانند یک موج به عقب پرتاب شد و صدای آیکان در سرم پخش شد 

ی تو چیز دلیل تو برای جنگ با شاهین خالص نیست کیان، وظیفه  -

ای مقدر شده و تو داری با خواسته هایی بیهوده مسیر خودت رو دیگه

 .دی تغییر می

ی من بیهوده بود که شدم، کدام خواسته ی منظورش نمیچرا متوجه

گونه برایم نطق حال آیکان در مقابل نیمی از افراد زیر دست من این

 کرد؟ می 

خاطر این که اون  خوای با شاهین وارد جنگ بشی کیان، نه به تو می -

ه کنه. یا حتی بخاطر اون تراشه کهای سیاه رو رهبری میآشامخون

جنگی چون اون مرد روزی به لنا آسیب  دونی، تو می هیچی راجبش نمی

  .جنگی تا انتقام بگیری زده، می 

خشک شدم، تمام افکار من در این چند روز در سرم فریاد انتقام  

آشام ها را بر پای سرکوبی خونکشیدند و من چه احمقانه تمام آنمی 

خواستم جنگی را شروع نوشتم، حق با آیکان بود من می های سیاه می 
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کنم که نیمی از آن مرتبط به لنا بود اما، کجای این کار اشتباه بود.  

جنگ برای کسی که پس از سالیان سال برایم عزیز شده بود و عزیز 

های آشامماند. یا سرکوبی و نابودی کسی که عامل اصلی رشد خونمی 

من   سیاه بود. دو هدفی که هر دویشان به یک نفر ختم میشد.

  .خواستم با یک تیر دو نشان بزنممی 

کجای کار من اشتباهِ آیکان، هر دو هدف من به نابودی شاهین ختم   -

ی اصلی این بازیه. پس برای نابودی  میشه، من مطمئنم شاهین مهره 

  .کنماون تعلل نمی

اش کشید و ابرو باال انداخت و چشمانش را ریز کرد، دستی بر چانه

 :باال رفت صدایش زمزمه وار

 قدر مطمئنی کیان؟ چی فهمیدی که به این نتیجه رسیدی؟ از کجا آن -

 :کردپوزخندی زدم، همین حرکات او من را بیشتر از قبل مطمئن می 

ی اصلی نبود تو حتی سر نابود کردن  مطمئنم چون، اگه شاهین مهره  -

گفتی فرد اشتباهی رو کردی، تنها می یا نکردن اون با من بحث نمی 

جایی تا من رو درست جایی آیکان، اینانتخاب کردم اما االن، تو این

 !برای نابودی شاهین راهنمایی کنی، غیر از اینه؟
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هایم تکان داد. تحسین در  ای کرد و سرش را به تایید حرفخنده 

چشمانش نشست و دستش را بر روی چوب بلوط عصایش کشید، نوک  

کرد، خدا د برایم دهان کجی می تیز عصا که بر روی فرش گرد نشسته بو

ی این عصا و به دست آیکان آشام به وسیله دانست تا کنون چند خونمی 

دانستم این عصا هیچ وقت برای من تیز نشده  کشته شده بودند اما می 

  .بود

کامال درسته کیان، تو اولین نفری هستی که به خوبی عادات و رفتار   -

طور ی من تحسین برانگیزه. اما همونمن رو شناختی و باید بگم این برا

های تو سپرده تونی با هدفی غیر از هدفی که به دست که گفتم، تو نمی

  .شده به جنگ شاهین بری 

چشم بستم و در فکر فرو رفتم، این حرف آیکان به این معنا بود که باید  

انداختم. اما قسمت خوب ماجرا فکر انتقام از شاهین را از سرم بیرون می

  .شدجا بود که او به هر حال به دستان من کشته می آن

 :با کالمی که آیکان بر زبان آورد چشمانم را گشودم

  .پرنسس باالخره بیدار شد -
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سرم را به سمت اتاق چرخاندم که همان لحظه صدای چرخش قفل  

درب بلند شد و درب گشوده شد. نگاهم به چشمان ترسیده و منتظر لنا  

کشید. دستش را پایین  را بر روی گیجگاهش می افتاد که دستش  

ی غرق در بار نگاهمان در هم گره خورد. لبخندی به چهرهانداخت و این

  .فکرش زدم و آرام از جایم برخاستم

هایش را به سمتم برداشت و نگاه من بر روی خاکی افتاد که از قدم

 .هایش نشسته بودهمان خانه بر روی لباس

ش بر روی آیکان قفل شد، لب گزید و سرش را زیر  به ما رسید و نگاه

انداخت و آرام سالم کرد. آیکان لبخندی زد و من قدم آخر را به سمت 

لنا برداشتم. او را به سمت خودم چرخاندم و نگاهم را به چشمان 

  .متعجبش دوختم 

ای با خیال از های نحیفش حلقه شد و لحظههایم بر دور شانه دست

  .خود لرزیدمدست دادن او به  

 حالت خوبه؟ -

سرش را به تایید تکان داد و قدمی به عقب برداشت تا از حصار دستانم  

 :خارج شود و نگاهش را به آیکان دوخت
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 .من توی اون گوی، یه... یه چیزی دیدم -

جا گویی ندیده  کرد؟ من آنابرو باال انداختم، از کدام گوی صحبت می 

 .بودم

ای زد و لنا را به نشستن دعوت کرد، به  اره آیکان به صندلی کنارش اش

اش جای دادم و چشم به  سمت لنا رفتم و خودم را بر روی مبل کناری 

  .هایش دوختملب

منتظر نگاهش کردم که چشمانش را بست و دستش را بر روی زخمی 

که بر روی گردنش بود کشید و انگشتش به دنبال رد زخم تا روی سینه  

  .اش پایین آمد

خوام برسم تا بتونم مهران گفته بودی، من باید به جوابی که می به  -

 برای جنگی که در آینده رخ میده به درستی تصمیم بگیرم؟

لنا سوالی نگاهش را به آیکان دوخت که آیکان سرش را به تایید تکان 

داد، اشک در چشمان لنا نشست و من منتظر فرو آمدن یک قطره از 

  .زمان را بر هم بدوزمهایش بودم تا زمین و اشک
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هایش، زیر چشمش کشید و بزاقش را فرو  دستش را قبل از ریختن اشک

 :داد

من به جوابم رسیدم، چیزی رو دیدم که مطمئن نیستم حقیقت داشته  -

یا نه اما، دردش رو احساس کردم، غمی که در اون لحظه همراهم بود و 

  .ای داشتم رو حس کردمنگرانی که برای فرد دیگه

ابرو در هم کشیدم، برای دیگری نگران بود؟ تمام وجودم گوش شده بود 

ی کالم لنا نشسته بودم که آیکان دستش را باال گرفت و و به انتظار ادامه

  .ی سخنش منع کرداو را از ادامه

لنا دوباره لب گزید و در سکوت خیره به آیکان نشست، من اما منتظر 

دیده بود و مطمئن بودم آیکان  شنیدن بودن، شنیدن چیزی که لنا

  .دانستحتی قبل از لنا آن را می

دیدن اون صحنه ها، هر چند دردناک اما، برای تو الزم بود لنا. الزم  -

  .خوای بود تا بتونی درست انتخاب کنی، تو باید بفهمی دقیقا چی می 

لنا پوزخندی زد و سرش را بین دستانش گرفت، نگاهش را به فرش زیر  

 :ش دوخت و آرام زمزمه کردپاهای
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با تمام دردی که از اون صحنه و اتفاق در سینه داشتم اما، باز هم به   -

 .کردمطرز احمقانه ای عشق رو توی قلبم احساس می

توانستم حتی لبخند بزنم از  آیکان خپدید، بلند و کش دار. ولی من نمی 

  .کردمی کردم و همین من را عصبی  حرف های آنها چیزی درک نمی

 خواد به من بگه اینجا چه خبره یا نه؟کسی می  -

نگاه آیکان به سمتم چرخید اما لنا هیچ تغییری در وضعیتش ایجاد 

 :نکرد

هر کدوم از شما دو نفر باید تصمیم بگیرید کیان، تو باید بفهمی بین   -

هدفت و عشقت کدوم بر دیگری برتری داره و واال تره. درست همینطور 

  .همید در جنگی که پیش رو دارید چه تصمیمی عاقالنه ترهکه لنا ف 

ی ما دوخت، غمی که آیکان از جایش برخواست و نگاهش را به هر دو

 .کردسعی در پنهان کردن آن پشت لبخندش داشت برایم دهان کجا می

عصایش را به دست گرفت و به دست لنا رفت، دستش را به سمت لنا  

  .میان انگشتانش گرفت دراز کرد و آرام دست او را
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از جایم برخواستم که آیکان عصای دستش را سه بار بر روی زمین 

کوبید و نوری آبی رنگ دور تا دور هر دوی آنها پیچید و خانه را روشن  

  .کرد

از شدت نور چشمانم را بستم و با احساس عادی شدن همه جا فوراً به 

بود و نگاهش را به  جای قبلی آنها چشم دوختم. لنا سر پا ایستاده

  .چشمان طوسی رنگ آیکان دوخته بود

ی آن  اینبار آیکان سر خم کرد و چیزی کنار گوش لنا پچ زد که متوجه 

 :نشدم، اما حرکت لب های لنا را به راحتی تشخیص دادم

 .ازت ممنونم -

دادند.  آیکان چه کاری کرده بود، چرا کارهایشان را برایم توضیح نمی

 :سمتم آمد و صدایش آرام بلند شدآیکان به 

بهترین و واال ترین رو انتخاب کن کیان، فراموش نکن برای چه کاری   -

 .برگزیده شدی 
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دانستم تنها توانستم سرم را به تایید تکان بدهم و سکوت کنم. می 

ی اول خواست از بین هدفم و لنا، گزینه . او میمعنای این کلمه چه بود

 .کردم؟ باید انتخاب میی من چه بودواستهرا انتخاب کنم. اما خ

قدر وسیع و پیچیده  ی رفتن آیکان نشده بودم، افکارم آنحتی متوجه 

ها گیر افتاده بودم و راهی برای خالصی پیدا شده بودند که در میان آن

  .کردمنمی

 :هایم را بر روی چشمانم کشیدم که صدای مهران در گوشم پیچیددست

 .رئیس -

هایم در هم  اش اخمکردم و با دیدن پشیمانی و غم در چهره  سر بلند

گاه  توانستم به مهران مانند قبل اعتماد کنم، او هیچشد، دیگر نمی 

  .برایش گران تمام شده بود کاری کرد اما این پنهان خیانت نمی 

آمد چه پاسخی برای من داشت؟ اصالً مینو از اگر بالیی بر سر لنا می 

ن دادن آینده و تصمیم گیری به لنا چه چیزی طلب ها برای نشاآن

 کرده بود؟

 :ای به سمتم گرفتپوزخندی زدم و نگاهم را گرفتم که برگه 
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تر برام حلش کنن و امروز های تیم خواهش کرده بودم که سریعاز بچه -

 :آرشام این مدارک رو ارسال کرده

هی اطالعات ها بود و گاآرشام مسئول تبادالت ما در بین باقی گروه 

  .کردرسید را برایمان مخابره می مهمی که به گوشش می 

کاغذها را از دست مهران بیرون کشیدم و نگاهم به نام تراشه درست در 

عنوان مطالب افتاد. مسلماً این تنها چیزی بود که در میان تمام 

توانست من را از فکر مشکالت خارج کرده و به  ام می های ذهنیگرفتاری 

 .ن مجاب کندخواند

بردم و های شیوا پی می با خواندن هر بند از کلمات بیشتر به حرف 

شدم. این تراشه بیش از حد بیشتر برای دانستن ادامه ماجرا کنجکاو می 

انتظار من پیچیده بود. با انتقال طوالنی مدت خون را به رنگ سیاه  

نست تنها  تواها را در دست دارد میداد و شخصی که کنترل آنتغییر می 

با وارد کردن یک کد تمام افرادی که به شکلی این تراشه را در بدن خود 

کنند وادار به انجام کاری کند. فرد میزبان هیچ توانی برای حمل می

های کنترل اعمال و کارهایش از خود ندارد و تمام کارها به فرمان 

  .گرددشخص اول بازمی
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تر .ای افراد و تبدیل راحتتغییر رنگ خون برای از بین رفتن دی.ان

  .نماستهای انسانها به رباتآن

 بر  ضربه چندین  شد. کلماتی که خوانده بودم در مغزم گنجانده نمی 

 :کردم زمزمه آرام و زدم امپیشانی 

باید یه راهی پیدا کنم. اون عوضی معلوم نیست تا به اآلن چند نفر رو  -

 .آشام؟ هیچی معلوم نیستآلوده کرده، چند تا انسان، چند تا خون

 شده کیان؟ چی -

به سمت صدا چرخیدم نگاهم در چشمان منتظر لنا افتاد. لبخندی 

جان زد و به سمتم آمد. جایی درست کنارم نشست و سرش را به بی 

 :بازویم تکیه داد

 تصمیمت چیه؟ انتخاب کردی؟  -

که خیال مردی خیال شوم، بی توانستم بی با خواندن این مدارک نمی

ممکن بود روزی تمام دنیا را درگیر یک طمع کند و برای قدرت دست  

توانستم بیش از این به او فرستی برای پیشروی  به هر کاری بزند. نمی

 .بدهم
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ی اصلی این خوام شاهین رو نابود کنم. حاال که فهمیدم اون مهرهمی -

 .تونم اجازه بدم به راحتی از دستم در برهبازیه، نمی 

ند کوچکی زد و دستش را بر روی دستم کشید و انگشتانش را لنا لبخ

 :ها را فشردبین انگشتانم پیچید و محکم آن

 .این بهترین انتخابه کیان، باور کن -

اش افتاد، با  سرش را از من فاصله داد و نگاهم در چشمان به نم نشسته 

اش را گرفتم و سرش را به سمت خودم برگرداندم.  دست دیگرم چانه

هایش بیرون ی اشک از بین مژه اهمان در هم گره خورد و اولین قطره نگ

  .دوید

 .ی انگشت گرفتماخم کردم و آرام اشکش را با گوشه

 چی باعث شده که گریه کنی لنا؟ چرا چیزی به من نمیگی؟  -

ریخت و لنا با صدایی دورگه درپی از چشمانش بیروت میهایش پیاشک

 :لب به سخن گشود

باور کن کیان؛ این ندونستن برات بهتره. هر چه کمتر راجع به چیزی   -

 .گیری که من دیدم بدونی، بهتر تصمیم می 
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خواستم او را به اجبار محکوم به  چشم بستم و دیگر چیزی نگفتم. نمی

  .گفتخواست تا برایم می لب گشودن کنم. باید خودش می

 :نگاهم را در اطراف چرخاندم

 مهران کجاست؟ پس  -

لنا به سمت اشاره کرد و نگاه من به مهران افتاد که در تراس ایستاده 

هایم را ها دوخته بود. از جایم برخاستم و قدم بود و چشم به دوردست

  .کردمآرام به سمت تراس برداشتم. باید با مهران صحبت می 

شده  درب تراس را گشودم که به سمتم چرخید و با دیدن من شوکه 

ی یک قدم کنارش ایستادم. به جایی ف ایستاد. جلوتر رفتم و با فاصلهصا

 :که مهران قبالً چشم دوخته بود خیره شدم و زمزمه کردم

کاری رو کردی که اصالً انتظار نداشتم، بهت اعتماد دارم اما دیگه این  -

ای که مچاله کرده باشی و بعد  صفحه از اعتمادم صاف نیست، مثل برگه 

ا دست صافش کنی. پر شده از چین و چروک. برای بار آخر  سعی کنی ب

  .کنم پس نذار ازت دست بکشم مهرانبهت اعتماد می 
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لبخندی بزرگ بر لب نشاند و دستش را برای به آغوش کشیدنم از هم  

 :گشود که قدمی عقب برداشتم و حرفم را ادامه دادم

ها خبر بده، باید . به انجمن و باقی گروهخوام به شاهین حمله کنم می -

هایی طور ممکنه گروه ها هستن، همین بفهمیم چه کسانی با ما یا بر علیه 

  .ی جزئیات رو بهم خبر بدهطرف اعالم کنن، همهخودشون رو بی

مهران چشمی گفت و با ذوقی که در چهره و نگاهش هویدا بود از من  

 :دور شد. چشمانم را بستم و آرام زمزمه کردم

 .شروع میشهبازی داره  -

های دیگر بودم. منتظر آمدن مهران با خبر همکاری و دشمنی گروه

مطمئنا بودند افرادی که برای داشتن قدرت بیشتر و برتری به سمت 

 .شناختمها را قبل از حمله میشدند و من باید آنشاهین کشیده می

شد برای چنین موضوع مهمی ریسک کرد و باید از همه نظر برای  نمی

شدیم. افراد زیادی کامال آماده بودند و باقی هم باید تا له آماده می مقاب

  .رساندندزمان شروع این جنگ خودشان را به سطح بقیه می
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ای تراس دوخته بودم و در افکارم غرق بودم مه  نگاهم را به درب شیشه 

 :صدای لنا در گوشم پیچید

 گردیم پایگاه؟چرا بر نمی -

قدر امن نیست که با خیال  ئن باشم، پایگاه اِنباید از امنیت تو مطم -

  .راحت تنهات بذارم

هایش را به شکل صدای پوزخندش نگاهم را به سمتش چرخاند، لب

  .پوزخندی کش داده بود و نگاهش را به جایی نامعلوم دوخته بود

 زنی؟چرا پوزخند می -

 :باألخره نگاهم کرد، غم در عمق چشمانش نشسته بود

د و بدتر بدتر رو انتخاب کردی. حق داشتی کیان! ولی دیگه  تو بین ب  -

به فکر امنیت من نباش. چون دقیقاً وقتی این تصمیم رو گرفتی همه 

  .چیز خراب شد مخصوصاً امنیتی که داشتیم

شد کرد. باید به حرفی برای گفتن نداشتم حق با او بود اما چه می

ین مدت تعداد دادم که قدرت دست او نیست، اشاهین نشان می 
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های سیاه بیش از حد باال رفته بود و من باید جلوی این ماجرا آشامخون

  .گرفتمرا می

پوشی کنم اون هم تونم از این ماجرا چشممن انتخاب شدم لنا، نمی -

 .زمانی که برای برقراری تعادل و صلح برگزیده شدم 

کیان،  پس باید عواقب همه این تصمیمات و اهدافت رو قبول کنی -

 .تونی همه چیز رو با هم داشته باشینمی

کردم، من از گفت و من این را بهتر از خود او درک می درست می 

انسانیت گذشته بودم، از عشق گذشته بودم، از آرامش و حال داشتم از 

دادم اتفاقی برایش پیش  گذشتم تا به هدفم برسم! اما اجازه نمیاو می

  .بیاید

 ...من مواظبتم. اجازه نمیدم دونم لنا ولیمی -

با گشوده شدن درب تراس سکوت کردم. به سمت تراس چرخیدم و 

 .ی مهران افتادی رنگ پریدهنگاهم به چهره 
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مهران داخل آمد و نگاهش بین من و لنا چرخید، لبش را گزید و 

ی سؤال تکان دادم که سر  نگاهش را به چشمانم دوخت. سرم را به نشانه 

  .خت و دستی بر روی چشمانش کشیدبه زیر اندا

 شد؟بگو مهران نتیجه چی -

باألخره مستقیم نگاهم کرد. سرش را آرام به طرفین تکان داد و زمزمه 

 :کرد

 .هایی که موافقتشون رو اعالم کردن آیکان و شاهرخ بودنتنها گروه -

 :لنا متعجب و سوالی سر بلند کرد اما از او پیشی گرفتم و زمزمه کردم

و چهار گروه دیگه چی گفتن؟ وقتی همراه ما نیستن یعنی با دشمن  -

 همدستن؟ 

طرفی کردن. از سمت انجمن هم  های باقی مونده اعالم بی تمام گروه -

ها آشامای رسیده که بنا به همراهی نکردن جمع بیشتری از خوننامه 

انجمن دخالتی نخواهد داشت اما در صورت نیاز ممکنه بهمون کمک 

  .کنن
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پوزخندی زدم. باز هم در زمان مشکالت انجمن خودش را عقب کشیده  

ها بودند  شدیم، آنبود. باز هم خبری از حمایت نبود اما اگر ما پیروز می 

 .کردندکه خودشان را در پیروزی دخیل می 

خوبه، به همه بگو توی این هفته آماده باش باشن. ممکنه هر لحظه از  -

ها شته باشیم. حاال که موضوع جنگ به گروهسمت گروه شاهین حمله دا

  .و انجمن مخابره شده بعیده این خبر به گوش شاهین نرسه

  .اش را از جیبش بیرون کشیدمهران چشمی گفت و گوشی 

صدای صحبتش را با آیهان شنیدم و نگاهم را از او گرفتم. لنا آرام از 

 :یچیداش در گوشم پ گونه جایش برخاست و صدای آرام و زمزمه

خواد به  شاهرخ چرا قبول کرده بر علیه برادرش بجنگه؟ چرا می -

 شاهین پشت کنه؟

این برای من هم سؤال بود اما حال که لنا نیز آن را بیان کرده بود بیش  

از پیش برایم سؤال برانگیز شده بود. با خاتمه یافتن تماس مهران اما  

متوجه شدم که مخاطب او مهران بار حرفش را بلند بر زبان آورد و این

 :بود
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خواد با برادرش بجنگه؟ چرا قبول کرده قدمی برای چرا شاهرخ می -

 نابودی شاهین برداره؟ 

 .دونم اما شاهرخ خواسته تا... تا اگه کیان اجازه بده، تو رو بیینهنمی -

سکوت در فضا حاکم شد و دو جفت چشم منتظر به من دوخته شد. من  

شناختم. مردی که برای لنا هر کاری کرده بود خوب می  شاهرخ را خیلی

ها پیش لنا را به اختیار زد سال و اگر آیکان حرفی از جفت او نمی

ها بود برایم رنگی نداشت.  آورد. حنای شاهرخ مدتخودش در می

  .پوزخندی زدم و نگاهم را به لنا دوختم

این موضوع را به  ای به قبول این درخواست نداشتم امابا این که عالقه 

 .کردلنا سپردم، خود او بود که باید انتخاب می

این موضوع و این دیدار چیزی نیست که من براش تصمیم بگیرم، لنا   -

  .خودش باید انتخاب کنه

 :لنا لبخندی زد و مهران آرام گفت 

 خب لنا، به شاهرخ چی بگم؟ -
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نوز بر روی لنا نگاهش را کمی بر رویم نگه داشت و با لبخندی که ه

 :هایش جا خشک کرده بود لب زدلب

 ...بینمشبگو که می  -

های من مشت شد، اما حرف بعدی که از میان  سکوت کرد و دست

هایش بیرون دوید مانند آبی بود که بر روی آتش قلبم ریخته شد و لب

 :هایم دعوت داد؛ حرفی که لبخند را به لب آن را خاموش کرد

 .ا با حضور کیانبینمش امبگو که می  -

هایش بیرون آمد. لنا به سمتم  ای آرام از لبای کرد و باشهمهران خنده 

ای کرد و سرش را زیر  هایم خندهچرخید و با دیدن لبخند بر روی لب 

  .انداخت

*** 

 «لنا»

به مردی که به همراه مهران داخل آمد چشم دوختم. همان بود؛ همان 

. نگاهش  زرگ در او ایجاد شده بودچهره، همان لبخند اما یک تغییر ب

  .نگاه همان شاهرخ قبلی نبود
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دیدم. سرش را بلند  شاید هم من تغییر کرده بودم و او را مانند قبل نمی

هایش را از هم گشود و به کرد و با دیدنم لبخندش شکوفا شد، دست 

 .سمتم آمد

ایجاد بر قدمی به عقب برداشتم و خودم را از حصاری که دستانش قصد 

دور بدنم داشتند بیرون کشیدم. ابرو باال انداخت. احساس بدی در  

کردم شباهتی  مان ایجاد شده بود. لبخندی زدم که حتی گمان نمیمیان 

  .به لبخند داشته باشد

اش دوخته دستم را به سمتش دراز کردم و نگاهم به انگشتان کشیده 

ان رفتم و کنارش شد که دستم را فشرد و پوزخندی زد. به سمت کی

 :ای زدم و آرام زمزمه کردمرویی اشارهنشستم، به مبل روبه

  .بیا بشین شاهرخ؛ خیلی وقت نداریم -

شاهرخ قدمی به جلو برداشت و دستش را مقابل کیان دراز کرد. 

ی هایشان در هم گره شد و نگاهشان به هم دوخته شد. با اشاره دست

 .به من دوخت کیان شاهرخ آرام نشست و نگاهش را

؟ همه چی شده که قبول کردی توی این نبرد با ما باشی شاهرخ  -

 دونن تو و شاهین برادرین پس چرا؟می 
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  .هایش را در هم قالب کردشاهرخ ابرو باال انداخت و دست

شاهین بیش از حد داره پیش میره و این کارش اون رو حتی به چشم  -

لوی اون رو بگیره و این شخص من هم خار کرده. باید یکی باشه که ج

تونم کمکی برای شما باشم، من بهتر از هر قطعاً من نیستم ولی می 

  .شناسمکسی شاهین رو می 

 :کیان سرش را به تأیید تکان داد و لبخند زد

شناسی اما این موضوع درسته! تو بهتر از هر کسی شاهین رو می  -

  .کنهراجب اون هم صدق می 

 :داد و زمزمه کردشاهرخ سرش را تکان 

طور وارد بشید؟ اصالً خبر دارید تون برای حمله چیه؟ قراره چهنقشه -

 شاهین کجاست؟ 

ها چیزی نبود که من از منتظر به کیان چشم دوختم، این سؤال 

پاسخشان اطالعی داشته باشم. کیان لبخند کوچکی زد و نگاهش را به 

 :من دوخت
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خواستی لنا رو ال بگو برای چی می فهمم. حادونم اما به زودی مینمی -

 ببینی؟ 

هایشان باال گرفته بود و در  وگو من تنها شنونده بودم. حرفدر این گفت

بحث این جنگ نامعلوم فرو رفته بودند. ترس از آینده برای اولین بار 

  .ها دوباره به جانم افتاده بودپس از مدت

ترین ترس را  زرگ دانستم و حال همین شخص بکیان را مرکز آرامش می 

  .برایم ساخته بود

دوختم، با هر کالمشان  دستانم را در هم پیچیدم و چشم به هر دو

کردم. هایشان فکر می دادم و به حرفنگاهم را از یکی به دیگری می

های کیان  زد و کیان حرف از منطق، حرفشاهرخ حرف از شناخت می 

  .ط کیان ردهای شاهرخ توسشد و حرفتوسط شاهرخ تکذیب می 

باید اول از همه بفهمیم شاهین چند نفر توی گروهش داره. ما سه  -

  .گروهیم و بیشترین عضو مال گروه آیکانه

 :شاهرخ حرف کیان را تأیید کرد و آرام زمزمه کرد
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فهمیدن جای شاهین و تعداد افراد و به من بسپار، ولی یه چیزی رو  -

ذاری باید پی همه چیز رو اه میفراموش نکن کیان، وقتی قدم توی این ر

  .به تنت بزنی

ترس به دلم افتاد و لرزی را میهمان تمام بدنم کرد، لرزش دستانم را با  

ی حرف شاهرخ چشمانم را سیاه  مشت کردنشان کنترل کردم. که ادامه

 :کرد

زنه برادر من، برای کشتن تو و گرفتن قدرت دست به هر کاری می  -

ای از  رگ یا کوچیک بترس، از هر کسی که کینه کیان، از هر دشمنی بز

تو به دل داره بترس کیان چون شاهین خوب بلده هر کسی رو مجاب 

 .کنه و به راه خودش بکشه

اش کیان در فکر فرو رفت و نگاهش را به زمین دوخت، اخم بر چهره 

هایش را مشت کرد. او در سکوت فرو رفت و چشمان من  نشست و دست 

  .دوخته شدو شاهرخ به هم  

ای زد، نگاهم را به کیان اش اشارهلبخندی زد و با چشم به مبل کناری 

دوختم و با دیدن او که در افکارش غرق شده بود از جایم برخاستم. آرام 
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اش جای گرفتم. شاهرخ دوباره  به سمتش رفتم و بر روی مبل کناری 

  .خواستن های پر از محبت و پر ازکرد. همان چشممانند قبل نگاهم می 

خواستنی که از همان ابتدا برایم ترسناک بود ولی در مقابله با شاهین به  

 .رسیددادم می

ام را در میان انگشتانش  دستش را به سمتم آورد و دستان به هم پیچیده 

 :گرفت

خوشحالم که باألخره بعد از این همه سال به مردی که دنبالش بودی   -

کردم ی متعجب شدم، فکر می رسیدی، وقتی خبرها رو شنیدم خیل

ای که مقدر شده بود رو نادیده بگیری و زندگی جا تا آینده اومدی این

 ...جدیدی شروع کنی اما گویا

 :ی حرفش را کامل کردممیان کالمش پریدم و ادامه

  .کردماما با پای خودم اومدم تو دل چیزی که تمام مدت ازش فرار می -

دستم را رها کرد. موهای بلندش را عقب راند  ی شاهرخ بلند شد و خنده 

 :و کنار گوشم زمزمه کرد
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بینم که یه برات ناراحت بودم که من و از دست دادی، ولی حاال می -

 .تر از من پیدا کردی جذاب

ای کردم و با مشت بر بازویش چشمکی زد و سرش را عقب کشید، خنده 

زه حضور کیان را به کوبیدم. سنگینی نگاهی من را به خودم آورد و تا

  .خاطر آوردم

های در هم و دستانی  لب گزیدم و نگاهم را به کیان دوختم که با اخم

  .مشت شده نگاه به ما دوخته بود

ای کرد و از ی کیان بر روی ما سرفهشاهرخ با دیدن چشمان خیره

 .جایش برخاست

من    تا فردا جای شاهین و تعداد افرادش رو بهت اطالع میدم. گروه -

برای کمک آماده هستن و هر وقت که بگی برای همکاری بهت ملحق 

  .شیممی 

کیان تنها سرش را تکان داد و نگاهش را از من جدا نکرد. بزاق دهانم را  

فرو دادم و چشمانم را از او گرفتم، نگاهم را به زمین دوختم و لعنتی بر  

 .خودم فرستادم
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برخاست، به سمتم آمد و  با خروج شاهرخ از خانه کیان از جایش  

دستش را باال آورد، چیزی را بر دور مچ دستم پیچید و محکم بند آن را 

ای از فشار دست کیان بر دور مچم کردم که دستش را پس  کشید. ناله 

 .کشید

جا جا تمرین کن، تا روزی که این جنگ شروع بشه باید همینهمین -

تونم تمام مدت کنارت نمی  تونم اجازه بدم برگردی پایگاه وبمونی. نمی 

 !تونی از پس خودت بر بیای بمونم پس باید مطمئن باشم می 

تر کردم و این نگرانی برایم شیرین بود، اما شیریناش را درک مینگرانی 

ماند و این دقایق باقی مانده را در کنارم  شد اگر خودش هم کنارم می می 

  .گذراندمی 

خبر داشتم و دلم با او بودن را طلب   رو داشتیمای که پیش من از آینده 

مانده را به ترس از آینده بگذرانم و باید خواستم وقت باقی کرد. نمیمی 

  .کردم تا بتوانم این ترس را سرکوب کنمکیان را کنارم احساس می

 .از پس خودم بر میام، نگران من نباش -
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در هایش را به سمت درب تراس برداشت. هوا ای گفت و قدم"خوبه"

آمدم با این تنهایی. مدت حال تاریک شدن بود و من باید کنار می 

  .زیادی نمانده بود و قرار نبود این احساس تنهایی زیادی طوالنی شود

ای از سالن قرار گرفته بود، رفتم و ی قدی که در گوشهبه سمت آیینه 

  .های پیراهنم را گشودمآرام دکمه -آرام

کرد و پوزخندی زدم. هیچ چیزی تغییر نمی نگاهم بر روی رد زخم افتاد

آشام شده بودم تغییر نکرده بود. حتی زمانی که تمام حتی وقتی خون 

عمر در حال دویدن و نرسیدن بودم. در تمام مدت دور خودم  

که، آینده ته طناب چرخیدم و خیال دور شدن داشتم غافل از اینمی 

رفته بود و قصد رهایی داری که برایم پیچیده بود را محکم در دست گ

 .کردنداشت. طنابی که عجیب بر دور گردنم سنگینی می

روح کرد بود، احساس ای سرد و بیخروج کیان خانه را مانند سرد خانه

آمدند و همه قصد جانم را  ها و دیوارها به سمتم می کردم تمام وسیلهمی 

 .دادمی داشتند. دانستن علت این جای زخم بر روی بدنم ذهنم را آزار

چنین خودم را در منجالب ماندم و اینای کاش منتظر رسیدن آینده می

توانستم لب از لب باز  دانستم و نمیکردم. می دانستن حقیقت گرفتار نمی 
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زد. اگر کنم. این درست همان قدرت پنهانی بود که آن الف دم می

ه چیز خواستم زبان باز کنم و اتفاقات را برای کسی بازگو کنم، هممی 

توانستم راجع به این ماجرا لب بزنم که شد. تنها وقتی می خراب می

  .شخص مقابل از همه چیز خبر داشته باشد

ها رفتم، شاید دیدن اطراف کمی ذهنم را پوفی کشیدم و به سمت اتاق

  .دادکرد و من را از این سردرگمی نجات می آرام می

ها و تابلو که بر روی دیوارهدرب اولین اتاق را گشودم و با دیدن صدها 

ام به لبخندی شکوفا شد. نگاهم را در اطرافم زمین قرار گرفته بود چهره 

های سفید خندان به سمتشان رفتم. از میان چرخاندم و با دیدن بوم 

جا بود یکی را در دست گرفتم و به سمت پایه  ابعاد متفاوتی که آن

نظره بود را از پایه جدا کردم ی نیمه کاره که از یک محرکت کردم. تابلو

  .و بوم جدید را جایگزین کردم

مداد مشکی را در دست گرفتم و با بستن چشمانم و فکر به چیزی که 

 .خواستم بکشم اولین حرکت را برای ایجاد طرح زدممی 

بردم و هر بار یک خط به دستم را ماهرانه بر روی بوم باال و پایین می 

های طوالنی و  شد. این سال بوم افزوده می های کشیده شده بر روی خط
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گیرم شده بود، من را به نقاشی هایی که هر شب و روز گریبانتنهایی 

  .ماهر تبدیل کرده بود

ها را برای  های زیادی برای یادگیری داشتم و تمام این سال سال 

  کشیدم را خط آخرین   ام صرف کرده بودم.های مورد عالقهیادگیری کار

  .ا رها کردمر مداد و

ای که تعداد زیادی قلم در آن قرار گرفته بود رفتم و به سمت شیشه 

های اصلی زمینه را بر روی آن  پالت پالستیکی را در دست گرفتم و رنگ

مویی که از همان ابتدا نرمی و لطافتش چشمم را گرفته بود ریختم. قلم 

  .در دست گرفتم و در رنگ سفید فرو بردم

ی او را با لبخندی تصور کرد و من چهره م حرکت می قلمو بر روی بو

کردم. لبخندی که برای من بود، قلم را در آب فرو بردم و به آرامی به  می 

دستمال نم آن را گرفتم. رنگ های زرد و سفید و سرخ را با هم ترکیب  

کردم و رنگی متشابه رنگ پوست از آن ساختم. با هر حرکتی که به 

 .شدتر میرد لبخندم بزرگ کتکمیل اثرم کمک می

*** 
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به بومی که حال هیچ جای سفیدی نداشت چشم دوختم و لبخندم 

  .عمق گرفت

تصویری که حال مقابلم بود چیزی بود که در آرزوی آن را داشتم، من و  

 ...کیاشا در کنار هم با

ای از تصویر نوشتم و بوم  با صدای گشوده شدن درب فوراً نامم را گوشه 

ها تکیه دادم و از  که طرح روی آن دیده نشود به باقی بوم را به طوری 

 .اتاق بیرون زدم

دانستم چند ساعت گذشته بود اما این کار به بهترین نحو ممکن من  نمی

  .های ذهنم نجات داده بودرا از گرفتاری 

به سمت سالن اصلی بازگشتم و نگاهم به سیامک افتاد که بر روی مبل  

چرخاند. با دیدن زنان جام خون را در دستانش میسوتنشسته بود و 

  .خس افتاد -جام در دستانش احساس تشنگی کردم و گلویم به خس

هایم افزودم و خودم را به سیامک رساندم. با دیدن من  به سرعت قدم 

دستش را برای سالم دادن بلند کرد که جام را از میان انگشتانش بیرون 

ن آن را سر کشیدم، چشمانم را از لذت کشیدم و یک نفس مایع درو
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هایم نشسته بود بستم و زبانم را بر روی گرمی خونی که بر روی لب

  .کشیدم

گشودن چشمانم مصادف شد با دیدن نگاه متعجب و چشمان گرد 

 .ی سیامک که بر رویم دوخته شده بودشده 

  جام خالی را به دست سیامک که هنوز باال مانده بود دادم و به سمت

مبل رفتم، آرام نشستم و به سیامک که هنوز خشک شده بود و  

 :طور مانده بود نگاهی انداختمهمان

  جا؟ خیره، برای چی اومدی این -

خواد  گفت ممکنه مشکلی برات پیش بیاد و نمی کیان گفت بیام، می  -

  .خیلی تنها بمونی 

گاه هر  های گاه و بی سرم را تکان دادم و دیگری حرفی نزدم، این توجه

کرد، گرم به بودن مردی که قول داده چند کوچک بود اما دلم را گرم می

  .بود اتفاقی برایم نخواهد افتاد

جایی بیا یه کاری کنیم، از وقتی کیان رفته دارم توی حاال که این -

 .زنمخونه پرسه می 
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ای گفت و از جایش برخاست، به سمتم آمد و دستش را مقابلم باشه 

ی نگاهش کردم که لبخندی زد و اشاره کرد تا دستش را گرفت. سؤال

  .بگیرم

دست در دستش گذاشتم و از جایم برخاستم. به سمت تراس قدم  

برداشت و من به دنبالش کشیده شدم. وارد تراس شدیم و نگاهم بر روی  

هایی افتاد که در دور تا دور چیده شده بودند و فضا را دلنشین تر گلدان

  .کردندمی 

م توسط سیامک کشیده شد و در نهایت با ندیدن حرکتی از سمت دست

ای کنار درب من دستم را رها کرد و به سمت دستگاهی که در گوشه

  .قرار گرفته بود رفت

هنوز چند ثانیه نگذشته بود که صدای آرام موسیقی در فضا پیچید و 

سکوت حاکم را شکست، لبخندی زدم که سیامک به سمتم آمد و با  

 :اش را شکوفا کرده بود زمزمه کرددی که چهرهلبخن

 دید مادموازل؟افتخار یک دور رقص رو به بنده می  -

ی کوتاهی کردم و مانند سیامک که کمرش را خمیده کرده بود، خنده 

  .کمی پاهایم را خم کردم و دستم را در دستش گذاشتم
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ت  چشمکی برایم زد و من را به سمت خودش کشید، موسیقی ریتم گرف

  .های ما با هم هماهنگ و حرکاتمان یکی شدو همراه با آن بدن

چرخیدم. سیامک چرخیدم و میمانند پر در میان دستان سیامک می 

جا به  خواست کیان اینشک پارتنر عالی برای رقص بود اما دلم می بی 

هایی که انگشتانم را به اسارت گرفته بود و جای او ایستاده بود. دست 

  .بودهای کیان می شد باید دستبر روی کمرم کشیده می دستی که  

با صدای زمزمه سیامک از افکارم بیرون کشیده شدم و نگاهمان بر هم  

 :دوخته شد

بابت اون روز و اتفاقی که افتاد متأسفم، من به هیچ عنوان  -

جا بیش از همه برای من  خواستم آسیبی بهت بزنم. حضور تو ایننمی

ها دارم لبخندهای ون برای اولین بار در تمام این سال خوش آینده لنا چ

  .بینمکیان رو می 

اش حبس کرد. چرخی دورم  نفس عمیقی کشید و آن را کمی در سینه 

زد و با کشیدن دستم دوباره من را به آغوشش دعوت داد. دستم را بر 

 :اش گذاشتم و دست دیگرم دوباره میان انگشتانش اسیر شدروی شانه
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ی ما نیاز داریم. وقتی حال کیان خوب به بودنت نیاز داره، همه کیان  -

  .باشه تمام گروه حال خوبی دارن

  .نگاهش را مستقیم به چشم داد و ریتم آهنگ به آرامی کمتر شد

 .حال کیان فقط با تو خوبه لنا -

ای که سیامک به آسانی بر زبان آورد  چرخش آخر مصادف شد با جمله

درد بود. امیدی که در دلم جوانه زده بود خاکستر  اما برای من سراسر

اش بازگردد، به زندگی بدون...  شد. امیدوار بودم کیان بتواند به گذشته 

 .ها باد هوا بوداما این خیال 

هر دومان از حرکت ایستادیم. نفسی تازه کردم و دستی بر روی موهایم 

دستم را از دست   کشیدم، نگاهم را گرفتم و آرام قدمی به عقب برداشتم. 

 :سیامک بیرون کشیدم و لب زدم

خواد، تا روزی که قراره زندگی کنم  باید ببینیم زندگی برامون چی می -

  .از کیان دور نمیشم مطمئن باش

کردم تری گویا برای خودم زمزمه می چشمانم را بستم، با صدای آرام

 :گفتم 
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  .یب ببینهذارم آسکیان بیشتر از هر کسی برای من مهمه. نمی  -

چشمانم را گشودم و نگاهم با نگاه کیان یکی شد، لبخند زد که غمش را 

به رخم کشید. این روزها حال دل هیچ کداممان خوب نبود اما هر کدام 

  .خواستیم برای دیگری التیام باشیممی 

*** 

های جدید کیان چشم دوختم، همان لباس بود، همانی که در به لباس 

  .دیده بودمخاطرات آینده 

توانستم افکارم را نظم دهم. تمام فکرهای رسید و نمیخون به مغزم نمی

  .کردتر میپیچید و من را گیج این چند روز پشت سر هم در سرم می 

دستانم را باال آوردم و آخرین دکمه از پیراهن کیان را بستم. لبخندی 

  .زد و نگاهش را به آیینه دوخت

کردم اما ین را با دل و جانم احساس میآخرین لحظاتمان بود، ا

توانستم حرفی برای کیان بزنم. به سمتم بازگشت و صدای آرامش  نمی

 :روحم را نوازش کرد
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شاهرخ محل دقیق شاهین و برامون فرستاده، خودش هم با افرادش  -

 .ها مستقر شده تا وقتی که ما بگیم و بهمون ملحق بشههمون نزدیکی

ای را به زور از بین  "خوبه"زاق دهانم بلعیدم و بغضم را به همراه ب

  .هایم بیرون فرستادملب

چه شد و خیلی زودتر از آنها هم پیدا می ی باقی بچه به زودی سر و کله

رفتیم که هیچ پایان خوشی نداشت.  که فکرش را بکنم باید به جنگی می 

شاید در آمد. شد و این روزگار دلش به رحم می شاید هم یک به هزار می

شد و این بازی برایمان به خوبی تمام ی آخر روی دیگر سکه رو میثانیه 

  .شدمی 

دانست در نهایت چه دانست پایانمان چه بود. کسی چه میکسی چه می 

  .کرداش را بنا می کسی پرچم پیروزی 

ای که با صدای گشوده شدن درب آسانسور کیان پوفی کشید و با زمزمه 

در افکارم از گوشم دور مانده بود به سمت درب واحد   به خاطر فرو رفتن

  .رفت
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آمدند و هر یک بیش از تک افرادی که به نوبت داخل می -نگاهم به تک

دیگری برای این نبرد آماده بودند دوخته شد و پوزخندی بر روی  

  .هایم نشستلب

ای  دیگر راهی برای فرار نبود. سالیان سال در این زندگی به دنبال آینده 

ی بهتر دویده بودم و تقدیر مانند چرخ گردانی بود که من را به نقطه 

  .گرداندآغازم باز می 

خواستم آهسته بار میها کافی بود. این ها و نرسیدن دیگر این دویدن

خواستم قدم به قدم زندگی را احساس کنم و با  بار می حرکت کنم. این

  .دل و جان این هوا را استشمام کنم

 

رای رفتن آماده بودند اما من خیال دیگری در سر داشتم. احساس همه ب

ی کافی نفس نکشیدم، به اندازه به خورشید چشم کردم به اندازهمی 

ندوختم. به اندازه با کیان نبودم. عشق را کامل درک نکردم. لبخندهایم 

  .ام کافی بوددر طول زندگی 
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گ بودم که من را به خاطر ی کافی در زندگی اطرافیانم پررنآیا به اندازه

هایم مطمئن نبودم اما چه داشته باشند. از جواب هیچ یک از سؤال

  .شد کردمی 

بدون صحبتی با بقیه به سمت اتاقی که در این مدت برای من شده بود 

کردم. موهای کوتاهم را هایم را تعویض میقدم برداشتم. باید لباس

هایم را با لباسی  کشیدم. لباسدست کشیدم و پیراهنم را از تنم بیرون 

  .سر تا پا مشکی تعویض کردم و کالهی بر روی موهایم کشیدم

از اتاق بیرون رفتم و نگاهم با چند جفت چشم منتظر گره خورد که 

  .همه بر رویم دوخته شده بود

*** 

به کوه مقابلم چشم دوختم و عاری از هرگونه درخت و کامالً پوشیده از  

ای اش در از درختان سر به فلک کشیده کوه دامنه  سنگ بود. برخالف

بود که به نفع ما شده بود و جلوی دیده شدنمان را از باالی کوه 

  .گرفتمی 

سازی گروه ها بود و همه منتظر رسیدن شاهرخ و کیان درحال آماده

آیکان بودیم. در این میان تنها من بودم که از حال و هوای نبرد خارج  
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کردم که تا به امروز برایم پوچ و بیهوده تلقی  ی فکر می بودم و به دنیای

  .شدمی 

از باقی افراد گروه دور شدم و خودم را به دل جنگل سپردم. دستانم 

فهمیدم چرا به این حال  زد. نمی لرزید و بغض به گلویم چنگ میمی 

  .باختمگونه خودم را میدانستم چرا داشتم اینگرفتار شده بودم. نمی 

شد و من محو در یم بدون اختیار من به سمت جلو برداشته می هاقدم

  .دادهایی بودم که در سرم جوالن می صحنه 

این روزها دنیایم در افکارم خالصه شده بود و چیزی از دنیای اطرافم 

دیدم. با نشستن دستی بر دور کمرم لبخندی زدم، کیان بود که نمی

تا این حد به من نزدیک شود و توانست آمده بود. غیر از او چه کسی می 

  .گونه من را به آغوش بگیرداین

در میان دستانش چرخیدم و نگاهم با چشمان آبی رنگی گره خورد و  

ترس به جانم نشست، چشمانی درست همانند چشمان شاهین، نگاهش  

که تمام عمر از آن وحشت داشتم را برایم زنده کرد و صدای فریادم با  

 .دهانم در گلویم خفه شدنشستن دستش بر روی 
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ای محکم  ترسیده دست و پا زدم و سعی کردم خودم را آزاد کنم، ضربه 

با آرنج بر شکم فردی که پشت سرم ایستاده بود وارد کردم و دستم را 

  .برای گرفتن گردن شخص باال بردم

ی عقب کشید و باألخره توانستم به سمتش بچرخم. نگاهم به چهره 

 :دوخته شد و دستانش را برای تشویق من باال آوردخندان شاهرخ 

 !تر شدی؛ این خیلی عالیهآفرین! نسبت به قبل خیلی قوی  -

های این مدت با آیهان نتیجه داده بود و خیلی  دانستم تمرینخودم می

  .توانستم از پس خودم بر بیایمبهتر می 

 کنی؟ گروهت کجان؟کار می جا چیاین -

 :جا کشیدکه نگاهم را به آنبه سمتی اشاره زد 

جا خطرناکه تازه با گروهم رسیده بودم که زدی تو دل جنگل. این -

دونی که هیچی از ممکن بود به جای من شاهین بیاد سر وقتت. می 

  .شاهین بعید نیست

سرم را به تأیید تکان دادم و با کشیده شدن دستم به دنبالش به راه 

رد هم آمده بودند را دیدم و ابرو باال  افتادم. از دور افرادی را که گ



 

 

 WWW.98IA3.IR 284 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

کردم و این درحالی انداختم. تعدادمان بیش از چیزی بود که گمان می

  .بود که هنوز خبری از آیکان نشده بود

نگاهم به کیان افتاد که در رأس افراد ایستاده بود و با اخم به دستان 

را از ی من و شاهرخ چشم دوخته بود. سعی نکردم دستم گره خورده

  .دست شاهرخ جدا کنم

کرد. شاهرخ مستقیم خودش را به  این کار بدتر کیان را مشکوک می

 :که او حرفی بزند لب گشودکیان رساند و قبل از این

تونیم بدون طوری میباید منتظر رسیدن شب باشیم مگه نه کیان. این  -

  .ی ما بشن بهشون نزدیک بشیماین که متوجه 

گاهشون ها توان خروج از مخفیروشنایی و وقتی اون تونیم توی یا می -

  .رو ندارن از پشت سر خودمون رو بهشون برسونیم

به سمت صدا چرخیدم و نگاهم به آیکان افتاد. برخالف هر بار که او را 

دیده بودم این بار لباسی مشکی بر تن داشت و موهای بلندش را بافته  

هایی کوتاه  بخندی زد و با قدمل .اش انداخته بودبود و بر روی شانه

های منظم پشت  خودش را به ما رساند. افرادی که به ترتیب و در صف
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ها را توانستم حتی آنقدر زیاد بودند که نمی ایستادند آنسر آیکان می

 .آمدها کم می بشمارم و مطمئن بودم اعداد برای شمارش آن

*** 

 (کیان)

ی شوم که ن دادن به این قصه باألخره زمانش رسیده بود. زمان پایا

دادم و امروز همه شاهین آغازش کرده بود. باید به این بازی خاتمه می

 .شدچیز باید مشخص می 

های صدنفره تقسیم شده بودند و هر کس مسئولیت یک  افراد در گروه

های خودشان گروه را بر عهده گرفته بود. افراد برتر تیم آیکان به گروه

رفت که من  گونه پیش می همه چیز درست همان کردند ورهبری می

  .خواستممی 

به دستور آیکان و شاهرخ تمام افرادشان گوش به فرمان من ایستاده 

  .بودند و منتظر تا زمانی که من آغاز این نبرد را نوید دهم

به کوه مقابلم چشم دوختم و دست لنا را در دستم فشردم. دیدنش در 

م کرده بود اما اآلن زمان مناسبی نبود. بعد از کنار شاهرخ ذهنم را متالط

 .زدماین نبرد با او حرف می 
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زد، این دختر برای من بود و حضورش در کنار دیگری قلبم را آتش می

قدر دوسش دارم اما اآلن حتی زمانی برای آن  گفتم که چه باید به او می 

ی آرامی نداشتم. همه چیز را به بعد از نبردمان موکول کردم و با صدا

 :زمزمه کردم

 ای؟ آماده -

تنها سرش را تکان داد و چشمانش را بست، ترس را در وجودش 

اش بود را خواستم. دردی که در سینه کردم و این را نمیاحساس می

 .ترسیدمها میفهمیدم و از دلیل این دردها و ترسمی 

با من  اش از چه بود؟ چیزی که ندیده بود و گفت؟ نگرانی چرا چیزی نمی

در میان نگذاشته بود؟ یا چیز دیگری ذهنش را مشغول کرده بود و من  

 خبر نداشتم؟ 

به سمت آیکان چرخیدم و نگاهم را به او دوختم، چشمانم را به نشان 

تأیید بستم که عصایش را باال برد و در یک لحظه دیگر خبری از او و 

ترین . کوچک افرادش نبود. قرار بود در سکوت کامل جنگ را آغاز کنیم

  .ها را آگاه کندتوانست آنصدایی از سمت ما می 
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  آرام و چرخیدم شاهرخ  سمت به   توانستم این ریسک را قبول کنم.نمی

 :کردم زمزمه

زنن، به محض شنیدن تا چند دقیقه ی دیگه، شیپور جنگ رو می -

  .جا بشی. فراموش نکن شاهین برای منهخوام وارد اونصدا، می 

کرد و چشم بست. به سمت مهران قدم برداشتم و با دیدن  سرش را خم

 :مسیح و رها در کنارش آرام زمزمه کردم

شما دو نفر دور از نبرد باشید. بعد از اتمام این جنگ برای بهبودی  -

 .افرادمون بهتون نیاز دارم

 :مسیح چشمی گفت و رها متعجب زمزمه کرد

 .زار بجنگم کیانولی من قدرتی برای التیام بقیه ندارم. ب -

دیدند و گمان لبخندی زدم، آنها مرا بیش از حد محو در کارم می

  .خبر بودمکردند بی می 

  .ی این افراد به مسیح، بمون پیش جفتتمسیح به تو نیاز داره، و همه -

گرفت و مسیح لبخندی عمیق زد. دستش را دور   های رها رنگگونه 

 :زمزمه کردهای رها پیچید و آرام شانه 
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  .مونیمممنون رئیس، منتظر خبرتون می -

 :بار مهران را مخاطب قرار دادمتنها سرم را تکان دادم و این

مهم نیست چی پیش میاد، تو، آیهان و سیامک باید سالم از این جنگ  -

بیاید بیرون. هر چیزی که شد خودتون رو برای نجات در اولویت قرار  

  .بدید

 :ی آیهان را از پشت سرم شنیدمصدای آزرده  مهران چشمی گفت که

تونی به جایی برسی کیان. وقتی این جنگ شروع ها نمیبا این حرف -

  .جنگیمی آخر کنار تو می بشه همه ما تا لحظه

قبل از آن که چیزی بگویم صدای شیپور تمام کوه و جنگل را در بر 

ای بر روی ه گرفت و شاهرخ با نگاه آخری که به سمت ما انداخت بوس

 .سر لنا کاشت و از دیدمان محو شد

هایم از زور خشم مشت شد و به سمت لنا قدم برداشتم. دستش بر  دست

ی شاهرخ نشسته بود و با ترس به من چشم دوخته  روی جای بوسه

  .بود

 :دستش را محکم به سمت خودم کشیدم و گفتم
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  .تگردن که ببوسن ازم دور نشو چون بقیه دنبال فرصت می  -

 :اش پرید و با صدای من چشمانش را بسترنگ از چهره

  .افتیم فراموش نکنید بهتون چی گفتمراه می -

بار ما بودیم که به دل کوه  همه افراد بلند چشمی فریاد کشیدند و این

  .زدیم

دست لنا در میان انگشتانم فشرده میشد و او را به دنیال خودم  

دانستم فشاری که بر دستش وارد آمد اما میمی کشیدم، پا به پایم می 

 .قدر دردناک بودکردم چهمی 

ی ای نداشت و صحنه کردم خشمم را کنترل کنم اما فایده سعی می 

  .شدی شاهرخ مدام مقابل چشمانم زنده می بوسه 

به محل نبرد رسیده بودیم و نگاهم بر روی گروهی نشست که درحال 

  .مبارزه با افراد ما بودند

کردم بود و تمام اطرافش را به  تر از چیزی که گمان می شاهین زرنگ

ی ما پوشش داده بود. تمام اطراف در امان از گمشده ی تجهیزاتوسیله
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نور خورشید بود و شاهین جایی درست در رأس در کنار افرادش مبارزه 

 .کردمی 

تم.  ی درهمش انداخدست لنا را رها کردم و آخرین نگاه را به چهره 

نگاهش زوم بر روی شاهین بود و اشک در میمیک چشمانش دیده 

  .هایی محکم به سمت شاهین رفتمشد. رهایش کردم و با قدممی 

بوی تند خاکستر پر هوا پیچیده بود و خون زیادی در اطراف ریخته 

  .های سیاه و سرخ که هر یک نوید چیزی بودشده بود. خون

اما باز هم هر چند نفر از ما در پی کشتن  با این که تعدادمان زیاد بود 

کرد. در تر می های سیاه بودند و این کارمان را سختآشامیک نفر از خون

 .این دنیا حتی این قدرت هم عادالنه نبود درست مانند هر چیز دیگری 

هایش نشست نگاهم با شاهین یکی شد و لبخند شیطانی که بر روی لب

د بیش از حد در سیاهی فرو رفته بود و دیگر تنم را لرزاند. وجود این مر

  .ماندامیدی باقی نمی 

ی  حال که خوی شیطانی نشسته در نگاهش را دیده بودم متوجه 

 .شدم. حق داشتند از او بترسندهای لنا و شاهرخ می حرف
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ی آمد. فاصله رفتم شاهین هم جلوتر می با هر قدمی که نزدیک می

 :ای منفورش در گوشم طنین انداختمان به حد اقل رسید و صدمیان 

ها از من پنهان کرده بودن، پس تو کسی هستی که تمام این شال  -

 .خیلی مشتاق دیدارت بودم، کیان

ای خطاب کرده بود که میزان اطالعاتش را به رخم نامم را به گونه 

خواست بجوید او هم کم کسی نیست و خبرهای زیادی بر  بکشد، می 

  .شدز هم دلیلی بر ترس من نمی اما با گوشش رسیده 

خواستم از این جنگ عقب بکشم اما من هیچ گاه  دانستم و نمینمی

ایستاد، تا پای ی نبردی نبودم و اگر کسی با من به نبرد می شروع کننده 

 .جنگیدم. تا زمانی که بکشم و یا بمیرمجان می

اش را  حملهی شاهین به سمتم فوراً خودم را عقب کشیدم و با حمله

دفع کردم. دستم به قصد گرفتن و پیچاندن گردنش جلو رفت که قدم  

های نیشش را به نمایش  بلندی به عقب پرید و دندان

 .زدم پوزخندی   گذاشت.

 .زدی استقبال گرمی نبود، با توجه به انتظاری که ازش دم می -
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ره به  بار من هم عقب نکشیدم. باألخاش را شروع کرد و ایندوباره حمله

 .کردکشتم و یا او مرا نابود می شد یا من او را می نوعی تمام می 

شمشیرش را از رو بسته بود و از همان ابتدا به قلب و گردنم حمله 

شد و هر از های بلند بر بدنم کشیده می هایش با آن ناخنکرد. دستمی 

  .کردمخراشید اما من هم کوتاهی نمی گاهی پوستم را می

ش را در دستم گرفتم و محکم کردنش را به سمت خودم موهای بلند

کشیدم. صدای بلند شکستن استخوانش در گوشم پیچید اما باز هم  

 .دست از جنگیدن بر نداشت

اش بیرون بکشن، به سمت شاهین حمله کردم تا قلب ش را از سینه 

اش مقابلم بود و بهترین فرصت برای دریدن او و خاکستر کردنش  سینه 

ام پیچید از حرکت ایستادم. باز  اما با درد ناگهانی که در سینه  را داشتم

هم این درد متعلق به من نبود، باز هم بالیی بر سر لنا آمده بود و من  

 .دانستم، در میان این شلوغی او را چگونه پیدا کنمنمی

*** 
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اش را  جا شده شاهین از فرصت استفاده کرد و با حرکتی استخوان جابه

ها زیر پوستش در گوشم پیچید و صدای حرکت استخوان جا انداخت.

  .نگاهم را از اطراف گرفت

پوزخندی زد و نگاهش را سریع در اطراف چرخاند. لبخندش عمق 

بار به سمت  اش بودم اما اینگرفت و چشمکی برایم زد. منتظر حمله

 :مخالف قدم برداشت و تنها یک نام در ذهنم پیچید

 ....لنا -

د فریاد زدم و چشمانم را بستم، باید احساسم من را به او نامش را بلن

  .گفت قدم برداشتمرساند. چشم گشودم و به سمتی که قلبم می می 

کشید و از دور  هایم یکی پس از دیگری من را به سمت ورودی میقدم

های سیاه رنگش آغشته به خون لنا شدم، لباس ی لباس خونیمتوجه

زد به شاهین که  نفس می  -ده بود. نفس شده بود و بر بدنش چسبی

  .درست مقابلش ایستاده بود چشم دوخته بود

 .گزیددستش بر روی پهلویش نشسته بود و با درد لبش را می
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ای بلند  با سرعت خودم را به او رساندم و مقابلش ایستادم. شاهین خنده 

  .وار کرد و دست لنا از پشت سر بر پیراهنم چنگ زدو دیوانه

 :شاهین بلند شد و دستانش را به دو طرف دراز کرد صدای 

ی من کیان، امروز فقط  خوشحالم که با پای خودت اومدی توی تله -

 یکی از ما سه نفر از این حلقه میره بیرون، بیا بفهمیم اون یک نفر کیه؟

که بتوانم چیزی بگویم  ی حلقه من را شکه کرد اما قبل از آنکلمه

ای از  ر در فضا پیچید و دورتادور ما به شکل حلقه صدایی مانند یک انفجا

اطرافش جدا شد، به خاکی که برخاسته بود و افرادی که در اطرافمان بر  

  .زمین افتاده بودند چشم دوختم و دستم را مقابل چشمانم گرفتم

 :لنا خودش را به من چسباند و صدای آرامش درست کنار گوشم پچ زد

  .ترسیدمش میاین همون چیزی بود که از -

های شاهین پایین آمد چشمانم گرد شد اما قبل از پاسخی به لنا، دست 

  .و در هر دستش شمشیری بلند و فوالدی خودنمایی کرد

 :ابرو باال انداختم که پوزخندی زد
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دوست ندارم ناجوانمردانه بجنگم پس، یکی از این شمشیرها مال  -

  .ئهتو

ی یه عقب برداشتم که شمشیر شمشیر را به سمتم پرتاب کرد قدم

جنگید  آشامی که با شمشیر می درست مقابل پایم بر زمین افتاد. خون

  .رسیدکمی مسخره به نظر می 

 :خم شدم و شمشیر را برداشتم که صدای آرام شاهین بلند شد

ها ساخته شده، هر کدوم از ما که به  این شمشیرها به دست الف -

  .ای نخواهد داشتزندگی دوباره ی این شمشیر کشته بشه،  وسیله

شدم، زندگی دوباره! شاهین با دیدن نگاه سردرگم من  متوجه نمی 

 :های آرامی رو به جلو برداشتپوزخندی زد و قدم

زنم کیان، درست اتفاقی که برای لنا افتاد. لنا  دارم از تناسخ حرف می  -

رو به   اش متولد شد، چیزی که منبا اون زخم بزرگ روی گردن و سینه 

طور چیزی که تورو به زندگی لنا وصل کرد سمتش جذب کرد و همین

  .اون زخم بود
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هایش بیرون دوید. ای اشک از میان پلکلنا چشمانش را بست و قطره 

شمشیر را در دستم فشردم و خشم تمام وجودم را در بر گرفت. شاهین  

  .بازی بدی را با من شروع کرده بود

بستم و شاهین دقیقاً دست بر  رنج عزیزانم شرط نمی من بر روی درد و 

  .هایم گذاشته بودروی نقطه ضعف

فریادی از خشم کشیدم و به سمت شاهین هجوم بردم. شمشیرها بر هم  

ای دورتر از ما  کوبیده شد و صدای بلندشان در فضا پیچید. لنا در گوشه 

شد  بهتر می اش چنگ کرده بود. ایستاده بود و دستش را بر روی سینه 

اگر او در این حلقه نبود و من نگران آسیب به او از سمت شاهین نبودم 

 .شد کاری کرداما حال، نمی 

 :بر دور هم پیچیدیم و شاهین آرام زمزمه کرد

تر زد به نظر شیرینهام جیغ میدختر شیرینیه، وقتی زیر مشت و لگد -

  .از اآلن بود

ی شمشیر گرفت و دستانم بر دور دستهخشم تا مغز استخوانم را در بر 

  .محکم شد. پوزخندی زد و من را بیشتر از تصمیمش مطمئن کرد
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قصد داشت من را عصبی کند و بازی را به نفع خودش بچرخاند اما این 

  .فایده بودکار ها بی 

زد، دادم ضجه میدونی وقتی چاقو رو روی پوستش حرکت میمی -

  .شمههاش هنوز توی گوصدای گریه

آمد و دیدم که جلو می های آرام و سست لنا را می ی چشم قدماز گوشه

خواست من را  رفت. شاهین می با هر قدم تعادلش بیش از قبل از بین می 

کرد و مطمئناً این  عصبی کند اما داشت خاطرات را برای لنا بازگو می 

  .تر بوددردناک

ن برای دفاع دیر عمل کرد بار من بودم که حمله را آغاز کردم. شاهیاین

ی شمشیر بازویش را خراشید، خون از بازویش بیرون جهید اما  و گوشه

شاهین چشمانش را بست و با آرامش نفسی کشید. بوی خونش در فضا 

 هایش سرخ شده بودبار که چشمانش گشوده شد مردمک پیچید و این

ش از حد سرخی که مقابل دیدم را گرفت برایم تعجب برانگیز نبود. بی

  .عصبی شده بودم و حال به بیدار شدن این خوی وحشی نیاز داشتم 

  .که او دست به این کار بزندکردم قبل از آنباید شاهین را نابود می
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دانستم در چه نبرد میانمان آغاز شد و نگاه من از لنا گرفته شد. نمی

کردم، ترسش را حالی بود اما دیگر تنش و استرسش را احساس نمی

  .ترساند کردم و این بیش از قبل من را می حس نمی 

ام را به  ی شمشیر با شانه ی شاهین درشت مقابلم ضربه با دیدن سینه 

ی جان خریدم و در عوض کنار کشیدن خودم شمشیر را در سینه

اش شکافته شد و صدای فریاد بلندش گوش شاهین فرو بردم. سینه 

 .آسمان را کر کرد

العملی شاهین به سمت  ته شد و قبل از هر عکسنگاهمان به هم دوخ

  .ام حمله کردسینه 

متر خودم را شوکه شده از این حرکت ناغافل تنها توانستم چند سانتی 

  .ی آخر دستی من را به سمت مخالف پرتاب کردعقب بکشم و در لحظه

ام پیچید و محکم با زمین برخورد کردم. دستم را درد در کردن و سینه 

ام کشیدم و با حس نکردن رد زخمی بر روی بدنم خشک سینه بر روی 

  .شدم

توانست من را به سمت دیگری پرتاب کرده تنها یک نفر بود که می 

 !باشد. لنا
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هایم یخ ی مقابلم خون در رگفوراً از جایم برخاستم و با دیدن صحنه 

ن  هایش بیروی لنا و از میان لب ی شکافته شده زد. خون بود که از سینه 

اش نگاهمان برای آخرین بار در هم  زد و با چرخش شمشیر در سینه 

گره خورد. دردی را که از فرو رفتن شمشیر در بدنش احساس کرده بود،  

های با دل و جانم احساس کردم و صدای فریاد بلندم مطمئناً به گوش 

  .آسمان رسید

ی شکافته  قدم بلندی به سمت شاهین برداشتم و دستم در سینه 

اش فرو رفت و قلبش توسط من بیرون کشیده شد اما باز هم دیر  ه شد

ها درهم پیچید و تنها چیزی که از لنا برایم مانده بود شده بود. خاکستر

  .گردنبند ماه شکلی بود که بر روی زمین افتاد

 جنگ  ی همهمه صدای   شک دردناک تر از فریاد اول بود.فریاد دومم بی

  شنیدن به قادر من  تنها گویا که سکوتی  د.ش تبدیل مرگبار  سکوتی به

  .بودم فریادش

خاکی را که خاکستر لنا بر رویش ریخته بود، در دستانم فشردم و با 

ی عمر بغضی که به جان گلویم افتاده بود و دردی که تا آخرین لحظه

  .کرد بلند نامش را فریاد زدمام میهمراهی
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، روز اولی که به پایگاه  خاطراتش مقابل چشمانم زنده شد. لبخندش

هایش برای شروع نکردن این  آمده بود. ترسیدنش از شاهرخ، التماس

 .جنگ

قدر احمق بودم که  بست و من چههمه و همه در پس چشمانم نقش می 

  .ها فکر نکرده بودمها و ترسحتی به دلیل این نگرانی 

باقی به دلیل این اصرارهایش فکر نکرده بودم و حال تنها چیزی که 

  .مانده بود. مشتی خاکستر بود

توانستم از آن یک  کردم اما نمیهجوم افرادم به سمتم را احساس می 

مشت خاک چشم بردارم. صدای ترسیده و لرزان رها مانند ناقوس مرگی  

 :در سرم فریاد کشید

 لنا کجاست؟ کیان، لنا کو؟ -

د هم رفته بود.  باورش دشوار بود، باور نبود دختری که دیر آمده بود و زو

بر خودم لعنت فرستادم که به او نگفته بودم تا چه حد برایم عزیز بود. 

هایش  دهم. نگفته بودم نگرانی و ترسنگفته بودم برایش جانم را می 

  .برایم مهم بود



 

 

 WWW.98IA3.IR 301 کاربر نودهشتیا   M.D –   حاکم شامگاه 
 ممم 

 :نگفته بودم و دیگر نبود که بشنود. صدای آرام آیکان در سرم پیچید

بود که خبر داشت آخر این ماجرا به ها دونست، سال کیان! لنا می  -

مرگ یکی از شما دو نفر ختم میشه. کسی که امروز مرگ در انتظارش 

بود تو بودی کیان اما لنا، از همون روز اول تاکید داشت که اجازه نمیده  

  .بهت آسیبی برسه

 :تازه کلمات در ذهنم در کنار هم چیده شد 

 چرا بهم نمیگی لنا؟ -

ر کمتر بدونی یه نفع خودته، هر چی کمتر از چیزی قدباور کت هر چه -

  .که من دیدم بدونی بهتره

ی رها ی اشکم از چشمانم فرو ریخت و صدای بلند گریهاولین قطره 

 .سکوت این طبیعت را شکاند

به سختی از جایم برخاستم، شاهرخ درست گفته بود. باید قبل از این 

کردم ی خیالش را هم نمی زدم اما حتجنگ پی همه چیز را بر تنم می 

شد و که لنا را دیگر نداشته باشم. با دیدن شاهرخ که از دور پیدایش می

  .ها را به خاطر آوردمبا نگاهی ناباور به ما چشم دوخته بود آخرین لحظه
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و من فقط دستش را به قصد شکاندن   او لنا را بوسیده بود

م فرستادم و دومین  هایش فشرده بودم. دوباره لعنتی بر خوداستخوان

 .ی اشک فرو ریختقطره 

کدام از ما شاد نبودیم. هیچ  آری! این جنگ به پایان رسیده بود اما هیچ

. من در جنگ خندید. بلکه این بدتر از یک باخت عظیم بود کس نمی 

  .ام را باختمپیروز شدم اما زندگی 

سمتش  ی لنا را شکافته بود افتاد و به نگاهم به شمشیری که سینه 

هایی که با این شمشیر بر بدنم خورده بود، هنوز باقی بود  رفتم. رد زخم 

آشام بودم اما  که یک خونو معلوم بود اثرش باقی خواهد ماند؛ با این

 .دادی بهبودی کامل را نمیطلسم این اجازه

ها بر روی چرخید و شمشیر را بلند کردم و پیراهنم را گشودم. نگاه 

 .ال آمدشمشیر در دستم با

زخمی درست همانند زخم بدن لنا بر روی سینه و گردنم کشیدم و 

  .چشم بستم

  .کشیدلنا زنده بود. در ذهن و خاطر من او هنوز هم نفس می 
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که چشمانم را باز کنم شمشیر از دستم کشیده شد. نگاهم به  قبل از آن

بر  آیهان افتاد که دیگر لباسی بر تن نداشت و زخمی درست همانند من 

  .اش حک کردروی سینه

شمشیر دست به دست در بین افراد چرخید و در نهایت دوباره به من  

بازگشت. به افرادم نگاه کردم. مسیح، مهران، سیامک، آیهان، شاهرخ،  

هایمان چشم به هم  آیکان، همه و همه با یک زخم بر روی سینه

  .دوختیم

تا ابد و یک روز در ذهن این شاید پایانی برای جسم لنا بود اما، خاطرش 

 .ماندها باقی می 

 !نقطه ویرگول؛ خواستار پایان، محکوم به ادامه

 (پایان)
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