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 :خالصه

ها هست. ای هست که سر و کارش با جنازهآلما یک کالبد شکاف ترکیه

های زیادی پارههای ترسناک و نیمه سوخته و تیکهاون هر روز با جنازه

شد، اما یک روز، یه محموله سری از طرف ارتش، برای رو میروبه

 .فرستندکنه، میمیای که اون کار سردخونه

قضیه  .آشام بودای که توش یه انسان نبود، بلکه توش یه خونمحموله

گذره که آلما شه. مدتی نمیآشامها توی زندگیش به اینجا ختم نمیخون

ها ربط داره، می فهمه آشامیه حقایقی در مورد خودش که از قضا به خون

 ...و

  

 :مقدمه

موله سری، دیگه همه چی تمومه و مثل کردم بعداز قضیه اون محفکر می

 !شه، اما زهی خیال باطلثابق می

 این محموله خودش شروع ماجرای اصلی بود ؛

ای ام و کشورم فراری داد و ازم یه قاتل حرفهماجرایی که من رو از خونه

 .ساخت

 

 الرحیم الرحمن اهلل سمب

 آلما-استانبول

 دختر یه که مقتول زخمی صورت روی رو سفید پارچه  بعداز بررسی
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 دیشب که بود ساله چهارده یا پانزده حدود سال سن کم جوون

 ندیم کارگاه سمت به و شدم بلند زمین روی از و کشیدم، بودنش  کشته

 .رفتم

اون مثل همون استایل پنج سال قبلش زمانی که برای اولین بار دیده 

تنش بود و بقیه بودم رو داشت یه پیرهن ساده مشکی و با شلوار لی 

اعضای گروه تحقیقاتی دورش جمع شده بودند و باهم در مورد این 

  .زدندپرونده حرف می

 .ها روی من خیره شدرفتم رو به روی ندیم ایستادم و همزمان همه نگاه

چون من کالبد شکاف گروه بودم و بیشترین اطالعات اولیه رو من به 

 :گفتم  خونسردم لحن با  آوردم خطاب به کارگاه ندیمدست می

کاراگاه! شما درست حدس زده بودبد، قتل این دختره رو به اون  -

ای اخیر ربط داره؛ اگه کاری ندارید با اجازه من برم، دیر های زنجیرهقتل

 .وقته

 :ندیم با لحن جدی همیشگیش جواب داد

 .تونی برینه دیگه، می -

 :من یه لبخندی بهش زدم و با لحن آرومی گفتم

 .ممنونم -

ها توی دادم زیاد بین پلیساومد، ترجیح میاز صحنه جرم خوشم نمی

 .این مکانی حالش خراب هست نمونم
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 .اومدم بیرون بود، داده رخ قتل که  خیلی سریع از کلوپی 

ام گرفتم و در صندلی عقب کنار خیابون تاکسی زرد رنگی به سمت خوانه

 .نشستمماشین 

کنم و چند خط ام که نزدیک چهارساله باهاش کار میقدیمیموبایل 

 کیف از  روی صحنه اون افتاده بود و یک قالب ساده قرمز داشت را

 با همیشه و هست دستی کیف یک یاندازه که امساده رنگ ایسرمه

ام ونهش روی و هست وصل بهش که بلندی زنجیر با و دارمش خودم

 .هست در آوردم

 .مآپم شدهای واتسمشغول چک کردن پیاممثل 

 و رد جااین رو رفقام بقیه و مامانم از  های ضروریمهمیشه بیشتر پیغام

  .کردممی بدل

وارد پیوی مامانم شدم، اون امروز هیچ لیست خریدی برام نفرستاده بود،  

ترم که اصال ازش خوشم نمیاد و در کمال ناباوری آیلین خواهر کوچیک

 .بطه بد ما هم دو طرفه هست پنجاه هشت تا پیام داده بوداین را

اسمش رو لمس کردم. اما همین که باز کردم با اعالن هایی که واتس  

 .های او فرستاده بود مواجه شدماپ برای نشان دادن پاک کردن پیام

در همین لحظه گوشیم زنگ خورد و اسم استادم روی صفحه گوشیم 

 .افتاد

 :دم و گفتمفلش سبزش رو کشی
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 الو؟ -

داد که یک اتفاق بدی براش عاشیه استادم با صدای لرزیده که نشون می

 :افتاده اون خیلی ترسیده هست گفت

 الو آلما، کجایی؟ -

 : من با لحن خونسرد و آرومم گفتم

 تازه از سر صحنه جرم بیرون اومدم. چی شده، مشکلی پیش اومد؟ -

 جواب. بود زدن فریاد  االن بیشتر شبیهعاشیه با همان لحن قبلی که 

 :داد

تر خودت رو به سرد خونه برسون از طرف ارتش یه هر چی سریع -

 .محموله سری اومده

هام باال پرید قطعا با شنیدن کلمه ارتش حسابی تعجب کردم و ابرو

تونستم ساده از کنارش بگذرم در جواب مسئله مهمی بود و من نمی

 :گفتم  عاشیه با لحن سریعی

 .االن اومدم -

 : گفتم راننده به خطاب  بعدش

 تونید مسیرتون رو عوض کنید؟آقا ببخشید مشکلی برام پیش اومد می -

 :گفت راننده که یک پیر مرد حدودا پنجاه ساله بود با مهربانی

 .رسونمجا میبله دخترم, شما آدرس رو بدید شما رو سریعا به اون -

کردم رو بهش دادم و راننده ای که در توش کار میآدرس سردخانه
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 .مسیرش را به سمت مقصد جدید تغییر داد

 رو من که بود غریب و عجیب هایسوال از پر ذهنم دائما  در بین راه

 .کردمی کنجکاوم بیشتر

زده بودم و کنجکاو بودم که بفهمم، ارتش واسه چی یک خیلی هیجان 

جا بفرسته؟ چه چیز مهمی است که ارتش دخالت کرده؟ محموله به اون

 خواهدنمی  شاید یه شخص معروفی از دنیا رفته و یا به قتل رسیده که

 !بکند صدا و سر

زمان خیال گذشتن نداشت آنقدر استرس و هیجان داشتم که گذر اون 

ام و کردم باز توی کالس ریاضیبرام به شدت کند بود. احساس می

 .خوابش برده و خیال حرکت کردن ندارهساعت 

باالخره بعداز گذشتن از یک ترافیک یک ساعته که اصال سابقه نداشت 

 .رسیدم

دوان  -تاکسی من رو سردخونه پیاده کرد و کرایه رو پرداخت کردم، دوان

 .وارد سردخانه شدم

رویی یه سالمی به نگهبان کنار در کردم و وارد مثل همیشه با خوش 

 .اصلی سرد خانه شدم رورواه

های و طوالنی بود که زمینش با کاشیررو اصلی سرد خونه یه راهراه

های هم رنگ ست تزئین شده بود و زرشکی و دیوارش با کاغذ دیواری

 .کلی در اتاق مختلف که هر کدوم برای انجام یه کاری بود، وجود داشت
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 :گفتم به اتاق استاد رفتم، در زدم و با صدای نسبتا بلندی

 استاد، آلما هستم، اجازه هست بیام تو؟ -

توان شد میزان استرسش رو میاستادم با صدایی که به وضوح ازش می

 :درک کرد از پشت در گفت

 .آره، بیا تو -

 .گیره در رو چرخوندم و در را باز کردمدست

همین که پام رو توی اتاقش گذاشتم، عاشیه زود به سمت من امد و با 

ام در آورد و روی میزش گذاشت و با یی کیفم رو از شونهسرعت باال

 :صدای لرزیده گفت

 !اوضاع خیلی خرابه -

جا بعد به سمت رخت آویز کنار میزش رفت که روپوش سفیدی از اون

 :برداشت و به سمت من پرت کرد و گفت

ارتش یه محموله برامون فرستاده، باید زودتر کارش رو تموم کنیم؛  -

  داریم. بیشتر بمونه ممکنه برامون دردسرساززیاد وقت ن

بستم، با تعجب های روپوش رو میطور که داشتم دکمهمن همون

 :پرسیدم

 مگه چی فرستادن؟ -

 :بست گفتعاشیه در حالی که دکمه رو پوشش رو می

 .دونم چطور بگم، باید خودت ببینینمی -
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ت بیرون رفتیم و با هر دو همزمان از اتاق مدیری که آماده شدمبعداز این

وارد   های سریع که بیشتر شبیه دویدن بود به پشت سر عاشیهقدم

سالن کالبد شکافی شدم و جلوی اتاق شماره بیست و هشت که 

 .ایستادم بود پلیسی محرمانه  مخصوص کالبد شکافی

جا شد منم دنبال اون عاشیه کلید انداخت و در رو باز کرد و وارد اون

 .شدموارد اتاق 

همه جا با کاشی های مربع سفید رنگ پوشیده شده بود کنار در و یک 

روی   کمد سه طبقه آهنی برای نگهداری جنازه بود و رو به روی من

سکو نسبتا بزرگی قرار داشت که کنارش یک میز پر از وسایل کالبد 

 .شکافی بود و روی سکو یه جنازه بود که روی پارچه سفید کشیده بودند

اش بود که باعث باال رفتن پارچه شده بود برآمدگی بزرگ در سینهیک 

 .اندداد هنوز چاقو را از سینه مقتول جدا نکردهکه نشان می

مثل همیشه کارکنان روی میز کنار سکو که وسایلمون چیده و آماده 

  کرده بود

به سمت اونا رفتم و از کنار وسایل ماسکم برداشتم و روی صورتم زدم تا 

 .گیری کنمها پیشبوی بد جنازهاز 

 .با پوشیدن دستکش.هام کامال آماده شدم

زده و کنجکاو بودم و عاشیه و نگران بود استرس من خیلی هیجان

 .داشت
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عاشیه نفس عمیقی کشید و با سه شماره توانست استرس خودش رو 

 :کنترل کنه بعدش با لحن محکم و قاطعی خطاب به من گفت

 ای؟آماده -

 :با لحن محکم و خون سردم گفتممن هم 

 .امبله، آماده -

من برای یک انسان اماده بودم اما کنار کشیدن پارچه سفید از روش 

 .چشمام تا آخرین حد باز شد

با دیدن چیزی که رو به روی من قرار گرفته بود. یک هیوالی به تمام 

 .آشام بودمعنا بود اون یه خون

زده بود ن افتاده بود و دندوناش بیروندهنش باز مونده بود زبونش بیرو

 .زده بودهاش از حدقه بیروندهنش پر از سیر بود و چشم

کنه و قصد آشام به من نگاه میکردم که خونطوری که من احساس می 

 .داره بلند بشه و من رو بکشه

 .با دیدنش یه جیغی کشیدم چند قدم به عقب رفتم

کردم و از شدت ترس پاهام سست شدن و و به دیوار سرد اتاق برخورد 

 .روی زمین افتادم

ها که بر اثر سوختگی شدید مرده بودند، رو ترین جنازهمن با ترسناک

هاش از حدقه دراومده بود. کرد،چشمدیده بودم؛ ولی این فرق می

هایی داشت تر، دندونروح بود و از اون ترسناکپوستش زیادی سفید بی
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بیرون زده بود و هر لحظه امکان داشت زنده بشه و اش هم تا زیر چونه

 .من رو بکشه

عاشیه به سمت من اومد و جلوم زانو زد و دستش رو روی شونه ام 

 :گذاشت و با لحن مهربونی گفت

 .تونه بهت صدمه بزنهآلما نترس، اون مرده؛ نمی -

زدم با صدای لرزون که به من با کالفگی همان طور با موهام رو چنگ می

 :خاطر ترس بود گفتم

 اینی که اینجاست، چیه واقعا؟ یه خون آشام هست؟ -

 :گفت عاشیه با لحن آرامی برای آرام کردن من

دونم باورش سخته ولی آره، این یه خون آشام هست. ارتش می می -

 .آشام رو بیرون بکشه و روش تحقیق کنیمخواد با کمک ما، مغز خون

ز شدت ترس تسلطی روی کنترل ترسیدم و امن هنوز به شدت می

 :لرزش دست پام نداشتم با ترس و صدای لرزیده گفتم

 .نه نه، من نمی تونم! این کار از من ساخته نیست -

 :بعد تن صدام رو باال برد غریدم

 اگه یه وقت موقع کالبد شکافی زنده بشه، چی؟ -

 :عاشیه با آرامش جواب داد

کردیم و قلبش کامال سوراخ شه. دهنش رو پر سیر نه، هیچیش نمی -

 .شده
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  مدتی بعد  

  عاشیه برام یک لیوان آب قند درست کرد تا کمی حالم بهتر بشه 

من که به شدت وحشت کرده بود نای تکان خوردن نداشتم و که روی 

 زمین نشسته و به دیوار تکیه داده بودم

 .عاشیه به سمت من اومد رفت و لیوان رو بهم داد

شدیدی قرار گرفته بودم و تن بدنم هنوز لرز داشت مطمئن توی شوک  

 .بودم رنگ صورتم مثل پوست اون خون آشام شده بود

 .با دستای لرزان لیوان رو ازش گرفتن چند جرعه ازش خوردم

انقدر ترسیده بودم که نمی تونستم جز خون آشام به هیچ چیز دیگه ای 

 .نگاه کنم

خواست بهش نگاه کنم ولی لم نمیاین زل زدن ناخودآگاه بود اصال د

 .تونسنم چشم ازش بردارمنمی

 !داد هشدار زنده شدنشتو دلم همش چیزی بهم هشدار می

 :عاشیه دوباره گفت

 حالت االن چطوره؟ می تونی بیای کمکم کنی؟ -

واقعا برام جای سوال بود اون چطور با سه شماره جوری آروم گرفت که 

 .ترسهه چرا ازش نمیکناالن داره من رو آروم می

 :ای گفتممن با ترس و با لحن ملتمسانه

 شه من رو معاف کنید؟می -
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 :عاشیه باناراحتی جواب داد

نه عزیزم نمی تونم، تو تنها دختری هستی که از قرص بودن دهنش  -

 .اعتماد دارم. بیا نترس، کمکت می کنم باهاش کنار بیایی

مین بلند کرد و به سمت جنازه بعدش دستم رو گرفت و من رو از روی ز

 .برد

پارچه رو دوباره روی اون کشید و صورتش رو کامال پوشوند جوری که 

 :شد شد و بعدش با همون لحن آرومش گفتفقط پیشونیش دیده می

بینی، فکر کن اونی که زیر دستت هست یه دیگه صورتش رو نمی -

 .انسانه

 :الیی گفتای گفتم و بعدش عاشیه با انرژی بامن باشه 

 .خب بریم که ترشح مغز رو شروع کنیم؛ چاقو برش رو بده -

های لرزان، چیزی که ازم خواسته بود رو از داخل سینی مسی با دست

 ...پیدا کردم و به عاشیه دادم و اون شروع به بریدن کاسه سرش کرد و

 چند ساعت بعد

  بعد از اتمام کارمون که چندین ساعت طول کشید در نهایت

 :مندی گفتعاشیه بالبخند رضایت

کنی کارت، آخر ماه اضافی حقوق دریافت می کارت عالی بود. برای این -

و یادت نره به کسی چیزی نگی، حتی به مادرت؛ اگر نه توی دردسر بدی 

 .افتیمی
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 :من با کالفگی غریدم

 کنه؟اصال بگم! کی باور می -

 : ای کرد و گفتعاشیه یه تک خنده

  .کسهیچ -

بهت زده از اتاق کالبد شکافی بیرون اومدم و به سمت آبدار خونه رفت و 

هام رو عوض کردم و از اونجا آن جا دست و صورتش را شستم و لباس

 .بیرون اومدم

که باهاش شوخی کردم ولی حالم اصال هنوز توی شوک بودم با این

 .خوش نبود

 .دادیهام ترسم رو لو ملرزش عصبی و بی امان دست

از سردخونه بیرون اومدم هوا کامال تاریک شده بود از کنار خیابون یه 

 .ام گرفتمتاکسی به سمت خونه

 .تونستم از فکر این خون آشام بیرون بیامداخل تاکسی هنوز هم نمی 

 .کردمسرم رو به شیشه تکیه داده بودم و بیرون رو نگاه می

 .هام هم اعتماد نداشتمدیگه به چشم

 !بینم کدوماشون واقعا آدمنهایی که من میدونه این آدممیخدا 

دونه چقدر ازشون گرگینه نکنه اون تنها خون آشام نبوده باشه. خدا می

 یا آدم فضایی باشن یا جانورهایی باشند که روحمون هم خبر نداره

 .خواین پیاده بشینخانم رسیدیم نمی -
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ت ماورأطبیعی بود که نفهمیدم ها و موجوداانقدر افکارم درگیر خون آشام

 .کی به خونه رسیدم

 :باصدای راننده، به خودم اومدم با هول گفتم

 .بله، ممنونم -بله -

 .ماز ماشین پیاده شدم و کرایه را حساب کرد 

ام رفتم و کلید انداختم، و وارد به سمت در کوچیک قرمز رنگ خونه

 .خونه شدم

ها آوردم؛ مستقیم به سمت پلههای اسپرت سیاهم رو پشت در، درکفش

 .رفتم و به سمت طبقه باال که اتاقم اونجا بود رفتم

  رفتمها باال میهمین طور که داشم از پله

ها بود، بیرون اومد و مالقه به دست مامان از آشپزخونه که دقیقا زیر پله

 :باعصبانیت غرید

 آهای دختر، چرا انقدر دیر برگشتی؟ -

 :نگاه کنم گفتمکه بهش بدون این

 .پیش عاشیه بودم کار امروزم خیلی سخت بود و طول کشید -

غر کردن کرد و  -کرد شروع به غرهام گوش نمیاون که اصال به حرف

 :گفت

چرا رنگ و روت پریده؟ چه بالیی سرت اومده؟ اصال هر بالیی سرت  -

 ...بیاد
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م کال از بهش توجهی نکردم دیگه از دعوا کردن با اون خسته شده بود

 .زندگی کردن خسته شده بودم

هام رو عوض کردم یه تاب سفید با شلوار وارد اتاقم شدم و لباس

 .شدم ولو تخت روی و پوشیدم راحتی قرمز  گلگلی

تونستم قضیه خون آشام رو هضم کنم هنوز خوف داشتم هنوز نمی

 ترسیدم اون آخرینش نباشه و بقیه شون سراغ من بیانمی

  کردترکید کل کاسه سرم درد میکالفگی سرم داشت میاز شدت 

ای نداشت از روی سرم رو زیر بالش بردم تا کمی آروم بشم ولی فایده

تخت بلند شدم و به سمت رخت آویز لباسم رفتم و از کیفم یه مسکن 

ضد سر درد بیرون آوردم و بدون آب انداختم و دوباره روی تختم ولو 

 .شدم

~~~ 

 با صدای گوشیم از خواب بیدار شدمچند ساعت بعد 

هام رو باز کردم و دیدم هوا هنوز تاریکه و خورشید هنوز باال چشم

  نیومده

سر دردم کمی کم شده بود یه فحشی زیر لب به آدم پشت خط دادم اون 

نگاهی به صفحه گوشی رو چشم بسته از کنار بالشم برداشتم و نیم

 .انداختم و اسم ندیم روش افتاده بود

هام پرواز کرد زود نشستم و خودم را خواب از چشم  با دیدن اسم ندیم
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 .صاف کردم

ها رو فراموش کنم و چی یک دغدغه ذهنی الزم داشتم تا خون آشام

ای برای صاف کردن صدام کردم، بهتر از یک پرونده جنایی. یک سرفه

 :فلش سبز رو کشید و گفتم

 بله؟ -

 :تند گفت -ندیم با عجله، تند

هایی از این سالم آلما، می تونی خودت رو زود برسونی؟ انگار یه سرنخ -

 .پرونده جدیده پیدا کردیم، بهت نیاز دارم

 :من در جوابش گفتم

 .اس کن بیامامباشه، آدرس اس -

 :ندیم جواب داد

 بیا دفترم، آدرس رو داری دیگه؟ -

 :من با لحن عادی و بی حسم گفتم

 باشه االن میام -

ی رو قطع کردم از روی تخت بلند شدم، مستقیم به سمت بعدش گوش

 .کمد لباسش رفتم

این کمد در واقع کمد مشترک من آیلین بود؛ هر کسی این کمد رو 

ها می فهمید که این کمد ماله یه نفر نیست، چون میدید از وضع لباس

رنگی بود، یه گوشه هم پر از  -های رنگییه گوشه پر از لباس و کیف
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 .مشکی و خاکستری که تم تیره داشتند بود هایلباس

 _زود یه شلوار جین خاکستری و یه پیراهن چهارخونه دخترانه سیاه

ای رنگم رو زرشکی پوشیدم و تیپ اسپرت زدم و مثل همیشه کیف سرمه

 .برداشتم

کیف عضو جدا نشدنی از من بود باید همه جا پیشم باشه و اگر نه حس 

کنم یه چیزی کم دارم باید یه کیف میده احساس بدی بهم دست می

 حتما باشه

سریعاً از خونه بیرون اومدم و از خیابون سر کوچه یه تاکسی به سمت 

 .دفتر کار ندیم گرفتم

 .تاکسی من رو جلوی کالنتری پیاده کرد  بعد از نیم ساعت

وارد کالنتری شدم و مثل همیشه گوشی و مدارک مهم داخل کیفم رو 

 .ل دادم، وارد سالن اصلی شدمبه نگهبانی تحوی

ها باال رفتم، به طبقه دوم رسیدم پلهپله بود، از اون راهانتهای سالن، یه راه

 .ای رنگ داشتاتاق ندیم درست سمت چپ پله بود یک در چوبی قهوه

جا جمع شده بودند یک در زدم و وارد شدم همه گروه تحقیقاتی اون

ندلی ها نشستم فکر کنم باز یه سالمی به همه دادم و روی یکی از ص

 .جلسه فوری پیش اومده بود

کشیدند بارید همه خمیازه میهاشون میهمه خسته بودند خواب از چشم

  ..منم هم از این استثنا قائل نبودم
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وسط میز پر لیوان کاغذهایی بود که توش قهوه سرو شده بود معلوم بود  

 .بودندخیلی ها کل شب رو بیدار مونده 

نگاهی به ساعت دیواری انداختم عقربه ها ساعت یک ربع مانده به چهار 

 .دادصبح رو نشون می

یک پیرمرد که نزدیک چهل سال داشت و بیش از نیمی از موهای اون 

 هیچ و  سفید و خاکستری بودند چهره پر جذبه و جدی ترسناکی داشت

 بازجوی تیم باشد می حدس من و نداشت صورتش توی ریشی

 :کنار ندیم نشسته بود، و با صدای خواب آلود در حال سخن رانی بود 

من با خانواده هر چهار دختر حرف زدم، هر چهارتاشون گفتند که  ... -

 .رفتندهای اخیر، زیاد از خونه بیرون میمقتول توی هفته

ی های عجیبی ظاهر شده بود و به کسروی بدنش از جمله گردنش، زخم

نمی گفت که اینا ماله کی هستند. و رفتارشون یکم عجیب بود پیام 

هاشون اعداد عجیب و غریب کردن بیشتر توی پیامدادن و پاک میمی

 .کردنفرستادن و پاک میمی

 .این جمله آخر رو که گفت یهو فکرم به سمت آیلین رفت

 .قربانی بعدی باشههای دیروزش اتفاقی نباشه نکنه اون قراره نکنه پیام

 ...ره وزیاد بیرون می 

  نه نه امکان نداره دختر زبونت رو گاز بگیر

توی این فکرها بودم که یهو با شنیدن صدای کارگاه که من رو صدا 
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 .زد به خودم اومدممی

  ای گفتمیک بله

داد کل شب رو بیدار هاش سیاه شده بود و نشون میندیم که زیر چشم

 بخوابه ایذره تا کنندمی تقال هاشچشم و  خسته شدهمونده و حسابی 

 خواب صدای با و اشجدی سرد لحن همان با و کرد من به نگاهی یه

 :پرسید آلود

 کنی؟تو تایید می -

 ای کشید و دستش رو جلوی دهنش گذاشت وبعدش خمیازه

 :من جواب دادم

داشتند که قبل از فوت هایی بله همون طور که نوشته بودم اونا یه زخم -

 .توی بدن به ویژه گردن ایجاد شده بود

 :بعدش ندیم خطاب به معاونش یلدیز گفت

تونی پیدا کنی توی گردن ای میبرو ببین تو گوگل وسیله شکنجه -

 .تمرکز کنه

 .ای گفت و بعدش ندیم ختم جلسه رو اعالم کردیلدیز یه باشه

 .بدون هیچ حرفی از دفترش بیرون رفتم

 .اومدمها بیرون نمیلی هنوز از فکر اون پیامو

 شددائما دو جمله آخرش توی ذهنم اکو می

کردن بیشتر توی دادن و پاک میرفتارهاشون یکم عجیب بود پیام می 
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 .کردنفرستادن و پاک میهاشون اعداد عجیب و غریب میپیام

دنش رو چک باید زودتر به خونه برگردم و قبل از اینکه اون بیرون بره گر

 .کنم

 .ذارهاگه اون هدف بعدی قاتل باشه حتما روی گردنش یه زخمی می

جفتمون چند روزه همش بیرونیم البته با این فرق که اون در حال فتح 

 .کلوپ های رقص شهر هست و من بدبخت هم دنبال یه تیکه نون هستم

 .یه تاکسی گرفتم و زود به خونه برگشتم

ا تمام سرعت به اتاق خواب آیلین که توی طبقه در خونه رو باز کردم و ب

اول کنار آشپزخونه بود رفتم درش رو باز کردم هنوز توی خواب بود 

هام الکی باشه با هام و نگرانیکردم همه ترسهمون طور که خدا خدا می

 .های لرزون به سمت تختش رفتمقدم

  خم شدم و نگاهی به صورت غرق خوابش انداختم

 .اصال نه از قیافه و نه از لحاظ اخالق، شبیه هم نبودیممن و اون 

 داشت گرد صورت سبز چشمای صاف و  او موهای بلوند و ابروهای نازک

 بود شبیه مامان به بیشتر کل در و کوچیک اون هایلب و

، صورت کشیده داشتم ابروهای به شکل من بر خالف اون موهای مشکی 

دماغ نسبتاً بزرگ  و متوسط لب  رنگ سبز درشت  هشت و چشمای

 .بودم بابام شبیه بیشتر مامانم قول به و  داشتم

 .موهای حالت دارش رو از دور گردنش کنار زدم
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با دیدن زخم های نسبتا بزرگی که به شکل دایره بودند شوک بزرگی 

 .بهم وارد شد

 .هام پر اشک شد اونم گیر افتاده بوداز ترس چشم

 .زده بودممتأسفانه درست حدس 

این غصه زیاد طول نکشید تبدیل به خشم شد من یه تنه از سیزده 

سالگی پیش مامانم هم کار کردم هم درس خوندم با اینکه ازش خوشم 

 .نمیاد نذاشتم خون از دماغش پایین بیاد و مثل من فکر کنه یتیمه

 .کی فکر کرده خواهرم مثل اون دخترای توی کلوپ آواره هستند

  :ام جمع شد و نعره زدمی قدرتم توی هنجرههمهنا خودآگاه 

 !آیلین -

آیلین از شنیدن صدای جیغ من ترسید و از خواب بلند شد و روی تخت 

کس جز اون دم دستم نشست و جیغ کشید به شدت عصبانی بودم هیچ

 .نبود برای یه سیلی توی گوشش زدم

 :با عصبانیت غرید

 ...چته چرا سر صبحی هار -

 :اش رو گرفتم و گفتمدیگه خوابوندم توی دهنش یقهیکی 

چرا گردنت این طوریه کی این کار رو باهات کرده مگه من نگفتم توی  -

 .هر جهنمی پا نذار

 .این رو که گفتم همه جسارتش پرید
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ایستاد و چرت و پرت ادبی بود همیشه روم میاون دختر جسور بی

هاش کرد و بغض کرد و چشمگفت اما االن در کمال ناباوری سکوت می

 خیس شد.

گفت کی داره اما االن وقت سکوت کردن و گریه زاری نبود باید می

 کنه.باهاش این کار رو می

 بدو به اتاق آیلین رسید و داد: -مامان بدو

 چته چرا سر صبحی جیغ و داد راه انداختید. -

 آیلین با طعنه عصبانیت گفت:

 زاره برم خونه دوستم.شده نمی مامان چیزی نیست این باز هار -

ای بود و با دیدن مامان متأسفانه این حالت متواضعش فقط چند ثانیه

  همش پرید

رفتم من از روی تخت بلند شدم و همون طور که به سمت مامان می

 بهش توپیدم:

ذارم از اینجا بیرون بری اگه هم بمیری همین جا خودتم بکشی نمی -

 کنمچالت می

دادم بیرون رو به با لحن مان رفتم و همون طور که هلش میبه سمت ما

 :گفتم مامان به  ایآروم و کنترل شده

 مامان یه لحظه بیا بیرون بهم گوش کن. -

 همین که از اتاق بیرون رفتیم در رو بستم و گفتم:
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 گم بفهمی اوضاع از چی قراره.بدون مقدمه می -

 کشته.یه قاتل پیدا شده هفت تا دختر رو 

دیروز خودم جنازه یه دختر که سه سال از آیلین کوچیک تر بود رو 

  بررسی کردم

 مامان با عصبانیت گفت:

 کنی آیلین هم مثل خودت کودنه؟خب که چی؟ فکر می -

 این حرف آخریش حسابی عصبانیم کرد برای همین غریدم:

گردنت گی چرا ات نمیکودن خودتی چرا به اون دختر تیزهوش نابغه -

 این جور کبود شده؟

 مامان با ناراحتی گفت:

 چی گردنش چی شده؟ -

 من جواب دادم:

 توی گردنش یه زخم هایی هست که اون قاتل ایجاد. -

 من ادامه دادم:

ها زیاد همه دخترهایی که مردن مثل آیلین توی یه کلوپ رقص پاتوق -

 رفتن و بدنشون و به ویژه گردنشون کبود بودهمی

  ون لطف کرده این پرونده افتاده دست منخدا بهم

 مامان که اصال حواسش به من نبود با کالفگی غرید:

 شه امکان نداره اون چیزیش بشه.نه باورم نمی -نه -
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فهمه دخترش توی دو قدمی وای خدا این چرا حالیش نمیشه چرا نمی

  مرگه

  افتادم گیر  من چه گناهی کردم افتادم دست اینا

در رو باز کردم بازوی مامان رو گرفتم و توی اتاق هلش دادم با عصبانیت 

و خودمم وارد اتاق شدم درست موقعی مامان رو هل داده بودم چون االن 

خواست موهاش رو شونه کنه همه اون موهاش رو باال داده بود و می

 گفتم: شد با عصبانیتکبودی های روی گردنش و زخماش دیده می

 باور کنی چه باور نکنی اون توی تله افتاده.نگاه کن من رو چه  -

 بهم اعتماد کن بزار نجاتش بدم.

 آیلین باز سکوت کرد و سرش رو پایین انداخت

مامان با دیدن آیلین پاهاش شل شد و روی زمین افتاد و یک یا زهرایی 

 گفت.

 های بهم دوخته شده گفت:بعدش رو به من کرد و با چشم

ما اگه آیلین رو نجات بدی شب و ا کنم کار چی دونمنمی  -دونمنمی -

 کنم.روز دعات می

 با لحن بی حسی گفتم:

 کنم.باشه فقط برو خونه خاله و ما رو تنها بزار خودم حلش می -

خواستم اینجا بمونه چون تا االن هم بیشتر ترسیده بود حالش بد نمی

 بشه.بود نبودنش بهتر بود ممکن بود سکته بزنه و زمین گیر 
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کرد هاش رو کنترل میای گفت و همون طور که به زور اشکمامان باشه

 .از اتاق بیرون رفت

به سمت آیلین رفتم که روی زمین نشسته بود و به تختش که روش 

 پتوی صورتی کشیده بود تکیه کرده بود و زانو هاش رو بغل کرده بود.

م اون االن به سمتش رفتم و روی زمین جلوش زانو زدم. مطمئن بود

ذهنش از یه طریقی در حال کنترل شدن هست توی این زمانی که علم 

و تکنولوژی پیشرفت کرده مطمئنم علم هیپنوتیزم و روانشناسی هم 

 .پیشرفت کرد و اون االن تحت کنترل قاتل هست

اش گذاشتم و سرش رو باال آوردم نگاهی به دستم رو روی چونه

 حس گفتم:ن بیهای خیسش انداختم و با لحچشم

حال ندارم نازت رو بکشم عین آدم زبون باز کن و بگو کی این کار رو  -

 .باهات کرده

خراش دور گردنش هاش انداختم چند خراش بزرگ دلنگاهی به زخم

 .بود تعدادشون آنقدر زیاد بود که قابل شمارش نبود

 .اونا نشده برام جای سواله که چطور این همه مدت مامان متوجه

داد اما االن وقتش نبود باید جدی و هام میاحساساتم داشت کار به چشم

 .نترس باشم

 :های خیس و لحن بغض آلود گفتبا چشم

 . اون خیلی قویهیایتونی تو از پسش بر نمینمی -
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 :من با همون لحن قبلیم گفتم

 .گیرنشمن کاری باهاش ندارم پلیسا می -

 :اون نالید

تونه از پسش بر بیاد. اون به راحتی صد نفر رو هیچکس، هیچکس نمی -

 .حریفه

 :من با عصبانیت غریدم

 بسه دیگه انقدر پرت و پال تحویلم نده بهم بگو اون کیه؟ -

 :باالخره زبون باز کرد و گفت

 ...اون یه... یه -

 از صدایی اما  هرچی سعی کرد چیزی بگه لباش رو چندبار تکون داد

 :زد داد کالفگی با. نیومد در اشهنجاره

  تونم بگمنمی تونم...نمی -

 .تونست بهم چیزی بگهرو قفل کرده نمی انگار ذهنش

بعدش گردنش رو به سمت راست چرخوند و به دو زخم دایره مانندی که 

 .انداره یه دو بند انگشت فاصله داشت اشاره کرد

 .با دیدنش ماتم برد

 .که ازش وحشت داشتم آمادگی هر چیزی رو داشتم جز اونی

  .با دیدنش چشمای خودمم از شدت ترس و ناراحتی پر اشک شد

درست حدس زده بودم اون آخرین خون آشامی نبود که در این شهر بود 
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چنین یه خون آشام  ها جای نیش یه خون آشام بود همو این زخم

 .تونه چند روز با شکارش بازی کنه و ذهنش رو به بازی بگیرهمی

 :بهت لب زدمبا 

 .یه خون آشام -

 .آیلین سرش به نشانه تأیید تکون داد

یاد شوخی که با عاشیه کرده بود افتادم. صدای خودم توی در ذهنش اکو 

 :شد

 .کنداصال بگم؟ کی باور می -

 .االن بزرگترین مشکلم همین بود به کی بگم به کی خبر بدم

 .کنهنمیکس دیگه حرفم رو باور  نه ندیم و نه هیچ

 .خوشم اومد تونستی پیدام کنی -

 لرز و اومده سرم پشت از که ایمردانه کلفت صدای شنیدن با دو  هر

 بلند زمین روی از نشست کمرم روی سردی عرق و افتاد بدنم به شدیدی

  .چرخیدم صدا سمت به و شدم

آیلین هم از روی زمین بلند شد و پشتم پناه گرفت. آنقدر ترسیده بود 

 .که به سکسکه افتاده بود

یه خون آشام جلوی پنجره ایستاده بود و چشمایی که ازش آتیش 

 .بارید بهم خیره شده بودمی

یک تیپ اسپرت قرمزی زده بود و قیافه خیلی عادی داشت و یه ریش 
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 .بلندی هم روی صورتش داشت

کرد که یک خون رسید عمرا کسی بهش شک میاگه ناگهانی سر نمی

 آشام است

 : کردم ترسم رو کنترل کنم با خشم غریدممن همون طور که سعی می

 خوای؟چی از جون خواهرم می _

 :اون خون آشام با صدای گرفته و ترسناکی غرید

 .خوامجونش رو می _

سپس در زیر ثانیه جا به جا شد و به سمت کمد لباس که رو به روی 

 .یلین پرت کردپنجره بود رفت اون را بلند کرد و به سمت من و آ

زود به سمت عقب برگشتم و آیلین رو بغل کردم و سعی کردم تا جایی  

تونم اون را پوشش بدم و هر دو دستم رو دور سرش گذاشتم تا که می

 .سرش ضربه نبینه

 از  کمد لباس با ضرب شدیدی بهم برخورد کرد و باعث شد شانه و کمرم

 شد بلند جیغم و بکشه تیر درد شدت

روی سرم آوار شدند هیچ هوایی اینجا جریان نداشت داشتم چوب ها 

 تونستم نفس بکشمشدم نمیخفه می

هام سرم رو دور گردنش و سرش حلقه باز هم توی این حالت با دست

زده بودم و پوشش داده بودم و مراقبش بودم تا حداقل سرش صدمه 

  .نبینه
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 ل نکشیدرفت ولی این حالت چند ثانیه طوهام سیاهی میچشم 

 .های آوار شده چوب رو از روی من و آیلین برداشتآشام تیکهاون خون

مچ دستم رو گرفت و من از بین خرده چوب های شکسته کمد بیرون 

 .کشید و مثل پر کاه به سمت دیوار پرتم کرد

  

محکم بهش برخورد کردم و بازوم سمت راستم درد گرفت با با ضرب 

جونی روی ام بدتر شد و یک ناله بیشانه شدیدی روی زمین خورد و درد

 .زمین کردم

نباید آیلین  که بود این  کردمتوی این وضعیت به تنها چیزی که فکر می

 .شدبمیره و اگر نه مامان دیوونه می

 وقت دیگه آدم سابق نمیشهشه و مامانم هیچوقت سرد نمیداغ بچه هیچ

از دست دادن بعداز مرگ خودم بچه ندارم اما دیدم اونایی که بچه 

 .شون دیوونه شدن نباید بزارم مامانم این طوری بشهبچه

اش نشکسته بود رو خودم رو جمع و جور کردم و اون دست که شونه

جنگیدم برام مهم نبود که روی زمین زدم و بلند شدم. باید باهاش می

خواستم شاهد مرگش باشم و بعدش بتونم شکستش بدم یا نه ولی نمی

 .دم زنده بمونم. باید حداقل تالشم رو بکنمخو

موندیم یا هر دومون بمیریم و منم هیچ وقت یا باید هر دوتامون زنده می

 .های مامانم نباشمشاهد گریه
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  ترسی از مرگ نداشتم چون چیزی رو نداشتم براش زندگی کنم

نگاهی به خون آشام انداختم گردن آیلین رو گرفته بود یک دستی   

 .کرداش میداشته بود و سعی داشت خفها نگهروی هو

نگاهی به زمین انداختم و یک فکر به ذهنم رسید لبخندی از روی 

شدم خم شد من قطعا موفق میام عملی میخوشحالی زدم اگه نقشه

های شکسته یک تیکه چوب که نوکش شدم و از روی زمین و بین چوب

روم بی صدا به سمت خون های آکمی تیز تر بود رو برداشتم و با قدم

 .آشام رفتم

کردن آیلین شده بود  اون حسابی سرگرم لذت بردن از تقال و التماس

کرد تا نفس بگیرد باز فشارش را بیشتر گاهی فشار دستش را کم می

 .رو تماشا کنه   شدن تدریجی اونکرد تا خفهمی

ین این کارش حسابی عصبانیم کرد به غرورم برخورده بود تماشای ا

ای منزجر کننده بود اون داشت با خواهرم صحنه برام بیش از هر صحنه

   .کردبازی رفتار میمثل یه اسباب

همین که به پشت سرش رسیدم اون تیکه چوب از پشت به جایی که 

 .زدم جای قلبش باشه فرو کردمحدس می

 .ای کشیدتا اون به خودش بیاد از شدت درد جیغ خفه کننده

جونش به سمت من برگشت و خواست کرد و جسم بی آیلین رو ول

 :چیزی بگه اما یه مشتی جانانه به صورتش زدم و با تمام خشم غریدم
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 !برو به جهنم -

نفس  -آیلین هم از شدت ترس روی زمین افتاد و همون طور که نفس

 .میزد شروع به گریه کردن کرد

ای روی وسهبعدش چهار دست و پام به سمت من اومد من رو بغل کرد ب

 :ام زد و با گریه گفتگونه

کنم دیگه دختر میآبجی فدات بشم قربونت برم خودم نوکریت رو  -

 .شمخوبی می

 .با بهت به جنازه خون آشام خیره شده بودم یعنی این خواب نیست

آشام رو من تونستم با دستای خالی با یه تیکه چوب شکسته یه خون

 .بکشم

 .و یه دختر عادی هستممنی که حتی پلیس نیستم 

 .چین کاری ازم بر بیادباورم نمیشه هم

باید، باید به عاشیه خبر بدم. فک و فامیالش از مقام های مهم دولتی 

 .هستند باید از این موضوع مهم خبر دار بشن

جا یه چیزی درست نیست شهر توی خطره مطمئنم این باید بدونند این

 .کشتمشآخرین خون آشام نیست که 

دستم رو روی زمین گذاشتم خواستم از روی زمین بلند بشم یهو درد 

ام بهم پیچید از شدت درد ام اوج گرفت توی بغل آیلین افتادم قیافهشونه

کردم اما پیش احساس نمی به آه و ناله افتادم دردش رو تا چند دقیقه
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 .تونم تحملش کنماالن آنقدر بیشتر شده که نمی

 :ساژ داد و گفتکمی آیلین ما

 .بمیرم برات به خاطر من زخمی شدی بزار زنگ بزنم آمبوالنس -

 :ام بود گفتممن با صدای گرفته که به خاطر درد بود شونه

نه نباید فعال کسی خبر دار بشه زود گوشیم رو از طبقه باال بیار باید به  -

 .یکی زنگ بزنم

د کرد مدتی بعد ای گفت من رو ول کرد و به سمت در پا تنیه باشه

 .همون طور که گوشی دستش بود به اتاق اومد و به دستم داد

 .رمزش رو وارد کردم بعد وارد مخاطبینم شدم که چندان شلوغ نبود 

 :با عاشیه تماس گرفتم. بعداز چند بوق تلفن رو برداشت و جواب داد

  الو -

همه همین که صداش رو شنیدم بغضم شکست خیلی ترسیده بودم یهو 

 :ترسم بیرون ریخت با بغض نالیدم

کس عاشیه دستم به دامنت کمکم کن توی دردسری افتادم که هیچ -

 .کنم شما باور کنیدکنه اما خواهش میباورش نمی

 :عاشیه با لحن ناراحتی پشت خط گفت

 کنی توضیح بده ببینم چی شده؟چی شده چرا گریه می -

 :من با همون لحن قبلیم گفتم

خواست آیلین رو ام شده بود و میآشام کشتم اون وارد خونه یه خون -
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 .بکشه

 : عاشیه با تعجب پشت گوشی داد زد

 .یعنی چی امکان نداره -

 :زمان آیلین با استرس و با لحن تند گفتهم

 !بگو -بگو عکسش رو دارم بگو -

 :ام گرفته بودم گفتممن با لکنتی که به خاطر ترس و درد شونه

 کنی؟عکس بفرستم باور میاگه  -

 :عاشیه با صدای لرزیده گفت

 .اره توی واتس اپ برام بفرست-

تونسنم از روی بعدش گوشی رو قطع کردم دردم آنقدر زیاد بود که نمی

داشته بودم اون رو زمین بلند بشم و این گوشی رو به زور توی دستم نگه

 :به دست آیلین دادم و گفتم

 .تس اپ براش بفرستازش عکس بنداز توی وا -

ای گفت و گوشی رو ازم گرفت عکس رو گرفت و بهش آیلین یه باشه

 .فرستاد و اومد کنارم نشست

 .همین که عکس برام سند شد گوشیم زنگ خورد

 :عاشیه پشت گوشی داد زد

ات از وجودش اطالع داره وای خدا دختر حالت خوبه کسی جز خانواده -

 یا نه؟
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 :ممن با صدایی لرزون گفت

 نه کسی خبر نداره -

 :گفت  عاشیه یه نفسی از راحت شدن خیالش کشید و با لحن آرومی

عالیه نترس به کسی هم خبر نده االن به داداشم میگم اون توی نیروی  -

 .پلیس از درجه داران هست میاد پیشت

 فقط آدرس خونه رو بفرست

 :ای گفتم و گوشی رو به آیلین دادم بهش گفتمباشه

 .کنهآدرس خونه رو بفرست دستم درد می -

ام باعث بشه من نتونم از دستم استفاده اصال انتظار نداشتم درد شونه

 .کنم

واقعا خدا در حقم لطف کرد که اون لحظه از شدت استرس و ترس درد 

 .رو حس نکردم و زدم اون خون اشام رو کشتم

باز کرد و بعدش به بعداز ده دقیقه صدای آیفون بلند شد. آیلین در رو 

همراه عاشیه و چند مامور که لباس سیاه پوشیده بودند صورتشون 

پوشنده بودند که نشون میداد از مأموران ویژه هستند وارد اتاق شدند 

مأمورا زود دور جنازه جمع شدند و عاشیه به سمتم اومد و جلوم زانو زد 

 :و دستاش رو دو طرف سرم گذاشت و با لحن نگرانی گفت

 آلما حالت خوبه صدمه که ندیدی؟  -

 :من با صدای گرفته گفتم
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 .خوبم چیزی نیست -

 :های خیس و بغض گفتاش گرفت و با چشمآیلین یهو گریه

نه خوب نیست کمد سرش خراب شد و بعدش اون هیوال اون رو به  -

 .هاش رو تکون بدهتونه دستدیوار کوبید نمی

استم بفهمه حالم بده اما آیلین خومن باهاش رو در وایسی داشتم نمی

 .خجالت و این جور چیزا حالیش نبود

برای همین یه چشم غره براش رفتم و بعدش لبخند مصنوعی زدم و 

 :گفتم

 ...نه چیزی نیست یکم استراح -

 :عاشیه حرفم رو قطع کرد گفت

ای ممکنه جاییت شکسته باشه و نه آلما االن بدنت داغه و هیجان زده -

 .د ببریمت بیمارستانندونی بای

ها نباش پدرم خودش رئیس یه بیمارسان هست الزم نیست نگران هزینه

 .هزینه بدید

 :بعدش خطاب به آیلین گفت

 .هاش باش از کمرش بگیر بلندش کن باهام بیارشمراقب دست -

ای گفت هر دو کمک کردند از روی زمین بلند شدم و از آیلین یک باشه

  .ار ماشین شدیمخونه بیرون رفتیم و سو

به بیمارستان رسیدم و آلما رو به دکترا سپردم و بهشون گوش زدم توی 
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بخش وی آی پی بستری بشه و حتما یه اسکن از استخون بندی و نمونه 

 خونش بگیرن و برام بیارن

بعدش خودم به دفتر خودم توی بیمارستان رفتم و اونجا منتظر نتیجه 

 موندم

های چرمی که دور تا دور این ی به صندلیپشت میز نشستم و یک نگاه

 اتاق چیده شده بودند انداختم

 این چند دقیقه پر استرس برام مثل چند ساعت گذشت

کردم با میکاپ کردن خودم خودمو آروم کنم و استرس رو ازم سعی می

 دور کنم

در همین حال داداشم اومد و روی یکی از صندلی های چرمی که جلوی 

 و گفت میزم بود لم داد

  شد؟خب نتیجه چی -

ای رنگم رو روی میز گذاشتم و من نگاهم رو از آینه برداشتم و رژ قهوه

 پوفی از ناراحتی کشیدم و با ناراحتی جواب دادم

 هنوز جواب نیومده -

 بعدش نگاهی به ساعت دیواری انداختم و ادامه دادم

 دیگه بیارنکشه شاید یکی دو دقیقه تقریبا بیست دقیقه طول می -

 همین رو که گفتم صدای در زدن اومد و از پشت در صدا اومد

 تونم بیام توخانم، دکتر آرکان هستم می -
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 من با صدای نسبتا بلندی جواب دادم

 بله دکتر بفرمایید -

دکتر آرکان وارد شد و در رو پشت سرش بست و به سمتم اومد اون یه 

مدل پروفسوری روی صورتش پسر جوونی بود که هنوز ته ریش ناقصی و 

 داشت اما با این سن کم یک نابغه بود

 پرونده ها رو داد دستم و گفت

بخش استخوان بندی خواستم جهان اینا نتایج عکس برداری از وضعیت -

 و نمونه خونش هستند

یک تشکری زیر لب کردم و عینکم رو زدم و از پشت میز بلند شدم 

شتم و به سمت تابلوی نورانی رفتم و های استخوان بندیش رو برداعکس

ها رو به ترتیب روی تابلو نورانی گذاشتم و چراغش رو روشن اون عکس

 کردم و مشغول چک کردنش شدم

 با چشمای ریز و یک نگاهی دقیق بهش انداختم

اش آسیب دیده بود که هیچ شباهتی به گرگ نداشت و کمی شونهبا این

 ولی من هنوز قانع نشده بودم

وسط یه چیزی درست نبود اون نباید بین آدما برگرده شاید بعداز  این

 دهاولین قتلش این اتفاق رخ می

تونستم ریسک کنم ولی از یه طرفی هم مدرک قانع به هر حال نمی

 ای برای اثبات غیر طبیعی بودنش نداشتمکننده
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شاید توی نمونه خونش یه چیزی پیدا کنم بی خیال چک کردن 

و همین که به سمت میزم رفتم یهو یکی از پرستاران با ها شدم عکس

 گفت و شد اتاق وارد زدن در بدون  عجله

 رفتن چاره شدیم خانم اونا بدون هیچ هماهنگیوای بی -

من و بوراک با شنیدن این حرف شوکه شدیم بوراک از روی صندلی بلند 

 شد و گفت

پرستار و دکتر چی کار یعنی چی آخه مگه اینجا این همه نگهبان و  -

 گیرنکنند واسه چی این همه پول میمی

 من با عصبانیت سر پرستار غریدم

ای هر طور که شده اهه بسه به جای غر زدن برو دنبالشون به یه بهانه -

 گیرشون کندست

ای با صدای پرستار با دیدنم توی این وضعیت حسابی ترسید و یک باشه

 بیرون رفت لرزون گفت و از اتاق مدیریت

با این کارش دیگه مطمئن شدم که آلما یه مشکلی داره که این طوری 

 فرار کرد

 خطاب به بوراک گفتم

برو دنبالش با این کارش من مطمئن شدم آلما یه چیزی برای قایم  -

 کردن داره که فرار کرده

 ای گفت و با تمام سرعت از اتاق بیرون رفتبوراک یه باشه
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 ه قبلفلش بک به چند دقیق

 آلما

روی تخت خواب لم داده بودم و از نوشیدنی ترش آلبالویی که عاشیه 

بردم که یهو مامان و آیلین بدو بدو وارد بخش برام فرستاده بود لذت می

 شدند و دست مامان چند ساک و چمدون بود

 زد اومد من رو بغل کرد و گفتنفس می -همون طور که مامان نفس

 خوبه؟ چیزی بهت تزریق نکردندخترم حالت  -

 :من با کالفگی گفتم

 نفس میزنی!؟ -چی شده چرا داری نفس -

 :مامان با همون لحن قبلی گفت

دونم باورش سخته ولی بهم اعتماد کن اینجا برات امن نیست. من می -

جان از خون هایی که ایندونم تو یه خون آشام رو کشتی ولی اینمی

 ها هم بدتر هستنآشام

 هام ریخت دهنم تا آخر باز موندی برگین رو که گفت همها

 هر چی رو از مامانم انتظار داشتم بشونم اما به جز این مورد

اصال انتظار نداشتم مامانم همچین چیزهایی رو بدونه و ازشون اطالعات 

 داشته باشه

 دهنم تا آخر بازمونده بود هم تعجب کرده بودم و هم ترسیده بودم

 کنهف زدنش معلوم بود یه راز هایی داره مخفی میاز مدل حر 
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 :ام رو تکون دادم و گفتمهای شوک زدهمن به زور لب

 یعنی چی مامانم منظورت چیه؟ -

 :مامان با همون لحن قبلی گفت

زود آماده شو بریم وقت نداریم اگه باهام بدون سر و صدا بیای بهت  -

 .همه چی رو توضیح میدم

 مای گفتمن یه باشه

جا بمونم مامانم من رو خیلی ترسونده بود تونستم بیشتر از این ایننمی -

هایی که برام آورده بودند رو پوشیدم و یک ماسک روی صورتم زود لباس

 .زدم و هر سه تایی یواشکی از بیمارستان بیرون زدیم

بست رسیدیم مامان از کمی که از اونجا دور شدیم به یک کوچه بمب

 :چوبی مشکی نسبتا بزرگ در آورد و به من داد و گفت کیفش یه جعبه

بازش کن مال باباته همه چی رو به آیلین توضیح دادم االن وقتشه تو  -

 .بدونی دختر کی هستی

بخش های گرد شده بهش نگاه کردم نگاهی به اسم جهانشکه با چشم

کردم که با خط عربی روش نوشته شده بود انداختم بعدش جعبه رو باز 

داخل جعبه چندتا چاقو کوچیک و شیشه های کوچک بود و از اون 

تونه همچین آشام میشه فقط یک خونهایی بود که میتر دندونعجیب

 .هایی داشته باشهدندون

داد بابام اون آدمی نبود که من همیشه تصورش رو این نشون می
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ورش کردم توی ذهنم ازش یه پلیس ساخته بودم برای امنیت کشمی

جونش رو فدا کرده بود هیچ وقت انتظار نداشتم اون یک شکارچی باشه 

اون هم شکارچی این چنین موجوداتی باشه که اصال به وجودشون اعتقاد 

 .نداشتم

 :با بهت لب زدم

 ...نه امکان نداره نگو که بابا یه -نه -

 :مامان حرفم رو با ناراحتی ادامه داده

که انتظارش رو داشتی اون یه شکارچی متاسفانه بابات اونی نبود  -

 .آشام بودخون

 :با کالفگی داد زدم

 .... از اونا... بازم هستنه امکان نداره یعنی از اون -نه -

 :اون با همان لحن ناراحت قبلی گفت

کنی حتی آنقدر اره تعدادشون زیادتر از اونی هست که فکرش رو می -

جنگه تا خاندان پدریت داره باهاشون میزیادن که پانصد سال هست که 

 .اون ها رو منقرض کنه ولی موفق نشدن

 :بعدش با لحن مهربونی گفت

دونم خیلی شوکه شدی ولی اشکال نداره از اینجا بریم همه چی می - 

 .واست روشن میشه

من بدون هیچ حرفی باهاشون از اون کوچه بیرون اومدم و کمی که از 
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 .اونجا دور شدم

ها پارک ر ماشین مامان که اون رو توی یک خیابون همین نزدیکیسوا  

 .کرده بود شدم

توی صندلی عقب نشستم سرم رو به شیشه تیکه دادم و بیرون رو نگاه 

 .کردم

تر از قبل بود ولی از درون خیلی خیالتر و بیشاید ظاهرم خیلی آروم 

 .آشفته بودم دیگه به هیچی باور نداشتم حتی به بابام

 .چین آدمی باشهکردم پدرم همصال یه روز هم فکر نمیا

ها باشه بابام اگه یه موجود عجیب و غریب که کارش کشتن خون آشام

 .چین چیزی هستم و این خیلی بده و ترسناک هستقطعا منم هم

بعداز چند دقیقه مامان جلوی هتل ایستاد از ماشین پیاده شدیم و یک 

کاری شده هتل پنج ستاره رو به رومون سنگنگاهی به نمای زیبا و 

  کردیم

 :من با تعجب پرسیدم

 جا اومدیم؟مامان واسه چی به این _

کردم و این من هاش غم رو حس میمامان نگاهی به من انداخت از چشم

جا اومد حس بدی داشتم اینجا خوشم نمیکرد از اینرو نگران می

 .پیچیددی توی ذهنم میبرامون زیادی الکچری بود همش افکار ب

 :باالخره مامان لب باز کرد و با لحنی که پر از غم بود گفت
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  اومدیم پیش پاشا خان عموی شما _

کنم اولین بار است که مامان در من حسابی با شنیدن اسمش تعجب می

 زدمورد یکی از اعضای خانواده بابام حرف می

نگران رفتار پاشا بودم پاشا هم قطعا یک شکارچی بود و از یه طرفی هم 

با توجه به این شناخت محدودی از این خانواده و قدرت عجیبش داشتم 

آشام با مادرم یک کس موافق ازدواج پدرم که یک قاتل خونقطعا هیچ

 .انسان عادی بود نبود

فکر نکنم پاشا رفتار خوبی با من و مامانم داشته باشه اما ناچار بودم به 

 .ش رو به رو بشمترسم غلبه کنم و باها

چمدان به دست پشت سر مامانم با قدم های لرزون وارد سالن هتل شدم 

مامان به سمت پذیرش رفت و از کارمندی که توی اون بخش بود یک 

 : خانم جوان حدودا بیست ساله بود پرسید

 جا هستن؟بخش اینخسته نباشید، جناب پاشا جهان _

 :گفتخانمی که اونجا توی پذیرش نشسته بود 

 .اون طرف سالن توی بخش کافی شاپ منتظر شما هستند _

 .یه تشکری کرد و به سمت کافی شاپ رفتیم 

درست رو به روی پذیرش بود و همه جا پر از مبل های سبز تیره لجنی 

 .رنگ بود که دور هم چیده بودند

ساله که لباس مشکی پوشیده بود و یه کس جز یه مرد تقریبا سیهیچ
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زدم که اون همون پاشا بود اونجا نبود. من حدس میمجله دستش 

 .هست

 .شدداشتم استرسم زیاد میهر قدم که بر می

 .اصال دوست نداشتم پاشا رو ببینم

همگی به سمتش رفتیم و جلویش ایستادیم اما اون چنان غرق مطالعه 

 گرفتبود که متوجه ما نشد یا عمدا داشت ما رو نادیده می

 : خونسردی گفتمامان با لحن 

 !پاشاخان -

 .اون مرد روزنامه رو پایین آورد

های هام باال پرید تمام حالتمن با دیدنش حسابی تعجب کردم و چشم

 .هایی که از بابام دیده بودم، بودصورت پاشا عین عکس

انگار سیب رو از وسط نصف کرده بودند یه بخشش بابام بود و اون یکی  

 .پاشا بود

ریشش کشیده و ابروان پرپشت فک خوش زاویه و حتی مدل تهچشمان 

 .مثل بابام بود

 کردممن با دیدنش حس عجیب و شیرینی رو حس می

شده بود که اکنون پیدایش بابام نمرده است فقط گم کردماحساس می

 .کردم

 .های شوقم رو کنترل کرده بودم تا ضایع بازی در نیارمبه زور اشک
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 .قدر که بهش شباهت دارهکنم این بابام نباشه آن تونستم باورنمی

 : پاشا لبخندی زد و گفت

 .سالم زن داداش راحت باش و بشین _

 .مامان رو به روی پاشا نشست و من آیلین هم توی دو طرفش نشستیم

 : پاشا رو به من کرد و گفت

 تو حتما باید آلما باشی درسته؟ _

 :ای گفتممن با لحن کتترل شده

  بله _

 :پاشا با خوش رویی گفت

واقعا که حق با منوچهر بود اصال شبیه مادرت نیستی به ما  _

 ها رفتیبخشجهان

من رو باش چقدر واسه این استرس داشتم اما همین برخورد اول ازش 

 .خوشم اومد

 : مامان با لحن تندی گفت

 .این بحث رو ول کن تو گفته بودی که برامون پیشنهادی داری _

 جیبش یه پاکت پول پف کرده در آورد و روی میز گذاشتپاشا از 

 .آنقدر پف کرده بود که معلوم بود توش کلی پول هست 

 :سپس با لحن مغروری گفت

تونی بری اما به سی میلیون دالر پول میدم هر کجا خواستی می _
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 .دم که آلما باید وارد گروه من بشه و تبدیل به شکارچی بشهشرطی می

 : احتی گفتمامان با نار

 .اما اون یه دختره نمی تونه _

 : پاشا با لحن تندی گفت

شه ما قبالً یه حرف هایی زده بودیم خودت هم بهتر از هر کسی نمی _

 کنی جای آلما پیش تو در امان نیست درسته؟درک می

 : مامان با ناراحتی سرش رو پایین انداخت و گفت

 .کنمآلما بره من دق میکنم اگه حق با توعه اما خواهش می _

 :من حرفش را قطع کردم و گفتم

مامان نگران نباش من از پسش بر میام خودت دیدی چطوری من  _

بدون آموزش درست شکار کردن یکی رو زدم کشتم قطعا اگه اجازه بدی 

 .شممن به گروه پاشا ملحق بشم، یه شکارچی ماهر می

زندگی کسل کننده خواست از شر این خیلی هیجان داشتم دلم می

خواست پیش عموم باشم یه جورایی به خاطر خالص بشم دلم می

 .اش محبتش به دلم نشسته بودچهره

 :مامان با بغض و چشمای خیس گفت

  اما من دلم نمیاد_

 : من با ناراحتی گفتم

 .ام کنهپس دلت بیاد من رو بدی دست عاشیه تیکه پاره _
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 :مامان کالفه شد و داد زد

 .داری بروبا عموت هر جا دوستباشه  _

 : پاشا با خوشحالی خطاب به من گفت

 .حله، آلما به گروه خوش اومدی _

 !اُفتهزن داداش نگران نباش هواش رو دارم اتفاقی براش نمی

 شهر بارسلون _اسپانیا

 راوی 

 راس ساعت دو شب

دو سال از اینکه آلما به عضویت گروه شکارچی تحت مدریت عموش 

 ه استهست گذشت

اون توی این شش ماه حسابی تمرین کرده بود و االن عضو رسمی و آن 

 .شودمحسوب می

این گروه در کل چهار نفر عضو داشت که شامل آلما پاشا تالیا و کیان 

 .بود

 پاشا لیدر اصلی گروه بود و وظیفه هدایت گروه را داشت

آینده را توانست تالیا هم پیشگوی گروه بود چشم سومش باز بود و می 

کرد به آسانی کردند و هر وقت اراده میببیند و ارواح نیز به او کمک می

  گرفتبا ارواح ارتباط می

کیان هم شکارچی و تک تیر انداز و مهندس گروه بود و وقتی وسایلشان  
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های شد تعمیراتش به عهده او بود و تمام چاقوها و نیزکخراب می

 .ساختمخفی اعضا را می

خاطر هوش باالیی که داشت پاشا به او لقب اسکافیلد )اسکافیلد او به 

شخصیت سریال فرار از زندان بود که هوش باالیی داشت و برای همین 

   زد( داده بودکیان را به این اسم صدا می

 .آلما هم شکارچی و دست راست کیان بود 

زندگی  کس در آنجاهای یه خانه نیمه خرابه متروکه که هیچآلما از پله

رود به پشت کرد سه طبقه که همه شیشه هایش شکسته بود باال مینمی

 .رسدبام می

 آلما

شکنم و همین که وارد پشت بام با یه لگد درآخری رو به پشت بوم رو می

وزه. و حالم رو حسابی جا میاره من عاشق هوای شم باد خنکی میمی

 .سرد و تاریک بودم

 :گمسیمم میندازم و با هدفون بیهای پشت بام میلبهیک نگاهی به  

 .من االن توی موقعیت هستم و اون گربه زخمی رو می بینم _

 :کیان اعالم موقعیت کن

 :کیان با عصبانیت غرید

 .شه این جوجه داره بهم دستور میدهوای خدا باورم نمی _

 : تالیا که دوست صمیمی من بود در جواب کیان گفت
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 .بچه رو اذیت نکن به حرفش گوش کن اینقدر _

 :گهکنه و میکیان باالخره جون می

 .ات رو نشونی گرفتمتوی ساختمون رو به رویی کله_

 :من با عصبانیت غریدم

من رو ول کن آماده باش اگه نتونستم سرش رو بزنم تو با تیر قلبش رو  -

 .سوراخ کن

 :کیان جواب داد

 .حله، منتظرم _

 :گفتتالیا با نگرانی 

آلما مراقب باش از االن یه جایی رو آماده کن که روش بپری مثل قبل  _

 .با کله نری توی آسفالت

 :من یک نگاهی به پایین انداختم و با لحن مطمئنی گفتم

 پرممی اون روی هست قدیمی  یه ماشین _

 :تالیا دوباره با نگرانی گفت

 .طناب هم دم دستت باشه بهتره_

 :گفتممن با کالفگی 

 .باشه دیگه حرف نزن، اگه اون جونوره بیاد ممکنه صدامون رو بشنوه _

 .تالیا یک باشه گفت و بعدش هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد

 .دوختم چشم بودند گذاشته کار که ایتله به تیز هایچشم با  من
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چند دقیقه بعد که گذشت یک خون آشام وحشی پیداش شد و مشغول 

  خوردن خون شد

های نیشش نصورتش حسابی سفید شده بود و عین گچ شده بود و دندو

 .بیرون زده بود و دور لبش خونی بود

 همین که مشغول خوردن خون گربه بود

 رو از زیر آستینم در آوردم و های چوبییکی از نیزک 

از همین جا هدف گیری کردم و بعداز مطمئن بودن هدفم پرتابش  

 .کمرش خوردکردم و اون نیزک به 

با یه پرش    خون آشام از شدت درد جیغ کشید و روی زمین افتاد و

روی ماشین قدیمی که خراب شده بود و روی زمین افتاده بود فرود 

 .اومدم

بدو به سمت  -بعدش دومین نیزک چوبیم را از پا بندم در آوردم و بدو

 خون آشام رفتم

عصبانیت غرید و به خون آشام به سمت من برگشت و دوباره از شدت 

تونستم سمت من اومد آنقدر سریع بود که اگه آدم عادی بودم نمی

تشخیص بدم ولی به لطف قدرت ناشناخته ارثی که دارم به راحتی 

 .تونستم ببینمشمی

همین که خون آشام بهم نزدیک شد یک پرشی زد تا روی من بپرد اما 

کردم و زود اون یکی  من از پایین اون جا خالی داد جام را با او عوض
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نیزک رو به سمتش نشانه گرفتم و پرت کردم و به پای چپش خورد و 

اون خون آشام رو از پا در آورد و خون آشام از شدت درد دوباره جیغ 

دردناکی کشید و همون طور که روی زمین به زانو افتاده بود و به 

 دونستماسپانیایی یه چیزایی گفت که معنیش رو نمی

ایم که به کمربندم وصل شده بود در آوردم ایی کوچک و نقرهمن چاقو

ور شدم مهلت حمله بعدی رو ندادم با و با تمام سرعت به سمتش حمله

 .یه حرکت سرش رو از جا کندم

  سر خون آشام از جا کنده شد و روی زمین افتاد

 : زدم گفتمهمون طور که نفس نفس می

 .رو جمع کناتمام ماموریت، تالیا بیا جنازه  _

 : تالیا با خوشحالی گفت

 .اوکی االن میاییم _

بعداز چند دقیقه مینی بوس زرد و زشت که پر از خط و خش بود و ماله 

 .گروهمون از یکی از کوچه ها اومد

خورد حسرت داشتن یک ماشین اخ که چقدر حالم از این ماشین بهم می

 .گرون قیمت آمریکایی خفن تو دلم مونده بود

دن اون همه پول اولش فکر کردم که این شغل پول خوبی داره ولی با دی

 .همون قدر هم پول خوبی داره خرج باالیی داره

کنیم و خرج سفر به ای استفاده میچون بیشتر مواقع از گلوله های نقره
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  کشور های دیگه برامون خیلی گرون تموم میشه

رون اومد و به سمت تالیا از ماشین پیاده شد و کیان هم از ساختمون بی

 من اومدند

کیان و من جنازه رو باهم سوار مینی بوس کردیم و تالیا سرش رو 

 .برداشت و کنار جنازه گذاشت و به سمت مخفی گاه حرکت کردند

خوشگلی داشت قلب مهربونی داشت و همیشه  پاشا همون طور قیافه

 هوام رو دوست برام مثل یه دوست بود

د یه جورایی شبیه مامان گروه بود و مسئول سیر تالیا هم دختر خوبی بو

تونست غیب بینی کنه کردن شکممون بود و چشم سومش باز بود و می

و آینده رو ببینه اما این تنها آپشنش نبود اون خیلی خوشگل بود من 

  کردمدختر هم بهش گاها حسودی می

د که رنگ موهایش مثل طالی ناب زرد و زیبا بود چشمانش انقدر سبز بو

موند و لب های پرتزه شده طبیعی اون رو مثل پرنسس ها مثل زمرد می

 .کرده بود

قدش خیلی بلند بود و نزدیک ده سانت ازم بزرگتر بود. و مثل من دو 

رگه بود باباش ایرانی بود و مامانش انگلیسی بود به لطف مامانش اینقدر 

 .داف از آب در اومده بود

 خارج از شهر بود رسیدیمباالخره به مخفی گاهمون که 

من و کیان جنازه رو از مینی بوس پایین کشیدیم و سپس هر دو پسرا 
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 .مشغول در آوردن قلبش شدند

 همیشه برام سوال بود چرا این خون آشام ها این شهر رو دوست دارند

 .چی توی این شهر هست که همیشه به اینجا میان

 آشام ها به بارسلون اومدیمتا به حال نزدیک ده بار برای کشتن خون 

 به مخفیگاه همیشگیمون که یه کارگاه چوب سازی بود اومدیم

اینجا یه حیاط بزرگ چند متری و یه کلبه چوبی سقف خراب دارد که 

شیم چون هر لحظه امکان داره روی سرمون هیچوقت بهش نزدیک نمی

گیره و وسط خراب بشه و هیچ کس هم درست کردنش رو گردن نمی

 .حیاط یه چاه آب داره

هر چهار تامون دور آتیش بزرگی که توی محوطه مخفی گاهمون بود 

 .جمع شدیم

نگاهی به آتیش انداختم صداش ترق تروقی که ازش ایجاد میشد ذهنم 

 .شدمکرد طوری که متوجه کل کل های پاشا و کیوان نمیرو آروم می

حرف زدم حالش  ذهنم خیلی درگیر افکار مزاحم بود دیروز با مامان

 خوب بود و ولی خیلی وقت بود که ندیده بودمش و خیلی نگرانش بود

اونا نکته ضعف من بودند فقط کافی بود یه خون آشام بدونه من کی ام و 

گوشیم رو هکم کنه و تماس های من رو در بیاره و بفهمه من خواهر و 

 .مادرم توی آلمان هستند

 .مه جهانبخش ها بودخانواده ها نکته ضعف و نکته قوت ه
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شد این ارتش سری قوی تر شون باعث میزیاد بودن فامیلشون و خانواده

بشه و همه زن و بچه هایی که شکارچی نبودند توی ایران حوالی شهر 

کنند که نزدیک بیست سال پیش تبریز یک روستای جادویی زندگی می

تند که چندتا جادوگر یک طلسمی زدند و یک دیواری دور روستا ساخ

تونستند ازش رد بشند یا از طرف یکی از اونا فقط جهانبخش ها می

 .دعوت شده باشند

 :توی این فکرا بودم که تالیا با شوخی گفت

 .طفلک مامانت چی از دست تو کشیده -

 :من با تعجب پرسیدم

 چی؟ -

 :تالیا نیشخندی زد و گفت

کنی آخرش فکر کن دختر داشته باشی این همه جون بکنی و بزرگش  -

 .شبیه عمش از آب در بیاد

این رو که گفت تالیا و پاشا هر دو زیر خنده زدند حتی کیان هم که 

 .زد خندیدسرش توی گوشی بود و داشت کلش می

 :من با تعجب گفتم

 .ام کیانا هستمقدر شبیه عمهیعنی من این -

 :پاشا با خوشرویی گفت

 .رو به ارث بردی اتعمه اره خوشبختانه مثل کیانا قیافه -
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 :بعدش لبخندی زد و گفت

 .ولی هنوز جای شکرش باقیه که دیکتاتوری اون رو به ارث نبردی - 

 :تالیا با در جوابش غرید

اش همه رو وادار این دیکتاتوری نیست کیانا جذبه داره و این جذبه -

 .کرده ازش اطاعت کنند

زیادی داشت بیشتر از عکس کیانا رو دیده بود واقعا به من شباهت 

خواهرم اون شبیه من بود ولی هیچوقت ندیده بودمش. پاشا بهم گفته 

بود که اون توی مصر فنون جادویی یاد میگیره و زیاد به ایران نمیاد و 

 .اهل شکار و این جور چیزا نیست و یه زمانی هم دوست تالیا بوده

 :کیان در با بی حوصلگی غرید

 .ه چال کردید کی می پزه من گرسنمهاین سیب زمینی هایی ک -

 .با پیش کشیدن بحث گرسنگی کال بحث کیانا فراموش شد

 :من هم در ادامه حرفش گفتم

 .شکم منم داره به گار و گور میوفته -

 :تالیا در جوابم گفت

 .یکم دیگه صبر کنید می پزه -

بعداز چند دقیقه ذغال آتیش تموم شد و شعله اون خاموش شد و همگی 

 .یکی یکی سیب زمینی ها رو از زیر خاکستر بیرون آوردیم

اما بودجه پاشا ته کشیده بود و مجبور  اومدزیاد از این غذا خوشم نمی
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 .بودیم با اینا خودمون رو سیر کنیم

  

*** 

 .صبح زود با انعکاس نور خورشید از خواب بیدار شدم

 .یه نگاهی به دور برم انداختم

 .یده بود هنوز بیدار نشده بودتالیا هم کنارم خواب

 .و چشمام رو مالیدم ای کشیدمروی زمین نشستم و یه خمیازه

  بعدش بلند شدم

 .از چادر بیرون اومدم و به سمت کیان که کنار آتیش نشسته بود رفتم

 :خطاب بهش با لحن خشکی گفتم

 پاشا کجاست؟ -

 اون جواب داد

 :همون طور که به آتیش خیره شده بود گفت

 .رفته کارای فروش قلب خون آشام رو ردیف کنه -

قلب خون آشام قیمت زیادی داشت و توی بازار سیاه جادوگرا خوب به 

 .رفت و بیشتر از این طریق پول سفر مون رو در می آوردیمفروش می

 .یهو دیدم گوشی دستش نیست

این صحنه واقعا صحنه باور نکردنی بود اون در هر زمانی در هر موقعیتی 

زد من ندیدم گوشیش ازش دور باشه حتی توی مأموریت هم گیم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 58 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 .واقعا چطور االن گوشی دستش نیست

 :خطاب بهش گفتم

 راستی من عادت ندارم تو رو این طوری ببینم گوشیت کو؟ -

 :اون یه پوفی از کالفگی کشید و گفت

 .دادم پاشا ببره ماله اون خراب بود -

 :غرید بعدش برگشت و با عصبانیت

 .اصال به تو چه تو کار و بار نداری -

  آلما

خیال حرف زدن با کیان شدم و به چادرم برگشتم تا چیزی برای بی

 خوردن پیدا کنم

همین که به چادرم رسیدم دیدم تالیا بیدار شده و یه لبخند درشتی روی 

 .هست و به جلو خیره شدهلبش 

با دیدنش نگران شدم نکنه روحی چیزی توی خواب دیده که بازم مخش 

 .قاطی کرده

اون چشم سومش بازه هر چیزی ازش ممکن هست و این من رو نگران  

 .کنهمی

 :کنارش نشستم و با نگرانی تکونش دادم گفتم 

 تالیا حالت خوبه توی خواب چیزی دیدی؟ -

ن حالت خلسه مانندش بیرون اومد و با خوش رویی بهم با دیدن من از او



 

 

 WWW.98IA3.IR 59 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 :گفت

  .نترس من خوبم اما باید یه چیزی بهت بگم -

 :بعدش نفسی گرفت و ادامه داد

بینم این دفعه خیلی فرق من یه هفته هست که دارم خواب روباه می -

داشت فکر نکنم این خواب فقط یه خواب عادی باشه اون روباه فرق 

 .شگل بودداشت خیلی خو

 .اون یهو شیفت داد و تبدیل به یه پسر خیلی خوشگل شد

 .ای رنگ قشنگی داشتاش رو ندیدم اما موهای چتری و قهوهچهره

من یه لبخند ریزی زدم از قرار معلوم اون توی خواب کراش زده بود و 

 :لحن شیطونی گفتم

  مون چطور بود؟شازده قیافه -

 :گفتاون که هنوز محو خیاالت بود 

درست یادم نمیاد چطور بود اما رنگ موهاش خیلی خاص بود و بهم  -

 .گفت بیا دنبالم

 :یهو به خودش اومد و با عصیانیت غرید

هوی چته چرا نیشت بازه یه خواب بود همش ساخت ذهن مریض من  -

 آدم به  برو یه چیزی بیار بخورم. اخه کِی دیدی که یک روباه تبدیل

 .بشه

 :ادامه داد بعدش با کالفگی
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ولی نگرانم فکر نکنم روباه معنی خوبی داشته چون اون نماد انسان  -

 .های حُقه باز هست

 :من لبخندی زدم و به شوخی گفتم

 .نگران نباش چیزی نیست همش ساخت ذهن مریض تو هست -

اش عصبانی شد و قبل از این رو که گفتم یهو دیدم بهش برخورد. قیافه

 م اما دیر شده بوداینکه بخوام چیزی بگ

چاقوی بزرگ من رو برداشت و منم از ترس جونم بی خیال معذرت 

هام رو بپوشم با تمام خواهی شدم از چادر در رفتم و بدون اینکه کفش

 .سرعت پا به فرار گذاشتم

اونم دنبالم افتاد اما به اندازه من سریع نبود برای همین همون طور که 

 دویدم اونم با عصبانیتبرهنه دور کارگاه میدنبالم افتاده بود و منم پا 

 :غریدمی

  شمآلما وایسا به خدا وایسی تخفیف قائل می -

 :بعداز مدتی دوباره داد زد

 .بزار بگیرمت کتکت بزنم و آروم بشم -

 :من با ترس همون طور می دویدم با ترس گفتم

 خیال شوغلطی خوردم بی -

 :اونم در جوابم گفت

 .فرستم دنبالتولی اگه به حرفم گوش ندی جن مینوش جونت  -
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واقعا راضی بودم جن دنبالم بفرسته ولی بی خیالم بشه حداقل با اجنه 

  ای کرد ولی با تالیا عصبانی امکان نداشتشد معاملهمی

بعداز مدتی خسته شد و بی خیال کتک زدن من شد روی زمین نشست 

چند دقیقه خیلی زود به و منم روی زمین ولو شدم و جنگمون بعداز 

 .پایان رسید

  چند ساعت بعد آلما

 بعداز یک پرواز به پاریس رسیدیم 

پاشا از فرودگاه یه تاکسی گرفت و بعدش همگی به یه هتلی که پاشا 

 آنالین رزرو کرده بود رفتیم

 .یه دوتا اتاق رو به روی هم اجاره کرده بود

 .به اتاق انداختممن و تالیا وارد اتاقمون شدیم به نگاه کلی 

یه اتاق ساده و کوچیک بود توی دو طرفش تخت خواب دو نفر داشت که 

های سبز کم رنگی کشیده بود و دیوار هم کلی روشون بالش و مالفه

ترک برداشته بود و گچی بود اما در حدی داغون نبود که سرمون خراب 

فی نشه و یک یخچال درب و داغون کوچیک و یه تلویزیون کوچیک سق

 .باالی یخچال هم داشت

از شدت خستگی با همون لباس بیرون روی یکی از تخت خواب ها دراز 

 .کشیدم و خوابیدم

بعداز یک خواب طوالنی شیرین که همه خستگی سفر رو با خودش برده 
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 .بود با صدای حرف زدن کیان و تالیا از خواب بیدار شدم

 :انداختم و گفتمهام رو باز کردم و یه نگاهی به اون دوتا چشم

 ساعت چنده؟ _

 :کیان با طعنه گفت

 .عصر هستش ۶صبح بخیر خانم خوش خواب ساعت  _

 :دوباره پرسیدم

 پاشا کجاست؟_

 :تالیا جوابم رو داد

ها رو گزارش دادن حرف بزنه و رفته با کسایی که وجود خون آشام _

 .ازشون اطالعات بگیره

شویی که بیرون اتاق به دستیک آهان گفتم و از روی تخت بلند شدم و 

 .کنار در ما بود رفتم

 .جلوی رو شویی ایستادم نگاهی به صورتم توی آینه انداختم

خیلی نگران بودم تنها دلخوشیم همین تالیا بود که این خواباش من رو 

 .کنهنگران می

دونم روباه نماد حیله گری هیچی از تعبیر خواب سر در نمیارم اما می

 .خودش به خیر بگذرونههست. خدا 

 .دست و صورتم رو شستم و با آستینم خشک کردم

صورتم نیاز به آرایش نداشت سیبیالم هم بد نبود جا داشت رشد کنه هر 
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چی باشه من خودم رو همین طوری دوست داشتم که این دوست 

  .داشتن خودم رابطه عمیق و تنگاتنگی هم با تنبلیم داره

صورتم به اتاقمون برگشتم به سمت و شوی دست و  بعداز شست 

 .یخچالی کوچیکی بین دو تخت بود رفتم

بود یه دونه ساندویچ پیدا  امجلوش وایسادم و خم شدم خیلی گرسنه

  .زد سهم ناهارم بودکرد که حدس می

 .اون رو برداشتم و مشغول خوردنش شدم

خریده بعداز خوردن غذام به سمت چمدون خوشگل بنفشم که پاشا برام 

  بود همه وسایل های من توی اون بود رفتم

رفتم و زیپش رو باز کردم گوشیم رو از کیف بنفشم در آوردم که قاب 

 .اون هم بنفش بود

 .ها عاشق بنفش شده بودمی وسایلم بنفش بود من تازگیکالً همه

 .شه از لحاظ روحی به کجا رسیدمواقعاً باورم نمی

ی من این بود که پول جمع کنم از شر ترین دغدغهیه زمانی بزرگ

کنم خدا رو گوشی قدیمیم خالص بشم االن هر مأموریت که تموم می

 .کنم که زنده امشکر می

نزدیک ترین آدمی که پیشم هست یه دختری هست که بهش بدجور 

ها و ترس هاش هستم و همیشه نگرانش ام همیشه شاهد کابوسوابسته

 .هستم
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وقت ازش تالیا این جوری شده و ازم خواسته هیچ گه چراپاشا بهم نمی 

شه و بهم فقط گفته نپرسم که چطور این طوری شده چون ناراحت می

چشمش ناخواسته باز شده و باید مراقبش باشم ممکنه یه شب بخوابه و 

 بیدار نشه

کرد اما االن با ترس زد خواهرم عصبانیم میهر روز مامانم سرم غر می

 .زنمبهشون زنگ میزنم و خیلی کم باهاشون حرف میماهی یکی دوبار 

 .دارم ترسم تحت تعقیب یه خون آشام باشم و اون بفهمه من خانوادهمی

 شونمدونه چقدر دلتنگخدا می

و االن تنها دلخوشیم این هفتا پسر کره ای که باالی بیست پنج سال 

 .کنندها رفتار میسن دارن عین دوساله

کنند شب روز برای رفتن به هاشون کردم. کاری میسگالریم رو پر از عک

 .کره عر بزنم

 یکیشون اونجا ظاهر بشه ما هم به این بهانه به کره بریم

ها کره رو دوست ندارن و به واقعا برام جای سواله چرا این خون آشام

 .رناونجا نمی

ن وقت پاموکنند و هیچها توی اروپا آمریکا زندگی میتر خون آشامبیش

 .از افغانستان به اون ور نرفته

 .پاشا گفته آخرین باری که به کره رفته کره شمالی بود

  .اونم برای زیارت قبر جومونگ رفته بود
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که به کسی نگاه چند دقیقه بعد که گذشت تالیا با لحن سردی بدون این

 :کنه همان طور که به جلو خیره شده بود گفت

 ها؟بچه _

 :دیدن ران بودم گفتم من همان طور که مشغول

 هان؟ _

 : ای گفتبا لحن مرموز و صدای نسبتا گرفته 

  .آلما حواست رو جمع کن _

 .یکیشون خبر بدی واست آورده

  این رو که گفت متوجه شدم

کنه چشم تالیا در حالت عادی خودش نیست مغزش اون کنترل نمی

 .سومش اراده اون رو توی دستش گرفته

بلند شدم و با عجله به سمتش رفتم کنارش نشستم و با از روی تخت  

 :نگرانی گفتم

 آبجی فدات بشم حالت خوبه؟ _

این رو گفتم به خودش اومد و سرش رو چندبار محکم تکون داد و با 

 : لحنی شاد و لبخندی که معلوم بود فیک هست گفت

 .من خوبم هیچی نیست. نگران نباش _

ود کردم و وقتی تو خولب این فیلم رو راستی نظرت چیه فیلم جدید دانل

 .دیدم خیلی قشنگ بود بیا نگاه کن
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 .فیلم رو پلی کرد و تبلتش رو به من داد

 تالیا

 خیلی ذهنی لحاظ از اون باز اما باشه خفنی و  آلما هر چقدر دختر قوی

 .میده تله به دم راحت هست خنگ

هدفونش رو خیال همه چی شد با دیدن فیلم جدید بازیگر محبوبش بی

 .توی گوشش گذاشت و رفت پی کارش

از روی تخت بلند شدم و به سمت کیان رفتم که سرگرم گیم زدن با 

 .گوشی بود رفتم

 .دستش رو گرفتم و از اتاق بیرون کشیدم

 .لرزیدتن بدنم از شدت استرس و ترس می

همین که به راهرو طوالنی هتل که فقط یک فرش قرمز طوالنی داشت و 

 :ن آخرین اتاق این سالن بود رسیماتاقشا

 :کیان شروع به غریدن کرد

 ...وسط بازی -

هام دستم رو جلوی دهنش گذاشتم تا آلما صداش رو نشنوه. ناراحتی لب

 :داد و گفتمرا تکون می

 .آلما تو خطر هستش_

 :شدم سرم رو خاروندم و با بغض ادامه دادمطبق عادتم وقتی کالفه می

هاش توی ترکیه چند وقته دنبالش هست تا از قدرت یه گروه مافیایی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 67 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 .استفاده کنه

امروز مامان و خواهرش رو گروگان گرفتند. هر لحظه امکان داره بهش 

  کشیمشزنگ بزنند بگن اگه نیای خانوادت رو می

هام رو کنترل با ناراحتی کردم اشکبعدش همون طور که سعی می

 :تری ادامه دادمبیش

 .میرهدیدم آلما توی ترکیه میآینده رو  -

کیان هم با شنیدنش حسابی ناراحت شد ویکی زد توی پیشونیش و 

 :گفت

وای خدا باید، باید هر طور که شده جلوش رو بگیریم نزاریم به اونجا  _

 بره

هیچ کدوم از رویاهام اندازه این برام شفاف و روشن نبود و ول کن من  

 .شدمیهام رد هم نبود و همش جلوی چشم

آلما تنها دوستم بود من بهش وابسته بودم مثل خواهر کوچیکم بود  

تونم بازم یه آدم دیگه رو از دست بدم به اندازه کافی به خاطر این نمی

تونم تونم دیگه نمیچشم سومم عذاب کشیدم و تنها شدم دیگه نمی

  شاهد مرگ عزیزانم باشم

سترس از دست دادن آلما بود با صدایی لرزونی که به خاطر ناراحتی و ا 

 :گفتم

نباید بزاریم بفهمه تو برو زود گوشیش رو گم و گور کن من به پاشا  _
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 .های شکارچیش توی ایران کمک بگیرهگم اون از فامیلمی

که آلما متوجه نبود ما بشه ای گفت و بعدش قبل از اینکیان یه باشه

 وارد اتاق شدیم

گوشیش هم از روی تخت برداشته بود و آلما داشت فیلم میدید و 

 .کنارش روی زمین گذاشته بود

  به سمتش رفتم و یواشکی گوشیش رو برداشتم و ازش دور شدم

کارتش رو در آوردم و الی دندونم گذاشتم و شکستمش و بعدش از سیم

پنجره بیرون انداختم و گوشیش را خاموش کرد زیر تشک خودم قایم 

 .کردم

زدم حتی اگه آلما بخواد تصمیم بگیره به هرکاری میبرای نجاتش دست 

بندم و زندانیش میکنم و به ترکیه بره و جلوم وایسه دست و پاش رو می

 .به زور جلوی اون رو میگیرم تا به ترکیه نره

تونم شاهد دارمش نمیزنم تا زنده نگهالزم باشه دست به هرکاری می

 .مرگش باشم

 : تبلتم رو به خودم داد و گفتچند ساعت بعد فیلم تموم شد 

 .خوام ببینمشفیلم قشنگی بود پاک نکن دوباره می _

 :کردم ناراحتیم رو کنترل کنم گفتممن همون طور که سعی می

باشه، تو برو یه دور دوش بگیر خیلی وقته حموم نرفتی اوضاعت خیلی  _

 .بده
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آلما یک باشه ای گفت و به سمت چمدونش رفت و چند دست لباس 

 .برداشت و به حموم رفت

خوند و صدای آواز چند دقیقه بعد که آلما هنوز توی حمام بود و آواز می

 .خوندش در سراسر اتاق پیچیده بود

هام رو بغل کرده بودم روی تخت نشسته بودم و به همون طور که زانو

  دادمدیوار تکیه داده بودم به صدای آلما گوش می

خوند. ولی ا اینکه به زبون ترکی آواز میاون صدای خیلی خوشی داشت ب

 .نشستسوز صداش به دلم می

تونستم به این فکر کنم که صاحب این صدای خوش توی دو قدمی نمی

 .مرگ هست

توی همون حال پاشا خسته کوفته امد روی یکی از تخت ها ولو شد و با 

 : ناله گفت

 .وای مردم خدا، تالیا برام چایی بیار _

 .ای گفتم و برایش چایی آوردمباشهمن یک 

چای سیاه و قندان و فالکس بعداز عرق شاهسون و سیر از وسایل 

تونستیم بدون اونا دووم بیاریم مخصوصا چای که پاشا ضروری بود نمی

درجه  ۵۰ی خوردنش توی دمای بدجور بهش وابسته بود و حتی سابقه

  .آفریقا هم داره

 : من با ناراحتی گفتم
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 من یه چیزهایی دیدم که باید بهت بگم اوضاع خیلی خطرناکه پاشا _

پاشا همانطور که دراز کشیده بود و چشمانش را بسته بود با کالفگی 

 : گفت

 باز چی شده _

 :من با نگرانی و اضطراب جواب دادم

خوان اون رو هم گروگان مامان و خواهر آلما رو گروگان گرفتن و می _

 بگیرن باید یه کاریش کنی

 :خیز شد با تعجب گفتهاش رو باز کرد و نیماین رو که گفتم پاشا چشم

 کیا گرفتنش اصال چه کاری باهاش دارن؟ _

 :من شروع به توضیح دادن کردم و گفتم

دونستند این آلما شکارچی هست و تا یه گروه مافیایی تو ترکیه می _

  .گرفتندحدودی قدرت جسمی باالیی داره مامانش رو گروگان 

 :بعدش بغض گلوم رو گرفت و گفت

 .کشندمن دیدم که اونا آلما رو می -

 .خودم رو توی اتاق خواب هتلمون پیدا کردم

 .یه نگاهی به دور بر انداختم همه دخترا پیشم نشسته بودند

 : تالیا گفت

 .نیلوفر دیدی این هیچیش نمیشه گردنش رو دوختم سرجاش نشست _

 :نیلوفر گفت
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 .گل بخورم آلما رو به تو بسپرمدیگه  _

 :من گفتم

 .من گشنمه _

 : تالیا

 .تازه بخیه زدم باید صبر کنی _

 :من

 اهه گرسنمه اصال ولش خون آشامه رو چی کار کردید _

 تالیا 

  همون جا کشتمش _

 من

  آخه یه چیزیش عجیب غریب بود _

 : نیلوفر

 چی؟_

 :من

 .رد شد مثل روح بودنیزک ها رو وقتی به سمتش پرت کردم ازش _

 : تالیا

 .هنوز مغزت آپدیت نشده چرت پرت میگی بگیر بخواب _

 :من

 نه مطمئنم قشنگ یادمه نیزک ها رو به سمتش پرت کردم _
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 :نیلوفر

تو االن بد جور جر خوردی پدرت در اومده. داری زر میزنی بگیر  _

 .بخواب

وقتی اومدیم یه چیزی همه تون اینجایید شما گوشی من رو ندید از  _

 .اینجا نمی تونم پیداش کنم

 .همگی همزمان یه نه گفتند

  بعدش

 : تالیا گوشیش از کیفش در آورد و داد دستم و گفت

 .هر کاری می خوای با این بکن _

 .می تونم به مامانم زنگ بزنم خواب بدی دیدم _

 :این رو که گفتم نیلوفر گوشی رو ازم گاپید و گفت

گرفته ته چاهی می خوای بهش زنگ بزنی و با افتخار با این صدای _

ام کرد بعد اون رو بگی ننه من با کله رفتم تو چاه یه خون آشام پاره

 .سکته بدی

 .میشه تو زنگ بزنی باهاش حرف بزنی خواب بدی دیدم_

 :تالیا

 .باشه بهش زنگ میزنم و باهاش حرف میزنم _

 : ستم و گفتنیلوفر گوشیش رو از کیفش در آورد و داد د

بگیر اون بازی رو که من دوست دارم رو بازی کن واسم پول جمع کن  _
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 .تا فکر خیال نکنی

یه باشه ای گفتم و گوشیش رو گرفتم و اولش یه آهنگ پلی کردم و 

 .بعدش مشغول گیم زدن شدم

چند ساعت بعد مینا و آرمان و امیر برای انجام یه کاری وسایلشون رو 

 .جمع کردند و رفتند

 .فردای اون روز ما هم برای کشتن یه خون آشام به سوئد اومدیم

جای زخمم چنان درد نداشت و می تونستم تحمل کنم اما نیلوفر بهم 

 .اجازه نداد این دفعه توی شکار خون آشام دست به یه کاری بزنم

بعداز اینکه توی هتل یه اتاق گرفتیم با تالیا تصمیم گرفتیم. یکم به  

 .و کمی توی بازار قدم بزنیمبازار بریم 

می خوام یه گوشی هم واسع خودم بخرم چون توی کره شمالی گمش 

 .کردم

اصال سفر خوبی نبود نرسیده ضد حال خوردم بعدش یه خون آشام 

 .گردنم رو پاره کرد

 یه بود کره تو که اونی  هنوز هم به تالیا مشکوک بودم و مطمئن بودم

 .نبود عادی آشام خون

شانس بدم هیچ موبایل فروشی پیدا نکردیم فقط چند دست لباس از 

 .خریدیم و یه جا رفتیم ناهار میگو خوردیم و به هتل برگشتیم

لباسام رو عوض کردم و جلوی آینه وایسادم و چسب زخم گردنم رو کنار 
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 .زدم و یه نگاهی توی آینه بهش انداختم

 .شده بود زخم گردنم به طرز شگفت انگیزی توی چند روز خوب

 : همون طور که داشتم گردنم رو چک می کردم خطاب به تالیا گفتم

ما شکارچی ها هم مثل گرگا سریع هستیم و زخمامون زود خوب  _

  .میشه مطمئنی ما گرگینه نیستیم

نه من مطمئن هستم که ما گرگ نیستیم و فقط نسبت به انسان ها  _

 جسم برتری داریم

ساله که  ۳۵۰که توی کل خاندان جهانبش پس این ژن مشکوک چیه  _

بینمون چرخیده و این کارا باهامون می کنه و باعث شده ما فرق داشته 

 .باشیم

دونم این ژن گرگینه نیست چون می دونم دقیقا نمی دونم ولی می _

گرگ ها با کشتن خون آشام هم نفرینشون فعال میشه و شبا تبدیل 

 .شنمی

  

 :اش در هم ریخت و با کالفگی گفتچهره پاشا حسابی عصبانی شد و

 .اَه همین رو کم داشتیم _

 :من گفتم

تونیم ازشون خبر جا باشند میها اونممکنه گروهی از شکارچی _

  بگیریم و کمک بخواهیم
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اش این رو که گفتم یه لبخندی روی لب پاشا نشست و حالت چهره

 :کامال عوض شد

 .تونه اونا رو فراری بدهه هست میاره میالد پسرعموم االن توی ترکی _

اش رو از توی جیبش در آورد و همون طور که سپس سریعاً گوشی

 :گرفت گفتاش رو میداشت شماره

 .االن بهش زنگ می زنم امیدوارم خواب نباشه_

 .او چند دقیقه با میالد به زبان ترکی حرف زد

های تبریز بود و زبان مادریش ترککه ایرانی بود اما اصالتاً از پاشا با این 

 .ترکی بود

بخشان ترک بودند و باهم با این زبان در واقع کل این خاندان جهان 

کردند اما به خاطر شغلشون همه اونا کنار شکار زبان ارتباط بر قرار می

گرفتن و چون توی انگلیسی و گاهاً زبان های اروپایی دیگه رو یاد می

 زبان فارسی رو هم بلد بودند ایران زندگی می کردند

تر از یک ماه تو تبریز زندگی کردم اما هنوز ترکی یاد منم با اینکه کم

 .نگرفته بودم و نتونستم بفهمم اونا چی بهم گفتن

 :بعداز اتمام تماس پاشا با خوشحالی رو به من کرد و گفت

آخیش این حل شد. فقط این مدت نزارید آلما چیزی از این قضیه  _

 .مهبفه

ترسیدم آلما را از من باشه ای زیر لب گفتم هنوز هم نگران بودم و می
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 دست بدم حوصله هیچی را نداشتم جو سنگینی بر فضای اتاق حاکم بود

   آلما

 .بعداز یه دوش گرم بدنم حسابی سبک و راحت شده بود

کردم کنار تالیا نشستم و درحالی که داشتم موهام را با حوله خشک می

 : گفتم

  وای حسابی خستگیم در رفت تو هم برو یه دوش بگیر _

تونستم بفهمم حالش خوب نیست ای گفت از لحنش میتالیا یه باشه

 .شاید باز چیزی بدی توی آینده دیده

 .ترجیح میدم راحتش بذارم هر وقت آروم شد خودش بیاد بگه

هایی در مورد اش که حاوی مدارک و سرنخپاشا کیف سامسونت مشکی

 :های خون آشامان بود را به سمت کیان انداخت و گفتلقت

هوی اسکافیلد، من حال حوصله دنبال سر نخ گشتن ندارم این دفعه  -

 .رو با تالیا برو جای اون رو پیدا کن

ای زیر لب کیان بدون بدون اینکه نگاهش را از گوشی بردارد یک باشه

 .گفت

ل ناراحتیش برام هر چی سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم اما تحم

 :سخت بود با ناراحتی گفتم خیلی

 تالیا چت شده؟ چرا تو خودتی؟ -

 :تالیا یک نفس عمیقی از روی ناراحتی کشید و گفت
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 .چیزی نیست فقط خسته راهم -

یهو یه نفر از پشت پاشا حمله کرد و دور شکمم رو قلقلک داد منی که به 

 .شدت قلقلکی بودم زدم زیر خنده

 .تونستم از دستش فرار کنمنمی

 .وای عمو تو را خدا نکن -

 :پاشا با لحن شوخ طبعی گفت

تونی جا مهد کودکه پاشو بیینم پیر شدی دیگه نمیعمو چیه مگه این -

 .باهام کشتی بگیری

 .از بغلش بیرون اومدم و آماده ایستادم 

االن همش چقدر حسرت این روزها این حرف ها رو از بابام داشتم اما 

 .تبدیل به یک خاطره شده بود

کردم که پیش بابام هستم و پاشا مثل وقتی کنار پاشا بودم احساس می

 .پدری که ارزوش رو دارم همیشه پایه دیوانه بازی من هست

هام بود رو جمع کردم و با کش بنفش موهای نسبتا کوتاهم که روی شانه

 .رنگی که توی مچم بود بستم و حمله کردم

بازی ساعت بعداز یک کشتی جانانه و مچ انداختن و اسم و شهرت دو

 .کردن هر دومون خسته کوفته روی زمین افتادیم

 :پاشا بعداز چند دقیقه گفت 

 گم نظرت چیه بریم یکم بریم پاریس گردیمی -
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 :من از روی زمین بلند شد و با هیجان گفتم

 .بریم -اره بریم -

 :پاشا گفت

 .بریم بدو برو آماده شو -

ای گفتم و بعدش با تمام سرعت به سمت من با خوشحالی زیادی یه باشه

 .چمدونم رفت

یک پیراهن لی و شلوار لی ست داشتم اون رو پوشیدم و موهام رو باز 

 .هام رو جلوی صورتم ریختمگذاشتم و چتری

یه نگاهی به آینه انداختم با اینکه موهام بلند شده بود ولی بازم ظاهر  

  ی خودم رو حفظ کرده بودم و همون جذابیت رو داشتمتامبو

 .بعداز اینکه از زیبا بودن ظاهرم مطمئن شدم با پاشا بیرون رفتم

چند ساعت بازار گردی باالخره حوالی غروب خورشید که به هتل 

برگشتیم و همین که به هتل رسیدیم پاشا با دیدن تالیا و کیان شوکه 

 :کردن لباس هایش بود گفت شد و همان طور که در حال عوض

 :چی شد کجا بودید -

کیان روی مبل راحتی خاکستری رنگ که یه گوشه اتاق بود لم داد و با 

 : غرور گفت

 حلش کردم جاش رو پیدا کردم -

 :پاشا با تعجب پرسید
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 واقعا مطمئنی طرف خون آشامه -

 :کیان مثل همیشه همان طور که سرش توی گوشی بود گفت

 جنازه پر خونه سرد   ها تویهیچ آدم سالم و عاقلی شبآره چون  -

 .مونهنمی

دادم لباسام رو عوض کردم هاشون گوش میمنم همون طور که به حرف

 .بعد هر چی دنبال گوشیم گشتم نبود

ها رو چک کردم ولی نبود به سمت کل میزها رو گشتم زیر تخت

یلش رو روی زمین چمدونم رفتم و همه چمدونم رو زیر رو کردم کل وسا

 :ریختم اما نبود با کالفگی داد زدم

 اه این پدر سوخته کو؟ -

 :تالیا با تعجب گفت

 چی رو میگی کدوم پدر سوخته؟ -

 :من با ناراحتی جواب داد

تونم پیدا کنم. از چشم سومت کمک بخواه ببین گوشیم نیست نمی -

 .تونی پیدا کنیمی

 :تالیا با لحن حق به جانبی گفت

ارواح بی کار نیستند بیان گوشیه تو رو پیدا کنند بیا حاال با گوشی من  -

 .کشمت فقطبازی کن اگه زنگ بزنی خارج می

 :این جمله آخر را با لحن تهدید آمیز گفت اما آلما قبول نکرد و گفت
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 .کنمگردم پیداش میخوام بعدا مینه ولش اصال نمی -

 چند ساعت بعد

تاپ مشکی ام رو پوشیدم و شنلی که توش  شلوار گشاد مشکی و پیرهن

هام رو قایم کردم رو پوشیدم و بی سیمم رو چک کردم که درست اسلحه

 .کنه و کاله لبه دارم رو روی سرم گذاشتم و آماده شدمکار می

داد االن هاش نشون مینگاهی به ساعت دیواری هتل انداختم که عقربه

 .هست راس ساعت دوازده شب

 :به من گفتپاشا خطاب 

 ای؟آماده -

 :من جواب دادم

 .اماره آماده -

 :یه باشه ای گفت و بعدش کیان گفت

 .تاکسی آماده هست و پایین منتظر ماست -

دونم چرا استرس داشتم قبالً تونسته بودم به این استرس غلبه کنم نمی

اما انگار دوباره برگشته بود بدون هیچ حرفی به سمت تالیا رفتم و 

  .هاش قفل کردمهام توی دستو گرفتم و انگشتدستش ر

 :الزم نبود چیزی بگم تالیا خودش فهمیده بود گفت

تونی این مأموریت رو هم سالم نترس خودت رو دست کم نگیر می -

 .تموم کنی
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ای زیر لب گفتم و بعدش از اتاقی که رزرو کرده بودیم بیرون من یه باشه

 .کیان برامون گرفته بود شدیماومدیم و سوار تاکسی زرد رنگی که 

کردم اینجا بخش سنتی کنار پنجره نشسته بودم و بیرون رو نگاه می

 .ها نمای سنتی داشتندشهر بود و بیشتر خونه

کردم با شمردن اونا این جور خونه ها رو دوست داشتم و سعی می

 .استرسم رو کم کنم

یواش گرم شد همین  -هام یواشهمین طور که اونا رو میشمردم چشم

گرفت یهو یه صدای بلندی که هلن رو صدا می کرد که داشت خوابم می

 رو شنیدم و یهو از خواب بیدار شدم.

و خواستم  های درشت با تعجب یک نگاهی به دور بر انداختمبا چشم

منبع صدا رو پیدا کنم اما چیزی نبود تالیا متوجه حال من شد و با 

 تعجب پرسید:

 لت خوبه؟آلما حا -

فکر کنم از شدت استرس دچار خیاالت شده بودم برای اینکه تالیا رو 

 نگران نکنم برای همین گفتم :

  خوبم چیزی نیست. -

بعداز دقیقه جلوی یه سرد خونه پیاده شدیم. اینجا همون جایی بود که 

 زد که یک خون آشام اینجا پنهان شده.کیان حدس می

ای این سرد خونه توی حومه شهر قرار گرفته بود و دور برش هیچ خونه
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و کنارش  نبود و چندتا کافه و مغازه که بسته بودند توی این دور بر بود

 یک دکه نگهبانی بود که نگهبانش خوابش برده بود.

مثل همیشه به همراه به راحتی از دیوار پریدم و وارد حیاط بزرگ اونجا 

  جا شدندبرای بقیه باز کردم و همه وارد اونشدم. و در رو 

که هیچ چراغی توی آسمان نبود ولی نور مهتاب همه جا رو روشن با این

 ببینم. ی دور و اطراف رو به راحتیتونستم همهکرده بود و می

تمام حیاط چمن کاری بود و جای باصفایی بود حتی حوض زیبا با یک 

 ر جلوی ورودیش قرار داشت.ای که مثل قوی سفید بود دفواره

 .این جا برای سرد خونه بودن بیش از حد قشنگ بود

به سمت در اصلی رفتیم کیان قفل در رو با شاه کلیدش باز کرد و همین 

 که وارد سالن اصلی شدیم پاشا گفت:

 شیم.جا به بعد به دو گروه تقسیم میاز این _

 بعدش رو به من کرد و گفت:

 ا دوتا باهمتالیا و آلما شم -

 ریم.من و کیان هم با هم دنبال سر نخ می

 هاتون رو چک کنید باهم در ارتباط باشیم.بیسیم

ای گفتیم بعدش بیسمم رو روشن کردم و هدفونم رو همگی یک باشه

توی گوشم گذاشتم. و به همراه تالیا به سمت سالنی که توی سمت چپ 

  رفتیممت اولین در میما بود حرکت کردیم همین طور که داشتیم به س
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نگاهی به دور بر انداختم یاد گذشته افتادم و ترس عجیبی به دلم نشست 

ها تیکه کردن مرده -واقعا عجب دختری عجیب و غریبی بودم که از تیکه

 ترسیدم.نمی

  جا شدیمها رو شکوند و وارد اونتالیا قفل در یکی از اتاق

 ای به تالیا گفتم:من با صدای آهسته

 حتما داخل یکی از اینا خوابیده _

 بعدش با لحن جدی شروع به توضیح دادن نقشه کردم و گفتم:

یکی وقتی من عالمت دادم تو بکشش کنار اگه پاشد من تیر رو  -یکی -

 بزنم.

 تالیا با نگرانی گفت:

  باشه فقط مراقب باش _

 من با لحن خونسردی گفتم :

 نترس، مراقبتم. _

چند دقیقه بود ترس وجودم رو گرفته بود اما االن شجاعت انگار نه انگار 

 عجیبی پیدا کرده بودم.

 کوچیک کمان منم ایستاد کنارش و رفت هاتابوت از یکی سمت به تالیا 

 از که مخصوصش تیر و کردم آماده بودم بسته مچم به که سازم دست

 :گفتم و گذاشتم رو بود چوب جنس

 باز کن! _
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 جون توش بود.اما فقط یه جنازه بیدر رو باز کرد 

 خیالم راحت شد و یه پوفی از راحت شدن خیالم کشیدم و گفتم:

  نیست ببندش بریم سراغ اون یکی _

 تالیا سراغ اون یکی تابوت رفت و گفت:

 ای ؟آماده _

 من با همون لحن قبلی جواب دادم:

  امآماده _

 .آشام خبری نبوداین رو که گفت در رو باز کرد بازم از خون 

 کدومش نبود.سراغ سومین و چهارمین و الی آخر رفتیم اما توی هیچ

 شاید توی این اتاق نیست یا اصال بین جنازه ها قایم نشده.

ها به همراه تالیا بیرون اومدم و همون طور که داشتیم توی از اتاق تابوت

ازم همون رفتیم یهو براهرو حرکت می کردیم و به سمت یه در دیگه می

 زد توی گوشم پیچید.زمزمه که هلن رو صدا می

 چرا اسم این روی چرا دونمنمی. زد خشکم جا در شنیدم که رو این 

 دونستمنمی صاحبش مورد در هیچی که اسمی داشتم حساسیت آنقدر

 .بلرزه بدنم تن شدمی باعث ولی

 تالیا متوجه حال من شد و به سمت من اومد و گفت:

 حالت خوبه؟آلما  -

 من در جوابش با لحن جدی و محکمی گفتم:
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 اره خوبم چیزیم نیست. -

هام رد شد. و ناخودآگاه بعدش یهو چهره یه گربه ترسناک از جلوی چشم

 شروع به حرکت کردن کردم.

ها کنترلی روی خودم نداشتم و یه چیزی من رو عین طلسم شده

 کشوندباخودش می

 داشت چیزی یه انگار بود  شده  حسبی پاهام دویدم خروجی سمت به 

کشید و هیچ اختیاری از خودم نداشتم اصال دش میخو سمت به رو من

 به  دفعه یک نداشتم اطرافم و  هیچ توجه به تالیا و فضای دور

 .ایستادم دیوار کنار زار چمن روی دیدم اومدم  خودم

شدیدی روی کمرم یهو زیر پام خالی شد و داخل چاه افتادم و با ضرب 

 .چیدفرود اومدم و درد شدیدی توی کمرم پی

این درد باعث از اون حالت خلسه عجیب و غریب بیرون بیام و به خودم 

 .برگردم

 :تالیا با نگرانی از اون باال داد زد

 آلما سالمی چیزیت نشده؟ _

به زور بدون توجه به دردی که داشتم از روی زمین بلند شدم و 

 :هام رو تمیز کردم و گفتملباس

 .نه چیز خاصی نشد ارتفاعش کمه _

تر شدن دردش دستم را روی اون با یهو تیر کشیدن کمرم و بیش
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 .گذاشتم و روی زمین افتادم و به آه و ناله افتادم

 :تالیا با نگرانی داد زد

 .رم کمک میارم فقط از جات تکون نخورآلما نترس االن می -

  جون گفتمی بیباشهیک 

 .بعدش صدای پاهاش رو شنیدم که داشت دور میشد

تونستم روی زمین دراز بکشم حس خوبی نداشتم من برای شکار نمی

اومده بودم و ممکن بود هر لحظه یه خون آشام از راه برسه باید آماده 

 .باشم

های چاه از روی زمین بلند شدم و کمانکم روی به زور با کمک دیواره

 .چم رو آماده کردم تا اگه چیزی دیدم شلیک کنمم

  لرزید. به زوی سر پا ایستاده بودماز شدت درد پاهام می

ام حس های داغی را پشت گردن عرق کردهبعداز مدت کوتاهی نفس

 .کردم

 .خودش بود همین جا قایم شده بود

هام رو حرکت دادم و به سمت مچم آوردم و کش کمان رو آروم انگشت

م و کشیدمش و سریعاً روی پاشنه پام چرخیدم و کش کمان رو ول گرفت

  کردم و تیر رو رها کردم

اما در کمال نا باوری اون تیر از توی بدنش رد شد و به دیوار خورد کرد 

انگار اون خون آشام روح بود اما ارواح همچین دندون های تیزی 
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 .نداشتند

ز گرفت و درد شدیدی خون آشام به سمت من حمله کرد و گردنم رو گا

 .توی گردنم پیچید

 .دوباره روی زمین افتادم و از شدت درد جیغ بلندی کشیدم

کرد و خون گردنم را هاش پاره میاون بی رحمانه گردنم را با دندان

 .مکیدمی

کردم اما کسی اون کشیدم و درخواست کمک میهر چقدر جیغ می

 .ها نبود که به دادم برسهطرف

هام داشت کشیده بودم که نای جیغ کشیدن نداشتم و چشم قدر جیغاین

  رفتیواش سیاهی می

که آرزوی زیادی توی دلم داشتم و امید داشتم یه روز باألخره بتونه با این

 .ها خداحافظی میکردمها و امیدام باشم اما باید از اون آرزوپیشه خانواده

 . حساس خفگی میکردمهام نایی برای کار کردن نداشت و او ادیگر ریه

ناگهان یه چیزی اون خون آشام رو روی هوا بلند کرد. و اون رو ازش جدا 

 .کرد

دونستم ولی ها را نمیصداهای نامفهومی توی گوشم پیچید معنی جمله

  می تونستم بفهمم که صدای تالیا هست که اومده نجاتم بده

 .فتمبی اختیار اسمش رو زمزمه وار صدا زدم و بعد از حال ر

*** 
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از دور یه دختر رو با دامن بلند که مثل مردم اروپایی دوران قدیم لباس 

دیدم که داشت داخل یک چمن زاز وسیع و سر سبز پوشیده بود رو می

 .می دوید

یک لباس زرد بلند پوشیده و یک کاله هم رنگ ست با دامنش هم روی 

 .سرش گذاشته بود

زیر کاله زرد رنگش روی هوا پخش موهای بلند ساف نارنجی رنگش از 

ذاشت چهره اون رو شده بود و جلوی صورتش رو گرفته بود. و نمی

 .ببینم

اش را ببینم. کرد که چهرهولی یه چیزی توی درونم من رو مشتاق می

 شناختم و حس آشناییانگار دختره رو می

  اون دختره کنار یه درختی که کنارم بود ایستاد

اومد اون شوالیه هم مثل همه شوالیه که داشت به سمت ما میو به یه 

خود گذاشته بود و تمام ها سر تا پا زره پوشیده بود و یک کالهشوالیه

 .صورتش رو پوشونده بود

بی خیال شوالیه شدم و دوباره به اون دختر نگاه کردم مات و مبهوت 

 .بهش خیره شدم این دختر برام خیلی عجیب بود

 .وزید ولی موهاش روی هوا بودبادی نمی کهبا این

 .تونستم ببینمتونستم صورتش رو نمیدونم چرا نمینمی

همان طور که داشتم با تعجب دختره رو نگاه می کرد یهو صدای مامان 
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 .زدرو از پشت شنیدم. که داشت من رو صدا می

 همین که به پشت سرم برگشتم تا منبع صدا رو پیدا کنم کل فضای آن

 .ما عوض شدج

دیگه خبری از دست سر سبز و باد خنک بهاری و خورشید نبود همه جا 

  سیاه بود

یک نفر که پشتش به من بود مامان رو به سمت رودخونه هل داد و من 

بدو به سمتش رفتم اما دیر رسیدم و نتونستم  -با ترس صداش زدم و بدو

 .دست مامانم رو بگیرم و مامان توی آب افتاد

کردم رودخونه پریدم و به سمتش شنا کردم هر چی سعی می او توی

 مشدبهش برسم اما موفق نمی

  کردکشید و اون رو از من دور میآب مامانم رو به پایین می

کردم بهش نمی رسیدم پاهام رو محکم تر تکون دادم هرچی تالش می 

 .که همه دوباره باز سیاه شدتا این

  ت گرفت و از خواب بیدار شدمدوباره درد گردنم و کمرم شد

 .چشمانم را باز کردم و خودم رو توی اتاق هتلمون پیدا کردم

 .یک نگاهی به دور و بر انداختم همه پیشم نشسته بودند

 : پاشا با خوشحالی گفت

شه این دختر برادر زاده خودمه مثل من تالیا دیدی این هیچیش نمی -

 نه تا جون داره
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کرد با ناراحتی هاش رو پاک میه داشت اشکچشمم به تالیا افتاد ک

 :گفت

تونم یکی رو از ها رو با من نکن من دیگه نمیتو رو خدا دیگه این کار -

  دست بدم

 :من با آه ناله گفتم

 .نترس من هنوز کلی کار دارم  -

 :بعدش با ناراحتی ادامه دادم

 آخ این گوشیم رو پیدا نکردید 

 گفتند دیگه بیخیالش شدمزمان یک نه همگی هم

  انگلستان -زمانهم

 ناشناس

 اومدزدم و نفسم باال نمینفس می -هام رو باز کردم هنوز نفسچشم

دونم اونی که االن تمام بدنم سرد شده بود ولی پر عرق شده بود نمی

  دیده بودم رویا بود یا توهم

ه نکرده چین چیزی رو تجرباز وقتی که تبدیل شده بودم هیچ وقت هم

 .بودم

 :با صدای بلندی داد زدم

 هانا کجایی؟ زودتر بیا اینجا؟ -

اون یه دختر اصالتاً ایرانی بود که توی جنگ جهانی دوم پیداش کردم با 
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که ایران اون زمان توی جنگ شرکت نکرده بود ولی مردمش دچار این

دختر بهره نبودند هانا کمبود غذا شده بودند و از بدبختی جنگ بی

ضعیفی بود ولی شجاعتی جرعتی که برای حفاظت از جنازه مادرش 

نشون داد من رو شیفته خودش کرد. و اون رو به خواهر خواندگی قبول 

 کردم. و اسمش رو از هانیه به هانا تغییر دادم

بدو با ترس خودش رو به اتاقم رسوند و رو به روی من زانو زد و  -هانا بدو

 :گفت

 اتفاقی افتاده؟داداش لرد چه  -

 :ای گفتممن با صدای کنترل شده

هایی که هات برو در مورد تناسخ تحقیق کن. بفهم آدمبا چند تا از آدم -

شه نسخه تناسخ یافته کسایی تناسخ کردن چه جوری هستند چطور می

 .که قبالً مردن رو شناسایی کرد

استفاده  این قضیه خیلی مهمه برای گرفتن اطالعات از بهترین افرادت

  مند کمک بگیرکن و از جادوگرهایی قدرت

 :چین دستوری از من نداشت گفتهانا که اصال انتظار هم

 ها بدونیدتونم بپرسم چرا یهویی مشتاق شدید در مورد تناسخ آدممی -

 :من با ناراحتی گفتم

زنم واقعی خوام بهت امید الکی بدم ولی اگه حدسی که من مینمی -

کاری کنم خون آشام به معنای واقعی شکست ناپذیر باشن  تونمباشه می
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تونه ما رو شکست بده اما زیاد نه سیر نه چوب و نه هیچ طلسمی نمی

 .بهش اطمینان ندارم

 آلما 

فردای اون روز با اولین پرواز برای کشتن یک خون آشام به سوئد 

 .اومدیم

اشا بهم جای زخمم چنان درد نداشت و می توانستم تحمل کنم اما پ

 .اجازه نداد این دفعه توی شکار خون آشام دست به یه کاری بزنم

 توی سوئد هم مثل همیشه یه هتل رزور کردیم 

این دفعه وضع هتلمون نسبت به قبل خوب بود یه اتاق هال و آشپزخانه 

جدا و دو اتاق با تخت دونفر کمد و آینه و کلی وسایل رفاهی دیگه 

 .داشت

ور کردیم من مستقیم به اتاق مشترک خودم و تالیا همین که اتاق رو رز

های بیرونم را عوض کردم و جلوی آینه ایستادم قدی کنار رفتم و لباس

در ایستادم و نگاهی به بخیه روی گردنم جلوی آینه قدی که روی در 

 .کمد وصل شده بود انداختم

  

 :گفتمهمون طور که داشتم گردنم را چک می کرد خطاب به تالیا 

ما شکارچی ها هم مثل گرگا سریع هستیم و کنترل ذهنی اونا روی ما  -

شه تو هامون زود خوب میبینم زخمتاثیر نداره و نامرعی بشن اونا رو می
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  .مطمئنی ما گرگینه یا جادوگر نیستیم

 :کرد گفتتالیا همون طور که داشت با گوشیش بازی می

ها ید و فقط نسبت به انساننه من مطمئن هستم که شما گرگ نیست -

 جسم برتری دارید

 : من با کالفگی پرسیدم

بخش چند ساله پس این ژن مشکوک چیه که توی کل خاندان جهان -

که بینمون چرخیده و این کارا باهامون می کنه و باعث شده ما فرق 

 .داشته باشیم

 :تالیا یه مکثی کرد و بعدش گفت

دونم ین ژن گرگینه نیست چون میدونم ادونم ولی میدقیقاً نمی -

شه و شبا تبدیل ها با کشتن خون آشام هم نفرینشون فعال میگرگ

 .شنمی

بخش قدرت من همیشه شنیده بودم که خاندان پدریش یعنی جهان

جسمی باال داره و قابلیت درمانی فرا انسانی دارن اما باورش برام کمی 

ی خودم دیدم و بهش ایمان هاسخت بود تا اینکه امروز اون رو با چشم

 .آوردم

و همین باعث شده که این سوال دائماً توی ذهنم بپیچه که من واقعا 

 .چی هستم و کی هستم

 قدرت این وقت یه نکنه  چطوری این قدرت به اجدادم و به من رسیده 
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 .باشه خطرناک

هایش بود به پیش پاشا روی مبل نشسته بود و در حال تیر کردن نیزک

 .رفتم

 هایی که ذهنم رو درگیر و نگران کرده بدونهشاید او جواب سوال

کنارش روی زمین نشستم و یک چاقو برداشتم و مشغول تیز کردن 

 :ها بودم پرسیدمها شدم و همین طور که سرگرم تیز کردن نیزکنیزک

های زود درمانی چطوری بهم به ارث دونی این قابلیتعمو تو می -

 رسیده؟

 :پاشا بسیار کوتاه و خالصه جواب داد

 .از بابات -

  :با کالفگی دوباره پرسیدم

بهم بگو چطوری به جدمون این قدرت عطا شده و از اونا بهمون به ارث  -

 .رسیده

 :پاشا شروع به تعریف ماجرا کرد

بخش ها یه ژن دونم اما یه چیزهایی شنیدم که ما جهاندقیقاً نمی -

 .گناریم که بهش کیمبا میمشترک توی خونمون د

بخش جد کیمبا یعنی مخلوط علم شیمی با جادو هستش. و جهان

بزرگمون که االن اسمش به عنوان نام خانوادگی همه ما توی شناسنامه 

 .هست چندین سال پیش به همراه شاه عباس هند رفته بود
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جا یکی از رهبران دینی یه فرقه که فکر کنم سامامبا بود با شاه اون

گیره و زیاد با بنده و شاه عباس ازشون پول میعباس پیمان صلح می

  کنهها کاری نمیخزانه و معابد اون

بخش یه شکارچی هست و سعی فهمه که جهانچنین سامامبا میو هم

تر ها رو نابود کنه. ولی چون زیادی سریع نیست بیشکنه خون آشاممی

 .رهها تا مرگ پیش میوقت

ها رو بهش و بنده که براش یه معجون بسازه تا این قدرتمییه قراردادی 

به فرزندانش بده اما در قبالش با دخترش ازدواج کنه تا حدودی با ایران 

 .بتونه صلح داشته باشه

ام گذاشته بودم و غرق شنیدن همون طور که دستم رو را زیر چونه 

 :داستان بودم با تموم شدنش با ذوق زدگی گفتم

  لب! یعنی یه رگ هندی هم داریم؟چقدر جا -

 :کرد گفتها رو تیز میپاشا همون طور که داشت نیزک

نه اون هندی زن دوم پاشا بود ما از نوادگان زن اولش زهرا خاتون  -

  .هستیم

 .در این لحظه گوشی پاشا رنگ خورد

 :گوشیش رو برداشت و توی گوشش گذاشت و گفت

 الو؟ -

های پاشا زبون ترکی گفت اوایل کمی اخم یه نفر پشت تلفن چیزهایی به
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در هم رفت و یکم نگران شدم که اون آدمی که پشت خط بود چی بهش 

  .گفت اما چون صداش ضعیف بود نتونستم بفهمم چی گفت

 .ای جواب دادبعدش پاشا با لحن کنترل شده

خوای بیا باهاش حرف آلما چیزیش نشده گوشیش گم شده اگه می -

 .بزن

 : ا تلفن رو به سمت آلما دراز کرد و گفتبعدش پاش

 .داییت زنگ زده باهات کار داره -

هام تا آخرین حد من با شنیدن این حرف حسابی تعجب کردم. چشم

دونم مامانم داداش نداشت که من دایی داشته بزرگ شد تا جایی که می

باشم اما بدون هیچ حرفی گوشی را ازش گرفتم و کنار گوشش گذاشتم 

 با تعجب یک الو گفتمو 

خواستم بفهمم چه کسی خودش را جای دایی نداشته من جا زده. و می 

تونسته پاشا رو فریب بده پشت خط کسی نبود جز عاشیه اون با لحن 

 :گیش گفتخونسرد و صدای بی روح همیشه

 !سالم شاگرد قدیمی -

ا هام تبا شنیدن صدای عاشیه از شدت تعجب ابروهام باال پرید چشم

 .آخرین حد ممکن درشت شد

 همین دو جمله کافی بود که من رو به شدت بترسونه

از شدت ترس و نگرانی قلبم به تپش افتاد و عرق سردی روی پیشونیم  
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 .نشست

 :گفت شد من احوال و  پاشا که متوجه عوض شدن حال

 گه؟آلما چی شده مامانت چی می -

 .هام را تکون بدمتونستم لباز شدت شوک نمی

 :عاشیه با لحن موذیانه و شادی گفت

 چته؟ چرا زبونت بند اومده؟ -

باألخره هر طور که شده بر خودم مسلّط شدم و با نگرانی و لحنی 

 :ملتمسانه گفتم

 با مامان و خواهرم چی کار کردی؟ -

 :ای گفتعاشیه با لحن مغرروانه

الکتریکی دادم. آیلین رو روی یک صندلی بستم و کمی بهش شوک  -

 .ولی در کل حالش خوبه چیزیش نیست

 .مامانت هم سالم رسوند

هام این رو که گفت ترس و نگرانیم دوبرابر شد و از شدت ناراحتی چشم

دونست آیلین چقدر روی صندلی درد کشیده بود و پر اشک شد. خدا می

زد. از ها قلبم رو آتش میچه بالیی سر مامانم اومده بود حتی فکر به این

هام جاری هام از کنترل من خارج شدند و روی گونهشدت ناراحتی اشک

 .شدند

 :با گریه پشت گوشی غریدم
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 خوای؟کنی؟ از جونم چی میچرا داری این کار رو باهام می -

 :عاشیه تهدید وار گفت

 .تو هر کدوم گوری که هستی بلند شو بیا ترکیه -

 :من با همان لحن سابقم گفت

م ولشون نکنی چی یه چیزی بگو که مطمئن بشم اونا رو ول اگه بیا -

 .می کنی

 :عاشیه با کالفگی جواب داد

آخه یه پیرزن چهل ساله و یه دختر دماغو هفده ساله به چه دردم می  -

 .کشمشونتونم نگهشون دارم اگه نیای میخوره. سه روز بیشتر نمی

 .این رو که گفت گوشی رو قطع کرد

ای هام چند برابر شد من االن هیچ چارهوق شدت اشکبا شنیدن صدای ب

شدم یا خودم رو تسلیم یه نداشتم یا باید شاهد مرگ مامان و آیلین می

، با گریه به تیکه کنه بکنه -زنده تیکه -خواد من رو زندهآدمی که می

 :پاشا گفتم

 .چاره شدیم عاشیه آیلین و مامانم رو گرفته. باید برمچی کار کنم بی -

 :پاشا تهدیدوار گفت

 ! ریتو هیچ جا نمی -

 :با چشمانی خیس از اشک گفتم 

 . ...اما -
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  :پاشا حرفم را قطع کرد و گفت

شه. من و تالیا خیلی وقته خبر داریم برای همین نترس هیچی نمی -

 .دوستم میالد رو فرستادم

 :زدم داد کالفگی  با

شناسی اونا خودمم برم تو اونا رو نمیتونم یه جا بشینم، باید من نمی -

رسه یه گروه مافیایی که حتی دولت ترکیه هم زورش بهش نمی

 .تونی کاری کنیدنمی

از روی زمین بلند شدم و به اتاقم رفتم و خواستم چمدونم رو ببندم اما  

 :پاشا اون رو به زور دست من گرفت و گفت

زور دست و پات رو ببندم  خوای بهگم تو نباید جایی بری میمگه نمی -

 .زندانیت کنم

 :من با عصیانیت غریدم

 !جراتش رو نداری -

پاشا عصبانی شد و خواست یکی بزنه توی گوشم تالیا دستش رو روی 

 :هوا گرفت و سرش داد زد

 کنی؟این خودش حالش بده چرا داری بدترش می -

 بیرون ودیمب کرده رزرو که اتاقی از  این رو که گفت پاشا آروم گرفت و

 .رفت

طور که تالیا دستم رو گرفت و با خودش کنار روشویی برد و همون 



 

 

 WWW.98IA3.IR 100 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 :شست گفتداشت دست و صورتم را با آب می

ها خراب بشه؟! کنی؟ حیف نیست این چشمقربونت برم چرا گریه می -

 !تو دختر قوی بودی چرا یهو ضعیف شدی؟

توی بغلش انداختم و با من به شدت ترسیده بودم و خودم رو مثل بچه 

 :هق گفتم -هق

 .دونم چی کار کنمکمکم کن، نمی -

تالیا همان طور من را در بغل کرده بود و موهام رو به آرومی را نوازش 

 :گفت کرد و با لحن مهربانی

ات رو از دست اونا فراری پاشا ترتیبش رو داده تا چند روز دیگه خانواده -

 .دهمی

 :خیس اشکیم رو با آب شست و گفتدوباره تالیا صورت 

 دیگه گریه نکن، باشه؟ -

هام تمومی نداشت ولی هر طور که تونستم بهش نه بگم اما اشکمن نمی

 :هام رو کنترل کردم و با بغض گفتمشد به خاطر اون زور اشک

 .باشه -

 .شویی بیرون اومدیمسپس از دست

 : گفتروی تخت نشستم و بعدش تالیا تبلتش را به من داد 

جا اینترنت رایگان هست برو یکم تو اینستاگرام بگرد سرت رو بیا این -

  .گرم تا یکم حالت خوب بشه
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 .ای گفتم و تبلت رو ازش گرفتممن باشه

 .خواست از شدت ناراحتی منفجر بشهقلبم هر لحظه می

نگران ام را داده بود ولی هنوزم که تالیا به او وعده نجات خانوادهبا این

خواد کنه. نمیها من رو آروم میکنم اون داره با این حرفبودم فکر می

 .من آسیب بیینم

  چند ساعت بعد

 .تالیا کنارم روی تخت دراز کشیده بود و خوابیده بود

 .تونستم بخوامکردم بخوابم اما از شدت نگرانی نمیمن هرچی سعی می

نیم نصف شب رو نشون ها ساعت سه و نگاهی به ساعت انداختم عقربه

 دادمی

خیال خوابیدن شدم با این وضعی که از پاشا و تالیا میبینم عمرا دیگه بی

 .ام کاری بکننداونا به خاطر خانواده

نباید بذارم اونا بخاطر من بمیرن. باید خودم تنهایی برم دنبالشون و 

 .نجاتشون بدم

س و کمی پول بدون ایجاد صدا یک کوله پشتی برداشتم و یک دست لبا

 .ام گذاشتمداخل کوله

بعدش یواشکی به اتاق پاشا رفتم و پاسپورتم رو از دستش گرفتم و زود 

 .یه مقوای خالی توی دستش گذاشتم و از هتل بیرون اومدم

ها در حال رفت و چراغ خیابان های پاریس هنوز روشن بودند و ماشین 
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 .آمد بودند

  فرودگاه برمتونستم یک تاکسی بگیرم و به سمت 

خواستم زودتر به ترکیه ای نداشتم فقط میای و هیچ نقشهفعال هیچ ایده

  برسم و و از هر راهی که شده نذارم عاشیه مامانم و آبجیم رو بکشه

با اینکه میدونستم تسلیم کردن خودم به عاشیه تاوان سختی دارد اما 

 .تسلیم نکردن خودش تاوان به مراتب بدتر دارد

ستم یه عمر با عذاب وجدان اینکه من باعث مرگ اونا شدم سر و توننمی

 .کله بزنم

 .بعداز چند دقیقه ماشین جلوی فرودگاه ایستاد

 .کرایه رو حساب کردم و وارد فرودگاه شدم

از فرودگاه یک بلیط مستقیم و سریع به مقصد استانبول گرفتم. که 

 .خوشبختانه هواپیمای من نیم ساعت دیگه بلند میشد

 .زمان قصد حرکت کردن نداشت و من خیلی عجله داشتم

اخ چقدر دلم برای گوشیم تنگ شده بود حداقل اگه پیشم بود یه آهنگی 

 .برای خودم باز میکردم

همون طور که توی سالن انتظار نشسته بودم و منتظر هواپیما بودم که 

 .یهو قلبم از درد تیر کشید

 .ددردش آنقدر زیاد بود که نفسم بند اوم

 .دستم رو روی قلبم گذاشتم و سعی کردم هر طور که شده نفس بکشم
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سابقه نداشت قلبم اذیت کنه من قلب سالمی داشتم اخه چرا االن باید 

 .که برای جنگیدن با عاشیه قوی باشم و از هیچی نترسم درد بگیره

کمی که گذشت دردش کمی آروم گرفت ولی با این حال بازم درد 

 .میکرد

  ین نیم ساعت گذشت سوار هواپیما شدم و راهی ترکیه شدمباألخره ا

ها با این وضع و اوضاع به وطنم کردم بعداز مدتوقت فکر نمیهیچ

 .برگردم

یواش گرم شد و یه  -هام یواشتوی هواپیما نشسته بودم که چشم

ی من خمیازه عمیقی کشیدم خوابی که ازم فراری بود االن محکم از یخه

 .گرفته بود

و از سر کله و تالیا باال می رفتم یا  اومدوقت توی هواپیما خوابم نمی هیچ

 که خوابم برد دیدم تا اینفیلم می

*** 

توی یه چمن زار وسیع بودم و هوای نیمه ابری بود و نور ضعیف 

رسید و باد خنکی در حال وزیدن بود و موهای بلند خورشید به زمین می

 .بودمن رو روی هوا بلند کرده 

 کردمکشیدم و نوازش میای رنگ میهام رو روی اسب قهوهآروم دست

حس خیلی خوبی نسبت بهش داشتم. احساس می کردم که این اسب 

 .شناسمدوست من هست و چند ساله که اون رو می
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با شنیدن صدایی زمزمه وار که باز هلن رو صدا را نجوا می کرد. به سمت 

 .رو پیدا کنم عقب برگشتم تا منبع اون صدا

فهمیدم اون کیه و چرا داره کرد باید میاین هلن داشت من رو دیوونه می

زنه شاید اون بدونه هلن کیه و چه ربطی بهم همش هلن رو صدا می

 .داره

همین که به عقب برگشتم دیدم یه آینه خیلی بزرگ و مربع شکلی توی 

 .چند قدمی من روی هوا معلق ایستاده

ره شده بودم آخه چطوری همچنین چیزی سنگینی با تعجب بهش خی

 .روی هوا معلق ایستاده هست

  چند قدم برداشتم به سمتش رفتم

همین که جلوش ایستادم انعکاس عجیبی از خودم دیدم که خیلی 

 .تعجب آور بود

دیدم رو باور کنم دونستم چیزی که میدهنم تا آخر باز مونده بود نمی

اروپایی قدیم لباس پوشیده بودم و موهایش بسیار بلند من مثل دخترای 

و به رنگ نارنجی بود و صورت کک مکی داشت. و تا حدودی چهره اش 

 .شبیه اروپایی ها بود

کرد لباسی زرد رنگی همون و چیزی که بیشتر اون رو متعجب می 

 .دختری که توی خواب دیده بود پوشیده بود

 .ه خودم نگاه می کردمهمان طور که با تعجب توی آینه ب
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 :یهو دختری که توی آینه بود با لحنی ترسناکی گفت

 .این اشتباه رو دوبار تکرار نکن -

از شدت ترس چند قدم عقب برداشتم و زمزمه وار با ترس به خودم 

 :گفتم

 . ...نه نه باورم نمیشه این واقعی -

بدم  ناگهان درد شدیدی توی قلبم ایجاد شد و نذاشت حرفم رو ادامه

 .روی زمین به زانو افتادم و هر دو دستم و روی قلبم گذاشتم

 .از شدت درد بیدار شدم. قلبم باز هم درد می کرد 

 .دست راستم رو روی قلبم گذاشت و چند نفس عمیق کشیدم

اه لعنت به این شانس االن نباید ضعیف باشم باید قوی باشم تا بتونم از 

 .دست عاشیه فرار کنم

نفس عمیق کشیدم ولی تاثیری روی قلبم نگذاشت و سعی دوباره چند 

 .کردم نسبت به درد هر طور که شده بی تفاوت باشم

 استانبول فرودگاه در فرود آماده که کرد اعالم  همین لحظه خلبان

 .هست

ام کنارم بود چند دقیقه بعد هواپیما نشست و من پیاده شدم کوله پشتی

 .باشمها الزم نبود معطل چمدون

با همین وضع قلبم به سمت خروجی راه افتادم. وضعیت قلبم داغون بود 

 .هر نفسی که می کشیدم درد قلبم رو بیشتر میکرد
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اما سعی میکردم مقاومت کنم و به دردش توجهی نکنم چون اولویتم 

االن نجات دادن مامان و آیلین بود. نمی تونستم توی این وضع بحرانی 

 .کنار بکشم

طرز باور نکردنی منی که دختر نسبتا ترسویی بودم و توی مواقع به 

اضطراری کم می آوردم اما االن برای نجات دادن خانواده ام شجاعت باور 

 .نکردنی پیدا کردم

مطمئن بودم عاشیه از طریق برادرش با کمک نفوذی که داره مطلع  

فرسته شده که من االن توی ترکیه هستم و خودش االن افرادش رو می

 .من رو اینجا بگیرن

همین که به نزدیکی در خروجی رسیدم از شدت درد قلب به زور روی 

پاهام ایستاده بودم که عاشیه و چند سربازی که همه شون یه کالنشیف 

 .بزرگ توی دستشون به سمت من اومدند

  عاشیه جلوی من ایستاد و بقیه سربازا دور برم محاصره کردند

ل دیگه انجام داده بود با اینکه پیر بود توانسته بود در این مدت چند عم

 .خودش را جوان نگهدارد

لب هایش پروتز کرده بود و گونه هایش نسبت به قبل پف کرده بود و 

 .مثل همیشه لنز های سبز رنگ روشنی توی چشمش گذاشته بود

 : ای گفتعاشیه با لحن پیروزمندانه 

 مدت حسابی قد انداختی، مگه نه؟جاست. توی این به به ببین کی این -
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ی گرفتن دست بند به سمت سربازی که سپس دستش را به نشانه

پشتش ایستاده بدون اینکه نگاه کند دراز کرد و دستبند رو ازش گرفت و 

 خواست بهم دست بند بهم بزنه

 :ای که به خاطر درد گفتمدستم رو کنار کشیدم و با صدای گرفته 

 یم درسته ؟ما یه حرفی زده بود -

 :سپس با لحن تندی ادامه دادم

 خانواده من کجا هستند؟ -

 :عاشیه به یه گوشه فرودگاه اشاره کرد و با بی حوصلگی گفت

 .جا هستنداون -

کرد نگاهی انداختم مامان و آیلین بین چند به سمت جایی که اشاره می

 .نفر به طور نامحسوس محاصره شده بودند

ها رو نگاه می کردم یک صدایی نجوا مانندی که اسم اونطور که همین

 .زد توی گوشم پیچیدهلن رو صدا می

اما همین که صدا رو شنیدم درد قلبش چند برابر شد در حدی که نفسم 

 .بند اومد و پاهام شل شد و روی زمین افتادم

تونستم ریه هام کار نمیکرد هرچی تقال کردم تا نفس بکشم اما نمی

 .نگینی و خفگی بدی داشتماحساس س

و بعد همه جا سیاه شد و همه دردهام تموم شد و به یه آرامش عجیبی 

 .رسیدم
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 عاشیه

 .ای نداشتکردم فایدهزدم و صداش میقدر به صورتش سیلی میهر چه 

 .صورتش سفید مثل گچ شده بود

نفسش رو چک کردم اما هیچ هوایی یا نسیمی دور دهان و لبش حس  

 .کردمنمی

هر طور که شد یه آمبوالنس خبر کردم و بعداز مدتی کوتاه آمبوالنس 

خودش رو رسوند آلما رو سوار کردیم و به بیمارستان خصوصی و 

 .خانوادگی خودم آوردم

اولین دکتری که توی اورژانس اومد تا درمانش کنه بعداز چک کردن 

من نبض و ضربان قلبش سرش مالفه سفید رو روی سرش کشید و رو به 

 :با ناراحتی گفت

 .متاسفانه دیر رسیدید. متاسفانه بیمارتون از دنیا رفت -

نه باورم نمیشه اون که حالش خوب توی چنگم بود آخه چرا باید  -نه

اآلن این اتفاق بیوفته؟ امکان نداره باورم نمیشه آخه چرا یه آدم سرحال 

 !طوری بمیره؟و یهویی این

 :زدم و گرفتم و داد زدمبا کالفگی یقه دکتر را چنگ 

 .یعنی چی آخه چرا یهویی مرده؟ نمی تونید کاری براش بکنید -

 : اون دکتر همان طور که سعی میکرد من رو کنه گفت

خانم لطفا آرامش خودتون رو حفظ کنید اما دیگه کاری از ما ساخته  -
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  نیست

 :من با کالفگی و با عصبانیت داد زدم

 لم بوده چرا یهویی این طوری مرداین که چهارستون بدنش سا -

 :دکتر با ناراحتی جواب داد

متاسفانه ایست قلبی کرده و همچنین دیر رسوندینش و هیچ راهی  -

 .برای برگردودنش نیست

  

 تالیا_همزمان

 .صبح با صدای آالرم گوشیش از خواب بیدار شدم 

 .بازم خواب های قاطی و پاتی و روباهی رو دیدم

چشمام نیمه باز بود به سمت آلما غلت خوردم ببینم تب همون طور که 

نکرده یا فشارش باال پایین نشده باشه به هر حال شب سختی رو 

 .گذرونده اما به چیزی جز بالش برخورد نکردم

 .چشمام رو باز کردم و از روی تخت بلند شدم و مالفه رو کنار کشیدم

گش و جنازه روی با دیدن جای خالیش دوباره صحنه مر هیچی نبود

 .زمین افتاده اش از جلوی چشمام رد شد

با دستای لرزون که به خاطر ترس بود و با کالفگی دور بر رو گشتم 

 وسایل چمدانش روی زمین ریخته شده بود ولی اثری از خودش نبود

 .از اتفاقی که میترسیدم بیوفته افتاد
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تاهی کردم دونستم مرگش نزدیکه ولی کومن آینده را دیده بودم می

 .دادم امشب بخوابمنباید به خودم اجازه می

 .شدمهمش تقصیر منه باید بیشتر از اینها مراقبش می

 .پاهام شل شد و روی زمین افتادم و اشکام از چشمام جاری شدند

 :با کالفگی غریدم

تونم آلما رو از دست بدم آخه چطور تونستی بری با خودت نه نمی -

 .نگفتی من دیوونه میشم

هام جاری شد. گریه کردن فایده نداشت از هام روی گونهبعدش اشک

بدو به  -روی زمین بلند شدم و از اتاقم بیرون زدم و با تمام سرعت بدو

 :اتاق پاشا رفتم در رو باز کردم محکم تکونش دادم و با گریه گفتم

 .پاشا پاشو آلما نیست، اون رفته -

 : پاشا با خواب آلودگی گفت

 . ...ونه جایی بره پاسپورتشتنمی -

 :یهو دید توی دستش فقط یه مقوای خالی است و با کالفگی داد زد

اه اون پاسپورتش رو دزدیده فرار کرده! بدو وسایلت رو جمع کن بریم  -

 .دنبالش

 :کیان و با داد بیدادمون بیدار شد گفت

 کنی؟چی شده؟ چرا داد بیداد می -

 : پاشا با عصبانیت گفت
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هیچی تو بگیر بخواب آلما رفته خودش رو تحویل بده میریم جلوش رو  -

 .بگیریم

 :من با همون لحن قبلی گفتم

چرا ما بریم؟ میالد االن اونجاست و اون می تونه جلوش رو بگیره به  -

 .اون زنگ بزن جلوش رو بگیره

 :زدگی گفتپاشا با ذوق

 .ایول همینه باید این کار رو بکنیم -

 .گوشیش رو از روی میز برداشت و شماره میالد رو گرفتبعدش 

 :بعداز چند بوق جواب داد و پاشا با عجله و با لحن سریعی گفت 

 . ...الو میالد بیداری؟ خودت رو برسون به فرودگاه اون دختره -

پشت تلفن میالد چیزی به پاشا گفت که باعث شد در جا خشم پاشا  

  عصبانیتش بشهفروکش کند و ناراحتی جایگزین 

 .های سبزش ببینمتونستم ناراحتی توی چشمبه راحتی می

 .هاش از شدت شوک و ناراحتی نای تکان خوردن نداشتلب

تونست این حادثه را باور کنه صمیمی ترین دوستم که همیشه قلبم نمی

شد االن دیگه تنهام گذاشته و ای هم ازم جدا نمیپیشم بود و لحظه

 .رفته

گویی بلدم خودم آینده رو از  که پاشا چیزی بهم بگه من پیش الزم نبود

 .قبل دیده بودم
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هق افتادم از شدت  -روی زمین نشستم و اشکام شدت گرفت و به هق

 .هام به لرزه در اومدگریه شونه

تونست هیچ کاری کنه شوک بدنش رو فلج پاشا هنوز توی شوک بود نمی

 :کرده بود با بهت لب زذ

 .مطمئنی؟ اون دیشب حالش خوب بود عالئمی نداشتیعنی چی  -

بعدش گوشی از دستش زمین افتاد و روی زمین کنار من نشست و 

 :همون طور که به زور اشکاش رو کنترل می کرد با بغض گفت

 .شه اون هنوز جوون بود من به مامانش قول داده بودمنه باورم نمی -

 :بعدش با ناراحتی بیشتری ادامه داد

 .طور اون دنیا با داداش چشم تو چشم بشممن چ -

بعدش پاشا از شدت ناراحتی و عصبانیت با گوشی را پرت کرد و با 

 :ناراحتی فریاد کشید

 گه؟ایست قلبی توی بیست و دو سالگی چی می -

 :بعدش دوباره با عصبانیت داد زد

 .همش تقصیر اون عفریته عاشیه هست -

 !مرگش بودحق با پاشا بود، عاشیه باعث بانی 

ترسوندش این طوری توی این سن کم ایست قلبی نمی قدر نمی اگه این

رفتم و کرد باید از اول وقتی متوجه این اتفاق بد شده بودم مستقیم می

  کردمتیکه می -اون تیکه
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 .مهام بود سرم را باال آوردهمان طور که اشک روی گونه

به شدت عصبانی  هام به طرز ناگهانی خشک شده بود واشک چشم

 . بودم

مردن  خاطر به قلبم درد اما کردمی درد  دور چشم سومم به خاطر خشم

 .آلما آنقدر زیاد بود که درد سرم زیر دردش قایم شده بود

 :با صدای آرام و تهدید وار گفتم

کشمش تا ابد روحش توی اونجا عذاب گیرم جوری میانتقامش رو می -

 .بکشه

 .هام را پاک کردمم. و با خشم اشکاز روی زمین بلند شد

بدون جمع کردن وسایلم و بدون توجه به حال بد پاشا پاسپورت و 

گذرنامه و مدارک الزم برای رفتن به ترکیه رو برداشتم از هتل بیرون 

 .زدم و یک تاکسی به سمت فرودگاه گرفتم

 سوار تاکسی شدم توی تاکسی از اینترنت یه بلیط هواپیما برای دو ساعت

  .به مقصد استانبول خریدم

خون جلوی چشمم رو گرفته بود به هیچی جز کشتن اون عفریته فکر 

  .کردمنمی

حسابی عصبانی و ناراحت بودم از بچگی حسرت داشتن خواهر رو داشتم 

یه خواهر کوچولو که وقتی ناراحتم بیاد آرومم کنه و آلما هم همون 

باشم، اما اون رو ازم  خواست داشتهخواهری بود که همیشه دلم می
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 .گرفتنش

هام از عصبانیت خشک شده بود که دلم خون بود ولی اشک چشم با این

فقط به این فکر می کردم که وقتی به ترکیه رسیدم چطوری عاشیه را 

 .بکشم که درد بیشتری بکشد و تا حد مرگ بترسه

 ترکیه-۱۲شب ساعت 

 عاشیه

وحشتناکی داشتم هرچی ذوق شوق واسه ام برگشتم امروز روز به خونه 

 گرفتن آلما داشت با مرگ ناگهانی آلما برام زهرمار شد

کلی زحمت کشیده بودم و با کلی بدبختی و هزینه و پرونده سازی پلیس 

آلما مادر و خواهرش رو اونجا دستگیر کرده بود و به ما تحویل داده بود و 

تم بهش دستبند بزنم خودش رو اینجا کشونده بودم و همین که خواس

 . بود افتاد مرد.این دیگه ته بدشانسی

ماشینم رو با عصبانیت توی حیاط عمارتی که از بابام بهم ارث رسیده  

 .بود پارک کردم پیاده شدم و به سمت در عمارت رفتم

 .با کلید قفل در را باز کردم و وارد خونه شدم

قی که کنار در بود همه چراغ ها طبق معمول خاموش بودند با کلید بر

 .ها رو روشن کردماون

همین چراغ رو روشن شد با دیدن یه آدمی رو به روی من معلق ایستاده 

اومد از ترس جیغ کشیدم و بود و از چشمانش نور قرمز رنگ بیرون می
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خواستم فرار کنم و به سمت در که برگشتم یهو یه دید همان انسان 

 .عجیب و خلقه جلوی در ایستاد هست

 .از ترس دوباره جیغ کشیدم و پاهام سست شد و روی زمین افتادم 

عرق سردی روی سرم نشست بدتم دچار فلج مغزی شد و با بغض و 

 :ملتمسانه داد زدم

 چی ازم می خوای؟ تو چی هست؟ -

 :اون آدم عجیب و غریب عصبانیت گفت

 !تو باعث مرگ دوستم شدی، حاال اومدم انتقامم رو بگیرم -

که گفت بدون اتالف وقت در زیر یک ثانیه به سمت من اومد و همین رو 

 .و با یه دست یقه من رو گرفت و بلندم کرد

 :با ترس بهش التماس کردم گفتم 

 . ...ببین من خیلی پولدارم اگه ولم کنی بهت کلی پول میدم. تو رو -

اما اون بهم اجازه صحبت کردن نداد. یک دستی من رو به سمت کمد پر 

ای گرون قیمت بود پرت کرد با ضرب شدیدی به کمد وسایل شیشهاز 

 . های ریز و درشت وارد بدنم شدندبرخورد کردم و شیشه

تک اعضای بدنم احساس کرده بودم  -و فریادی از روی دردی که در تک

 .کشیدم

 .ی راستم شد. درد اون بیشتر از همه بودها وارد گونهیکی از شیشه 

کردم یکی بیاد خدا می -مین افتاده بودم و خداضعیف و عاجز روی ز
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 .نجاتم بده

مند بود. از شدت ترس دیگه اون آدم عجیب و غریب خیلی قدرت

 .هام رو کنترل کنم و به گریه افتادمنتونستم اشک

همان طور که روی زمین ولو افتاده بودم و کلی خورده شیشه وارد بدنم  

 شده بود درد می کرد به گریه افتادم

با دیدن اون آدم عجیب و غریب که توی دستش ساتور بزرگی که مثل 

 .تبر بود ترسم چند برابر شد

 تالیا

چاقو به دست باالی سرش ایستاده بود هنوز عصبانی بودم اون قاتل  

 .دوستم بود

من این کار رو باید چند وقت پیش وقتی فهمیدم که مرگ داره به آلما 

 .دادمت انجام مینزدیک میشه و منبعش همین زن هس

ساطورم رو باالی سرم بردم و با تمام خشمی که داشتم توی راستش 

 .فرود آوردم

 .هق افتاد -از شدت درد دوبار جیغ کشید و به هق 

آروم  -اش خیلی خوشحال بودم داشتم آروماز شنیدن گریه عاجزانه 

 .کردمشیرین انتقام رو حس می

روی زمین خم شدم و تیکه دو شیشه شکسته رو از روی زمین برداشتم 

اش بلند و که صدای نالهو هر دو را داخل چشم عاشیه کردم و بعد از این
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ها رو از چشمش در آوردم و خون از شد بعدش با عصبانیت از شیشه

 .هاش فوران کردچشم

پرده های دبه نفتی که توی حیاطش بود رو برداشتم و روی عاشیه و 

 .اش ریختمخونه و مبل ها و پرده های گرون قیمت سفید رنگ خونه

در نهایت یه کبریت روشن کردم و روی اون انداختم و بدنش در جا 

 .آتیش گرفت

 .بعدش زود از خونه بیرون زدم تا بین آتیش گیر نکنم

اما هنوز ناراحت بودم آروم نبودم چون قلبم برای آروم کردنش به آلما 

 .داشت نیاز

 .بازم داغ دلش بیرون زد و قلبش رو سوزاند

 .های خیس دور شدمجا با چشم از اون

 .آلما کوچولوی من برای مردن زیادی جوون بود

 .تر از هر موقعی براش تنگ شده بوددلم بیش

 .دیگه پاهام از شدت ناراحتی نای حرکت کردن نداشت

 :مروی زمین به زانو افتادم و با کالفگی داد زد

این چه کاری بود که کردی؟ مگه من بهت نگفته بودم پاشا نجاتشون  -

میده! حاال من چی کار کنم؟ با این همه خاطره توی ذهنم چی کار 

 کنم؟

  هام جاری شدام شدت گرفت روی زمین افتادم و اشکگریه
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 .رفتتک خاطرات شیرینی که با او داشت جلوی چشمم رژه می -تک

کرد و دیدم اون من رو بغل میهای بدی میآینده هر وقت درد داشتم و

 .داد تا آروم بشمسرم و ماساژ می

کرد اما آلما همیشه کس برای آروم شدن من کاری نمی وقت هیچهیچ

 .حواسش به من بود اون تنها دوست واقعیم بود

  .هنوز با مرگش کنار نیومده بودم که این اتفاق افتاد

چطوری این اتفاق افتاده بود اما با شناختی که از تالیا دونستم چرا و نمی

 .داشتم مطمئن بودم که این کار زیر سر اون بود

که چهره زیبا و معصومی داره اما درونش آشفته و ترسناکه و  با این

کنه همین قدرت ارث رسیده از مادرش چیزی که اون رو ترسناک می

 .ه باز شدهست و از اون بدتر چشم سومی که ناخواست

  فلش بک به یک ساعت قبل

 آلما

 .هوش اومدمبا درد شدیدی در تمامی اعضای بدنم پیچید به 

هام هم تمام بدنم از سرما یخ زده بود و درد شدیدی داشت حتی پلک

  درد بدی داشتند

 دیدمکنم اوایل همه جا رو تار تیره میهام رو به زور باز میچشم

احساس معلق بودن روی  می کرد و کرخت بودتمام بدنم به شدت درد  

 .هوا را داشتم
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کمی بعد بیناییم درست شد و دیدم توی خونه پدریم خودم توی ترکیه 

 .ام و روی هوا معلق ایستادم

کردم ذهنم به طور از اینجا سر در آوردم هر چی فکر میدونستم چهنمی

ته بود که فکر رسید انگار ذهنم قفل شده بود و کال یادم رفجایی نمی

 .طوری بودکردن چه

دونم چطوری و چه چیزی من رو االن روی هوا معلق نگهداشته اصالً نمی

 .هست

تونستم ای نداشت نمیهر چقدر سعی کردن تکانی به بدنم بدم اما فایده

 .حتی کوچکترین حرکتی بدم کامال فلج شده بودم

م و با صدای ضعیف و هام رو تکون دادم رو باز کردبه زور با کالفگی لب

 :ام داد زدمگرفته

 جاست؟ کی این -

 .هیچ جوابی از کسی نیومد احساس تنهایی بدی بهم دست داد

تر احساس خوف داشتم که ناگهان صدای با دیدن فضای خالی اتاق بیش

 .باز شدن کمد به گوشم خورد

کمدم چوبی دو دره ساده کرمی رنگ درست جلوی چشمم بود در کمد 

 .قیژ گوش خراشش بلند شد -رام تکون خورد و صدای قیژآرام آ

تونستم ازش ترسیدم و نمیحس خوبی به اون کمد نداشتم ازش می

  دونمچشم بردارم و علت این ترس رو نمی
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 یهو در کمد از جا کنده شد و به سمت دیوار رو به رویش پرت شد 

شم یال بود یک هیوالی سیاه که مثل روح بود و سرش مثل گربه و پر پ 

 .های آبی داشت به سمت من حمله کردو چشم

  .مثل یه طناب بزرگ دور برم جسمم مشغول پیله ساختن کرد

گرمای بدنش مثل آتش جهنم داغ بود من از از شدت ترس و درد جیغ 

کشیدم هرچی سعی می کرد دست و پام رو تکون بدم و فرار کنم اما می

 .د و هیچ حسی نداشتمنمی توانستم. من کامال فلج شده بو

 .دور تمام بدنم مثل کرم ابریشم پیله دوخت

 .میکهو با احساس سرما از خواب بیدار شد

هام را باز کرد توی جای کوچک تنگ که مثل قبر بود گیر افتاده چشم

 .بودم

هام رو چندبار مشت کردم و باز کردم خیالم راحت شد که با ترس دست

یک چیزی خورد که انگار زیپ بود برخورد  فلج نشدم اما ناگهان دستم به

 .کرد

شناختم و با این فضا آشنایی داشتم این جنس پارچه رو خوب می

 .جا کجاستدونستم اینمی

خواست باور کنم همون جایی که هستم حدس میزنم و دلم اما دلم نمی

خواست حدس ترسناک من اشتباه باشه باشم حتی فکر کردن به می

 لرزوندکجام دست و پام رو میاینکه من 
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با ترس زیپ رو پایین کشیدم و کیسه جنازه را کنار کشیدم و از کیسه 

 .بیرون اومدم

با کالفگی یه نگاهی دور انداختم از ترس نای حرکت کردن نداشتم. کال 

 درد و خشکی استخونام رو فراموش کرده بودم

دونستم حتی اصال نمیدونستم چطوره از اینجا سر در آورده بودم نمی

  من اکنون مردم است یا زنده هستم

کمی فکر کردم و تنها چیزی که یادش امد که توی فرودگاه قلبم درد 

 .کرد و از حال رفتم

نکنه عاشیه من رو آورده اینجا زنده زنده کالبد شکافی روی من انجام 

 بده اگه این طور بشه حتی اگه به خاطر خونریزی نمیرم از شدت درد

 .زجرکش میشم

شدم. تکه می -کرد، واگرنه به طور حتم زیر دست عاشیه تکهباید فرار می

وقت سالم از اینجا بیرون باید اآلن فرار کنم اگه موفق نشم دیگه هیچ

 .نمیام

 .با پاهای بدون کفش لرزون از سکو پایین اومدم

 .به سمت در رفتم و همین که توی دو قدمی در بودم

در را باز کرد کم مونده بود با دیدن آدمی که پشت در یکهو یکی دیگه 

بود سکته ناقص بزنم، اما اون ازم جلو زد و قبل من از هوش رفت و روی 

 .زمین افتاد
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کردم، باید از خیال نجات دادن اون یارو شدم. نباید وقت رو تلف میبی

 .کردمجا فرار می این

ود قبالً کار توش کار ای بجا همان سردخونهوارد راهرو شدم. این 

 جا را به عهده گرفته بودکردم و عاشیه رو مدیریت اینمی

شد. کردند و بر خالف من کسی مانع من نمیهمه با تعجب بهم نگاه می

ی اونا نگاه کنم فقط یکی به چهره بهت زده -حال و حوصله نداشتم، یکی

 .خواستم از این جا بیرون بزنممی

م یک نگهبان جلو من ظاهر شد و خواست مانع به جلوی در که رسید 

 .فرار من بشه

دستش رو به سمت من دراز کرد تا یه مشت به صورتم بزنه اما دستش 

رو جلوی صورتم گرفتم و به سمت عقب چرخیدم و اون به پشتم بلند 

کردم و روی هوا چرخوندم و به زمین کوبیدم و خم شدم و گوشی اون 

 .نگهبان رو زود برداشتم

 .با تمام سرعت از آنجا دور شدم و به یه محله خلوت رسیدم 

های خلوت و بُم ببست از شدت خستگی روی زمین توی یکی از کوچه

های زدم با دستافتادم آنقدر ترسیده بودم و دویده بودم نفس نفس می

کارت ترکیه پاشا رو  لرزیدن به زور شماره سیمکه به طرز وحشتناکی می

  دم رو گرفتکه حفظ کرده بو

 .بعداز چند بوق پاشا تلفن رو جواب داد و یک الو گفت
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  دادمبه راحتی بغض و غم رو به خوبی از صداش تشخیص می

 :من همون طور که سعی می کرد لرزش صدام را کنترل کنم گفت

دونم پاشا کمک کن من فرار کردم. االن که بفهمن بیان دنبالم نمی -

 .چی کار کنم

 :داد زد پاشا با هیجان

 ای؟وای خدایا آلما خودتی؟ تو واقعا زنده -

 :من با گریه پشت گوشی گفتم

دونم ترسم بیا دنبالم نمیدونم از سرد خونه فرار کردم خیلی مینمی -

 .چی کار کنم

 :پاشا با لحن مهربونی گفت

 .نترس االن توی فرودگاه استانبول هستم االن میام پیدات می کنم -

 ای گفتم و گوشی رو قطع کردمباشهمن 

 .از شدت ترس جرأت و توان حرکت کردن نداشتم

روی زمین نشستم و زانوهام رو بغل کردم و شروع به شمردن اعداد کردم 

 تا بتونم گذر زمان رو تحمل کنم

چه زودتر بیان سراغم و من رو از این  کردم پاشا و تالیا هرخدا می -خدا

 .جا ببرند

  پاشا

تاکسی جلوی فرودگاه گرفتم و با کمک جی پی اسی که در درون یک 
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گردنبدن آلما وصل کرده بودم او رو پیدا کرد و آدرس را به راننده دادم و 

  .رفتم بود توش آلما که ایکوچه همون  به سمت

 .بعد از چند دقیقه تاکسی با تمام سرعت به آن جا رسید

اش شدت ن رو دید او گریهاز ماشین پیاده شدم و همین که آلما م 

 .گرفت

خیالش غرورم بغض گلوی منم چنگ انداخته بود یه تلنگر کافی بود بی

 .بشم و اشک بریزم

و از روی زمین بلند شد و به سمت من اومد و خودش رو توی بغلم  

 .انداخت

کنم دیگه واقعا نا امید شده شد باز هم آلما رو دارم بغل میباورم نمی

کردم. اون رو محکم بغل کردم و بین گش رو باور میبودم داشتم مر

 .هام فشردمشدست

 :ای گفتمطور که موهاش رو ناز می کردم با صدای کنترل شدههمون  

 !هیچی نیست همه چی رو به راه میشه -

هاش رو گرفته بودم کمکش کردم سوار ماشین بشه همون طور که دست

 .و با هم به هتل بریم

 .هتلی که توی هواپیما رزرو کرده بودم رفتیمبا هم به یه 

زد و فقط دستم رو گرفته بود و وقتی آلما از شدت شوک هیچ حرفی نمی

به اتاقی که رزرو کرده بودیم آلما بدون هیچ حرفی روی تخت دراز کشید 
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 .و خوابید

هنوز نگرانش بودم کمی کنارش نشستم دمای بدنش خیلی پایین بود و 

 .رفته بدنش گرم شد -ولی رفتهدست پاش سرد بود 

از برگشتش خوشحال بودم اما از بابت تالیا نگران بودم مطمئن بودم که 

 نیست الکی چیز مرده  یه کاری کرده که آلما برگشته و زنده شدنه یک

 .برگشته آلما که بسته قردادی چه چی با اون دونهمی خدا

راغ تالیا رفتم تا ای روی پیشونیش زدم و از هتل بیرون رفتم و سبوسه

 .ببینم چه کاری انجام داده تا آلما زنده شده

به اونم یه چی پی اس وصل کرده بودم و توی دست بندش قایم کرده 

 .بودم

 تالیا _زمان حال 

گذشت هنوز حالم خوب نبود اون آرامش مدت زیادی از مرگ عاشیه می

 .گشتدیگه هیچ وقت بر نمی

شد که قرار با آلما توی ذهنم مرور میهمش خاطرات روزهای خوشی که 

 شدنیست برگردن توی ذهنم مرور می

 .هام خیال نداشت حاال حاال بند بیاداشک

روی زمین نشسته بودم و زانوهام رو بغل کرده بودم و گریه کردم که یه 

ماشین اومد کنارم ایستاد و پاشا از داخل ماشین پیاده شد و به سمت 

 :غرید و با عصبانیتمن اومد 
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 .تالیا چه غلطی کردی _

شه اون داره واسه خون خواهی و مرگ کی این طوری صداش باورم نمی

 رو باال برده کنم با لجاجت

 :جلوش ایستادم و با عصبانیت داد زدم

 . هر کاری کردم حقش بود _

 :زد نعره باعصبانیت و زد صورتم به محکم سیلی یک  پاشا

خواهرم کیانا باید تو رو توی همون دیونه اینم حقت بود باید من  _

 کردمای گیر افتاده بودی ولت میخونه

 .حاال بگو چه غلطی کردی آلما دوباره زنده شده 

  هاش سر در نمی آوردمبهت زده بهش خیره شده بودم از حرفه

 .چطور ممکنه همچین اتفاقی بیوفته

  .من انقدر قدرت ندارم که اون رو زنده بکنم

همون طور که دستم رو جای سیلی پاشا روی صورتم گذاشته بودم با 

 :بهت لب زدم

 با... با... ورم... نمی...شه چی گفتی؟ -

چاقوش رو در آورد و همون طور که غالفش سرش بود یه ضربه ناگهانی 

 .به شکمم زد

از شدت درد روی زمین به زانو افتادم و پاشا اومد پشت سرم ایستاد و 

محکم باال کشید و چاقوی تیزش رو زیر گردنم گذاشت و با موهام رو 
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 :لحنی عصبانی گفت

دونم که تو خیلی راحت می تونی با خودت رو به اون راه نزن من می -

شیاطین ارتباط برقرار کنی پس عین آدم بگو با کدومش چه قرار دادی 

 بستی حداقل بدونم با چی و با کی طرفم؟

 :ن گفتممن با ناراحتی و صدای لرزو

به خدا من قراردادی برای برگشتنش نبستم من فقط عاشیه رو کشتم  -

خورم من کار دونی چقدر برام عزیزه قسم میبه روح بابام که خودت می

  .اشتباهی برای برگشتنش انجام ندادم

 .این رو که گفتم من رو هل داد و محکم روی زمین افتادم

 :پاشا با لحن مغروری گفت

کنم. ولی فردا اتفاق ناجوری که من دوست رو باور می باشه حرفت -

 .کنمندارم من برای کشتنت یه لحظه هم درنگ نمی

  آلما

 .قیژ صدای در از خواب پریدم -با شنیدن قیژ

که صداش چندان ترسناک و بلند نبود اما مو به تنم سیخ کرد از  با این

 ترسیدمهمه چی می

اهی به در خروجی سفید رنگی که هام رو با ترس باز کردم و نگچشم

جلوی او در حال باز شدن بود انداختم به شدت ترسیده بودم با صدای 

 :لرزونی گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 128 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 پاشا تویی؟ کی اون جاست؟ _

همانند در کمدی که تازگیا کابوسش رو دیده بودم به طور  در خروجی 

  .ناگهانی از حرکت ایستاد

زد توی ه هلن رو صدا میدر همین لحظه دوباره صدای ناشناخته ای ک

 .گوشم پیچید

  هر چقدر دور و بر رو نگاه کردم کسی رو پیدا نکردم

کردم یه حس بدی داشتم نسبت به هلن داشتم و هم چنین احساس می

تونم تصورش رو کنم داره نزدیک دونم چیه نمیچیزی ترسناک که نمی

 شهمی

  .شاید همون هیوالیی که شبیه گربه بود هست

تونستم روی تخت بشینم. پتو رو کنار زدم با پاهای لرزون از نمی از ترس

 تخت پایین اومدم

 سمت به لرزونم و  جونهای سست و پاهای بیآهسته با قدم -آهسته  

 ضربان شدت و شدممی نزدیک آن که طور همون و برداشتم قدم در

 زدم صدا رو پاشا شدمی تربیش قلبش

رسیدم و خواستم بازش کنم که یهو در خود به همین که به دو قدمی در 

  خود با ضرب شدیدی باز شد

هاش از حدقه در اومده و عاشیه که تبدیل به خون آشام شده بود و چشم

بود موهای سرش ریخته بود نصف بی مو بود و مغزش بیرون زده بود و 
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داخل نصف موهاش که نریخته بود شیره مغزش قاطی شده بود به سمت 

 .ه کردمن حمل

عاشیه من رو با ضرب شدیدی روی زمین زد و کمرم درد گرفت 

 .های من رو گرفته بود و بهم اجازه حرکت نمیداددستانش مچ دست

هق  -اش بردارم از شدت ناتوانی و ترس به هقتونستم نگاه از چهرهنمی

هام توی دهنم رفت و دندونافتاده بودم، از شدت ترس فکم باال پایین می

ی خودم نداشتم تا جیغ بکشم و دادن هیچ کنترلی روی حنجرهصدا می

 .کمک بخوام

عاشیه زبان دراز و نازکش را بیرون آورد و دور لبش رو با ولع لیس زد با  

 :صدای نازک و شیطانی گفت

 دلم کاری هر تونممی. من خود  تو باألخره ماله من شدی ماله خوده، -

 .بکنم باهات بخواد

شیطانی سر داد و سرش را پایین آورد و گاز محکمی روی  سپس خنده

 .گردنم زد

 .گردنم به شدت درد گرفت و از شدت درد و ترس جیغ کشیدم

هرچقدر برای نجات تقال میکردم فایده نداشت تا اینکه دوباره با صدای 

 .پریدم خواب از در قیژ  -قیژ

بینم ز خواب میدونستم باهنوز توی خواب و بیداری گیر کرده بودم نمی

 .یا بیدارم دمای بدنم خیلی داغ بود احساس تب داشتم
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هام کرد . و از ترس چشمهمون جایی که عاشیه گاز زده بود بازم درد می

 .لرزیدپر اشک شده بود. و نای حرکت کردن نداشتم و تمام بدنم می

دادم و با صدای لرزان و نسبتاً بلندی همش به خودم دلداری می

 :گفتممی

 ...چیزی نیست کابوس بود اون واقعی نبود اون کابوس بود -

 لرزیداما این جور چیزها فایده نداشت تن و بدنم می

ریختم متوجه شدم کسی پشت در هست و همان طور که اشک می

 صدای ترسناک چرخوندن کلیدش سکوت اتاق رو شکست

 از شدت ترس الل شدم و نتونستم چیزی بگم

 .هق افتادم -ین صداها ترسم چند برابر شد و از ترس به هقبا شنیدن ا

ترسوند تمام تر میدونستم پشت در کی هست و این من رو بیشنمی

تونستم از فکرش در هام نقش بست نمیصحنه های خوابم جلوی چشم

 .بیام چون خوابم انقدر واضح بود که شبیه واقعیت بود

 .ونستم حرکت کنمتاز ترس تمامی بدنم فلج شده بود نمی

 .در باز شد و یه نفر وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد 

با دیدن تالیا خیالم راحت شد و یه نفس راحتی کشیدم اما یک ثانیه هم 

 .نگذشت که از شدت ترس بغضم شکست و به گریه افتادم

بدو به سمت اومدم و دستاش رو دور گردنم انداخت و من رو  -تالیا بدو 

 .خودش هم توی بغلم گریه کرد بغل کرد و
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هاش رو پاک میکرد بعداز چند دقیقه ازم جدا شد و همون طور که اشک

 : با لحن مهربونی گفت

نترس هیچی نیست دیگه همه چی تموم شد نباید ضعیف باشی گریه  -

 .نکن. همه چی دیگه تموم شد

 هام رو پاک کردم. سرم رو روی شانهای گفتم و بعد اشکمن یک باشه

 .تالیا گذاشتم و دستش گرفتم و انگشت های دست هم رو بهم گره زدیم

شد قلبم آروم داد و باعث میاین کارها احساس امنیت و خوبی بهم می

 .بشه

 :تالیا با نگرانی پرسید

 کنه؟حالت خوبه جاییت که درد نمی -

 :من در جوابش با بغض گفتم

 .خیلی میترسمخوبم چیزیم نیست فقط پیشم بمون جایی نرو  -

  راوی 

 .کل شب تالیا و آلما با هم حرف زدند

 .کردتالیا هاله عجیبی دور آلما حس می

با خودش حدس زد شاید به خاطر بازگشت از مرگ هم چین اتفاقی 

براش افتاده و تصمیم گرفت فردا بیشتر روی زنده شدن آلما و این انرژی 

 .کند حرف بزندعجیبی که دورش حس می

اش صحبت کرد فرصتی زیادی آلما در فرودگاه کمی با خانواده فردا صبح
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نداشت این جا برای آنان خطرناک بود با این که عاشیه مرده بود اما 

 .برادرش هنوز زنده بود و ممکن بود برای آنان مشکلی ایجاد کند

آیلین و مادرش سوار هواپیما شدند و به سمت آلمان حرکت کردند و 

  گروهش به ایران برای دیدن یک جادوگر رفتآلما به همراه 

هواپیمای آنان در فرودگاه بین المللی تبریز فرود امد و کیان هم که در 

 .جا به گروه ملحق شد و راهی خانه پدری پاشا شدندفرانسه بود آن

 آلما

کردم. و با ذوق و شوق وصف نشدنی از توی ماشین بیرون رو نگاه می 

 .ت دیروز فکر نکنم و به ترسم غلبه کنمسعی می کردم به اتفاقا

همیشه مشتاق بودم شهری که بابام در توش به دنیا اومده و اونجا و 

 .بزرگ شده رو ببیننم

از اینکه بفهمم بابام اهل این جاست آوازه شهر تبریز که  چنین قبلهم

زنند رو شنیده بودم و دوست داشتم یک بار مردمش به ترکی حرف می

 .ین جا رو ببینمهم که شده ا

ی های گوناگون بود. و همههای زرد رنگ و ماشینهمه جا پر از تاکسی

ها شلوغ و پلوغ بود و یک ترافیک نیمه سنگین توی خیابون خیابون

 .حاکم بود

 تالیا

 کردم و ذهنم مشغول مرور خاطرات بودبه بیرون نگاه می
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 .بازم برگشتم به اول خط

 .مه این ماجراها شروع شداین شهر همون شهری هست که ه

خدا  -این جا رو به خاطر آب و هوای سردش خیلی دوست داشتم و خدا

کردم زمستون بیاد و من برف بازی کنم اما زمستان تبریز برام چندان می

 آیند نبودخوش

  تنها کسم یعنی پدرم رو از دست دادم

ار رفت هام کنسرنوشتم کامالً عوض شد و ناخواسته پرده از جلوی چشم 

چشم سومم باز شد و کلی اتفاق ترسناک دیگه برام افتاد که اگه پاشا و 

 .شدممردم یا دیوونه میخواهرش کیانا نبودند من هم می

تاکسی ما رو جلوی هتل پیاده کرد خدا رو شکر قرار نبود بیشتر از یه 

شب این جا بمونیم چون قرار بود برای دیدن یکی از آشناهای خانوادگی 

 .که توی یه روستایی که چند ساعت از تبریز فاصله داره بریم پاشا

  تر توی این شهر بمونم و ازش متنفر بودمواقعاً دوست نداشتم بیش

 .جلوی هتل پیاده شدیم

جلوی در با فونت بزرگی به دو زبان ترکی و فارسی اعالم خوش اومد 

 .کرده بودند. و یک نمای شیک سنتی داشت

پذیرش بود به ترکی حرف زد و توی همون طبقه  پاشا با کسی که توی

 .اول برامون اتاق رزرو کرد

 .در اتاق رو باز کرد و همه مون وارد شدیم
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همون که اون آقایی که مسئول پذیرش بود به زبان ترکی همه چی رو 

 .داد نگاهی به دور بر انداختمتوضیح می

وسایل  یه هال کوچیک داشت که از وسط با اوپن نصف شده بود و

اش با این که قدیمی بود ولی نسبتاً تکمیل بود و یک کمد آشپزخونه

 .سفید زیر اوپن داشت

و هم چنین دوتا اتاق کنار هم داشت که توی دو طرف در خروجی بود و 

  .رنگ همه در ها شیری مایل به زرد بود

بود توی هر کدوم از اتاق ها دو تخت بود که یک مالفه ساده آبی  

شد های ریز داشت و یه پنجره رو به خیابون باز مینگ با گلآسمانی ر

 .هم داشت

 :بعداز رفتن اون آقا پاشا خطاب به آلما گفت

ها رو شما دوتا انتخاب کنید من و اسکافیلد تو اون یکی یکی از اتاق -

  ذاریماتاق کپه مرگمون رو می

 :بعدش پاشا خطاب به من گفت

هاتو بگه برامون چندتا قرمه سبزی بیاره. لباسبهش گفتم بره به آشپز  -

 .عوض نکن که باهات بیرون کار دارم

تونستم اون رو با کیان تنها بگذارم چون او من هنوز نگران آلما بودم نمی

 :اش هست برای همین گفتدائماً سرش توی گوشی

 .شه آلما هم بیاد نگرانشممی _
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 : پاشا با لحن خونسردی گفت

زنم حواسش شه الکی من اون رو اسکافیلد صدا نمیمینترس هیچی ن_

 هست

تر توی این شهر اومد بیشمن یک باشه زورکی گفتم اصال خوشم نمی

 گردش بزنم

 .گفتمجلو هتل یه تاکسی گرفت توی ماشین از ترس هیچی نمی

گذره هنوز بهم اعتماد نداشت که من دونستم چی تو مغزش مینمی

 .ه بشهکاری نکردم که آلما زند

ترسیدم مخصوصا االن که به شهر خودش برگشته و خیلی ازش می

 فامیل هاش پیشش هست اگه من رو بکشه هیچ کس چیزی نمی فهمه

 .اما در کمال ناباوری من رو با خودش به یه بستنی فروشی آورد

 :جلوی ویترین ایستادیم و پاشا گفت

باید بستنی هر کدوم رو دوست داری انتخاب کن امشب تا خرخره  -

  بخوری

من با شنیدن این حرف کلی خوشحال شدم و ذوق کردم و با خوشحالی 

 :گفتم

 وای گلم دستت درد نکنه تو چقدر مهربونی _

 :ها کردم و گفتمبعدش یه نگاهی به بستنی

 .خواممن کاکائویی و آدامسی می _
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ه اون شب بر خالف انتظارم خیلی شب خوشی بود. واقعا انتظار نداشتم ی

 .روزی این جا بهم خوش بگذره

 آلما _فردا صبح

 .سوار اتوبوس قدیمی شدیم و راهی اون روستا شدیم

 .بعداز چند ساعت به اون جا رسیدیم و به خونه اون جادوگر رفتیم

 .اش تک طبقه بود و یه در آهنی نیمه باز داشتخونه

 .پاشا یه یا اهلل گفت و وارد حیاط شد

 حیاط شدیمماهم پشت سرش وارد 

ها داشتند کنار حیاط ساده ولی با صفایی داشت یه طرف مرغ و خروس

 .خوردند و مرکزش یه باغچه کوچیک گوجه فرنگی بودطویله دونه می

 .هامون رو در آوردیم و وارد خونه شدیمکفش

خونه یه فضای ساده و روستایی داشت زمینش رو موکت پوشانده بود و 

 .های قدیمی تزعین کرده بودندپشتیدور برش با 

یه پیرزن حدودا هفتاد یا هشتاد ساله هم که به نظر همون جادوگره بود 

 .توی خونه نشسته بود

 .همگی یه سالمی بهش کردیم و رو به روی اون نشستیم

 من بین پاشا و تالیا نشستم و کیان هم اون طرف پاشا نشست

دش یه دختر حدودا بیست ساله پاشا یه نگاهی عصبانی بهم انداخت و بع

اومد شاگردش باشه اومد از ما پذیرایی کرد روستایی که به نظر می
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 بهمون چایی تعارف کرد

پاشا باالخره سکوت رو شکست و ماجرای مردن و زنده شدن من رو 

 .براش تعریف کرد

 .کرد ترس برم داشتخودمم وقتی این ماجرا رو تعریف می

 .یا هم برام ترسناک بودحتی فکر کردن به اون قضا

 : اون پیرزن بعداز شنیدن داستان من با صدای لرزون گفت

پاشا خان برادرزاده شما توسط یه شیطان باستانی به اسم هالوم  _

 تسخیر شده

  این رو که گفت دست و پاهام به لرزه در اومد بدجور ترسیدم

 :کردتالیا دستم رو گرفت و آروم دم گوشم با لحن مهربونی زمزمه 

  ذارم اون جونور زیاد توی بدنت بمونهنترس من پیشتم نمی -

ترسیدم از اتفاقات این رو که گفت یکم دلم آروم گرفت ولی بازم می

 آینده وحشت داشتم

 :پاشا با لحن مطمئنی خطاب به اون پیرزن گفت 

دونم یه دونم ولی میدرسته من چیز زیادی از اجنه و شیاطین نمی -

گناهی انجام بده یا پا به یه جایی بذاره که نباید بذاره تا  آدم باید یه

 .تسخیر بشه ولی با شناختی از آلما دارم کاری نکرده که تسخیر بشه

 :اعظم با همون صدای لرزون و پیرش گفت

حرفت درسته اون جونورا دنبال ارواح آلوده به گناه یا صدمه دیده  -
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 .هستند

گان گرفتند و این باعث شد که خودت گفتی خواهر و مادرش رو گرو

  روحش صدمه ببینه

 .وقتی روح صدمه ببینه امکان داره هالوم اون رو تسخیر کنه

  

کنه به طور موقت روحش رو و موقعی که خودش یک روح رو تسخیر می

دونی گرده. و خودت قطعا میشه ولی باز دوباره بر میجسم خارج می

نباشه و هالوم هم یه موجود میره که روحی در جسم آدم زمانی می

 .ماورایی هست که جسم نداره و خیلی ضعیف هست و دنبال روح هست

تونه توی خواب روح شه و میاما اگه روح رو تسخیر کنه خیلی قوی می

 .رو شکنجه بده و از ترس آدم خودش رو تقویت کنه و قوی بشه

چی  بینم واسهاین رو که گفت فهمیدم که این کابوس هایی که می

 .هست

زدم یکم استراحت شد همون جا سکته میاَه تُف به این شانس کاش می

 .شدکردم حالم خوب میمی

جا بمونیم هم قمر در عقرب بره تا بتونند هالوم  قرار شد چهار روز این 

 .رو توی بدنم بیرون بکشند و هم یکمی هم استراحت کنیم

گذاشتیم و بعدش پاشا و کیان هامون رو توی یه اتاق وسایل و چمدون

 .ها بود بزنندرفتند یه دوری توی جنگلی که این نزدیکی
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تونستم از فکر منم عاشق جنگل بودم خیلی دوست داشتم برم اما نمی

ترسیدم هنوز و توی شوک اون چیزی که من رو تسخیر کرده در بیام می

از دست بدم ترسیدم که یه وقت کنترلم رو هالوم بودم از خودم خیلی می

 .و پشیمونی به بار بیارم. و حال و حوصله هیچی رو نداشتم

 .تالیا هم پیش من مونده تا تنها نباشم

وی بغلم جمع کرده بودم و یه گوشه نشسته ت رو  همون طور که زانوهام

 :بودم و سرم رو به دیوار کناری چسبونده بودم تالیا گفت

جنگی رو که توی کره دیدی گم می خوای فیلم ببینی؟ اون فیلم می - 

 .رو هنوز پاک نکردم

 : من با بغض پنهون کرده ای گفتم

 .تالیا ولم کن حوصله ندارم -

 .ای گفتتالیا یه باشه

 .اش گذاشتمبعدش کنارم نشست سرم رو روی شونه

 :تالیا گفت

شی خودمم نگران نباش تو اولین کسی نیستی که با اجنه درگیر می _

  اش رو داشتمتجربه

 :من با بغض و ناراحتی گفتم

دونم که تو یه بار تسخیر شدی و نجات پیدا کردی اما من آره می -

 .ترسممی
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این رو که گفتم بغضم شکست و خودم رو توی بغلش انداختم و گریه 

 .کردم

 :تالیا همون طور که من رو بغل کرده بود گفت

 .کن گریه بغلم توی کنهمی خوب رو  اشکال نداره اگه گریه حالت -

شدند من دلم هام جاری میهام با سرعت زیادی از چشماشک

کرد اش با من بود و ولم نمیخواست بمیرم اما هر جا می رفتم سایهنمی

 .کردو این من رو کالفه می

 .قدر گریه کردم که توی بغل تالیا خوابم برداین

شام بیدار  چند ساعت راحت بدون کابوس خوابیدم تا پاشا من رو برای

 .کرد

ها رفته بودند و اون به همراه کیان به یه شهر کوچیک توی این نزدیکی

 .برامون قیمه خریده بودند

با این که میلی به غذا نداشتم و دست و پام از ترس لرز داشت و به زور 

کردم چند قاشق خوردم تا پاشا ناراحت نشه چون به اونا رو کنترل می

 یده بودخاطر من این غذا رو خر

 .بعداز شام به اتاق کوچیکی که بهمون داده بودند رفتیم

 .تالیا جامون رو کنار هم پهن کرد و کنار من گرفت خوابید

 .اومدهام نمیمن بر خالف اون خواب به چشم

 کنم گرم رو سرم هم اون با تونستمنمی بود شده گور و  گوشیمم گم
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 .بودم نشسته تنها تاریکی توی

شیشه بزرگ آبی پنجره آبی رنگ تکیه داده بودم و پتوی سرم رو به 

ها رو پلنگی قرمز رو روی پاهام کشیده بودم و داشتم آسمون و ستاره

 .نگاه می کردم

 .ها به دلیل نبود آلودگی نوری رو به خوبی دیده میشداز این جا ستاره

صدای ها رو نگاه می کردم یهو در خروجی حیاط با همون طور که ستاره

 .آروم باز شد -قیژ مانندی آروم

 .در حیاط درست توی رو به روی من بود

 .یه چیزی با سرعت زیادی وارد خونه شد

 .سرعتش آنقدر باال بود که نتونستم ببینمش

از ترس به سمت تالیا رفتم و پتو رو از سرش کشیدم کنار و خواستم 

 .ون زده و مردههای تالیا از حدقه بیربیدارش کنم اما یهو دیدم چشم

با دیدن جنازه تالیا از شدت ترس یک جیغی کشیدم و چهار دست و پا 

 .عقب رفتم -عقب

 .از شدت ترس ناراحتی با صدای بلند به گریه افتادم

شد تالیا مرده بود من فکر کردم اما من فکر کردم خوابیده اصال باورم نمی

 .چطوری مرد

 :با بغض داد زدم

 !میری! پاشوتالیا پاشو! نباید ب_
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 .یهو صدای خنده عاشیه بلند شد

 : با لحن خوشحالی گفت

 .شینترس تو هم به زودی بهش ملحق می _

های از حدقه بیرون سرم رو به عقب چرخوندم و دیدم که عاشیه با چشم

هایی مثل سگ و صورت چروکیده خودش رو به شیشه زده و دندون

 .چسبونده

 .چهار دست و پا به سمت عقب رفتماز شدت ترس جیغ کشیدم و 

تونستم از شدت ترس نگاه از اون اش من رو مسخ کرده بود نمیچهره

 .بردارم اما مدتی نکشید که با صدای تالیا از خواب بیدار شدم

تونستم واقعیت و خواب رو تشخیص بدم همون طوری جیغ هنوز نمی

 .زدممی پا و دست و  خواستممی کشیدم و کمک می

 .پاشا یکی خوابوند توی گوشم هوش حواسم سر جاش برگشتیهو 

پاشا با لحن مغرورب به تالیایی که با عصبانیت بهش خیره شده بود 

 :گفت

 ها هم چین شوک درمانی بعداز کابوس الزمهبعضی وقت -

ناکش از جلوی چشمم رد با دیدن تالیا یه لحظه تصویر اون جنازه وحشت

 .شد

 .رو توی بغلش انداختمبه گریه افتادم و خودم 

 :تالیا من رو بغل کرد و گفت
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 .هیچی نیست تو کابوس دیدی دیگه تموم شد -

اومد آنقدر گریه کردم که نفهمیدم کی توی ام بند نمیاز ترس گریه

خورد فقط گریه بغلش خوابم برد. دیگه حالم از این زندگی بهم می

برد و همیشه خدا خواب میکرد و فقط خوابم کردم و گریه آرومم نمیمی

 .دیدمبودم و کابوس می

 .صبح زود با شنیدن صدای خروس از خواب بیدار شدم

کرد انتظار نداشتم اصال شب خوبی نداشتم جای سیلی هنوز درد می

 .دست پاشا آنقدر سنگین باشه

 :تالیا چند دقیقه بعد هم بیدار شد و با صدای گرفته و خواب آلود گفت

  بخیرصبح  -

 .من هم با صدای خواب آلود صبح بخیر گفتم

و بعدش هر دو هم زمان بدون این که از قبل هماهنگی کنیم از روی 

 .زمین بلند شدیم

 .کردهای مغزمون باهم کار میها سلولبعضی وقت

 .باهم از اتاق بیرون اومدیم و به حیاط رفتیم

خروس و غازها به هوا آفتابی و نسبتاً خنک بود و گاهاً صدای مرغ و 

 .رسیدگوش می

 .روی لبه حوض نسبتاً بزرگی که توی مرکز حیاط بود کنار تالیا نشستم

آب داخل حوض تمیز و خنک بود دستم رو پر آب کردم و به صورتم زدم 
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 .تا خوابم بپره

 دوباره که دستم رو پر آب کردم و همین که خواستم بشورم

زد رو شنیدم آب رو داخل می یهو دوباره همون صدایی که هلن رو صدا

 .حوض ریختم و با تعجب یه نگاهی به دور بر انداختم. اما چیزی نبود

 :تالیا با نگرانی ازم پرسید

 گردی؟آلما خوبی دنبال چی می -

 :من با ناراحتی جواب دادم

شنوم که دونم چه مرگمه ولی دو سه روزه همش یه صدایی رو مینمی -

 .داره هلن رو صدا کنه

 :الیا با لحن ناراحتی برای دلداری دادن من گفتت

 .نگران نباش شاید از عوارض هالوم هست -

 :من با همون لحن قبلی در جوابش گفتم

 .شنیدمفکر نکنم آخه قبل از تسخیر شده می -

 :تالیا در جوابم گفت

پس بهتره صبر کنیم اگه بعد از بیرون کردن هالوم بازم این صدا رو  -

 .کنیمی براش میشنیدی یه فکر

 .ای گفتم و دیگه بحث رو کش ندادمیک باشه

بعداز این که صورتمون رو شستیم به همراه تالیا به خونه برگشتیم و سر 

سفره نشستیم و بعداز مدتی پاشا با یه نون بربری اومد تو و اون رو داخل 
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سفره گذاشت و اعظم خانم ازش تشکری کرد و در حقش دعای خیر 

 .کرد

مالیدم یه تیکه از نون رو بریدم و همون طور عسل طبیعی رو نون می

 : پاشا ازم پرسید

 .چطوری آلما شب تونستی راحت بخوابی -

 :من در جوابش گفتم

  یکم -

بعدش بدون هیچ حرفی صبحونه رو خوردیم. و بعدش من و تالیا یک 

 .گوشه نشستیم

هام سنگین بود اما از خوابیدن حسابی خوابم می اومد و چشم 

 .ترسیدممی

 : تالیا با لحن شادی گفت 

یکم توی این جنگلی که این نزدیکی هست قدم بزنیم شاید بیا بریم  _

 .گل و گیاه ببینی یکم حالت خوب بشه

من یک باشه ای گفتم و بعدش باهم پیش پاشا که توی حیاط کنار  

حوض نشسته بود رفتیم و بهش اطالع دادیم و بعدش به یه مغازه رفتیم 

ید و باهم سمت و تالیا برای اینکه حالم خوب بشه برام شیر کاکائو خر

 .جنگل رفتیم

 .وزیدهمون طور که توی جنگل حرکت می کردم نسیم خنکی می
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درختان چنار زیادی توی جنگل بودند و صدای آواز پرندگانی که توی 

 .خورددرخت زندگی می کردند به گوشم می

شد و گاهی هم ها دیده میزمین سرسبز بود و چندتا گل زرد بین اون

 .ن اونا به چشم می خوردگل های سفید هم بی

 .زمینش کج بود و رو به پرتگاه بود و من و تالیا به زور راه می رفتیم 

 .بعداز چند دقیقه پیاده روی به کنار یه رودخونه رسیدیم

اون جا باهم روی یه تخته سنگ نشستیم و شیر کاکائوم رو باز کردم و 

 .خوردمش

 :تالیا یهویی پرسید

  به اجنه اعتقاد داری -

 :حوصلگی گفتممن در جوابش با بی 

 اره -

جنه رو ا مورد در کردن بحث حوصله و  توی این وضعیت اصال حال

 نداشتم

 : گری پرسید تالیا با لحن پرسش

 ترسی؟اگه یه روز یه جن خوب ببینی ازش می -

 :من در جوابش با همون لحن قبلی گفتم

 .ترسممیفرقی نداره خوب یا بد باشه اگه ببینم  -

 :بعدش با لبخند تلخی گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 147 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

    موضوعی بهتر از جن سراغ نداری در موردش بحث کنیم -

 :تالیا با لحن ناراحتی گفت

  .گی بحث کردنم در موردش خوب نیستآره راست می _

 :بعدش یهویی گفت

 شنوی؟تو هم صدای اون ناله رو می -

صدای آواز هام رو تیز کردم و تمرکز کردم اما جز من کمی گوش

  شر آب چیزی نشنیدم -پرندگان و صدای شر

 :با لحن متعجبی گفتم

 نه چطور؟ _

ایش رو تمیز از روی تخته سنگ بلند شد و همون طور که مانتوی سرمه

 :کرد گفتمی

 دنبالم بیا -

 .ای گفتم و آخر شیر کاکائوم رو خوردم و دنبالش راه افتادممن یک باشه

کوچیک رسیدیم که یه روباه نارنجی کوچولویی توش یهو به یه چاله 

 .افتاده بود و دست و پایش بسته بود و داشت گریه ناله

 .این چاله حتما یه تله بود که روباه توش افتاده بود

 :اش حسابی داغون شد و گفتتالیا با دیدنش قیافه

 .وای خدا ببین روباهه چقدر کیوته چطور دلشون میاد شکارش کنند -

 :که اولین بار بود روباه دیده بودم در جوابش گفتممن 
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آره خدا وکیلی انتظار نداشتم همچین مردم به موجود کیوتی لقب حقه  -

 .باز بدن

 :تالیا گفت

 .رم تو بیرون بیارمش تو هم کمکم کنمی _

 .ای گفتم و بعدش تالیا داخل چاله پریدمن یک باشه

 .ه بود دادروباه رو بغل کرد و به من که باالی چال

من هم اون رو گرفتم و آروم روی زمین گذاشتم و بعدش دست تالیا رو 

 .گرفتم و از چاله بیرون کشیدم

 :تالیا روباه رو بغل کرد و گفت

 .پاش رو نگاه کن فکر کنم شکسته -

من یه نگاهی بهش انداختم استخون پای چپش یکم بیرون زده بود حتما 

 :با ناراحتی گفتمخیلی درد داشت دلم واسش سوخت و 

 .اره طفلک حتماً خیلی درد داره -

 .بعدش باهم با تمام سرعت به سمت خونه دویدیم و پیش پاشا بردمش

 .شاید اون بتونه بهمون کمک کنه

بدو وارد خونه شدیم و به سمت پاشا که توی حیاط داشت با  -بدو

 :رفت رفتیم و تالیا نفس زنان گفتوسایلش ور می

 .ببین پاش شکسته می تونی کاری بکنیپاشا کمک کن  -

 :پاشا یه نگاهی بهش کرد و با تعجب پرسید
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 از کجا آوردیش -

 :من در جوابش با عصبانیت غریدم

بینی دست و پاش بسته هست از تله بیرون مگه کوری نمی _

  .کشیدیمش

 :پاشا یک آهانی گفت و یه نگاهی به پای روباه انداخت و گفت

شکسته کیان رو جا انداختم فکر کنم این رو هم بتونم اره یه بار دست  _

درست کنم فقط برید یه طناب یا پارچه و چوب هم اندازه پای اون 

 .بیارید

 :من در جوابش گفتم

 .کنمرم پیداشون میاالن می _

 . بدو از حیاط بیرون رفتم -بعدش بدو

کوچیک توی کوچه روستایی یه درخت خشک بود ازش یه تیکه چوب 

کندم و بعدش وارد حیاط شدم و دیدم که تالیا یه پارچه تمیز پیدا کرده 

 .و از خونه بیرون میاد

 :پاشا خطاب به تالیا گفت

 .روباهه رو محکم بگیر ممکنه وسط جا انداختن پاش فرار کنه _

ای گفت و پارچه سفید رو داد به من و بعدش روباه رو تالیا یه باشه

 .محکم بغل کرد

 . اول با چاقو طناب پاش رو برید ولی دستاش رو باز نکرد پاشا
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بعدش محکم پای چپش که شکسته بود رو یهویی کشید و روباه از درد 

 .جیغ کشید و صدای جا افتادن استخونش شنیده شد

 .بعدش با اون دستمال پای روباه رو بست

 .تالیا اون رو یه گوشه حیاط با طناب به یه میله آهنی بست

 .خواست توی این چند روز مراقبش باشهاون می

 :کرد به من گفتهمون طور که داشت نازش می

 .آلما بیا نزدیک تر نترس وحشی نیست _

 . آروم بهش نزدیک شدم -ای گفتم و آروممن یک باشه

هام رو چون اولین بارم بود چندشم می شد برای همین آروم نوک انگشت

 .به بدنش زدم خیلی نرم بود

  .و چندشم برطرف شد و آروم سرش رو ناز کردم کمی ترس

داد که هنوز کرد و این نشون میطفلکی هنوزم با صدای ضعیفی ناله می

 درد داره

 :من همون طور که سرش رو ناز می کردم با لحن ناراحتی گفتم

 .اش شدهاین حتماً خیلی وقته توی تله افتاده حتما گرسنه _

 چی براش بیاریم بخوره؟

 :تالیا جواب داد

کارتم رو بردار برو به همون مغازه که برات شیرکاکائو خریدم بپرس  _

 .مرغ بسته بندی هست یکی رو بخر بیار
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ها کارت ای گفتم و بعدش رفتم از داخل اتاقمن با خوشحالی باشه

 .رفتم بیرون جا اون از  بانکیش رو از کیفش برداشتم و

ر مرغ بسته بندی اون جا بود یکیش بعدش به مغازه رفتم و خدا رو شک

 .رو خریدم و یه دونه لواشک هم واسه خودم خریدم و به خونه برگشتم

 مرغ رو به تالیا دادم

 .تیکه کرد و بعدش جلوی روباه گذاشت -تالیا اون رو با چاقو یکم تیکه

تونستم دست از ناز کشیدنش بردارم خیلی نرم و دوست داشتنی نمی

 .بود

همین که مرغش رو خورد تموم کرد خورشید غروب کرد و روباهه روباهه 

سرش رو روی پای تالیا گذاشت و همون جا خوابش برد و تالیا به خاطر 

 .مرداین کار روباه از ذوق داشت می

این کارش برام عجیب بود روباه مگه حیوون وحشی نبود چرا یهویی این 

رد و سرش رو روی قدر عاشق یه آدم شد و خودش رو مثل سگ لوس ک

 .اون گذاشت و خوابید

دونستم از یه طرف هم مگه سگ توی این روستا نبود تا جایی که می

کرد ها خوششون نمیاد و باید یکی دوتا سگ حمله میها از روباهسگ

 .زدواقعا این روباه مشکوک می

زیاد بهش اهمیت ندادم و امروز رو بیخیالش شدم چون هر طوری که 

  خوشحالیه من و تالیا هستباشه باعث 
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امشب خدا رو شکر کابوس کوتاهی دیدم و زیاد کارم به جیغ و داد 

 .نکشید

 .های تالیا از خواب بیدار شدمفردا صبح با صدای خنده

هام رو باز کردم و به زور گردنم رو بلند کردم و از پنجره یه نگاهی چشم

 .به بیرون انداختم

 .کردندداشتند باهم توی حیاط بازی میتالیا و اون روباهه 

خداوکیلی چه زود پای روباهه جوش خورد این دیگه غیر قابل چشم 

 پوشی بود این روباه عجیب و غریب بود

  .ها پیوستممنم از سرجام بلند شدم و به جمع اون

کرد و باد نسبتاً خنکی خورشید وسط آسمون بود ولی آنچنان اذیت نمی

 .وزیدمی

 اومدهای اهلی مثل گاو و خروس و... میهمسایه صدای حیووناز خونه 

 :تالیا با دیدن من گفت

 !وای چه عجب بیدار شدی-

 :ای کشیدم و گفتممن یه خمیازه

 .اره -

 :ها انداختم و گفتمیه نگاهی به النه مرغ و خروس

 ها کجان؟مرغ و خروس - 

 :کرد گفتتالیا همون طور که داشت روباهه کوچولوش رو ناز می 
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شاگرد اعظم خانم اون رو با خودش برد به خونه خودش یه وقت روباهه  -

 .نخوردش

  من یگ آهان گفتم

 .روباهه تالیا رو ول کرد اومد دور پای من پیچید و خودش رو لوس کرد

 :من با شکاکیت پرسیدم

 .این روباهه عجیب نیست -

 :تالیا برگشت و با تعجب یه نگاهی بهم انداخت و گفت

 کجاش عجیبه؟ -

 :من با صدای گرفته خواب آلودی گفتم

ها خوشش بیاد و یکم آخه روباه حیوون وحشی هست. فکر نکنم از آدم -

  .کنه این کاراش عجیبهشبیه سگ رفتار می

 :تالیا با لحن مهربونی گفت

 .کنهنه بابا چون نجاتش دادیم داره این کار رو می -

داشت روی زمین قل می خورد و خودش رو من یه نگاهی به روباه که 

 :کرد انداختم و گفتمبرام لوس می

 !ولی من هنوز مشکوکم -

 :کله ام و با عصبانیت غرید گفت پس  این رو که گفتم تالیا یکی زد

تونی دوستی من و چون که از بس اُسکل و حسودی در حدی که نمی -

 .یه حیوون رو تحمل کنی
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اشتم و با ناراحتی یه وا کش دار گفتم و ام گذمن دستم رو پس کله 

 :بعدش با همون لحن ادامه دادم

  من فقط نگرانتم -

 :بعدش با لحن عصبی گفتم

 .اصال ولش هر کاری دوست داری بکن -

هام رو بغل بعدش باهاش قهر کردم و رفتم توی اتاقم نشستم و زانو

 .کردم

  

 .حقشهمن رو باش نگران کی ام اصال هر بالیی سرش بیاد 

 .آنقدر به در رو دیوار زل زدم که حوصله ام پوکید

 .جرعت تنها بیرون رفتن رو هم نداشتم

تنها دوستمم االن تالیا بود که باهام قهر کرده بود.عمرا من پا پیش بزارم 

 .برم معذرت خواهی کنم

از دستش ناراحت و عصبانی بودم اون کار بدی کرده بود و به خاطر یه 

وز نیست تو زندگیش اومده. و به خاطر یه پس گردنی روباهی که دو ر

 .خوردم

 .این گوشی هم عجب نعمتی بود قدرش رو ندونستم

 .کردماگه بود االن باهاش سرم رو گرم می

به سمت چمدونم رفتم و نیزک های چوبیم رو برداشتم و شروع به تیز 
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 .کردنش کردم

حتی سر سفره ناهار هم باهم حرفی نزدیم و با عصبانیت بهم خیره 

 .شدیم

بعداز خوردن ناهار به اتاقم رفتم دیگه نیزک های چوبی نبود که تیزش 

 .کنم

 .بی خیالش شدم و اونا رو سرجاش گذاشتم

ومد کنارم نشست و یه نایلون پر خوردنی مثل پاستیل و بعدش تالیا ا

 : پفک گذاشت و یه آهی کشید و گفت

یادش بخیر یه دوستی داشتم خیلی دختر خوبی بود واسه این پاستیال  -

  .جون میداد اما دیگه االن روح شده

 :غریدم من با عصبانیت

 !روح عمته -

 : فتاین رو که گفتم با شوخ طبعی سرم داد کشید و گ

نمی دونی من رو عمم چقدر غیرت دارم به چه حقی بهش توهین  -

 .کنی بیام قلقلکت بدممی

این رو که گفت فهمیدم می خواد حمله کنه و قلقلکم بده منم بدجور 

ام تا خواستم فرار کنم من رو گرفت روی زمین دراز کشم کرد به قلقلکی

 .بلند بلند خندیدمسمت من حمله کرد و شکمم رو قلقلک داد و منم 

 : تالیا همون طور که قلقلکم میداد گفت
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 .کنمتا نگی غلط کردم باهات قهر کردم ولت نمی -

 : من همون طور که از خنده ریسه می رفتم گفتم

 .گم مگه تو خواب ببینیشنمی -

 : محکم تر قلقلکم داد دیگه اشکم در اومد و داد زدم

 .غلط کردم غلط کردم ولم کن باشه غلط کردم غلط کردم غلط کردم -

قدر زود وا دادم که پنج بار پشت به غلط خاک توی این تحمل کردنم آن

  کردن افتادم

ای بعداز شنیدن این جمله من رو ول مرد و بهم یک بسته پاستیل نوشابه

 : داد و گفت

 اتبیا اینم جایزه -

فس منم هنوز نفسم به خاطر خنده های شدید سر جاش نیومده بود ن

زنان یه ممنون گفتم و بعدش پاستیل رو باز کردم و خوردمش و بعدش 

 .خوابیدیم

امشب حسابی کابوس دیدم اما مجبور بودم تحمل کنم چون چاره ای 

نداشتم و فقط سه شب دیگه مونده بود و وقتی قمر در عقرب تموم بشه 

 .کنممن دوباره خواب راحت رو تجربه می

دلم واسه یه خواب آسون راحت و بدون کابوسی شه یه روز باورم نمی

 .تنگ بشه

امروز از خواب که بیدار شدم چاقوی شکارم رو برداشتم و مشغول تمرین 
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 .شدم

چند روز بود که کارمون تبدیل به بخور و بخواب شده بود باید بدنم رو 

 .چاپک نگهدارم چون امکان داره موقع شکار خون آشام به مشکل بخورم

در حال وزیدن بود و خورشید آروم آروم داشت باال میومد و باد بهاری 

رسید اما بیشتر صدای صدای خروس های همسایه گه گاهی به گوش می

رسید من تو حیاط در پرندگان خوش صدای صبحگاهی به گوش می

حال تمرین بودم که تالیا از خواب بیدار شد و به حیاط اومد و همون 

 : ست با لبخند گفتشطور که دست و صورتش رو می

  صبح بخیر -

 :من در جوابش لبخند زدم و گفتم

  صبح تو هم بخیر -

  بعداز شستن دست و صورتش اومد دستم رو گرفت و گفت

 .بیا کارت دارم -

دستم رو گرفت و با خودش پیش روباهه که خوابیده بود کشید و به اون 

 : اشاره کرد و گفت

 .اسم پیشنهادی نداری نظرت چیه یه اسم براش بزاریم تو -

 : من یکم فکر کردم و گفتم

 .نظرت چیه اسمش رو نارنگی بزاریم -

 : تالیا با اخم گفت
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  نه بابا مثال با روباه مکار طرفیم یه اسم خفن مثال -

 :کمی مکث کرد و بعدش با هیجان گفت

  اسکندر بزاریم-

 :من با شنیدن اسم حسابی تعجب کردم و گفتم

  !وات -

 :با عصبانیت غریدمبعدش 

 اسکندر؛ آخه اسکندر اسمه؟-

 :تالیا با ناراحتی یه باشه گفت و بعداز چند ثانیه داد زد

 باشه چنگیز چطوره -

 :من لبخند تلخی زدم و گفتم

 شوخی می کنی؟ -

 : تالیا با لحن جدی گفت

نه به خدا من چنگیز خان مغول رو خیلی دوست دارم و بهش مدیون -

 .هستم

 :لحن متعجبی پرسیدممن با 

 مگه چی کار کرده؟-

 :تالیا با لحن جدی و توضیح داد

خب اون با سوزاندن کتاب ها و نابود کردن کتابخونه ها باعث شده که -

 .کلی از حجم کتاب های درسی ما کم بشه
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من که دهنم از استدالل و منطق عجیب غریبش باز مونده بود ولی واقعا 

 حرف حقی رو گفته بود

 :زدم توی سرم و با کالفگی غریدمیکی  

 .وای وای تو رو خدا دختر تو بهتره هیچوقت سمت کتابای تاریخ نری -

 :تالیا با عصبانیت غرید

 .اصال ولش اسمش رو هیتلر میزاریم -

 :من با کالفگی گفتم

 .معشوقه دیکتاتور کی بودی ت -

 .با کلی بحث و جدال اسم روباه رو لوکا گذاشتیم

هوا تاریک که شد یه آتیش بیرون روشن کردیم و  چند ساعت بعد

 .کنارش نشستیم

لوکا همش دور برمون می چرخید و تالیا طنابش رو باز کرده بود و لوکا 

 .با اینکه طنابی نداشت فرار نمی کرد

همش میومد خودش رو واسم لوس می کرد منم از ترس تالیا یکم نازش 

 .می کردم و بعدش سراغ صاحبش می فرستادم

 .زداین روباهه به نظرم زیادی مشکوک می

هم دوستش داشتم خیلی کیوت بود اما یه جوری بود باید به پاشا می 

 .گفتم با تالیا یه حرفی در مورد روباه بزنه

یا شاید من احمق شدم و دارم به یه روباه حسودی می کنم که با دوستم 
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 صمیمی شده. به هر حال مشکوک بود

بعداز خوردن صبحونه حال و حوصله اون دوتا کفتر عاشق رو نداشتم. از 

 .دهکده زدم بیرون کمی قدم بزنم

 کوچولو بدون من کجا میری؟ _

 :سریعتر کردم و گفتمبا شنیدن صدای تالیا قدم ها رو 

  برو گمشو حوصله تو یکی رو ندارم _

 :تالیا تک خنده ای کرد و با لحن موذیانه ای گفت

 ای حسود به رابطه یه آدم و روباه حسودی می کنی؟ _

این حرفش حسابی من رو عصبانی کرد و صورتم حسابی سرخ و داغ شد 

 :از شدت عصبانیت داد زدم

 نه مگه من بچه ام ؟ _

 :ا با لحن خوشحالی گفتتالی

 .باشه پس صبر کن باهام به گردش بریم _

 : یه پوفی از کالفگی کشیدم و گفتم

 .چرا ولم نمی کنی می خوام تنها باشم ،خلو چل _

 :تالیا با لحن ناراحتی گفت

 .من حوصله ام سر رفته _

 :من با عصبانیت غریدم

 .برو با لوکا جونت بازی کن _



 

 

 WWW.98IA3.IR 161 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 :راحتش ادامه دادتالیا با همون لحن نا

 .می خوام باهات شیرکاکائو بخورم روباه که شیر کاکائو نمی خوره _

 .همه اینا رو واسه تو درست کردم

دیدم خیلی ناراحت هست دیگه بحث رو کش ندادم کمی لحنم رو آروم 

 :کردم و گفتم

 .اوکی باشه باهم می خوریم _

گردنم گذاشت و بعدش بدو بدو به سمت من اومد و دستش رو پشت 

لوکا هم اومد دور پام چند دور با خوشحالی چرخید و یه صداهای عجیب 

 .غریب از خودش در آورد بعدش باهم به سمت جنگل رفتیم

این دفعه به یه بخش دیگه جنگل رفتیم که شبیه پرتگاه بود و خبری از 

 .هاش بلندتر از بقیه بودرودخانه نبود و سبزه

روی یه تخته سنگ نشستیم و مشغول خوردن بعداز کمی پیاده باهم 

 .شیر کاکائوم شدم

لوکا همش بهم خیره شده بود و دهنش رو باز گذاشته بود و دمش رو 

 .دائما تکون میداد

 :من که چندشم شده بود با همون لحن پرسیدم

 این چرا این طوری می کنه؟ _

 :تالیا با خوشحالی گفت

فکر کنم می خواد بگه دوستت داره. چون وقتی این کار رو می کنه  _
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 .بعدش بغلم می کنه

شیر کاکائو رو سر کشیدم و بعدش بلند شدیم تا پیاده رویمون رو ادامه 

 بدیم

 چند دقیقه بعد

 :تالیا با کالفگی غرید

 من خسته ام_

 :من هم با لحن خسته ای گفتم

 کجا برگشتیم؟ منم داره گرسنه ام میشه. یادته از _

 :تالیا با لحن مطمئنی گفت

 .اره،دنبالم بیا _

 .من یه باشه ای گفتم و دنبالش راه افتادم

  

چند دقیقه بعداز پیاده روی توی جنگل فهمیدم که الکی داریم دور 

 .چرخیمخودمون می

 .ها برام آشنا بودندچون همه درختان و منظره

 :من با کالفگی غریدم

کنم ما گم شدیم آخه این درخت کاج که نصفش وایسا تالیا فکر _

 .شکسته و روی زمین افتاده رو یه بار دیدم

 :تالیا با لحن مطمئنی گفت
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 نه فکر نکنم _

من با لجبازی برای اثبات حرفم به قوطی های شیرکاکائو اشاره کردم و 

 :گفتم

اما من مطمئنم، اصال اون قوطی شیرکاکائو رو ببین ما توی جنگل  _

 .انداختیم

 :تالیا یه نگاهی کرد و با ناراحتی گفت

 دهایم. این وامونده هم آنتن نمیچارهگی پس تقریبا بیراست می _

 :من با کالفگی پرسیدم

 یه روح ردیابی جنگلی این جا نیست کمک بگیری؟ _

 :تالیا با خوشحالی گفت

 .اره حق با توعه بزار یه امتحان کنم _

 .به مدتیشن کردروی زمین نشست و شروع 

هاش رو باز کرد و دستش رو روی قلبش گذاشت و چند دقیقه بعد چشم

 :نفس زنان با ترس گفت

 .دنجا جوابم رو نمی هیچ کدوم از ارواح این _

 :من با تعجب پرسیدم

 چرا؟_

 :تالیا با ناراحتی توضیح داد

های زیادی رخ داده و آدما خیلی از جانوران بومی توی این جنگل قتل _



 

 

 WWW.98IA3.IR 164 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

منقرض کردند و ارواح حسابی عصبانی هستند و تهدید کردند اگه باز 

 .کشندباهاشون ارتباط بگیرم من رو می

 :بعدش با کالفگی گفت

 .الکی سرم رو به خاطر این به درد آوردم -

گیره سر درد هم هاشون ارتباط میها تالیا وقتی باتر وقتمتأسفانه بیش

  گیرنمی

 :با عصبانیت به تنه درخت مشت زدم و گفتم

 .شت توی این موقعیت همین کم بود_

 :تالیا با امیدواری گفت

اشکال نداره تا شب وقت هست کمی بگردیم راه برگشت رو پیدا می  _

 .کنیم

شده  اما شب شد و بر خالف گفته تالیا ما هنوز توی جنگل گم و گور

 .بودیم

داد و از یه طرف دیگه ترس از یه طرف تشنگی و گرسنگی عذابمون می

ترسوند و از شانس بدم هم هیچ کدوم سِالح حیوانات وحشی ما رو می

 .نداشتیم

جفتمون از ترس فقط یه چوب برداشته بودیم تا اگه چیزی دیدیم 

  حداقل چیزی برای دفاع کردن از خودمون داشته باشیم

چرخیدیم یه لحظه چشمم همون طور که داشتیم بی هدف تو جنگل می
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 شدبه یه سمتی خورد نور سفید زیادی ازش منعکس می

 :به اون نورها شاره کردم و گفتم

بینم یه نوری هست شاید...اُردوگاهی، تالیا ببین اون جا یه چیزی می _

 .ماشینی چیزی باشه

 :گفت تالیا این رو که شنید کمی خوشحال شد و

  اره بریم ببینم چی هست. شاید نور یه موتورسیکلت یا ماشین باشه _

ها رو کنار زدیم همین که بدو با خوشحالی به سمتش رفتیم بوته -بدو

آخرین بوته رو کنار زدم با دیدن یه موجود عجیب غریب و البته زیبا 

 .دهنم تا آخرین حد باز موند

دنش مثل ابریشم سفید بود و کلی یه جونور شبیه روباه سفید که تمام ب

 دم مثل طاووس دور و برش باز کرده بود

تالیا که هنوز پشت سرم بود و نمی تونست چیزی رو ببینه با تعجب 

 :گفت

 چی شده چرا خشکت زده؟ _

 : یه قدم دیگه برداشت و همین که چشمش بهش خورد گفت

 !یا ابلفضل این چیه؟ چقدر قشنگه _

 :بهش خیره شده بودم در تایید حرفش گفتم من همون طور که متعجب

 .اره خیلی قشنگه انگار از شهر پریان اومده _

خور مانندی در  -در همین لحظه لوکا توی بغل تالیا یه صداهای خور
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 .آورد

 :تالیا خطاب به لوکا با نگرانی گفت

  چی شده عزیزم _

روباه زیبا کرد که به سمت اون یه چیزی توی درونم من رو مشتاق می

 .تر بشمبرم و نزدیک

 .چند قدم به سمتش برداشتم

داشتم یه چیزی داشت از درون من رو به سمتش هدایت من قدم بر نمی

 .کردمی

تونستم جز کرد نمیزیبایی اون روباه من رو داشت از خود بی خود می

 .ای نگاه کنماون به چیز دیگه

واستم اون رو نوازش کنم ناخودآگاه دستم رو به سمتش دراز کردم و خ

 ....اما

  تالیا

های یهو اون روباه سفید و عجیب غریب دهنش رو باز کرد و دندون

تیزش رو نمایان کرد و دست آلما رو گرفت و روی هوا چرخوند و آلما رو 

 .داخل رودخونه انداخت

از ترس جیغ کشیدم لوکا رو به زمین پرت کردم و به سمت رودخونه  

 دویدم.

جریان آب رودخونه با سرعت زیادی در حال حرکت بود و سعی داشت 
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 آلما رو خفه کنه.

 رفت.کشید و بعدش به پایین آب میآلما هر از گاهی خودش رو باال می

 کرد.تونست شنا کنه و آب هم خیلی سریع حرکت میاون نمی

 رو خودم شد که طور هر کردم شنا و زدم پا و دست و پریدم آب داخل 

 .کشیدم بیرون آب از رو  اون و کردم بغلش و رسوندم آلما به

 ها گذاشتمش و کنارش دراز کشیدم.کنار ساحل رودخونه روی چمن

 من با نگرانی پرسیدم:

 آلما حالت خوبه؟_

 آلما با ترس و صدای گرفته گفت:

 مردمداشتم می _

وای خدا اون جونور چی بود هیچ خون آشامی نتوانسته بود ذهنم رو 

 کنترل کنه اما اون تونست.

 این رو که گفت یه لحظه یاد لوکا افتادم و داد زدم:

 وای لوکا _

بعدش عین فنر با سرعت از روی زمین بلند شدم و با تمام توان به سمت 

 جایی که اون رو ول کرده بودم رفتم.

همین که به اون جا رسیدم در کمال ناباوری دیدم لوکا هم مثل اون داره 

هاش بیشتر شده. و هیکلش دو برابر شده و اندازه ه و تعداد دممی درخش

 یک اسب شده
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کردم با تعجب به این صحنه شگفت انگیزی که روبه روی من بود نگاه می

 دهنم تا آخرین حد بازمونده بود

 افتم.شه و روی زمین میپاهام شل می

 دیدم برام خیلی سخت بود.باور کردن چیزی که می

 کوچولوی من یه موجود ماورایی بود.پسر 

همین طور که داشتند باهم دعوا می کردند یه لحظه اون روباه سفید به 

 سمت من پرید جا خالی دادم و بعدش لوکا روش پرید.

 یهو دیدم لوکا و اون روباهه تبدیل به آدم شدن.

لوکا تبدیل به یه پسر جذاب با موهای نارنجی رنگ شده بود و داشت یه 

 که قیافه شروری داشت رو خفه می کرد. پسر

 از نیمرخ چهره خشن و جذابی داشت.

 لوکا با عصبانیت تهدیدوار گفت:

 دیگه بار آخرت باشه دور بر دوستام بچرخی فهمیدی؟ _

 روباهه در جوابش با لجبازی گفت:

 زارم این دفعه تو ببری.باشه می _

 بعدش اون لوکا رو هل داد و با لحن خشنی گفت:

  گورت رو گم کن _

بعدش اون آدم روباه نمایی که از لوکا شکست خورده بود تبدیل به یه 

 روباه عادی شد و فرار کرد.
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 دیدم برام غیر قابل باور بود.هضم چیزی که می

های لرزونم کردم با دستهمون طور که با ترس وحشت بهش نگاه می

 روی زمین بلند شدم.هایی که کنارم بود رو گرفتم و از های درختشاخه

 اومد گفت:یهو لوکا من رو دید و همون طور که داشت به سمت من می

 تالیا حال... -

 حرفش رو قطع کردم و با ترس جیغ کشیدم:

 همون جا وایسا جلوتر نیا تو چی هستی؟ -

 لوکا با ناراحتی گفت:

 رسونم.نه بزار توضیح بدم من بهت آسیب نمی -

 گینش ادامه داد:بعدش با همون لحن اندوه

دونم باورش برات سخته ولی طبق قانون من یه روباه هستم، می -

 شه.هایی اعطا میطبیعت هر روباهی صد سال عمر کنه بهش موهبت

بعدش به سمت من اومد و دستم رو گرفت و با همون لحن ناراحتی 

 گفت:

  متأسفم که هویت واقعیم رو مخفی کردم. -

 خواستم پیشت بمونم.میمن قصد بدی نداشتم فقط 

دونم چرا حس خوب و خوشایندی هام رو گرفته بود نمیاز این که دست

 بهم دست داده بود.

 یه نگاهی بهش انداختم
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های باریک و کشیده و صورت بدون ریشش اون گونه استخونی و چشم

ها ها کرده بود و در کل بگم مثل شاهزاده پریان تو قصهایرو شبیه کره

 بود.

تونستم این رو انکار کنم که لوکا چشمم رو آخ که چقدر قشنگ بود نمی

 گرفته اون بیش از حد زیبا بود.

خواست من رو آماده مالقات با خواب چند روز پیشمم بی معنی نبود می

 لوکا بکنه. و فکر کنم اونی که توی خواب دیدم همون لوکا بود

 و گفتم:هام رو کنار کشیدم یهو به خودم اومدم و دست

 اشکال نداره تو اولین چیز عجیبی نیستی که من دیدم. -

شه لوکا کوچولوی من همچین یه نگاهی بهش انداختم وای باورم نمی

 مرد جنتلمنیه؟

این رو که گفتم یه لبخندی زد و بعدش با نگرانی یه نگاهی به دور بر 

 انداخت و گفت:

 آلما کو؟ -

 :گفتم و افتادم آلما یاد و اومدم  این رو که گفت به خودم

 وای نه اون رو از آب بیرون کشیدم و بعدش دنبال تو اومدم. -

این رو که گفتم بالفاصله به سمت جایی که آلما اونجا بود دویدم و لوکا 

 هم دنبال من اومد.

  

هوش هاش رو بسته بود و بیهمین که باالی سرش رسیدم آلما چشم
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 .شده بود

 .چندتا چک و سیلی بهش زدم و با نگرانی صداش کردم جوابی نداد

ام گرفت و گردنش رو بغل کردم دلم طاقت از شدت ترس و ناراحتی گریه

 :دیدنش رو توی این وضعیت نداشت و با ناراحتی گفتم

وسط جنگل و ناکجا آباد چه خاکی تو سرم  وای خدا چی کار کنم -

 .کنم

 : لوکا برای اینکه آرومم کنه گفت

نگران نباش من از وسط جنگل یه راهی به یه درمانگاه روستایی  -

 .شناسممی

 :بعدش آلما رو کول کرد و گفت

  دنبالم بیا -

 .ای گفتم و دنبالش راه افتادممن یه باشه

نم دنبالش بودم خوشبختانه ماه کامل با تمام سرعت درحال دویدن بود م

تونستم به راحتی جلوی پام رو بگیرم و بدن لوکا هم بود و می

 .درخشیدمی

خیلی نگران حال آلما بودم و از یه طرف دیگه هنوز توی شوک لوکا بودم 

یهو یه روباهی که از تله در آوردم جلوی چشمام تبدیل به آدم شد هنوز 

میدوار بودیم کاش صدای گوگولی گوگو به درک حقایق برام سخت بود ا

ها خواب ی اینگوشم بپیچه و از خواب بیدار بشم و فکر کنم همه
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 .هستند

بعداز چند دقیقه دویدن توی وسط جنگل به یه درمانگاه روستایی 

 .رسیدیم که شبیه یک بیمارستان کوچیک بود

اورژانس بردیم و چند بدو بدو وارد درمانگاه شدیم و سریعا آلما رو به 

 .پرستار دورش جمع شدند

اورژانس دوسه تا تخت داشت و پرده هاش که تخت ها رو جدا کرده بود 

 رنگ همه کاشی ها و رو تختی ها سفید بود

ها گذاشتیم و یه دکتر زن باالی سرش اومد. به آلما رو روی یکی از اون

 : لوکا گفتم

 .گ به دوستام بزنمتو حواست به آلما باشه من برم یه زن -

 .ای گفت و من از بخش اورژانس بیرون اومدملوکا یه باشه

ای نداشتم ولی مجبور بودم فعال از همچین آدمی بخوام مراقب چاره

 .دوستم باشه

وارد یه سالن مربع شکل طوالنی شدم وسطش پر صندلی های مشکی 

  چرمی و خالی و پر بود

پله و شد و یه طرف دیگه به راهیه طرف به خروجی و داروخانه ختم می

پله بود در واقع همون بخشی آسانسور و یه طرف دیگه که رو به روی راه

بود که من ازش بیرون اومدم و یه طرف دیگه هم در برابر خروجی بود 

که انگار بخش اطالعات بود و دو پرستار جوان اونجا ایستاده بودند و 
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کردند. و یه میز پر از کاغذ داشتند که اشتند پرونده ها رو چک مید

 .کنارش یه تلفن قدیمی سفید بود

اما همین که خواستم به پاشا زنگ بزنم یهو دیدم پاشا هم همین جاست 

 و داره دنبال ما میگیرده

 پاشا با دیدن من به سمتم اومد

 :رو گرفت و با لحن مهربون و نگرانی گفت 

 به چیزیت که نشده؟حالت خو -

 :من با بغض گفتم

 .نه من چیزیم نشده اما نتونستم مراقب آلما باشم -

 :ای گفتپاشا با لحن دلگرم کننده

 .شهچیزیش نمی نترس اون یه دور تا سرد خونه رفت و برگشت هیچ -

 :بعدش یه نگاهی به لوکا انداخت و گفت

 شما کی هستید؟ -

 :گفتمقبل از این که لوکا حرف بزنه 

 .این امید هستش وسط جنگل بهمون کمک کرد -

لوکا یه نگاهی با عصبانیت بهم انداخت که چرا به پاشا دروغ گفتم بعدش 

گفت من یه لگد زدم به پاش و ابروم رو باال دادم تا حرف نزنه اگه می

فهمید اون افتاد و پاشا میکرد و اگه این اتفاق میلوکام پاشا شک می

 .فروختبرید و به یه جادوگر میرو در جا میآدم نیست سرش 
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 :پاشا این رو که شنید برگشت یه نگاهی بهم انداخت و گفت

 ...اما این شبیه ایر-

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم

 .اون دو رگه هست -

های زیادی بین اون دو نفر رد و بدل نشد و دوباره به خدا رو شکر حرفه

 .خونه اعظم خانم برگشتیم

 فردا شب

 آلما

شب از روستا  ۱۰ترسید حوالی ساعت همگی به جز کیان که از جن می

زادم رو احضار کنیم بیرون زدیم و به یه چمن زار وسیع اومدیم تا اون هم

  .تا اون موجودی که من رو تسخیر کرده رو از بین ببریم

پاشا و اعظم و تالیا سه نفری روی زمین با پودرهای مخصوصی که به 

کردند و من گ سفید و زرد اشکال هندسی ستاره مانند رو رسم میرن

 .کردمفقط یه گوشه نشسته بودم و نگاهشون می

دونستم های ترسناکی از اجنه شنیده بودم و میبچه که بودم داستان

 .برندکنند و ازش لذت میها رو اذیت میمند هستند و آدمچقدر قدرت

ای از دونم اما تجربهاهری میکه خودم رو شکارچی م من با این

ترسوند و دونم چی کار کنم و این من رو خیلی میگیری ندارم و نمیجن

ها بازم ترس بهم غلبه کرده بود از ترسیدن متنفر بودم و بعضی وقت
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 .تونستم اون رو کنترل کنمنمی

و از اون طرف هم حال روحی تالیا اصال خوب نبود چون لوکا اون رو  

 کرده. و به اون روباه وابستگی زیادی داشتترک 

فهمم از دیروز نه خوب غذا خورده و نه به روی خودش نمیاره اما من می

 .کنهکنه و همش یه جا گوشه گیری میمثل قبل رفتار می

 ای؟آهای آلما آماده -

 :من با لحن نسبتاً محکمی گفتم

 امآره آماده -

 .ای کردهای با زبان ناشناختهبعدش اعظم زیر لب شروع به خوندن ورد

خواست بزنم زیر همه چی و دمم رو روی کولم بزارم و از همش دلم می

شد که دست از فرار ها باعث میمحلکه فرار کنم اما یاد آوری اون کابوس

 .کردن بردارم

شد قفسه سینم از استرس باال هر لحظه هیجان و استرسم بیشتر می

 .اومدپایین می

هام سیاهی رفت و روی زمین ه شدیدی گرفتم و چشمیهو سر گیج

 .افتادم

 تالیا

هایی که اعظم زده بود آلما بیهوش شد و روی زمین افتاد بر خالف حرف

 .با نگرانی جیغ کشیدم و خواستم به سمتش برم
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 :اعظم با عصبانیت جیغ کشید و گفت

 کنی؟وایسا داری چی کار می -

 :من با کالفگی غریدم

میره تو که گفتی جسمش روی حالت ایستاده وایمیسه تو میاون داره  -

 چی کارش کردی؟

 :اعظم با صدای پیر و لرزیده گفت

دم اگه وارد چون روحش خیلی ضعیف شده ولی بهت اطمینان می -

 .شیدایره بشی باعث مرگش می

رم بهش اعتماد نداشتم ولی مجبور بودم بیرون ای بهش مییه چشم غره

 .سماز دایره وای

 .خون از دماغ آلما بیرون زده بود و رنگ پوستش سفید شده بود

 :ام گذاشت و با لحن مهربونی گفتپاشا دستش رو روی شونه

 .شه. آلما دختر قویهنگران نباش اون هیچیش نمی -

 .قوت قلبی که پاشا بهم داده بود کمی من رو آروم کرد

بغل کردم. و به آلمایی که هام رو ها نشستم و با کالفگی زانوروی چمن

 در حال جنگیدن بود چشم دوختم

 آلما

 .هام رو باز کردم توی اتاق خودم توی ترکیه بودمچشم

 .از روی تخت بلند شدم و یه نگاهی موشکافانه به دور و بر انداختم
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 .مه غلیظی توی اتاق پیچیده بود و جو خونه حسابی سنگین بودم

گفت که وس شدم یه چیزی بهم میکردم دوباره وارد کاباحساس می

 .نباید این جا باشم باید فرار کنم

 از روی زمین بلند شدم

بدو به سمت در اتاقم رفتم هرچی دستگیره در رو فشار دادم و باال  -بدو

 .پایینش کردم در باز نشد

 لرزه به استرس شدت از پاهام شدمی تربیش لحظه هر ترسم و استرس

 .بود اشک از  پر هامچشم بود اومده در

 .خیال ور رفتن با در شدمدیگه بی

بغضم شکست با گریه تالیا و پاشا رو صدا زدم و محکم به در کوبیدم و 

 .ازشون کمک خواستم

آخه گناه من چیه درگیر هم چین موجودی شدم و هر شب باید این 

 .ام رو نجات بدمخواستم خانوادهها رو ببینم من فقط میکابوس

گه نای ایستادن نداشتم روی زمین نشستم و زانوهام رو بغل کردم و دی

 .هق تبدیل شد -ام به هقگریه

لرزید هر لحظه ممکن بود یه عاشیه از ترس تمام بدنم مثل بید می

 .شیطانی از یه گوشه اتاق بیرون بزنه

 :های پر اشک غریدمبا کالفگی و چشم

 اد؟بی سرم هابال این باید  آخه چرا؟ چرا -
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 ندونستم؟ رو قدرش  من زندگیم خوب بود چرا

شدم بعدش با عصبانیت جیغ کشیدم و دیگه از ترس داشتم روانی می

هام درد محکم مشتم رو به در و دیوار کوبیدم آنقدر کوبیدم که دست

 .گرفت و خون ازشون جاری شد

صدای یهو با شنیدن صدایی که اسمم رو مورد خطاب قرار داده بود مثل 

 .خودم بود درجا میخکوب شدم

  اون خودش بود هالوم بود

 .دستش رو روی شونه من گذاشت و من رو به سمت خودش برگدوند

بر خالف انتظارم هیچ هیوالیی رو به روی من نبود یه دختر با قد خیلی 

 .کوتاه اما هم قیافه من بود

اد و های سیاه چرکیش رو نشونم دلبخندی ترسناک زد و همه دندون

 :گفت

 خوای یکم باهم بازی کنیم؟می -

 .این رو که گفت ترسم دو برابر شد یعنی چه بالیی می خواد سرم بیاره

تا خواستم حرفی بزنم یه دستی من رو بلند کرد و به یه گوشه دیوار 

 .پرتم کرد

 .محکم به دیوار برخورد کردم و از شدت درد یه جیغ خفیفی کشیدم

 .کجا برم کردم اماباید فرار می

 .ی منه توش گیر افتادمتوی این اتاقی که ظاهرا شبیه خونه
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 .توی حال بودم که یهو یه چیزی رو دور گردنم حس کردم

ها من رو محکم خواستم ازش فرار کنم اما همین که بلند شدم اون دست

 .روی زمین کوبیدند

هرچی سعی کردم جیغ بکشم و کمک بخوام اما صدایی از گلوم خارج 

 .ذاشتند نفس بکشمهای داغ نمیشد اون دستینم

یه نگاهی به دور و بر انداختم دو دست الک خورده قرمز پیر از زمین 

 .بیرون اومدند

 .ها ماله عاشیه هستگفت این دستیه چیزی توی دلم می

 خالص هااون دست از رو  کردم خودمکردم و سعی میهر چی تقال می

 .تونستمنمی اما کنم

رفت بی خیال دست و پا زدن شدم و هام دیگه داشت سیاهی میچشم

 .تسلیم مرگ شدم

 .های منهدیگه مطمئن شدم این آخرین نفس

 .تونم بجنگمدیگه نمی

 .هام رد شدنهرچی آرزو توی دلم داشتم جلوی چشم

هام رو بستم و یهو صدای تالیا و پاشا رو شنیدم که به طور نا چشم

 .زدندمفهومی داشتند حرف می

ها باشم کرد. مطمئن شدم که پیش اونصداشون دوباره من رو آروم می

 .اُفتههیچ اتفاقی واسم نمی
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های نگران اونا هام رو دوباره به زور باز کردم یه نگاهی به چهرهچشم

 .انداختم و از حال رفتم

°°° 

 .هام رو باز کردمبا احساس درد توی گردنم چشم

ی خدا کارم به بیمارستان نگاهی به دور بر انداختم مثل همیشهیه 

 .کشیده شده بود

روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم پاشا و کیان هم توی صندلی 

 .کناری من خوابشون برده بود

 :با صدای ضعیفی گفتم

 پاشا بیدار شو -

 :اما صدام خیلی ضعیف بود دوباره محکم تر صداش کردم

  پاشا -

 .این دفعه صدا خیلی بلند شد و هر دو ترسیدن و از روی صندلی افتادن

 :مالید و گفتاش رو میپاشا که داشت کله

 درمون بگیری دختر اول صبحی چته؟مرگ درد بی -

 :من با کالفگی غریدم

 !من کجام اون مراسم چطور شد تالیا کو؟ -

 :کیان با کالفگی غرید

وز باال نیومده این همه سوال رو از اول صبحی ویندوز آدم سالم هن -
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 .کجاش در میاره

 :پاشا با خواب آلودگی جواب داد

شد پنج روز تمام تالیا هم توی هتل گرفته گذشت میامروز هم می -

 خوابیده. اون مراسم خراب شد

 :یه لحظه چشمم به کبودی زیر چشم پاشا افتاد و با تعجب گفتم

 شده؟زیر چشمت چی -

  گفت و بعدش از اتاق بیرون رفتپاشا یه هیچی 

کیان بعداز رفتن پاشا با لحن شیطون و شاد و شنگولی شروع به تعریف 

 :کردن ماجرا کرد و گفت

گه تالیا دعواش کرده ولی واقعا جات خالی روز اول آورده دروغ می -

جا بیهوش بودی تالیا به خاطر تو بدجور قاطی کرده  بودیمت توی این

  حسابی کتک زدبود و پاشا رو 

 :من با ترس گفتم

 هوش بودم و اون روی سگ تالیا رو ندیدمحالم که بیخوش -

 ...خواست با یه دختری کهپاشا واقعا چی فکر کرده بود می

از بیمارستان مرخص شدم و به همراه پاشا و کیان با یه تاکسی به سمت 

 .هتلی که توی تبریز رزرو کرده بودیم رفتیم

کردم هوا خیلی سرد بود و آسمون پر از شیشه به شهر نگاه میاز پشت 

 .ابر های تیره بود و انگار به زودی قرار بود بارون بیاد
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رفت و با پاشا داشتند در مورد اقتصاد راننده هم داشت روی مخم راه می

 سواد تربیش کالس شیش   کردند. جفتشون همبین الملل بحث می

 گفتنمی پال و  پرت و نداشتند

 .با چه ذوقی به این جا اومدم چی شد

 .زادم خوردماز شر اون جونوره هم خالص نشدم یه کتک مفصلم از هم

همون طور که توی صندلی عقب سرم رو روی شیشه گذاشتم و انعکاس 

خودم رو روی آینه بغل ماشین چشم به انعکاس خودم توی آینه افتاد یه 

هاش قرمز رسناکی بهم زد و چشملحظه اونی که توی آینه بود لبخند ت

 .شد

یهو از جا پریدم و با ترس یه جیغ خفیفی کشیدم و دستم رو روی قلبم 

 .گذاشتم

 :پاشا برگشت و با نگرانی گفت

 آلما چی شد حالت خوبه؟ -

من از ترس هنوز به اون آینه خیره شده بودم و روش قفل شده بودم و 

اش رو جلوی صورتم تکون تونستم چیزی بگم تا این که کیان دستنمی

 :داد و گفت

 آهای آلما کجایی؟ -

زدم با صدای نفس می -به خودم اومدم و همون طور که از ترس نفس

 : لرزون گفتم
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  هیچی چیزی نیست -

زادم رو دیده بودم اما چون از راننده با این که مطمئن بودم جن هم

 .کشیدم فعال بهشون دروغ گفتمخجالت می

 .بعداز چند دقیقه به جلوی هتل رسیدیمباألخره 

 .پاشا مثل همیشه کرایه رو حساب کرد

لرزید برای همین برای راه رفتن بازوی اون رو پاهام از شدت ترس می

 .گرفتم و وارد هتل شدم

های هتل قبلی که چند روز پیش برای اولین بار بازم همون یکی از اتاق

 .به تبریز اومده بودیم رو اجاره کردند

وارد اتاقمون که شدیم خیلی خسته و کوفته بودم فقط یه سالم دادن به 

ها رفتم و روی تخت خوابم دراز کشیدم و تالیا قانع شدم و به یکی از اتاق

 .ام رو بستمچشم

خواست یه چند دقیقه برام مهم نبود بازم کابوس ببینیم فقط دلم می

 .ذهنم آروم بگیره و بخوابم

 تالیا

  .به اتاقش رفت و گرفت خوابیدآلما مستقیم 

 :پاشا یه لیوان چای برای خودش ریخت و اومد جلوم نشست و گفت

 .خوایم به اردبیل بریم شما دوتا اینجا بمونیدمن و کیان سه روز می -

این سه روز آخری هست که آلما عضو گروه هست بعدش برای درمان به 
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 .برمشآلمان می

 :من با بغضی که به زور کنترل کرده بودم و با لحن ناراحتی پرسیدم 

 کشه؟روند درمانیش چقدر طول می -

 :پاشا یه پوفی از سر ناراحتی کشید و گفت

 .دونمنمی -

 فردا صبح

  تالیا

 .کنما رو محکم بغل میبرای آخرین بار آلم

هام رو دور گردنش پیچیدم و همون طور که بغلش کرده بودم گریه دست

 .کردممی

کردم تا خودم رو کنترل تونستم اشکام رو کنترل بکنم هر کاری مینمی

 .شدکنم اما نمی

افته ولی یه طرف یه طرف قلبم خیلی نگران بود که براش اتفاق بدی بی

  افتهد بره اگه نره ممکنه براش اتفاق بد تری بیگفت اون بایقلبم می

 :آلما همون طور که من رو بغل کرده بود با بغض پنهونی دم گوشم گفت

 .گردمدم و بر میتالیا بسه دیگه انقد گریه نکن من زود شکستش می -

 .ام این طوری جدا بشمتونستم از دوست چند سالهنمی

 ازش جدا شدم و اشکام رو پاک

کرد که مسافران در همین لحظه صدای بلند گو بلند شد که اعالم می
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 پرواز هواپیما آلمان آماده بشن

 :ای گفتپاشا برای این که من و آلما رو آرومم کنه با لحن دلجویانه

  .گردیم نگران نباشیدتا دو سه روز دیگه بر می -

 :بعدش آلما با لحن تهدید واری گفت

 ای لوس گریه کردی باشه؟نیام ببینم عین دختر -

 .ای گفتممن زیر لب یه باشه

 :بعدش پاشا با لحن آرومی

 خب دیگه ما بریم خداحافظ -

 .بعدش ازمون خداحافظی کردیم و اونا از ما جدا شدند

 .کردم یهو چیزی به ذهنم اومدهمون طور که رفتنشون رو نگاه می

گردیم اما می شه و برپاشا دیروز گفت معلوم نیست کی حالش خوب می

 .گردیماالن بهمون گفت دو سه روز دیگه بر می

 .نکنه بخواد اون جا یه بالیی سر آلما بیاره

دست آلما رو هم گرفته بود و حرکتش غیر عادی بود هیچ وقت این 

 .کرداش نمیکارها رو با برادر زاده

 :یه نهیب به خودم زدم و گفتم

تونه چقدر آدم سنگ دلی باشه نمینه نترس اون عموی آلما هست هر  -

 .به همخونش صدمه بزنه

 .با کیان هتل برگشتم
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حال و حوصله هیچی رو نداشتم رفتم توی اتاق خوابی که برای من و 

آلما بود و بدون این که لباسم رو عوض کنم روی تخت دراز کشیدم و 

پتو رو روی سرم کشیدم حال و حوصله هیچی رو نداشتم. فقط دلم 

 .ست برم باز پاشا رو کتک بزنمخوامی

متإسفانه هم قیافه ام مثل امبر هرد خوشگل بود و هم گاهی اخالقمم 

  شدمثل اون می

تونستم کاری بکنیم ارواح قدیما بهم کشید نمیدوستم داشت عذاب می

کنند و شون از ترس هالوم بهم کمکی نمیکردن اما االن همهکمک می

افیه یکی از اونا سر برسه بزنم لت و ام فقط کازشون خیلی عصبانی

 .پارشون کنم

 دو روز بعد

اون دو روز برام خیلی سخت گذشت هرچی بهشون زنگ زدم اما گوشی 

 .ام داده که امروز میادهر دوشون خاموش بود فقط پاشا دیروز یه پی

گذشت نکنه یه خون آشام همش فکر خیال های ترسناکی از ذهنم می

 .ته باشهها رو کشهر دوی اون

توی همین فکر ها بودم که یهو کیان در رو باز کرد و بدو بدو اومد توی 

 :اتاقم و گفت

تالیا تالیا بدو پاشا زنگ زد و گفت توی یه ربع دیگه توی فرودگاه  -

 .هست باید زود وسایلمون رو جمع کنیم بریم
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 :من با تعجب از روی زمین بلند شدم و با هیجان داد زدم

 .چی شده داریم کجا میریموای خدا  -

 :کیان با کالفگی غرید

 .دونم عجله کن باید تا یه ربع دیگه اونجا باشیمنمی -

زود اتاقمون رو تخلیه کردم و به صاحب هتل تحویل دادیم و یه تاکسی 

 .به سمت فرودگاه گرفتیم

تونستم طور که توی ماشین نشسته بودم از شدت استرس نمیهمون

 کوبیدمترل کنم همش پاشنه پام رو به کف زمین میحرکت پاهام رو کن

کردم بیرون رو نگاه کنم و سرم رو گرم کنم اما دل تو دلم نبود سعی می 

  .بیش از حد نگران بودم

کردم همه فکرای ترسناک و دلهوری که همش خدا می -همش خدا 

 .توی ذهنم بود الکی باشه و حال آلما خوب باشه

سریعاً از ماشین پیاده شدم و چمدونم رو برداشتم به فرودگاه رسیدیم و  

دوان وارد فرودگاه شدم. کیان کرایه رو پرداخت کرد و دنبالم  -و دوان

 .اومد

همین که وارد فرودگاه شدم چشمم به پاشا افتاد که یه گوشه کنار 

 .گلدون هایی که نزدیک ورودی گذاشته بودند ایستاده بود

تحمل کنم با عصبانیت به سمتش رفتم و با دیگه نبودن آلما رو نتونستم 

 :های اشکی با کالفگی غریدمچشم
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 پاشا آلما کو؟ چی کارش کردی؟ -

پاشا مچ دستم رو گرفت و کنار زد و با لحن سرد و مطمئنی برای آروم 

 :کردنم گفت

 .اون جاش امنه درحال درمانه -

دلم  هاش برام غیر قابل باور بود یه چیزی تویدونم چرا حرفنمی

 .گفت حتما نتونسته هالوم رو بکشه یه بالیی سر آلما آوردهمی

 :تری جیغ کشیدمبا عصبانیت بیش  

 چی کارش کردی آلما کجاست؟ -

 :گفت و انداخت بر و  پاشا یه نگاهی به دور

خوای بهش هیس! آروم! آبرومون رفت! گفتم که اون حالش خوبه می -

 زنگ بزنم حرف بزنی؟

 :لرزون گفتمبا صدای 

 .اره زودباش بهش زنگ بزن -

اش جدا کرد و دستش رو توی هام رو از یخهای گفت و دستیه باشه

 .جیب کتش کرد و گوشیش رو در آورد

با یکی از آلمان تماس گرفت و یه چیزیی به زبون ترکی به کسی که 

گفت بعدش دونستم چی میپشت خط بود گفت ترکی بلد نبودم نمی

 :ه سمتم دراز کرد و گفتگوشیش رو ب

 .بیا گوشی رو به آلما دادن باهاش حرف بزن -
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 .گوشی رو با عصبانیت ازش گرفتم و دم گوشم گذاشتم و یه الو گفتم

 :آلما از پشت خط با لحن خوشحالی گفت

 دونی چقدر خوشحالم زنگ زدی؟الو؟ تالیا خودتی! وای خدا نمی -

 :با عصبانیت غریدم

 کنی چرا توی این دو روز بهم زنگ نزدی؟میاون جا چه غلطی  -

 :آلما با ناراحتی گفت

کنی! ام میتونم باهات حرف بزنم! چون تو هیجان زدهام نمیشرمنده -

 .ممکنه هالوم قوی بشه لطفاً درکم کن

 :خیالم راحت شد که جاش خوب هست با ناراحتی گفتم

مبارزه کن وقتی حالت کنم با اون اشکال نداره دیگه گوشی رو قطع می -

 .خوب شد بهم زنگ بزن

 :بعدش برای اینکه بهش انگیزه بدم و با لحن شادی گفتم

 .برمت کرهدم از آلمان مستقیم میهر وقت خوب شدی بهت قول می -

 : آلما که این رو شنید با خوشحالی گفت

 .کنم مراقب خودش باش خداحافظباشه! تمام سعیم رو می -

 .و گوشی رو قطع کردم و به پاشا دادمیه خداحافظ گفتم 

 :پاشا گوشی رو گرفت و گفت

 خیالت راحت شد؟ دیدی هیچیش نیست؟ -

 :با ناراحتی گفتم
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 شه؟بهت چیزی نگفتن؟ کی حالش خوب می -

 :پاشا یه پوفی کشید و گفت

ترین صورت امکان داره توی دوماه حالش خوب بشه یا در خوش بینانه -

تر از هفت سال ورت هفت سال بکشه ولی بیشترین صتوی بد بینانه

 .کشهنمی

 ادامه و داد بهم.  آورد در اشلی شلوار جیب از کاغذی دستمال  یک

 :گفت دستوری لحن با رو حرفش

 سوار طوری این زشته بریم باید کن وجور  دیگه خودت رو جمع -

 آوردمت زور به و دزدیدم رو تو کنندمی فکر مردم بشی هواپیما

ای گفتم و کاغذ دستمالی رو ازش گرفتم و اشکام رو پاک من یک باشه

 .کردم

 :کیان از پاشا پرسید

 ریم؟کجا می -

 :پاشا جواب داد

آشام ریم اون جا یه خونبه باکو)پایتخت جمهوری آذربایجان( می -

 .عجیب و خلقه چشم نارنجی پیدا کردند

ستقیاً از اونجا سوار هواپیما پاشا بلیط هامون رو ردیف کرده بود و م

 .شدیم و راهی به باکو شدیم

 .کردمدلم برای آلما یه ذره شده بود جای خالیش رو حس می
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از یه طرف هم از دست لوکا عصبانی بودم اون بی وفا بود زود ولم کرد و 

 .رفت پی کارش

شد اما بازم خالی بودن با این که یه تازه وارد به زندگیم محسوب می

 .کردمرو به طور عجیبی حس می جاش

 .نرسیده بهش وابسته شدم و ازش دور افتادم

 .ولی از یه طرف خیالم راحت بود که حال آلما خوب هست

باید قوی باشم و دوری هر دوشون رو تحمل کنم امیدوار باشم که هر چه 

 .ای نداشتمزودتر حالش خوب باشه چون جز این چاره

اشتم واقعا وحشتناک بود فکر یه انگل روحت من هم قبالً این تجربه رو د

های تو آدم بکشه و هر کاری رو تسخیر کنه و دائماً عذابت بده و با دست

 .دلش بخواد بکنه

هام رو بسته بودم پاشا همون طور که توی هواپیما نشسته بودم و چشم

 .هم سمت چپم کنارم نشسته بود و اون طرف پاشا هم کیان نشسته بود

 :دای آرومی پرسیدپاشا با ص

 تالیا بیداری چیزی بهت بگم؟ -

 :من با بی حوصلگی گفتم

  آره -

 :پاشا شروع به توضیح داد

دم هیو یا روباه نهتونی چیزی در مورد گوممن بهت نیاز دارم ببینم می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 192 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 شنیدی؟

  

 :هام رو بسته بودم غریدممن در جوابش همون طور که چشم

 نه اون دیگه چه خریه؟ -

 :ای شروع به توضیح دادن کرد وگفتپاشا با لحن متفکرانه

های متفاوتی دارن و یه جور موجود ماورایی مثل خون آشام اما قدرت -

زنم اونی که توی زیاد اهل دردسر نیستند ولی فکر می کنم حدس می

هیو باشه چون توی فیلمی که بهم باکو خراب کاری کرده یه گوم

کبد آدم رو در آورد و با سرعت زیادی فرار  فرستادن توش اون جونوره

 .کرد

 .درسته سرعتش زیاد بود ولی یه خون آشام نیازی به کبد آدم نداره

 :هام رو باز کردم و با شکاکیت گفتمچشم

 .مطمئنی فیلم دست کاری نشده باشه -

 :پاشا با لحن مطمئنی گفت

 خوای فیلم رو نشونت بدم؟آره مطمئنم می -

 :کنجکاوی گفتممن با 

 .اره نشونم بده ببینم چی هست -

ای گفت و گوشیش رو از جیبش در آورد و یه فیلم که از پاشا یه باشه

 .دوربین مداربسته که از خیابون خلوت گرفته بودند رو برام پلی کرد
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چند ثانیه اول هیچی نبود تا این که یه آدم از یه طرف با ضرب 

 .افتاد زمین روی و شد پرت گوشه یه  شدیدی

تمام بدنش خونی و تیکه پاره شده بود انگار از یه نفر حسابی کتک 

 .خورده بود

بعدش یه مرد دیگه با سرعت زیادی مثل جن سر رسید سرعتش واقعا 

  زیاد بود

اون رو یه دستی از روی زمین بلند کرد و با اون دستش رو توی   

 .شکمش کرد و کبدش رو از جا کند

اهی به دوربین انداخت در کمال تعجب دیدم اون همون برگشت یه نگ

 .لوکا بود

 .هام تا آخرین حد باز شدبا دیدنش چشم

های اون روباه نه دم همون...همون لوکای من بود همونی که با دست

خودم از تله بیرون کشیدیمش نجاتش دادم کلی بغلش کردم آخه اون 

 .چرا این کار رو کرد واسه چی اون آدم رو کشت

شه هم چین جونوری رو نجات دادم الکی وقت خودم رو تلف باورم نمی

کردم از قلبم براش هزینه چقدر واسه این قاتل استرس کشیدم که یه 

 وقت پاشا نفهمه آخرش هم رفت پی کارش

اش کور و کر کردم و با دیدن چهرهکاش اون جا به پاشا اعتماد می

 .ور غیرعادی هستگفتم که اون یه جونشدم و بهش مینمی
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همون طور که با عصبانیت به گوشی خیره شده بودم صدای خلبان بلند 

 .کرد ما به فرودگاه باکو رسیدیمشد که اعالم می

ترین پروازی بود که داشتم فاصله بین تبریز و باکو زیاد این پرواز کوتاه

 ده باشهباکو از تبریز کمتر از فاصله تهران از تبریز بو نبود. شاید فاصله

گوشی رو به پاشا دادم و همون طور که سعی می کردم خشمم رو کنترل 

 :کنم گفتم

 .کنممی صحبت ارواح با  در موردش -

بعداز این که هواپیما نشست توی فرودگاه یه نفر از طرف شهردار اومد و 

گه فقط فهمیدم چی میبهمون خوش آمد گفت ترکی بلد نبودم و نمی

هایی زد و بعدش سوار یه ماشین شدیم و به یه هتل حرفپاشا باهاش یه 

 .رفتیم

  فردا صبح

 .هر چی تا صبح کلنجار رفتم بخوابم اما نتونستم

  .رفتمخوردم و این ور اون ور میهمش توی تختم غلط می

کرد و از پنجره بزرگی که سمت چپم بود خورشید تقریبا داشت طلوع می

 .رسوندرو به اتاقم میو کل دیوار رو گرفته بود نورش 

توی هتل گرون قیمتی مستقر شده بودیم کل شب هر چی کلنجار رفتم 

 .تونستمبا نبود آلما کنار بیام اما نمی

چون این مأموریت طوری بود که با مقام های دولتی سر و کار داشتیم 
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 .هتل خوبی گیرمون اومده بود

های گرون شد. اون عاشق هتلجای خالی آلما بیش از حد حس می

پرید و یه شبه اینترنت رایگان هتل قیمت بود و روی تخت باال پایین می

 .کردرو تموم می

کردند و صدای چشم سومم که ناخودآگاه باز شده بود همش اذیتم می

ی ارواح من رو کالفه کرده بود اگه آلما بود پچ و جیغ خفه -وز و پچ -وز

  .کردکرد و آرومم میکمی من رو بغل می

دیگه کالفه شدم یه نگاهی به ساعت گرون قیمتی که شبیه هالل ماه 

 .توی دست فرشته که روی میز کمد بود نگاه کردم

 .دادنساعت شیش صبح رو نشون می

دیگه بی خیال خوابیدن شدم پتو رو کنار زدم و یه خمیازه ای از سر 

مالیدم و خستگی کشیدم و چشمای داغم که خیلی خواب آلود بودند رو 

بعدش از تخت پایین اومدم و به سمت کمد سفید که رو به روی تخت 

 .بود رفتم

  

 .ای که دستش و ماه وجود داشت و با ساعت ست بودروش نقش فرشته

ام رو باز کردم و یه شلوار جین درش رو باز کردم و زیپ چمدون زرشکی

ه سمت در مشکی در آوردم و تنم کردم و یه پیرهن قرمز تنم کردم و ب

 .رفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 196 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

همین که دستگیره در رو چرخوندم و بازش کردم یهو سر درد 

 .وحشتناکی دور چشم سومم ایجاد شد و فضای اتاق کامال عوض شد

به سمت عقبم برگشتم تا فرار کنم اما یهو به دیوار کاشی شده سفید که 

 .روش خون ریخته شده بود بر خورد کردم

 .های سفید و خونی بودجا پر از کاشی دور و بر اتاق رو نگاه کردم همه

ی ناراحت کننده که قلبم طاقتش رو مطمئن بودم که االن با یه صحنه

 شمنداره رو به رو می

، از شدت خشم فحشی به اون مرد اومدهیچ کاری فعال ازم بر نمی

 .گیر و پاشا دادمجن

یق تونستم رفشد نمیحالم از دیدن آلما توی این وضع خراب بد می

 .ام رو توی این وضعیت وحشتناک ببینمصمیمی و چندساله

خواست زودتر بیدار بشم و برم حال پاشا رو بگیرم. هرچی تمرکز دلم می

 .فایده بود تا این که یهو صدای پاشا توی گوشم اکو شدکردم بیمی

هام رو بستم و وقتی باز کردم روحم توی جسمم بود و توی بغل چشم

ترکید ولی آنقدر عصبانی بودم که م سرم از شدت درد میپاشا بودم و باز

اش خون جلوی چشمام رو و با دیدن قیافهبی خیال سر دردم شدم 

 :اش رو گرفتم و با عصبانیت داد زدمگرفت و یقه

 با آلما چی کار کردی؟ راستش رو بگو اون کجاست؟ -

کرد من رو دوباره پاشا مچ دستم رو گرفت و همون طور که سعی می
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 :فریب بده با لحن آرومی گفت

 ی من رو گرفتی؟چه مرگته؟ چه کابوسی دیدی یخه -

اش رو گرفته بودم مطمئن بودم همین طور که با عصبانیت یخه

سه هست اگه من کابوس هم دیده باشم ولی کا نیم زیر ایکاسه  یک

ها عتماد ندارم اون چرا اون روز توی فرودگاه با اون آلمانیهنوز بهش ا

  .ترکی حرف زد

ها ترکی بلدن اون موقع چه بالیی وای چقدر احمق بودم آخه مگه آلمانی

 سر مخم اومده بود که بهش شک نکرده بودم

شد دیگه مطمئن بشم حال آلما این مورد زیادی مشکوک بود و باعث می

 خواب الکی ندیدمواقعا خوب نیست و من 

سر دردی که دور چشم سومم ایجاد شده بود باعث شده بود مطمئن 

بشم هرچی که دیدم به چشم سومم ربط داشت و فقط یک مشت توهم 

  و خیاالت الکی نبود

 .خیلی از دست پاشا عصبانی بودم

ذاشتم کف دستش و از زیر باید همون جا توی فرودگاه حقش رو می 

 .کشیدمون میزبونش حقیقت رو بیر

خیالش شدم عمراً این طوری با زور و تهدید از زیر زبونش حرف فعال بی

بکشم باید توی یه زمان مناسبت از ارواح کمک بگیرم و بترسونمش االن 

یه کار مهم دارم جون مردم و آدما توی خطره و خودمم باعث ایجاد این 
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ره اون آدم ذاشتم اون روباه حقه باز همون جا بمیخطر شدم اگه می

 کشتچاره رو نمیبی

برای این که پاشا رو فعالً فریب بدم خودم رو به کوچه علی چپ زدم و با 

 :ناراحتی گفتم

آی شرمنده حالم این چند روز خوش نیست باید یکم زمان بگذره تا  -

 .خودم رو پیدا کنم

کرد و هر لحظه امکان از روی زمین بلند شدم سرم به شدت درد می

 .نفجر بشه به سمت آشپزخونه رفتمداشت م

یه لیوان پالستیکی کوچیک بنفش برداشتم و در یخچال رو باز کردم و 

 سر کمی تا خوردمش  بطری آب رو برداشتم و واسه خودم آب ریختم و

 .بشه کم دردم

ام رو بعداز خوردن لیوان رو که خواستم سر جاش بزارم رنگش توجه

 .جلب کرد

محبوبش بود و همه وسایلش بنفش بودند و واسه رنگ بنفش رنگ 

 دادچیزهای بنفش جون می

المصب کل دنیا دست به دست هم داده بودند که من رو یاد آلما بندازن 

 .اش بشمتر از همیشه دلتنگ و دیوونهو بیش

  

 .هام خیس شد و یه قطره اشک از گوشه چشمام جاری شدچشم
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 :توی دلم با خودم زمزمه کردم

دایا خودت به آلما رحم کن و بهش قوت بده تا زمانی که نجاتش خ -

 .بدم

اشکم رو پاک کردم و خودم رو جمع جور کردم االن وقت دلتنگ شدن 

  نبود باید قوی باشم

هاش داشت ساعت یازده صبح یه نگاهی به ساعت دیواری انداختم عقربه

 .دادرو نشون می

یه تیپ مشکی اسپرت زدم و به اتاقم رفتم و چمدونم رو باز کردم و 

موهای بلوندم رو دم اسبی بستم و بدون خداحافظی و هیچ حرفی از 

 .هتل بیرون زدم

فضای هتل با اینکه زیبا و مجلل بود و منم عاشق همچین فضایی بودم 

  . اما حضور پاشا باعث شده بود که اونجا احساس خفگی کنم

رون افشار رو پلی از هتل بیرون زدم توی گوشیم آهنگ جانم باش آ

 .کردم و هدفون توی گوشم گذاشتم و راه افتادم

من همیشه عادت داشتم با آلما  اشتهام هم کور شده بود و گشنم نبود

برم غذاهای محلی رو امتحان کنم اون نبود و هیچ میلی و اشتهایی به 

 .غذا نداشتم

ایی حوصله هیچ کاری رو نداشتم دلم بد جور گرفته بود و احساس تنه 

کس برام باقی نمونده بود و آلما آخرین داشتم. توی این دنیا دیگه هیچ



 

 

 WWW.98IA3.IR 200 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 .کسی بود که داشتمش

زدم و آهنگ کمی که از هتل دور شدم به همین طور که داشتم قدم می

یه جایی رسیدم که پر مامور بود و کلی از مردم خیابون رو بسته بودند و 

روی زمین نشسته بودند  ایپوستر های بزرگی توی دستشون بود و عده

و جلوی یه جایی که شبیه یه سازمان یا شرکت بود تجمع کرده بودند و 

 .دادندبه رویت داشتند به زبون ترکی شعار می

نتونستم جلوی فضولیم رو بگیرم به سمت یه خانم جوانی که یه گوشه 

 .کرد رفتمایستاده بود و داشت اونا رو نگاه می

 :تمبه زور به زبون ترکی گف

- İnsanlar niyə bura toplaşıblar? 

 (علت جمع شدن مردم چیست)

 :اون دختره جواب داد

- Çünki korrupsioner bələdiyyə sədrini 

öldürdüyünə görə yaxşı adamı mühakimə 

etmək istəyirlər 

 ( خوان یه مرد خوب رو به خاطر کشتن شهردار فاسد محاکمه کنندمی)

 آلما

با درد شدیدی و سرمای که توی تمام استخونام پیچید بهوش اومدم 

چشمام رو باز کردم توی همون سلول تنگ و تاریک بودم این باز جای 

 .شکر داشت اینجا باهام کاری نداشتند
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و از پنجره کوچیکی که توی  روی زمین سرد و خونی دراز کشیده بودم

سقف بود باد سرد و سورانکی در حال وزیدن بود و بدنم زیر این لباس 

 .لرزیدنازک خونی از شدت سرما می

تونستم اون شکنجه ها از شدت درد و سرما اشکام جاری شد دیگه نمی

 رو تحمل کنم

 .شد پاشا من رو فروخته باشههنوز توی شوکه بودم باورم نمی

 .کردم یاد بابام میوفتادمی بابام رو داشت وقتی نگاهش میاون جا

کرد چرا اون به خاطر پول طلسم آخه چرا باید اون این کار رو با من می

 فروختمن رو می

اون کسی بود که حسرت داشتن بابا رو از دلم پاک کرده بود و االن 

 .همون آدم من رو به این جهنم فرستاده

کنه و به کنم قلبم از شدت ناراحتی درد میمیهمون طور که بهش فکر 

 .شندگریه میوفتم و بی سر و صدا اشکام از گوشه چشمام جاری می

چند روز چند یا چند ماه شدم. چون  دونم که چند وقته اینجا زندانینمی

هوش بودم. موندم چرا ارواح به تالیا خبر همش بیشتر وقت رو از درد بی

 .فتادمدن من اینجا گیر انمی

نکنه تالیا االن تحت تاثیر طلسم قرار گرفته و عاشق پاشا شده و همه 

 .چی رو فراموش کرده

اش بودم نه اون حق نداره من رو فراموش کنه من رفیق چندین ساله -نه
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شه فراموش و با این همه خاطره خوش دارم این همه خاطره رو نمی

 .کرد

ناله مانندی صدا زدم اشکام شدت با بغض اسمش رو با صدای ضعیف و  

 .هق افتادم -و به هق گرفتند

 .میرماون تنها امیدمه اگه اون فراموشم کنه من به زودی زیر درد می

 .نچ دختر احمق جفتمون رو داری به کشتن میدی -نچ -

با شنیدن صدای عاشیه ترسم چند برابر شد دستم و پام به لرزش در 

  اومد

  

رو به زور بلند کردم و دیدم عاشیه یه گوشه  از روی کنجکاوی سرم

 .نشسته و صورتش مثل صورت من کبود و زخمی شده

اش رو هایی که ازش جاری شده بود قیافههای صورتش و خونو زخم 

 تر کرده بودبیشتر ترسناک

 :هام رو بستم و با صدای لرزون به خودم گفتماز شدت ترس چشم

عی نیست عاشیه مرده و روحش االن توی نه آلما به خودت بیا اون واق -

 .تونه به اینجا بیادجهنم زندانی هست و نمی

 :اون یه پوفی کشید و با کالفگی گفت

 .تونه باهات حرف بزنهدرمانیت تموم شد هالوم میاگه جلسه روان -

 :با ترس با صدای ضعیفی گفتم
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 خوای؟ازم چی می -

 :ای توضیح دادهالوم با صدای گرفته

کشونم رم تالیا رو به اینجا میخونت یه ورقه رو برام امضا کن من می با -

 .دمو نجاتت می

 :با شکاکیت پرسیدم

 احیاناً این ورقه سند فروش روحم نیست؟ -

 :هالوم جواب داد

نه بابا خودم روح دارم توی کاغذ نوشته که فقط یک روز بعداز اینکه از  -

ترل کنی بعدش من صاحب اون تونی جسمت رو کنباکو بیرون رفتی می

 .شمجسم می

هرچی فکر کردم این معامله اصال خوب نبود مثل منتقل شدن از یه 

 .زندان به یه زندان دیگه بود

 :با عصبانیت غریدم

 .دمای بهت نمیچین اجازههام گمشو من هماز جلو چشم -

 :هالوم یه پوفی کشید و با ناراحتی گفت

هفته دیگه قرار زیر  دو که ضعیفت بدن  خود دانی ولی این رو بدون  -

خاک بپوسه و منم مجبورم برم توی بدن تنها کسی که باهات رابطه 

خونی داره ساکن بشم که صاحبش یه دختر خنگ مامانی هست که بر 

  ای ندارهخالف تو که خواهرش هستی بدن ورزشکار و آماده
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 :ای گفتشد و با لحن شرورانه بعدش با لحنش یواش یواش عوض

تونه جوری مادرش رو بکشه که کسی نفهمه و خودش رو توی ولی می -

 .اون دارک ورب به عنوان برده بفروشه

 :بعدش یه لبخندی زد شیطانی زد و با خوشحالی ادامه داد

دونی فکر کردن به درد و زجری که قراره خواهرت بکشه برام وای نمی-

ای تر از آدمای اینجا جه گر های دارک وب حرفهلذت بخشه. اون شکن

  تونند خواهرت رو به جهنم بفرستندشکنجه بلدن توی روز اول می

 .هاش اومد جلوی چشممی حرفیه لحظه همه

دونستم عواقب بدی در پیش داره ولی در عوضش من از با این که می

 رماینجا بیرون می

باید بیرون بزنم تا بتونم این تنها چیزی که مهمه بیرون رفتن من هست 

 موجود رو از بین ببرم

  با ناراحتی گفتم

 .کنمقبوله من اون سند رو امضا می -

های سیاه و زردش که داخل هم یه لبخند چندشی زد و همه دندون

 :پیچیده بودن. رو بیرون ریخت و گفت

 .دیدونستم تو کار درستی انجام میآفرین به تو، من می -

دست چپش رو باال آورد و توی دستش یه کاغذ قدیمی که دور بعدش 

 .برش سوخته بود
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حسابی از این که این سند رو قرار بود امضا کنم و کنترلم رو به دست 

 .نداشتم ایچاره اما بودم ناراحت  یکی دیگه بدم

 .هالوم کمک کرد از روی زمین بلند بشم و بشینم

 .ام رو گاز زداشاره دستم رو گذاشت توی دهنش و نوک انگشت

 .جون گفتمیکم درد گرفت و یه آخ بی

 .بعدش دستم رو توی کاغذ گذاشت و زیر سند رد اثر انگشتم زد

 :و بعدش یه لبخند شیطانی زد و گفت

 .های آخر عمرت لذت ببر و بعدش غیب شداز روز -

 تالیا

 .حوالی عصر شارژ گوشیم تموم شد و من مجبور شدم به هتل برگردم

 :غر کردن کرد و گفت-ین که وارد هتل شدم پاشا شروع به غرهم

زدم جواب دختر این همه مدت کجا بودی؟ چرا هرچی زنگ می -

 .دادی؟ نگرانت شده بودمنمی

 های روز این گرفتم تصمیم نداشتم باهاش کردن دعوا یحوصله و  حال

 بازم و زدم مصنوعی فیک لبخند یه بگیرم آسون براش یکم رو آخری

و با صدای نازک و  کردم درشت رو چشمام و زدم راه اون به رو خودم

 :عشوه گفتم

آخ عزیزم ببخشید حالم خیلی بد بود چون سرت داد زده بودم چطور  - 

 بخشی؟بگم من رو می
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پاشا که حسابی تحت تاثیر حرفهای من قرار گرفته بود لحنش در چند 

 :صدم ثانیه عوض شد و گفت

نداره ولش کن تو این همه مدت بیرون بودی چیزی نخوردی اشکال  -

 گشنت نیست؟

 :من با همون لحن مزخرف قبلیم گفتم

 .اره خیلی گشنمه -

 :پاشا با لحن نرمی گفت

 .دمرم برات پیتزا سفارش میباشه االن می -

 :من با خوشحالی دورغین گفتم

 .خریقربون سخاوتت برم واسم پیتزا می -

 :روری گفتپاشا با لحن مغ

 .تو جون بخواه -

کردم که شبیه تازه دیگه تحمل این مسخره بازی رو نداشتم احساس می

 .عروس های که توی سن کم ازدواج کرده و کودن هستند شدم

کردم انگار سرم به جایی خورده بود عقلم رو دونم چرا این کار رو مینمی

 .از دست داده بودم

 :با صدای نازکی گفتم

 .من برم لباسام رو عوض کنم بیام فدات بشم -

پاشا یا اره گفت و زود اون فضایی که بوی مستراح گرفته بود رو ترک 
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 .کردم و به اتاقم رفتم

 :کردم با خودم غریدمهمون طور که داشتم لباسای بیرونم رو عوض می

ای هستی زدی دوستم رو ناکار کردی با منم وای پاشا عجب عتیقه -

ازی در میاری ببین چه بالیی سرت بیارم این لیلی داری لیلی مجنون ب

 .ها از سرت در بیادمجنون بازی

بعداز اینکه لباسام رو عوض کردم. یهو چشمم به کاغذی تا شده 

 .کوچیکی که روی پنجره بود افتاد

 .به سمتش رفتم و کاغذ از پنجره برداشتم رو باز کردم

 .روش یه نامه برای من نوشته بود

بینم اما بهت حالم که تو رو دوباره اینجا میا ، خیلی خوشسالم تالی -

 .های بد رو گرفتهکنی طرف آدمبگم اونی که بهش خدمت می

اونا دنبال من هستند چون من یه جادوگر پست فطرت رو کشتم که 

گی کتاب ممنوعه رو دزدیده بود و داشت برای ساخت اکسیر جاودانه

 .کشتداشت بچه ها رو می

کنی خودت می تونی اونا رو احضار کنی و ازشون حرفم رو باور نمیاگه 

 بپرسی

از لحن حرف زدنش و از اطالعاتی که داشت مطمئن بودم که نویسنده 

 .نامه کسی جز لوکا نیست

 یعنی حق با کیه واقعاً لوکا آدم خوبیه یا بد؟
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 .نکنه شاید من زود قضاوتش کردم

گری ها نماد حیلهاون روباهه و روباه آخه اون آدم مهربونیه از یه طرف هم

 .هستند

 .گر نباشهچطور امکان داره یه روباه حیله

 .زارماصال ولش امشب ماه با ارواح یه جلسه می

کنم اگه اون آدم خوبی باشه می تونه گیری میهم در مورد لوکا تصمیم

 کمکم کنه آلما رو فراری بدم

 .سفارش داده بود رو آوردنچند دقیقه بعد پیتزایی که پاشا 

بوی پیتزا که روی هوا پیچید گشنگی به اندوهم غلبه کرد و اشتهای 

کورم یهویی باز شد و یه پیتزا گنده رو زیر یه ربع خوردم و نصف یه 

نوشابه خانواده رو سر کشیدم و روی مبل ولو شدم و دستی روی شکمم 

 :کشیدم و گفتم

 !ای چسبید -

 :پاشا گفت

  عزیزم نوش جونت -

دونستم اگه با توجه به نمایشی که چند دقیقه پیش راه انداخته بودم می

تر بمونم باز باید پرت پال بهش بگم. یا کارمون به یکم این جا بیش

 جاهای باریک بکشه

ام از کار افتاد و نفهمیدم چی کار موندم اون لحظه چرا من مخم عتیقه
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 کنم

 :گفتم از روی مبل بلند شدم و با لحن سردی

 .رم بخوابمکنه میمن حالم خوش نیست سرم درد می -

رفتم پاشا با لحن چندش آوری همین طور که داشتم به سمت اتاقم می

 :گفت

 .باشه عزیزم برو استراحت کن که فردا کلی کار داریم -

 یهو سرجام وایسادم نکنه منظورش از کار شکار لوکا باشه؟ 

 :برگشتم به سمتش و گفتم

 چه کاری؟ دقیقا -

 :پاشا گفت

گر دام پهن کردیم فردا با کمک پلیس باکو واسه اون جونور حیله-

 .جا کارش رو تموم کنیمخوایم به یه جا بکشونیمش و اونمی

 .این رو که گفت ترس تموم وجودم رو گرفت

 :گفتمغزم می

کنی مگه اون رحم دلسوزی میخاک تو سرت کنم داره به یه قاتل بی-

  ندیدیفیلم رو 

 :زمان بهم می گفتدلم هم، هم

مگه متن اون نامه یادت رفت مگه یادت رفت اون تو رو دوست خودش  -

دونست و چه قلب مهربونی داشت و اگه اون نبود امکان داشت آلما می
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 .رهوسط جنگل بمی

اومد باید امشب خودم همه چی رو حل کنم و از این دو دل بودن بدم می

 .ا خیال راحت بکشمشاگه بخوام بکشمش ب

 .زود به اتاقم رفتم و درش رو قفل کردم تا پاشا مزاحم احضار روحم نشه 

به سمت چمدون رفتم و یه شمع و بشقاب پالستیکی و فندک برداشتم 

و بعدش چراغ رو خاموش کردم تا نورش ارواح رو فراری نده بعدش رفتم 

 .روی تخت خواب نشستم

بعدش شمع رو مرکز بشقاب گذاشتم و بشقاب رو جلوی خودم گذاشتم و 

 با فندک روشنش کردم و مشغول مدتیشن شدم

همین که مدتیشن رو شروع کردم یه هاله پاک سفید رو نزدیک خودم 

 .حس کردم

کشید ارواح خودشون رو حسابی تعجب کردم معموالً یه ربع طول می

 .بهم نشون بدن

شماری که توی اتاق ارواح بیهام رو باز کردم با دیدن همین که چشم

 .بود حسابی ترسیدم

از ترس یه جیغی کشیدم و به عقب رفتم. تا به حال توی عمرم این همه 

 .روح رو یه جا ندیدم

تعدادشون آنقدر زیاد بود که بین هم رفته بودند و کل فضای اتاق رو 

 .روشن کرده بودند
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هشون کمی که ترسم ریخت و خوب نگاهشون کردم متوجه شدم هم

 .ارواح بچه های مرده هستند

 :با تعجب و صدای لرزان که به خاطر ترس گفتم

 خوان؟شما کی هستید؟ ازم چی می -

 :ها که توی نزدیکی تخت ایستاده بود جواب دادیکی از اون

 .کاری به کارش نداشته باش -

 :یکی دیگه هم کنار در بود در ادامه حرفش گفت

 .رهار بمیاون انتقام ما رو گرفته نز -

اینا رو که دیدم مطمئن شدم لوکا یکی رو کشته اما کسی رو که کشته 

 .یه آدم بد بوده

ها هست کشت و االن ارواح همون بچهها رو میحق با اون بود اون بچه

 .که اومدن بهش کمک کنند

 :ها گفتممن در جواب اون

  .بهتون قول میدم که نمیزارم پاشا بهش صدمه بزنه -

شون یک دفعه ناپدید شدند جوری رفتند که انگار رو که گفتم همهاین 

جا آنقدر ارواح جمع شده بود که از سر کله نه انگار چند دقیقه پیش این

 .هم باال میرفتند

که تعدادشون زیاد بود هیچ  بختانه با اینچون انرژی پاکی داشتند خوش

 تم نکردسر دردی نگرفتم و شب راحت خوابیدم و چشم سومم اذی
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 فردا صبح

 :بعداز خوردن صبحونه پاشا گفت

 همتون خوب گوش کنید چی میگم امشب -

که بتونیم اون یارو رو توی تله بکشونیم و بکشیمش  ما قراره برای این

  .یکم نقش بازی کنیم و من قراره نقش یه سرمایه گذار ایرانی باشم

اکو انجام داده اون قراره با یه نقشه از پیش تعیین شده که پلیس مخفی ب

 :رو به یه رستوران خالی بکشونیمش و بعدش رو به من کرد و گفت

کنی هر وقت درخواست جا نقش یه گارسون رو بازی می تو اون -

  ری از آشپزخونه میگیرینوشیدنی دادن تو می

 :بعدش یه شیشه کوچیک سیاه رنگ دارو بهم داد و گفت

نباش با همه کارکنان اونجا هماهنگ  ریزی و نگرانو این رو توی اون می

 کردم کسی بهت شک نمیکنه

 .جا با یه نوشیدنی بیهوشش کنیم و اگه بیهوش نشداون

 :بعدش رو به کیان کرد و گفت

شی و اگه دیدی در گیری رخ تو، توی ساختمان رو به روی قایم می -

 زنیشهوشی میداد با تیر بی

 :تری ادامه داد ای گفت و پاشا با لحن جدیکیان باشه

حواستون باشه یه مو ازش کم نشه اخیرا توی باکو یه سازمانی تشکیل  -

شده که کارش تحقیق در مورد این موجودات هست و اگه به اونجا 
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 .های سری خوبی بخریمتونیم اکسیرتحویلش بدیم می

خواد پیش آلما بفرسته اما کور این رو که گفت مطمئن شدم لوکا رو می

 .چین غلطی بکنهخونده عمراً بزارم هم

آماده شدم تا بریم لوکا رو شکار کنیم اما من یه نقشه دیگه برای غافل  

 .گیر کردن و تنبیه پاشا داشتم

پاشا و کیان یه کت شلوار رسمی مشکی یا پیرهن سفید و کروات سبز 

خواستند نقش یه آدم پولدار رو بازی کنند و قرار شد پوشیدن چون می

 ن برم خودم رو جای گارسون بزنم و توی نوشیدنیش زهر بریزمم

 .حوالی ساعت یازده نیم شب آماده شدیم و به اون رستوران رفتیم

جا لباسم رو عوض کردم و یه کت شلوار ست مشکی با پیرهن که اون

ها بود تنم کردم و توی آشپزخونه که توی طبقه دوم شبیه گارسون

 . ک که رو به سالن اصلی هست نشستمهست و کنار یه پنجره کوچی

جا پلیس مخفی بودند و برای لوکا خیلی از مهمانان مثل کارمندان این

کمین کرده بودند خیلی نگران بودم که یه وقت نتونم با وجود این همه 

 .پلیس لوکا رو فراری بدم

 .اگه نتونم لوکا رو زنده نگهدارم بدون کمکش نمیتونم آلما رو نجات بدم

 .این فکرها بودم که یهو چشمم به اون افتاد که وارد سالن شدتوی 

یه کت شلوار مشکی با پیرهن زرشکی و کراوات مشکی ست پوشیده بود 

هاش زده بود و مثل قرص ماه شده، حسابی و یه عینک مربعی به چشم
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  خوش تیپ شده بود

تونستم جز اون به چیز آنقدر محو جذابیتش قرار گرفته بودم که نمی

 .ای نگاه کنمدیگه

همون طور که محوش بودم یهو به خودم برگشتم و خودم رو جمع جور 

 .کردم

طبق نقشه با یه دفترچه سمت اونا رفتم موهای چتریم رو جلوی صورتم 

 .ریختم تا من رو نبینه

پیششون رفتم و با یه صدای نازک و نازی که اصال شبیه صدای خودم 

 :نبود گفتم

 اومدید چی میل دارید؟سالم خوش  -

خودمم انتظار همچین تغییر صدایی نداشتم اما به خوبی موفق شده 

 .بودم

خدا رو شکر لوکا بدون نگاه کردن به من همون طور که داشت کاغذ توی 

 : دستش رو میخوند گفت

 .لطفا قهوه ترک لطفاً برام بیارید-

 :پاشا هم بعداز لوکا گفت

 .یاریدلطفاً یه نسکافه برای منم ب -

همون طور که اونا داشتند سفارش میدادن الکی کاغذ توی دستم خط 

 :کردم گفتمخطی می
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 .حتما االن میارم -

بعدش ازشون جدا شدم و به سمت راهپله ها رفتم و وارد آشپزخانه شدم 

 :و به آشپزی که اونجا بود گفتم

 .یه نسکافه و یه قهوه ترک زود آماده کن -

 .دست به کار شد ای گفت واون یه باشه

بعداز چند دقیقه آشپز یه سینی آماده کرد و روی میز سفارشات گذاشت 

 .توی سینی دو فنجون سفید چینی با قهوه ترک و نسکافه بود

ای دیگه اون زهری که بهم داده بودند رو توی قهوه ریختم اما یه نقشه

 .توی سرم بود

که تعارف جای اینها رفتم به سینی رو برداشتم و همین که پیش اون

 .کنم

 :اون رو روی میز گذاشتم و با عصبانیت غریدم

 .لوکا واقعا آبروی هرچی روباه هست رو بردی -

هر دو با تعجب بهم نگاه کردند بعدش لوکا لبخندی زد و اسمم رو به 

که اقدامی بکنه گرفتم و زبون آورد و بعدش دست پاشا رو قبل از این

 .زمین زدمپیچوندم و محکم روی 

 .هات رو بزار روی سرتخوای زنده بمونی دستبی حرکت! اگه می -

یهو به خودم اومدم و دیدم بین هزاران پلیس اسلحه به دست محاصره 

 .شدم
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 .شدوحشت کردم نه نباید این طوری می  هابا دیدن اون

لوکا همون طور که ریلکس و بدون هیچ ترسی روی صندلی نشسته بود 

 :گفت

 .ریدخواد توی آتیش سوزی بمیشما که دلتون نمی -

کشان اسلحه هاشون رو روی زمین گذاشتند و این رو که گفت همه جیغ

فرار کردند حتی عدهای خودشون رو از پنجره پرت کردند حتی پاشا هم 

 :جیغ زد و گفت

 .آتیش فرار کنید -آتیش -

ای از ترس جیغ هها به شدت ترسیده بودند و عدی آدمها و بقیهپلیس

کردند انگار داخل یه آتیش واقعی گیر کرده بودند زدند و گریه میداد می

 .دیدماما من هیچی نمی

کردم یهو لوکا های دور و برم نگاه میهمون طور که با تعجب به آدم

 .دستم رو گرفت و با خودش کشید

 :اومدیم گفتمباهم همون طور که از پله های برج پایین می

 ....ا چی شدهلوک -

های نارنجی و درخشان لوکا افتاد و زبونم بند اومد و یهو چشمم به چشم

 :از ترس دستم رو از توی دستش بیرون کشیدم و با صدای لرزون گفتم

 .چین شدنهات چرا هملوکا چشم -

 :لوکا دوباره دستم رو گرفت و گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 217 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

  دمبدو االن وقتش نیست بعداً توضیح می -

 .رج بیرون اومدیم و سوار ماشین گرون قیمت لوکا شدیمباهم از اون ب

لوکا پشت فرمون نشست و من هم کنارش نشستم و همین که پاش رو 

 .روی گاز گذاشت ماشین مثل موشک حرکت کرد

چین ماشین سریعی نشده بودم و برام خیلی هیجان تا به حال سوار هم

 .انگیز بود

 .ه خلوت رسیدیمجا دور شدیم و به یه محلکمی که از اون

 :ماشین رو خاموش کرد و بدون مقدمه پرسید

 کنی؟ این یارو پاشا واقعاً کیه دوستت هست؟جا چی کار میتو این -

 :با ناراحتی گفتم

اش خیلی طوالنیه پاشا اول دوستم بود برام مثل یه داداش بزرگتر قضیه-

 .بود

 :گمکشم و میبعدش یه نفس عمیقی از ناراحتی می

خواد اون دوستم رو ازم دزدید آلما رو ازم جدا کرد و گفت میاما  -

هایی درمانش کنه اما ارواح بهم خبر آوردند که پاشا اون رو به یه آدم

 .کننداش میفروخته که دارن شکنجه

که چه بالیی سرش اومده دیگه نتونستم خودم رو یاد آلما افتادم و این

 .ام گرفتگریههام پر از اشک شد و کنترل کنم چشم

 :لوکا من رو بغل کرد و سرم رو روی سینهاش گذاشت و گفت
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 .کنم آلما رو نجات بدیاشکالی نداره ناراحت نشو کمکت می -

توی بغلش حس خوبی داشتم یه جوری عجیب شیرین بود ولی بازم هم 

 .تونستم دقیقاً توضیحش بدمنمی

هام رو دستمالی داد و اشکباألخره از بغلش بیرون اومدم بهم یه کاغذ 

 .پاک کردم

 .بعدش ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

بعداز چند دقیقه جلوی یه هتل گرون که خارج از شهر و نزدیک جنگل 

 بود ایستاد

 :خواست پیاده بشه دستش رو گرفتم و گفتم

جا باشه آخه دولت و پلیس هر ترسم یه وقت جاسوس اونلوکا من می -

 .دنددوش دنبالت بو

 :لوکا لبخندی زد و گفت

 های منه و دهنش قرصهنترس صاحب هتل یکی از رفق -

 .زمان از ماشین پیاده شدیماین رو که گفت خیالم راحت شد هر دو هم

ظاهر خیلی زیبا و مجللی داشت و با چراغ های گوناگون تزعین شده 

 .بود

 .وارد اتاقی که لوکا رزرو کرده بود شدیم

گ بود و روی زمین یه قالی سنتی آذربایجانی پهن شده تم اتاق قرمز رن

 بود
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یه گوشه اتاق پنجره بزرگی وجود داشت که به جنگل ختم میشد داشت 

 .و دو طرفش پرده قرمز رنگی زده بودند

یه تخت دو نفره کنار پنجره بود و جلوی تخت دو مبل تک نفر چرمی که 

یز بزرگ بود و یه رو روبه روی هم بودند وجود داشت و بینشون یه م

 .گوشه دیگه یه تلویزیون دیواری وجود داشت

و سه در قرمز دیگه که فکر کنم اتاق خواب و حموم دستشویی بودند 

 : کنار در خروجی وجود داشت. لوکا پرسید

 شام چیزی خوردی؟ -

 :من جواب دادم

 .نه -

 :یه اوکی گفت و بعدش ادامه داد

 .رم یه غذا سفارش میدم و میاممی -

 .ای گفتم و بعدش روی یکی از مبل ها نشستممن یه باشه

 .های درهم و برهمی که روی میز بود افتادچشمم به ورقه

 .روی کاغذ ها نقشه از دور بر یه شهر که فکر کنم باکو باشه بود

همون طور که داشتم به اونا نگاه میکردم لوکا با یه دست لباس سفید 

 :راحتی برگشت و گفت

  کباب ترکی سفارش دادم االن میارندوتا  -

 :ها رو داد بهم و گفتبعدش لباس
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کنه می برو توی ها اذیتت میبیا اینا رو واسه تو گرفتم اگه این لباس -

 اتاق عوضش کن

 .یه تشکری کردم و به اون اتاق رفته و زود لباسم رو عوض کردم

کردند اما این میاون کت و شلوار برام خیلی تنگ بودند و من رو اذیت 

 لباسی که لوکا گرفت خیلی راحت بود

 .به نگاهی بهش انداختم لباس کیوتی بود و روش طرح ریز ماه بود

 :از اتاق بیرون اومدم و رفتم روی مبل رو به روی لوکا نشستم و گفتم

 !ها چی هستند؟شی بپرسم اینناراحت نمی -

 :لوکا گفت

 !نه -

 :بعدش ادامه داد

 شنیدی یا نه؟ csp چیزی از سازماندونم نمی -

یه سازمان سری هست که اکثریت کارمندانش رو جادوگرا تشکیل دادن 

ها صدمه بزنه خوان موجوداتی که امکان داره به انسانکه ادعا دارن می

ها رو نابود کنند خوان غیر انسانرو جمع آوری کنه ولی در اصل می

 .ترسنها میچون از قدرت اون

تونم بازم هام رو نجات دادم میباهاشون درگیر شدم و دوستچند بار 

 .ها رو شکست بدماون

 :من یه اوهومی گفتم و بعدش پرسیدم
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 ای داری؟واسه فردا نقشه -

 :لوکا با لحن مطمئنی جواب داد

همون طور که رستوران رو به آتیش کشوندم اون جا رو هم آتیش  -

 .زنممی

تونست از پس مان نداشتم واقعا اون میهنوز نگران بودم به قدرتش ای

 .جادوگرا بر بیاد

 .توی این فکرا بودم که دست لوکا رو روی دستم حس کردم

 :با لحن مهربونی بهم گفت

تو جونم رو نجات دادی و این برای من خیلی با ارزش و مهمه هر  -

 .دم تا دوستت رو نجات بدیکاری انجام می

 لوکا

با تالیا بودم صدای در بلند شد و خدمت همون طور که گرم صحبت 

 .ها رو آوردهکاری که پشت در بود اعالم کرد که غذا

کنم و غذاها از روی مبل بلند شدم و به سمت در رفتم اون دچ رو باز می

  خورمگیرم و با خودم به بالکن میارم و با تالیا شامم رو میرو ازش می

 .ون گرفت خوابیدبعداز خوردن شام چون حسابی خسته بود ا

 .اومدهام نمیاما من خواب به چشم

کردم همون طور که به پارک جنگلی رو به رو خیره شده بودم و سعی می

جا خودم رو آروم کنم اما فایده با تماشای منظره شبانه و زیبای این



 

 

 WWW.98IA3.IR 222 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 مداشت

های بابام که نزدیک سیصد سال پیش قبل مرگش بهم گفته همه حرف

 چرخیدام میبود توی ذهنم مد

گویی کرده بود و از گوی ماهری بود و همه چیز رو دقیق پیشاون پیش

پیشگویی که همیشه آرزو داشتم اشتباه باشه داشت به حقیقت 

 .پیوستمی

شم و یکی اون گفته بود من یه روزی به ایران میام و با دو دختر آشنا می

شه ولی معشوقه جئون میشه و اون یکی هم هام میاز دخترها مادر بچه

  .شهرسه و جئون کشته میوقت بهش نمیهیچ

 .داد باز هم خواب از من فراری بودعقربه ها ساعت سه صبح رو نشون می

 -توی همین حال متوجه صدای قدم های یه نفر شدم که داشت آروم

 .ها کیهشد می دونستم صاحب این قدمآروم نزدیک می

 :ای آرام غریدمبا لحنی خشمگین ولی با صد

 .جا برات خطرناکهمگه بهت نگفته بودم دنبالم نیا این -

انتظار نداشتم با دیدنش جوری بشم که نتونم خشمم رو کنترل کنم ولی 

ها الزم هست. مخصوصاً جونوری مثل این خشم برای کنترل کردن بعضی

جئون که خیلی ریسک پذیر هست و چندبار دیدم بر اساس شانس عمل 

 .کنه

 :ئون کنارم روی صندلی در جوابم با لحنی مصمم گفتج
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 .مگه این که تو خواب ببینی من بذارم تو تنها بری تو دل خطر -

 :من با ناراحتی لب زدم

کنم چیزی که چندین جئون این دفعه من واقعاً ترس رو دارم حس می -

 .سال بود که حسش نکردم بهتره برگردی

 :جئون با لحنی تند خطاب به من گفت

 .ترسیی خجالت هست که تو از چندتا جادوگر میمایه -

 :من با همون لحن ترسناک قبلیم ادامه دادم

 گویی پدر در مورد مرگت یادته؟قضیه جادوگر نیست پیش -

 .من اون دوتا دختر رو پیدا کردم

تونستم از توی اش در هم پیچید. ترس رو میاین رو که گفتم چهره

 .هاش بخونمچشم

 بود اصال انتظار نداشت این حرفها رو ازم بشنوهمعلوم 

سریع خم شد و سیگار فندکم رو از روی میز برداشت و یه سیگار روشن 

 :کرد و یه کام گرفت و از روی زمین بلند شد و گفت

گویی ها زیاد پیشهای پدر واقعا محشر بود اما در مورد انسانپیشگویی -

مدرک مهمی باشه. از یه طرف من یه کرد نه گومهیوها پس فکر نکنم می

 .دختر رو توی اتاق دیدم

من از روی صندلی بلند شدم و به سمتش رفتم عادت نداشتم اون رو 

 .مضطرب ببینم
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 :دستم رو روی شونه اش گذاشتم و گفتم

 .خوام بهت امید الکی بدم فکر کن از روی نگرانی میگمنمی - 

ا رو باهم دیده بودم اما این دختر یه دوست صمیمی داشت که من اون

 .وقتی ازشون جدا شدم اونا هم جدا شدن

 .به نظرم بهتره یه چند مدت بری اروپا

 :برگشت به سمت من و گفت

 ...خیلی دوست دارم به حرفت گوش کنم ولی، ولی -

 :من با نگرانی گفتم

 ولی چی؟ -

 :جئون لب زد با لحنی آرومی گفت

 .بینمهایی میخوابمن نزدیک یه ماهه منم دارم  -

تونه رویای صادقه ببینه و بتونه تونستم حرفش رو باور کنم اون نمینمی

 .گویی کنهپیش

 :من در جوابش گفتم

ی ذهن ماست نه اتفاقات ها ساختهتر خواببینند و بیشهمه خواب می -

 آینده

 :جئون یک پوفی کشید و در جوابم گفت

 باشه هرچی تو بگی -

 جئون
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ترین آدم بهش بودم حرفم توی یه پا داشت منی که نزدیکمرغ لوکا 

 .رفت فقط به عقل خودش متکی بودگوشش نمی

 :بی خیال قانع شدن اون شدم و گفتم

 .خوام امشب برم یه قدمی توی جنگل بزنم خیلی وقته تبدیل نشدممی -

 :لوکا در جوابم گفت

  باشه ولی دوباره صبحونه برگرد پیشم -

  .گفتم و از اون اتاقی که رزرو کرده بود بیرون رفتم ایمن یک باشه

 .رهتونستم بذارم بره بمینمی

 .گویی پدر به من ارث رسیدهمن تازگیا متوجه این شدم که توانایی پیش

دونم این قدرت چطور بهم رسیده خیلی گیجم و کالفه شدم اما نمی 

گویی درست پیشکردم دیوونه شدم ولی بعداز چندبار اوایل فکر می

فهمیدم که واقعاً من اون قدرت رو به دست آوردم ولی نباید این طور 

 .شد باید به لوکا چون که فرزند ارشد پدرم هست می رسیدمی

ترین آدم توی دنیا به خیلی نگران آینده هستم وقتی که نزدیک

که شاهد این باشی که پیشگوییت اعتماد نداشته باشه تو محکومی به این

های بدی که می تونستی جلوش رو بگیری ولی چون وری اتفاقچط

 .دست تنها بودی برای همین موفق نشی

ترین ترس پدر بود که خدا رو شکر هیچ وقت این ایمان و اعتماد بزرگ

 .تجربه نکرد اما انگار قراره من باهاش سر و کله بزنم
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کنه و میدیروز توی خواب اون دیده بودم اون به زندان جادوگرا حمله 

 .افتهافته. نباید بذارم این اتفاق بیخودش هم گیر می

خواستم باهم به اونا یه حقه بزنیم و کال نقشه اولم درست پیش نرفت می

 کاری کنم این زندان محو بشه ولی فکر نکنم نقشه دومم خراب بشه

  

اون جادوگرا یه زندان زیر زمینی توی وسط جنگل ساخته بودند که یه 

 .د سال پیش با لوکا بهش حمله کرده بودیمبار چن

 .که اگه با موتور برم یک ساعت از اینجا فاصله داره

تونم با کمک اون دختری که به خاطرش رییسش یه رازی داره که می

 .قراره لوکا به اینجا حمله کنه رو ازش بخرم

بعداز یک ساعت باالخره به اونجا موتورم رو یه گوشه نگهذاشتم و ازش 

  ده شدمپیا

نگاهی به دروازه بزرگ آهنین که حدودا ده متر ارتفاع داشت و با کلی 

 قفل و زنجیر و جادو محکم کاری شده بود انداختم

دادن نگهبان هستند با دیدن من دو جادوگر با لباس آبی که نشون می

 :دستی شون رو به سمت من نشونه رفتند و یکی از اونا گفتچوب

 خوایهستی چی میآهای تو کی  -

 .ترسهاز تن صداش معلوم بود که چقدر ازم می

 :من با صدای بلند و لحن محکم بدون ترس گفتم
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من کیم جئون هستم فکر کنم بیشترتون من یا برادرم لوکا رو  -

 .شناسیدمی

ایندفعه نیومدم باهاتون بجنگم برید به رییستون بگید از طرف یه دختر 

 .مو سفید براش نامه آوردم

  ای از دختر موسفید در کار نبودهیچ نامه

در واقع رییس این بخش چند سال بدون اجازه خانواده با یه دختری 

 .ازدواج کرده که ثمره اونا یه دختر عجیب و الخلقه با موهای سفید شده

بعداز چند دقیقه همون طور که انتظار داشتم دروازه آهنین رو برام باز 

کوتاه با موهای خاکستری و کت و شلوار رسمی کردند و یه مرد چاق قد 

 .زدم رییس این بخش باشهاز داخل دروازه بیرون اومد که حدس می

 :اومد به سمتم و گفت

خوای من رو من کریس استون هستم رییس این بخش گفتی می -

 .ببینی و از طرف یه نفر نامه داری درسته

فهمم معنی جمالتم تونستم بتوی نگاهش و لرزش صداش می از نگرانی

 .رو تونسته درک کنه

 :من در جوابش گفتم

ای در کار نیست ولی کمکت میکنم تو اون رو پیدا کنی. راستش نامه -

 .قبل از اینکه برادرت پیداش کنه

 :جمله آخر رو که گفتم نگرانیش شدت گرفت و گفت
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 .یعنی چی اخه چرا برادرم دنبالش هست -

 :من جواب دادم

یک گرگینه هست و دوسال دیگه با شکستن یه نفرین اون چون اون  -

 .تبدیل میشه

برای پیدا کردنش اول کارلوس رو پیدا کن اون یه قاچاقچی عطیقه بین 

 .کنهالملی هست و دخترت االن داره برای اون کار می

 :اون مرد خندید و گفت

یستم حقه خوبی ولی آقا روباه تو گیر افتادی ولی من انقدر هم احمق ن -

تونه آنقدر زرنگ و قوی باشه که اون دختر االن هفده سالش هست. نمی

 .بتونه عضو یه باند قاچاقچی باشه

  خواست به سمت سربازانش برگرده تا دستور حمله به من رو بده

دستش رو گرفتم و چرخوندم و به خودم چسبوندم و با یه دستم گردنش 

 :م روی سرش گذاشتم و گفتمرو نگهداشتم تا فرار نکنه و اون یکی دست

پس بذار خودم نشون بدم که چه آینده ای توی انتظار تو و دخترت  -

 .هست

کردم نشونش دادم و که یه توهمی که چند روز بود داشتم تمرین می

شد و موهای سفید دیده توش یه آدم مو سفید که صورتش دیده نمی

ودش توی شد و بعد خشد توسط برادرش توی آتیش سوزنده میمی

 .شدآتیش سوزنده می
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بعداز اینکه توهم رو دید ولش کردم روی زمین به زانو افتاد رنگ و  

 .روش پریده بود

 :با لحن مغروری گفتم

به نفع خودته باهام این راه بیای چون بعداز مرگ دخترت خودت هم  -

 .شیبه همین سرنوشت دچار می

زندانی های جدیدت که من جای کارلوس رو بهت میگم تو هم یکی از 

 .یه دختر جن زده هست رو بهم بده

 :همون طور که انتظار داشتم گفت

خوای به تو باشه من به پیشگویت ایمان آوردم من اون دختری که می -

 .دم تو هم در عوض جای کارلوس رو بهم بگومی

 :ای زدم و گفتممن لبخند پیروزمندانه

 م بیارنباشه پس اول بگو اون دختره رو برا -

اون یه باشه ای گفت و داخل زندان رفت و بعداز چند دقیقه با یه دختر 

که لباس سفید پوشیده بود و صورت و چشماش رو با یه دستمال سفید 

 .بسته بودند مچ دستاش رو با زنجیر بسته بود بیرون و اومد

 .به سمت من که توی چند متری دروازه بودم اومد

 :کریس خطاب به من گفت

 .بینی که سالمهبیا اینم از اون دختری که میخواستی می -

لرزید که معلوم بود توی این چند روز خیلی اذیتش دختره از ترس می
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 .کردند دستمالی که صورتش رو پوشونده بود رو باز کردم

 .صورتش پر از کبودی و جای زخم بود

 از شدت ترس هنوز جرعت نداشت چشماش رو باز کنه

 :بهش گفتم

  خوام نجاتت بدمنترس من می -

 :بعدش محظ احتیاط پرسیدم

 تو لوکا رو میشناسی -

افراد این سازمان خیلی حقه باز بودند ممکن بود یه جاسوس بهم بدن 

 .من شناختی از اون دخترا نداشتم ولی فکر کنم اونا لوکا رو بشناسن

 :این سوال رو که پرسیدم دختره چشماش رو باز کرد و با تعجب گفت

 .شناسیتو اون روباه رو از کجا می -

 .این رو که گفت خیالم راحت شد

 :بعدش کریس غر زد

این صحبت ها تمومه زود باش بگو من چطور کارلوس و دخترم رو پیدا  -

 .کنم

 :من جواب دادم

آخر این ماه هواپیمای شخصی اون توی لندن فرود میاد و یکی از  -

 ی مالقات مخفیانه به مالقاتش میاداعضای خاندان سلطنتی بریتانیا برا

 .تونی دخترت رو هم توی لندن پیدا کنیمی
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بعدش دستم رو به نشانه گرفتن کلید به سمتش دراز کردم و اون رو 

 .ازش گرفتم

 .زنجیری که دور مچ دست دختره که سیاه و کبود شده بود رو باز کردم

 :کریس با نگرانی گفت

تسخیرش کرده ازش تغذیه کرده و خیلی قوی مراقب باش شیطانی که  -

 .شده

بدون توجه به حرف اون خم شدم زنجیر دور پاهاش رو باز کردم روی 

دست هاش جای سوختگی و کبودی زیادی داشت برای همین آروم 

  دستش رو گرفتم تا درد نکنه

 .لرزیددستاش یخ زده بود از شدت ترس بدجوری می

سوخت برای همین با طوری تحمل دلم براش میتونستم اون رو این نمی

 :لحن مهربون و آرومی گفتم

 .برمنترس بهم اعتماد کن من تو رو از این جهنم بیرون می -

اون دختر با بغض یه باشه ای گفت و دنبال من اومد و سوار موتورم که 

 .توی دو سه قدمی ما بود شدیم و راه افتادم

 آلما

 .ی رنگش نشستم و اون پسره راه افتادروی ترک موتور سیکلت نارنج

ترسیدم اون ترس ول کنم با اینکه از اونجا آزاد شده بودم اما هنوز می

لرزید به خاطر این آزادی من بهای سنگینی نبود تن بدنم از ترس می
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 .داده بودم

دونم تالیا االن در چه حاله اصال خبر داره همچین بالیی سرم اومده نمی

 .یا نه

 ه چند روز پیشفلش بک ب

 .کوبیدماز شدت استرس همش پاشنه پام رو زمین می

پرسم قرار بود به آلمان بریم ولی به باکو اومدیم. هرچی از پاشا سوال می

 .که چرا به تالیا دروغ گفتیم و برای چی به باکو اومدیم

 .خواد بهش اعتماد کنمجواب سرباال بهم میده و می

گه یکی از آشنا های جنگل مخفی که میاالن باهم به یه پایگاه وسط 

 .اون هست اومدیم و جلوی در نشستم تا در باز بشه

توی این فکر ها بودم که صدای باز شدن در بلند شد هر دو از روی زمین 

 .بلند شدیم

 :پاشا دستم رو گرفت و گفت

 .کنند و همه چی تموم میشهمطمئنم اینا کمکمون می -

 :گفتم من با نگرانی و صدای لرزون

ترسم احساس خوبی به این همه نگهبان ندارم. عمو راستش رو من می -

 .بگو ما کجاییم

در همین لحظه یه سربازجادوگر به سمت ما اومد و دستش رو به سمت 

 :عمو دراز کرد گفت
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جناب جهانبخش و شما خانم محترم خوش آمدید ببخشید که معتل  -

 .شدید

 .لطفاً همراه من بیایید

 :دی زد و گفتعمو لبخن

 .خیلی ممنونم -

 .بعدش هر دو دنبالش راه افتادیم و وارد پایگاه شدیم

اما همینکه پام رو داخل پایگاه گذاشتم بازم صدایی که هلن رو صدا 

زد رو شنیدم. این دفعه نسبت به قبل واضح تر بود ولی بهش توجهی می

  زدم به خاطر هالوم باشهنکردم و حدس می

ناشناس که یک بارونی بلند و سیاه پوشیده بود همون طور که اون مرد 

 :رفت گفتجلوی ما راه می

خیلی خوب میشه خاندان جهانبخش با سازمان سری مقابله با  -

ناهنجاری های ماورایی دست دوستی بده چون هر دوی ما یک هدف رو 

باعث کنیم پاکسازی و زندانی کردن ناهنجاری های که ممکنه دنبال می

 ...کشته شدن عزیزان ما بشن

کردم یه دور بر با رفتم به دور بر نگاه میهمین طور که دنبالش راه می

یک دیوار بسیار بلند که سر به فلک کشیده بودند و از جنس بتن و آهن 

  بود حصار کشی شده بود

دونه این همه آهن رو از کجا آوردن و چند سال طول کشید این خدا می
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  .ساخته بشهدیوار ها 

و باالی دیوار پر از نگهبان بود زمین پر از لکه های قرمز بود که حدس 

 .زدم رد خون یا رد رنگ باشهمی

 .البته بیشتر امیدوار بودم رد رنگ باشه

وسط این دیوار ها یه ساختمان بلند که نزدیک ده طبقه بود که جنس 

ی نداشت اینجا ادیواره هاش از جنس دیوار دور برش بود و هیچ پنجره

  بیشتر محوطه رو اشغال کرده بود

 .اینجا بیشتر شبیه زندان بود

در همین لحظه صدای یک نفر رو از پشت سر شنیدم که با خوشحالی 

 :داد زد

 پاشا پسر خودتی؟ -

به سمت صدا برگشتم عمو با دیدن یه مردی که اون رو صدا زده بود به 

اشت و حسابی چاق بود و ش رفت و بغلش کرد اون قد کوتاهی دسمت

ای رفت موهای خاکستری و ته ریش سیاه و چهره قهوهبه زور راه می

  داشت

 .هر دو همدیگر رو محکم در آغوش کشیدند

 :خندید گفتاون مرد همون طور که بلند بلند می 

 .جنابعالی قصد پیر شدن نداری جوون تر هم شدی -

 :ای کوتاه کرد و گفتعمو یک خنده
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  ا همش رنگهنه باب -

 :بعدش به من اشاره کرد و گفت

 معرفی نکردم برادر زاده من آلما هست -

 :اون مرد خطاب به من گفت

 .از آشنایی باهاتون خوشحالم خانم -

 :من جواب دادم

 منم همچنین -

 :بعدش اون آقایی که دوست پاشا بود گفت

 .گفته بودی یه جور جن یا شیطان اسیر کردی -

 :دستم رو گرفت و گفتپاشا مچ 

گیری که بهش اعتماد داشتم موفق نشد از اون آلما رو اسیر کرده جن -

خوام تو اون رو ترسم توی دنیای بیرون نگهش دارم میپسش بر بیاد می

 .نگهداری

خواد من رو از شرش گفت مگه نگفته بود مییعنی چی اون چی می

 .خالص کنه

پیشونیم نشست از شدت از شدت شوک و استرس عرق سردی روی 

زدم حسم از اول درست بود نیاید اینجا میومدم ترس تند تند نفس می

مچ دستم رو خواستم بیرون بکشم اما نتونستم محکم دستم رو گرفته 

 :بود با عجز غریدم
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یعنی چی مگه بهم نگفتی نجاتم میدی. اصال چرا دستم رو ول  -

  کنینمی

 :گذاشت و با ناراحتی لب زدعمو دستش رو روی شونه ام 

دیگه انسان عادی نیست برای خطرناکی باید قبولش کنی و تا ابد به تو  -

 .خاطر همه اینجا بمونی

بغضم ترکید چشمام پر اشک شد من نمی خواستم زندانی بشم با 

 :ناراحتی گفتم

 ...شاید یکی دیگه بتونه کم -

ه آماده کرده بود توی اون اجازه نداد ادامه حرفم رو بزنم یه سرنگی ک

 .گردنم فرو کرد

 .از شدت درد جیغ خفیفی کشیدم و روی زمین افتادم

زبونم بند اومده و تمام بدنم فلج شد هیچ حرکتی نمی تونستم بکنم 

 .چرخیدزبونم توی دهنم نمی

اشکام بی صدا جاری شد اون مردی که عاشقش بودم جای پدر نداشته 

 .کردار میدونستم داشت باهام چی کام می

کنه من فکر کردم اگه یه روز من حالم خوب نباشه اون حالم رو خوب می

برم اما اخه چرا این طور شد چرا باید پاشا توی مشکالت بهش پناه می

 .این کار رو باهام کنه

دیدم من حسرتای یتیمیم رو باهاش پاک من بابام رو توی صورتش می
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 کردم چرا اون

 :سرم ایستاده بود گفت اون همون طور که باالی 

خوب مراقبش باشید فریب هیکل الغرش رو نخورید که خیلی قوی و  -

چابک هست چون اون از نسل جهانبخش هست که خودت میدونی توی 

 .خون جهانبخش چیه

 :اون مرد گفت

 .اره نگران نباش نه میذارم بمیره و نه میذارم فرار کنه -

نم گذاشت و چند ثانیه نکشید بعدش یه سرباز اومد یه دستمال توی ده

 .که از هوش رفتم

 زمان حال

بیشتر از اون از خودم متنفرم. چون من بودم که بهش من بهش اعتماد 

کردم. فکر کردم چون قیافهاش شبیه بابامه اخالقش شبیه بابامه. و مثل 

 بابام مراقبم خواهد بود

دهنم  چشمام پر اشک شده بود قلبم از شدت ناراحتی میخواست بیاد 

بغض توی گلوم گیر کرده بود یه تلنگر میخواست تا اون رو بشکنه به زور 

 .خودم رو نگهداشتم تا گریه نکنم

وقتی عموم که این همه ادعای دوست داشتنم رو داشت همچین بالیی 

سرم آورد از این غریبه عجیب و غریب انتظار زیادی ندارم و هنوزپیشش 

 .هنوز احساس امنیت نداشتم
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همین که از جاده خاکی و تبه جاده اصلی پیچیدیم. با دیدن یه ماشین 

 .قرمز رنگی که داشت بهمون نزدیک میشد کنار زد و نگهداشت

 .ماشین هم کنارمون نگهداشت از آدمی که توی ماشین میترسیدم

نمیدونستم قرار بود چه بالیی سرم بیارن اما در کمال ناباوری تالیا از 

شد همین که چشمم بهش خورد اشکام جاری شد بدو توی ماشین پیاده 

بدو به سمتش رفتم و اون هم به سمت من اومد و همدیگه رو بغل 

  کردیم

باورم نمیشد با اون بعداز اون بالیی که پاشا سرم آورد من دوباره بتونم 

 .تالیا رو ببینم

  .دلم براش توی این مدت یه ذره شده بود

ام میلرزید و نفس کم آورده بودم اما از توی بغلش از شدت گریه شونه ه

 .شدت خوشحالی نمی تونستم متوقفش کنم

 .تا اینکه توی بغلش از هوش رفتم

 چند ساعت بعد با صدای تالیا بهوش اومدم

 .یه لحظه احساس کردم بازم توی همونجا زندانی شدم

از شدت ترس نمیتونسنم چشمام رو باز کنم جیغ کشیدم و کمک 

 .حواسم سر جاش نبودخواستم هوش 

تا اینکه تالیا دستش رو روی سرم گذاشت و دعایی زیر لب زمزمه کرد 

 :گفت
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  آروم باش آروم باش -

 چشمام رو باز کردم و دیدم تالیا پیشم هست

یهو با دیدن تالیا که رو به روی من نشسته بود و سعی داشت من رو 

 .جات پیدا کردمآروم کنه به خودم اومدم و یادم اومد که از اونجا ن

هنوز میترسیدم از شدت ترس خودم رو توش بغلش انداختم و توی 

 .بغلش گریه کردم

همون طور که توی بغلش بودم تالیا موهام رو ناز میکرد با لحن آرومی 

 :گفت

  .نگران نباش همه چی تموم شده -

 : بعدش یک کاغذ دستمالی بهم داد و گفت

 اگه گریه کنی منم گریه میکنم برات غذا آوردم. اشکت رو پاک کن -

 من باشه ای گفتم و اشکام رو پاک کردم

بعدش تالیا از اتاق بیرون رفت و یه بشقاب سوپ آورد و بهم کمک کرد 

  .بشینم چند قاشق سوپ توی دهنم گذاشت

دلم ضعف میرفت خیلی گرسنه ام بود از آخرین غذایی درست حسابی 

 .انی بود که هنوز پیش تالیا بودمکه خورده بودم خیلی وقت بود ماله زم

 :همون طور که داشتم دور بر رو نگاه میکردم با تعجب پرسیدم

 تو چطور تونستی همچین اتاق گرونی رو رزرو کنی؟ -

 :اون همون طور که داشت سوپ داخل قاشق رو با فوت سرد کنه گفت
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 .اش طوالنیه یه دوست جدید پیدا کردمقضیه -

 :من با تعجب گفتم

 کی؟ -

 : یه خنده ریزی کرد و گفت

 .یکم مسئله پیچیده هست بعدا بهت میگم -

من به یه باشه بسنده کردم خیلی خسته بودم و حوصله حرف زدن 

 نداشتم

بعداز اینکه سوپ رو خوردم یه پاکت نامه به دستم داد و با خوشحالی 

 :گفت

 !بازش کن -

 :و با تعجب پرسیدمیه نگاهی به پاکت نامه ای که دستم بود نگاه کردم 

 چیه؟ -

 : با همون لحن قبلی جواب داد

 بازش کن میفهمی -

پاکت رو باز کردم یه شناسنامه و یه پاسپورت و بلیط به اسم من که 

 .توش اسم مقصد سئول کره جنوبی نوشته شده بود

دونست من چقدر منتظر این روز بودم، اما االن این بلیط بهم خدا می

 .رسیده

 .جا برسمشده خیلی دیر بود محاله من بتونم سالم به اونخیلی دیر 
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ذوق تالیا که ازم همچین انتظاری نداشت و من بیش از حد آروم و بی

 :بودم برای همین با ناراحتی گفت

 اس رو دوست نداشتی؟تیچی شده؟ تو مگه کره و بی -

 خواستم بهش بگم من با هالوم چه قرار دادی بستم

 :شم پیچید و گفتصدای هالوم توی گو

زارم دوستت زنده جا بری و نه میزارم به اوناگه بهش بگی نه می -

 بمونه فهمیدی؟

 :با تهدیدش به خودم اومدم و یه لبخند زورکی زدم و گفتم

 .نه! خوشحالم فقط هنوز ترس از سرم نرفته -

توی همین لحظه در باز شد و یه پسر قد بلند مو چتری و صورت کشیده 

های استخونی که بارونی مشکی تنش بود به همراه همون پسری و گونه 

  که نجاتم داده بود وارد اتاق شدند

 :با تعجب پرسیدم

 ها دوستات هستند؟این -

 :ای به سمت من برگشت و با خوشحالی گفتاون پسره مو قهوه

 آلما تو بهوش اومدی؟ -

 :گفتبعدش هر دوشون به سمت من اومد و لوکا من رو بغل کرد و 

 .ها بالیی سرت آوردنخیلی خوشحالم که سالمی، فکر کردم اون -

 : از بغلش بیرون اومدم و با تعجب پرسیدم
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 شناسم؟ببخشید من شما می -

 :رو به روی من نشست و گفت

 .االن به یاد میاری -

 .هاش نارنجی شدبعدش دستش رو گذاشت روی پیشونی و چشم

دوباره در عرض چند ثانیه قیافه لوکا  بعدش همه جا برام نسبتا تار شد و

هام اومد که روی همون روباهی که توی ایران نجاتش دادم جلوی چشم

یه تخته سنگ نسبتا بزرگ نشسته بود و به جای یه دونه دم نه تا دم 

 .داشت

ای رو به روی من شد و بعدش یهو لوکا تبدیل به همون پسر مو قهوه

 .دستش رو از روی سرم برداشت

دیدم برام سخت بود. دهنم توی این مدت باز ر کردن چیزی رو که میباو

 .مونده بود، کپ کرده بودم

ای هم در موردش دیده های در موردشون شنیده بودم یه فیلم کرهافسانه

ها واقعی باشند و دادم اونبودم ولی اصال یه درصد هم احتمال نمی

دونه دوست خودش می که یکی از اونا من روچیزی که خیلی عجیبه این

 :و رو به روی من نشسته بود با صدای ضعیفی با خوشحالی گفتم

تو یه گومهیو ) روباه نه دم هست( هستی؟ همونی که توی ایران  -

 دیدمت؟

 :لوکا با خوشحالی گفت
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 .اره درست حدس زدی، من یه گومهیو هستم -

 :تالیا با تعجب گفت

 قبالً دیده بودیشتو از کجا فهمیدی ؟ نگو که  -

 :من جواب دادم

 .نه در موردش یه افسانه هایی خونده بودم. اینا توی کره معروفند -

 :بعدش اون پسره که نجاتم داده بود گفت

که بهوش اومدی خیلی خوشحالم حالت خوبه، من و لوکا رو مثل از این -

 .داداش خودت بدون

 .من یه تشکری کردم هنوز گیج و منگ بودم

چطور باور کنم االن پسر به این خوشتیپی یه روباه هست. و نزدیک اخه 

 .صد سالشه اصال بهش نمیاد

وقت فکرش دیدم، هیچنه دم رو میچندماه پیش وقتی که سریال افسانه

 .کردم که یه روز موجوداتی که داخل سریال بودند واقعی باشندرو نمی

  چند ساعت بعد

بودند و من و تالیا توی یه اتاق کنار هم  پسرا توی یه اتاق دیگه خوابیده 

 .خوابیده بودیم

حس خوب و سبکی داشتم و هیچ دردی نداشتم انگار به خاطر حرف 

زدن با تالیا و لوکا و برادرش جئون باعث یه اتفاقاتی توی بدنم شده بود 

 .که هالوم ضعیف باشه
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 .شاید خوشحالی باعث ضعفش شده بود

 .اومدم نمیچون صبح خوابیده بودم خواب

های ساعت دو نصف شب رو نشون یک نگاهی به ساعت انداختم عقربه

 .دادندمی

خیال خواب شدم و از روی تخت خواب بلند شدم و تصمیم گرفتم از بی

این فرصت که هالوم نیست استفاده کنم و در مورد فلسفه احساسات غم 

 .و شادی توی اینترنت تحقیق کنم

گیره شاید لوم با ترس و اندوه من قدرت میطور هازدم همونحدس می

 .با خوشحالی من ضعیف بشه

 .شاید توی اینترنت یک چیزهای به درد بخوری پیدا کنم

اش رو از کنارش برداشتم و به به سمت تخت خواب تالیا رفتم و گوشی

 .بالکن رفتم

هوا تاریک بود برای همین چراغی کم نوری دیواری که روی ایوان بود رو 

 .ن کردمروش

  .باریدنم بارون سبکی می -وزید و نمروی صندلی نشستم باد خنکی می

قفل گوشی رو باز کردم و وارد گوگل شدم و در مورد احساسات و هالوم 

 .تحقیق کردم

 رو چیزی همچین گوگل کالً  اصالً چیزی در مورد هالوم ننوشته بود.

 ایفیلسوفانه و سنگین خیلی مطالب احساسات مورد در و شناختنمی
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 .آوردمنمی در سر موردش در هیچی که بودند نوشته

طور که نشسته بودم به سمت صدای باز شدن در بالکن بلند شد همون

 .جاستدر بالکن برگشتم ببینم کی این

اس( که موهاش رو قرمز کرده بود تییکهو دیدم تهیونگ )عضو گروه بی

د بالکن شد. با این تیپ و لباس یک دست لباس سفید پوشیده بود وار

 ها شده بودعین فرشته

از شدت تعجب دهنم باز موند و از روی صندلی بلند شدم و خواستم  

 .ها بلدنچیزی بگم یکهو یادم اومد این گومهیوها از این حقه

 :اش زدم و با ناراحتی غریدمیک مشت آرومی به سینه

کنی؟ یه لحظه فکر نکردی من با چرا داری با احساساتم بازی می لوک!ا -

 .دیدن یکهویی تهیونگ غش کنم روی زمین بیوفتم

 :تر شد و با همون صدای بم و کلفت تهیونگیش گفتبهم نزدیک

 !من لوکا نیستم -

 .بعدش تغییر چهره داد و بر خالف انتظارم تبدیل به جئون شد

باشه، انتظار نداشتم جئون این وقت شب بیاد پیشم کردم لوکا فکر می

 :باهام شوخی بکنه. با شکاکیت گفتم

 .ها ذهن خوانی هم بلدننگو که روباه -

 :جئون نیشخندی زد و گفت

الزم نبود ذهن خوانی کنم، از تتوی که روی ساعد است چپت زدی  -
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 .فهمیدم دوستشون داری

ی چپم داشتم که چند ماه اس روی بازوتیحق با اون بود من یک بی

 :پیش زده بودم. لبخندی زدم و گفتم

خالقیت خوبی خرج دادی، کپی خوب بود، ولی بودن کیم تهیونگ  -

 .توی آذربایجان غیر عادی هست

 :جئون خندید و گفت

 .بذار این رو نشونت بدم -

 .هام به جئون جانگکوک تغییر دادبعدش جلوی چشم

یین موهاش آبی بود. یک شلوار سیاه موهای چتری و مشکی داشت و پا

های چشمش شیش تیکه گشاد و تیشرت مشکی پوشیده بود. پیرسینگ

ها رو کپی کرده بود بهش و لبش روی صورتش بود. خیلی دقیق اون

نزدیک شدم دستی روی پیرسینگ چشمش کشیدم سردی فلز رو حس 

 .کردممی

 :با تعجب گفتم

 .کنمها رو حس میپیرسینگقدر واقعی هستند! من وای خدا چه -

 :با صدای تقلیدی جانگکوک گفت

 .جا رو داشته باشاین -

تک  -شد تکآستینش رو زد باال و تتوهاش رو نشونم داد باورم نمی

 :هاش رو خوب جا گذاری کرده بود. با ذوق زدگی گفتمتتو
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 .قدر خوشگل و دقیق. نگو که تو هم آرمی هستیوای چه -

 :ی اصلی خودش برگشت و گفتبه چهرهتغییر چهره داد و 

 .ها شدمها فن اونآره تازگی -

دیگه همین کم بود یک روباه هم آرمی باشه. فن بوی پیدا کرده بودم؛ اما 

طور . همونزیاد حوصله نداشتم باهاش حرف بزنم. کلی بدبختی داشتم

 :کردم جئون گفتکه با تعجب نگاه می

ات یه جوری هستند احساس هتو جادو بلدی؟ آخه حالت دست -

 .کنم بتونی جادوگر قوی باشیمی

های الغر با هام نگاه کردم. دستاین رو که گفت ناخودآگاه به دست

 :های کشیده و استخونی داشتم. با ناراحتی جواب دادمانگشت

ی جادوگر دارم و توی مصر آموزش دیده و که میگن من یه عمهبا این -

 .؛ ولی بهم اجازه ندادن که برم سراغ سحرخودم هم بهش عالقه دارم

کرد. پاشا بهم اجازه نداده بود که بغض توی گلوم داشت من رو خفه می

کنه که من یاد اون بیوفتم؛ اما جادوگر بشم. این پسر هم هر کاری می

کنم. من دیگه ضعیف نیستم. باید از اآلن شروع کنم بغضم من گریه نمی

. من باید توی اش اشکم رو در نیارهبرنگرده و همهرو کنترل کنم تا دیگه 

ام ذارم پاشا خوشحالیروزهای آخرم هرطور که شده خوشحال باشم، نمی

 .رو ازم بگیره

جئون دستش رو باز کرد و از کف دستش چندتا دایره کوچیک بیرون 
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اومدند و بعدش روی هوا ترکیدند و یک آتیش بازی کوچیک راه انداخت. 

 :حسی گفتمی زورکی کردم و با بیندهبا یک تک خ

 .کارت عالیه! خیلی کیوت هستن -

 چند ساعت بعد

 آلما

 .ای کشیدمبا صدای تالیا بیدار شدم روی تخت نشستم و خمیازه

اس تیکل شب رو با جئون حرف زدم و موسیقی گوش دادم و ران بی

 .دیدم و فقط دو ساعت خوابیدم

خیلی خسته بودم و نیاز به خواب داشتم. به زور از روی تخت بلند شدم 

 زدم صورتم و سر به آبی یک  به دستشویی که توی اتاق خواب بود رفتم.

 .ی خودم انداختمز سرم بپره یه نگاهی توی آینه به قیافها خواب تا

سر و وضعم توی این چند مدت واقعاً داغون شده بود. روی گونه راستم و 

هوش بودم تالیا ت که دیروز وقتی بیام یک کبودی وجود داشپیشونی

یکم دارو مرحم گذاشته بود و کمی اوضاعش خوب بود و کنار لب 

ام پاره شده بود. صورتم مثل گچ شده بود توی این حسابی الغر باالیی

های صورتی رنگ هام آب شده بود و خبری از لبشده بودم و پف لپ

 .اش سفید شده بودنبود به همه

ها رو های سیاهی وجود داشت که فکر کنم هالوم اونههام رگزیر چشم

ایجاد کرده بود. اصالً هیچ شباهتی به اون آلمای دوماه پیش نداشتم. 
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 رو من بقیه نداشتم دوست    بیشتر شبیه یک مرده متحرک شده بودم.

  .ببینن داغون وضعیت این توی

ی اتاق بود گوشهبه اتاق خواب برگشتم به سمت میز آرایشی که یک 

کردم توش یک رژ لبی چیزی گذاشته باشن حداقل خدا می -رفتم. خدا

خواستم تالیا من رو توی این هام رو یکم رنگ کنم. اصالً نمیبتونم لب

 .وضعیت ببینه

که توش به زور یه رژ لب قرمز و یکی از کشوها رو باز کردم تا این -یکی

داشتم و جلوی آینه کمی باهاش پودر پنکیک پیدا کردم. رژ لبم رو بر

 .هام رو رنگ کردملب

بعدش کمی پنکیک به صورتم زدم و پوستم کمی زرد شد. و رنگ 

ها به ها تا حدودی محو شدن و اون سیاهیپریدگم از بین رفت کبودی

طور کامل زیر آرایش پنهان شدن. بعدش از اتاق خواب بیرون اومدم و با 

گفتم و وانمود کردم که چیزی خوشحالی به همه یک صبح بخیر 

  .نیست

تالیا و لوکا و جئون بهم صبح بخیر گفتند و بعدش روی صندلی کنار 

تالیا نشستم. جئون حسابی صورتش پف کرده بود و معلوم بود اون هم 

 .اومدخوابش می

یک نون تست برداشتم و یکم پنیر روش زدم و چندتا گردو روش 

ه وسایلمون رو جمع کردیم و به گذاشتم و خوردم. و بعد از صبحون

 .فرودگاه رفتیم
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 لوکا

طوری یک ربع زودتر از پرواز به فرودگاه رسیده بودیم. البته خودم این

بندی کرده بودم که با جئون حرف بزنم. خیلی نگران جئون بودم زمان

گویی کرده بود اون توی گذره. پدر پیشدونستم چی توی سرش مینمی

میره و من برای همین ازش خواسته بودم که می همین سال توی بوسان

تا آخر امسال به کره نیاد و توی لندن بمونه؛ ولی اون مثل کنه بهم 

 .خواست باهام به کره بیادبود و می   چسبیده

 Csp و از اون بدتر برای نجات دادن آلما به سر یکی از بزرگان سازمان 

توی تابلو لیست پروازها رو  کاله گذاشته بود. کنار تابلوی اعالن رسیدیم

 :نوشته خطاب به دخترها گفتم

 .جا منتظر بمونید میاییمریم یه جا کار داریم. شما اینما می -

ای گفت بعدش دست جئون رو گرفتم و ازشون کمی دور تالیا یه باشه

 :شدم و به کنار یک دکه رفتیم. با لحن سرد و تهدید آمیزی گفتم

گویی کرده؟ واسه چی ر مورد امسال چی پیشمگه یادت رفته بابا د -

 .داری میایی کره

 :جئون هم با لحنی مشابه من گفت

مگه یادت رفته مادر من هم یه شمن هست. من چند روز پیش  -

تونستم قدرت دیدن رویای صادقه رو به دست بیارم. امسال باید توی کره 

 .شده عوض سرنوشت  بمونم،
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تر و ناتنی من بود من از برادر کوچیکیک نیشخندی بهش زدم. جئون 

یک روباه به دنیا اومدم و اون از یک زن جادوگر و اگه رویای صادقه و 

این قدرت ارثی بود باید به من که فرزند اول و یک گومهیو کاملم ارث 

 .رسیدمی

 :وار با لحن سردی گفتمدم گوشش زمزمه

که امسال از  کنم، فقط از روی دلسوزی میگممن بهت حسادت نمی -

کره دور بمون و اگه بخوای رو مخم راه بری به زور هم که شده تو رو 

 .فرستمتدست و پا بسته می

 :خیالی گفتجئون با لحن بی

 .دروغ قشنگی بود. آخرش خودت پشیمون میشی -

 :در جوابش با لحن سردی گفتم

 .نها از دعوای ما دوتا باخبر بشی مهمونکافیه، دوست ندارم بقیه -

 .خرید بعدش به سمت دکه رفت و چهارتا نوشیدنی

 تالیا

از وقتی به فرودگاه اومده بودیم آلما چهره برهم و خسته خواب آلود 

کردم حالش خوب داشت. حس خوبی نسبت بهش نداشتم احساس می

ی جنوبی نیست و یک مشکل جدی داره، آخه اون برای رفتن به کره

رو جلوی صورتش تکون دادم و با طعنه زد. دستم خیلی دست و پا می

 :گفتم
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ریم مراسم ایه؟ مگه میالو چته؟ چرا پکری؟ این چه قیافه -

 !خاکسپاری؟

 :ای گفتآلما با صدای گرفته

 .چیزیم نیست، شب نتونستم بخوابم -

 :این رو که گفت یاد هالوم افتادم. با ناراحتی گفتم

 باز هم کابوس دیدی؟ چیزی شده؟ -

 :لحن سریعی گفتآلما با 

خوابی گرفته بودم. برم نه، چیزی نیست. گفتم که فقط شب بی -نه -

  .توی هواپیما بخوابم حالم خوب میشه

خیالش گفت .بیمطمئنم بودم که یک چیزیش شده بود چیزی نمی

 یا بکشم بیرون زبونش زیر از رسیدیم کره به وقتی گرفتم تصمیم  شدم.

 .بگیرم کمک ارواح از

ن لحظه پسرها هم با چهارتا لیوان میلک شیک به سمتمون در همی

اومدند. لیوان میلک شیک رو از لوکا گرفتم و یک تشکری ازش کردم 

یلک شیکم رو خوردیم و بعد از چند با اعالم بلندگو راهی جایی م  و

ها سوار دیم بعد از تحویل چمدونها رو تحویل میشدیم که چمدون

 .هواپیما شدیم

ما من بین آلما و لوکا نشستم و جئون هم اون طرف لوکا توی هواپی

دفعه نشسته بود. آلما همین که سوار شد خوابش گرفت. امیدوار بودم این
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 .کابوس نبینه و بتونه راحت بخوابه

 :لوکا خطاب به من گفت

 دوست داری باهام تا مقصد فیلم ببینی؟ -

 :من لبخندی زدم. در جوابش گفتم

 .خوشحال میشمآره، خیلی  -

یک گوش هدفونش رو به من داد اون رو توی گوشم گذاشتم و بعدش 

 .فیلمی که دانلود کرده بود رو برام پلی کرد

 همزمان جئون

ی هام رو باز کردم و چشمم به درخت هلویی که کنار قبیلهچشم

مون بود خورد. با دیدنش خوشحال شدم؛ چون این درخت رو مخفی

ها وقتی بهمون و برای من خیلی عزیز بود؛ اما آدم مادربزرگم کاشته بود

 .حمله کردند این درخت رو آتیشش زدند

بینم رو داشتم. حس عجیبی داشتم همون حسی که وقتی رویا می

 .دیدمدونستم چرا این درخت که نابود شده رو توی رویا مینمی

 نفر یک جیغ صدای یکهو بودم، شده خیره بهش خوشحالی با که همین

 چادر از صدا اون دیدم و برگشتم صدا سمت به شنیدم سر پشت از ور

 .میاد ما خانوادگی

روی درخت بود بدو به سمت چادر سفید رنگ بزرگمون که روبه -بدو

ای وحشتناک مواجه شدم. بابا رفتم و همین پرده رو کنار زدم با صحنه
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شمشیر به دست جلوی هیریا زن اولش مادر لوکا وایساده بود. لوکا توی 

کرد؛ بغل هیریا بود و خیلی کوچیک بود و هنوز نوزاد بود و گریه می

  .لرزیدهم اون رو بغل کرده بود و از ترس میهیریا 

چکید شمشیر به دست جلوی همون طور که از بازوش خون می بابا هم

گوم رو به روی بابام هیریا ایستاده بود تا ازش محافظت کنه عمو اون

ای ببینم شد همچین صحنهشمشیر به دست ایستاده بود. اصال باورم نمی

وقت بهم نگفته بود که وی بابا هست و هیچدونستم یه خراش روی بازمی

گوم بابا رو زخمی کرده کی زخمی کرده اصال انتظار نداشتم عمو اون

گوم که باهم کنه؟ بابا و عمو اونباشه. آخه چرا داره همچین کاری می

 .رابطه خوبی داشتند

هیچ وقت من ندیدم اینا یه جر بحث کوچکی داشته باشند همیشه باهم 

 .میمی بودندمهربون و ص

 :عمو با تمام عصبانیت غرید

هیونگ)داداش بزرگ( از جلو راهم برو کنار اگه نری این دفعه دیگه  -

 . کشمکنم و خودم اون بچه رو میدستت رو از جا قطع می

 :بابا با خشم غرید

 .عمرا اجازه بدم نوک انگشتت به بچه من بخوره -

 :اون هم در جوابش غرید

های خودت از پدر شنیدی اون بچه نیست، اون شیطانه خودت با گوش -
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ای کنه و با شیاطین چه جور رابطهکه این پسر در آینده چی کار می

 .خواهد داشت

 :بابا جواب داد

 .وقت این کار رو انجام ندهکنم که هیچجوری تربیتش می -

 :عمو با صدای بلندی داد

 .نمیاداز دستت هیچ کاری بر  -

بعدش شمشیرش رو روی هوا بلند کرد و به سمت بابا حمله کرد همین 

 :که صدای برخورد شمشیر اون دوتا بلند شد صدای مامانم هم بلند شد

 .بس کنید با کشتن هیچی حل نمیشه -

ها طرد شده های عجیبش از بین آدمدونستم مامانم به خاطر قدرتمی

هیریا یه سال بعداز به دنیا آوردن لوکا  کرد،ها زندگی میبود و بین روباه

 .مرده بود و بابام با مادرم ازدواج کرده بود

اون از در دوم که رو به روی من بود وارد چادر شد و یه سیلی توی 

 :گوشش زد و گفت

کنی؟ درسته اون هیوالست ولی هنوز حواست هست داری چی کار می -

 .کنهرت رو سیاه میدلش پاکه، بکشیش نفرین اون و مادرش روزگا

 :عصبانیت عمو بیشتر شد و داد زد

خب پس بگو من چی کار کنم، بشینم ببینم چطور اون بچه شیطانی  -

 .کشهشده همه ما رو می
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 :مامانم با لحن آرومی گفت

کنم، ولی این راهش نیست اگه دونم و نگرانیت رو درک میمی -

  .شهبکشیش اوضاع بدتر می

 :د و گفتبعدش رو به بابا کر

ها روی دونی اسماگه اجازه بدی، من اسم پسرت رو عوض کنم. می -

 .سرنوشت آدما تاثیر دارن

 :بابا جواب داد

 .کنماگه عوض کردن اسم اون گوم رو راضی کنه. من قبول می -

 :هیریا جواب داد

کنم فقط خواهش من هم موافقم خواهر، هر اسمی بذاری قبول می -

 .الع شومش نجات بدهکنم اون رو از طمی

 .مامان نگاه به عمو انداخت و منتظر جواب اون بود

 :عمو زورکی جواب داد

 .من بهت اعتماد دارم -

 :مامان یه لبخندی زد و با لحن مهربونی گفت

 .ممنونم از اعتمادی که داری -

. در واقع لوکی اسم یکی از خدایان هست. که ذارممن اسمش رو لوکا می

 .یگه به معنی قفل شده هستتوی یه زبان د

شه در آینده با شه و قفل میبا این اسم دنیای ماورایی به روی بسته می
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تونه مالقات داشته باشه. و همچنین رویای هیچ موجود ماروایی نمی

 .شهبینه ولی نگران نباش فرزند دومت صاحب این قدرت میصادقه نمی

 .با صدای لوکا از خواب بیدار شدم

 .جئون بیدار شو -جئون -

 :من با صدای خواب آلودی گفتم

 چی شده؟ -

 :لوکا جواب داد

 .رسیدیم -

که هواپیما نشست و ای کشیدم و صاف نشستم. بعداز اینیک خمیازه

 .هامون رو تحویل گرفتیم از فرودگاه بیرون زدیمچمدون

 تالیا

گفت که ام میوقتی به کره رسیدیم هوا تاریک شده بود و ساعت گوشی

که دیر وقت االن ساعت نه نیم شب هست و خیلی دیر وقت بود. با این

بود اما لوکا تونست از جلوی فرودگاه یه تاکسی زرد رنگ به سمت 

 .اش بگیرهخونه

لوکا کنار ماشین نشست و من بین آلما و جئون نشستم. آلما حسابی 

تونست نمیکرد و ناراحت بود و معلوم بود به زور اشکش رو کنترل می

 .جلوی ما گریه کنه

 :دستش رو گرفتم و گفتم
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 .کنم. الزم نیست بترسینترس راهی برای هالوم پیدا می -

 :آلما با ناراحتی لب زد

 .خیالش شدمترسم، کال بیدیگه از هیچی نمی -

بعداز چند دقیقه ماشین ما رو جلوی یه آپارتمان خیلی بزرگی که 

آپارتمانشون یه در  .طبقه داشت پیاده کردنزدیکی هزارتا واحد و پنجاه 

مشکی بزرگی داشت که روش طرح طاووس طالیی رنگ خوشگلی وجود 

 .داشت

توی دو  لوکا در رو با کارت باز کرد و وارد یک سالن نسبتا طوالنی شدیم.

پله بود و رو طرفمون در بود که سمت چپی پارکینگ بود و اون یکی راه

 .ودبه رومون یک آسانسور ب

سوار آسانسور شدیم داخل آسانسور خیلی بزرگ بود نزدیک سی چهل 

 .داد با اون آسانسور و به طبقه چهارم رفتیمنفر رو داخل خودش جا می

در باز شد و وارد سالن شدیم. یه سالن نسبتا کوچیک بود که در 

رویش به راه پله ختم میشد و سمت چپمون یه در مشکی وجود روبه

انگلیسی وجود داشت و اون یکی در که رو روبه روی  a داشت که حرف

 .نوشته شده بود B بود روش حرف a در

همگی وارد رفت و کلید انداخت و در رو باز کرد. B لوکا به سمت در

 :خونه شدیم و لوکا گفت

 .راحت باشید فکر کنید خونه خودتون هست -
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 آلما

دیدم. با اینکه ای میکرهخیلی خوشحال بودم که آخرین بار یه خونه 

دکوراسیونش مدرن بود ولی همین هم غنیمت بود. خونه دوبلکس بود و 

زیر طبقه دوم آشپزخونه بود و روبه روی آشپزخونه مبل آبی رنگی به 

شکل ال چیده شده بود و جلوش میز بود و اون طرف میز یه تلویزیون 

 .دیواری بود

ود داشت. داخل بالکن چندتا رو به روی در خروجی یه بالکن بزرگ وج

میز صندلی چیده شده بودند، به سمت در بالکن رفتم و درش رو باز 

 .کردم و وارد بالکن شدم

ای خیلی دوست داشتم یه روز خونهباد نسبتا خنکی در حال وزیدن بود.

 خوبی حس  داشته باشم که بالکن داشته باشه و بیام بیرون رو نگاه کنم.

 و شدمی دیده جااین از سئول جای همه داشتم دوست رو هوا این داشتم

فقط  -خواستم توی آخرین لحظات زندگیم فقطخوبی داشت. می ویو

 .جا رو نگاه کنماین

نگاهی به پشت سرم انداختم. تالیا و لوکا توی آشپزخونه دست به کار 

 .شده بودند

 :خطاب به هالوم گفتم

 چقدر وقت دارم؟ -

 :صدای عاشیه بود توی ذهنم اکو شد و گفتصدای هالوم که مثل 
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 .یک ساعت وقت داری -

 :بعدش با لحن شکاکی ادامه داد

 پرسی؟چته! چرا هی این سوال رو ازم می -

 :من در جوابش گفتم

 .خوام بدونم چقدر زمان دارمهیچی می -

 :توی این فکرا بودم که تالیا به بالکن اومد و با صدای پر انرژی گفت

 .ا تو شام حاضره برات همون غذایی که دوست داشتی رو پختمآلما بی -

 :جونی زدم تا نگران نشه و با صدای آرومی گفتمیه لبخند بی

 .باشه االن میام -

  جئون 

از  از تالیا خواستم که بره دوستش رو صدا کنه تا یه چیزی به لوکا بگم.

قاب ها رو روی مبل بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و همون طور که بش

 :چیدم گفتمروی میز می

لوکا چه بخوای چه نخوای باور کنی بعداز بابا من پیشگو هستم و  -

حواست رو جمع کن آلما حالش خوب نیست و طبق چیزی که من دیدم 

 .کنهیه ساعت دیگه خودش رو از بالکن پرت می

 :لوکا لبخندی زد و گفت

 .درت به تو رسیده باشهالکی داستان نباف! عمرا باور کنم که این ق -

 :من در جوابش با لحن جدی گفتم
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کنی من یه اگه این اتفاقی که من پیشگویی کردم بیوفته چی؟ باور می -

 .گو هستمپیش

 :اش جواب داداون هم با لحن ترسناک همیشگی

 .افتهوقت نمیهیچ -

خواست چیزی بگه که با اومدن دخترا حرفش رو خورد. باهم دور میز 

 .ناهار خوری که توی آشپزخونه بود نشستیم

تونستم بفهمم چقدر ناراحت کردم میهای آلما دقت میاالن که به چشم

 .های به ظاهر خندونش چنان تطبیق ندارههست و با لب

دونستم آلما چه مشکلی آخه چرا یه آدم بخواد خودش رو بکشه. نمی

ود یه چیزی توی دلم داره که بخواد خودش رو بکشه. اون برام آشنا ب

گفت اون رو یه بار توی رویا دیدم و باید یادش بیارم اما هرچی فکر می

. بعداز خوردن شام لوکا خطاب به اومدکردم چیزی به ذهنم نمیمی

 :دخترا گفت

تونید شب طبقه باال سه تا اتاق خالی داریم توی هر کدوم خواستید می -

 .رو توش بمونید

 :کشید و گفت ایتالیا یه خمیازه

رم بخوابم. شب همگی ام زودتر میخیلی ممنون من خیلی خسته -

 .بخیر

 :لوکا یه لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت
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 .شبت بخیر -

این لبخندش نگران کننده بود شبیه لبخنده حقه بازانه برای بازی دادن 

 .کردنبود خیلی عمیق بود، تا آخرین لحظه اون رو نگاه می

نکنم این یه دوستی ساده باشه. انگار داشت بهش احساس پیدا فکر 

 .کردمی

و  خیلی نگران لوکا بودم. اون سرنوشتش بسته بود و طالع شومی داشت

 .بشه چارهممکن بود تالیا عامل شوم بودنش باشه یا تالیا هم بی

بودم و شوم  دونم چطور تا االن دووم آورده و من متوجه هیچی نشدهنمی

ن طالع ممکنه توی زمانی که عاشق بشه و پای طالع یکی دیگه هم بود

 .باز بشه خطرناک باشه

ای برای دونستم چی کارش کنم. گیج و سردرگم بودم و هیچ نقشهنمی

گفت باید برای حفاظت از جونش نجاتش نداشتم. یه چیزی توی دلم می

 .هر طور که شده بینشون جدایی بندازم

فت اگه یه روز لوکا بدونه ازم خیلی عصبانی گیه طرف دیگه دلم می

خواست تنها کسم من رو ول کنه و اصال دلم نمیشه و من رو طرد میمی

 .کنه

آلما هم بعداز اینکه غذاش رو تموم کرد و یه تشکری کرد و رفت توی 

نگاهی به ساعت انداختم ده دقیقه به دوازده شب مونده .بالکن نشست

 .بود
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ای که رو ام رو برداشتم و رفتم روی مبل سه نفرهشوگوشی سامسونگ تا 

به روی بالکن بود نشستم و یواشکی آلما رو زیر نظر گرفتم تا مراقبش 

باشم. این تنها راهی که بود که می تونستم به لوکای یک دنده اثبات 

 .کنم که من قدرت پیشگویی دارم

را آلما به بالکن لوکا هم اومد کنارم نشست انگار اونم شک کرده بود که چ

 :رفت. با عصبانیت و صدای ضعیفی زیر لب غرید

 .کنم اما هیچی از بابا بعید نیستدونم دارم وقتم رو تلف میمی -

این رو که گفت یهو دیدم آلما روی لبه دیواره بالکن بلند شد و آماده 

 .با تمام سرعت خودم رو بهش رسوندمپریدن شد.

م در عرض چند ثانیه خودم رو بهش با کمک قدرت ماورایی که داشت

 .کشوندم بغلم توی و اون بپره نذاشتم و گرفتمش رسوندم.

 :های خیس داد زداون خودش رو ازم جدا کرد و با چشم 

 .چرا نذاشتی بپرم؟ من باید بمیرم -

 :من با کالفگی غریدم

 چرا باید بمیری؟ -

 :با بغض گفت

 ...من... من -

هاش سفید شد و دستش رو روی قلبش گذاشت و از بعدش یهویی چشم

اون رو بغل کردم و چند شدت درد روی زمین نشست و جیغ کشید.
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سیلی به صورتش زدم و صداش کردم و خواستم هوش حواسش رو 

 .سرجاش بیارم

 :لوکا وارد بالکن شد و گفت

 این چش شده؟ -

 :من در جوابش گفتم

  .کنهش مییه چیزی داره تسخیر -

 .بدو یه میخ چوبی بیار

بدو پایین اومد و وارد  -تالیا که صدای ما رو شنیده بود از طبقه باال بدو

 :بالکن شد و گفت

 ...وای خدا آلما -

 :کرد گفتلوکا دست تالیا رو گرفت و همون طور که از بالکن دور می

 .نترس اون کارش رو بلده جئون جادوگر خوبی هست -

آلما رو  زور به. نبینه وضعیت این توی رو آلما تا کرد جا دورایناون رو از 

 .زد تا فرار کنهتوی بغلم نگهداشته بودم اون خیلی دست و پا می

بودم و فوت فن نبرد با اونا رو  صد سال پیش چند بار با شیاطین جنگیده

تونستند در برابر نمیها هر چقدر هم قوی باشند باز هم دونستم. اونمی

 .های چوبی که من اونا رو طلسم کرده بودم مقاومت کنندمیخ

شون از کرد جادوی سیاه درونهایی که من زده بودم کاری میاون طلسم

ها رو ها رو آورد باز کرد و یکی از اونکار بیوفته. لوکا اون جعبه میخ
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 :برداشت و گفت

 نقطه ضعفش کجاست؟ -

هاش رو که مشت کرده بود گرفتم هر طور که شده تمن هم یکی از دس

 :بود مشتش رو باز کردم و گفتم

  .بزن توی کف دستش -

 .ای گفت و میخ رو داخل کف دستش فرو کرداون یک باشه

همین که میخ چوبی به دستش برخورد کرد آلما از شدت درد یک جیغ 

جادوی سیاه داد که دردناکی کشید و از هوش رفت. این نشون می

 .درونش رو کنترل کرده بود

  

هوش یک میخ دیگه هم داخل اون یکی دستش فرو کردم. آلما کامال بی

 .ها تا صبح دووم بیارهآروم توی بغلم افتاده بود ولی فکر نکنم میخ

  

اون رو از روی  حس بدی به اون جونوری که تسخیرش کرده بود داشتم.

ون بردم و به اتاق خودم که کنار بالکن بود زمین بلند کردم و از بالکن بیر

ر برش روشن کردم دو عود چند و بردم و روی تخت خوابم گذاشتم

 :بعدش از لوکا پرسیدم

 تالیا کو؟ -

 :اون جواب داد
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 تو اتاقمه چی کارش داری؟ -

 :من جواب دادم

 .باید بفهم اون چی کار کرده تسخیر شده -

ها باال رفتم و به اتاق خواب لوکا لهبعدش از اتاقم بیرون اومدم و از پ

های خیس کنار در رو باز کردم و وارد اتاق لوکا شدم. تالیا با چشمرفتم.

میز کامپیوتر لوکا نشسته بود و زانوهاش رو بغل کرده بود و با صدای 

 .ریختآرومی اشک می

 :رو به روی اون نشستم و با ناراحتی گفتم

کنم ستت پیش اومده متاسفم. درک میتالیا به خاطر مشکلی برای دو -

 .دونم خیلی نگرانشیمی

 :تالیا با همون حالت گفت

است ولی دونستم اون تسخیر شدهفهمیدم من میباید زودتر از این می -

 .هیچ کاری نکردم

 :ازش پرسیدم

 دونی چی تسخیرش کرده؟می -

 :اون با همون لحن قبلی گفت

 .یه جونوری به اسم هالوم -

 :بعدش لوکا پرسید

 شناسیش؟هالوم چیه می -
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شکست دادن هالوم به  انتظار هر چی رو داشتم ولی این یکی رو نه.

هالوم از راه ترس یا غم وارد  دست خودم نبود باید خودش باهاش بجنگه.

تونه از شرش شه آدم تا ترسش یا غمش رو کنار نذاره نمیبدن می

 .خالص بشه

هالوم یکی رو تسخیر کرده بود تونسته بود با جسم یه آخرین باری که 

 .نفر هشتاد نفر رو به قتل برسونه

 :در جوابش گفتم

 .آره از بعد تاریک اومده -

 :پرسید تالیا با نگرانی

  تونی نجاتش بدی؟جئون تو می -

 :اش شدت گرفت و گفتمنتظر جوابم نموند و گریه

 .شمره من دیوونه میکنم نجاتش بده اگه اون بمیخواهش می -

 :لوکا اون رو بغل کرد و گفت

 .دهنترس بهت قول میدم جئون دوستت رو دوباره نجات می -

 :من با لحن سریعی گفتم

هات رو پاک کن به برای بیرون کشیدنش بهت نیاز دارم. لطفاً اشک -

 .خودت بیا

ت گذشمنتظر جوابش نموندم دوباره به اتاق خودم برگشتم زمان که می

شد کشتنش غیر قابل ممکن بود باید هر طور که تر از قبل میاون قوی
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 .کردمشد اون هالوم رو ازش جدا میمی

ام رفتم که شیش تا به سمت کمد بزرگ چوبی زرشکی رنگ قدیمی

 .کشوی بزرگ داشت و رو به روی تختم و کنار در بود

دو .کشوی آخرش رو بیرون کشیدم. و از داخلش دوتا شمع برداشتم

طرف تختش گذاشتم و با فندکی توی جیبم بود روشن کردم در همین 

 .لحظه لوکا و تالیا اومدن

 :بدو به سمت من اومد و با صدای لرزیده و نگران گفت -تالیا بدو

 .ام تا کمکت کنمجئون من آماده -

 :من در جوابش گفتم

وقتی گیرم و حواست رو جمع کن من با ناخودآگاهش ارتباط می -

شه سی ثانیه بعداز اون دم گوشش ها خاموش میارتباط گرفتم شمع

تونی اون زمزمه وار بگو که هالومی در کار نیست و تو قوی هستی و می

 .رو شکست بدی

ای گفت و بعدش کنار تختم روی صندلی نشست. منم روی تالیا یه باشه

روی آلما هام رو بستم و صندلی که رو به روی تخت بود نشستم و چشم

 .تمرکز کردم و ورد ارتباط رو خوندم

 چند دقیقه پیش _آلما

ای که قبال توی ترکیه من هام رو باز کردم خودم توی سرد خونهچشم

 .های کالبد شکافی بودمکردم توی یکی از اتاقکار می
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اومد من آخرین بار توی خونه لوکا بودم اما آخرین چیزی که یادم می

هام و در آوردم. خواستم حرکت کنم ولی دیدم دستجا سر چطور از این

 .تونسنم حرکت کنمپاهام رو با زنجیر به تخت بسته بودند و نمی

های سفیدی که دیوار و زد. کاشیپر می -چراغ باالی سرم همش پر

 .زمین رو پوشنده بود پر از لکه های خون شده بود

من روش بودم ها بود درست کنار تختی که یه کمد که مخصوص جنازه

لرزید و فکم همش باال پایین قرار داشت. از شدت ترس دست و پام می

 .هام بلند شده بوداومد و صدای برخورد دندونمی

که سردی هوا به استخونم رسیده بود و سردیش من رو کالفه کرده با این

دونستم که قراره چه بود اما از شدت ترس بد جور عرق کرده بودم. می

هام م بیاد و چه دردی قراره حس کنم و از شدت ترس اشکبالیی سر

 .جاری شده بود

کردم زنجیرها رو دادم و سعی میهر چقدر دست و پام رو تکون می

 بغض با و کشیدم جیغ ترس شدت از. بود فایده بشکنم و فرار کنم اما بی

 .شد بلند آهنی در شدن باز صدای لحظه همین در. زدم صدا رو تالیا

زدم ماله عاشیه ای که حدس میدرست پشت سرم بود با دیدن سایهدر 

هاش رو که داشت بهم هست از شدت ترس صدام بند اومد. صدای قدم

کرد. از ترس کم مونده شد ترسم رو بیشتر و بیشتر از قبل مینزدیک می

 .بود که قلبم از سینه بیرون بزنه

طور که یک لبخند همانبا لباس سبز کالبد شکافی باالی سرم ایستاد و 
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 :ای گفتبزرگی توی لبش بود با لحن پیروزمندانه

 هنوزم منتظر تالیا هستی بیاد نجاتت بده؟ -

 ,:با صدای بلندی قهقه زد و گفت

هاش رو از حدقه بیرون از قضا چند دقیقه پیش که داشتم چشم -

 .زدمی صدا آوردم اونم داشت تو رومی

باز کرد و چشم قرمز رنگ خونی تالیا که اش رو دستش رو مشت کرده

کف دستش بود رو نشونم داد از شدت ناراحتی ترس جیغ کشیدم. این 

های سبز درشتی داشت. از دیدنش خودش بود چشم تالیا بود اون چشم

هام رو ببندم و بهش خیره تونستم چشمآنقدر بد ترسیده بودم که نمی

 .نشم

های زد. صدای خندهابی قهقه میبرد حسعاشیه که از درد من لذت می

 .خراش بودپیچید و حسابی دلاش توی فضا میکر کننده

شه. وای خدا چه بالیی داره سرمون میاد از شدت چرا داره این طوری می

تالیا چه گناهی کرده بود. که این بال سرش اومد. آنقدر توی دستش 

ی هافشرد که سفیدی چشمش ترکید و دستش پر از خون و لکه

 .کوچیک سفید شده بود

از ترس زبونم بند اومده بود فقط و فقط به دستش خیره شده بودم از 

های اشک با سرعت باالیی از . دانهریختملرزید و اشک میترس بدنم می

 .شدنداومدند و روی صورتم سرازیر میچشمم بیرون می
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برداشت و با بعدش یه سوزن بزرگ از سینی وسایل که کنارش بود رو 

انگشت اشاره و شصت اون یکی دستش چشم راستم رو نگهداشت و 

 .نذاشت چشمم رو ببندم

 :بعدش با لحن سردی گفت

 . اون خوشگل نیست هات مثل چشمبا اینکه چشم -

 :از ترس جیغ کشیدم و گفتم

 ...کنم این کار رو باهامعاشیه التماست می -

ه کنه اون سوزن بزرگ رو داخل هام توجکه به حرفاما اون بدون این

 جیغ یک درد  چشمم فرو برد. و در جا یک چشمم کور شد. از شدت

 .کشیدم بلندی

دردش وحشتناک بود و تا انتهای جمجمه و استخونم هسش کردم. تمام 

 .کشیددور چشمم از شدت درد تیر می

، از شدت درد در همین لحظه درد بدی توی کف دست راستم پیچید

هام باز شده و همزمان صدای جیغ ره کشیدم. یهو دیدم دستجیغ دوبا

اومد و از شدت درد عاشیه بلند شد؛ از شکمش خون سیاهی بیرون می

 .خم شده بود

تونستم چیزی رو طور که مات و مبهوت بهش خیره شده بودم نمیهمون

بینم رو هضم کنم و از شدت درد روی زمین گیر افتاده بودم که می

که بازم درد بدی توی کف دست چپم پیچید و  فرار کنم دونستمنمی
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بعدش صدای عاشیه که حسابی کلفت و عوض شده بود رو شنیدم که با 

 :زدعصبانیت داد می

 !ذارم فرار کنینمی -

بعدش همه جا سیاه شد. مدتی بعد با شنیدن صدای باز و بسته شدن در 

 .از خواب بیدار شدم

کشیده بودم بلند شدم و نشستم و کمی روی زمین سرد و سفتی دراز 

که چطور به کمرم رو مالش دادم. خیلی گیج سردرگم بودم هیچی از این

رو سفید طوالنی بودم که پر از در اومد. توی یه راهجا اومدم یادم نمیاین

های چند شون به انگلیسی شمارههای آهنین سبز رنگ بود و روی همه

 .رقمی نوشته شده بود

جا کجاست و چطور ازش سر در آوردم برای همین دونستم اینیاصال نم

حسابی کالفه شده بودم. از روی زمین بلند شدم و شروع به قدم زدن 

تونم کسی رو پیدا کنم و جا کجاست و میخواستم بفهمم اینکردم. می

 .ازش کمک بخوام

  .کردمبا تعجب به اون درها نگاه می

طور که داشتم دونستم کجا دیدم. هموننمیبرام خیلی آشنا بودند اما 

 .زدم یهو درد بدی توی سرم پیچیدقدم می

از شدت درد آخی گفتم و هر دو دستم رو دور بر سرم گذاشتم و خم 

هام رو بستم یهو هر چی که توی سرد خونه دیدم شدم و همین که چشم
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 .جلوی چشمم نقش بست

که حالم بد شد و توی  دونم چطور شدهمه چی یادم اومد من یهو نمی

عاشیه بهوش اومدم و بعدش اون  خونه لوکا غش کردم و توی سرد خونه

 .چشمم از سر جاش رو در آورد

هام کشیدم و هیچ دردی و هیچ جای هام رو روی چشمبا ترس دست

هام سر جاش بود. پس اینی که دیده بودم کردم چشمخالی احساس نمی

 .شه چون من درد رو حس کردمچی بود؟ عمرا اون یه خواب با

 :از شدت کالفگی روی زمین نشستم و داد زدم

 .وای خدا دارم دیوونه میشم -

 .آروم باز بشه -توی این فکرا بودم که یکی از درها شروع کرد که آروم

قیژ از روی زمین بلند شدم و به سمت صدا  -با شنیدن صدای قیژ

پیچیده بود و داشت روی اعصابم برگشتم. صدای آهن زنگ زده توی فضا 

کنه اما رفت. دلم می خواست بدونم چی داره اون در رو باز میراه می

 .جرعت نزدیک شدن بهش رو نداشتم حس بدی به اون در داشتم

از الی اون در باز شده یه مرد قد بلند بیرون اومد که یک لباس 

 .تیمارستانی سفید تنش بود و پشتش به من بود

 :ی لرزون و ترسیده بهش نزدیک شدم و گفتمبا قدم ها

 ...ببخشید آقا شم -

 :نذاشت حرفم رو ادامه بدم و با طعنه گفت
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 چی رو ببخشم؟ این رو که زدی من رو کشتی؟ هان؟ -

آشام طرفم اصال حال و حوصله این حرف رو که زد فهمیدم با یه خون

ا دست جنگیدن نداشتم چون هیچ سالحی نداشتم و کشتن خون آشام ب

 .خالی برام امکان پذیر نبود

به سمتم برگشت و با دیدنش حسابی تعجب کردم. این اولین خون 

 .کردجا چی کار میآشامی بود که من کشته بودمش. اما اون این این

 نمی فکر هیچی به. گذاشتم فرار به پا سرعت تمام با و حرفی هیچبدون 

 شدممی درگیر باهاش اگه دونستم می کنم فرار خواستممی فقط کردم

 .مردممی قطعا

های گوش خراش کر کننده اون توی فضا پیچید که داشت صدای خنده

جا درست نبود و واقعا ترسیده بودم هیچی این خندید.به ترسو بودنم می

 .کاری شدهام و مغزم دستزدم حافظهحدس می

هام پر چشم ترسیدم.من درست توی دو قدمی مرگ بودم و خیلی می

هام رو نگه اشک شده بود و آماده سرازیر شدن بود ولی به زور اشک

لرزید و سردی زمینی که زیر پام بود تا انتهای داشته بودم پاهام می

 .کردم اما قصد تسلیم شدن نداشتماستخونم حس می

کردم اون خیلی نزدیک شده حضورش رو درست پشت سرم حس می

دونستم کارم تمومه که یهو م سرازیر شد میهابود. از شدت ترس اشک

 .زیر پام خالی شد
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روی زمین صحیح و سالم بدون هیچ شکستگی روی پاهام به آرومی فرود 

 .اومدم

با دیدن جئون که درست رو به روی من ایستاده بود از شدت خوشحالی 

خودم رو توی بغلش انداختم و گریه کردم. اون دوباره فرشته نجاتم شده 

حس خوبی نسبت بهش داشتم مطمئن بودم اومده بود بازم نجاتم  بود.

 .بده

های اون خودش رو از من جدا کرد نگاهی به چهره اون انداختم چشم

 .کردای رنگش آرامش رو بهم تزریق میدرشت قهوه

 :با دستاش بازوهام رو گرفت و با لحنی نگران گفت

 .زنم گوش کنهایی که میآلما خوب به حرف -

جا االن ناخودآگاه تو هست. هر چی تو توسط هالوم تسخیر شدی و این

دیدی کابوسی بود که هالوم برات ساخته بود. بعدش یه در سمت 

 :مون ظاهر شد و جئون بهش اشاره کرد و گفتچپ

کنی گذره و هر ترسی که حس میجاست و هر دقیقه که میهالوم اون -

فی قدرت پیدا کنه به هیچکس رحم ده. اگه به اندازه کابهش انرژی می

 .شهکنه و با کمک جسمت تبدیل به ماشین کشتار مینمی

های چوبی که بهش زدم ضعیف شده و االن البته االن به خاطر میخ

بهترین موقعیت هست که بکشیش. البته یادت نره این وضعش موقتی 

 .هست ممکنه دوباره قوی بشه
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چوبی که روی هوا ظاهر شده بود نگاهی به در نسبتا بزرگ و سبز رنگ 

. که چه چیزی پشت در هست ترسم چند برابر شدانداختم. با فکر این

تر بود ترسیدم اون برام بیشتر از هر چیزی وحشتناکخیلی ازش می

 . آوردحتی فکر کردن هم دست و پاهام رو به لرزه در می

 :با صدای لرزیده گفتم 

 تو هم میای درسته؟ -

 :داون جواب دا

 .تونم باهاش بجنگم اون تو رو تسخیر کردهنه من نمی -

با شنیدن این حرف پاهام سست شد و روی زمین به زانو افتادم. همون 

های خیس و با لحنی ملتمسانه طور که دستش رو گرفته بودم با چشم

 :گفتم

 .تونم باهاش رو به رو بشمترسم نمیمن ازش می -

ام جاری شد با همون لحن ادامه ههمون طور که حرف میزدم اشک

 :دادم

  .خوام بمیرم و اون رو نبینمترسم میازش می - 

 .هق افتادم -هام شدت گرفت به هقاشک

 :روی زمین نشست و گفت

ره برو زودتر تا وقتی خودت به ذهن آلما فرصتت داره از دست می -

تونی بهش خودت تسلط داری باهاش بجنگ اگه شکستش بدی می
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 .دستور بدی که از بدنت خارج بشه

های صورتم رو پاک کرد و کمی از موهای جلوی صورتم که حسابی اشک

حنی دلگرم توی این مدت بلند شده بود رو کنار زد و پشت گوشم زد با ل

 :کننده گفت

شه و هر سالحی ببین تو االن به هرچی فکر کنی جلوت ظاهر می -

 .بخوای می تونی ازش استفاده کنی این موقعیت رو از دست نده

 :با گریه جواب دادم

 ...تونم من خیلی ضعیفم ازنه نمی -نه -

 .موندچرخید حرفم توی دهنم با شنیدن صدای تالیا که توی ذهنم می

شنوی بلند شو و بجنگ تو قوی شنوی؟ اگه میآلما, آلما، صدام رو می -

هستی و می تونی اون رو شکست بدی. به قدرتت ایمان داشته باش تو 

قدرتمندی تو فوق العاده هستی. به خاطر من از روی زمین بلند شو و 

 .هاستتر از این حرفبجنگ اون خیلی ضعیف

ام بند اومد. صدای مخملی و دخترانه اون هبا شنیدن صداش اشک چشم

 من. بود همون داشتم نیاز که چیزی تنها   کرد، انگارقلبم رو آروم می

 اون هایحرف شدم بلند زمین روی از. بزارم تنها رو دوستم و بمیرم نباید

برای زنده موندن  دلیل یه ترمهم اون از و بود داده نفس به اعتماد بهم

 .پیدا کرده بودم

کردم. از روی زمین بلند شدم باید به خاطر اون هم که شده تالشم رو می
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 :هام رو پاک کردم و گفتماشک

 .دممن اون رو هر طور که شده شکست می -

 :جئون لبخندی از روی رضایت زد و گفت

 .عالیه من اون بیرون منتظرتم -

ز شدنم مطمئن نبودم ولی از احساسی که به دوباره بغلش کردم. از پیرو 

 .جئون داشتم اطمینان داشتم ولی برای زبون آوردنش مطمئن نبودم

خیالش هنوز بیشتر از چند روز نگذشته که من باهاش آشنا بهتره فعال بی

 .ایبشم. االن باید همه تمرکزم روی نبردم باشه، نه چیز دیگه

 . میرمممنون که کمکم کردی بقیه رو خودم  -

 :جئون با لحن سردی گفت

 .باشه اون بیرون منتظرم -

بعدش پشتش رو به من کرد و خواست بره یهو دوباره به سمت من 

 :چرخید و گفت

اگه بیرون انداختیش یه در توی ذهنت تصور و به خودت تلقین این در  -

 .تونی ازش بیرون بیاییخروجیه بعدش می

هام رو بستم یکم خالقیت به خرج چشممن به یک باشه بسنده کردم. 

کردم ممکنه توی دنیا باشه رو توی دادم و قوی ترین سالحی که فکر می

 .دستم تجسم کردم

با باز کردن چشمم دیدم پتک ثور)ثور: خدای رعد در اساطیر 
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اسکاندیناوی که در سری فیلم های انتقام جویان هم ظاهر شد اون به 

رو زد و هرکسی که لیاقتش بیرون می خاطر پتکش که ازش رعد و برق

 داشته باشه می تونه بلندش کنه معروف بود(

چرخوندم و کار کردن با با دیدنش لبخندی زدم توی دستم به راحتی می

 .اون برام خیلی راحت بود

خوره. به سمت در رفتم و های تخیلی به درد میجاست که فیلماین

 .ن چرخوندم و اون در رو باز کردماش رو گرفتم و به سمت پاییدستگیره

وارد یه جای عجیب و غریب شدم. زمینش صاف و خاکی بود هیچ دیوار 

یا سقفی وجود نداشت و همه جا سیاه بود ولی در حدی تاریک نبود که 

من جایی رو نبینم کمی چشم چرخوندم و هالوم رو که خودش رو به 

 .شکل عاشیه در آورده بود رو دیدم

ته بود و لباس سبز رنگ کالبد شکافی پوشیده بود. رد روی زمین نشس

خون سیاهش توی شکمش و لباسش مونده بود. نمی دونم جئون چی 

 .کار کرده بود ولی به اون صدمه زده بود

 :با لحن آروم و سرد که از هر لحن خشنم بدتر بود گفتم

  

 .بیرونکنم که از بدنم با زبون خوش بری هالوم بهت توصیه می -

  

 :هالوم خندید و با لحن شادی گفت

های چوبی از بین عمرا بیرون برم. بیست دقیقه بعد دوباره اثر اون میخ -
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گیرم و هیچ کاری ازت بر نمیاد ره و من دوباره قدرتم رو به دست میمی

 .گیرمدوباره من کنترلت رو به دست می

پنهان کنم  خندی بهش زدم تا عصبیش کنم و ترسم رو ازشیه نیش

 :بعدش با لحن مغروری گفتم

 .باشه، خودت خواستی -

طور پتکم رو باالی سرم بردم و بعدش محکم روی زمین کوبیدمش همون

که انتظار داشتم از پتک برق بیرون اومد روی زمین جریان یافت و برای 

مدتی کوتاه زمین روشن شد و در کمتر از چند ثانیه خودش رو به هالوم 

 .رسوند

ین که برق هایی که من فرستاده بودم به هالوم خورد. اون دچار برق هم

گرفتگی شدیدی شد و بدنش به شدت لرزید و صدای جیغش بلند شد و 

 .بعدش روی زمین افتاد

داد برق به تمام بدنش نفوذ کرده شد و این نشون میدود ازش بلند می

 .بود و حسابی دچار برق گرفتگی شده بود

 -دیدن صورت سیاه برق گرفته و موهای تیغ با شد بلند زمین  از روی

ام رو کنترل کنم. با صدای بلندی شروع به تیغی اون دیگه نتونستم خنده

 .خندیدن کردم وضع و اوضاعش خیلی داغون شده بود

هاش رو مشت کرده و کنه و دستیهو دیدم با عصبانیت داره بهم نگاه می

 .میشههای بلند داره بهم نزدیک با قدم
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زود خودم رو جمع کردم و پتکم رو به سمتش پرت کردم دستش رو جلو 

آورد و خواست اون رو بگیره اما خبر نداشت هر کسی که الیق بلند 

هم اجرا تونه بلندش کنه و این قانون توی ذهن منکردن نباشه نمی

 .شدمی

 .پتک به دست و صورتش برخورد کرد و اون رو به زمین زد 

ی ضعیف شده و با تمام سرعت به سمتش دویدم پتک رو از هالوم حساب

که بهش مهلت بدم روی زمین برداشتم و با تمام سرعت و بدون این

. صدای اش کوبیدمدوباره پتکم رو پر از برق کردم و محکم به سینه

هاش بلند شد و همه جا پر از خون سیاهش شد و شکستن استخوان

 .شدزمان صدای جیغ کشیدنش بلند هم

و این ضربه آخر حسابی کارش رو  کردمعلوم بود که خیلی درد می

 :ساخته بود. با لبخندی که روی لبم بود با خوشحالی بهش گفتم

 .خوای بخوریری یا یکی دیگه هم میمی -

 :هالوم با صدای گرفته که به خاطر درد بود گفت

 .گردم و دفعه بعد من شکستت میدمرم ولی باز بر میمی -

عدش غیب شد. از شدت خوشحالی یه جیغی کشیدم و باال پایین پریدم. ب

هام رو بستم و یه در نباید زیاد وقت تلف کنم تالیا منتظرم هست. چشم

ی قرمز بزرگ باشه توی ذهنم کیوت صورتی رنگ که روش یه پروانه

تصور کردم. وقتی باز کردم اون دری که مد نظرم بود جلوم سبز شد. 
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دستگیره صورتیش که یه پاپیون قرمز روش بود رو  دستم رو روی

 .گذاشتم و در رو باز کردم

 شنیدن با دقیقه چند بعداز  همین که در باز شد همه جا سیاه شد.

 دو هر کف توی شدیدی درد. اومدم خودم به نفر یه وارزمزمه صدای

 ناله یک شدت از کردم باز رو چشمم که همین کردممی حس دستم

 .در هم پیچید صورتم و کردم ضعیفی

های دستم رو تونستم انگشتهام رو نزدیک شکمم بردم. اصالً نمیدست

کرد. دلم حرکت بدم خیلی درد داشت و کل استخون دستم درد می

خواست دستم قطع بشه و از دردش خالص بشم. انتظار نداشتم می

نشسته دستم این طوری بد درد کنه. در همین وضعیت تالیا که کنارم 

 :بود با لحن نگرانی پرسید

 .کنهآلما حالت خوبه کجات درد می -

هام زیر گریه خواست از شدت درد دستهام و پر اشک بود دلم میچشم

 :بزنم با صدای گرفته گفتم

 .کنه چه بالیی سرشون اومدههام درد میدست -

 :جئون دست راستم رو گرفت و گفت

 .شیتحمل کن ازش خالص میدردش ممکنه بیشتر باشه ولی  -

بعدش یه چیزی مثل میخ از دستم بیرون کشید. دردش به شدت جیغم 

. تا به خودم بیام سریع اون هام از شدت درد جاری شدبلند شد و اشک
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هام جاری شده یکی میخ دیگه رو از دستم بیرون کشیدن. خون از دست

. شدیداً احساس خستگی و بود تالیا کمکم کرد از روی تخت بلند بشم

 .داشتمهام رو بر میبدنم داشتم به زور قدمکوفتگی توی 

هام رو جا توی روشویی خون دستبا اون حال به دستشویی رفتم و اون

داشته بودم و همش هام به زور باز نگه. از شدت خستگی چشمشست

 .اومدخوابم می

همون جا جئون یه مرحمی سبز رنگی روی دست چپم گذاشت و همین 

ی دست راستم حس کردم کمی از دردش کم که خنکی اون مرحم رو رو

 .شد

بعدش مرحم رو توی اون یکی دستم گذاشت و درد اونم کمی فروکش 

 .کرد و باندل رو دورش پیچید ولی هنوز دردش خیلی عمیق و بیشتر بود

جا بیرون بیام و پله تالیا کمک کرد و دستم رو گرفت و کمک کرد از اون

اق برد و روی تخت گذاشت و همین که ها رو باال برم. من رو به یه ات

 .که درد دستم مزاحمم بشه خوابم بردسرم روی تخت افتاد بدون این

 تالیا

اومد آلما خیلی سریع خوابش برده بود. از شدت نگرانی خوابم نمی

کنارش نشستم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم دمای بدنش خوب 

 کهاین  ورتش برگشته بود. ازبود. بعد از چند روز باالخره رنگ و رو به ص

 پیش دقیقه چند تا. بودم خوشحال خیلی بود شده خوب حالش دوباره

 نجاتش دوباره جئون اما. بودم شده امید نا موندنش زنده از لحظه یه واقعاً
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 .داد

ایش کشیدم که حسابی توی این مدت بلند آروم دستی روی موهای قهوه

کرد و بیشتر مواقع کوتاه نگهشون بلند نمیشده بود اون زیاد موهاش رو 

 بخشیده خاصی معصومیت اشچهره به کرده بلندش داشت االن کهمی

 .بود

  

 جئون -همزمان

تونستم از فکر کردن به چهره آلما بیرون بیام. اون برام خیلی آشنا نمی

دونستم که اون رو کجا دیده بودم. روی تخت دراز کشیده بود ولی نمی

 .آوردم تا بفهمم اون کیهام فشار میه حافظهبودم و ب

گویی بود از یه طرفی هم نگران واکنش لوکا بودم. اون خیلی عاشق پیش

کرد خیلی دوست داشت و برای به دست آوردن این قدرت روزشماری می

آینده رو بدونه و براش کلی تالش کرد که از طریق تمرین و مراقبه بتونه 

نتیجه موند چون اون قفل پیشگویی رو به دست بیاره ولی بیاین قدرت 

 .شده تا با عالم ماورا ارتباط برقرار نکنه

 نگران که شده باعث این و کنهنمی بیان لوکا احساساتش رو هیچ وقت

 واقع در. بکشه رو من بخواد و کنه حسودی بهم اون که باشم روزی

 .ترسیدممی اون نبود و تنهایی از مرگ از بیشتر

که این خواست بمیرم ولی تنها نباشم. مطمئنم اون به خاطر ایندلم می

قدرت که حق اون بود بهش نرسیده و به من رسیده برای همین خیلی 
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 .ناراحت هست ولی به روی خودش نمیاره

اومد از روی تخت بلند شدم و به سمت کمد خواب اصال به چشمم نمی

 .بود رفتمام که رو به روی تختم چوبی

کشوی اولش رو به سمت بیرون کشیدم یه دفتر سیمی صد برگ که یک 

روش طرح ساده نارنجی رنگی بود رو برداشتم. وقتی متوجه رویای 

زدم شاید با ام شدم همه اونا رو توی دفتر نوشتم. حدس میصادقه

 .خوندنش چیزی به ذهنم بیاد

های لیگ ج بازیصفحات اول چیزهای مهمی نبودن فقط در مورد نتای

اروپا و بقیه کشورها بود حیف که اون موقع دیر فهمیدم و اگر نه 

 .تونستم از طریق این پیشگویی پول خوبی به جیب بزنممی

. ای شدمصفحات مربوط به فوتبال رو سریعا کنار زدم وارد بخش دیگه

های توش بیشتر در مورد جنگ بین روسیه و اوکراین بود و نشست

ها رو دیدم دیگه واقعا به خودم المللی بود وقتی این پیشگوییمعروف بین

 .ایمان آوردم

طور که روی تختم مشغول خوندن دفترم بودم در باز شد و لوکا همون

 .وارد اتاق شد

 :از روی تخت بلند شدم و به سمتش رفتم و گفتم

 لوکا مشکلی پیش اومده؟ -

 :لوکا با لحن عصبی گفت
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که من ها به تو رسید. درحالیین قدرت بعداز سالدونم چرا ولی انمی -

 .فرزند اولم

 :بعدش یه لبخند فیکی زد و گفت

خیال سن و سال من خودم رو سرگرم تجارت کردم. شاید اگه اصال بی -

 .بدم تونستم به کارم ادامهرسید نمیاین قدرت بهم می

 :با لحنی ناراحت گفتم

موضوع ندونی این به نفع تو  بهتره فراموشش کنی و هیچی از این -

 .هست

 .بدون هیچ حرفی از اتاقم بیرون رفت

 فردا صبح

هام رو باز کردم های دخترانه از خواب بیدار شدم. چشمبا صدای خنده

 .همون طور که دفترم رو بغل کرده بودم خوابم گرفته بود

که به خواب چون دیر خوابیده بودم هنوز احساس خستگی داشتم با این

تونستم بخوابم برای همین قید خواب رو نیاز داشتم ولی با این صدا نمی

مالیدم به هام رو میطور که چشمزدم و از تختم پایین اومدم. همون

 .سمت آشپزخونه رفتم

پخت و تالیا هم کنارش وایساده بود و آلما هم می لوکا داشت پنکیک

شاد و شنگول روی میز ناهارخوری نشسته بود هر سه تاشون خیلی 

 .بودن
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 :لوکا با دیدن من لبخندی زد گفت

قدر زود از خواب بیدار به صبح بخیر روباه تنبل؛ انتظار نداشتم این -

 .بشی

 آوردمی میز سمت به رو پنکیک پر تابه ماهی که بعدش همون طور

 :گفت سرخوش لحن همون با

 .بیا خوب موقعی اومدی ببین چی پختم -

 .رو به روی لوکا نشستم آلما کنار حرفی بدون هیچ

 :گفتم آلودی خواب لحن با بشه خنک هاپنکیک بودم منتظر طور همون

یه وقت دیرت نشه چند روزی نرفتی سر کار ممکنه بازم مشکالتی  -

 .توی شرکت پیش بیاد

 :این رو که گفتم تالیا حسابی تعجب کرد و گفت

 .شرکت؟ مگه شما هم شرکت دارید -

 :وشی گفتلوکا با لحن سرخ

ما روباها هم خرج داریم برای همین یه شرکت پوشاک تاسیس کردم.  -

 .جاساعت نه میرم اون

 :تالیا با لحن نگرانی گفت

 کنه؟جا کسی بهت شک نمیاون -

 :لوکا با اعتماد به نفس گفت

 .نه بابا خیالت راحت -
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بدون هیچ های سفت و یخ زده رو یهو با دیدن آلما که داشت با چاقو کره

 .داد. حسابی تعجب کردممشکلی با دست.های باند پیچی شده برش می

هاش به شدت زخمی شده ها خیلی عمیق بودند و دیشب دستاون میخ

که اون مرحم خیلی قوی بود ولی در بود و خونریزی بدی داشت با این

 . حدی نبود که یه شبه همچین اثری بذاره

عا چطور همچین زخمی آنقدر سریع هام ناخودآگاه گرد شد واقچشم

کردم چاقو رو ازش بگیرم و با لحن خوب شده همون طور سعی می

 :نگرانی گفتم

 .کنه بزار من کمکت کنمآلما دستت درد می -

سردی با خون آلما دستش رو کنار کشید چاقو رو از دستش نتونم بگیرم

  :شد گفتای از درد دیده نمیو با لحنی که نشانه

 .شنهای من خیلی زود خوب میس جئون زخمنتر -

 :تالیا هم در تأیید حرفش گفت

 .آلما رو دست کم نگیر اون خیلی قویه -

 :بعدش لحنش کمی آروم شد و با ناراحتی گفت

 تونم چیزی بهت بگم؟لوکا می -

 :لوکا با همون دهن پر گفت

 .اره بگو راحت باش -

کشید و با تالیا همون طور که سرش رو پایین انداخته بود و خجالت می
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 :کرد گفتهای دستش بازی میانگشت

 .گردونمشه یکم بهم پول بدی بعدا بهت بر میمی -

 :های که داخل دهنش بود رو قورت داد و گفتلوکا پنکیک

 .ها همچین حرفی نیستگردونم بین دوستیعنی چی بر می -

 :همون لحن قبلی گفتتالیا با 

 ...اما آخه -

 :لوکا حرفش رو قطع کرد و گفت

اما نداریم تو جونم رو بدون هیچ منتی نجات دادی و ازم مراقبت  -

 .کردی تا خوب بشم

بعدش لوکا از آشپزخونه بیرون رفت و بعداز چند دقیقه مقداری زیادی 

 :پول آورد و به تالیا داد و گفت

 .هرچی دوست داری بخرها بیا با این -

 :تالیا از خجالت سرخ شده بود و گفت

 .کنمبه هر حال برات جبران می -

آلما و تالیا اولین دخترایی بودن که بهش نزدیک شده بودند اون  

ها هویت کرد چون می ترسید اونوقت به هیچ دختری اعتماد نمیهیچ

 .واقعیش رو لو بدن اما قضیه این دو نفر فرق داشت

دونستم که ناراحت ا روی این دخترا تعصب خیلی زیادی داشت میلوک

خواد خواست خودش رو جلوی اونا ناراحت نشون بده میهست اما نمی
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وانمود کنه قوی و خوشحال هستش. توی همین یکی دو روز خوب 

 .نشون داده بود که اون دو نفر وارد خط قرمزش شده بودند

تونند لوکا رو از ها میه اوناز یه طرف به نظرم خیلی خوب بود ک

هاش دور کنند و نذارند لوکا زیاد غصه نداشتن قدرت پیشگویی ناراحتی

 .رو بخوره. شاید اونا برای همین توی سرنوشت لوکا دیده شدن

 .ها اومدن تا قلب لوکا رو آروم کننداون

 .ها ما رو نفروشناز طرفی هم نگرانشون هستم یه وقت این

و قاچاقچی های زیادی وجود دارند که بخاطر به سازمان های سری 

 .دست آوردن ما ممکنه دست به هرکاری بزنند

 .که قدرت زیادی داریم اما نکته ضعفی هم داریمبا این

گفت مردها از درون سرد هستند این سردی ادامه پیدا بابا همیشه می

 .کنه ممکنه در آینده غم و غصه و تنهایی به بار بیاره

کنه و گرما بخش زمین هستند و سردی قلب مرد رو گرم میها هم زن

 .رسندزن و مرد این طوری به تکامل می

ها هم گرما بخش زمین هستند و سردی قلب مرد رو گرم اما گاها زن

 .رسندکنه و زن و مرد این طوری به تکامل میمی

ا زنند باید مراقب اونهایی هستند که کل وجود رو آتیش میاما گاها زن

 .هم باشیم

 .ها داداشم رو آتیش بزنن. باید حواسم رو جمع کنمترسم اونمی
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 :ها خنک بشه با لحن خواب آلودی گفتمهمون طور منتظر بودم پنکیک

یه وقت دیرت نشه چند روزی نرفتی سر کار ممکنه بازم مشکالتی  -

 .توی شرکت پیش بیاد

 :این رو که گفتم تالیا حسابی تعجب کرد و گفت

 .شرکت؟ مگه شما هم شرکت دارید -

 :لوکا با لحن سرخوشی گفت

ما روباها هم خرج داریم برای همین یه شرکت پوشاک تاسیس کردم.  -

 .جاساعت نه میرم اون

 :تالیا با لحن نگرانی گفت

 .کنهجا کسی بهت شک نمیاون -

 :لوکا با اعتماد به نفس گفت

 .نه بابا خیالت راحت -

های سفت و یخ زده رو بدون هیچ آلما که داشت با چاقو کرهیهو با دیدن 

 .داد. حسابی تعجب کردممشکلی با دستای باند پیچی شده برش می

هاش به شدت زخمی شده ها خیلی عمیق بودند و دیشب دستاون میخ

که اون مرحم خیلی قوی بود ولی در بود و خونریزی بدی داشت با این

 .ن اثری بذارهحدی نبود که یه شبه همچی

قدر سریع طور همچین زخمی آنهام ناخودآگاه گرد شد. واقعاٌ چهچشم

کردم چاقو رو ازش بگیرم و با لحن طور سعی میخوب شده؟ همون
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 :نگرانی گفتم

 .کنه، بذار من کمکت کنمآلما دستت درد می -

سردی با خون آلما دستش رو کنار کشید چاقو رو از دستش نتونم بگیرم

  :شد گفتای از درد دیده نمیا لحنی که نشانهو ب

 .های من خیلی زود خوب میشننترس جئون زخم -

 :تالیا هم در تأیید حرفش گفت

 .آلما رو دست کم نگیر، اون خیلی قویه -

 :بعدش لحنش کمی آروم شد و با ناراحتی گفت

 تونم چیزی بهت بگم؟لوکا می -

 :لوکا با همون دهن پر گفت

 .،راحت باشآره بگو، -

کشید و با طور که سرش رو پایین انداخته بود و خجالت میتالیا همون

 :کرد، گفتهای دستش بازی میانگشت

 .گردونممیشه یکم بهم پول بدی، بعداً بهت بر می -

 :های که داخل دهنش بود رو قورت داد و گفتلوکا پنکیک

 .ستها همچین حرفی نیگردونم بین دوستیعنی چی بر می -

 :تالیا با همون لحن قبلی گفت

 . ...اما آخه -

 :لوکا حرفش رو قطع کرد و گفت
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اما نداریم. تو جونم رو بدون هیچ منتی نجات دادی و ازم مراقبت  -

 .کردی تا خوب بشم

بعدش لوکا از آشپزخونه بیرون رفت و بعداز چند دقیقه مقداری زیادی 

 :پول آورد و به تالیا داد و گفت

 .ها هرچی دوست داری بخربیا با این -

 :تالیا از خجالت سرخ شده بود و گفت

 .کنمبه هر حال برات جبران می -

آلما و تالیا اولین دخترهایی بودن که بهش نزدیک شده بودند اون  

ها هویت ترسید اونکرد؛ چون میوقت به هیچ دختری اعتماد نمیهیچ

 .و نفر فرق داشتاش رو لو بدن؛ اما قضیه این دواقعی

دونستم که ناراحت لوکا روی این دخترها تعصب خیلی زیادی داشت. می

ها ناراحت نشون خواست خودش رو جلوی اونهست؛ اما نمی

 دو یکی همین توی. هستش خوشحال و قوی کنه وانمود خوادمی  بده.

 از. بودن شده قرمزش خط وارد نفر دو اون که بود داده نشون خوب روز

تونن لوکا رو از ها میناو که بود خوب خیلی نظرم به طرف یک

ی نداشتن قدرت پیشگویی هاش دور کنند و نذارن لوکا زیاد غصهناراحتی

 .ها برای همین توی سرنوشت لوکا دیده شدنرو بخوره. شاید اون

ها اومدن تا قلب لوکا رو آروم کنند. از طرفی هم نگرانشون هستم اون

های زیادی های سری و قاچاقچیا رو نفروشن. سازمانها میک وقت این
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وجود دارند که به خاطر به دست آوردن ما ممکنه دست به هرکاری 

ی ضعفی هم داریم. بابا که قدرت زیادی داریم؛ اما نکتهبزنن. با این

گفت مردها از درون سرد هستن. این سردی ادامه پیدا کنه، همیشه می

ها هم گرما بخش و تنهایی به بار بیاره. زن ممکنه در آینده غم و غصه

طوری به کنه و زن و مرد اینزمین هستن و سردی قلب مرد رو گرم می

زنن، هایی هستند که کل وجود رو آتیش میرسند. اما گاهاً زنتکامل می

ها داداشم رو آتیش بزنن. باید ترسم اونها هم باشیم. میباید مراقب اون

 .حواسم رو جمع کنم

  

اومد که امروز با کسی با شنیدن این حرف کمی مکث کردم. یادم نمی

قراری داشته باشم. به هر حال دستگیره در رو چرخوندم و وارد اتاق 

 .مدیریت شدم

های بزرگ رو به یه اتاق بزرگ مستطیل شکل که دو طرفش پنجره

ز های سیاه رنگ تزئین شده بود وسط اتاقم یک میبیرون بود و با پرده

و بزرگ سیاه رنگ که دو طرف میز حدود چهل صندلی سیاه رنگ بود 

کردم و اونا روی این رو برگزار می گاها با مدیران توی همین دفترم جلسه

 میز طرف یه و پروژکتور وسایل میز طرف یه و   نشستندها میصندلی

 .داشت قرار من رنگ ایسرمه صندلی و میز بزرگ

شد. یک دیده می هم ایسرمه از هاییرگه اما  سیاه بودزمین هم به رنگ 

مرد چهارشانه با شلوار لی خاکستری و پیرهن قرمز مشکی چهارخانه که 
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 .های مشکی نشسته بودپشتش به من بود و روی یکی از صندلی

 بلندی قد من مثل هماون  با شنیدن صدای در از روی صندلی بلند شد.

 همین برگشت من سمت به. بود ترورزیده خیلی من از عضالتش و داشت

 .که صورتش رو دیدم شناختمش

خواست من رو به تله بندازه که اگه تالیا خود پاشا بود کسی که یه بار می

های سفیدش رو نبود من مرده بودم. یک لبخندی زد و تمام دندون

 :نمایان کرد و گفت

 .و کاسبی داشته باشهشه یه قاتلی مثل تو یه همچین کار باورم نمی -

که چرا من اون قدرت رو پیشگویی و این دیروز حسابی به خاطر قضیه

ندارم یا شاید پسر بابام نیستم حسابی داغون بودم فقط کافی بود یه 

حرکت اضافی بکنه تا من رو وحشی بشم قید همه چیز رو بزنم و 

رو روی  ام بشم و همه عصبانیت و ناراحتیمخیال همه کار و کاسبیبی

اون خالی کنم درست همین جا دستم رو بکنم توی سینه اون و قلب 

 .رو از جا بکنم سیاهش

 :من با لحن سرد ولی بدون خشونت بهش گفتم

 .خوای؟ نگو که مثل قبل اومدی باهام معامله کنیچی می -

 :پاشا با همون لحن سرخوشش گفت

 .نه من اومدم بهت بگم به کیا پناه دادی -

رفت با لحن سرد و آرومی ن طور که داشت دور دفتر رژه میبعدش همو
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 :گفت

دوستش دارم و حاضرم جونم رو  آلما درسته برادرزاده منه و خیلی -

براش بدم اما اون دیگه همون آدم سابق نیست. اون توسط یه جونوری 

تر بشه با جسم آلما دست به بدترین خطرناک تسخیر شده که اگه قوی

 .زنهمیجنایت ها 

طور که با دستاش بهش تکیه داده بود ادامه کنارم میزم ایستاد و همون

 :داد

شناسی و فریب و تالیا از اون خطرناکتر هست تو اون رو خوب نمی -

 ...چهره معصومش رو خوردی و نمی دونی چقدر آدم بدی هست و

 هایی کهتونستم دیگه حرفخورد نمیدیگه حالم از چرندیاتش بهم می

زد رو تحمل کنم. اون دیگه پاش رو از گلیمش درازتر کرده بود و اون می

 .گفتداشت پشت کسی که نجاتم داده بود چرت و پرت می

به سمت میزم پا تند کردم و رو به روی اون وایسادم و دستم رو زیر 

 .گلوی اون گذاشتم و از روی زمین بلندش کردم

مون طور که با عصبانیت بهش با این کارم تونستم صداش رو خفه کنم.ه

 :خیره شده بودم با تمام خشم غریدم

 !دم جنایت و آدم بد یعنی چیهمین جا نشونت می -

بعدش اون رو محکم به سمت در پرت کردم. در چوبی شکست و پاشا 

های استوار و آروم به سمت خروجی رفتم و اون طرف در پرت شد. با قدم
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 .کنهها فرار میدیدم که اون داره به سمت پله

خون جلوی چشمم رو گرفته بود و بدجور عصبانی شده بودم به هیچی 

 .کردمجز کشتن اون فکر نمی

کردم تا برم بگیرمش اما یهو جئون از آسانسور بیرون اومد و  پا تند

 :طور که بغلم کرده بود و نمی ذاشت داد زدجلوی من رو گرفت و همون

گه.( هیونگ! )داداش بزرگ که پسر به پسر بزرگتر از خودش می -

 کنی؟حواست هست داری چی کار می

 :من با عصبانیت غریدم

که م. اون چطور جرعت کرده که بعداز اینولم کن من باید اون رو بکش -

 .خواسته من رو بکشه بیاد برام سخنرانی کنه

 :جئون با لحن آرومی گفت

جا موقعیت خوبی نیست بعدا حسابش رو ولش کن دیگه رفت این -

 .رسیم فعال یه مسئله مهم پیش اومده. باید باهات حرف بزنممی

و با جئون به دفترم  خیالش شدماون دیگه زیادی دور شده بود بی 

همون ها رو عقب دادم و روی اون نشستم وبرگشتم. روی یکی از صندلی

 :دادم گفتمطور که پیشونیم رو ماساژ می

 .خب چه مشکلی پیش اومده -

 :جئون یه لیوان آب سرد بهم داد گفت

 .اول یکم آب بخور بگم -
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صندلی که کنارم لیوان رو ازش گرفتم و کمی از اون نوشیدم. جئون اون 

 :بود عقب کشید و به سمت من چرخوند و روی اون نشست و گفت

  .که تو اون رو ببینی توی رویا دیدمفکر کنم من آلما رو قبل این -

هام گرد شد نگاهم رو از روی این رو که گفت حسابی تعجب کردم چشم

 :میز گرفتم و سرم رو به سمتش چرخوندم با لحن متعجبی پرسیدم

 عاً؟ مطمئنی خودش بود؟واق -

 :لحنش کمی آروم شد و گفت

ش بود. ولی دونم خودش بود یا نه اما خیلی بیش از حد شبیهنمی -

زاده های سبزی داشت و لباس دخترای اشرافموهاش نارنجی بود چشم

هاش بینیش فک زاویه اروپایی قدیم پوشیده بود. اما حالت صورتش چشم

 .ی شبیهش بودگونه ها قد و وزنش هر چی بگ

 :من با لحن سرخوشی گفتم

 . اش روخودشه تو آلما رو دیدی البته نه آینده اون بلکه گذشته -

 :بعدش نفسی گرفتم و با لحنی ناراحت ادامه دادم

 .دیدیادته بابام هم گاهی گذشته رو می -

 :جئون با طعنه گفت

نسان زنیم آلما یه اداداش حواست هست داریم در مورد چی حرف می -

 .ها مثل ما ابدی نیستندهست، نه یک گومهیو، آدم

 :هم با غرور در جوابش گفتممن
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درسته ابدی نیستند ولی قابلیت این رو دارن که تناسخ داشته باشند.  -

)تناسخ: یک عقیده که بنابر ان انسان بعداز مرگ روحش از جسمش 

 شود.(خارج و به یک بدن دیگر منتقل می

قبلی داشته و حتما توی زندگی یه آدم مهمی بوده که شاید آلما زندگی 

 .تو زندگی قبلی اون رو دیدی

 :بعدش ازش پرسیدم

 .کرددیگه چی یادت میاد آلما توی خوابت کار خاصی نمی -

 :جئون با هیجان زدگی گفت

 ...چرا اره اون رو دیدم -

 :بعدش لحنش رو آروم و جدی کرد و گفت

 .ولی جزییات برام خیلی واضح بودندکه کوتاه بود با این -

 :بعدش شروع به توضیح جزئیاتش کرد

یه شمعدان سه تایی توی دستش بود و با اون یکی دستش دامن بلند  -

 .اومدها پایین میسفید رنگش رو گرفته بود و از پله

اومد ترس توی صورتش حس آروم با ترس از پله ها پایین می -آروم

 شمع نور  نتونستم بفهمم چی دیده بود که ترسیده بود.. ولی کردممی

 نظر به نگران خیلی صورتش حالت و بود کرده روشن رو صورتش

 .کردمی نگاه خودش طرف دو به حال همین در بار چند و رسیدمی

 :من لحن سردی گفتم
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 .نفهمیدم اصال ولش کن شاید قضیه مهمی نباشه -

 :گفتجئون تسلطش رو از دست داد و 

 .نه موضوع مهمیه باید بفهمیم ممکنه بازم یه خطری تو راهه -

ای ندارد کردم به او بفهمونم جیغ و دادش فایدهمن همان طور سعی می

 :هایم انداختم با لحنی آرام گفتمنگاهی به انگشت

های پاییزه هم تو راهه من کلی باشه قضیه مهمه ولی قضیه جشنواره -

 .اری برو بیرونکار دارم اگه کاری ند

 :بیشتر غرید با عصبانیت

 ...وای لوکا چرا متوجه نیستی؟ هر کی توی زندگی قبلیش -

 :بعدش لحنش آروم شد و گفت

که ازم اصال ولش کن یادم رفته تو همون لوکایی هستی که با این -

 .تری ولی بابا تو رو به من سپردهبزرگ

حرفش رو نشنیده گرفتم خواد روی اعصابم راه بره ولی دونستم میمی

 .چون حوصله درگیری با این رو نداشتم

خودم به اندازه کافی درگیری زیادی با خودم داشتم. بعدش جئون بدون 

 .هیچ حرفی از دفترم بیرون رفت

ام که جئون رفت به کارمندهام دستور دادم کال دری که شکستهبعداز این

 .ده کنندرو از جا بکنند و یه در نو تا فردا برام آما

خواست ای با طراحان شرکتم برگزار کردم. دلم میچند دقیقه بعد جلسه
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خودم رو مثل همیشه غرق کار بکنم تا نتونم به مشکالتی که دارم فکر 

م طراحان هایحرف به دادنمی اجازه بهم افکارم تونستمکنم، اما نمی

 .گوش بدم

به خودم داشتم. به خودم بدجور شک کرده بودم. احساس بدی نسبت  

همه پسرا از لحاظ رفتار یا از لحاظ قیافه به پدرشون یا مادرشون شباهت 

 .دارند

من هیچی از مادرم ندارم که بگم به مامانم رفتم و هیچی هم اخالقش 

یادم نیست و از یه طرف دیگه نه از قیافه و نه از لحاظ رفتار شبیه بابام 

 .نیستم

 .ونا و بابام شبیه بودچهره جئون تا حدودی به مادرش ی

من به قول یونا پدرم مثل جئون احساساتی بود  اما من کال فرق داشتم

ام هم اصال تک دم و قیافهولی من سخت احساساتم رو جلو بقیه بروز می

 .شهو ناب هست توی کل کره همچین آدمی پیدا نمی

ای ام شبیه کرهمن واقعا چی هستم چرا این طوری شدم. در کل قیافه

 فرق کال من  های استخونیم؛های کشیده و گونهنیست. چشم

 .دارم اروپایی رگه یک من کنندمی فکر هاخیلی ها وقت بعضی  .داشتم

خواست فریاد بکشم سر درد بدی داشتم بغض گلوم رو گرفته بود دلم می

و گریه کنم و تحمل این جلسه رو نداشتم برای همین با لحن آروم و 

 :ای و بدون حسی گفتمشدهکنترل 



 

 

 WWW.98IA3.IR 302 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

ی جلسه رو فردا ام ادامهخیلی ممنون از توضیحاتتون من خیلی خسته -

 .کنیمساعت هشت برگزار می

طراحان شرکتم که شامل ده خانم جوان و دوازده آقای جوان بودند بدون 

هاشون بلند شدند و در مقابلم ای از صندلیهیچ پرسش و سوال اضافه

 .از اتاق بیرون رفتندتعظیم کردند و 

همین که همه اونا از اتاقم خارج شدند با کالفگی چنگی به دو طرف 

که درد بدی موهام زدم و بعدش سرم رو محکم به میز کوبیدم با این

 .کردمداشت اما بدتر از دردی نبود که توی قلبم احساس می

های تلمبار شده داخل چشمم رو بیرون ریختم. حالم طور اشکهمون

 .تونند توصیفش کنندخیلی داغون و خراب بود آنقدر بد که کلمات نمی

دونستم. به خاطر به دست نیاوردن گیج شده بودم هیچی از خودم نمی

زدم پسر قدرت بابام ناراحت نبودم از این ناراحت بودم که من حدس می

 .بابام نیستم

من نزدیک  ام رو عوض کنه اماام شاید این زندگیباید بفهمم واقعا کی

 .پانصد سال سن دارم کی از اون زمان زنده هست که بتونه جواب بده

 .نکنه تا ابد اسیر این شک و تردید بمونم

جا بیرون تونستم فضای خفقان و این اتاق رو تحمل کنم زود از اوننمی

 .زدم سوار آسانسور شدم و دکمه به طبقه منفی یک رو فشار دادم

همیشگی نواخته شد این دفعه دیگه  بازم همون آهنگ گوش خراش
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 .رفت و اصال اعصاب درست و حسابی نداشتمخیلی رو مخم رژه می

 .باالخره به طبقه منفی یک رسیدم

که ماشین های جا یک فضای تاریک و نسبتا خلوت داشت با ایناین

جا خیلی بیشتر از حد زیادی در ردیف ها پارک شده بودند اما فضای این

 .بود

وار ها و ستون حروف انگلیسی و عدد بین دو خط نوشته شده روی دی 

ها رو پیدا ها مشخص باشه و بتونیم جای ماشینبود تا جای پارک ماشین

 .کنیم

طبق معمول به سمت جای همیشگی ماشینم که رو به روی اولین ستون 

 .رفتم A1 که روش نوشته بود

جیبم بیرون  داشتم کلیدم رو ازهمین طور که به سمتش گام بر می

 .آوردم و دکمه باز شدن قفل ماشین رو زدم

در رو باز کردم و سوارش شدم. گاز دادم و راه افتادم. از این زیر زمین 

 .بیرون اومدم و بدون هدف شروع به رانندگی توی سئول کردم

دونستم کجا برم و از کی کمک بگیرم. مقصدی توی ذهنم نداشتم. نمی

ای هم که ذهنم کامال داشتم برای لحظهخیلی کالفه بودم و دوست 

  .خاموش بشه

 هام باهاش خاموش تمام درگیری

هان که از وسط سئول  بعداز چند ساعت رانندگی به کنار رودخونه
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 .گذشت رسیدممی

ماشین رو کنار پیاده رو پارک کردم. خورشید در حال غروب بود و 

 .وزیدو باد تندی می آسمون به رنگ طالیی بود و پر از ابرهای سیاه بود

 .به سمت رودخونه قدم برداشتم

هایی فلزی نسبتاً کوتاهی که برای حفاظت مردم کشیده بودند کنار نرده

ایستادم. ابر آسمون نه خیال باریدن داشت و نه رفتن فضای عجیبی 

 .داشت

شد. رودخونه هان مثل پر آب بود و صدای شرشر قدرتمندش شنیده می

نش یاد بابام افتادم چون اونم عاشق شنیدن شرشر آب ناخواسته با شنید

بود و بیشتر وقتش رو کنار آبشار صرف عبادت و مدیتیشن 

 .شد بیشتر ناراحتیم و پیچید گوشم توی صداش  کرد.می

. مهم نیست چه اسمی لوکا توی آینده هر اتفاقی بیوفته باز تو پسرمی -

اگه به مشکل بخوری بدون که ای داری باز من پدرتم داری یا چه چهره

  .تو تنها نیستی من پیشتم

 .هام سرازیر شدهام پر اشک شد و روی گونهچشم

 :نشیند با ناراحتی لب زدمدونستم اون صدام رو نمیمی

 اما من مطمئن نیستم که پسرت باشم. چرا من شبیهت نیستم -

 :بعدش با عصبانیت داد زدم

 .چرا میراثت بهم نرسید -
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هام شدت گرفت و روی زمین زانو زدم. شونه هام شروع به لرزیدن اشک

 .کردن. واقعا بهش نیاز داشتم که االن پیشم باشه

به یکی نیاز داشتم توضیح بده چرا من شایستگی دریافت این قدرت رو 

 .کردم یاد تالیا افتادمندارم. همون طور که گریه می

هایی داره برای دیدن یه قدرت توی ایران به گوشم خورده بود که تالیا

خواستند از این قدرتش توی انجام مراسم موجودات ماورایی که می

کشتن هالوم ازش استفاده کنند که کل مراسم خراب شد. ولی شاید 

  .خودش بتونه احضار روحی چیزی انجام بده

هام رو پاک کردم. مطمئن بودم اون روز تالیا شانسی من رو زود اشک

. این کار سرنوشت بود شاید اون اومده زندگیم کمک کنه. پیدا نکرد

سریعا سوار ماشینم شدم و گاز دادم بدون توجه به سرعت زیاد به سمت 

 .ام حرکت کردمخونه

تونستم امیدوار بودم دخترا االن به خونه برگشته باشند چون اصالً نمی

ا آروم بشم. باید منتظر اونا بمونم.واقعا به تالیا نیاز داشتم اون کمک کنه ت

 .فهمیدم من کی هستممی

 آلما

لباس جدیدی که خریده بودم رو تنم کرده بودم. یه پیرهن دخترونه 

های ریز صورتی بود رو با یه شلوار شیک گشاد سفید سفید که روش گل

 .پوشیده بودم
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موهای نسبتا بلندم رو از پشت بسته بودم. همون طور که توی آشپزخونه 

بودم و منتظر پخت دوبوکی بودم. خیلی دوست داشتم این غذای نشسته 

ای رو امتحان کنم و امیدوار بودم که جئون و لوکا از این غذا کره

 .خوششون بیاد

از یه طرف هم نگران آینده بودم از من به دو روباه اعتماد کرده بودم و 

 .ها هستماالن توی خونه اون

ات دادیم و اون کلی ازش مراقبت کرد درسته یه من تالیا بار لوکا رو نج

حالش خوب شد و بعدش جئون با نجات دادن من جبران کرد ولی از 

ها ذاتشون کنه از روباهای که همخون آدم بهش خیانت میتوی این زمانه

حقه بازی چه انتظاری باید داشته باشم. از روی صندلی ناهار بلند شدم و 

 .رداشتم و یه نگاهی به غذام انداختمبه سمت قابله رفتم در قابلمه رو ب

بوی قشنگ آرد برنج که خیلی اشتها آور بود رو احساس کردم من عاشق 

هام پخته بودند برای همین زیر اون رو بوی این غذا بودم. دوبوکی

 .خاموش کردم

و از آشپزخونه بیرون اومدم. تالیا روی مبل نشسته بود و داشت تلویزیون 

وز شلور گشاد خانگی ست سبز کمرنگ پوشیده بود کرد و یه بلنگاه می

تر هاش قشنگهاش بود و این باعث شده بود چشمکه شبیه رنگ چشم

از هر موقع به نظر بیان و یه بافتی از دو طرف موهاش زده بود و موهای 

 .بلوندش خیلی خوشگل شده بودند
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نز کردم خدا به طور رایگان لاز لحاظ خوشگلی خیلی بهش حسودی می

اش کار کرده ها روی چهرههاش و رنگ موهاش رو گذاشته بود سالچشم

هام رو بود اما برای خلق من یه ذره هم خالقیت خرج نداده. فقط چشم

سبز کرده بود و چندان روم کار نکرده بود و دماغ و لبم هم متوسط 

 .بودند

 :رفتم کنارش روی مبل دو نفره خاکستری رنگ نشستم و گفتم

 .اضرهشام ح -

که نگاهی بهم کرد بدون اینتالیا همون طور داشت اخبار رو گوش می

 :کنه گفت

 .دستت درد نکنه -

در همین لحظه صدای باز شدن در اومد، از روی مبل بلند شدم و به 

 .تا ببینم کیه سمت در رفتم

با دیدن جئون که خسته کوفته از بیرون زده بود ناخودآگاه لبخندی زدم 

دمش حس خوبی داشتم درست توی بدترین شرایط نجاتم دیوقتی می

شد دیدنش هم من رو آروم کنه با لحن داده بود و این باعث می

 :خوشحالی گفتم

 .خوای برات بیارمخوش اومدی جئون قهوه دم کردم می -

رفت پله و آشپزخونه میجئون همون طور که به سمت اتاقش که بین راه

 :گفت
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 .رو بیار به اتاقمشه یکیش اره اگه می -

من یک چشمی گفتم. خیلی خوشحال بودم که اون از پیشنهاد استقبال 

کرد یا شاید هم واقعا قهوه الزم داشت، اما به هر حال خیلی خوشحال 

تونستم کاری براش بکنم. توی آشپزخونه به سمت کمدی بودم که می

رد که کنار ماشین ظرفشویی بود رفتم. همین که دستم به لیوان خو

 .دار ترسناکی توی گوشم زمزمه شد و اسم هلن رو صدا زدصدای خش

صداش آنقدر برام وحشتناک بود که دستم به لرزه در آورد. از شدت 

ام ترس یه حینی کشیدم و دستم رو از لیوان دور کردم. قلبم توی سینه

 شنیدن با تالیا  کوبید با خودم گفتم نکنه هالوم بازم هست و نرفته.می

 من ترس با و بود پریده هماون روی و رنگ اومد آشپزخونه به من صدای

 :گفت لرزان صدای با و کرد بغل رو

. تو آلما همزمان که تو حین گفتی یه انرژی بدی از کنارم رد شد -

 .فهمیدی چی شد

 :من در جوابش گفتم

ین زد که قبالً یه بار امن هم یه صدایی شنیدم که هلن رو صدا می -

 صدا رو شنیدم هر چی هست به اون هلن ربط داره؟

 :تالیا با ترس پرسید

 هلن کیه؟ -

 :من در جوابش با همون لحن قبلی گفتم
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 .دونم. باید دوباره با ارواح ارتباط بگیرینمی -

توی همین لحظه یهو یادم افتاد برای جئون داشتم قهوه درست 

قهوه ساز که روی اوپن بود رفتم و کردم. لیوان رو برداشتم و به سمت می

 :ریختم گفتمطور که قهوه میهمون

امشب من پیشتم باید ازش سر در بیاریم اون هلن کی هست و از ما  -

 .خوادچی می

ای گفت. قهوه رو داخل یک ماگ ساده سفید ریختم و توی یه یک باشه

اتاق سینی کوچیک گذاشتم و از آشپزخونه بیرون رفتم. در زدم و وارد 

ای یا سیاه بودند. شدم، یک اتاق با تم تیره داشت. بیشتر وسایلش قهوه

تختش کنار دیوار بود و اون طرف تختش یه میز تک نفره و دو مبل سیاه 

و سلطنتی که روی اونا کنده کاری شده بود و یک کوسن مشکی ساده 

ای داشت و داشت توی دو طرف میزی که فقط یک پایه چوبی قهوه

 .رومیزی سیاه بود روش یه

 :قهوه رو روی میزش گذاشتم و گفتم

زیاد توی قهوه دم کردن مهارت ندارم اما امیدوارم دوست داشته  -

  .باشی

 :جئون لبخندی زد و گفت

شه یه لحظه بشینی باهم حرف ممنون، راستی اگه کاری نداری می -

 .بزنیم
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 :من که از خدام بود زود رو به روی اون نشستم و گفتم

 .نه کاری ندارم -

 جئون

دونستم مردم ترکیه اکثریت مسلمان هستند و اگه آلما تا جایی که می

هم مسلمان نباشه قطعا مادرش و پدرش مسلمان بودند و بهش 

های دینی دادند و فکر نکنم باور کنه که ممکنه تناسخ کرده باشه آموزش

و بفهمم  و اگه االن یهویی بگم بارو نکنه باید یکم بهش نزدیک بشم

 .دقیقا کی هست شاید این طوری بتونم یکم از حادثه جلو گیری کنم

 :برای همین بحث رو باز کردم و گفتم

 .تو ترکیه بودی پس ترکی هم بلدی -

 :اون با ذوق زدگی جواب داد

ی ی استانبولی حرف بزنم و هم با لحجهتونم با لحجهآره ترکی رو می -

 .های ایران دارن حرف بزنمای که ترکتبریزی و اون لحجه

ها فارسی دونستم ایرانیانتظار همچین جوابی نداشتم. تا جایی که می

 .زنندحرف می

 :برای همین با تعجب پرسیدم

زدند؟ نکنه توی جنگ ها به زبون فارسی حرف نمیمگه ایرانی -

 !شهرهاتون رو از دست دادید؟

 :ای کرد و جواب داداون یه تک خنده
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 تا بگیر ترکیه توی ترک. زیاده خیلی واقعا ها تعداد ترکنه زبون  -

 زبون به بهمون دار مغازه شدیم مغازه یه وارد بودم رفته بار یه هم روسیه

 هست مهاجر کردیم فکر اولش ریخت پشمامون گفت امد خوش ترکی

ها قبال به چین ای از ترکعده یه شنیدم تازگیا  .هست بومی گفت ولی

 .کردند و ترک چینی داریممهاجرت 

ها من یه اوهومی برای تایید حرفش گفتم. واقعا انتظار نداشتم تعداد ترک

قدر زیاد باشه. فکر کنم باید توی آینده مجبور بشم این زبون رو یاد این

 .شهبگیرم چون با این روال پیش کل دنیا ترک می

 :بعدش اون با ذوق زدگی پرسید

 کنند؟ها کجا زندگی میومهیوها بهم بگی؟ اونشه تو هم در مورد گمی -

 :من در جوابش شروع به توضیح دادن کردم و گفتم

 هستند دسته دو گومهیوها  جا شروع کنم.خب راستش بذار از این -

 از شدند موفق که هاییروباه همون بشناسیش تو کنم فکر که اول دسته

عبور کنند و تبدیل بشن و برن بین آدما زندگی کنند و  سالگیشون صد

کنند و داداشم این نوع گومهیو همه جا پیدا میشه. گاها شیطونی می

چون االن تقریبا بزرگ گومهیوها محسوب میشه و همه ازش حساب 

  ها هستبرن کسی ازشون خطا کنه این مسئول مجازات اونمی

 .نوع گومهیو برتر هستشم یه دسته دوم که خودمم شاملش می

 .یعنی ما از بدو تولد گومهیو به دنیا میاییم نیازی به تبدیل شدن نیست
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 :داد با تعجب گفتطور که داشت بهم گوش میهمون

واقعا چقدر جالب تا به حال در مورد دسته شما نشنیده بودم واقعا این  -

 .دسته چطور به وجود اومد. یا اینکه از اول وجود داشتید

 :جواب دادممن 

شه ها ازدواج کنند پیر شدن اونا شروع میگومهیو ها وقتی با انسان -

نزدیک هزار سال پیش گومهیوهایی که باهم ازدواج کرده بودند کنار هم 

های گرد اومدند و یه قبیله تشکیل دادن و باهم ازدواج کردند و بچه

 .ها به عنوان گومهیو به دنیا اومداون

 :لما با ذوق زدگی پرسیداین رو که گفتم آ

 خب االن بقیه اعضای قبیله تو کجان؟ -

ام جلوی چشمم رد شد. و ها یه لحظه همه گذشتهبا شنیدن این حرف

مون وسط جنگل کاری کرد که بغض کنم. چه روزهایی خوبی توی قبیله

مون پیش هم بودیم و همگی جاودانه دور از دنیای آدما داشتیم. همه

ها کاری به کار وقت انسانترسیدیم و هیچو جدایی نمیبودیم و از مرگ 

 .ما نداشتند

ها و دویدم با خرگوشخواست توی دشت های سرسبز میتا دلم می

زدم و کل روز خوش کردم. کنار ساحل قدم میها بازی میسنجاب

گذروندم. از فکر خیال بیرون اومدم و با کمی تاخیر جوابش رو با می

 :ناراحتی دادم
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توی حمله ژاپن به کره دشمن مجهز به اسلحه گرم و توپخانه بود همه  -

 .اعضای قبیله رو کشتند و فقط من و داداشم موندیم

تک لحظاتش توی ذهنم ثبت  -تونم اون روز رو فراموش کنم تکنمی

 .شدن و به قدری واضحن که انگار دیروز اتفاق افتادن

که داخل چادرهای آتیش  هاتونم به وضوح صدای گریه بچههنوز هم می

 .خواستند رو بشنومگرفته که کمک می

خواست کمکشون کنم اما مامان من زخمی شده بود باید از بین دلم می

 .دادمآتیش فراریش می

کنم که چطور عین یه حیوون اونا رو رها کردم تا وقتی بهش فکر می

غروب گیرم. موقع بمیرن از خودم متفر میشم. و عذاب وجدان بدی می

جا جا خالص شدم و مامانم رو به کنار ساحل رسوندم اونخورشید از اون

امن بود ولی وقتی اون رو از کولم پایین گذاشتم متوجه شدم مامانم 

جا بود آوردم. اونجون اون رو با خودم میمرده و این همه مدت جنازه بی

که دنیا سرم خراب شد دیگه هیچی مثل سابق نشد. فراموش کردم 

 .زدن و خوشحال چطور بودخندیدن و قهقه

هایی که عزیزانشون رو توی اون جنگ از دست دادن و عذاداری آدم

هاشون تموم شد و حتی خودشون هم االن مردن ولی من هنوزم 

 .ها در بیارمتونم از فکر اوننمی

کنم که چطور لوکا رو از دست کنم یا به این فکر میها فکر مییا به اون
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 .ندم

توی این فکرا بودم گرمای دست یه نفر روی دستم حس کردم. نگاهم رو 

 :های آلما دوختم اون با لحن آرومی گفتبه چشم

  .متاسفم که ناراحتت کردم -

 :یه لبخندی فیک زدم و گفتم

بحث بکشیم بیرون. پسری بوده دلت رو برده  اشکال نداره بیا از این -

 .باشی و عاشقش باشی

 آلما

 :من لبخندی زد و گفتم

من چند باری عاشق شدم ولی به این هم اعتقاد دارم عشق فقط بین  -

 .خوان به همدیگه برسن نیستدختر پسر که می

 :بعدش با لحن خیلی ناراحتی ادامه دادم

ز ترکیه فرار کردم اوایل خیلی خوشحال ام جدا شدم و اوقتی از خانواده -

شدم که ازشون دورم اما زمان که گذشت فهمیدم چه چیزی رو از دست 

غرهاش  -کردم برای مامانم با اون همه غردادم دلم بیشتر از اونی فکر می

 .تنگ شده بود

کرد و از یه هایی که از شدت خستگی بدنم درد مییه لحظه یاد اون شب

رای اونا تنگ شده بود و یواشکی توی یه جای خلوت طرف بدجور دلم ب

کردم کردم هم برای دردم و هم برای تنهابیم گریه میزانوهام بغل می
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 .افتادم

 :با ناراحتی ادامه دادم

دیدم این همه هیوال توی اون روزا آینده برام ترسناک بود وقتی می -

کردم که خب میشن. به این فکر کشیم کم نمیشهر هست و هرچی می

ریم. چرا االن خودم رو از باالی پشت بوم میریم چرا االن نمیما که می

پرت نکنم و منتظر بمونم توی اخبار ها خبر جنایات رو بشنوم و خودم 

 .مریض بشم درد بکشم و خیانت ببینم و بعد بمیرم

 اولین که افتادم خوشی های روز اون بعدش لحنم کمی جون گرفت یاد

 با بدم تشخیص هم از رو اونا کردممی سعی و. شدممی آشنا باهاشون بار

 :دادم ادامه خوشحالی

 We تا اینکه یه روز عموم به زور یه آهنگ پلی کرد فکر کنم اسمش -

are Bulletproof  بود خیلی آرام بخش بود. بعدش فقط قرار بود

خودم هاشون بدونم ولی وقتی به اسم خواننده هاشون و چندتا آهنگ

 .اومدم دیدم آرمی شدم

 : اون جواب داد

 ای داری تو واقعا عموت چقدر ازت بزرگ بود؟عجب عموی پایه -

 :من در جوابش گفتم

اس آشنا تیهای جان سینا بود که با بینزدیک ده دوازده سال از فن -

 .شد
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کردم اون برام مثل باز یاد پاشا افتادم چقدر که دوستش داشتم فکر می

تونم دونم چرا نمیست اما خیلی بد بهم پشت کرد ولی بازم نمیبابا ه

خوام نفرینش کنم فحشش بدم یاد بابام ازش متنفر بشم. وقتی می

 .چرخهمیفتم. و زبونم توی دهنم نمی

ذاره متنفر بشم با لعنت به این شباهتشون لعنت به این ذهنیت که نمی

اما این حس کوفتی از  که بدترین دردها رو به خاطرش تجربه کردماین

ره. هنوزم دلتنگشم و از اون بدتر نگرانم بدون ما دو نفر چه بین نمی

 .بالیی سر گروهش اومده

نکنه توی شکار چون من پیشش نبوده باشم اون مرده باشه.اصال فکرشم 

نکن اون ارزشش رو نداره بهش فکر کنم. نباید بذارم این خوشحالی 

 .ن ازم بگیرهنسبی که به دست آوردم رو او

 :بعدش جئون یه لبخندی زد و با لحن شیطونی گفت

 ای فردا بریم کنسرت؟گم پایهمی -

 :من با تعجب گفتم

 .مگه فردا کنسرت هست؟ وای گوشی ندارم هم کور شدم هم کر شدم -

 :بعدش پرسیدم

ها)فن بی تی اس( سابقه اصال وایسا ببینم بلیطش رو خریدی؟ آرمی -

ها رو سولد اوت کنند)یعنی یه چیزی رو بخرن دارن زیر سی ثانیه بلیط

ها رو ها زیر سی ثانیه بلیطدیگه کال تو بازار تموم بشه که واقعا آرمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 317 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

  تموم کردن. (

 :اون جواب داد

 .فهمهتو نگران بلیط نباش فقط نذار لوکا ب -

 :من با ناراحتی گفتم

 آخه چرا؟ -

 :اون لبخند شیطونی زد با لحن شوخ طبعی جواب داد

 .ولش کن اون خله -

 آلما

صبح زود قبل از طلوع خورشید از خواب بلند شدم، به سمت کمد قرمز 

 مو کردن رنگ برای الزم وسایل  رنگی که کنار در بالکن بود باز کردم.

 نشستم صندلی روی بالکن توی رفتم برداشتم رو بودم خریده دیروز که

 خیلی کنسرت توی خواستممی بودم زدههیجان و خوشحال خیلی

 .برسم نظر به خوشگل

 دو بعداز  موهام رو رنگ کردم و تبدیل به قرمز فانتزی روشن کردم.

 توی که حمومی وارد اومدمی باال تازه -تازه داشت خورشید که ساعت

 دیوار روی و بود توش خوشگل وان یه کردم باز رو درش. شدم بود اتاق

 و لباس برای آویز رخت یه در کنار و بود رنگ لیمویی و سفید هایکاشی

 .بود حوله

حوله بنفشی که خریده بودم و لباس های جدیدی که قرار بود امروز 
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هام رو در آوردم. رنگ موهام جا گذاشتم و بعدش لباسبپوشم رو اون

موهای سیاهم قرمز شده بود حوله لباسی صورتیم که سرش دوتا شستم 

گوش خرگوش بود رو پوشیدم و بیرون اومدم. جلوی آینه که کنار در 

حموم وصل شده بود ایستادم با خوشحالی موهام رو با شونه بنفش رنگم 

 .شونه زدم و با سشوار خشکش کردم

عوض و  شد و خیلیتر دیده میرنگ پوستم خیلی سفید و روشن

خواستم قرمز طوری شده بود که به خودم میخوشگل شده بودم. همون

که خشک شدن و موهام با بابلس فر کردم و بعدش فانتزی بود بعداز این

هام رفتم شلوار لی که به رنگ اون رو دم آسبی بستم. به سمت لباس

بنفش تیره بود رو پوشیدم و بعدش یه پیرهن نیمه تنه سفید پوشیدم 

 .کنارش یه گل قرمز خوشگل گلدوزی شده بود پایینش رو قره زدمکه 

کردم کردم و کیف میهمون طور که جلوی آینه قدی خودم رو نگاه می

صدای باز شدن در اومد. به سمت در برگشتم و با جئون مواجه شدم که 

 .تر بشمال به الی در ایستاده بود بهم اشاره کرد تا نزدیک

 :گفتمبه سمتش رفتم و 

 موهام رو ببین خوشگل شده؟ -

 :یه لبخندی زد و گفت

  .آره بهت میاد -

شد. آدم خیلی عجیبی بودم کنارش این رو که گفت قند تو دلم آب می
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شد از همه چی حتی از خودش خوشحال و آروم بودم ولی ازم دور می

 .ترسیدممی

 : بعدش با صدای آرومی گفت

که صبحونه خوردم از . من بعداز اینفقط یادت نره نذار لوکا بفهمه -

 .خونه بیرون میزنم بعداز پنج دقیقه تو بیا پایین من منتظرتم

 .ای گفتممن با خوشحالی یک باشه

فقط چند ساعت به رسیدن به کنسرت مونده خیلی خوشحال بودم 

کردم همچین روزی رو ببینم. امروز به یکی از آرزوهام هیچوقت فکر نمی

اس هم برم. باور تیرو قرمز کردم و قراره به کنسرت بیرسیدم و موهام 

قدر خوشحال و خوشبخت کردم همچین روزی برام برسه و من ایننمی

خواست جیغ بکشم و هیجانم رو خالی باشم. از شدت خوشحالی دلم می

 .کنم

بدو به سمت تخت دویدم و خودم روی تخت پرت کردم و جیغ  -بدو

 هاپله از  آروم شدم از اتاقم بیرون اومدم. کشیدم. بعدش از اینکه کمی

 خوشحالی و بلند صدای با و رفتم آشپزخونه سمت به و اومدم پایین

 :گفتم

 .صبح همگی بخیر -

تالیا که پشتش به من بود برگشت و خواست بهم سالم بده که یهو با 

 :دیدن موهای من حرفش توی دهنش موند با عصبانیت داد زد
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 شبیه دختر شمر کردی؟چرا خودت رو  -

به حرفش توجهی نکردم چون خودم دوستش داشتم و این برام کافی بود 

 :با لحن لجبازی گفتم

 .نخیرم، خیلی هم قشنگه شدم و بهم میاد -

 :تالیا با لحن عصبی گفت

عین خون آشام شدی فقط دندون کم داری بری وسط شهر دلقک  -

 .بازی در بیاری

 چون شدم صبحونه خوردن مشغول اون هایطعنه به توجه بدون  من

 گهمی پرت و چرت فقط و نیست چیزی دلش توی که دونستممی

 من نبود اون اگه بود معجزه برام واقعا اون. بود جئون به حواسم چنانهم

 .تونستم به این کنسرت برمنمی وقتهیچ

 :بعداز مدتی جئون از روی میز بلند شد گفت

ای بود، دستتون درد نکنه. من امشب کار دارم دیر خوشمزهی صبحونه -

 .گردمبر می

لوکا همون طور مشغول خوردن بود یه دونه به سالمت بسنده کرد. منم 

 :زدم و بعدش از روی صندلی بلند شدم و خطاب به تالیا گفتمچند لقمه

خوام امروز برم یه دوری توی سئول بزنم شاید منم دیر کنم چون می -

 .دونی جاهایی هست شبش قشنگهدت هم میخو

 : تالیا با لحن مهربونی گفت
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 .باشه فقط یه چیز گرم بپوش با این لباس شب سردت نشه -

ای گفتم و از آشپزخونه بیرون رفتم. یه کیف مربع شکل من یه باشه

شد رو که تازگیا خریده بودم رو بنفش رنگ که از شونه آویزون می

 یه و م انداختم.توش وسایل آرایشیم رو گذاشتمابرداشتم و روی شونه

 اتاق از و ندازم زمین روی تالیا حرف تا برداشتم هم بادی بنفش کاپشن

 .زدم بیرون

 :دویدم با خوشحالی گفتمبدو همین طور به سمت در می -بدو

 .خداحافظ همگی -

بنفش رنگم که روش یک پروانه سفید  های راحتی سادهبعدش کفش

پوشیدم و از خونه بیرون زدم. سوار آسانسور شدم و دکمه خوشگل رو 

کردم روی ابرام تا به حال آنقدر منفی رو یک رو زدم. احساس می

خواست از شدت خوشحال نبودم. در حدی خوشحال بودم فقط دلم می

 .هیجان و خوشحالی جیغ بکشم و خودم رو خالی کنم

سبتا تاریک پارکینگ در که باز شد ازش بیرون اومدم و وارد محوطه ن

های رفتم نگاهی گذرا به ماشینطور که بدون هدف راه میشدم. همون

دور بر می انداختم حاال بین این همه ماشین چطور من ماشین لوکا رو 

 .دونم پیدا کنمهیچی ازش نمی

در همین لحظه یکی از ماشین های قرمز تند شاسی بلند که فکر کنم 

چپ بود چراغش رو روشن کرد. یه نگاهی پورشه باشه توی ردیف سمت 

بدو به  -بهش انداختم و با دیدن جئون مثل همیشه خوشحال شدم و بدو
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 .سمت ماشین رفتم. درش رو باز کردم و کنارش نشستم

جئون لباسش رو عوض کرده بود یه سویشرت سفید پوشیده بود که 

ن اس نوشته شده بود یه شلوار لی همرنگ شلوار متیروش اسم بی

 بلیط روی رو پسرا عکس که همین دستم داد رو بلیطا اون  پوشیده بود.

 .بود رویا یه مثل این زد برق هامچشم دیدم

 :جئون گفت

 .ها رو تو کیفت نگهدار مراقبشون باشاین -

ها رو آروم توی کیفم گذاشتم بعدش زود رژ ای گفتم و اونمن یک باشه

 .آوردم و مشغول آرایش شدمقرمز و آینه کوچیکم رو در 

بعداز چند ساعت رانندگی به جلوی استادیوم رسیدم و ماشین رو توی 

پارکینگ بین ماشین های تزئین شده که عکس پسرا چسبونده و اکثریت 

اونا به رنگ بنفش بودند. از ماشین پیاده شدم جئون دستم رو گرفت و با 

 .هم به سمت ورودی استادیوم حرکت کردیم

هام که خوشحال بود ولی باز غم عمیقی توی قلبم نشست و چشمبا این

جا پر اشک شد و بازم یاد پاشا افتادم اون هم دوست داشت یه روز به این

جا بیام.اصال چرا من به کسی که خواست با اون اینبیاد. چقدر دلم می

 .هام رو گرفتهکنم نه به کسی که االن دستولم کرده فکر می

ای که گذشت عذاب بدم باید عاشق م رو به خاطر گذشتهمن نباید خود

تر گرفتم. بیشتر های جئون رو محکماالن باشم. اره همین درسته. دست
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. هر از هرکسی حتی تالیا اون رو دوست داشتم و پیش آرامش داشتم

شدم. خیلی دوست داشتم این عالقه رو بهش دیدمش آروم میوقت می

فروخت اسی میتیر از وسایل کیوت و بیابزار کنم. کنار یه دکه پ

 .ایستادیم

آر جی  ) جئون یه تل مو سفید رنگ که توی دوطرفش عروسک آر جی

هست که کیم سوکجین اعضای بی  Bt21 یه شخصیت کارتونی که توی

تی اس اون رو طراحی کرده و به شکل یه گوسفند با موهای فرفری و 

یه نگاهی متفکرانه بهم  بود برداشت روی سرم گذاشت و (کیوت هست

 .انداخت

اش بهم زل زده بود دلم های خمار خشن گونهوقتی با اون چشم

خواست زمان تا ابد وایسه و حرکت نکنه من از دیدن این صحنه سیر می

 .های ترسناکی داشت اما من عاشقش شده بودمکه چشمشدم با ایننمی

 :توی همین لحظه لبخندی زد و بهم گفت

 این بهت میاد؟ عالیه! -

بعدش دوتا آرمی بمب ) یه جور چراغ دستی هست ویژه این فندوم 

برنش در ها و اجراها میهست و همیشه طرفداران اون رو توی کنسرت

واقع شبیه یه گوی کوچیک هست و دسته سیاه رنگی داره و پایینش یه 

شه و چراغش تغییر رنگ میدن جور کش هست. گوی داخلش روشن می

تونه توضیحات نده بدبخت چون پول نداره نخریده و نمیو نویس

 .تری بدن( هم برداشت و یکیش رو به من داددقیق
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ام افتادم که پاشا برام خریده بود چقدر دوستش یاد اون آرمی بمب قبلی

خوابیدم. کردم و باهاش میداشتم گاها بعضی از شب ها اون رو بغل می

. شدیم دور جااون از و کرد حساب وپول اون تا سر و دوتا آرمی بمب ر

 رد بودند اومده کنسرت تماشای برای که انبوهی جمعیت بین از باآلخره

 .شدیم

ها پایین اومدیم و ردیف اول توی وارد سالن بزرگ کنسرت شدیم. از پله

زدم و قفسه نفس می -ها نشستیم. از شدت هیجان نفسبهترین صندلی

گنجیدم خیلی خوشحال رفت. تو پوست خودم نمیمیام باال پایین سینه

تونستم گریه هام پر اشک شوق بود ولی نمیبودم برای اولین بار چشم

 .کنم

های خیس و گریون ببینند. من توی ها من رو با چشمخواستم اوننمی

ترین جایگاه بود. هیچ وقت فکرش هم جا گروناولین ردیف بودم این

جا بشینم. به سمت عقب نگاه کردم همه طرفداران کردم یه روز ایننمی

ها به جایگاه مثل من دل تو دلشون نبود و از االن که هنوز خواننده

شون کردند و تشویقها رو صدا مینیومده بودند داشتن یک صدا اون

 .کردنمی

بعداز چند دقیقه ناگهان همه جا خاموش شد و بعدش بعد صدای 

شد که داشت آهنگ داینامیت بلند شد. جانگکوک که توی فضا بلند 

بعدش همه جا روشن شد اعضا توی استیج درحال اجرا بودند از شدت 

فهمیدم شنیدن کی بود مانند دیدن یعنی هیجان جیغ کشیدم. االن می
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 چی؟

اشون حسابی خوش تیپ شده بودند کت شلوارهای برق و که همه

آستینش رو باال  شون خیلی شاد بودند پوشیده بودند. جانگکوکرنگ

داده بود و تتوهاش بیرون زده بود و پیرسینگ لبش رو دوتا کرده بود و 

تونستم بگم خدا به دادمون تیپش بیش از حد دختر کش بود فقط می

 .برسه این جانگکوک با این تیپش کشته نده یه وقت

تهیونگ هم موهاش رو همرنگ من کرده بود وقتی دیدمش قند تو دلم 

ار نداشتم موهام االن همرنگ موهای اون باشه. تهیونگ با آب شد انتظ

موهای قرمز شرابیش و کت شلوار قرمزش بیش از حد خوشگل و 

 .جادویی بود انگار از انیمه بیرون زده بود

جیمین هم موهای چتری کشنده طالییش رو جلوی پیشونیش ریخته 

بود.  بود و لباسش هم رنگ موهاش بود تبدیل به یک جوجه کیوت شده

هاش تر صدای دستکاری توی آهنگصدای اصیلش صد برابر دلنشین

 .بود

بارید. وقتی شروع کرد با اون نامجون چه قدی داشت ابهت ازش می

 .لرزید خیلی خفن بودصدای کلفتش بخونه تن بدن آدم می

کت شلوار رسمی مشکیش که اون رو شبیه مافیاها کرده بود و موهای 

ود میزان هات بودنش رو چند برابر کرده بود. مشکی که باال داده ب

جیهوپ سانشاین خفن من، موهای بلوندش رو کنار پیشونی ریخته بود و 

هاش یه لباس سفید که کمی وایب سنتی اروپایی داشت روی شونه
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های توی دیزنی کرده بود فقط چندتا ستاره زده بود و اون رو شبیه پرنس

 .اسب سفیدش کم بود

نامجون کت شلوار مشکی سیاه پوشیده بود و موهای شوگا هم مثل 

چتری خاکستری رنگش دو طرف پیشونیش ریخته بود. از گربه به ببر 

 .شیفت داده بود باألخره پارت آهنگ قناری شروع شد

ها توی بندهای کیپاپ از یکی از اعضای گروه وقتی چشمم به بایس) فن

یسشون رو توی گن و عکس باخیلی خوششون میاد و بهش بایس می

ذارن ( خوشگلم خورد والپیپر گوشی پروفایل واتس اپ و تلگرام و... می

 .دیگه نتونستم روی بقیه تمرکز کنم

های اشکی و خوشحالی خود شدم با چشماز شدت یه لحظه از خود بی

تونسنم این همه زیبایی رو هضم کنم ورد واید اسمش رو داد زدم. نمی

خوشگله، وهلل که یوزارسیف زمانه هست. یه کت شلوار هندسامم خیلی 

های پهنش آبی تیره براق پوشیده و موهاش رو بلوند کرده بود شونه

 .خیلی هات و جذابش کرده بود

 جئون

خوند و باهاشون ها رو حفظ بود و همراه اعضا میآلما بیشتر آهنگ

زد. بعداز تموم خوند جین رو صدا میرقصید وقتی هم آهنگ نمیمی

کردن پنج آهنگ اعضا رفتن پشت صحنه استراحت کنند من و آلما هم 

هامون نشستیم تا کمی استراحت کنیم. آلما دیگه داشت روی صندلی

اش پاره شده بود. ن از بس جیغ زده بود حنجرهزد چونفس می -نفس
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خواستم در مورد زندگی قبلیش تحقیق قرار بود چی کار کنم مثال می

جا رسیدم، اما به هرحال ولش خودمم دونم چطوری به اینکنم اما نمی

 .خواست تنها بیامبه این تفریح نیاز داشتم دلم نمی

توی این فکرا بودم که دوست داشتم یه رفیق پایه هم همراهم باشه. 

صدای گوشیم بلند شد چون همه جا آروم بود تصمیم گرفتم جواب بدم 

 .چون می تونستم با کسی که پشت گوشی هست حرف بزنم

گوشی سامسونگ گرون تاشو قیمتم که یک قالب ساده مشکی داشت رو 

 .از توی جیبم در آوردم و بازش کردم

از لوکا داشتم. با دیدنش یهو دیدم پنجاه هفت تماس از دست رفته 

حسابی تعجب کردم یعنی چه مشکلی پیش اومده که این قدر بهم زنگ 

 .زده بود. فلش سبز رو کشیدم و دم گوشیم گذاشتم و یه الو گفتم

 :لوکا با عصبانیت داد

 ؟دیجئون تو کدوم قبرسونی هستی؟ چرا جواب نمی -

 :من با تعجب پرسیدم

 چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ -

 :اون با ناراحتی و استرس گفت

دونست دونم امروز صبح یکی توی شرکت که بهم حمله کرد و مینمی -

 .من روباهم هر جا هستی خودت رو به جای امن برسون

 :پرسیدم من با نگرانی
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 تالیا کو اون پیشته؟ -

 :اون با نگرانی جواب داد

م دنبال آلما آره من و تالیا از شهر زدیم بیرون چند نفر هم فرستاد -

 .بگردن

خیالم از بابت اون راحت شد اگه تالیا یا آلما جاسوس چیزی بودن ممکن 

 .بود تالیا هم با اون درگیر شده بود

 :کشیدم و گفتم نفسی از آسودگی

 .الزم نیست دنبالش بگردی اون پیشمه -

 :بعدش با لحن سریعی گفتم

 .زنمتونم حرف بزنم بعدا بهت زنگ مینمی -

 :اینکه منتظر جوابی بمونم دست آلما رو گرفتم و با ناراحتی گفتمبدون 

 .آلما مشکلی پیش اومده باید بریم -

 :خنده از لب هاش محو شد و با ناراحتی گفت

 چی شده مشکلی پیش اومده؟ -

 :از روی صندلی بلند شدم و گفتم

 .بریم بیرون توضیح میدم -

 .ای گفت و از روی صندلی بلند شدیک باشه

پله طور که دستش رو گرفته بودم از بین جمعیت رد شدم وارد راههمون

هامون دور شدم متوجه شدم و از پله ها باال رفتم. کمی که از صندلی
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شدم چند نفر که بین مردم بودند به طور نامحسوسی دنبال ما راه 

ها لباس بنفش رنگی نپوشیده بودند و یک پیرهن افتادند. مثل آرمی

وار کتان سیاه پوشیده بودند و معلوم بود اونا عضو یه فرقه سیاه و شل

 .هستند

 :سرم رو نزدیک گوش آلما آوردم و آروم زمزمه کردم

 .تر راه بروآلما یکم سریع -

بعدش سرعتم رو بیشتر کردم و اونا هم سرعتشون رو بیشتر 

 که طوالنی راهروی یک وارد. اومدیم بیرون برگزاری سالن  کردند.

 .بود سفید جا همه و بود جااین ورودی

از سمت چپ بود ولی همین که به سمت چپ برگشتم یهو  خروجی

دیدم چند آدم دیگه که عین اونا لباس پوشیده بودند از اون سمت میان. 

سریعا تغییر جهت دادم و به سمت راست دویدم اونا هم دنبال من و آلما 

 .اومدند

 :با کالفگی پرسیدآلما همون طور که می دوید 

 اینا کی هستن؟ -

 :من جواب دادم

 .دونمنمی -

داد خارجی نیستند و من ها چهره آسیایی که نشون میهمه اون

تونستم خیلی راحت همه کنند. میدونستم که به کی خدمت مینمی
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جا پر دوربین هاشون رد بشم ولی اینها رو بکشم و از روی جنازهاون

 .رفتمیمخفی بود وهویتم لو 

مطمئناً اگه توی همچین مکانی پر از دوربین هست و اگه تبدیل بشم 

ام هم چندان تعریفی نداشت و های رزمیممکنه هویتم لو بره. فنون

همچنین خودم رو به خاطر مسائلی که توی گذشته افتاده بود و از جادو 

ا طور که بام رو پاک کرده بودم. همونضربه خورده بودم بیشتر حافظه

دویدم یهو به یه پیچ رسیدیم و همین که به سمت راست آلما می

 .های سیاه پوش جلوم ظاهر شدندپیچیدم. ده تا از اون آدم

 آلما

ها ای نداشت. اصال آدمی مثل من چرا باید از ایندیگه فرار کردن فایده

 .بترسه

من از نسل جهانبخشم و کارم شکار شیاطین خونخوار هست نباید تسلیم 

ندتا آدم ضعیف بشم و باید باهاشون بجنگم. اون روز فهمیدم توی چ

خطر هستم و یه چیزی درست نیست و نجنگیدم و فقط نگاه کردم و 

ذارم کسی دوباره به بند و زنجیر عموم اون بال رو سرم آورد االن نمی

 .بکشه

بدو به سمت اون مردایی بود که دنبالمون افتاده بودند دویدم و یه  -بدو

د به شکم اون آدمی که از همه نزدیک بود زدم و بعدش گردنش رو لگ

گرفتم و وزنم رو روی گردنش انداختم و سرش رو به عقب چرخوندم و 

 -خودم رو روی هوا بلند کردم و به اون سه نفری که پشتش بودند یکی
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 .یکی لگد به صورتشون زدم

حمله هایی که داشت به سمت جئون بعدش به سمت یکی از اون آدم

کردم دویدم و زود کیفم رو از آستینم در آوردم و دور گردنش حلقه می

 .کردم و عقب کشوندم

جئون سریعا به سمت من چرخید و دستش رو توی قفسه سینه آدم کرد 

و در آورد. بعدش پام رو به دیوار زدم و خودم رو بلند کردم و با مشت سر 

 .یکی فرود اومدم

هر کی بخواد جلوم  آدم هستند یا خون آشام هادیگه برام مهم نبود اون

وایسه مقصد بعدیش جهم هستش. اون آدم درجا روی زمین افتاد. بقیه 

کنیم چند قدم از ما دور ای کار میاونا دیدن که من و جئون خیلی حرفه

 .شدن

هاش نارنجی بود. یه نگاهی به جئون انداختم تبدیل نشده بود ولی چشم

کس جز اون ند شد به سمت عقب برگشتم. هیچصدای خنده یه نفر بل

هاشون با پوش که با اخم بهمون خیره شدن بودند و بعضیمرد های سیاه

دونستم کی داره این طوری قهقه ترس بهم زل زده بودند ندیدم نمی

 .زنهمی

جئون بهت زده به سمت من قدم برداشت و کنار من ایستاد. اون 

ای که یک ریش رد حدودا سی ساله کرهها کنار رفتند و یه مپوشسیاه

. این آدم رو تا به پروفسوری داشت از میان اونا رد شد و جلوی ما ایستاد

 .وقت ندیده بودم چون زیاد به آسیای شرقی نیومدمحال هیچ
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 :طور که بهش خیره شد بود لب زدجئون بهت زده همون 

 ای؟شه! تو زندهباورم نمی -

های ها زیر سر یکی از دشمنبازیتم این مسخرهطور که انتظار داشهمون

 .این دو برادر هست که از قضا آشنا هست

 :های اون مرد قطع شد و گفتخنده 

ات خوشم اومد بگی نگی سلیقه تو هم شبیه سلیقه منه از از سلیقه -

 .دخترایی خوشمون میاد که قوی باشند دست بزن داشته باشند

 :جئون با عصبانیت غرید

بعداز این همه سال برگشتی اون هم با این وضع داری پرت و پال  -

 دی؟تحویلم می

 :عموش با لحن سردی گفت

اید خب راستش قرار نبود برگردم اما وقتی شنیدم شما دوتا هنوز زنده -

 .اومدم شما دو تا رو بکشم

 روابط مثل هم هااین خانوادگی روابط  چقدر این بشر شبیه پاشا هست.

ش رو هابرادرزاده خوادمی یکی کهاین فرق با البته هست ما یخانوادگ

 .اش رو زندانی کنهخواد برادرزادهبکشه اون یکی می

هاش رو تحمل کنه و با عصبانیت به سمتش دیگه جئون نتونست حرف

های یک حیوون های بلندش که االن شبیه پنچهور شد و ناخونحمله

هایی که دور برمون هم به سمت اون آدموحشی بود بهش حمله کرد. من
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ها زدم و همزمان بودند حمله کردم. یه لگد محکم به شکم یکی از اون

کرد رو گرفتم و در همون از سمت چپ بهم حمله می دست یکی رو که

طور که دستش رو گرفته بودم حالت یه لگد به شکمش زدم بعدش همون

به دیوار کوبیدم. یکی دیگه به سمت من حمله کرد و خواست بهم مشت 

بزنه به سمت چپ خم شدم و جای خالی دادم و همزمان دستش رو 

 .زدمگرفتم و پیچوندمش و یه لگد به شکمش 

کنند. یه نگاهی بهشون انداختم که بعدش متوجه شدم که دارن فرار می

کردند. خیلی خسته شده چطوری با ترس داشتن از دست ما دوتا فرار می

 .رفتام باال پایین میزدم و قفسه سینهنفس می -بودم داشتم نفس

 :چپم گذاشت و گفت جئون دستش رو روی شونه

 ی؟حالت خوبه که صدمه ندید -

ام حس کردم حسابی خوشحال هاش رو روی شونهکه گرمای دستاز این

 :بودم و از یه طرفی از خجالت سرخ شدم و با صدای آرومی جواب دادم

 .خوبم چیزیم نیست -

 :دستم رو گرفت و گفت

خیال کنسرت بشی اگه بیان ما رو جا امن نیست بهتره فعال بیاین -

 .ساز بشهجا ببینند ممکنه برامون درداین

طور که دستش رو گرفته بودم از ای گفتم و بعدش همونمن هم باشه

جا بیرون اومدم به سمت پارکینگ رفتم و به همراه جئون سوار اون



 

 

 WWW.98IA3.IR 334 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

ماشینش شدم. راه افتاد و وارد جاده شد بعدش رمز گوشیش رو زد و اون 

 :داد دستم و گفت

و بذار روی  برو توی مخاطبین لوکا رو پیدا کن و بهش زنگ بزن -

 .آیفون

ای گفتم و شماره لوکا رو گرفتم. بعداز چند بوق لوکا جواب داد یک باشه

 :و یک الویی گفت و ادامه داد

 تونی باهام حرف بزنی؟جئون کجایی؟ االن می -

 :جئون جواب داد

 .جاحالم فعال خوبه فقط آدرس رو بگو االن با آلما میام اون -

 :لوکا جواب داد

 .مون کلبه قدیمیبیا به ه -

 :جئون جواب داد

 .باشه تا بیام مراقب خودت باش -

 :لوکا هم جواب داد

 تو هم همین طو فعال -

 :جئون هم جواب داد

 .فعال -

بعداز ساعت رانندگی طوالنی از شهر سئول بیرون زدیم و وارد جاده 

ای که لوکا آدرسش رو داده خاکی شدیم و شب ساعت شیش به اون کلبه
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دیم. دور برش پر از درختان بامبو بود و خونه هم با چوب درخت بود رسی

بامبو ساخته شده بود و چندان تزعیناتی نداشت و سازنده فقط به یک در 

 .بسنده کرده بود

ای رنگ بزرگ بود که تالیا و لوکا روی کنار در یک مبل سه نفره سرمه

بودند. جئون مبل نشسته بودند و جلوشون یه آتیش روشن کرده 

ماشینش رو کنار ماشین لوکا که رو به روی خونه بود پارک کرد. از 

ماشین بیرون اومدم و به سمت تالیا که پالتو بافتنی صورتی رنگ پوشیده 

هم با دیدن جا حسابی سردش شده بود رفتم. اونداد اینو این نشون می

اومد با یطور که داشت به سمت من ممن از روی مبل بلند شد و همون

 :لحن نگرانی گفت

 .وای آلما تو کجا بودی؟ خیلی نگرانت شده بودم -

 :محکم بغلش کردم و گفتم

 .نگران نباش چیزیم نیست -

 همزمان لوکا

دیدم خیلی خوشحال بودم از اینکه جئون و آلما رو سالم و سر و حال می

کارش اما از یه طرفی هم احتمال داشت اون روباه پیر عمدا کاری به 

 .نداشته و بهش حمله نکرده تا تعقیبش کنه و پناهگاهش رو پیدا کنه

 :پرسیدم به سمتش رفتم و با نگرانی

 حالت خوبه؟ موقع اومدن حواست جمع بوده درسته؟ -
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 :جئون جواب داد

حالم خوبه نگران نباش تعقیب نشدم با آلما یه درس حسابی بهشون  -

 .دادم

 :بعدش لحنش ناراحت شد و گفت

 .فقط یه چیزی شده یه چهره آشنا بین اون افراد بود -

 :غم صداش من رو عصبی و نگران کرده بود. با کالفگی پرسیدم

 کی؟ -

 :جئون با ناراحتی جواب داد

 .عمو اون گوم -

گوم من و اصال انتظار شنیدن همچین حرفی رو ازش نداشتم عمو اون

خواستم بود. نمی و چند سال پیش مرده جئون رو خیلی دوست داشت

همچین چیزی محالی رو باور کنم. من در جوابش بدون هیچ حسی 

 :گفتم

 .نه حتما یکی رو شبیه اون دیدی فکر کردی اونه -

 :اون با عصبانیت گفت

های من اشتباه کرده که ای چشمآخه من توی این هزار سال خورده -

 این بار دوم باشه؟

اعصاب بودنش رو از عمو این بی نفسی گرفت تا به اعصابش مسلط بشه. 

 :اون گوم به ارث رسیده بود و با لحن آرومی گفت
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بینی من گفتم تا آماده دیگه به من ربطی نداره فردا خودت اون رو می -

 .باشی

 تالیا

شام دور هم یه جور نودل داغ خوردیم و چون داخل کلبه خیلی سرد بود 

جا بمونه برای همین تونست از شدت سرما شب رو اونکس نمیو هیچ

من توی ماشین لوکا موندم و آلما هم رفت پیش جئون بمونه. هر چقدر 

 .اومدسعی کردم بخوابم اما خوابم نمی

اومد. که داخل ماشین گرم بود و حسابی خسته بودم و خوابم نمیبا این

خوابی توی سرم زده بود. لم دادم لوکا راحت خوابش برده بود اما من بی

 .جنگلی که به خاطر تاریکی شب حسابی خوفناک شده بود زل زدمو به 

هام رو بستم بلکه قدر به تاریکی زل زدم که خسته شدم. کمی چشمآن 

هاک ام سر رفت همین که چشمبتونم بخوابم. مدتی گذشت اما حوصله

رو باز کردم یهو دیدم فضای کنار ماشین حسابی روشن شده و پر از 

. صحنه خیلی زیبایی و دیدنی وسط این شب ههای شب تاب شدکرم

 .سیاه ایجاد شده بود

زیباییش من رو حیرت زده کرده بود تا به حال این همه کرم شب تاب 

ها خیلی زیاد بود و ازشون خوشگل کنار هم ندیده بودم. سرعت شب تاب

کردم توی زد عمرا فکرش رو هم نمینور های زرد و نارنجی بیرون می

 این تماشای تونسنمنمی  شون دور هم جمع بشن.یهو همه این مدت کم

 مانع تونستنمی هوا سرمای. بشم قانع ماشین داخل از رو منظره



 

 

 WWW.98IA3.IR 338 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 پیاده و کردم باز رو در کنم ایجاد صدایی کهاین بدون. بشه من کنجکاوی

 .های شب تاب پا تند کردمبستم و به سمت اون کرم آروم رو در و شدم

تونستم دست از نگاه کردن زیباییشون چشم من رو گرفته بود نمی

کردم یهو متوجه تغییرات بهشون بردارم. همین طور که بهشون نگاه می

شون از شون عوض شد همههای شب تاب شدم. رنگعجیبی توی کرم

یکی کنار هم ایستادند و  -بعدش یکی زرد به رنگ آبی تغییر پیدا کردند.

شد و که کنار درختی که کنارم بود شروع می تبدیل به یک طناب شدند

 .شدوارد جنگل می

های شب تاب عادب نیستند. یه جور کارت ها کرمدیگه ایمان آوردم این

آروم کنار اون طناب  -دعوت هستند که برای من فرستاده شدند. آروم

رو روشن کرده قدم برداشتم. دوباره تبدیل به  آبی رنگ که همه جا

. ترسیدم و وارد جنگل شدمهمون دختر شجاع شده بودم و از هیچی نمی

بعداز حدود پنج دقیقه پیاده روی سریع به انتهای اون طناب رسیدم. 

جاست که من این وقت شب وسط خیلی کنجکاو بودم بدونم کی این

 .جنگل کشونده

ای جلوی من ظاهر شد که س سفید و سنتی کرهیه دختر جوون با لبا

موهای خیلی بلندی داشت که زیر زانوهاش امتداد داشت. صورت جوون 

های مشکی گردی داشت. پوست زرد بدون چین و چروک بود و چشم

رنگ و لب های صورتی و دماغ نسبتا کشیده و گونه های سرخ رنگ و 

 .ای داشتپف کرده
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 :لبخندی زد و گفت

 .دونی چقدر منتظر اومدنت بودم خیلی خوش اومدینمی تالیاسالم  -

 :من با تعجب پرسیدم

 .جا بیامدونستید من قراره به اینشما کی هستید از کجا می -

) 

 :اون با همون لبخندی که روی لبش بود گفت

من یونا مادر جئون و مادرخوانده لوکا هستم که امشب خدا بهم لطف  -

 .باهات حرف بزنمکرد بیام تا 

این رو که گفت فهمیدم که با یه روح طرفم اما چون از خدا اجازه گرفته 

 .فکر نکنم خطری داشته باشه

 :لحنش نگران شد و گفت

 .گماما فرصت زیادی ندارم خالصه و کوتاه می -

 :نفسی گرفت و با ناراحتی بیشتری ادامه داد

ای اسمش چرا یه کرهخودت هم حتما تا حاال کنجکاو شدی که  -

 ...لوکاست در واقع من اون رو با این اسم طلسم کردمش

این رو که گفت دلم ریخت برای لوکا به خاطر طلسمش ناراحت شدم. 

 کنترل صدای و لحن با. کرده طلسم آخه چرا لوکا رو به چه گناهی

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش ایشده

 .رده که طلسمش کردیچرا این کار رو کردی؟ مگه چی کارت ک -
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ها خونم برای لوکا جوش اومده بود منتظر یه تلنگر بودم تا به قول ایرانی

. اون با لحن آرومی برم فکش رو پایین بیارم و قدرتش رو هم داشتم

 :جواب داد

کنم. اما من مجبور بودم طلسمش کنم آروم باش خشمت رو حس می -

 .چون جونش در خطر بود

 :ف ماجرا کرد و گفتبعدش شروع به تعری

اون تازه به دنیا اومده بود و پدربزرگش پیشگویی کرده که اون طالع  -

ها متحد میشه تا شومی داره وقتی بزرگ بشه با شیاطین علیه انسان

 .زمین رو نابود کنه

 :بعدش با ناراحتی بیشتری ادامه داد

لوکا درگیر عموش اون گوم به سیم آخر زده بود و برای کشتنش با پدر  -

شده بود. من برای خاتمه دادن به این طالع شوم و دعوای بین دو برادر 

من از پدر و مادرش اجازه گرفتم اسمش رو به لوکا عوض کنم. لوکا هم 

در واقع اسم یکی از خدایان نورس هست و همچنین به معنی بسته 

ا . من با این اسم طلسمش کردم و در دنیای ماورشدن و قفل شدن هست

 .رو براش قفل کردم

پاره شد. عموشون واقعا یه روباه حقه باز و  -با شنیدن این حرف قلبم پاره

 .حیوون بود و بر خالف لوکا چیزی از مهربونی حالیش نبود

 :با ناراحتی گفتم
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تونستی از ها اجازه گرفتی اومدی. میواسه چی برای گفتن این حرف -

 ی به پسرات بزنی؟این موقعیت استفاده کنی و بری یه سر

 :اون شروع به توضیح دادن کرد 

چون اون فرزند اول هست و قرار بود بعداز مرگ پدرش قدرت  -

پیشگویی به اون برسه ولی چون طلسم روش بود بهش نرسید و بعداز 

 .چندسال تاخیر به جئون رسید

کرد. از رابطه خوب بین دو برادر ناتنی کلمه طلسم رو با ناراحتی بیان می

تونستم بفهمم یونا و سوز کالمش موقع حرف زدن در مورد طلسم می

توی بزرگ کردن لوکا که پسرش نبوده کوتاهی نکرده و لوکا هنوزم که 

 .هنوزه توی قلبش جای مخصوصش رو داره

 :زد ادامه دادنفسی گرفت و با لحنی که ناراحتی ازش موج می

رث بهش نرسیده و خواد تا بفهمه چرا این ابه زودی ازت کمک می -

االنم خیلی کالفه هست و وانمود می کنه خوشحاله اما این طور نیست 

کنه که حالش خوب هست ولی اون تو بد موقعیتی است و وانمود می

 .همش الکی هست

 :با لحن ناراحتی گفتم

ذارم هر طور که شده اون تنها دلیلی هست که من خیالم از بابت نمی -

تر شده من بهش ئن اون در نبود تو قویهمه مشکالت راحته. مطم

 .اعتماد دارم
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 :یونا با ناراحتی جواب داد

 .امیدوارم همین طور باشه -

 :بعدش ادامه داد 

 .من دیگه باید برم وقت من داره تموم میشه -

 جئون

ها و که شب بود ولی آتشدانتوی یه مهمونی قدیمی اروپایی بودم. با این

شد. روشن کرده بود و دور بر به خوبی دیده میها همه جا رو چراغ

ناخودآگاه نگاهی به سقف باالی سرم انداختم نقاشی زیبای فرشتگانی به 

شکل دخترهای مو بلوند که روی ابرها نشسته بودند و درحال ساز زدن 

 .ام رو جلب کردکرد توجهبودند توی سقف این خونه خودنمایی می

برانگیز بود. بعداز مدتی دوباره سرم رو ناستعداد این نقاش واقعا تحسی

جا اومدم یه نگاهی به دور بر پایین آوردم تا بفهمم من چرا به این

ها هم دامن ام همه مردها کت و شلوار رسمی پوشیده بودند و زنانداخته

هاشون به سبک اروپایی بود و همگی بسیار بلندی داشتند و همه لباس

وه موسیقی که شمال چند ویولن زن و یک . یک گرشاد خوشحال بودند

پیانیست هم در وسط مجلس جا خوش کرده و در حال نواختن یک 

ها هم که در واقع از مهمانان این جشن بود با آهنگ عاشقانه بود و رقاص

دادن و بقیه همسرانشون رقص دو نفره کنار این گروه موسیقی انجام می

 .ها بودندقاصرقصیدند در حال تماشای رمردم که نمی
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در همین لحظه صدای باز شدن در از پشت سرم بلند شد. به سمت عقب 

برگشتم و با دیدن آلمایی که موهای صاف لخت قرمز مایل به نارنجی و 

مکی دار و دامن بلند پف دار پوشیده بود حسابی تعجب صورت کک

 .کردم

تم. از انتظار دیدنش رو توی همچین مهمونی و توی همچین زمانی نداش 

در وارد شد و در بان بهش خوش آمد گفت و بعدش پالتو سفید رنگش 

رو در آورد و به یکی از خدمت کارها داد. دستی روی موهاش کشید و 

 .هاش گذاشتاونا رو به عقب هل داد و پشت گوش

اش و لبخند روی لبش معلوم بود که برای این مهمونی خیلی از چهره

ظه یه مرد قد بلند که یک کت شلوار زده هست. در همین لحهیجان

اش رو ببینم به سمت تونستم چهرهپوشیده بود و پشتش به من بود نمی

 :اون رفت و گفت

 .بانو هلن خیلی خوش اومدید -

حالم از کارهای چاپلوسانه بهم  .تعظیمی مقابلش کردخم شد و 

 .خوردمی

 :اون یه تشکری کرد و گفت

  .دعوت کردیدخیلی ممنونم که من  -

در همین لحظه صدای جیغ یه نفر بلند شد. به سمت عقب برگشتم  

های اون تمام فضا عوض شده بود. داخل یه کلیسا بودم که تمام پنجره
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رنگی و زیبا بودند و روی دیوار نقاشی های از مسیح و حضرت مریم 

 .کردها روی دیوار خود نمایی میکشیده شد ولی رد خون مرده

های تیکه پاره بود و زمین تمام قرمز شده بود. سر ین پر از جنازهروی زم

، همچنین دست و ها و بدن بی سرشون روی زمین افتاده بودبریده آدم

کرد. پاهایی که بدون صاحب بودند روی زمین افتاده بود خودنمایی می

های ها و چوپهای خورد شده شیشهزمین به رنگ قرمز شده بود و تیکه

 .جا حمله کردهداد یه هیوالی قاتل به ایننشون می صندلی

ها جلوی خورشید رو گرفته بودند ولی همه جا رو به خوبی که ابربا این

دونست چه جور جونوری به اینجا حمله کرده می تونستم ببینم. خدا می

. محاله یه آدم دیوونه همچین قدرتی رو که همچین قتل عامی انجام داده

 .که بتونه نزدیک سی صد نفر آدم رو بکشهداشته باشه 

در همین لحظه که با ناراحتی و کالفگی دنبال کسی بودم که زنده باشه 

های یکی رو شنیدم. بلند شدم و به سمت و بتونه جواب بده صدای سرفه

صدا گشتم. یک پاپ که کنار مجسمه شکسته و خونی حضرت مریم و 

رداشته بود و داشت جون مسیح افتاده بود و گردنش زخم عمیقی ب

کردم جلوی خون ریزیش طور سعی میداد. کنارش نشستم و همونمی

 :رو بگیرم و گفتم

 .جا حمله کردهچه اتفاقی افتاده پدر چی به این -

 :گفت زور به و داد تکون رو هاشلب زور  به

 ...سی... ب خو...نی...ن... ان... تق -
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صداش کردم و تکونش دادم اما هیچ  .بعدش مرد و حرفش ناتموم موند

. متاسفانه اون مرده بود و من نتونستم بفهمم اون چی جوابی نداد

خواست بگه. در همین لحظه با لرز شدیدی توی بدنم پیچید و از می

 .خواب بیدار شدم

لرزیدم. دمای بخاری رو باال بردم و هم خیس عرق بودم و هم از سرما می

ر حال طلوع کردن بود و جنگل نسبتا روشن کمی گرم شدم خورشید د

 .بود

 آلما

هام رو باز کردم. نورش با تابیدن نور خورشید از خواب بیدار شدم و چشم

هام داشتن اذیت کرد و چشمهام برخورد میمستقیم داشت به چشم

شدند. اون نور گیر که جلوی من از روی سقف بود رو پایین آوردم و می

 .تاد و جلوی نور مزاحم خورشید رو گرفتهام افسایه روی چشم

هم بیدار شده بود ولی به نظرم حالش خوب نبود رو به جئون کردم اون

 .چون رنگش پریده بود

 :با نگرانی گفتم

 جئون حالت خوبه؟چرا رنگ روت پریده؟ -

ای که نشون مالید با صدای گرفتههاش رو میطور که چشمجئون همون

 :هست گفت داد چقدر خواب آلودمی

 .چیزی نیست خواب بد دیدم -
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 :یک اوهوم گفتم و بعدش جئون کمی لحنش رو شاد کرد و گفت

 .خوام جایی رو نشونت بدمدنبالم بیا می -

ای گفتم و از ماشین پیاده شدم. دست جئون رو گرفتم و باهم به یه باشه

سمت پشت سر کلبه حرکت کردیم. در نبود باد هنوز سوز سرما حس 

شد. مه نسبتاً غلیظی میان درختان بلند و سبز رنگ بامبو دیده می

 .شدمی

تونستم قدم بردارم. بعداز می زمین نسبتا صاف هموار بود و به راحتی

چند دقیقه پیاده روی از کلبه دور شدیم.ببعدش به یه چشمه کوچیک 

وسط جنگل رسیدیم کنارش یک تخته سنگ نسبتا بزرگی وجود داشت 

ط تخته سنگ یک دریچه کوچیکی وجود داشت که از داخلش و از وس

کرد جا بیشتر از همه زیبا میو چیزی که فضای این اومدآب بیرون می

 .های شب تاب قشنگش بودندکرمگ

اون تخته سنگ جلوی تابش نور خورشید رو گرفته بود و از یه طرف هم 

به حال همچین  شدن. تاتر دیده میها روشنجا غلیظ بود و اونمه این

های اسپرت بنفشم رو در آوردم و شلوار صحنه زیبایی ندیده بودم. کفش

خواستم داخل آب برم و از نزدیک تر جینم رو تا زانوهام باال دادم، می

 .کرم های شب تاب رو ببینم

ها خواست اونتا به حال توی عمرم کرم شب تاب ندیده بودم و دلم می

وم یک پام رو داخل آب گذاشتم چنان سرد رو از نزدیک لمس کنم. آر

نبود که باعث اذیتم بشه و تحمل نکنم بعدش اون یکی پام رو داخل آب 
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 .ها قدم برداشتمگذاشتم و به سمت کرم

ها فرار ها بر خالف بقیه حشرات و حیوانات با دیدن آدمشب تاب

که اینکردم آروم بدون بودند سعی می کردن. دور برم رو احاطه کردهنمی

 .بهشون آسیب بزنم اونا رو لمس کنم

 همزمان جئون

به آلمایی که وسط چشمه ایستاده بود و شب تابها دورش جمع شده 

 .کردمای از اونها روی موهای اون نشسته بود نگاه میبودند و عده

اش چهره اون آلمایی که توی خواب دیده بودم جلوی چشمم رد همه

توی خواب دیدم خودش بود ولی توی زندگی شد. مطمئن اونی که می

قبلیش بود و توی زندگی قبلیش از یه نژادی بود که موهای قرمز و 

صافی داشت و االن نژادش عوض شده و برای همین هم موهاش مشکی 

و حالت دار بود اما دوباره رنگش کرده و بیشتر از قبل به اونی که توی 

ه اون مردی که آلما رو به زندگی قبلیش بود شباهت داره. حس بدی ب

 .مهمونی دعوت کرده بود داشتم

  آلما

 دخترایی همون از. باشه کنارم داشتم دوست که بود دختری همون 

 و ساخته قوی دختر ازش روزگار همچنین و گذرونی خوش پایه هست

 آوردم در تسخیر از رو اون کهاین بعداز. بجنگه مشکالت با داده یاد بهش

روزی با آلمای افسرده و ترسیده که هنوز از فکر هالوم  چند داشتم انتظار

ها بود که بخواد تر از این حرفتونه در بیاد رو به رو بشم اما اون قوینمی
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 .با این جور چیز ها از پا در بیاد

 آلما

بعداز چند دقیقه به کلبه برگشتیم. لوکا و تالیا بیدار شده بودند ولی هنوز 

شد. جئون به سمت لوکا شون دیده میواب توی چهرهآثار خستگی و خ

 :رفت و ازش پرسید

 شهر در چه خبره؟ -

 :لوکا با خواب آلودگی جواب داد

هایی که دور خونه گذاشتم بهم خبر دادن که رفت آمد مشکوکی آدم -

 .خیال بشهنیست ولی فکر نکنم اون گوم به همین سادگی بی

 :جئون با لحن تندی ادامه داد

ها از پا در بیاریم و اگر نه تا آخر عمرمون شه. باید اونطوری نمیینا -

 .شیمفراری می

 :سردی گفتتالیا با لحن خون

کشتیم و االن روی من و آلما حساب کنید ما یه زمانی خون آشام می -

 .ها برای ما کاری ندارهکشتن اون مزاحم

 :من در ادامه حرفش گفتم

کارهایی ازم بر میاد پس لطفاً بهمون به چشم جئون دیدی که چه  -

 .دخترهای لوس و نازپرورده نگاه نکنید

 :لوکا در جواب من و تالیا گفت
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نگران نباشید این اولین باری نیست چندتا دیوونه خواستن ما رو  -

ها رو هم مثل بقیه به شون به جهنم فرستادیم و اینبکشند ولی همه

 .فرستیمجهنم می

 :جئون کرد و گفت بعدش رو به

 .من گرسنمه خرت و پرتی توی ماشینت نداری بخوریم -

 :جئون در جوابش گفت

نه ولی آدرس یه رستوران بین راهی رو که نزدیک همین جا هست رو  -

 .شناسم و فکر کنم توش صبحانه هم صرف میشهمی

 :لوکا در جوابش گفت

 .باشه پس تو جلو بیوفت من پشت سرت میام -

ای گفت و به سمت ماشینش رفت منم به سمت ماشینش باشهجئون یه 

 .رفتم و سوارش شدم و کنارش نشستم

 .بعدش جئون ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

مثل همیشه بدون هیچ حرفی به جلو خیره شده بود و هیچ حرفی 

کردم حالش خوب نیست چند دقیقه پیش کنار زد. احساس مینمی

ود اما االن دوباره مثل وقتی که از خواب چشمه رنگ و روش برگشته ب

 .بیدار شده بود شده

دستم رو روی پیشونیش گذاشتم دمای بدنش عادی بود ولی صورتش یه 

 .گفتچیز دیگه بهم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 350 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 :در همین لحظه جئون با تعجب پرسید

 داری چی کار می کنی؟ -

 :من با نگرانی جواب دادم

 .نگرانتم! دوباره رنگت پریده -

 :کث کرد و گفتاون کمی م

 .چیزی نیست شاید به خاطر گرسنگی باشه -

یک اوهوم گفتم و زیاد بحث رو کش ندادم شاید دلیل رنگ پریدگیش به 

که صبحونه بخوره درست میشه و من خاطر گرسنگی هست و بعداز این

 .الکی نگران شدم

گفت رسیدیم. ماشین رو کنار بعداز مدتی به اون رستورانی که جئون می

رستوران پارک کردیم و از ماشین پیاده شدیم و به سمت در ورودی  اون

رستوران حرکت کردیم. وارد حیاط شدیم و یه دختر نوجوون که لباس 

ساده روستایی پوشیده و به نظرم گارسون بود به استقبال ما اومد و 

 .بهمون خوش اومد گفت

میز چهار من و با لبخند ازش تشکر کردم و به همراه بقیه به سمت یه 

 کنار هم لوکا و نشستم جئون روی به رو و تالیا کنار من  نفره رفتیم.

 سفارش ماهی مخلفات چندتا و ماهی سوپ یه بعدش. نشست جئون

 .بیاد در آب از مزهخوش قدرآن ماهی سوپ نداشتم انتظار واقعا. دادیم

یه بوی و عطردلنشین عجیبی داشت که به شدت اشتها آور بود و 
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 .شباهت زیادی به بوی بد ماهی نداشت

 کیانا )خواهر پاشا و عمه آلما(

. عروسک کامال از بین رفت و چیزی جز خاکستر سیاهی ازش باقی نموند

دونستم جادوی سیاه برای قلب و روحم عواقبی بدی داره و که میبا این

رف هم این طلسم خیلی قدرتمنده ممکنه به کسی که عاشقش از یه ط

هست سرایت کنه و آلما هم ممکن بود صدمه ببینه ولی از یه طرف هم 

 .خیال ماجرا بشمتونستم بینمی

 چون رفتندمی بین از باید که بودند ماورایی موجودات  اون دو برادر

 و تالیا نگران یلیخ. بکشند رو آلما یا تالیا بود ممکن و بودند خطرناک

دونست اون شده بودند و خدا می خونه هم قاتل یه با هااون. بودم آلما

. باید هر طور که شده اون دو برادر ای برام داشتروباه حقه باز چه نقشه

 .که اونا بهمون صدمه بزنندرو بکشم. قبل از این

از روی سنگی که روش نشسته بودم بلند شدم و پالتو آبی رنگم رو تمیز 

تماشای جنگل  کردم و به سمت اون گوم که پشتش به من بود و درحال

 :بامبو بود رفتم و گفتم

 .کنهجناب اون گوم زیر ده دقیقه اون طلسمی که زدم اثر می -

ای که روی لبش بود اون گوم به سمت من برگشت با لبخند پیروزمندانه

 :گفت

خیلی ممنونم بانو کیم یانا بهتون اطمینان میدم اون دو روباه امروز  -
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 .خواهند مرد

درست تلفظ کنه ولی چندان برام مهم نبود این  تونست اسمم رونمی

 .اسم رو دوست نداشتم

 :من در جوابش گفتم

قطعا همین طور خواهد شد، ولی یادتون نرفته اون دخترایی که  -

 .همراهش هستند باید هر طور که شده زنده بمونند

خواست موقع خندیدن یکی بزنم خندید و قهقه زد. آخ که چقدر دلم می

دهنش همه دندوناش رو بریزم توی دهنش واقعا خیلی رو مخ می توی 

 .خندیددار نبود میخندید و در موقعیتی که اصال خنده

 :بعداز خندیدن همون طور که یه لبخندی درشت روی لبش بود گفت

بله فراموش نکردم آلما برادر زاده عزیز شما و تالیا هم رفیق قدیمی  -

 .ها رو سالم تحویل بدماون شما هست. بهتون اطمینان میدم

 چند دقیقه بعد جئون

خیلی عصبی بودم لوکا بهم اعتماد نداشت که اونی و هر چقدر بهش 

کرد که اونی که پشت دادم چه خبره ولی اصال هم قبول نمیتوضیح می

این مسخره بازی هست اون گوم هست. انصافاً برای خودمم غیر قابل باور 

حقه باز توی این همه سال که غیبش زده  هست اما چه کنم این روباه

 .بود و صد و هشتاد درجه عوض شده

کرد که اونی خیلی عصبی بودم لوکا به حرفم گوش اصال هم قبول نمی
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که پشت این مسخره بازی هست اون گوم هست. انصافاً برای خودمم غیر 

قابل باور هست اما چه کنم این روباه حقه باز توی این همه سال که 

ش زده بود و صد و هشتاد درجه عوض شده. چیزی که من رو غیب

کنه که اون بهم اعتماد نداره. این بار اولش نیست ناراحتیم رو بیشتر می

 .دهکه حرفم رو گوش نمی

هام حس کردم. طور که مشغول فکر کردن بودم دردی توی دستهمین

بلند  هام داشتیه نگاهی به دستم که روی فرمون بود انداختم ناخون

شد، اما چنین هام تبدیل به پنجه روباه میآروم دست -شد و آروممی

افته نباید این چیزی ممکن نیست تا من اراده نکنم همچین اتفاقی نمی

 .هام رو کنترل کنم نشدطوری بشه. هر چی سعی کردم رشد ناخون

یه نفر دیگه فرمون من رو گرفته بود. احساس درد و مقاومت توی بقیه 

کردم. ماشین رو یهویی کنار زدم و با یه درخت ای بدنم حس میاعض

تصادف کردم و همزمان آلما از ترس یه جیغی کشید و بعدش دستش رو 

 :و با نگرانی پرسید گفت ام گذاشتروی شونه

 .جئون حالت خوبه؟ چت شده -

کردم و طور که داشتم در برابر تبدیل شدن مقاومت میمن همون

خواستم بهش صدمه بزنم زیر آستینم قایم کرده بودم نمیهام رو دست

 :ای که به خاطر درد بود گفتمبرای همین با صدای گرفته

 .آلما زود برو -

دوباره خواست چیزی بگه کنترلم رو از دست دادم با صدای بلندتری داد 
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 :زدم

 .زود باش فرار کن -

 همزمان

 آلما

ید و متوجه تغییر قیافه یهو جئون به سمت من برگشت و سرم جیغ کش

هاش نارنجی شده بود اصال دادنش شدم. صورتش پر مو شده بود و چشم

های روانی شده بود. از شدت ها نداشت و شبیه قاتلهیچ شباهتی به روباه

 .ترس پیاده شدم. پاهام از شدت وحشت شل شده بود روی زمین افتادم

و از روی زمین بلند طور که داشت من رتالیا به سمت من اومد و همون

 :کرد گفتمی

 آلما حالت خوبه؟ توی ماشین چی شد؟ -

رفت و همزمان هنوز توی شوک بودم اون صحنه جلوی چشمم رژه می

شاهد جنگیدن لوکا و جئون بودم. من جئون رو خیلی رو دوست داشتم 

. اومدمی سرش داشت بالیی چه  تونستم بدون اون دووم بیارم.نمی

شوک بودم یهو یه تیر توی دو سانتی سرم به شیشه  ویت که طورهمون

 .ماشین برخورد کرد

از ترس روی زمین نشستم و جیغی خفیف کشیدم با دیدن چند نفر که 

اومدند. لباس تماما مشکی نینجا پوشیده بودند داشتند به سمت من می

شدم کارم ساخته زود به ترسم غلبه کردم چون اگه دوباره باز ضعیف می
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زود یه سنگ بزرگ برداشتم و از روی زمین بلند شدم و به همراه  بود.

طور که سنگ توی دستم بود تالیا به سمت نینجاها حمله کردم و همون

رو توی صورت اولین نینجا کوبیدم و در کسری از ثانیه شمشیرش رو از 

کمرش در آوردم و توی قلبش فرو بردم خونش روی صورتم ریخت و 

 .ی زمین افتادجونش روجنازه بی

هایی که نینجاها به سمتم پرتاب بعدش شمشیرم رو باال بردم و ستاره

شدند رو با شمشیرم به دور بر پرتشون کردم و بعدش به سمت یکی می

ها حمله ور شدم شمشیرم رو باال بردم و همین که پایین آوردم و از اون

 .گرفتخواستم بهش ضربه بزنم اما اون جلوی ضربه من رو 

ها آشاممن خیلی سریع بودم چون یک انسان جهش یافته بودم تا خون

رو بکشم. واقعاً تعجب کردم که چطور یه نینجا جلوی ضربه من رو 

که جای خالی پیدا کردم و گرفت. دوباره و دوباره بهش ضربه زدم تا این

بازوش رو زخمی کردم. همین که دستش رو به سمت بازوش برد 

اخل قلبش فرو بردم و اون یکی حمله کنم صدای یک زن شمشیرم رو د

 .بلند شد که ناخودآگاه من رو از جنگیدن منصرف کرد

 .کافیه -

یه دختر که شلوار مشکی و یک پالتو آبی رنگ پوشیده بود و یک 

شمشیر به کمرش بسته بود و موهای مدل مصری بلند حالت آبی رنگی 

 .. الزم به معرفی نبودیین پریدداشت. از روی یکی از درختان بامبو پا

که عکسی ازش ندیده بودم و تعریف چندانی ازش نشنیده بودم با این
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هاش ای که نسخه ده سی ساله و پخته من هست ولی چشمولی از چهره

حالت کشیده داشت و دماغش کمی کشیده تر و لب های باریک تر و 

پریدگی بیش  زرشکی رنگ داشت و پوستش خیلی سفید بود و این رنگ

 .داداز حدش شغلش رو نشون می

 :با بهت لب زدم

 .کیانا -

 :اون با لحن سرد و بی حسی گفت

حیف که زیادی به من رفتی و انرژی درونی زیادی داری و این برام  -

 .دردسر شد چرا طلسم روی تو اثر نکرده

هام از شدت ترس و نگرانی درشت شد. هیچ وقت این رو که گفت چشم

طلسم نشده بودم ولی مطمئن بودم عواقب بدی داره و قراره اتفاق بدی 

 .برام بیفته

 :غریدم با عصبانیت

 .واقعا که الیق لقب سلطان فحشی -

 زود هماون. کردم حمله سمتش به و کردم بلند رو شمشیرم  بعدش

 ما شمشیرهای گرفت رو امضربه اولین جلوی و آورد باال رو شمشیرش

ا به شکمم لگد زد قدرتش خیلی زیاد بود سریع. کردن برخورد بهم محکم

باعث شد از شدت ضربه چند قدم عقب برم و روی زمین به زانو بیوفتم. 

 ضربه بهم سرم باالی از خواست که همین اون سریعا بهم حمله کرد و
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 لمس رو بدنم اشتیغه نذاشتم و گرفتم سرم باالی رو شمشیرم زود بزنه

 .کنه

همین حال به شمشیرم فشار آورد و من هم دو دستی جلوی ضربه در 

اون رو گرفتم. اون تمام قدرتش رو توی شمشیرش ریخت تا شمشیر من 

شد شمشیر به سرم و صورتم آسیب جدی رو کنار بزنه و اگه موفق می

 .کشتکرد که قطعا من رو میوارد می

هلن رو صدا در همین لحظه صدای دم گوشم زمزمه شد که بازم اسم 

م رو هاهام شل شد و درجا همه جا رو سیاهی گرفت. چشمزد. دستمی

باز کردم و خودم رو توی اتاق خوابم توی ترکیه پیدا کردم. حس بدی به 

جا من رو یاد زمانی که هالوم تسخیرم کرده بود این خونه داشتم این

جا رو  تابید همهانداخت. نوری که از پنجره کنار تخت آیلین میمی

روشن کرده بود ولی داخل خونه مه علیظی گرفته بود و همه جا سفید 

 .شددیده می

ای بمی کردم صدای مردانههمین طور که با ترس به دور بر نگاه می

کرد منبع این صدا بیرون گوش رسید که شخصی به نام هلن رو صدا می

بود که قطع اتاق بود. قبال چند بار این صدا رو شنیده بودم ولی مدتی 

دونستم علت شنیدن این صدا چیه. نکنه دیوونه شدم یا باز شده بود نمی

تونم دوباره هالوم اومده سراغم که امیدوارم نظریه اولم درست باشه نمی

 .باهاش سر کله بزنم حتی فکر کردن در باره اون هم برام ترسناک هست

ی آهسته و لرزون هاآروم با قدم -نتونستم به کنجکاویم غلبه کنم. آروم



 

 

 WWW.98IA3.IR 358 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

. جلوی در ایستادم هنوز مردد بودم برم یا نه. شاید چیز به سمت در رفتم

ای پشت در منتظر من بود. آروم دستگیره رو به سمت پایین فشار دیگه

 .دادم، در باز شد

شد. وارد اون فضای مه آلود همه جا پر از مه و دود بود هیچی دیده نمی

ک قدم رو برداشتم همان صدای مردانه که . همین که یو ناشناخته شدم

 .زد رو شنیدم. به سمت عقب برگشتمهلن رو صدا می

دری که از اتاقم باز شده بود نبود در عوض یک مرد قد بلند و چهار شانه 

که یک پیرهن چهار خانه قرمز با شلوار مشکی پوشیده بود و موهای 

تخوانی و های اسهای آبی رنگ و پوست سفید و گونهمشکی چشم

رو شدم که در چند قدمی های خیلی باریک و دماغ عادی داشت روبهلب

 .من ایستاده بود

 :با ترس ازش پرسیدم

 تو کی هستی؟ -

این رو که گفتم یهو در عرض چند ثانیه اون فاصله رو با سرعت عجیبی 

هاش رو روی بازو هام گذاشت و با طی کرد و رو به روی من ایستاد دست

 :فتخوشحالی گ

  هلن خودتی؟ -

 :من با همون لحن گفتم

 .نه من هلن نیستم من رو با یکی دیگه اشتباه گرفتید -
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خوشحالی اون تبدیل به غم اندوه شد و دستی روی موهای قرمزم کشید 

 :و گفت

  .گن تو هلن منیولی این موهات می -

 :دستم رو از روی سرش کشیدم و با لحن سردی گفتم

 ... هلنگفتم که من  -

 :اون با لحن آرومی جواب داد

کنم اون عشقی حق با تو عه اصال ولش من میام پیشت و کمکت می -

 .که بینمون بود رو به یاد بیاری

 .بعدش همه جا رو دوباره سیاهی گرفت

 همزمان لوکا

جئون با اینکه دچار جنون شده بود و وحشی شده بود اما دیگه باهام 

. به کشتن اونا راضی ها شده بودن مهاجمکاری نداشت سرگرم درید

کرد و یا هاش از نتشون جدا میشد گاها سرش رو با دستنمی

. بالیی سرشون آورد که روی هرچی هاشون رو از حدقه در میاوردچشم

 .داعشی و تروریست بود سفید کرد

 رو فرمون کال که بود کرده کاری نفر یه کردممی احساس رو  طلسم 

رحمانه همه رو ر بود بده تا بیاسی درونش که وحشی حیوون یه دست

جنگیم حواسم های سیاه پوش میطور که با اون آدمسالخی کنه. همون

خواست طور که میو مراقبش بودم کشته نشه که یهو همین به اون بود
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. زود به سمتش سر یکی رو از جا بکنه از هوش رفت و روی زمین افتاد

خواست حمله کنه ستادم و همین که اولین نفر میرفتم و کنارش ای

 .صدای سوت بلند شد و همه اون آدما فرار کردن

حال حوصله تعقیب بازی نداشتم روی زمین کنار جئون زانو زدم. تمام 

صورت و لباسش خونی شده بود تا به حال اون رو توی همچین وضعی 

زد بضش می. دستم رو روی گردنش گذاشتم خوشبختانه نندیده بودم

 .خیالم از زنده بودن جئون راحت شد

در همین لحظه صدای تالیا رو شنیدم که داشت بدو بدو به سمت من 

 .اومد. همین که به من رسید من رو بغل کردمی

هام رو دور گردنش پیچیدم. خیلی هم اون رو بغل کردم و دست من

فقط دونستم چه طلسمی روش هست نگران حال جئون بودم نمی

امیدوار بودم اون جادوگری که یه بار پسرش رو از جلوی ماشین نجات 

به نظرم  داده بودم و چند بار کمک کرده بود بتونه از این هم سر در بیاره

. خیلی نگرانش جادوی خیلی قوی بود که همچین بالیی سرش آورده بود

 .کردم مرگ توی دو قدمی اون هستبودم احساس می

هام پر اشک بود و و چشم هام رو کنترل کرده بودملرزش عصبی دست

هام بشه ذاشتم کسی موفق به دیدن اشکآماده ریختن بود اما نمی

دید من واقعا در چه وضعی مخصوصاً تالیا که االن ترسیده بود و اگه می

شد. من خیلی خوب بلد بودم اوضاع بدم رو خوب و عادی هستم نابود می

یچی نشده. تالیا همون طور که توی بغلم بود با طوری که ه جلوه بدم
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 :صدای لرزون گفت

خیلی ترسیدم تو جئون رو که اون طور دیدم و بعدش که بهمون حمله  -

 ...کردن من نتونستم بیام کمکت

اون رو از خودم جدا کردم و دستی روی صورتش نرم لطیفش کشیدم و 

 :اشکش رو پاک کردم و گفتم

 .ها فرار کردنچی تموم شد اون بینی که همهنترس می -

 :بعدش پرسیدم

 .آلما کو اون که زخمی نشده -

 :اون جواب داد

ها یه جادوگری که از قضا حالش خوبه ولی بیهوش شده همچنین اون -

هوش روی زمین شناختمش و خواهر پاشا هست هم االن بیقبال هم می

 .افتاده

 فلش بک به چند دقیقه پیش کیانا

زدم اون یکم فشار وی زمین افتاد. همون طور که حدس میآلما بیهوش ر

طور که توی کتاب نوشته خواست تا طلسم اثر کنه و اون رو همونمی

بود اون چون جئون رو دوست داره و جئون االن طلسم شده هست به 

 .رهخلسه می

 (.خلسه: دنیایی میان دنیای مردگان و دنیای زندگان هست)

ه دستم بهش خورد انرژی تاریک و عجیبی روی زمین نشستم همین ک
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که به خودم بیام کامال و قبل از این که درونش بود بهم انتقال پیدا کرد

تسخیر شده بودم چون من جادوی سیاه انجام داده بودم و بعداز اون 

ای یا پاکسازی انجام نداده بودم خیلی ضعیف شده بودم و هیچ مراقبه

خودم بیام اون انرژی  به من کهاین از قبل  .تمتوان مقابله با اون رو نداش

تک استخوانم به خاطر اون انرژی درد گرفت  -و تک من رو تسخیر کرد

از شدت درد جیغ خفیفی کشیدم دردش وحشتناک بود تا به حال 

همچین دردی رو حس نکرده بودم. انگار داخل یک استخر اسید افتاده 

 .سوختمبودم و می

هام لرزید چشمشدت درد میکنار آلما روی زمین افتادم. تمام بدنم از 

. مدتی نگذشت که سوخت انگار که داخلش اسید ریخته بودندمی

تونستم ببینم. نای هام پر از خون شده بود و قرمزی خون رو میچشم

تکون خوردن نداشتم در همین حال احساس خفگی بدی بهم دست داد. 

قال کرد هر چقدر تهاش من خفه میانگار که یه نفر داشت با دست

 .که همه جا سیاه شدفایده بود تا اینکردم تا نفس بکشم اما بیمی

فردا صبح با احساس درد توی سرم به هوش اومدم. یک آخ از شدت درد 

. هام رو باز کردم و خودم رو توی اتاق خونه لوکا پیدا کردمگفتم چشم

زرشکی کرد. مالفه کس توی اتاق نبود و این نگرانی من رو بیشتر میهیچ

رنگم رو کنار زدم و از تخت پایین اومدم. همین که اولین قدم رو 

گذاشتم دنیا دور سرم چرخید و سرگیجه بدی گرفتم و روی زمین 

 .افتادم
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دونستم چه مرگم بود عاجزانه جئون رو با صدایی ضعیف صدا زدم. نمی

خواستم اون پیشم باشه. مطمئن بودم اگه اون کنارم باشه ولی فقط می

های بدنم پیچید شم. سوزش و درد بدی توی تمام استخونن خوب میم

های سردم هام قاطی شد و روی گونههام پر خون شد و با اشکچشم

 .جاری شد

وار صداش کردم اما جوابی نیومد. لباسم خونی شد و بعدش دوباره زمزمه

 .دوباره از هوش رفتم

 همزمان جئون

ی داشتم و تمام بدنم درد به هوش اومدم بدنم احساس خستگی بد

هام رو باز کردم همه جا تار بود و به کرد از درد یک آخ گفتم چشممی

تونستم اون زنجیرهایی تونستم جایی رو ببینم اما به خوبی میخوبی نمی

 .هام پیچیده شده رو ببینم که به دیوار وصل شدهکه دور مچ دست

نجره یا دریچه ای برای دور تا دورم دیوار سنگی بود و هیچ خبری از پ

دان بود که فضا رو روشن کرده بود. و یک نور نبود توی سقف یک آتش

کردم هیچی در مورد در آهنی توی دیوار رو به روم بود. هرچی فکر می

اومد. صدای باز شدن در جا اومدم یادم نمیکه من کی و چطور به ایناین

 .آهنی در فضایی بلند شد

د اما جسم انسانی که وارد سلول شد و آروم آروم دیهام درست نمیچشم

 :دیدم. لب زدم و با صدای ضعیفی گفتمشد رو میبهم نزدیک می

 تو کی هستی؟ -
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هاش رو دور جلوی من زانو زد و با دیدن چهره لوکا شوکه شدم. دست 

گردنم حلقه کرد و من رو بغل کرد. خودم رو از بغلش بیرون کشیدم و با 

 :زیده گفتمترس و صدای لر

 لوکا چی شده چرا من رو زندانی کردی؟ -

 :اون با لحن ناراحتی جواب داد

خوام اذیتت کنم ولی یکی تو رو طلسم کرده و دیروز یکی متأسفم نمی -

 .دیگه فرمونت رو به دست گرفته بود

هام رد این رو که گفت تمام اتفاقاتی که دیروز افتاده بود از جلوی چشم

هام شدم فهمیدم یه جای کار ایراد داره @رشد ناخون شد. وقتی متوجه

. یهو یاد آلما افتادم و هر چی زور کردم خودم رو کنترل کنم اما نشد

 .نگرانیم چند برابر شد

 :با نگرانی و گفتم

 .هم با من بودآلما حالش چطوره؟ اون -

 :لبخندی زد و گفت

 .کنهحالش خوبه و توی خونه استراحت می -

دوم رو که گفت دنیا سرم خراب شد. یعنی به آلما صدمه زدم که جمله 

هام پر اشک شده بود و قلبم از کنه. چشماین توی خونه استراحت می

 .شدت ناراحتی درد گرفت

 :با ناراحتی بیشتری لب زدم
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 ...نگو که من بهش -

 :حرفم رو قطع کرد و گفت

آلما رو هم طلسم  کنی نیست اون جادوگرنه اون طور که فکر می -نه -

 .هوش شده بودکرده بود و آلما بی

خواست وجدانم رو راحت کنه. تونستم باور کنم مطمئن بودم اون مینمی

 همون با و کردم بغل رو زانوهام  ای گفتم.بحث رو کش ندادم و یک باشه

 :گفتم قبلیم لحن

 .خبری از اون جادوگری که من و آلما رو طلسم کرده نداری -

 :با خوشحالی جواب داداون 

نگران نباش اون شمن کیم جیهو یادته پسرش رو یه بار نجات دادم.  -

جادوگر به اون تحویل دادم در واقع اون دختره توی مصر تحت نظر یه 

شناسه و چون از جادوی سازمان سری آموزش دیده که جیهو اونا رو می

 .کننسیاه استفاده کرده جادوگرا زندانیش می

 آلما

هام هایی که شبیه دعا بود به هوش اومدم و چشمشنیدن صدای زمزمه با

دید چند بار باز و بسته کردم، بعداز هام تار میرو باز کردم. اوایل چشم

مدتی بیناییم برگشت. توی اتاق خودم بودم و یه پیرزن که چهره شرقی 

داشت و حدودا پنجاه ساله کنارم نشسته بود مواجه شدم. تالیا هم 

که مدتی طول کشید ولی گرمای دستش رو ارش نشسته بود با اینکن
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 .حس کردم که دستم رو گرفته بود

وار صداش کردم. با شنیدن صدام لبخندی زد و با لحن آرومی زمزمه

 :گفت

 .دونستم به هوش میای این دفعه نترسیدم که از دستت بدممی -

 :اون پیرزنی که کنار تخت روی صندلی نشسته بود گفت

 .تونی خوب همه جا رو ببینیدخترم حالت خوبه، می -

 :من با همون صدای ضعیفم گفتم

 .تونمآره می -

 :این رو که گفتم از روی صندلی بلند شد و گفت

 .عالیه این نشون میده که حالش خوب شده و به من نیازی نداره -

 :تالیا بلند شد و در مقابلش تعظیم کرد و گفت

 .تم رو نجات دادیدخیلی ممنونم که دوس -

 :اون پیرزن با لحن مهربونی گفت

این حرف رو نزن وظیفمه به کسی که پسرم رو از مرگ نجات داده  -

 .کمک کنم

بعدش اون بیرون رفت و تالیا هم رفت تا اون رو بدرقه کنه. بعداز مدتی 

 :کوتاه تالیا با یه سینی که توش سوپ جو بود به اتاقم اومد و گفت

 .هوش بودی مطمئنم گرسنه شدیروزه بیدو  -

کرد. کمک کرد حق با اون بود حسابی گرسنه بودم و شکمم قار و قور می
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که چند قاشق خوردم تا بشینم احساس خستگی بدی داشتم. بعداز این

 :کمی جون برای صحبت کردن گرفتم پرسیدم

 لوکا و جئون کجاست؟ -

 :ود با ناراحتی گفتتالیا همون طور که مشغول فوت کردن قاشق ب

تر بود و لوکا هم پیش جئون تر و خطرناکطلسم جئون خیلی قوی -

 .هست تا مراقبش باشه

هام پر اشک شد. تحمل خبرهای برام سخت نبود این رو که گفت چشم

ولی جئون با همه فرق اساسی داشت چون اون تنها کسی هست 

 .کنمتونم بدون اون تحمل وار عاشقشم. نمیدیوانه

 :های من شد گفتتالیا که متوجه اشک

تون بهم نگران نباش آبجی کوچولو خطرش رفع شده، طلسم جفت -

 .هم حالش خوب شدهوصل بوده تو که حالت خوب شده یعنی اون

 :های خیسم رو پاک کردم و گفتمبا خوشحالی چشم

 گی؟واقعاً راست می -

 :اون لبخندی زد و جواب داد

 .گردهدم فردا یا پس فردا جئون به خونه بر میاره بهت قول می -

از شدت خوشحالی لبخندی روی لبم نشست. تالیا نذاشت من این غم 

 .خود من بیشتر از چند ثانیه طول بکشهبی

 تالیا
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که سوپش رو خورد دوباره خوابید. نگاهی به ساعت مچی آلما بعداز این

داد. از رو نشون می ها ساعت یک و نیم شبمشکی رنگم انداختم. عقربه

روی صندلی زرشکی رنگ بلند شدم و سینی غذا رو از کنار تخت 

طور برداشتم و از اتاق بیرون اومدم و چراغ اتاق رو خاموش کردم. همین

اومدم متوجه حضور لوکا شدم که روی مبل سه ها پایین میکه از پله

 .نفره خاکستری رنگ اتاق هال نشسته بود

 :تر کردم و همون به سمتش می رفتم با هیجان گفتمهام رو سریعقدم

 لوکا توی کی برگشتی؟ -

 :لوکا یه نگاهی به من انداخت و با دیدن سرعت من گفت

 .خوری زمینآروم دختر می -

خم من رو بغل کرد. سینی رو روی میز گذاشتم و اون رو بغل کردم. اون

گذشت می هاش رو دوست داشتم هر چقدر زمانچقدر این بغل کردن

شدم. حضورش توی زندگیم رو لطف خدا من بیشتر از قبل عاشقش می

 خواب توی زندگیم به ورودش از الکی من پیش -دونستم. الکیمی

 .ندیدمش

داد که مطمئن بودم این رویای من یه مدرک مهمی بود که نشون می

لوکا یه آدم عادی توی زندگیم نیست. اون لحظه اول عشقش افتاد توی 

ندازن. از بغلش بیرون اومدم و کنارش دلم و االن روز به روز ریشه می

 :نشستم و گفتم
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خواستن ما رو بکشند کیا هایی که میچی شد، تونستی بفهمی اون -

 بودند؟

 

 :لوکا جواب داد

 

 .نه انگار آب شدن رفتن توی زمین -

 

 :بعدش با صدای آرومی گفت

 

 تونی روح احضار کنی؟می -

 

 :ابش با غرور گفتممن در جو

 

 .این تخصص منه -

 

 :اون با هیجان گفت

 

االن که هیچکس نیست و من چندتا خرت پرت برای احضار دارم  -

 .تونی با اونا روح بابام و مادرم رو احضار کنیمی

 
این رو که گفت لبخند روی لبم محو شد. آخ این چی بود من گفتم. 
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اش بهم هشدار ادر خواندهخاک تو سرم هنوز یه هفته نشده بود که م

 .تونم کمکش کنمداده بود چیزی بهش نگم. اما لو دادم که می

 

 :یه خمیازه الکی کشیدم و گفتم

 

ترسم یه چیز اشتباهی شه بعدا احضار کنیم میام میلوکا من خسته -

 .احضار کنم

 

 :لوکا با همون لبخندش گفت

 

 .دیممیباشه برو استراحت کن بعدا این کار رو انجام  -

 
ای گفتم و بعدش با تمام سرعت به سمت اتاقم رفتم تا بیشتر یک باشه

باهاش چشم تو چشم نشم. در اتاق رو بستم و بهش تکیه دادم و با 

 نیست خوب حالش دونممی  صدای آرومی شروع به اشک ریختن کردم. 

. داشتم وجدان عذاب و گناه احساس کنم آرومش چطور دونمنمی ولی

گفتم چون االن مجبورم لوکا رو هی هش در مورد قدرتم نمیب کاش

 .بپیچونم

 

  فردا صبح -جئون 
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دیدم. یه دامن بلند سنتی اروپایی اش میآلما رو دوباره توی زندگی قبلی

پوشیده بود که بیشتر شبیه دخترای انگلیسی شده بود و لباسش تماما به 

کمرش امتداد داشته بود رنگ زرد بود. موهای قرمز بلندش که تا پایین 

 .رو بافته بود و یک کالهم هم رنگ لباسش هم روی سرش گذاشته بود

های لطیفش درحال نوازش یک اسب سیاه رنگ قد بلند بود. آروم دست

کشید. در همین لحظه با شنیدن صدای رو روی سر و گردن اسب می

ا لوکا که هام رو باز کردم و بلوکا از این خواب شیرین بیدار شدم. چشم

کنارم نشسته بود و یه دختر جوون که لباس سارافون بلند ساده به تن 

جا در حال آموزش جادوگری باشه داشت اومد اینداشت و به نظر می

 .زنجیرهایی که دور دستم رو باز معیکرد رو به رو شدم

 :لوکا با نگرانی پرسید

 .حالت خوبه؟ فرمون دستته یا دست یکی دیگه هست -

 :ای جواب دادما صدای گرفتهمن ب

 .دستمه -

 .بعدش دستم رو گرفت و از روی زمین بلند شدم

لوکا از اون جادوگر تشکر کرد و بعدش هر دو از اون سلول بیرون اومدیم. 

وارد یک راهروی نسبتاً بلند شدیم و پشت سر اون دختر جوون که چنان 

بود ولی توی  قدی نداشت به سمت خروجی راه افتادیم. همه جا تاریک

سقف یک چراغدان بزرگی بود که تقریبا دور بر رو روشن کرده بود. هیچ 

و سکوت مرگباری توی این زندان برقرار بود فقط صدای  اومدصدایی نمی
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پله رسیدیم شد. همین که انتهای سالن به راههای ما شنیده میاکو قدم

 :جادوگری که توی که توی سلول آخر زندانی بود گفت

 !های شومت خبر دارم روباه کوچولواز نقشه -

 :با شنیدن این جمله هر دو میخکوب شدیم. لوکا خطاب به دختره گفت

 .یه لحظه صبر کن باید با اون حرف بزنم -

ای گفت و بعدش به سمت اون دختر جوون با خوش رویی یک باشه

 .سلول رفت و من هم دنبال اون رفتم

جا زندانی شده رو ببینم اما به ری که اینهر چقدر سعی کردم اون جادوگ

ها تونستم خوب ببینم، هیچی از پشت این میلهدلیل تاریک بودن نمی

 .شددیده نمی

 

 :من لوکا کنار میله ها ایستاد و گفت

 .دونی ما روباهیمتو از کجا می -

اون جادوگر با پای لنگان از دل تاریکی بیرون اومد.موهای سفید و حالت 

دی داشت و صورتش رو با یک ماسک فلزی پوشنده بود رو به دار بلن

 .های درشت سبز رنگش بهمون خیره شدرومون ایستاد.با چشم

هاش از فرط تعجب گرد شد و لوکا با دیدنش حسابی تعجب کرد و چشم

 :با بهت لب زد

 ...تو... تو -

 :اون دختره با ناراحتی لب زد و گفت
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 .آره من همون کیانام -

 :پرسیدم تعجبمن با 

 این دختره کیه؟ -

 :لوکا جواب داد

 .عمه آلما و همونی که تو رو طلسم کرده بود -

این رو که گفت یکم ازش ترسیدم و ناخودآگاه چند قدم به عقب 

خواست اون اتفاق رو دوباره تجربه کنم. حتی فکر برداشتم. اصال دلم نمی

 :لحن مطمئنی گفت. کیانا با کردن بهش هم برام عذاب آور بود

تونه رابطه هر چقدر کدورت بین ما باشه ولی هیچ چیزی نمی -

 .خانوادگی من و آلما رو عوض کنه یا از بین ببره

 :بعدش یه دفترچه و قدیمی به سمت لوکا دراز کرد و گفت

این دفتر خاطرات پدر آلماست یه چیزهایی در مورد پدرش هست که  -

 .همه دقیقا مادرش و پدرش کی بودنبه نظرم وقتشه که بدونه و بف

 :لوکا یه نگاهی بهش کرد و گفت

چطور بهت اعتماد کنم و باور کنم این یه دفترچه ساده هست و طلسم  -

 .نشده

 :اون کیانا بدون هیچ حسی گفت

یه نگاهی به دور برت بنداز و یکم از عقلت استفاده کن. به نظرت  -

 .شه توی همچین جایی طلسمی آوردمی
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شه طلسمی زد و همچنین قضیه خاطرات یک جا نمیطمئن بودم اینم 

خیالش شد. این قضیه ساده نیست که بشه از کنارش گذشت و بی

 .دفترچه ارزش زیادی برای آلما داره باید اون رو براش ببرم

 :یک قدم جلو اومدم و اون دفترچه رو ازش گرفتم و گفتم

 .رسونمآلما می دم این کتابچه رو حتما بهبهت قول می -

کیانا یک تشکری کرد بعدش هر زود از اون زندان بیرون اومدم و وارد 

مون کرد تشکر یک جنگل شدم. من و لوکا از اون دختری که راهنمایی

کردیم و ازش جدا شدیم و سوار ماشین لوکا شدم. نگاهی به اون دفترچه 

داشت. فضولیم خاطرات پدر آلما انداختم یک صفحه ساده کرمی رنگ 

گل کرد صفحاتش رو ورق زدم اما متاسفانه چون هیچ آشنایی با خط 

خیال فهمیدم و بیعربی و زبان فارسی نداشتم هیچی از متنش نمی

 .خوندنش شدم

بعداز چند ساعت رانندگی حوالی ظهر خسته و گرسنه به خونه رسیدیم. 

بودم. واقعا دونست توی راه چقدر برای رسیدن به خونه مشتاق خدا می

بدو به  -هاش تنگ شده بود. واقعا نیاز داشتم بدوکردندلم برای اون بغل

سمت من بیاد و خودش رو مثل همیشه توی بغلم پرت بکنه. لوکا که در 

 .رو باز کرد بر خالف انتظارم خبری از دخترا نبود

 :لوکا با صدای بلندی گفت

 .آلما تالیا کجایید ما گرسنمونه -
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 :دای خوشحال و نسبتاً بلندی از داخل آشپزخانه داد زدتالیا با ص

 .جا ناهار آماده هستبیایید این -

به همراه لوکا وارد آشپزخانه شدم. آلما که درحال چیدن میز بود با دیدن 

 .من خوشحال شد و با قدم های سریع به سمت من اومد

 :دستم رو گرفت و گفت

 .بینم سالمیخوشحالم که می -

این کار رو کرد انتظار داشتم با اون سرعتی که به سمت اومد آلما چرا 

خواستم زودتر خوب بشم خواد دوباره بغلم کنه. فقط به خاطر اون میمی

و به خونه برگردم اما فکر کنم اون منتظرم نبود. لبخندی فیک زدم و 

 :ازش تشکر کردم.اون دفترچه رو بهش دادم و گفتم

 .ات داده بهت برسونمکه عمهاین دفتر خاطرات پدرت هست  -

 :این رو که گفتم تالیا تعجب کرد و گفت

 .کشت االن عمه شدچی؟ اون که داشت آلما رو می -

 :آلما دفترچه رو ازم گرفت و با هیجان ورق زد بعدش با نیشخند گفت

خواد من ی من یه عمه اصیل و ایرانی هست اگه دیدی نمیچون عمه -

 .تعجب کنرو بکشه اون موقع 

 :بعدش با لحن آرومی گفت

این هر چی باشه مطمئنم واقعا توسط بابام نوشته شده این خط رو  -

های فارسی که شناسم. این نستعلیق هست و یکی زیباترین فونتمی
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  نوشتنش کار هرکسی نیست

بعدش یه تشکر خشک و خالی ازم کرد و از آشپزخونه بیرون رفت. روی 

که تا چند دقیقه پیش برای ال خوش نبود با اینصندلی نشستم. حالم اص

برگشتن به خونه و دادن این دفترچه به آلما خوشحال بودم اما االن غم و 

 .ناراحتی عجیبی قلبم رو گرفته

آلما زود از اتاقش برگشت و کنار من روی صندلی نشست. همون طور که 

دن کرد ریخت. آلما شروع به حرف زها میتالیا غذا رو داخل بشقاب

 :گفت

ای داره که ظاهر سادهاین غذایی که پختیم اسمش قرمه سبزیه با این -

 ...قدر محبوبه مردم اون رو به فست فودتوی ایران آن

. بود داغون خیلی حالم کنم، تمرکز آلما هایحرف تونستم روینمی

 که دختری اون ننشسته، کنارم سابق آلمای اون دیگه کردممی احساس

دم حافظه من وقتی طلسم داشت و همزاد من بود. بهش حق می دوستم

 .و وحشی شدم از کار افتاد اما ماله اون فکر نکنم از کار افتاده باشه

توی قلبم بدی داشتم انگار دوباره یکی رو از دست داده بودم. گرسنگیم 

محو شده بود و هیچ اشتهایی نداشتم. چند قاشق خوردم و به اتاقم رفتم. 

 :غریدم روی تخت دراز کشیدم و با عصبانیت

اه چقدر احمق شدی به درک که دوستت نداره هدفت یه دوستی ساده  -

 .اشقلبی بود برای فهمیدن زندگی
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 .فایده بودها خواستم خودم رو آروم کنم اما بیبا این حرف

 آلما

تند. های ناهار تالیا و لوکا برای انجام کاری بیرون رفبعداز شستن ظرف

خواستم به اتاقم برم تا دفترچه خاطراتم بابا رو بخونم یاد جئون افتادم. 

داد اثرات طلسم روش مونده و اون خوب غذا نخورده بود که نشون می

 .تر بودخیال خاطرات بابام شدم جئون برام مهم. بیاشتهاش کور شده

مامان یه پیشبند آبی کمرنگم رو بستم و دوباره دست به کار شدم. از 

جور سوپ فوری یاد گرفته بودم که خیلی سبک بود و همچنین سریع 

تونست به باز شدن اشتها کمک شد و مواد خاصی نداشت اما میآماده می

کنه. خوشبختانه وسایلش توی آشپزخونه پیدا کردم و مشغول پخت اون 

 .شدم

بعداز گشت نیم ساعت سوپ آماده شد. به خاطر شیر رنگ سفید قشنگ 

و بوی خوشی داشت. خودمم انتظار نداشتم بعداز این همه مدت وقتی 

دست به آشپزی بزنم بتونم همچین چیزی بپزم. اون داخل یه بشقاب 

چینی سفید ریختم و یک قاشق قرمز خوش رنگ چینی داخل بشقاب 

 جئون اتاق سمت به گذاشتم رنگی قرمز سینی داخل رو اون  گذاشتم.

ای زدم و با احتیاط پام ضربهوک انگشتن با. ردمب بود آشپزخونه کنار که

 :کمی در رو باز کردم و گفتم

 جئون بیداری؟ -

 :جئون با شنیدن صدای من بلند شد و روی تختش نشست و گفت
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 .اره بیدارم -

 .وارد اتاق شدم کنارش روی مبلی سیاهی که کنار تختش نشستم

واقعاً به خاطر گرسنگی رنگ و روش پریده بود که فکر کنم این دفعه 

 .باشه

طور سینی که بشقاب سوپ توش بود رو به روی پاهام گذاشتم و همون 

 :که درحال هم زدن و سرد کردنش بودم گفتم

این رو برات پختم سعی کن بخوری تا جون بگیری چیزی نخوری  -

 .شهحالت بدتر می

 :یک قاشق که خواستم توی دهنش بزارم دستم رو گرفت و گفت

 .خورمالزم نیست این کار رو بکنی خودم می -

 .سینی رو جلوی خودش گذاشت و مشغول خوردن سوپ شد

 :از روی مبل بلند شدم و گفتم

 .رم طبقه باال کاری داشتی صدام کنباشه هر جور راحتی من می -

ای گفت بعدش از اتاقش بیرون اومدم. خیلی خوشحال بودم اون یک باشه

بود و دوباره اشتهاش برگشته بود. به سمت که اون حالش خوب شده 

ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. به سمت دفترچه پله رفتم و از پلهراه

 .خاطرات بابام که روی میز آرایشی گذاشته بودم رفتم

اون رو برداشتم یک ظاهر ساده کرمی رنگی داشت. برای خوندنش 

خاطراتش داستان زده بودم مطمئنم بابام توی دفترچه حسابی هیجان
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شینم و صفحه اول رو ای نوشته. روی تخت خوابم میهیجانی و عاشقانه

 .بود نوشته نستعلیق خط با رو اسمش و اهلل بسم اول صفحه  کنم.باز می

های بعدیش پاره شده بودند نزدیک سی یا چهل صفحه پاره شده صفحه

ای کیانا هست. اولین صفحهدونستم بابام این کار رو کرده یا کار بود. نمی

 شمسی(۱۳۸۰که توی دفتر بود باالی اون نوشته بود. )ترکیه 

 .شروع به خواندن دفترچه کردم

بینم. گویی هایی که اون جادوگر انجام داده بود رو میهای پیشنشانه -

هیچ وقت از مرگ به این اندازه نترسیده بودم چون زندگیم پوچ بی هدف 

خوام پیش دختراهام بمونم نزارم درد بی . من میدارمبود اما االن هدف 

دونی بعداز من چه بالیی پدری بکشنذ. خیلی نگرانشون هستم خدا می

. آلما دیروز دوسالش شده و آیلین سه ماهش هست. این خان بیادسر او

خوام مثل هر پدری بزرگ شدن خواسته زیادی نیست من از خدا می

 .رو ببینم دخترهام

  .کردنشون رو ببینم. مدرسه رفتنشون ببینم بازی

 .بغض گلوم رو گرفت

زد ولی بازم از روی کنجکاوی های بابام قلبم رو آتیش میخوندن حسرت

 :به خوندش ادامه دادم

ها رو با لباس سفید و گوشی آشپزی و خیاطی و هنرشون ببینم. اون -

عروس ببینم اما فکر ها رو با لباس خواد یه روز اوندکتری ببینم. دلم می
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 .کنم هیچکدوم از آرزوهام محقق بشهنمی

با تموم شدن این جمله با بغض ناخودآگاه کلمه بابا رو زیر لب زمزمه 

هام جاری شدند. دیگه هام با سرعت زیادی از چشمکردم و بالفاصله اشک

 .های بابام رو نداشتمطاقت ادامه خوندن حسرت و نگرانی

 -تم و زانوهام رو بغل کردم. از شدت گریه به هقدفترچه رو کنار گذاش

قدر نبودش رو حس لرزید. هیچ وقت اینهام میهق افتاده بودم و شونه

فهمم چه چیزایی از دست دادم. متن این کتاب نکرده بودم. االن می

 .کشیدپدر بودنم رو به رخ میداشت یتیم بودن و بی

 تالیا

له کرده بودند اومدیم. از ماشین به همون کلبه ای که وقتی بهمون حم

 :پیاده شدم و گفتم

 جا آوردی؟شه بگی چرا من رو به اینلوکا می -

زد باالخره جواب لوکا که از وقتی سوار ماشین شده بود هیچ حرفی نمی

 :داد

 .اومدیم توی یه جای خلوت برام روح پدرم رو احضار کنی -

ک شد. دستم به خاطر . لبخند روی لبم خشاین رو که گفت دلم ریخت

شوکی که وارد شده بود شروع به لرزیدن کرد. انتظار نداشتم لوکا دوباره 

تر شد و رو به روی من ایستاد و بخواد ازم کمک بگیره. لوکا نزدیک

 :گفت
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 چی شده؟ چرا رنگت یهو پرید؟ نکنه ترسیدی؟ -

 :با تته پته گفتم

 ...نه نه چیزی نیست -

ه اگه من بهانه بیارم و بزنم زیرش اون دونم ککمی مکث کردم. می

 که کنم قانعش خودم باید  تونه با کمک یه نفر دیگه روح احضار کنه.می

 .بدونه پدرش پسر رو خودش قدرت بدون طوری این و خودش

 :در جوابش گفتم

. باید یه راستش و بخوای قبل اینکه روح پدرت رو برات احضار کنم -

 .چیزی بهت بگم

 :همون لبخند شیرینش گفتلوکا با 

  .شنومخب بگو من می -

آب دهنم رو قورت دادم و به صدام مسلط شدم و با شجاعت شروع به 

 : توضیح دادن کردم

 .دونم تو و جئون از یه مادر متولد نشدیدمن می -

لوکا با شنیدن این حرف حسابی تعجب کرد و ابروهاش باال پرید اون 

رش نگفته بود و انتظار همچین حرفی رو ازم اش با برادهیچوقت از رابطه

نداشت . ولی نذاشت صداش بلرزه و بذاره من ترس و استرسش رو ببینم 

 :با لحن محکمی گفت

 تو چطور فهمیدی؟ نکنه جئون بهت گفته؟ -
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 :من در جوابش با همون لحن محکم قبلیم گفتم

 .نه روح مادرخوانده تو بهم گفته -

 .آورد  مادرخوانده زیر لب زمزمه وار اسم یونا رو به زبونبا شنیدن کلمه 

 :من حرفش رو ادامه دادم و گفتم

جا شب رو توی ماشین مونده اره یونا بود توی همون شبی که این -

 .بودیم اومده بود. و باهام در مورد تو حرف زد

 :لوکا با شکاکیت گفت

 .اشته باشهتو مطمئنی یونا بود نکنه با یکی سرت رو کاله گذ -

 :من در جوابش گفتم

تونم انواع موجودات ماورایی رو از ای در کار نبود من مینه هیچ حقه -

   .گه یا دروغ میگهتونم بفهمم راست میهم تشخیص بدم. حتی می

 :بعداز مکثی کوتاه ادامه دادم

 .خوای بهت بگم چه شکلی بودمی -

 :اون جواب داد

 .آره توضیح بده -

 :وضیح دادن چهره مامانش کردنمشروع به ت 

یونا موهای قهوهای بلندی داشت که دو طرف سرش ریخته بود. سن  -

خیلی کمی داشت و پوست صاف سفیدی داشت و کمی به خاطر گوشتی 

اش خط خنده دو طرف صورتش افتاده بود. ابروهای کم پشت بودن گونه



 

 

 WWW.98IA3.IR 383 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 .داشت شکلی کمانی کشیده ولی

 :وار گفتبود لب زد و زمزمهلوکا حسابی تعجب کرده 

 .اون خودش بود -

 :در ادامه گفتم

دونست که تو به خاطر قضیه قدرت پیشگویی برادرت ناراحتی اون می -

 ...و دنبال جوابی ولی خب

رسید بگم. چرخید چیزی به ذهنم نمیبه تته پته افتاده بودم زبونم نمی

 :کمی مکث کردم و ادامه دادم

ا دوتا برادرید شکی نیست و تو پسر بزرگ این که شماون گفت این -

خانواده هستی ولی یه چیزایی توی گذشته هست که ندوستنش چندان 

شه که تو عذاب بکشی به یونا اعتماد کن مهم نیست. فقط باعث می

 .خیالش شوبی

 :شد. با کالفگی غریدآثار ناراحتی توی چهره اون دیده می

 .یالش شدخای نیست که بشه بیبحث ساده -

 :من در جوابش گفتم

 ...اگه بحث در مورد رابطه خانوادگی باشه که معلومه -

 :لوکا با کالفگی غرید و حرفم رو قطع کرد و گفت

ولی بازم یه چیزی درست نیست. آخه من چرا یه اسم انگلیسی دارم.  -

 .لطفاً احضارش بکن

هم رو همین رو که گفت مادرش جلوی چشمم ظاهر شد. ناخودآگاه نگا
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از لوکا گرفتم و بهش خیره شدم. سرش رو با چهره نگران به طرفین 

دونستم که اگه احضارش کنم اون نمیتونه چیزی ازش تکون داد. می

 . دونه رو بگهشه هرچی که میمخفی کنه. و مجبور می

 :در جواب با ناراحتی گفتم

تونم خودش گفته اگه احضارش کنم و تو ازش حرف بکشی من نمی -

 .دمتاوانش رو پس می

دونستم که دارم دروغ میگم ولی عذاب وجدان نداشتم چون می

 .خواستم ازش محافظت کنممی

 
 لوکا

 

کنه با با شناختی که از یونا داشتم مطمئن بودم که همچین کاری می 

که قلب مهربونی داره و رفتار خوبی باهام داشته ولی نامادریش رو این

اش کرده های خودش قاتل مادرش خفهبا دست زده وزنده آتیش -زنده

تونستم این ریسک رو تونه این کارها رو هم با تالیا انجام بده. نمیمی

قبول کنم باید پای تالیا رو از این ماجرا بیرون بکشم چون جونش در 

طور که خطر هست. بدون اون هم مطمئنم که از پسش بر بیام. همون

 :گفتم ناراحتیم رو پنهون کرده بودم

 .خیال این ماجرا نظرت چیه یه جایی رو بهت نشون بدماصال بی -

 :ناراحتی چهره تالیا از بین رفت و با خوشحالی گفت
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 .اره بریم -اره -

ها بود راه ای که توی این نزدیکیدستش رو گرفتم و به سمت چشمه

 .افتادم

 
 مصر -کیانا  -همزمان 

 
قمر که مختص استاد فخرالتاج بود با اعالم ورود من دروازه بزرگ سالن 

طور که هشت نگهبان که لباس سنتی سفید مصری باز شد. همون

طالیی سرشون گذاشته  -ای راه سرمه -پوشیده بودند و کاله مصری راه

ای داشتند نفر دور برم رو محاصره کرده بودند و بودن و هیکل گنده

ستفاده از جادوی سیاه هام و پاهام با زنجیر جادویی سفید که مانع ادست

 .شد قفل شده بود وارد تاالر عظیم شدممی

ها نقاشی های سر به فلک کشیده و دیوار ها که روی اوناز بین ستون

که هیچ خدایان و جادوگران مصری و عرب هک شده بود گذشتم. با این

های عظیمی که روی هوا معلق ایستاده بود دانای نبود اما چراغپنجره

دونستم رو روشن نگهداشته بود. رو به روی فخرالتاج ایستادم. میهمه جا 

 .که اون قراره حکم مرگ من رو صادر کنه اما هیچ ترسی نداشتم

دونستم خودم رو چطور نجات بدم چون فخرالتاج رو خوب می

 .شناختم و از نکته ضعفش خوب خبر داشتممی

تاد سال سن لباس سراسر سفید عربی تنش بود. با اینکه نزدیک هف
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داشت ولی با جادو خودش رو جوون نگهداشته بود و تمام ته ریشش و 

موهاش سیاه بود. همه دخترا برای زیبایی و پول مقامش این بشر دست 

هر وقت  اومدشکستند ولی من هیچ جوره از این بشر خوشم نمیو پا می

 .افتادمدیدمش یاد بن سلمان ولیعهد عربستان میمی

سیلی محکمی دم گوشم زد. هیچ صدایی ازم  یک و اومد یناز تختش پای

که صورتم حسابی درد گرفت ولی دستم رو روی اون در نیومد. با این

نذاشتم تا فکر نکنه من با یک سیلی از پا در میام. با عصبانیت یه فحش 

هام رو بدی نثار مادرم کرد. این یکی حسابی من رو عصبانی کرد دست

تونستم االن جوابش رو چون االن نمیولی بازم سکوت کردم  مشت کردم

 .بدم

 :فخرالتاج با غرور گفت

ببین به چه روزی افتادی. من چقدر بهت هشدار داده بودم طرف  -

 .جادویی سیاه نرو

هام زل زد کمی لحنش رو بعدش رو به روی من ایستاد و توی چشم

 :پایین آورد و ادامه داد

ال دونی به دنیا بیاد تهش به ولی وقتی ذات آدم بد باشه و توی یه آشغ -

 .همون جا ختم میشه

 :بعدش لحنش تهدید وار کرد و گفت

بیشتر از این بهت فرصت نمیدم تا زنده بمونی دو ساعت دیگه جلوی  -
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 .شی تا درس عبرتی برای همه باشیچشم همه گردن زده می

انتظار داشت به پاش بیوفتم و التماس کنم تا جونم رو ببخشه اما 

 :الی دم گوشش زمزمه کردمخیبی

برم قبل از مرگم وقتی من اگه بمیرم تو رو هم با خودم به جهنم می -

گم تو سه که بانو آنیت میاد سه تا از آرزوهام رو برآورده کنه بهش می

ات رو زنده کنی و من رو به خاطر سال پیش سعی کردی پسر مرده

ی کردی. به نظرت االن مراسمت سه روز به عنوان قربانی توی تابوت زندان

 وقتش نیست که جبران کنی؟

این رو که گفتم رنگ و روش پرید. اصال انتظار نداشت همچین حرفی رو 

 .بهش بزنم

. با نگرانی بهم خیره اش نبودتوی چهره دیگه اون جسارت و عصبانیت

شد. آنیت قدرت زیادی نداشت اما پدر بانو آنیت آدم پر نفوذی بود و به 

قدرت اون رو داشت که فخرالتاج رو به سزای عملش  لطف پدرش

تونستم اون سه روزی وحشتناکی توی تابوت برسونه. خودمم هنوز نمی

های شیاطین رو های ارواح و خندهزندانی شده بودم و دائما صدای ناله

کردم جهنم توی دو قدمی من هست و به فراموش کنم و گاها حس می

لتاج عصبانی بودم و هنوزم فراموشش خاطر همین خیلی از دست فخرا

 .نکردم و هنوزم منتظر یه فرصت هستم تا انتقام بگیرم

 :نفس عمیقی برای فروکش کردن خشمش کشید و گفت

به خاطر خدمات ارزنده خاندان جهانبخش این دفعه عفو می خوری  -
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 .ولی دفعه بعد همچین بخششی در کار نیست

. یک وی هوا زنجیر ها محو شدندبا تکون دادن دستش به صورت دایره ر

تشکری سردی زیر لب کردم و از اون تاالر خارج شدم. وارد یه سالن 

طوالنی شدم. از این قصر متنفر بودم تمام در دیوارش برام عذاب آور بود 

توی این مکان شکنجه گاه چندساله من بود. پدرم به خاطر اختالفی که 

انداختم برای همین من ادرم میبا مادرم داشت و چون من اون رو یاد م

  .رو به این جادوگرا فروخته بود

در خروجی رو باز کردم از اون قصر مخفی بیرون اومدم و وارد یکی از 

های قاهره سر در آوردم. نگاهی به همون در خروجی پشت سرم خیابان

انداختم. این مکان از دید یه انسان عادی شبیه یک خونه مخروبه بود. اما 

واقع قصر یک جادوگر بزرگ بود. با کمک جادو لباس پاره خودم رو  در

 .در جا تبدیل به یک شلوار لی و هودی آبی رنگ کردم

تابید. کاله و محکم می هوا خیلی گرم بود و خورشید وسط آسمون بود

ام رو سرم گذاشتم تا مانع گرمای خورشید بشم و یک تاکسی به هودی

فتم. از داخل تاکسی بیرون رو نگاه سمت خونه خودم توی مصر گر

کردم. با این گرما هنوز مردم توی خیابون بودند و به کار زندگیشون می

دادن و تعداد انگشت شماری هم توریست بین مردم دیده ادامه می

 .شدمی

ترافیک سنگینی توی خیابون های تنگ قاهره ایجاد شده بود و ماشین 

طور شد که کرد خیلی خسته بودم و نفهمیدم چهخیلی کند حرکت می



 

 

 WWW.98IA3.IR 389 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

  .خوابم برد

 

*** 

 
مامانم همون طور که به درخت تکیه داده بود و زیر سایه اون نشسته بود 

ی دلنشین بافت. نسیم خنکی درحال وزیدن بود و صداموهای من رو می

رسید. منظره و چشم اندازه طبیعی های گوناگون به گوشم میپرنده

. باالی کوه بودیم و دره زیر پامون یه جنگل سر جلومون خیلی زیبا بود

سبز بود و دوربرمون پر از چمن بود و گاهی بین اونا الله های قرمزی 

 :کردشد. مامانم زیر لب آواز ترکی زمزمه میدیده می

 

  وصف ایدر شعیلرسنی  -

 
 سنی وصف ایدر غزللر

 

  قلم عاجز یازابیلمبیر

 

 ...جسارت الیمیر لر

 

 

 : ترجمه )
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 کنندشعرها تو رو توصیف می

 
 کنندها تو رو توصیف میغزل

 
 تونه بنویسهقلم عاجز، نمی

 

 (...کنهجسارت نمی

 
 آهنگ منی سومیر بو گوزل یار از شبم توزلو

 
لنشین و زیبای مامانم بودم یهو با شنیدن همون طور که محو صدای د

اومد به خودم اومدم. هر دو از ترس صدای فریاد که از پشت سرمون می

بلند شدیم و به سمت روستا که پشت سر ما و توی چند متری ما بود و 

طور که دست کوچیک اومد پا تند کردیم. مامانم همونجا صدا میاز اون

دوید. همین که وارد روستا شدم با ا میمن رو گرفته بود به سمت روست

و از ترس یه  های خون که روی زمین خاکی بود دلم ریختدیدن لکه

  .هین گفتم

 
در همین لحظه صدای نعره ترسناکی به گوشم خورد. به سمت صدا 

چرخیدم و با دیدن یک روباه غول پیکر که باالی پشت بوم بود و با دیدن 

های تیزش جیغ کشیدم و خودم رو و پنجه قد بلندش نزدیک ده متر بود
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تونستم از اون چشم توی بغل مامانم قایم کردم. از شدت ترس نمی

های سرخی داشت داشت و چشم های بلند و درهم تنیدهبردارم. کلی دم

 .زدازش موج می و عصبانیت

 
دهنش خیلی بزرگ بود و شبیه دهن تمساح بود و دور دهنش خونی 

ه من خیره شده بود و قصد داشت بهم حمله کنه. همین . اون هم ببود

هام رو باز کردم و از که از روی پشت بوم پرید از خواب بیدار شدم. چشم

ترس یک هینی گفتم. نگاهی به دور بر انداختم و خیالم راحت شد که 

هرچی دیده بودم فقط کابوس بود نفسم رو که از شدت استرس توی 

 . زاد کردمسینه حبس کرده بودم رو آ

 
ها فکر این یه کابوس ساخت ذهن خودم بود چون من زیادی به اون روباه

کرده بودم ذهنم همچین چیزی ساخته بود. ولی کابوس شیرین شروع 

شده بود چند سال بود که بعداز طالق مامان بابام من مامانم رو ندیده 

توش بودم. دلم برای صداش تنگ شده بود کاش این رویایی که مامانم 

 .شدبود تبدیل به کابوس نمی

ام رسیدم. یک آپارتمان دو طبقه کوچیک با بعداز چند دقیقه به خونه

دیوار کاهگلی و پنجره رنگی بود دو طبقه توی وسط شهر کنار بازار بود و 

رفتم. کلید فاصله زیادی با رود نیل نداشت گاها پیاده به کنار رود نیل می

 .ای رنگ رو باز کردم انداختم و در قدیمی و سرمه



 

 

 WWW.98IA3.IR 392 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

از پله های بلند و غیر استاندارد قدیمی باال رفتم و وارد اتاقم که هیچ 

دری نداشت شدم. نور خورشید در حال غروب که از پنجره به داخل 

تابید تا حدودی اتاقم رو روشن کرده بود. به سمت تختم که گوشه می

و بیرون کشیدم. از اتاق بود رفتم و از زیر اون جعبه سبز رنگ قدیمی ر

بین وسایل قدیمی و جادوگریم گوشی نوکیام رو زود پیدا کردم و شماره 

 .تلفن پاشا رو که حفظ بودم رو گرفتم

 :بعداز چند بوق پاشا جواب داد

 الو؟ -

من با شنیدن صداش حسابی خوشحال شدم و مطمئن شدم که اون زنده 

روی صورتم هست و حالش خوبه. از شدت خوشحالی لبخندی عمیقی 

 :نشست و گفتم

ام گرفت االن آزاد شدم یکی دو روز دیگه توی سئول منم کیانا نقشه -

 .بینمتمی

 .پاشا با شنیدن صدای من یهو عصبانی شد و شروع به فحش داد کرد

هرچی خواستم آرومش کنم و بگم حالم خوبه ولی اون به حرفم گوش 

  .رد و خاموش شدهاش رو داد آخرش گوشیم شارژ کم آونداد فحش

 آلما -فردا

 
کنم. نگاهی به دفترچه هام رو باز میبا تابش نور خورشید به صورتم چشم

خاطرات بابام که بغل کرده بودم انداختم. دیشب آنقدر این رو خوندم و 
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گریه کردم که نفهمیدم چطور خوابم برد. با توی صفحات بعدی چیزی 

داد ولی غمگینی ننوشته بود و فوت فن ساخت چند نوع اسلحه رو یاد می

 .لرزوندنقاشی های بابام خط قشنگش قلبم رو می

کرد ولی این غم آورد قلبم رو پر غم میهام رو در میاین دفترچه اشک

تونستم ازش برام خیلی شیرین بود، یه غم شیرین و اعتیادآور بود نمی

کردم بابام نشسته داره باهام درد و خوندم احساس میدل بکنم. وقتی می

و خواب و اون دفترچه دل کندم. پتوی زرشکی رنگم  کنه. از تختدل می

رو مرتب کردم و دفترچه خاطراتم رو روی بالش هم رنگ پتو گذاشتم. و 

 .به سمت میز آرایشی رفتم

خم شدم و از داخل کشوی اول رنگ که شونه بنفش رنگم رو برداشتم و 

همین که بلند شدم انعکاس هیبت یک مرد گنده با کت شوار و بدون سر 

رو پشت سرم دیدم. به پشت سرم نگاه کردم چیزی نبود دوباره به سمت 

 .آینه نگاه کردم

اون هنوز سر جاش بود این درست نیست. نباید یه موجود داخل آینه 

 .باشه اما خودش توی اتاق نباشه چرا سر نداره

 .نکنه بازم هالوم برگشته

ز گوشه همین که ذهنم به سمت هالوم خطور کرد از شدت ترس اشک ا

کشیدم افتادم و از شدت چشمم جاری شد. یاد دردی که به خاطرش می

طور که با تمام سرعت از ترس جیغ کشیدم و از اتاق فرار کردم. همون

اومدم یهو جئون جلوم سبز شد خودم رو توی بغلش پله ها پایین می



 

 

 WWW.98IA3.IR 394 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

لرزید و با صدای انداختم و گریه کردم. از شدت ترس تن و بدنم می

 .ه اسم هالوم رو صدا میزدملرزید

مطمئن بودم اونی که دیدم نشونه بدی بود. نشونه برگشت دوباره هالوم 

خواد من رو دوباره بود اون خودش بود هنوز دست از سرم برنداشته می

 .تسخیر کنه

 :جئون من رو از خودش جدا کرد و گفت

 چی شده؟ چرا جیغ کشیدی؟ -

 :با تته پته و نفس زنان گفتم

 ... ها.... لل... للها. -

 :اون ادامه حرفم رو کامل کرد و گفت

 هالوم؟ -

 :من در جوابش گفتم

 .آره فکر کنم خودش بود -

 :هام شدت گرفت و با گریه گفتماشک

 .دوباره برگشته -

 .دوباره من رو توی آغوشش کشید و آروم موهام رو نوازش کرد

عجیبی بهم وقتی گرمای دستش رو روی سرم احساس کردم یه حس 

 .دست داد

 :کشید گفتطور که داشت دستش رو به موهام میهمون

 .نترس چیزی نیست. اونی که دیدی کابوس بود -
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 :من در جوابش با صدای لرزیده گفتم

نه خواب نبود من توی بیداری بودم. همین که جلوی آینه رفتم  -نه -

 .دیدمش

 :جئون ازم پرسید

 د؟تونی بگی شبیه کی یا چی بومی -

 :من با ترس جواب دادم

 .یه آدم کت شلواری بود که سر نداشت -

 :اون در جوابم گفت

 .کنههالوم خودش رو به شکل بزرگترین ترس آدم ظاهر می -

این رو که گفت خیالم راحت شد که هالوم ندیدم با یه جونور دیگه رو به 

ادم. ها نشستم حالم خیلی بد بود به دیوار تکیه د. روی پلهرو هستم

 :جئون با لحن جدی گفت

 .رم یه سری به طبقه باال بزنمجا بمون من میتو این -

 .ای گفتممن با ترس باشه

 

  جئون

 
از پله ها باال رفتم. و به سمت در اتاق پا تند کردم. دستم رو روی 

گیره در گذاشتم یه نفس عمیقی کشیدم و آماده جنگیدن شدم و دست

در باز شد باد شدیدی از داخل اتاق وزید و در رو باز کردم. همین که 
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همه جا نورانی شد شدت نور آنقدر زیاد شد که همه چی داخل اون نور 

شد، اما مدتی نگذشت که از همون شد و هیچی دیده نمیگم می

 .مهمونی اشرافی که آلما توی زندگی قبلیش دیده بودم سر در آوردم

د بود و همه درحال همه جا شلوغ بود و تعداد جمعیت خیلی زیا

گفت تونستم آلما رو پیدا کنم. یه چیزی توی دلم میرقصیدن بودند. نمی

جا پیدا کنم. ولی پیدا کردنش توی این شلوغی محال که باید اون رو این

 .بود

دور رو بر رو نگاه کردم خبری از آلما نبود یه نگرانی عجیبی توی دلم 

بند بیام خیلی نگران بودم  تونستم روی پاهامداشتم در حدی که نمی

کردم که قراره یک اتفاق بدی براش بیوفته به زور از بین همش فکر می

که یهو چشمم بهش خورد که جمعیت رد شدم و دنبال آلما گشتم. تا این

طور که لبخند بزرگی روی لبش داشت توی بغل یه مرد که همون

 .رقصیدپشتش به من بود می

و همه جا  ید و اون نور همه جا رو فرا گرفتدوباره همون باد شدید وز

سفید شد و بعداز مدتی یک تاریکی وحشتناک همه جا رو فرا گرفت. 

های قدیمی خاک خورده بودم. روم یک کتاب خونه بزرگ پر از کتاببهرو

احساس خوبی نسبت به این فضا نداشتم. با شنیدن صدای یه زن به 

راز کشیده بود و روی صورتش یک پشت سرم برگشتم. یه نفر روی میز د

ماسک مشکی ساده زده بودند و دورش چند جادوگر که موهای 

های بلند سیاهی پوشیده بودن جمع @اشون سفید شده بود و شنلهمه
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 .شده بودند و درحال اجرای یک مراسم بودند

زمان به خودم اومدم. زود از اون اتاق یهو صداشون قطع شد و من هم

در رو بستم. حسابی خیس عرق شده بودم و گرمم بود بیرون اومدم و 

ها پایین اومدم چون لوکا صبح حس خوبی به اون اتاق نداشتم. زود از پله

تونستم توی این خونه زود با تالیا بیرون رفته بود حس بدی داشتم. نمی

 .بمونم

 :دست آلما رو گرفتم و از روی زمین بلندش گفتم

ست به نظرم بهتره فعال یکم از این خونه یه چیزی اون باال درست نی -

 .بیرون بریم

 :آلما با صدای آرومی گفت

 .شه بریم زود وسایلم رو برداریم بعد از بیرون بریمباشه فقط می -

ها باال رفتیم و با آلما وارد ای گفتم و بعدش هر دو از پلهمن یک باشه

بنفش و  اتاق دخترا شدم. آلما زود یک کاپشن چرمی مشکی و شلوار

دفترچه خاطرات و شونه بنفش رنگش رو داخل کیف سفید دستیش و 

هاش رو عوض کرد و گذاشت باهم سریعا از اون اتاق بیرون اومدیم. لباس

از خونه بیرون زدیم. سوار ماشینم شدم و پشت فرمون نشستم و آلما هم 

 .کنار من نشست و مشغول شونه زدن موهاش شد

 آلما

تونستم از زدم فکرم درگیر پاشا بود. نمیطور که موهام رو شونه میهمون
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که بابام توی دفترچه خاطراتش فکرش بیرون بیام. شاید به خاطر این

دونم چه مرگمه اما چند وقتیه زیاد از خواهر و برادراش حرف زده. نمی

ترسم. اخه چطوری من دلم کنم. از احساساتم میدائما بهش فکر می

 .راش تنگ شدهب

کاش بازم اون رو ببینم. توی همین فکرها بودم که به ترافیک برخوردیم. 

زدند و صدای ها دائما بوق میترافیک خیلی شلوغ و رو مخ بود و راننده

 :بوق روی مخم بود. جئون دستش رو روی دستم گذاشت و گفت

 .افتیشی، بعدش دنبال من راه میآلما آروم از ماشین پیاده می -

 .تونستم منظورش رو درک کنملحنش خیلی عجیب و ترسناک بود نمی

 :با نگرانی گفتم

 ...چرا؟ چی شده -

طور که در رو تا نصفه باز کرده بود با صدای آرومی حرفم رو جئون همون

 :قطع کرد گفت

 .هیس! چیزی نگو، فقط دنبالم بیا -

افتادم. دستش هم چیزی نگفتم و از ماشین پیاده شدم و دنبالش راه من

تر گرفت و شروع به رو گرفتم. در همین لحظه یهو جئون دستم رو محکم

که علت کارش رو دویدن کرد. من هم شروع به دویدن کردم قبل از این

بپرسم. یه نگاهی به دور بر انداختم و با دیدن همون مردهای سیاه پوش 

 .ه بودندام بهم حمله کرده بودند دنبالمون افتادکه قبالً با عمه
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تعدادشون خیلی زیاد بود و نزدیک پنجاه شصت نفر بودند. من و جئون 

راهمون رو از داخل خیابونا کج کردیم و به سمت ورودی یه کوچه پا تند 

 :کردیم گفتبود و باهم فرار می طور که دستم رو گرفتهکردیم. همون

 .تونیم قایم بشیمبرسیم به یه جای خلوت می -

 .گفتم ایمن یک باشه

وارد کوچه شدیم کمی خیالم راحت شد که شانس نجات پیدا کردن 

داریم البته ناگفته نمونه از اول هم خیالم راحت بود من پیش جئون 

ها احساس امنیت دارم و مطمئنم که اون همیشه برنده مبارزه

 و شیک خیلی هاخونه نمای و بود خیابون شبیه بیشتر جااین  است.

 بشیم درگیر اگه و وصله دوربین جااین که بودم مطمئن بود قیمت گرون

 .شیممی ربین حرکات جئون رو ضبط کنه بیچارهدو و

اولین پیچ رو که رد کردیم و یهو صدای شلیک گلوله بلند شد و جئون 

 هامچشم بود خون پر که روی زمین افتاد. با دیدن پیرهن آبی کمرنگش

 و نشستم زمین روی و کشیدم ناراحتی شدت از جیغی. شد اشک پر

بودم تا نزارم بیشتر از این  گذاشته رخمش رو دستم که طورهمون

 :های خیس و با لحنی نگران گفتمریزی کنه با چشمخون

 جئون حالت خوبه؟ -جئون -

هاش رو به زور باز با صدای گرفته دردناک اسمم رو صدا کرد. چشم

دیدنش توی این وضعیت به لرزه در اومده داشته بود. دست و پاهام با نگه

مان شکست ناپذیرم که توی بدترین روزها قهر تونسنم باور کنمبود. نمی
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 :کنارم بود به این روز افتاده. نفس زنان شروع به حرف زدن کرد و گفت

شه بهم بگی دوستم داری. بینم اما میدونم کی باز تو رو میآلما نمی -

 .کنم تا زنده بمونمی پیدا میاین طوری حداقل یه امید

دونستم که این شاید دستم رو دور گردنش حلقه زدم درحالی که می

 کنمبرای آخرین باری هست که دارم بغلش می

 :با گریه گفتم

 .میرمکنم زنده بمون. تو بمیری من هم میعاشقتم خواهش می -

 .هام شدت گرفتاشک

جئون جدا کرد و از روی اون بلند ای نگذشت یک نفر من رو از چند ثانیه

شدم و خواستم یک مشت بهش بزنم اما به خاطر ناراحتی کند شده بودم 

و سرعت و چابکی سابق رو نداشتم. اون یه لگد محکم به شکمم زد از 

درد دوال شدم و روی زمین افتادم و در نهایت تنها چیزی که دیدم که 

ی بکنم به صورتم برخورد که کاریک مشت به سمتم میاد و قبل از این

 .کرد و درد بدی زیر چشمم حس کردم و از هوش رفتم

  همزمان

 لوکا

طور که تالیا بازوم رو بغل کرده بود باهم توی پارک جنگلی پر از همون

اش زمانی که زدیم و اون از خاطرات گذشتهبامبو خارج از شهر قدم می

 .گفتتوی ایران بود می
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ترکی بودم اما هیچ وقت حوصله نکرده بودم کشته مرده سریال های  -

کردم و دوست زبونشون رو یاد بگیرم. و دوبله فارسی اونا رو نگاه می

کردم داشتم یه روز هم که شده به ترکیه برم. اصال هم فکرش هم نمی

  ...جا آشنا بشمجا برم و با صمیمی ترین دوستم اونروزی به اون

کوتاه و به دور بر انداخت با صدای یهو حرفش رو قطع شد و یه نگاهی 

 :آروم گفت

 .به نظرت عجیب نیست که همه مردم یهو دوربرمون سیاه پوش شدند -

یه نگاهی گذرا به دور بر انداختم حق با تالیا بود. از روی نیمکت بلند 

 :تر گرفتم و دم گوشش زمزمه وار گفتمشدم و دستش رو محکم

ممکنه همه بفهمند من روباهم  االن وقت خوبی برای جنگیدن نیست -

 .باید ازشون فرار کنیم

هاش رو اون یه باشه ای زیر لب گفت و اونم به طور نامحسوسی قدم

های سریع تر کرد و باهم به سمت پارکینگ حرکت کردیم. همه اون آدم

شون سیاه پوش مسیرشون رو عوض کردند و دنبال ما افتادن. یکهو یکی

 .بشم درگیر باهاش شدم مجبور ناچاراً  کرد.مستقیم به سمت من حمله 

یه لگد بهش زدم از شدت ضربه روی هوا بلند شد و به یه درخت بامبو 

هام رو مشت کردم و به سمت برخورد کرد و درخت هم شکست. دست

ها حمله کردم. دستم رو باال بردم و محکم زدم توی سر یکیشون بقیه اون

تم پر خون شد خونش به سر و و کاسه سرش رو از وسط شکستم و دس
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 .صورتم پاشید

چاقو رو از دستش برداشتم و به سمت بقیه حمله کردم. با یه ضربه 

گردن یکی دیگه از اونا روی هوا زدم و بعدش داخل قلب اون یکی که از 

 .پشت سر حمله کرده بود فرو کردم

 .جا رو نگاه کنلوکا این -

 چند که تالیا دیدن با و برگشتم عقب سمت با شنیدن صدای عموم به

م زانو زده بود. با گو اون جلوی زمین روی و بودن گرفته رو دستش نفر

دیدن این صحنه دست و پام لرزید. انقدر گرم جنگیدن بودم کال همه 

چی رو فراموش کردم یادم رفته بود تالیا کنارمه و باید حواسم به اون هم 

 .باشه

رسونم عموم دستش رو به سمت تالیا دراز که خودم رو بهش بقبل از این

کرد و قلبش رو از سینه تالیا در آورد و تالیا درجا جون داد. از شدت 

ناراحتی فریاد زدم و پاهام سست شد روی زمین نشستم. منی که 

هیچوقت احساساتم رو جلو مردم بروز نداده بودم االن داشتم گریه 

هام حبس شده بودند و شمهام که چندین سال بود تو چکردم. اشکمی

 .هیچ وقت توی بدترین شرایط هم بیرون نزده بودند. جاری شدند

تونسنم دیگه خودم رو قوی نشون بدم. چون واقعا از دست دادن تالیا نمی

 برای من شدمی طور این نباید االن نبود وقتش  برام خیلی سخت بود.

. دارم دوستش چقدر بودم نگفته بهش هنوز. بودم شده عاشق بار اولین

دیگه قدرتی  االن. کنممی نگاه فرشته چشم به بهش که بودم نگفته بهش



 

 

 WWW.98IA3.IR 403 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 .خواست قلبم وایسهبرای ادامه زندگی نداشتم دلم می

دونستم ترین آدم میاحساس حقارت داشتم منی که خودم رو قوی

عشقم رو توی دو قدمی من کشتن. نگاهی به تالیا که پیرهن سفیدش پر 

شده بود و اون گومی که دستش پرخون بود انداختم. خشم همه  خون

هام خشک شده. همه غصه و ناراحتیم وجودم رو گرفت و اشک چشم

 .تبدیل به خشم شد

 .تونستم اجازه بدم قاتل تالیا زنده بمونهنمی

 راوی

صدای رعد برق توی آسمون پیچید و بارون شدیدی شروع به باریدن 

لوکا و خونی که روی صورتش ریخته بود قاطی کرد. بارون اشک 

روباهی که از روی زمین بلند  این اما شد؛ بلند زمین روی از لوکا  شد.

نمای سابق نبود، دیگه قلبی نداشت. کسی رو از شد دیگه اون روباه انسان

 .دست داد که همه عشقش رو براش خرج کرده بود

قط یه چیزی کرد. دلش فبه هیچی جز مرگ و کشتار فکر نمی

هاش تغییر رنگ خواست، انتقام! تمام قدرتش رو جمع کرد چشممی

هاش بیشتر شبیه یک دادن و به نارنجی تند تبدیل شدند ولی چشم

 .های غرش وارش لرزه به تن همه انداختشعله آتیش بود. نفس

ای بلند به سمت عموش حمله کرد. هاش که بلند شد با نعرههمه ناخون

دش خواست جلوی اون رو بگیره اما لوکا با یه ضربه با یکی از افرا

ناخونش سرش از تنش جدا کرد و خودش رو به عموش رسوند و یه 
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مشت محکم به سینه اون زد و اون رو به چند متر دور تر پرت کرد. اون 

 .گوم روی زمین افتاد و از شدت درد به آه ناله افتاده بود

اش خورده بود. زود از روی زمین ضربه بدی و ناگهانی از برادر زاده

خواست بلند شود اما لوکا ازش جلو زد دستش رو زیر گردن اون گوم 

گذاشت و اون رو روی هوا بلند و به قصد خفه کردنش گردنش رو فشار 

 .داد

خواست هاش ریخته بود. نمیلوکا هرچه نفرت داشته بود توی دست

. د داشته باشداجازه بدهد که اون گوم یک مرگ راحت بدون در

خواست شاهد مرگ تدریجی اون باشه. اون گوم هرچقدر دست و پا می

که ای نداشت. با اینکرد از دست لوکا رها بشه اما فایدهزد و تالش میمی

تمام دست لوکا رو چنگ زده بود و پر خون کرده بود اما خشم لوکا رو 

 .حس کرده بودبی

ده بود که یهو دست لوکا شل شد و اون گوم که از زنده موندن ناامید ش

. با دیدن اون رو روی زمین انداخت و بعدش خودش روی زمین افتاد

یکی از افرادی که از پشت به لوکا ضربه زده بود فهمید که چه اتفاقی 

هوش و خونی لوکا از شدت خوشحالی قهقهه زد افتاد. با دیدن جسم بی

 :بود گفت و بعدش خطاب به اون سربازی که نجاتش داده

ات آفرین به تو به موقع اومدی و کارت عالی بود تو مرد این فوق العاده -

 .گیریرو می

 کیانا -چند ساعت بعد 



 

 

 WWW.98IA3.IR 405 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

های بزرگی که دور خورشید غروب کرده بود و شب شدت بود اما چراغ

کمپ کنار ساحل بود همه جا رو روشن کرده بود. صدای دریا به خوبی 

چادر رو به روی آتیش کنار پاشا نشسته بودم و شد کنار شنیده می

تر باشه. منتظر اون گوم بودم آتیش رو رنگ بنفش در آورده بودم تا گرم

بهش قول داده بودم اگه تالیا و آلما رو سالم برام بیاره بهش یه کتاب 

 .جادو میدم

با شنیدن صدای ماشین هر دو از روی صندلی بلند شدیم. اون گوم از 

ای روی لب داشت به سمت ده شد و مثل همیشه لبخند گندهماشین پیا

 :ای زد و گفتما اومد و قهقه

طور که قول داده بودم دخترا رو براتون باالخره موفق شدم همون -

 .آوردم

 :بعدش لحنش سرد و جدی شد و ادامه داد

 .امیدوارم شما هم همون چیزی مد نظر ما بود رو آورده باشید -

کوله پشتی مشکیم که رو کنارم بود و به صندلیم تکیه خم شدم و زیپ 

داد بود رو باز کردم و کتاب قدیمی عزازیل رو بیرون آوردم و به اون 

 :نشون دادم و گفتم

بیا این همون کتاب عزازیل )اسم شیطان زمانی که فرشته بود( حاال  -

 .بگو دخترا رو بیارن

ور رییسشون شدن. دستش رو باال برد و همزمان افرادش متوجه منظ
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دخترا رو که بیهوش شده بودند رو از پشت ماشین آوردن و روی زمین 

اش رسید. رنگش پریده بود و سینهانداختن. حال تالیا خوب به نظر نمی

های اون اومد. کتاب رو زود به یکی از آدمبرخالف آلما باال پایین نمی

  .ش افتادهدادم و به سمت تالیا رفتم تا ببینم چه اتفاقی برا

 اما. گذاشتم تالیا گردن زیر رو دستم  همزمان پاشا به سمت آلما رفت. 

ربانش رو پیدا کنم. گردنش حسابی سرد بود و رنگش پریده ض نتونستم

تونستم باور کنم که اون مرده. دستم رو به نکات دیگه بدنش بود اما نمی

 .زدگذاشتم و تا بتونم نبضش رو پیدا کنم اما نبضش نمی

 پاشا

 براش دلم خیلی  نبض آلما منظم بود و از این بابت خیالم راحت شد.

گناه داشتم من اون رو ول کرده بودم تا بمیره اما  احساس. بود شده تنگ

یه روباه حقه باز اون رو با جادو نجات داده بود اما بازم همه روباه ها به 

 .تونسنم اجازه بدم یه روباه دور برش بپلکهذات پلیدشون مشهورن و نمی

داد و از خودم کردم احساس بدی بهم دست میوقتی بهش فکر می

بردم وقتی بهش جا نمیشکست و اون رو به اونپام می متنفر بودم. کاش

زارم کسی کنه دیگه نمیکنم از شدت ناراحتی قلبم درد میفکر می

خطاب  برادرزاده من رو اذیت کنه. یهو کیانا زمین بلند شد و با عصبانیت

 :به اون گوم غرید

خوام. چرا نبضش مگه من بهت نگفته بودم هردوشون رو زنده می -

 .زنهنمی
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با شنیدن حرفی که کیانا زد دنیا توی سرم خراب شد یعنی چی که اون  

ها بود. دستم رو روی شه تالیا قوی تر از این حرفمرده باورم نمی

گردنش گذاشتم و نتونستم نبضش رو پیدا کنم و همزمان اون گوم یه 

فحش بدی نثار تالیا کرد و با این کارش کاری کرد من عصبانیت بیشتر 

 .هبش

 :از شدت عصبانیت دستم و مشت کردم و داد زدم

 !عوضیی کشمت مرتیکههام میبا همین دست -

 راوی

 
پاشا تمام خشم به سمت اون حمله ور شد اما بدن کیانا ناگهانی به طرز 

حس شده بود؛ انگار مقدر شده بود که هیچ عجیبی و مشکوکی فلج بی

ی توی دو قدمی اون گوم کاری نکنه و شاهد این باشه که برادرش وقت

رسه. اون گوم قلبش رو از سینه بیرون میاره و این طالع شوم دومین می

 .گیرهبرادرش رو هم جلوی چشمان کیانا ازش می

حسی غلبه کشه و به این بیتالیا از شدت ناراحتی جیغ بلندی می

کنه اما اون گوم یه لگد محکم به کنه و به سمت اون گوم حمله میمی

زنه. کیانا که چشماش پر اشک بود کنار جنازه داداش روی اون میشکم 

شه و دوباره به شه از روی زمین بلند میافته اما تسلیم نمیزمین می

 .شهسمتش حمله ور می

خواست کرد فقط دلش میخیلی عصبانی و ناراحت بود مغزش کار نمی
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و بگیره اما سر اون گوم رو از تنش جدا کنه و انتقام دوست و برادرش ر

زنه و اون از شدت درد یک قدم دوباره اون گوم یه مشتی به صورتش می

که بخواد دوباره حمله کنه دوتا از افراد داره و قبل از اینعقب بر می

کنه و با گیرن و اون گوم از این فرصت استفاده میهاش رو میدست

اد اون مشت چندین ضربه محکم به سر و صورت بدنش میزنه. صدای فری

 .شههای افراد اون گوم خفه میزیر دست

اون گوم انقدر اون رو کتک میزنه که همه جای بدنش پر از کبودی 

 .هوش شدشه و در نهایت از شدت درد بیمی

 
 آلما

با احساس دردی که توی کمرم و گردنم داشتم بهوش اومدم. با آه ناله 

کردم، سردی هوا تا هام رو باز کردم و ناخودآگاه جئون رو صدا چشم

جا تاریک بود و هیچی جز آجر دیوارهای کردم. همهاستخونم حس می

دیدم و فقط یک مشعل کوچیک چند متر که اون خونی دوربرم رو نمی

ها چند ها بود برای روشنی استفاده کرده بودند و پشت میلهطرف میله

 .متر دیگه یک در آهنی وجود داشت

 
های . گلوم پر بغض بود همه اون صحنهکشیدقلبم به شدت تیر می

دردناکی که جئون زخمی شده بود و من توی بغلش بودم از جلو 

تونست بدون جئون ادامه بده احساس شد. قلبم نمیهام رد میچشم
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کردم که االن منفجره بشه. خیلی نگران جئون بودم زخم بدی می

ارش ازش برداشته بود و االن اسیر دشمن بود هیچکس رو نداشت کن

 .مراقبت کنه

 
کردم جئون کشید. همش با خودم تکرار میقلبم از شدت ناراحتی تیر می

مونه. جئون خیلی قوی هست لوکا و تالیا مونه جئون زنده میزنده می

مونه. این نجاتمون میدن. اون به خاطری عشقی که به من داره زنده می

جسم خونین جلوی ای نداشت. اون به خاطر همش تکرار کلمات فایده

 .رفتچشمم رژه می

 
شد. باریدند. قلبم دیگه داشت از تپیدن خسته میامونم میهای بیاشک

خوشیم با صدای بلندی جئون رو صدا زدم و به گریه افتادم. اون تنها دل

که جئون رو دارم که پاشا ولم کرده بود به امید اینبود .من بعداز این

شجاع بودم اما از یه جنازه و خون آشام  زنده مونده بودم. من ظاهرا

ترسیدم ولی آدم خیلی ترسوی و ضعیفی هستم و همیشه به یه نمی

 . حامی نیاز دارم

 
هام به دیوار تکیه دادم و زانوهام رو بغل کردم و گریه کردم. کنترل اشک

بستم جئون هام رو میریختند. چشمدست خودم نبود خودشون می

یه لحظه هم بهش فکر نکنم. بدجور  تونستممیاومد نجلوی چشمم می
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 .کردمدلتنگش بغل کردنش بودم همیشه از شدت خوشحالی بغلش می

 
خواست دوباره طعم بغل کردنش رو بکشم، آنقدر گریه کردم که دلم می

که با شنیدن صدای باز شدن در از خواب نفهمیدم کی خوابم برد تا این

دختر زخمی رو داخل سلولم پرت کردند.  ها یهبیدار شدم. یکی از نگهبان

دختره روی زمین افتاد ولو افتاد و هیچ تکونی نخورد. به سمتش رفتم 

ی بدنش پر از سیاهی و کبودی بود. اون تمام لباسش خونی بود و همه

 .ام کیانا رو به رو شدمرو که برگردوندم در کمال ناباوری با عمه

 
گی زی داشت و روی لبش پارهیه چشمش کبود شده بود و سرش خونری

که دل خوشی ازش نداشتم ولی با دیدن بدی ایجاد شده بود. با این

جونش دلم براش سوخت. با نگرانی صداش صورت زخمیش و جسم بی

 :زدم و گفتم

 

 شنوی؟کیانا! حالت خوبه؟ صدام رو می -کیانا -

 :هاش رو به زور باز کرد و گفتچشم

 ...آلما -

 :گفتم و زدم صداش با نگ رانی

 شنوی؟کیانا! حالت خوبه؟ صدام رو می -کیانا -

 :هاش رو به زور باز کرد و گفتچشم
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 ...آلما -

 

 :با نگرانی گفتم

 کیانا چی شده چرا همچین بالیی سرت آوردن؟ -

 

 :ای گفتکیانا با صدای گرفته 

 .کمکم کن بشینم -

 
ردم بشینه و به دستم رو زیر کمرش گذاشتم و بلندش کردم و کمکش ک

 .دیوار تکیه بده

 :بعدش شروع به حرف زدن کرد و گفت

دونم چقدر از اون دفترچه خاطرات خوندی. ولی به نظرم باید نمی -

 .ای هستیبدونی دختر کی هستی و از چه خانواده

 :بعدش با ناراحتی ادامه داد

توی  خوام بیشتر توضیح بدم اما پدرممادرم لیلی آدم خوبی نبود. نمی -

 .رویا دیده که مادرم با دیدن عذاب و فنای پسراش مجازات میشه

شد. این رو که گفت حسابی ترسیدم چون این شامل بابای من هم می

گه و خواست باور نکنم و به خودم تلقین کنم که اون دروغ میدلم می

 .خواد فریبم بده، اما اون حالش بدتر از اون بود که فریب بدهمی

 :و با درد ادامه دادنفسی گرفت 
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من چهارتا داداش داشتم که یکیشون قبل از اینکه بابام خواب رو ببینه  -

ها کشتنش ولی با کمک پیشگوی معروف عرب تونستیم بفهمیم گرگ

 .مجازات چی هستند. بلکه نجاتشون بدیم

 کیانا

هام پر اشک شد. یاد آوری اون خاطرات اون روزهای بد برام مثل چشم

زد و کرد و کتکش میبود. روزی که پدرم دائما با مامانم دعوا میزهر 

کرد و اینکه عموهام و منم چون شبیه بچگی مامانم بودم خیلی اذیتم می

انداختنش به جون من و رفتند و میمادربزرگم دائما روی مخش رژه می

مامانم و ازدواج ناگهانی و بدون اجازه منوچهر حالمون رو بدتر کرد و 

 .گه از اون به بعد دنیا روی خوشی به خانواده ما نشون نداددی

 :بعداز مدتی مکث ادامه دادم

 ...ها شد. بعدشداداشم ساالر که کوچیکترینمون بود طعمه گرگ -

نفسم تنگ شده از شدت ناراحتی به سرفه افتادم. من منوچهر رو بیشتر 

زمین تا آسمون از همه دوست داشتم. اون با سه تای دیگه داداشم از 

فرق داشت. اون اگه االن پیشم بود من توی این وضعیت نبودم. اگه بود 

داد. اگه بود من هیچوقت این همه سال به مصر تبعید پاشا رو نجات می

 .شدمنمی

غم از دست دادن داداش برام خیلی سنگین بود هنوزم جای خالیش رو 

لم با قلبم سر زنده کنم هنوزم چشم به راهشم برگرده. هنوزم عقحس می

دونستم دخترش براش چقدر عزیزه و جنگن. میمرده بودنش باهم می
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جلوی دخترش از  اومدگر آلما هست و دلم نمیروحش دائما نظاره

 .نابودیش حرف بزنم. نابودی که به دست مادر فریب خورده اون بود

با آلما که با شنیدن اسم باباش حسابی هیجان زده و مضطرب شده بود 

 :لحنی نگران پرسید

 منوچهر چی منوچهر چی شد؟ بابام چه بالیی سرش اومد؟ -

هاش هر لحظه ریختن اشک بود. لرزش بغض از صداش معلوم بود. چشم

دونستم چی بگم. کاش هیچوقت دیدم. نمیعصبی دست و پاش رو می

 .کردمگفتم کاش یه دروغی از قبل آماده میبهش نمی

ه خاطر اینکه مامانم آدم بدی بود و منم شبیهش من وقتی بچه بودم ب -

بودم بدجوری تحقیر شدم و اصال دوست نداشتم آلما هم این حس رو 

تجربه کنه یا حداقل از من نشنوه از یه طرف هم من منوچهر رو خیلی 

 اون راه داره هم دخترش که باشم این شاهد تونسنمنمی  دوست داشتم

 .اون میشه مثل سرنوشتش و میده ادامه رو

گر اون رو فریب بده از خانواده مجازات منوچهر این بود که یه دختر حیله

دور کنه و االن خودش دلداده یه روباه شده یه موجود ماورابی عجیب و 

ده. کمی مکث کردم و ادامه غریب که مطمئنم داره آلما رو بازی می

 .دادم

 :زیاد منتظرش نذاشتم و گفتم

زنم ش دور شدن از خانوده بود ولی مرگ نبود من حدس میسرنوشت -
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هایی توی اون دفترچه خاطرات هست. اصأل اون زنده باشه و یه سرنخ

دوست نداشتم آلما رو فریب بدم اما اگه بتونه اون دفترچه خاطرات رو 

 .بخونه شاید از مادرش متنفر بشه ولی ارزشش رو داره

ای که شده حتی پدرش رو به هر بهانههای اشتباه مطمئن اگه اون تجربه

گیره و عشقش نسبت به با بهانه و وعده دروغ بخونه قطعا ازش درس می

 .اون روباه کم میشه

 :اون با ناراحتی گفت

 ...اما من... من -

  

 :خواد بگه. حرفش رو قطع کردم و گفتمدونستم چی میمی

 .تمام که توی قاهره هست گذاشی کپی توی خونهیه نسخه -

 به دردها این   اومد. درد قلبم شدت گرفته بود.نفسم به زور باال می

 رو اون روز یه اگه و داشتم نیاز جادویی بخار به من که بود این خاطر

 عمیق سرفه چندتا بعدش و گرفتممی نفس تنگی کردمنمی استشمام

 :دادم ادامه و گرفتم نفسی دوباره و کردم

کنه و با اون برو قاهره دوستم حمیده پیدات میتو رو فراری میدم.  -

 .دفترچه رو پیدا کن

 :من و من ادامه داد ای گفت؛ ولی بعدش با نگرانیاون یک باشه

 . ...اما تو چی؟ من... من -
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 :حرفش رو قطع کردم و گفتم

دارن تا ها با جادو آشنا هستن، هرطور که شده من رو زنده نگه میاون -

جا هستم، با استفاده کنن و اگه به حمیده بگی من ایناز انرژیم 

 .هاش میاد نجاتم میدهدوست

 :اون در جوابم با لحن نسبتاً تندی گفت

کنم. بهت که دل خوشی ازت ندارم، از طرفی هم بهت اعتماد میبا این -

 .کشم و تو رو نجات دادمگوم رو میقول میدم خودم با حمیده میام اون

 .ونی بهش زدمجیک لبخند بی

 .خوبه، امیدوارم اون روز زودتر برسه -

اش ترکیبی من و منوچهر بود. در واقع یک نگاهی بهش انداختم. قیافه

من به منوچهر رفته بودم و آلما به باباش رفته بود. منوچهر رو خیلی 

قدر دوستش دارم. بعدش با لحن سریعی دوست داشتم، این رو هم همون

 :گفتم

 .هام رو بگیریای؟ تا قدرتمآماده -

 :اون جواب داد

 .امآره آماده -

 :من شروع به توضیح دادن کردم و گفتم

هات بیرون تر بیا و پشتت رو به من کن. از آتیشی که توی دستنزدیک -

زنه و اگه به خاموش میاد نترس. این عنصر درونم هست، بهت آسیب نمی
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جا خالص تونی از اینکش میشدنش فکر کنی خاموش میشه. با کم

 .بشی

هام ای گفت و توی نزدیکی من رو به پشت نشست. چشماون یک باشه

شد؛ اما سعی کردم تمرکز که درد قلبم مانع تمرکزم میرو بستم. با این

خواستم کارم رو هام انتقال بدمهمین که میکنم تا قدرتم رو به دست

 .شد بلند در شدن باز صدای  شروع کنم،

  

 آلما

گوم که من رو زندانی کردن بهمون شک نکنن، که افراد اونبرای این

ها رفتن اگه وقت شد قدرتش رو خودم رو کنار کشیدم تا وقتی که اون

کار جونش رو از دست نده، بهم انتقال بده. فقط امیدوارم به خاطر این

دود خیلی نگرانش بودم و کنار کیانا نشستم و زانوهام رو بغل کردم. ح

های سیاه پوشیده بودن دور هفت و هشت مرد قد بلند که همشون لباس

من و کیانا حلقه زدند. از شدت ترس و استرس سرم رو پایین انداخته 

بودم امیدوار بودم زودتر برن و تا کیانا بتونه کمک کنه فرار کنم. واقعاً 

قلبمم  جا رو تحمل کنم، خیلی بد ترسیده بودم و از ترستونسنم ایننمی

 .زدتند می -تند

 اش یاد روزهایی که پاشا من رو به یک عده جادوگر و جنگیر فروختههمه

خواستم به هر روشی که شده فرار کنم؛ افتادم و اآلن فقط میبود می

شدم نیست. جا بهتر از اون زندانی که قبالً توش شکنجه میچون این
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ت و سرم رو بلند کرد. یک ام گذاشها یک چوب بلند زیر چونهیکی از اون

داد اش نشون مینگاهی به اون مردی که سرم رو باال آورد انداختم. چهره

های آبی چشم .ی سرد بدون احساسی داشتکه اروپایی هست. چهره

 و بود ریخته هاششونه روی که بلند نسبتاً مشکی موهای  حس،یخی بی

 اشچهره. داشت استخونی هایگونه داشت سفیدی و پریده رنگ پوست

 .آشنا بود و عجیب

اش غریب به انسان بودنش شک داشتم. از یک طرفی هم چهره

 اشچهره بود، آشنا خیلی برام اون. شناسمشمی کردممی احساس  نبود،

 و شدم چشم تو چشم باهاش مدتی. دونستمنمی رو اسمش اما بود؛ آشنا

 .هست کی بفهمم نتونستم آوردم فشار امحافظه به هرچی

هایی که دورش بود که اصالت شرقی داشت دائماً در مورد من یکی از آدم

تونستم بفهمم این مرد هاش میکرد. از حرفزدن، تعریف میحرف می

لرزید. هام میقصد خرید من رو داره. خیلی ترسیده بودم. از ترس دست

 .کار کنمدونستم چیذهنم قفل شده بود. نمی

ام رو کنترل کرده بودم تا اشک نریزم. در همین ههای پر شدبه زور چشم

ام کشید و محکم توی سر یکی از لحظه اون مرد چوب رو از زیر چونه

افراد اون گوم کوبید. و همزمان با سرعت زیادی چرخید و اون چوب رو 

 .ب آدمی که پشتش بود فرو کردکه به سینه

روپایی داشتند با اون تنها نبود، دو سه نفر دیگه هم که شکل شمایل ا

تونستم ازش چشم گوم درگیر شدند. حس عجیبی داشتم. نمیافراد اون
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 :بردارم. یکهو به سمت من اومد دستش رو روی سرم گذاشت و گفت

 .طوری بجنگم، باید بخوابیتونم ایننمی -

هام سیاه شد و به خواب عمیقی رفتم. جوری با گفتن همین جمله چشم

 .آور بودشبیه طلسم خواب به خواب عمیق رفتم که

*** 

های صورتی رنگی داشت با هایی که شکوفهتوی یک باغ پر از درخت 

کردم جئون که خودش رو به شکل روباه دویدم و سعی میخوشحالی می

 .در آورده بود رو بگیرم

های صورتی روی هوا پخش شده بود و بوی خوشی توی فضا گلبرگ

طور که با نگ پوشیده بودم و همونپیچیده بود. یک دامن صورتی کمر

کردم جئون رو هام دامن رو باال داده بودم، با تمام تالشم رو میدست

 :دوید، به شوخی گفتطور که میبگیرم. جئون همون

 !تمام سرعتت اینه؟ ناسالمتی تو یه شکارچی. هستی این چه وضعیه؟ -

 :من در جوابش گفتم

ت کتک بزنم. عین آدم وایسا، ازم ای حقه باز! کاری نکن وقتی بگیرم -

 .فرار نکن

 :جئون با خنده گفت

 .عمراً بتونی -

 :من در جوابش گفتم
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 .به همین خیال باش -

همین رو که گفتم سرعتم رو زیاد کردم و محکم روی اون پریدم و بغلش 

 .کردم

 :قهه زدم و گفتماز شدت خوشحالی قه

 .دیدی من برنده شدم -

لبخند عمیقی روی لبم بود، از روش بلند شدم و اون هم طور که همون

 روی از رنگ صورتی گل یک   به شکل انسانیش در اومد و کنارم نشست.

 :گفت و کرد نوازش رو موهام آروم گذاشت گوشم پشت و کند زمین

واقعاً تو چی هستی؟ پری عشق هستی یا آدم؟ وقتی پیشتم احساس  -

 .کنهفقط به دوست داشتنت فکر مییه آدم تسخیر شده رو دارم که 

 :من لبخندی زدم و گفتم

تونم از این شادی و عشق این حسی که دقیقاً من پیشت تو دارم. نمی -

 .اجباری تو فرار کنم. خیلی بد عاشقتم

تونسنم جئون با پیرهن نارنجی بافتنی بیش از حد خوشگل بود. نمی

 .ازش چشم بردارم

فقط بهش نگاه  -حواسم رو پرت نکنه و فقطخواست حرف نزنه و دلم می

  .کنم

با تابش نور خورشید از خواب بیدار شدم. با دیدن دور و برم فهمیدم 

اش رویا بود. هیچکس جز کیانا که اآلن پیشم هرچی دیده بودم همه
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 .جا نبوده بودخوابیده این

 .هام جاری شدکه چه بالیی سر جئون اومده، اشک از چشمیادآوری این

وار اسمش رو صدا زدم؛ اما بغضم توی گلوم گیر کرده بود و خیلی زمزمه

ناراحت عصبی بودم. با ناراحتی جیغ زدم و اسمش رو صدا زدم. دلم 

خواست اآلن جئون یکی از درها بیرون بیاد و بغلم کنه و بهم بگه که می

 .ام بدهنترسم و دلداری

ر گرون قیمت داشت رو تونسنم فضای خفقان این اتاق که کلی دکونمی

ها تخت که این اتاق تم صورتی و زیبایی داشت و پردهتحمل کنم. با این

کرد؛ اما من ی خودش میو مبل خوشگلی داشت و هر دختری رو شیفته

 .خواستدلم جئون رو می

اش تصویر بدن خونی و حال داغونش و زمانی که به زور من رو ازش همه

صدای بلندی  با و ترکید بغضم  شد.جدا کردند جلوی چشمم رد می

 .شروع به گریه کردن کردم

 .های من خواب بیدار شدکیانا با شنیدن صدای گریه

 .کردمزانوهام رو بغل کرده بودم و گریه می 

 :به سمتش رفتم و جلوش زانو زدم و ملتمسانه گفتم

 !عمه جئون کو؟ چه بالیی سرش اومده؟ تو رو خدا بگو که زنده مونده -

 :بعدش با ناراحتی بیشتری ادامه دادم

آشام هم نبود، اون که اون انسان نیست؛ ولی اون خون دونم نگرانیمی -
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طور احساس داشت. من ناراحتیش و عصبانیتش رو دیدم. من دیدم چه

نگران داداشش بود و همیشه به فکر داداش بود. من عاشقش شده بودم 

کردم. تو رو خدا بهم بگو که س میی زندگی آروم رو حدوباره داشتم مزه

 .تونم دووم بیارماون زنده هست. من بدون اون نمی

 :کیانا با ناراحتی گفت

 .دونیم دست قاتل پاشا و تالیا اسیر شدهدونم کجاست؛ ولی مینمی -

هام خشک شد. دهنم از شدت تعجب باز موند. که گفت اشک چشماین

تالیا مثل خواهرم بود. من هنوز   هستم؟طور باور کنم من اآلن تنها چه

پاشا رو هنوز دوست داشتم. طوری دوست داشتم که بعد از اون کارش 

کردم و نتونستم نفرینش کنم و این اواخر بیشتر از همیشه بهش فکر می

 .باز هم دلتنگش شده بودم

طور زنده ها چهی کدوم دردم گریه کنم؟ من بدون اونمن اآلن واسه

ام مونده تا ی زنده بمونم؟ کی توی این دنیا واسهچ یاسهو  بمونم؟

 :زندگی کنم؟ از شدت ناراحتی جیغ کشیدم و گفتم

تپه وقتی داشتی؟ چرا قلبم هنوز میخدایا چرا من رو زنده نگه -

اش رو یه شب ازم گرفتی. ام نذاشتی؟ همههیچکس توی این دنیا واسه

خبری از اون یا غم ن و بیقلبم. کدومش رو تحمل کنم؟ غم دوری جئو

 دیدمش؟دوستی که مثل خواهرم بود یا غم عمویی که به چشم بابام می

هام با شدت بیشتری جاری شدن. درد خفیفی توی قلبم پیچید و اشک

 .بعدش دنیا جلوی چشمم سیاه شد و از هوش رفتم
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 کیانا

و کار رکمی روی صورت آلما آب ریختم تا به هوش بیاد. چندبار این

انجام دادم و با کمک جادو به هوشش آوردم. انتظار داشتم که به خاطر 

 -این شوک از هوش بره؛ ولی الزم بود. باید کاری کنم که این عشق دو

 .سه روزه رو فراموش کنه. نذارم اشتباه باباش رو دوباره تکرار کنه

تونم اون روزها رو فراموش کنم. منوچهر رو خیلی دوست داشتم. تا نمی

ترین که عاشق یک دختری شد که جاسوس نانسی، یکی از خطرناکاین

ی خودش کرد و کاری کرد که هم ها بود و اون رو شیفتهآشامخون

 .های خودش یتیم بشهمنوچهر کشته بشه و هم بچه

زارم نفرین مامانم اون رو به کشتن بده. ژوری بشه، نمیذارم آلما ایننمی

 .تونم این یکی رو تحمل کنمسه، دیگه نمیمرگ پاشا و منوچهر برام ب

 "چند دقیقه بعد"

ی یک نگاهی بهش انداختم. روی تخت دراز کشیده بود و به صفحه

ام عکس قدیمی من به همراه ی گوشیام زل زده بود. صفحهگوشی

هام بود که اون موقع ده سالم بود و توی شب یلدا باهم کنار آدم داداش

 .مون ساخته بودیم انداخته بودیمکنار خونهبرفی کوچیکی که 

. دیروز وقتی فکر کنم طلسم فراموشی که روش زدم خوب اثر کرده

هوش بود کنارش نشستم و متن طلسم رو نوشتم و آتیشش زدم و بی

. به خاطر این طلسم هوش بود، استشمام کردآلما دودش رو وقتی بی
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 .هوشیش سه روز طول کشیدبی

بودم که صدای در بلند شد. از روی صندلی بلند شدم و  توی این فکرها

 در. بود در پشت هنری  به سمت در سفید رنگی رفتم و در رو باز کردم.

 دست از رو ما ویلیام و بود عمارت صاحب ویلیام دوست هنری واقع

 و. هست منوچهر هایدوست از که گفتمی و بود داده نجات گوماون

 .یلی هوای من رو داشتخ بود هوشبی آلما که روزهایی این توی

های کشیده و آبی رنگی داشت و تقریباً سی سالش بود. ویلیام موها چشم

و ریش بلوند و نسبتاً بلندی داشت و کمی از موهاش رو بسته بود و 

اش تا حدودی حالت شبیه وایکینگی داشت و هیکل درشت و قد چهره

داشت. یک شلوار جین آبی با هودی سفید ای بلند و بازوهای ورزیده

 .پوشیده بود

 

 :هنری با دیدن من، با لحن نسبتاً سردی گفت

 تو؟ بیام تونممی  سالم. اومدم حال بانو آلما رو بپرسم. -

 :من لبخندی زدم و کمی عقب رفتم و گفتم

 .البته. بفرمایید تو -

 .یک ممنونی زیر لب گفت و وارد اتاق شد

  

 آلما

طور  ی وایکینگین مردی که هیکل ورزیده و موهای بلوند و چهرهبا دید
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داشت از روی تخت بلند شدم و گوشی رو کنار گذاشتم و نشستم. اون 

 :مرد یک سالمی گفت و لحن خشکی ادامه داد

 .بینمت. حالتون دوباره خوب شدهخیلی خوشحالم که می -

 :بعدش نفسی گرفت و با لحن سردی ادامه داد

ری هستم. یکی از یاران وفادار ویلیام هلمز که در واقع ایشون من هن -

 .یکی از دوستان قدیمی پدر شما هستند

کردم لرز صدام رو کنترل طور که سعی میصدام رو صاف کردم و همون

 :کنم با لحن رسمی گفتم

خیلی ممنون که نگرانم بودید و از آشنایی با شما خوشبختم، جناب  -

 .ویلیام

 :مون لحن قبلی گفتهنری با ه 

جناب ویلیام گفتند که بهتون بگم اگه مایلید یک ساعت دیگه با شما  -

 .توی اتاق خصوصی یک گفت و گوی کوتاهی داشته باشند

 :من در جوابش گفتم

 .باشه، یک ساعت دیگه میام پیششون -

هنری یک تشکر خشکی کرد و از روی صندلی بلند شد و از ما 

. مدتی نگذشت که دوباره صدای در خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت

بلند شد. کیانا در رو باز کرد و یک دختر نوجوون که دامن کوتاه قرمز 

رنگی پوشیده بود که تا باالی زانوهاش بود و موهای لخت بلند زرد رنگی 
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های زرد عسلی پف کرده درشت و ابروهای نسبتاً کلفت و شمداشت و چ

 .صورت ریزی داشت

سینی به دست وارد اتاق شد و با زبان فارسی به کیانا سالم داد و اومد 

کنارم نشست و سینی رو جلوی من گذاشت. من که هنوز مات مبهوت 

 :این روان حرف زدن اون بودم که گفت

 واقع در. ویلیامم یخوانده خواهر  سالم آلما جون. من هانا هستم، -

 .هستم ایرانی

 :کیانا با تعجب گفت

 . ...اصالً بهت نمیاد ایرانی باشی. خیلی -

 :هانا ادامه داد

 .ها شدمدونم؛ چون موهام رو بلوند کردم شبیه اروپاییآره، می -

 :بعدش خطاب به من گفت

کیک کاکائویی هوش بودی برات کمی شیر عسل و چون موقع ناهار بی -

 .آوردم تا ضعف نکنی

 :بعدش از روی صندلی صورتی رنگی کنار تخت بلند شد و گفت

 .بدم نشونت چیزی یه خواممی  کیانا میشه چند دقیقه باهام بیای؟ -

  

 کیانا

این دختره خیلی عجیب بود. توی این چند روز بهم سر نزده بود و امروز 
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مچین درخواستی کرد. یکم دو دل که آلما به هوش اومده بود اومد ازم ه

  .بودم نگران آلما بودم. یک نگاهی بهش انداختم، فکر نکنم چیزیش بشه

ی سفید جادویی گذاشته بودم تا مراقبش باشه. یک زیر تختش یک مهره

 طوالنی سالن یک وارد. اومدم بیرون اتاق هانا همراه به و گفتم ای"باشه"

 دوران قصر یک داخل انگار  .بود سنتی خونه داخلی معماری. شدم

 .بودم ویکتوریایی

با دیدن خدمتکارهایی که یونیفرم سیاه و سفید پوشیده بودند که 

های خانوادگی ویلیام بودن، مشغول نظافت و گرد کاری تابلوها و مجسمه

ی حسابی تعجب کردم. انتظار نداشتم توی قرن بیستم هنوز هم شیوه

 .گلستان رواج داشته باشهاربابی هنوز توی ان زندگی

های سفیدرنگ به وسط سالن عمارت که رسیدیم و به همراه هانا از پله

مرمر که روش یک فرش قرمز پهن شده بود باال رفتم. خیلی مشتاق بودم 

خواست بهم نشون بده و توی همین مالقات اول بفهمم هانا چی می

 .خواد نشون بدهمی

پله رو چند داشت که زیبایی این راه های سیاهی وجودها نردهدور پله

 .برابر کرده بود

ها و توی طبقه باال یک گلخونه توی سمت راست ما بود که پر از گل

جا رو شبیه جنگل کرده است و کل سقف گیاهان بزرگی بود که این

 .تابیدسمت راست از جنس شیشه بود و خورشید مستقیم به گلخونه می

 جایک رو گیاه گل همه این وقتهیچ  د بود.جا منحصر به فرزیبایی این
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 .بودم ندیده

سمت چپ یک در ورودی بزرگ بود که از جنس چوب بود و حسابی 

های بزرگی از ترک و پارگی چوب روی اون دیده کهنه شده بود و رگه

حا شد و من هم همراه اون وارد اون شد. هانا در رو باز کرد و وارد اونمی

 .اتاق شدم

چراغدان قدیمی بزرگی که از مرکز سقف آویزون کرده بودن جای نور 

ها همه جا رو روشن پر نور بود. ها گذاشته بودند؛ ولی شمعالمپ از شمع

ی کردم. تا به حال توی عمرم همچین کتابخونهبا بهت به دور بر نگاه می

 بزرگی ندیده بودم

قدر زیاد بود هیچ آنها ها و کتابنگاهی به دور بر انداختم. تعداد قفسه

های تونستم پیدا کنم. دورتادور این کتابخونه پر از قفسهدیواری نمی

کتاب بود. هر قفسه نزدیک بیست الی سی طبقه داشت هر طبقه نزدیک 

و دو نردبون بزرگ به  ده هزار کتاب یا بیشتر داخل خودش جای داده بود

 .رویم تکیه داد بودکتابخونه روبه

ها را برداشت و کنار در گذاشت و از اون باال رفت. از نردبانهانا با کمک 

ها ساده و جا پر حجم و کلفت هستن. بعضی از اونهای اینبیشتر کتاب

تک رنگ بودند و رنگشون به خاطر کهنه شدن از بین رفته بود. البته 

ها از پارچه مخمر و مواد گران قیمتی ساخته شده بود که جلد بعضی

 .دونستند و هنوز سالم مانده بودندان رو نمیمعنی گذر زم

خورد که زیر سی سال سن داشته باشند. خیلی کم کتابی به چشم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 428 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

ای عمیق از ها خاک خورده و الیهها و داخل طبقات قفسهبیشتر کتاب

ها نشسته بود. هانا از یک کتاب خیلی قدیمی ها و کتابخاک روی قفسه

های داخل اون زرد بود آورد و ورقه حجیم که جلدش از جنس چوب بود

  .روی من روی یک میزی که پر گرد خاک بود گذاشتو روبه

خاک روی میز را تمیز کرد و کتاب رو باز کرد. همین که چشمم به 

های ها و نیزکصفحه اول خورد. با دیدن خط میخی که به شکل فلش

تعجب  داد این کتاب عطیقه هستکوچیک بود و این رو که نشون می

 .و از یک طرفی خیلی خوشحال شدم که یک عطیقه پیدا کردمکردم 

من به تاریخ عالقه داشتم و همیشه آرزو داشتم باستان شناس بشم؛ ولی 

که توی مصر تحصیل کردم متأسفانه جادوگر شدم؛ ولی اطالعات با این

با خوشحالی وصف زیادی در مورد تاریخ ایران و تمدن ایالم داشتم. 

ی دستم رو آروم روی کتاب کشیدم. مطمئن بودم از شدت هیجان نشدن

دهنم تا بناگوش باز شده بود و لبخند عمیقی روی لبم نشسته بود و با 

 :حالی گفتملحن خوش

 .این... این... کتاب عطیقه و مال ایران هست -

 :هانا با لحن سردی گفت

ول تاریخ از ها در طی نسخهی موجود؛ چون همهو البته تنها نسخه -

 .بین رفتن

زدم، توی دلم با خودم یکی صفحات رو ورق می -طور که یکیمن همون
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 :گفتم

 .تونستم بخونمت. بفهمم چه داستانی برای من داریکاش می -

 :سرم رو باال بردم و با تعجب از هانا پرسیدم

  .باشه ایران توی باید کتاب این  طور این عطیقه رو پیدا کردی؟تو چه -

  این کتاب در مورد چه چیزی نوشته شده؟ -

 :هانا با همون لحن قبلیش جواب داد

 .جادوی ایران باستان -

 :بعدش با لحن کمی تند شد و پرسیدم

 !ها این رو دزدیدناین کتاب رو از کجا پیدا کردی؟ نگو که انگلیسی -

کردم. با میگفت آره این رو ویلیام یا پدرش دزدیده باور اگه هانا می

ی بدی توی ها سابقهکه دوست داداشم هست؛ اما این اروپاییاین

های باستانی ایرانی و مصری داشتن. با شنیدنش حسابی دزدیدن عطیقه

تعجب کردم. دهنم باز موند. انتظار هرچی رو به جز جادو رو در مورد این 

 .کتاب داشتم

. ایرانی نشنیده بودمتا به حال در مورد جادوی ایرانی یا جادوگرهای 

حتی توی تاریخ ایران در مورد جادو یا جادوگران حرفی نزده بودند و 

های پلید و شرور یاد شده ها ازشون به عنوان انسانبیشتر توی افسانه

 .بود

ی جادوگری گذروندم، هیچ توی مصر هم با این،که نزدیک ده سال دوره
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ی فارسی باشه یا سازنده وردی یا طلسمی بهم آموزش ندادن که به زبان

 با. نداشتم رو پیش دقیقه چند شوق ذوق اون دیگه   اون ایرانی باشه.

 خالف بر جادو چون  بودم؛ ولی از جادو متنفر بودم. جادوگر کهاین

 .بود اعتقادتم

روی من هست یک کتاب طبی خیلی دوست داشتم با این کتابی که روبه

باشه بلکه اطالعات مفیدی بهم بده؛ ای چیزی مهندسی یا زندگی نامه

  .ولی متأسفانه انگار طلسم شدم

هرجا که به دنبال تاریخ برم جادو عین سایه دنبالم میاد و همیشه  

باهامه؛ ولی خیلی مشتاق بودم بفهمم توی این کتاب چی هست. چندبار 

 چند و کردم پیدا رو اون وسط یصفحه  اون رو آروم ورق زدم و باألخره

 به خطاب. کنم فعال رو کتاب مترجم حالت بتونم تا رفتم عقب به قدم

 :گفتم هانا

 .جا نیاددارم طلسم انجام میدم. حواست باشه کسی به این -

 :خیالی گفتهانا با بی

 .جا نمیادنگران نباش، هیچکس به این -

هام رو به صورت ضربدری گرفتم و انگشت وسط و شصت هر دو دست

 .سبوندمدستم رو بهم چ

هام شد چشمزیر لب شروع به زمزمه کردن ورد عربی کردم که باعث می

 .ها رو به زبان دلخواهم ببینمی خطقدرتی پیدا کنند تا بتونم همه
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 .بأمری إلهة من اإلیران. تمطر من السماء و ینبع من األرض -

ن به دستور من، ایزد بانوی ای از ایران. که به دستور او از آسمان بارا)

 (.جوشدبارد و از زمین چشمه میمی

آروم شروع به لرزیدن کرد. این یعنی  -به اینجا که رسیدم کتاب آروم

که مکثی ی ورد رو بدون اینکنه. ادامهجادوم داره اثرش رو شروع می

 .ایجاد کنم رو زیر لب خوندم

  .و مع الغضبی تصیر السماء سوداء مظلمة و تشتعل األرض النار -

 (.گیردشود و زمین آتش میخشم من آسمان سیاه و تاریک میو با )

این سطر اوج قدرت ورد بود. شدت لرزش کتاب بیشتر شد و روی هوا 

 .معلق ایستاد؛ ولی هنوز بسته بود

اآلن أوصیک أن تکشف لی سرک الخفی و تخبرنی ما هی الحقیقة  -

 .المخفیة بداخلک

را برای من آشکار کنی و دهم رازت پنهانت اکنون به تو دستور می)

 (.بگویی چه حقیقتی در درون تو پنهان شده است

ی با خوندن آخرین بخش کتاب باز شد جادوی من کامالً اجرا شد و همه

خطوط داخل کتاب رو به خط فارسی جدید در اومدند طوری که من 

 .تونستم بفهممشمی

م. سطر اول اون کتاب که روی هوا معلق بود رو گرفتم و روی میز گذاشت

 .رو شروع به خوندن کردم
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متون این کتاب نه شعرند و نه علمی بلکه قدرتمند و هر بند قدرتی به  -

 .نامنددهد که آن را جادو میتو و به طبیعتت می

برای انجام این وردها تو به دست خالی به ذهن خالی قلب پاک نیاز 

 .داری

 :ر کرد و گفتدر همین لحظه یکهو هانا کتاب رو بست و ازم دو

 .خوای، بهم در مورد یک کاری کمک کناگه این رو می -

 :من بدون توجه به حرفش گفتم

 .چرا؟ اصالً نگفتی این کتاب رو از کجا آوردی -

 :هانا در جوابم گفت

کنم آرامشت رو حفظ ؛ ولی خواهش میدر مورد این کتاب بهت میگم -

 .کن و به چیزهایی که میگم خوب گوش کن

خواست بگه؛ اما حس خوبی دونستم چی میای گفتم. نمییک باشهمن 

به هانا نداشتم. یک خنجر از کمرش بیرون آورد و کف دستش رو پاره 

شدم. چرا دستش رو کرد. یک هینی گفتم. متوجه دلیل رفتارش نمی

برید؟ خواستم چیزی بگم، یکهو دیدم دستش با زخم دستش خیلی 

 .سریع بهبود پیدا کرد

یدن این صحنه دلم ریخت. اآلن فهمیدم ما توی چه جهنمی گیر با د

قدر درگیر آلما بودم اصالً همه چی رو فراموش کردم و واقعاً افتادیم. آن

 به هم اولش از  ی هیچ کدوم توجهی نداشتمبه پوست رنگ پریده
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 اوضاع دونستمنمی اما ؛بودم مشکوک منوچهر و ویلیام بین دوستی

 .خرابه قدرچه

 :داشتم با تته پته گفتمزمزمه وار همون طور به سمت عقب قدم بر می

 ...تو تو یه خو خو خون -

 :اون در جوابم حرفم با ناراحتی گفت

  .اهالی خونه جز خدمت کارها همه خون آشامند -

آروم زیر لب شروع به زمزمه کردن کردم و خواستم انرژی توی دستام 

 :اون فهمید و با صدای بغض داری جیغ زد جمع کنم و بهش حمله کنم

 .صبر کن من نخواستم خون آشام باشم. باید به حرفهام گوش کنی -

 .تونستم تشخیص بدماش میترس رو از صداش و چهره آشفته

 :من در جوابش گفتم

دم حرف بزنی و بگی اینجا و آدمای اینجا دقیقاً باشه بهت مهلت می -

  .کیا هستند

 :اش ولچ لرزونش گفتصدای ترسیدههانا با همون 

دونم از قضیه لرد دریکل اولین خون آشام اش طوالنیه اما نمیقضیه -

 تاریخ خبر داری؟

 :من در جوابش گفتم

یه چیزایی از داداشام شنیدم اون با شمشیر به مجسمه حضرت مریم  -

ضربه زد و از مجسمه خون به دهنش پاشید و مرد و شب اولی که به قبر 
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 .گذاشته شد به عنوان خون آشام متولد شد

 :هانا در ازم پرسید

 دونی؟هلن چی؟ از هلن چی می -

 :من کمی فکر کردم و بعداز مدتی مکث گفتم

  .در مورد هلن نشنیدم نه چیزی -

 :اون شروع به توضیح دادن در مورد هلن کرد گفت

هلن همسر لرد دریکل هست. لرد دریکل هم همین آدمی که تو به  -

 .شناسیعنوان لرد ویلیام می

این رو که گفت فهمیدم دریکل چندان هم در مورد دوستی با منوچهر 

توی لهستان پیدا و  گفت چون دوبار قلعه مخفی اون روبد و بیراه نمی

تونند دوست باشند اما نمی حمله کرده به هر حال بهترین دشمنا می

عصبی  کنه از شدت کالفگی خندهفهمم دریکل داره چرا این کار رو می

  کردم و با لبخند حرص در آری

 :گفتم 

ایول پس ما دو شکارچی خون آشام پا به عمارت اولین خون آشام  -

گذاشتیم از قضا داداش من و بابای آلما دشمن خونین صاحب تاریخ 

 .خونه هست

 :هانا لبخند مرموزی زد گفت 

 ترسه ولی بزرگترین دشمنش که همه وعدهشاید دریکل از منوچهر می -
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 .اومدنش رو دادن سیب خونین هستش

 :من با تعجب گفتم

 تا به حال نشنیدم اون دیگه کیه؟ -

 :هانا با عصبانیت گفت

 .آخه نذاشتی توضیح بدم -

 :بعدش لحنش آروم شد و گفت

هلن همسر دریکل هست و دریکل زمانی که انسان بود اون یک قتل  -

عام بزرگی انجام میده و نزدیک سی صد بچه رو توی نبرد های صلیبی 

به جرم مسلمان بودن پدر و مادرش توی مسجد آتیش میزنه. ارواح بچه 

و میگیره و هلن دیوونه میشه و سه روز بعد ها و نفرینشون دامن هلن ر

توی آتیش سوزی میمیره و از یه طرف بین مردم شایعه میشه هلن از 

فرط دوری عشقش دیوونه شده و خودش رو آتیش زده برای همین 

گیره و این دریکل هم موقعی که انسان بوده بازم کلیسا براش مراسم نمی

ه یک عید مهم مسیحی ها دیوونه بوده و درست توی روز عید پاک ک

 .هست میاد انتقام میگیره و تبدیل به خون آشام میشه

و وقتی هم خون آشام شد چون عاشق نور خورشید و نقره و هنر چوب 

 .بری و عطر گیاه شاهسون بود اینا میشن قاتلش

داد و من خودم با چشمای خودم دیدم دریکل جادوگرا رو شکنجه می

شون هلن زودتر تناسخ کنه و برگرده همه خواست کاری کنندازشون می
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زدند که من بعداز های عجیب و غریب و تهدید آمیزی مییه حرف

چندین سال فکر کردن و تحقیق تونستم بفهمم هلن دوباره میاد دنبال 

دریکل اما این دفعه برای کشتنش میاد چون اون باعث مرگ 

ر قابل انکاره. و وحشتناکش شده و شباهت برادر زاده تو هم با هلن غی

 .همچین معنی اسمش که خودت ترک هستی می دونی چیه

چنین سیب سرخ نماد عشق هستش. آلما توی ترکی یعنی سیب و هم

اومد؛ اما اعتماد به یک حیوونی که هاش منطقی به نظر میحرف

وقت رام نمیشه و همیشه به فکر کشتن و خوردن خون هست هیچ

 .منطقی نیست

هاش رو خواد حرفمنوچهر به نانسی اعتماد کرد کرد، دلم مییک بار 

 .خوام مثل داداشم بمیرمباور کنم اما نمی

زنه برای تونم هیچ جوره خودم رو راضی کنم که هانا به من حقه نمینمی

  .که بفهمم چی توی سرش هستاین

 :با شکاکیت گفتم

مگه  کنی؟های تو درست، چرا بهمون کمک میگیریم که حرف -

 آشام نیستیخون

 :هانا در جوابم با ناراحتی گفت

خوام سر به تن دریکل آشام باشم، میخواست خونمن اصالً دلم نمی -

هام سر بابام رو های خودش جلوی چشمنباشه چون اون خودش با دست
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از تنش جدا کرد، قلب مادرم رو از سینه شکافت و خواهر چند ماهه توی 

اش داشتم که از تر مردهن شبیه خواهر کوچکبغلش رو کشت و من چو

قضا به خاطر سهل انگاری خودش مرده بود همیشه عذاب وجدان داشت 

 .جا آوردزور اینبه

آورد به لطف قدرت جادوگریم غم توی صداش قلبم رو به درد می

 .تونستم بفهمم راست میگه یا نهمی

کنه ز قلبش کار میواقعاً هانا موجود عجیبی هست هنوز وجدان داره هنو

بودم کسی بعد از تبدیل شدن وجدان  و احساسات داره، تا به حال ندیده

داشته باشه؛ ولی ناگفته نمونه بعضی از تبدیل نشده که هنوز انسانند 

 .وجدانی هستندرحمی و بیهای بیخیلی آدم

 :اش گذاشتم و گفتمدستم رو، روی شونه

کنم انتقام زارم، و کمکت مییمن زیر همه قوانین و اعتقاداتم م -

  .بگیری

 :هانا با ناراحتی گفت

 .خیلی ممنون ولی باید یک چیزی رو بهت بگم -

 :من در جوابش با تعجب پرسیدم

 چی رو؟ -

 :هانا ادامه داد

 روی دائماً کشهمی رو دریکل هلن برگردم  از وقتی فهمیدم که اگه -
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داستان عاشقانه، غمگین خوندم تا به یاد هلن  کلی کردم، کار مخش

کشم با عشق ضعیفش کردم بمونه و عشقش زیادتر بشه. من اون رو نمی

و کاری کردم نتونه به دشمنش شمشیر بزنه، من قصد دارم کاری کنم تو 

 .و آلما و اگه تونستم من هم به شما کمک کنم تا اون رو بکشم

 :گفتممن در جوابش با لحن مطمئنی 

  .حله -

 :دمبعدش لبخند شیطونی زدم و ادامه دا

 .که آلما بره پیش دریکل یکم خوشگلش کنیمنظرت چیه قبل از این -

 :ای زد و گفتاون هم لبخند شرورانه

شه؛ اما تر میتر بشه ضعیفقدر عاشقزدی تو خال، اون هر چه -

 .ترسم هلن هم بازم عاشق بشهمی

 :ی گفتممن در جوابش با خوشحال

ای شده بود که ازش ها عاشق یک کس دیگهنه بابا خیالت راحت تازگی -

دونم مرده؛ اما هر چی هست در قلبش برای همه بسته دور افتاده یا نمی

 .هست

نباید واسه غم یک آدم خوشحال بود اما چیکار کنم؟ من ذاتم خرابه 

 .کنمبرای رسیدن به هدفم هر کاری می

بقه اول قفسه کنار یک مجسمه مرد که فکر کنم هانا کتاب رو توی ط

 .سردیس دریکل بود گذاشت
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خوب به جاش دقت کردم تا اگه چیزی شد و خواستم فرار کنم بدونم 

تونند به من آسیب ها نمیترسیدم اوناون کجاست، فعالً از چیزی نمی

 .بزنند چون دل رئیسشون پیش آلما گیره

 .ها پایین اومدیماز پلهخونه بیرون اومدیم و از اون کتاب

 :اومد گفتها پایین میهای سریع از پلهطور که با قدمهانا همون

 .دارم و میام کمکت کنمتو برو به اتاق من، االن چندتا وسیله برمی - 

که از آخرین پله پایین اومدیم مسیرمون ای گفتم و همینمن یک باشه

 .رو از هم جدا کردیم

توی راهروی راست بود رفت و من هم به اتاق اون به سمت اتاقش که 

 .آلما و خودم که توی راهروی چپ بود رفتم

 آلما

ام رو کنترل کنم و زنان برگشت، نتونستم کنجکاوییکهو کیانا نفس

 :گفتم

 .کیانا کجا بودی هانا چیکارت داشت -

 :به سمت من اومد و گفت کیانا با عجله

 .االن وقت ندارم توضیح بدم -

 :ای گفتدستم رو گرفت و با لحن ملتمسانهبعدش 

دونم حال روحیت خوب نیست به خاطر جئون دلت شکسته می - 

خوام یکم برام دیوونه بازی دربیاری. اگه کمک کنی هست، فقط ازت می
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 .تونیم یکی از کسایی که توی قتل بابات نقش داشت رو بکشیممی

 .رو فراموش کنمجمله آخرش کاری کرد که کالً همه چی حتی جئون 

های بابام و کسایی که باعث شدن عقده بابا تو حرف زدن درمورد قاتل

چارگی بزرگ بشم من رو به شدت عصبانی کرد، دلم بمونه و با بی

  .هام مشت شدناخودآگاه دست

کردم. با عصبانیت ها فکر میآشام فقط به کشتن اونمثل یک خون

 :گفتم

 داری؟ ها کی هستند؟ ازشون خبراون -

 .با باز شدن در و اومدن هانا به اتاق کیانا من رو ول کرد

 .کار پشت سر هانا هم اومده بودندچهار خدمت

 :کیانا با تعجب گفت

  !قدر زود اومدیتو چه -

 :ای زد گفتهانا لبخند مغرورانه

 .خب من خیلی سریعم -

 :ا رفتم و خطاب به اون دوتا گفتممن به سمت اون

  ای توی سرتون دارید؟بگید شما دوتا چه نقشهشه می -

 :هانا گفت

یک نقشه دقیق که هزار ساله توی سرم پروندم و اگه عملی بشه تو هم  -

  .گیریانتقام پدرت رو می
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 :من با لبخند تمسخر آمیزی گفتم

 مگه تو چند سالته جوجه که هزار سال نقشه کشیدی؟ -

 :کیانا با لحن جدی گفت

 .ی این نقشه رو ول کن، آلما من رو نگاه کنقضیهاصالً  -

هام رو به هم قفل کردم و های خمار بهش خیره شدم و دستبا چشم

 :گفتم

 خب؟ -

 :کیانا با لحن جدی شروع به توضیح دادن کرد گفت

های بابات و خوام یکی از قاتلاالن وقت ندارم توضیح بدم؛ اما می -

داریم، ولی االن وقت نداریم توضیح  داداشم رو بکشیم و به کمکت نیاز

تامون بزنم که تا یک سال اگه تونم یک طلسمی روی هر سهبدیم اما می

تامون زخمی بشیم و اگه به سال هر کسی زخمی شد و یا مرد هر سه

  .زنمدوم کشید بازم طلسم رو می

 :بعدش با لحن آرومی گفت

 .بخشمتهام اگه کمک نکنی نمیبه روح داداش -

جوری گفت یک لحظه احساس ت روی نکته ضعفم گذاشت، یکدس

 .کردم بابام و پاشا به من خیره شدن

شون به من که چیزی از نقشهیک باشه زورکی گفتم، ولی از این

کردم دارن من رو بازی میدن ترسوند! احساس میگفتن من رو مینمی
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ته ولی از یک طرف هم همچین طلسمی به نظرم ضمانت عالی هست الب

 .اگه دروغ گفته نباشه

 :کیانا خطاب به هانا گفت

شه برام سه جام یا لیوان یا هر چیزی که شبیه هم باشن بیاری؟ به می -

 .عالوه یک کاسه چینی پر آب و یک گل طبیعی که هر شکلی باشه

 :هانا در جوابش گفت

 .ش رو میارمباشه االن سریعاً همه -

و بعد از چند دقیقه با یک کاسه  با گفتن این جمله از اتاق خارج شد

 .و یک گل رز قرمز برگشت جامتا بزرگ و سه

کیانا یک میز برداشت و وسط اتاق گذاشت و کاسه چینی پر آب رو روش 

 :ها رو توی سه طرفش چید بعدش خطاب به ما گفتمیز جام

کار ها وایسید شما خدمتتر کنار میز پشت یکی از جامبیایید نزدیک -

 . چند لحظه ما رو تنها بزاریدهم لطفاً

 .ای گفتند و از اتاق بیرون رفتندکارها یک باشهخدمت

خاطر داشتم و االن به ، من به جادو عالقههیجان و استرس خاصی داشتم

کنم خیلی هیجان زده که دارم توی یک مراسم جادویی شرکت میاین

 .بودم

ترسیدم و اگه مراسم میگنجیدم اما از نتیجه این توی پوستم نمی

 .کردموقت به کیانا اعتماد نمیخاطر بابام و پاشا نبود هیچبه
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 .ها ایستادمچند قدمی برداشتم و کنار میز پشت یکی از جام

یکی  -کرد و یکیپر می-طور که پرکیانا گل رو برداشت و همون

ه کرد با صدای بلندی شروع به خوندن وردی که بها رو جدا میگلبرگ

 .زبان عربی کرد

نصبح واحداً، نصبح واحداً، نصبح واحداً مرة أخرى. نحن ثالثة فتیات  -

متحدون أقرب وأقرب من أی أقرباء، أقرب من أی عائلة، أقرب من أی 

أخوات. سنصبح قلباً واحداً و حیاة واحدة و نفساً واحداً و روحاً واحدة. 

و عندما یقطع نفس  عندما ینکسر قلب واحد، تنکسر القلوب الثالثة،

واحد، تنقطع ثالثة أنفاس، و عندما یموت واحد، یموت ثالثة أشخاص. 

سنصبح جلداً واحداً، وجرحاً واحداً، و ألماً واحداً، وقلباً واحداً، وحیاة 

 .واحدة

شویم. ما سه دختر شویم باز هم یکی میشویم یکی میترجمه یکی می )

ای، تر از هر خانوادهی، نزدیکتر از هر خویشاوندتر و نزدیکنزدیک

شویم. یک قلب یک زندگی یک تر از هر خواهری با هم یکی مینزدیک

نفس و یک جان خواهیم شد. با پاره شدن یک قلب هر سه قلب هم پاره 

شود با مردن یکی سه نفر شود با بریدن یک نفس سه نفس قطع میمی

ی خواهیم میرد. یک پوست یک زخم یک درد یک قلب یک زندگمی

 (.شد

با گفتن جمله آخر گلی که فقط سه گل برگ توی کاسه چینی گذاشت 
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ها کامالً رنگشون رو تا گلبرگو رنگ ظرف آب درجاً قرمز شد و اون سه

  .از دست دادند و سفید شدند

شون ها رو تا نصف طوری پر کرد که داخل همهیکی جام -کیانا یکی

 .هامون رو برداشتیمزمان هر سه جامها ریخت. همدونه از اون گلبرگیک

که جامم رو روی هوا به جام هانا و کیانا زدم اون رو یک نفس بعد از این

 .دادنوشیدم، مزه آب بوی گل می

که جام رو پایین گذاشتم یک گرمای خاصی توی بدنم پیچید که همین

  .کنهداد طلسم داره کارِ خودش رو مینشون می

که دست راستش رو زخمی کرد دردی همین کیانا جامش رو شکست و

زمان با هانا یک آخی گفتم و دستم توی کف دست راستم پیچید و هم

 .رو باال آوردم و یک نگاهی بهش انداختم

در کمال ناباوری دستم زخمی شده بود اما طولی نکشید که زخمم درجاً 

 .درمان شد

 :لبخندی زدم و گفتم

 .ایول کار کرد -

 :ی گفتهانا با لحن جد

 .ها اگه تموم شد بریم توی کار آرایشخب خانوم -

 :کیانا در جوابش با لحن جدی گفت

 .اوکیه -
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ای نشوند و بعدش چهارتا کیانا دستم رو گرفت و روی مبل تک نفره

ها مشغول بافتن چندتا شاخه از موهای کار اومدن، یکی از اونخدمت

 .شد کنار چشمم شدند و یکی هم مشغول آرایش صورتم

 :من با تعجب گفتم

فهمم نقشه شما نقشه قتل هست یا آماده شدن برای عروسی واقعاً نمی -

 .هست

 :هانا در جوابم با لحن جدی و خشنی گفت

ذاریم و با، هم همه چی رو خونه جلسه سه نفری میامشب توی کتاب -

 .گیمبه هم می

 .من یک اوکی گفتم و دیگه چیز زیادی نگفتم

طور که مشغول آرایش من بودند کیانا یک لیوان آب ها همونکارخدمت

 :دستم داد و گفت

 .بیا این یک معجون جادویی بوی بدی داره ولی تا تهش بخور -

ای گفتم و اون لیوان رو یک نفس باال کشیدم، بوی خیلی یک باشه

 .گندی داشت انگار آب فاضالب بود

 :گفتمیک عوقی کردم و با همون حالت 

 این چی بود به خوردم دادی؟ -

 :کیانا در جوابم گفت

کنه همه مردها شیفته تو بشن و بخوان تو رو به دست این کاری می -
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 .بیارن ولی کنارش یک حفاظ هم زدم که زیاد اذیتت نکن

  

 :من در جوابش گفتم

کنم که دارم یک سریال ترکی بازی خاک چرا من دارم به این فکر می -

 .خوام برم قاتل بابام رو عاشق کنمو میکنم می

 :هانا در جوابم گفت

 بگی نگی -

که آرایشم تموم شد از روی صندلی بلند شدم و با کمک بعد از این

کارها یک دامن ساده زرد رنگی که روی شونه سمت راستش یک خدمت

گل زرد رنگی داشت و از روی گل یک تور کج به پایین بود رو پوشیدم و 

 .هش یک کفش پاشنه بلند پوشیدمبه همرا

جلوی آینه ایستادم، با دیدن چهره و لباس خوشگلم حسابی تعجب کردم 

و ناخودآگاه به زیبایی خودم لبخندی زدم، در عین سادگی خیلی 

قدر به من کردم لباس زرد آنخوشگل شده بودم اصالً فکرش رو هم نمی

 .بیاد

هام طوری کار کرده ی چشمام چنان فرقی نکرده بود فقط یکم روچهره

  .تر بشههام سرختر و لبهام قرمزتر به نظر برسه و گونهبودند که درشت

موهام هم با بابلیس فر شده بود و کمی از موهای جلوم رو بافته بودند و 

های تاریخی شده به پشت برده بودند و شبیه مدل مو دخترها توی فیلم
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 .بودم

 :و گفت هانا یک نگاهی به من انداخت

خیلی خوب شدی، اون رو ببین حتماً چند دقیقه محو تماشای تو  -

 .شهمی

خاطر مرگ پاشا ناراحت فقط یک چیزی میگم یادت نره، خودت رو به

نشون بده طوری که اون بخواد دلداریت بده و وسط بحث درمورد پیانو و 

 .موسیقی حرف بزن و اگه تونستی براش آواز بخون

هام جمع کردم و باال زدم و دامنم رو توی یکی از دستای گفتم یک باشه

 .و به دنبال هانا راه افتادم

های پاشنه بلند راه نرفته بودم برای همین آروم قدم زیاد با کفش

 .داشتمبرمی

  «هانا»

 :که به جلوی اتاق دریکل رسیدم روبه آلما کردم و گفتمهمین 

تحویل بدم و بگم ناراحتی و لطفاً یکم صبر کن یکم برم چرت پرت  -

 .خواستم خوشحال باشی یکم دلش بسوزه

 .آلما یک اوکی گفت

 .در زدم و وارد اتاق دریکل شدم

 :اش بلند شد و گفتدریکل با دیدن من یکهویی از روی مبل تک نفره

 .شدم هلن کو؟ مگه قرار نبود بیاریش پیشموای خدا داشتم دیوونه می -
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 :هام رو لوس کردم و گفتماشتم و چشماش گذدستم رو روی شونه

ها عموش داداشی نگران نباش آوردمش فقط یکم ناراحته چون تازگی -

رو از دست داده و عموش هم براش مثل بابا بود و ازیکه طرفی هم 

 .نتونسته توی مراسمش شرکت کنه دلش شکسته

بخش بود. لذتقدر دیدم آخ که غمش چههای اون میناراحتی توی چشم

 .تونستم بسازممن نکته ضعفش رو فهمیده بودم و به زودی کارش رو می

 :بعدش با همون لحنم ادامه دادم

یکم بهش رسیدگی کردم تا حالش خوب باشه، یکم باهاش خوب حرف  -

 .گریه نکنه بزن تا دوباره

 :ای گفت بعدش ازش جدا شدم و گفتماون یک باشه

 .االن میرم بیارمش -

 .تشکری زیر لب کرد یک

کرد و کم حرفی یک ای بسنده میاون فقط به گفتن یک جمله تک کلمه

 .تونه داشته باشهآدم رواج فقط یک دلیل می

 .طوری که زیر لب لبخندی زده بودم به سمت در رفتمهمون

 .سازهشه و هلن کارش رو باألخره میام عملی میمطمئن بودم این نقشه

 :به سمت آلما رفتم و گفتمدر رو باز کردم و 

کنه که دم کمی صبر کن بعد از چند دقیقه برو تو، االن بری شک می -

  .گوش وایساده بودی
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 .ای گفتآلما یک باشه

بعد از مدتی کوتاه اون رو داخل اتاق فرستادم، بعدش گوشیم رو از جیب 

مخفی دور کمر دامنم بیرون آوردم و یک نگاهی به عکسی که از نقاشی 

ریکل انداخته بودم، یک دختر مو قرمز از پشت با دامن زرد ساده بلند د

گردان کشیده بود انداختم. مطمئن بودم که این دختر های آفتاببین گل

ها همون هلن بود و آلما رو تا جایی که تونستم شبیه دختر بین گل

 .رویاهاش کردم

حس خوبی  الًدونم چرا اصجلوی در مشکی رنگ اتاق ویلیام ایستادم نمی

ترسیدم و که طلسم خوب کار کرده بود، اما من هنوز مینداشتم. با این

نگران بودم که نتونم کارم رو درست انجام بدم یا مشکلی برام پیش بیاد 

  ...و موفق نشم و دوباره این بشر باعث عذابم بشه و

ی اافکار ذهنم رو سر و سامون دادم و آب دهم رو قورت دادم و چند تقه 

 .به در کوبیدم

 :ویلیام از پشت در گفت

 .بیا تو -

 دستگیره در رو چرخوندم و در رو باز کردم

 .آروم یک قدم برداشتم و وارد اتاقش شدم

 .فضای اتاقش دکور شبیه دوران رنسانسی رو داشت

های چینی خالی که های روی دیوار به طرح گلدانکاغذ دیواری
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 .های صورتی بودشون پر از گلداخل

 .ما یک تخت خواب نزدیکی در بود مثل اتاق

 دوتا تخت بین  روی تخت خواب یک بخاری قدیمی هیزمی بود کهروبه 

 بود مونده باقی انگلستان بوق عهد از رنگ زرشکی قدیمی نفره تک مبل

 .بود گذاشته

های نیم پوت سیاه ویلیام یک شلوار لی تیره با پیرهن مشکی و کفش

ای شیکی داشت و طرز لباس پوشیدنش مدرن و پوشیده بود و تیپ ساده

 .برخالف دیزاین کالسیک اتاق بود

طور که پشتش به من بود به آتیش خیره شده بود، بعد از مدتی به همین

 .سمت من برگشت

اش فهمیدم این همون پسر مو مشکی و چشم آبی بود که با دیدن چهره

 .اون روز توی زندان دیدمش و برام خیلی آشنا زده بود

 :با دیدن من یک لبخندی زد و گفت

 .بینم حالتون خیلی زود خوب شده خوشحالمکه میبانو آلما، از این -

 :های تک نفره اشاره کرد و با لحن مودبی گفتبه سمت مبل

 .لطفاً بفرمایید بشینید، خیلی وقته مشتاق دیدن شما بودم -

 .ای زیر لب زمزمه کردمباشه

روی ویلیام های تک نفره رفتم و روبههای آروم به سمتش مبلبا قدم

 .نشستم
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تونستم بفهمم ویلیام رو کجا و کی دیدم شاید وقتی که هنوز هم نمی

 .نمیادگی دیدم یا توی رویایی دیدم که یادم توی بچه

 :ویلیام شروع به حرف زدن کرد و گفت

خاطر فوت عموتون واقعاً متأسفم. امیدوارم روحشون در قرین آرامش به -

 .باشه

ام زد بهش خیره شده بودم تا با نگاه زیبا و خیرهموقعی که حرف می

کار دونم چرا اینکرد نمیجذبش کنم، اما اون همش دور و بر رو نگاه می

 .اون زیادی دلش پاک بود یا من زیادی خوشگل بودم کرد! یارو می

 :من در جوابش با لحن ناراحتی گفتم

 ...؛ ولی اونخیلی ممنونم -

بعدش یک نفس عمیق الکی ناراحت کشیدم که وانمود کنم که خیلی 

حالم بده، تا حس قهرمانانه اون رو فعال کنم بیاد دلداریم بده. بعد از 

 :مدتی مکث ادامه دادم

 .ام مثل بابام بودبر -

 :ویلیام با همون لحن ناراحتی گفت

کنم! غم از دست دادن پدر حتی کمر یک مرد سی ساله رو درک می -

 .شکنه چه برسه به یک دخترهم می

این جمله آخرش دیگه زیادی تلخ بود و عین حقیقت بود. منی که بابا 

 .کردمنداشتم عمق فاجعه این جمله رو درک می
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این دفعه ادا درنیاوردم، واقعاً ناراحت شدم یاد بابام افتادم و اشکم واقعاً 

  .ای داشتدراومد. بابا برای دختر یک معنی خاص و دیگه

 .زود اشکم رو داخل چشمم پاک کردم تا آرایشم خراب نشه

های من ناراحت شد و یک دستمال کاغذی دستم ویلیام با دیدن اشک

 :داد و گفت

 !گیرهام مینید! من هم داره گریهتوروخدا گریه نک -

 :هام رو پاک کردم و لبخندی گفتماشک

مون هایی که از بینتون کردم، نظرت چیه امشب به اونمتأسفم ناراحت -

 .رفتند فکر نکنیم و با هم خوش باشیم

 :اون با لحن آرومی جواب داد

 .من هر کاری بخوایین براتون انجام میدم فقط شما گریه نکنید -

 .شوخی انگار واقعا اون دوستم داشت -وخیش

یک نگاهی به دور و بر انداختم و با دیدن پیانوی قدیمی کنار تخت یاد 

چیزی که هانا به من گفته بود افتادم. برای همین به اون پیانو اشاره 

 :کردم و با لحن متعجبی گفتم

 شما پیانو زدن بلدید؟ -

 :اون در جوابم لبخندی زد و گفت

 .زنمه بخوایین براتون میبله اگ -

 :من الکی ذوق کردم و لبخندی زدم و گفتم
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 .شم، من عاشق پیانو هستموای اگه بزنید ممنون می -

برد، ولی مجبور بودم داری بود من با صدای پیانو خوابم میدروغ شاخ

  .تحمل کنم

 .ویلیام روی صندلی پیانو نشست و من هم روی تخت کنارش نشستم

تونستم با این نواختن کرد. کمی به ریتمش توجه کردم، میشروع به 

ریتم بزنم زیر آواز و یک آواز ترکی توی ذهنم داشتم باهاش کوک 

 نظر به ترخوشگل تا انداختم جلو رو موهام از کمی همین برای  بود،

 :کردم آواز خوندن به شروع و گرفتم نفسی برسم،

 گل گوزلیم نازالنا نازالنا،

 باخاخ جیرانا جیرانا باخ جیرانا،گدخ 

 من بوشونا فیرالنا فیرالنا،

 باخما خیللر چیخادن سوزلره،

 عشقیمیزی گوروب چیخان گوزلره،

 چوخالری ایستیر سنی منن آلسین،

 آرزوالری اورحلرینده قالسین،

 گولوم دونیاالرجان ایستیرم سنی،

 دونیانی ورسلر ورمرم سنی،

 دونیانی ورسلر ورمرم سنی،
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 گل گوزلیم نازالنا نازالنا،

 گدخ باخاخ جیرانا جیرانا باخ جیرانا،

 من بوشونا فیرالنا فیرالنا،

 باخما خیللر چیخادن سوزلره،

 عشقیمیزی گوروب چیخان گوزلره،

 چوخالری ایستیر سنی منن آلسین،

 آرزوالری اورحلرینده قالسین،

 گولوم دونیاالرجان ایستیرم سنی،

 ورمرم سنی،دونیانی ورسلر 

 دونیانی ورسلر ورمرم سنی،

  

 .مفهوم خوشگل من با عشوه و ناز بیا)

 .بریم به آهوها نگاه کنیم، آهوها رو ببین

 .گردمگردم و میمن دور سرش می

 .ها برامون حرف درمیارننگاه نکن بدخواه

 .عشق ما رو ببینن و توی چشم باشیم

 .خوان تو رو از من بگیرنها میخیلی

 .آرزوهاشون توی دلشون بمونه 

 .خوامگلم من تو رو تا اندازه دنیاها می
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 .کسی نمیدمدنیا رو به من بدن، من تو رو به هیچ

 .کسی نمیدمدنیا رو به من بدن، من تو رو به هیچ

 .مفهوم خوشگل من با عشوه و ناز بیا

 .بریم به آهوها نگاه کنیم، آهوها رو ببین

 .گردمگردم و میمن دور سرش می

 .ها برامون حرف درمیارننگاه نکن بدخواه

 .عشق ما رو ببینن و توی چشم باشیم

 .خوان تو رو از من بگیرنها میخیلی

 .آرزوهاشون توی دلشون بمونه 

 .خوامگلم من تو رو تا اندازه دنیاها می

 .کسی نمیدمدنیا رو به من بدن، من تو رو به هیچ

 ( .کسی نمیدمبه هیچدنیا رو به من بدن، من تو رو 

  

اصالً از خودم انتظار همچین صدای نازکی و قشنگ دخترونه نداشتم، 

وقت آواز عاشقانه ترکی نخونده بودم گاها توی خلوت واسه آخه هیچ

 .خوندمخودم رپ می

 :طور که محو صدای من شده بود با بهت گفتویلیام همون

رو نفهمیدم اما یک لحظه حس که معنی شعر واو! واقعاً عالی بود، با این -

زنم تا آواز بخونه. واقعاً کردم انگار... انگار دارم برای یک فرشته پیانو می
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 .شه برام یک نفس دیگه آواز بخونیددوست دارم اگه می

 :من در جوابش لبخندی زدم گفتم

خوشحالم که صدام رو دوست داشتید، اگه بخوایین من براتون تا صبح  -

 .خونمآواز می

بعدش شروع به خوندن آهنگ انگلیسی کردم تا معنیش رو بفهمه چون 

 .اگه آدم معنی یک آهنگ رو بفهمه بیشتر خوشش میاد

 :بعدش ادامه دادم

 تونی آهنگ الولی بیلی رو برام بزنی؟می -

 :اون لبخندی زد و گفت

 !البته -

 .بعدش شروع به نواختن آهنگ کرد و من زیر آواز زدم

Thought I found a way 

Thought I found a way out (found) 

But you never go away (never go away) 

So I guess I gotta stay now 

Oh, I hope some day I'll make it out of here 

Even if it takes all night or a hundred years 

Need a place to hide, but I can't find one 

near 

Wanna feel alive, outside I can't fight my 

fear 
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Isn't it lovely, all alone 

Heart made of glass, my mind of stone 

Tear me to pieces, skin to bone 

Hello, welcome home 

 تنهایی؟  ترجمه: دوست داشتنی نیست، به)

 قلب از شیشه، ذهن من از سنگ

 استخوانام کن، پوست تا تکه -تکه

 !سالم به خانه خوش آمدید

 .فکر کردم راهی پیدا کردم

 فکر کردم راهی برای خروج پیدا کردم. )یافتم.(

 روی.(روی. )هرگز نمیاما تو هرگز نمی

 .زنم االن باید بمونمپس حدس می

 .جا خارج شوماوه، امیدوارم روزی از این

 .حتی اگر تمام شب یا صد سال طول بکشد

توانم جایی را در نزدیکی ی پنهان شدن نیاز دارم، اما نمیبه جایی برا

 .پیدا کنم

توانم با ترسم مبارزه خواهم احساس زنده بودن کنم، بیرون نمیمی

 (.کنم

  «کیانا»

یک نگاهی به ساعت زمینی بزرگ و ساده مربع شکلی که کنار در کتاب 
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 .دادندازم، ساعت یک نصفه شب رو نشون میهست می خونه ایستاده

شدم که آلما دیگه زیادی توی نقشش فرو بره و دیگه داشتم نگران می

 .چاره کنهمون رو بیهمه

 .دادمفکر کنم نباید طلسم مطیع شدن رو با دادن معجون جهش می

که خواستم بلند بشم کتاب جادویی ایرانی رو روی میز گذاشتم و همین

مد، با دیدن موهاش یکهو در باز شد و آلما با موهای خیس بیرون او

 :گفتم هام تا حدقه بیرون اومد با عصبانیتچشم

 ...قدر لفتش دادی نگفتم کهکار کردی؟ چرا آنپدر سوخته چی -

 :آلما لپ کالمم رو گرفت و با لحن مغروری گفت

دین ایمون نیستم که دست به هر کاری بزنم، قدر هم دیوونه بینه این -

  .زدم و یک سر به حموم رفتمبعد از شام از اتاقش بیرون 

 :بعدش نفسی گرفت و توضیح داد

کار فرستاده بود رو گرفتم بعدش حوصله پیامی که هانا از خدمت -

 .نداشتم رفتم حموم موهام که کلی آت آشغال زده بودید رو بشورم

ها بود، ما رو هم تر از این حرفمن رو باش چی فکر کرده بودم اون زرنگ

 .به خودش برسهپیچونده بود تا 

 :ای گفتبعدش آلما با لحن طلبکارانه

 .خب قرار بود شما دو تا یک چیزی به من توضیح بدید -

 :اش گفتهانا با لحن جدی همیشگی

 .بیا بشین توضیح بدم تو با چی طرفی -
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روی مبل تک نفره هانا لم داد ای گفت و روی مبل سه نفره روبهیک باشه

 :و گفت

  .ح بدهشنوم توضیخب می -

 .هانا بلند شد و یک بوم نقاشی آورد که روش پارچه انداخته بود

  «آلما»

که خواستم چیزی بپرسم یکهو هانا پارچه رو کنار زد و با دیدن همین

 .نقاشی خودم تعجب کردم

از روی مبل بلند شدم و به سمت عکس خودم رفتم. یک نقاشی از 

وقت جلوی کسی من هیچصورت من بود که موهای قرمزی داشتم اما 

 .ننشستم تا نقاشی من رو بکشه

 :من با تعجب و تته پته گفتم

 ...این... این -

 :اش گفتهانا در جواب من با لحن جدی پر جذبه

بله آلما این تو هستی! در واقع توی زندگی قبلیت شوهرت این رو  -

 .کشیده

م، این رو که گفت تعجبم بیشتر شد دستی روی نقاشی قدیمی کشید

 .این نقاشی بیشتر از دویست سال عمر داشت

 :های گرد شده از شدت تعجب زیرِ لب گفتموار و با چشمزمزمه

 یعنی تناسخ واقعیه؟ -

تناسخ: یعنی روح انسان بعد از مرگ داخل یک جسم دیگه دمیده بشه )
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 (.و انسان دوباره متولد بشه

 :با شوک و بهت پرسیدم

طور به دستت داری؟ اصالً این نقاشی چه طور از تناسخ من خبرتو چه -

 .رسیده

 :هانا در جوابم گفت

تناسخ تو، یک تناسخ غیر عادی بود. هدف از تناسخ رسیدن به  -

هایی هست که توی زندگی قبلی بهش نرسیدن؛ اما هدف تناسخ خواسته

ها و بین تو کشتن شوهرت یا همون لرد دریکل هست که خیلی از آینده

 .طوری پیش بینی کردندشتنت رو اینها برگپیشگو

 :من در جوابش با ناراحتی گفتم

 طور من جئون رو بکشم؟ اصالً واسه چی؟آخه! آخه! چه -

 :کیانا در جوابم گفت

نه بابا تو توی زندگی قبلیت با اون نبودی، با این یارو دریکل بودی که  -

 .االن خودش رو برامون ویلیام معرفی کرده

 :ها شاخ درآوردم. یک خنده عصبی کردم و گفتمفبا شنیدن این حر

 .امکنم وسط کالس ریاضیاحساس می -

 :با صدای بلندی غریدم بعدش با عصبانیت

شه؟ یکی عین آدم توضیح بده چی به چی چرا هیچی حالیم نمی -

 .هست
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 :کیانا یک نفس عمیقی از شدت عصبانیت کشید و گفت

تونی متوجه بشی و تر میراحت ولش کن باید خودت ببینی این طوری -

 .زحمتش برای من و هانا کمتر هست

که چیزی به سمت من اومد و یک ورد زیر لب زمزمه کرد و قبل از این

بگم کف دستش رو روی پیشونیم گذاشت پیشونیم داغ شد و بدنم درجا 

که روی زمین افتادم از وسط حس شد و روی زمین افتادم اما همینبی

 .وردمباغچه سر درآ

از روی زمین بلند شدم، با دیدن همسان خودم که فکر کنم خودم توی 

 .زندگی قبلیم بودم حسابی تعجب کردم

دامن بلند سنتی انگلیسی زرد رنگی پوشیده بود و یک سبد کوچیک که 

 .روش رو پوشنده بود توی دستش بود، فکر کنم از روی دیوار پریده بود

 .ستاده بود تا یک چیزهایی رو ببینمدونم کجا بودم اما کیانا فرنمی

 .برای همین خودم رو دنبال کردم

 .رفتنصف شب بود و منِ قبلی داشت یواشکی به یک جایی می

های عمارت رفت و در رو از باغچه بیرون اومد و به سمت یکی از پنجره

 .باز کرد یواشکی وارد خونه شد، من هم دنبالش وارد خونه شدم

فضای این اتاق برام آشنا بود، کمی که دقت کردم فهمیدم این اتاق 

دریکل یا همون ویلیام هست و همون دکوری که توی اتاقش دیدم داره 

طور ممکنه من ها روی دیوار هست؛ اما چهحتی همون کاغذ دیواری
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جا باشم فکر نکنم این همون عمارت باشه آخه من االن نزدیک چند این

ولد خودم هستم یا شاید این خونه اجدادی هست و ویلیام قرن پیش از ت

 .از دکورش حفاظت کرده

جا بود و پتو رو تا سرش خود قبلیم به سمت تخت رفت و آدمی که اون

 :کشیده بود رو کمی تکون داد و گفت

 .دریکل؟ دریکل پاشو اومدم -

بی اون پسری که روی تخت بود پتو رو پایین کشید، با دیدن ویلیام حسا

 .هام تا آخرین حد باز شده بودتعجب کردم چشم

نه محاله اون مثل  -کنه؟ نهقدر عمر میباورم نمیشه! آخه مگه آدم چه

 .تونم عاشقش باشمتونم، نمیمن تناسخ کنه من نمی

 .من جئون رو دوست دارم اون مرد رویاهای منه

دم این خواست برگرهام پر اشک بود دلم میحالم اصالً خوب نبود چشم

تونسنم ماله این واقعیت هر چی بود برای االن من خوب نبود من نمی

 .مرد باشم

خواست از این کابوس بیرون بیام. مدتی نکشید که همه جا دلم می

نورانی شد و همه چی زیر نور محو شد و از شدت نور دیگه نتونستم 

 .ندمهام رو ببهام رو باز نگهدارم و مجبور شدم ناخودآگاه چشمچشم

 .هام رو باز کردمبا کم شدن نور و صدای پیانو دوباره چشم

ام لباس نارنجی توی یک اتاق کوچیک چند متری مثل انباری بود نشسته
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زد نشسته ای که نور خورشید ازش بیرون میرنگی تنم بود و کنار پنجره

 .بودم

 در کمال ناباوری خودم در حال نواختن پیانو بودم واقعاً آدم عجیبی

 .زنمهستم منی که پیانو دوست ندارم دارم پیانو می

آیلین از در پشت سری من اومد و مثل من لباس سنتی آبی رنگی تنش 

بود وارد شد و با تمام عصیانیت در رو کوبید کنار من قبلی ایستاد و با 

هاش رو به هم گره زده بود با طور که اخم کرده بود و دستهمون

 :عصبانیت گفت

 .زنی سرم رفتکن! داری افتضاح می هلن بس -

 .وای خدا این کره خر هم توی زندگی قبلی مایه عذابم و خواهرم بوده

 :منِ قبلی دست از پیانو زدن برداشت و با ناراحتی گفت

ای کار کنم؟ بلد نیستم باید تمرین کنم تا حرفهدونم، آخه چیمی -

 .بشم

 :آیلین با همون لحن بدهکار و عصبی قبلش گفت

 .تو که مجبور نیستی حتماً پیانو بزنی ویلون زدنت هم خوبه -

 :من قبلی که فکر کنم اسمش هلن بود گفت

 .آره ولی لرد من پیانو دوست داره -

 :با عصبانیت به خود قبلیم گفتم

 .نه هلن لرد تو جئونه فراموشش نکن اون تو رو دوستت داره -
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دادم درحالی که خودم، میداشتم خودم رو توی این وضعیت دلداری 

خواستم شاهد این دیدم اوضاع خیلی قاطی بود؛ اما نمیخودم رو نمی

 .کنم من بیش از حد عاشقش بودمباشم که به جئون خیانت می

ترسیدم و از دیدن خیانتم به جئون از گذر زمان توی این کابوس می

به  خواستم زندگیم بدون جئون تصور کنم چه برسهترسیدم، نمیمی

 .که ببینمشاین

 .زددر همین لحظه صدایی از در خروجی اومد که من رو صدا می

که در رو باز کردم ها به سمت در رفتم و همینناخودآگاه مثل مسخ شده

 .فضا کامالً عوض شد وارد یک تاالر بزرگ شدم

ها چراغدانشب شده بود ولی همه جای این تاالر بزرگ و عظیم اربابی با 

و لوسترهای قدیمی روشن شده بود و کلی زن و مرد که همگی 

انگلیسی ولی اعیانی پوشیده بودند و در حال رقص  -های سنتیلباس

 .ای هم در حال نوشیدن خوردن بودندبودند و عده

دونم دنبال چی از بین مردمی که در حال رقص بودند رد شدم، نمی

ودآگاه من رو مثل آهن ربا جذب گشتم اما یک چیزی داشت ناخمی

 .کرد از بین ازدحام شدید مردم بگذرمکرد و وادارم میمی

رقصیدم دلم ریخت، خدا این چه با دیدن خودم که توی بغل دریکل می

  !بینم؟ها رو میمسخره بازیه چرا من دارم این

 !تونم نگاه کنم، کافیهبا گریه و عجز داد زدم کیانا نجاتم بده، نمی
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خواسته نفرت شدیدی توی قلبم نسبت به دریکل ایجاد شد. دلم نا

اش کنم، اون خیلی آدم مشکوکی بود حتی پاره -خواست برم پارهمی

یزهایی که کیانا و هانا میگن چ طبق بود نگفته من  اسمش رو هم درست

 .عامل مرگ بابام بود و االن داره من رو با کارهاش عذاب میده

س اون عامل جدایی ما هست کائنات اون رو کنم حضور نحاحساس می

 .بین من و جئون قرار دادن

در همین لحظه یکهو صدای جئون توی گوشم زمزمه شد و یک لحظه 

که به سمت عقب برگشتم حس کردم اون پشت سرم ایستاده اما همین

 .فضا عوض شد

جا خلوت و  توی همین خونه بودم اما خبری از هیچ مهمونی نبود همه

 .اومدک بود و فقط یک نور ضعیفی از طبقه دوم میتاری

ها باال رفتم و به سمت چپ پیچیدم و های لرزون از پلهبا ترس و قدم

جلوی اولین اتاقی که سمت چپ بود ایستادم درست جایی که توی زمان 

 .حال من کیانا توش اقامت داریم

ره بگم هلن در رو باز کردم، باز هم خودم بودم با موهای قرمز، ولی بهت

 .بود

هلن پشتش به من بود و یک لباس سفید خواب پوشیده بود و پشت 

زد و ای پیانو میپیانو نشسته بود این دفعه برخالف قبل خیلی حرفه

 .کارش عالی بود
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قدر داد که چهنواخت که نشون مییک موسیقی غمگین و غصه دار می

 .حالش خراب و داغون هست

دونستم چه مرگش بود به سمت تخت دیوید، نمییکهو زیر گریه زد و  

 .کردطوری گریه میکه این

 .اما حال خودمم بهتر از اون نبود من هم دلم برای جئون تنگ شده بود

ها بیشتر از هر لحظه بهش نیاز داشتم، جای خالیش رو توی لحظه

خواست یک در باز بشه و باز هم مثل قهرمان کردم و دلم میاحساس می

 .بشه و من رو بغل کنهظاهر 

 .در همین لحظه یکهو زیر پام خالی شد

با ضرب شدیدی روی زمین افتادم و از یک مکانی که در حال آتیش 

 .گرفتن بود سر درآوردم

 .سوختکرد و میتمام بدنم درد می

تر کرد و هر لحظه به من نزدیکامان داشت به من حمله میآتیش بی

م یک ذره هم تکون بخورم و از ترس کل تونستشد. از شدت درد نمیمی

 .زدلرزید و قلبم محکم میتنم می

دیگه طاقت نیاوردم و زیر گریه زدم و با عجز جئون رو صدا زدم اما 

 .رو شدمای نداشت، در همین لحظه با صفحه وحشتناکی روبهفایده

ها و پاها و سرهای بریده بدون جسم از آتیش بیرون اومدند و به دست 

ها ترسم چند برابر شد و از شدت گریه به من خزیدند، با دیدن اینسمت 
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 .هق افتادم -هق

ها دستم دستم رو روی زمین زدم تا بلند بشم اما یکهو یکی از اون دست

 .رو گرفت و من رو به زمین زد

محکم روی زمین افتادم و اون دست و پاها شروع به کتک زدن من 

زدند و جای ست و پاهام مشت و لگد میامان به سر و شکم و دکردند، بی

دونستم درد رو دارم حس ها واقعاً دردناک بود طوری که نمیضربه

 .کنمکنم با سوزش رو حس میمی

کس به دادم با تموم وجود جیغ کشیدم و کمک خواستم اما هیچ

 .رسید، چون کسی توی این دور برها نبودنمی

ه آتیش زبون باز کرده بود و اومد طوری کصداهایی از آتیش بیرون می

 :گفتمی

لعنت به دریکل، لعنت به عشق دریکل، لعنت به تو که مایه آرامشش  -

 ...هستی و

کرد اما چرا؟ مگه چی اون داشت من قبلی که همون هلن بود رو لعن می

شده بود؟ چه اتفاقی افتاده بود که آتیش زبون باز کرده بود و من رو 

که جور جونوری هست که منم به اتهام اینل چهکرد؟ این دریکنفرین می

 .معشوقه اون هستم باید تاوان بدم

صاحاب قطع شده دور گردنم رو گرفت و فشار داد های بییکی از دست

 .کردکاری کرد که اصالً نتونم نفس بکشم و من رو خفه می
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 .فایده بودکردم تا نجات پیدا کنم بیقدر تقال میهر چه

به زمین خوردم و  رفت یکهو دوبارههام سیاهی میکه چشمهمینو  

هنوز چون به خودم نیومده بودم جیغ کشیدم و کمک خواستم اما با 

 .دیدن کیانا دوباره آروم شدم

ام باال زدم و سینهنفس می -تونسنم حرکت کنم. نفساز شدت هنوز نمی

طور که روی زمین نشدم، همورفت انگار واقعاً داشتم خفه میپایین می

 .افتاده بودم از شدت ترس زیر گریه زدم

 :کیانا من رو از روی زمین بلند کرد و بغلم کرد و با ناراحتی گفت 

دونم چیزهایی دیدی که خیلی ترسناک بودن، ولی نگران نباش می -

 .ذارم همچین اتفاقی برات بیوفتهنمی

 .دادم بعد از مدتی از بغلش بیرون اومدم و روی مبل لم

 .کیانا برام یه لیوان آب داد تا کمی ترسم بریزه

چند قلپ ازش خوردم ولی فایده نداشت، هنوز اون صحنه وحشتناکی که 

کردند از کرد و اون دست و پاها به سمتم حمله میآتیش نفرینم می

 .رفتجلوی چشمم کنار نمی

کردم انگار واقعاً میکرد تا استخونم دردش رو حس بدنم بدجور درد می

 .خوردمداشتم کتک می

 :به زور لب زدم و با صدای گرفته گفتم

 هانا چه اتفاقی واسه من زمانی که هلن بودم افتاد؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 469 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 :اش گفتهانا در جوابم با لحن سرد همیشگی

های صلیبی برای خود تو همسر دریکل بودی و دریکل هم موقع جنگ -

ها مسلمان بودند که پدر مادر اونم اینشیرینی نزدیک سیصد بچه رو اتها

خواستند دینشون رو عوض کنند توی آتیش سوزوند برای همین و نمی

 .ها دامن گیر هر دوی شما شدنفرین اون

هایی با شنیدن کلمه نفرین اشک از گوشه چشمم جاری شد اون صحنه

 .که دیدم واقعی بود، من تاوان گناه شوهر احمقم رو داده بودم

 :نفسی گرفت و با همون لحن قبلی ادامه دادبعدش 

زدی دور برت چند روز بعدش تو دچار توهماتی شدی و دائما جیغ می -

که تو، توی یک دیدی تا اینهای سوخته و تیکه پاره شده میجنازه بچه

کردند تو اون آتیش رو برای کشتن خودت آتش سوزی که همه فکر می

 .روشن کردی سوختی و مردی

کرد یچ مراسمی دفن شدی، کلیسا برای کسی که خودکشی میبدون ه

 .گرفتمراسم نمی

یک ماه بعد از مرگت دریکل به خونه برگشت و هر کاری کرد تا برات 

مراسم تدفین بگیرن کسی زیر بار نرفت و برای همین توی عید پاک به 

 .ها رو کشتها و راهبهکلیسا حمله کرد و چندتا از پاپ

 :و با همون لحن قبلی ادامه داد هانا نفسی گرفت

و با شمشیر به مجسمه حضرت مریم ضربه زد و اون رو شکست و در  -
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باوری از داخل مجسمه خون پمپاژ شد و توی دهن دریکل ریخت کمال نا

 .و اون خون درجا دریکل رو خفه کرد و کشت

 سیزده روز بعد از خاکسپاری، دریکل از گور بلند شد و تبدیل به اولین

آشام تاریخ شد و چون عاشق نور خورشید کار با چوب و نقره و گیاه خون

 .هاآشامها شدن دشمن خونین دریکل و همه خونشاهسون بود. این

کرد تا اشون میگرفت و شکنجههمچنین من از جادوگرهایی که اون می

 .کاری کنند تو تناسخ کنی و زودتر برگردی یک چیزهایی شنیدم

 .زدند که قراره دریکل رو بکشهخونین حرف می ها از سیباون

 :کیانا حرف اون رو ادامه داد

که تو چیزی هستی که دریکل مثل خورشید و چوب و نقره و طبق این -

بهش عالقه داشت و معنی اسمت و اجداد شکارچیت تو همون سیب 

کشی و اگه نکشیش این نفرین خونین هستی کسی که دریکل رو می

 .شهیرت میدوباره دامن گ

ها خواستم دوباره اون صحنهجمله آخرش تن و بدنم رو رو لرزوند. نمی

تکرار بشن، آخه این انصاف نبود من توی زندگی فعلیم هیچ ربطی به اون 

 .فاجعه نداشتم چرا باید تاوان پس بدم

 :هام پر اشک شد و با ناراحتی نالیدمچشم

رو بدم؟ خودم به اندازه  آخه چرا باید من تاوان گند کاری یکی دیگه -

 .کافی بدبختی و گرفتاری دارم



 

 

 WWW.98IA3.IR 471 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

کیانا به سمتم اومد و کنار تختم زانو زد و آروم موهای خیسم رو نوازش 

 :کرد و گفت

 .کنی دریکل تاوان پس بده. آروم باشقرار نیست تاوان بدی. کاری می -

هام چشمبعدش یک وردی زیر لب خوند و روی صورتم فوت کرد و درجا 

 .بسته شد و خوابم برد

  «کیانا»

که طلسم رو اجرا کردم آلما خوابش برد، در واقع بهتره بگم بیهوش همین

 .شده بود

 .اش رو دست کاری کردم تا شک نکنهکمی هم حافظه

کرد که اون طلسمی اون معجونی که امروز داده بودم در واقع کاری می

ه که بتونم افکارش رو کنترل مطیع شدن رو قدرتمندتر کنه و کاری کن

طوری در مقابل دشمنش کنم و نذارم به جئون فکر کنه؛ چون این

 .شدضعیف و آسیب پذیر می

 .االن قرار بود طلسم روش بزنم

فکر نکنم یک طلسم ساده جذب عشق و حفاظت از درد عشق برای  

آشام هستش اثر کنه، برای همین کسی که طرف کارش یک خون

جادوی سیاه کمک بگیرم که ممکن بود دردناک باشه زیاد  خواستم ازمی

تر استفاده شد از یک چیز قویکردم ولی گاها الزم میازش استفاده نمی

 .کنم
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 :خطاب به هانا گفتم

 .اون چاقو مسی که خواستم برام پیدا کردی -

رویش برداشت و هانا یک دستمال سفید از داخل کشوی داخلی میز روبه

 :گفتبه من داد و 

  .بیا فقط یک سوالی دارم -

 :من دستمال سفید رو ازش گرفتم و گفتم

 چه سوالی؟ -

 :هانا با ناراحتی و من من گفت

 ...ما یک طلسم زدیم تا هرکی دردی داشت بهم منتقل بشه -

 :لپ کالمش رو گرفتم و گفتم

حس بشه نه اون دردی رو حس نترس طلسمش کردم بیهوش و بی -

 .دوتاکنه و نه ما می

 .هانا یک اوهومی گفت

من هم دستمال سفید رو باز کردم و چاقوی کوچیک مسی رو بینش بود 

 :رو برداشتم و زیر لب طلسم زیبا سازی شیطانی رو زمزمه کردم

 یا ها وان ما ال فینا یا ها وان ما ال فینا یا ها وان ما ال فینا -

 وان ما ال فینایا ها وان ما ال فینا یا ها وان ما ال فینا یا ها 

که بار ششم اون ورد رو گفتم قدرت جادوی سیاه رو روی که اینهمین

 بود کشیده دراز مبل روی که رفتم آلما سمت به  تیغه چاقو حس کردم،
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 .بود خوابیده و

آروم چاقو رو پایین لبش فشار دادم کمی ازش خون اومد چاقو رو دور 

 .لبش کشیدم

آشام قرار گرفته بود شدن کنار یک خونچون توی دایره طلسم زخمی 

هاش ترمیم پیدا کردند و الزم نبود دوباره طلسم سیاه بزنم تا زود زخم

 .هاش خوب بشنزخم

چاقو دور هر دو چشمش هم کشیدم و دماغش کشیدم، مدتی نکشید که 

 .های روی صورتش ترمیم شدندتمام زخم

داد که ین نشون میکردم که خیلی قوی بود و اجادوی سیاه رو حس می

 .کارم رو درست انجام دادم

 .در همین لحظه صدای دینگ دینگ گوشی هانا بلند شد

 :گفت خوشحالی با و آورد من برای  هانا موبایلش رو

کیانا مژدگونی بده، پیام قلبی که امروز صبح به داداشت ارسال کردی  -

 .رسید شماره ایرانه

 هانا -فلش بک به صبح 

کنار اتاق دریکل بود و دیوار بینشون خیلی نازک بود و االن نزدیک اتاقم 

 .زدخوند و دریکل پیانو مییک ساعت بود که آلما آواز می

انصافاً هر دو هنرمندهای خوبی بودند. من هم چون استرس داشتم  

 .کردم با کشیدن نقاشی خودم رو آروم کنمسعی می
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بی دختر نقاشی بودم های آطور که مشغول رنگ کردن چشمهمون

 .صدای باز شدن در اومد به سمت در چرخیدم و با کیانا مواجه شدم

 :اومد گفتطور که داشت به سمت من میاون همون

 اوضاع در چه حاله؟ -

ها صداهای اون متأسفانه این نازکی دیوار هم چنان خوب نبود حتی آدم

ه براش مثل آب آشام پیر کشنید، چه برسه به یک خونور دیوار رو می

  .خوردن بود

 :که دریکل بهمون شک نکنه در جوابش گفتممن برای این

ای درست از آب در همه چی خوبه، من این دفعه تونستم رنگ فیروزه -

  .بیارم ببین خوشگل شده

 .گفتم روی ساعد دستم نوشتمطور که چرت و پرت میهمون

ی کتابخونه یا اتاقت شنوه بیا بریم توخوای بگی؟ دریکل میچی می -

 .حرف بزنیم

طور کیانا که متوجه منظورم شد قلمم رو ازم گرفت و روی دستش همون

 :که در حال نوشتن بود گفت

 .جا یادت بدمنه شبیه سبز کم رنگ شده پاشو بیا باال اون -

 :متن روی ساعدش رو خوندم نوشته بود

 .اگه گوشی داری اون رو بردار بیا باال کارت دارم -

ی تأیید تکون دادم و رنگ سبز و آبی و سفید رو از بین سرم رو به نشانه
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هام برداشتم تا کسی شک نکنه همچنین گوشیم رو از کنار بالشم رنگ

 .برداشتم و به همراه کیانا از اتاقم خارج شدم و به طبقه باال رفتیم

 -که به کتاب خونه رسیدم در رو بستم و بهش تکیه دادم و با غرهمین

 :غر گفتم

 کردی؟کار میآشامی داشتی چیناسالمتی مثالً شکارچی خون -

 :کیانا در جوابم گفت

خوام ای به ذهنم رسیده، یک پیام قلبی میاون رو ولش کن، یک نقشه -

داداشم فرهاد و پسر عموم ارسالن بفرستم و ازشون بخوام بیان کمکمون 

زیاد باشه امکان موفق شدن قدر تعدادمون کنند. به هر حال هر چه

 .ی ما خیلی زیادهنقشه

 :ام گفتممن در جوابش با لحن سرد همیشگی

 هاشون رو بلدی؟خوبه. فقط شماره -

 :کیانا با غرور گفت

تونم از طریق ارتباط قلبی با داداشم اعداد شماره گوشی تو نه ولی می -

 .رو بفرستم تا بهمون رنگ بزنند

 :ض احتیاط پرسیدممن در جوابش دوباره مح

 کشه؟قدر طول میارسال پیام چه -

 :کیانا با لحن مطمئنی گفت

کشه دونم؛ اما بین بیست دقیقه الی چهل هشت ساعت طول مینمی -
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 .قدر آروم باشهبستگی به این داره که ذهن داداشم چه

 :بعدش نفسی گرفت و گفت

 شه بگی؟شماره رو می -

کیانا اون شماره رو به زبون عربی سه بار من شماره رو گفتم و بعدش 

 .تکرار کرد و داخل یه لیوان آب فوت کرد

بعدش یک ورد دیگه که نشنیدم چی بود خوند و داخل آب لیوان آب 

 .فوت کرد و کل محتوای لیون بخار شد و رفت

 فلش بک به االن

 کیانا

 .فلش سبز رو کشیدم و یک الویی گفتم

 :و گفتصدای فرهاد توی گوشم پیچید 

 الو کیانا تویی؟ تو کجایی چرا توی مراسم خاکسپاری پاشا نبودی؟ -

 :من در جوابش گفتم

فرهاد به کمکت نیاز دارم اوضاع خیلی قاطی پاتیه من و دختر پاشا  -

 .جا برسونتوی لندن گیر افتادیم خودت و ارسالن رو به این

 :شده بود گفتداد نگران این رو که گفتم با صدای لرزیده که نشون می

 کنید؟کار میجا چیچه اتفاقی افتاده؟ شما اون -

 :من در جوابش با لحن محکمی گفتم

قضیه طوالنیه، فقط خودت رو زودتر برسون، اگه لفتش بدی اتفاق  -
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 .اوفتهبدی می

 :فرهاد با همون لحن نگرانش گفت

 .کجای لندن هستی؟ یک آدرس بگو بیام پیدات کنم -

کردم نترسم محکم باشم و نذارم طور که سعی میجوابش همونمن در 

 :اون ترسم رو بفهمه گفتم

 .شناسمجا رو درست نمیدونم کجا رو بگم ایننمی -

 :هانا وسط حرفم پرید و گفت

کنم، من یک جای خوب و امن بهش بگو آدرس رو اس ام اس می -

 .سراغ دارم

 :من با خوشحالی با لحن سریعی گفتم

 .کنمن بهت اس ام اس میاال -

 :فرهاد در جوابم با همون لحن قبلی گفت

 .رسونمباشه االن منتظرتم، االن خودم رو به لندن می -

ای زدم دیگه کار دریکل گوشی رو قطع کردم و یک لبخند پیروزمندانه

 .تموم بود

  «فردا صبح آلما»

مشغول حرف با شنیدن صدای کیانا و هانا که در حال صبحونه خوردن 

 .زدن بودن بیدار شدم

قدر گریه کردم که که هانا همه چی برام تعریف کرد آندیشب بعد از این



 

 

 WWW.98IA3.IR 478 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 .جا آوردخوابم برد و من رو این

دادم بلند شدم و هام رو مالش میطور که با هر دو دستم چشمهمون

، هر دو جوابم رو نشستم و یک صبح بخیر با صدای خواب آلودی گفتم

 .دادن

 بودم خسته خیلی  .خواست دوباره بخوابمنوز خسته بودم، دلم میه

 صورتم به خواب توی مشت با یکی که انگار کرد،می درد صورتم اعضای

 .باشه زده ضربه

توی این فکرها بودم که یکهو با دیدن پنکیک و مربای آلبالو یکهو از جا 

روی کیانا نشستم روبهها رفتم و کنار هانا بدو به سمت اون -پریدم و بدو

 .و مشغول خوردن صبحونه شدم

 :طور مشغول خوردن صبحونه بود گفتکیانا همون

یکی دو روز دیگه فرهاد همراه ارسالن میاد لندن تا کار دریکل رو یک  -

 .سره کنیم

 :با شنیدن اسم ارسالن که برام ناآشنا بود کمی تعجب کردم و گفتم

 ارسالن دیگه کیه؟ -

 :وابم گفتکیانا در ج

 .پسرِ عموم -

 .یک اوهوم گفتم و دیگه ادامه ندادم

 :بعدش هانا گفت
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دریکل امروز قراره باهات اسب سواری کنه، یکم دیگه باهاش بازی کنی  -

 .کارش ساخته هست

داری گفتم و با کله روی میز سقوط من با شنیدن این حرف یک آخ کش

 :کردم و با عجز نالیدم

تونم تحمل کنم! خارج از آستانه تحمل این بشر رو نمیتونم! دیگه نمی -

 .من هست

هام زل کیانا با دستش پیشونیم رو گرفت و سرم رو باال آورد و به چشم

 .زد

 .کردهاش حس عجیبی داشت و بهم ترس رو القا میچشم

 :طور که بهم زل زده بود با لحن جدی گفتهمون

 ی نیار فهمیدی؟ابرو سر دریکل رو گرم کن و هیچ بهانه -

که هنوز گرسنه بودم از سر میز صبحونه بلند یک پوفی کشیدم و با این

 .شدم

خواست دوباره باهاش چشم تو چشم بشم اما مجبور بودم. واقعاً دلم نمی

کرد که ، اما یک چیزی من رو از درون مجبور میاومداز کیانا خوشم نمی

شم نشم، حتی برای به حرفش گوش کنم تا دوباره باهاش چشم تو چ

 .نجات خودمم که شده کارم رو درست انجام بدم

 .موهام رو شونه زدم و با یک کش بستم

 :که خواستم بیرون برم هانا گفتهمین
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 .ها رو بپوشبرات لباس جدید آوردم گذاشتم روی تخت اون -

 .ها رفتمای گفتم و بعدش به سمت لباسیک باشه

 .نگاهی بهشون انداختم

 .شلوار زرد و با نیم تنه کوتاه روی تخت بودیک 

 .اصالً دوست نداشتم یک لباس بدن نما بپوشم

 :با لحن اعتراضی گفتم

 .پیراهن یا سارافون نداری؟ این دیگه زیادی کوتاهه نپوشمش بهتره -

 :کیانا عصبانی شد و از رو گفت

 .چرا تو هی چرت و پرت میگی؟! زود باش کارت رو بکن -

 .ر شدم به حرفش گوش بدمدیگه مجبو

هام رو عوض کردم و به پشت پرده صورتی رنگ کنار پنجره رفتم و لباس

 .جلوی آینه کمد کنار تخت ایستادم

شد اما تور پایین نیم تنه که جلوی شکمم الکی بود و کامالً دیده می

 .مجبور بودم

تنم تونستم این لباس رو از اومد ولی نمیاز رنگش و باز بودنش بدم می

! در همین لحظه در بیارم انگار ذهنم قفل شده بود و حس عجیبی داشتم

 :یکهو کیانا غرید

 .کنی؟ زود باش برو منتظرتهچرا هی داری معطل می -

 :یکهو رشته افکارم پاک شد و با تته پته گفتم
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 .باشه االن میرم -باشه -

 .زدمهای پاشنه بلندم رو برداشتم و زود از اتاق بیرون کفش

تونستم واقعاً یک لحظه بد ازش ترسیدم، کیانا جذبه عجیبی داشت نه می

تونستم عصبانیتش رو تحمل کنم یک در برابرش مخالفت کنم و نه می

 .ترس عجیبی ازش داشتم

ام شاید زمانی خوام به خودم حقه بزنم اما من خیلی ترسودیگه نمی

شام بودم؛ اما هر وقت کالبد شکاف بودم و یک زمانی هم شکارچی خون آ

اتفاق بدی برام افتاده خودم رو گم کردم و به لطف تالیا دوباره سرپا 

 .شدممی

پله رسیدم از فکر و خیال بیرون که به وسط سالن و ورودی راههمین

 .اومدم فعالً باید از شر دریکل خالص بشم

سانت هام پاشنه بلندم که نزدیک بیست پله نشستم و بند کفشکنار راه

 .بود رو بستم

ای ای داشت ولی خیلی شیک بود و به همون اندازهکه ظاهر سادهبا این

 .شد پاهام درد بکنهکه شیک بود راه رفتن باهاش مشکل بود و باعث می

های پاشنه بلند عادت نداشتم چون قدم بلند بود و مشکل اصالً به کفش

 مجبور االن اما شیدمپومی راحتی کتونی هایکفش همیشه و  قد نداشتم

 .بپوشم بودم

ها گرفته بودم تا تعادلم رو حفظ کنم و طور که از میلهآروم همون -آروم
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ای ها پایین اومدم، به سمت در رفتم و در شیشهبه زمین نخوردم از پله

 .رو باز کردم

های تازه و سر سبز بود. دور تا هوا آفتابی بود و زمین زیر پام پر از چمن

ها رز سفید و قرمز بود و عطر خوشِ اون های گلعمارت پر از بوتهدور 

 .توی فضا پیچیده بود

و  ای که سرش به شکل قو بودروم یک حوضی بزرگ سفید سه طبقهروبه

توی سمت چپ حوض توی یک فضای آزاد افسار یه اسب رو گرفته و 

 .زدباهاش قدم می

دوستش مو بلوندش داد و به با دیدن من لبخندی زد و افسار اسب رو به 

قدر برام آشنا بود چون سمت من اومد، با دیدنش فهمیدم چرا این

 .شوهرم توی زندگی قبلیم بود

طوری عاشق همچین داغونی داشتم واقعاً! چه توی زندگی قبلیم سلیقه

 .زنده سوزند -آدم روانی شدم که این همه بچه رو زنده

ه بود هر قدم که به سمت من بر به زور خشم و استرسم رو کنترل کرد

 .هام مشت شده بودشد از شدت هیجان دستداشت ترسم بیشتر میمی

دریکل دستم رو گرفت به زور مشت دستم رو باز کردم و لرزش رو 

 :کنترل کردم دریکل و زانو زد و گفت

 .بانو بسیار زیبا شدید -

 :غر کردم -توی دلم با خودم غر
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 .بیرون دادمزیبا نشدم شکمم رو  -

 :ولی احساسات و خشمم رو کنترل کردم لبخندی زدم و گفتم

 .ممنونم لرد -

! ریخت خودمم پر کک که اومد در خودم از  یک صدایی نازک و دخترونه

 .نداشتم خودم از نازکی صدای همچین انتظار

های مشکیش کشیدم کنار اسب سیاه رنگ ایستادیم، آروم دستی روی یا

 .کردمو نوازشش 

خوارش سوخت طفلکی چی از دست ارباب خوندلم برای این اسب می

 .کشیدمی

 :دریکل با ذوق زدگی گفت 

 .دوست دارید با هم اسب سواری کنیم -

 :من در جوابش با هیجان گفتم

 .آره خیلی دوست دارم سوارش بشم -

و بلندم کرد و روی اسب نشوند و  رو به دستهام قفلهای سردش دست

هم پشت سرم نشست. افسار رو داد دستم و خودش دستام رو  خودش

 :گرفت و گفت

 .کنی فقط افسار اسب رو نکش اگه ترسیدی بگو نگهدارمهر کاری می -

 :ای با همون صدای قبلیم گفتم و بعدش دریکل گفتیک باشه

 ای؟آماده -
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 :من در جوابش با ذوق بیشتری گفتم

 .امآره آماده -

گفتم یک لگدی به اسب زد. اسب یک شیه بلندی کشید و با این رو که 

 .تمام سرعت شروع به تاختن کرد

  .خورد حسابی خنک بودبادی به صورتم می

زار عمارت دریکل بیرون اومدیم و وارد یک مزرعه پر گل های رز از چمن

 .آفتاب گردان شدیم

 .ها یک راه بود و وارد اون راه تنگ شدیمبین گل

  

کرد فقط ر و برم واقعاً زیبا بود. دور و برم تا چشم کار میصحنه دو

آشام که یک خونهای زرد آفتاب گردان بود. ولی استرس اینگل

 .گذاشت از این منظره لذت ببرمهمراهمه نمی

ها به کمک برخی از زیور آالت از خودشون در برابر نور آشامخون

انداختم تا بفهمم چی کردند. برای همین نگاهی به دستش محافظت می

اش یک حلقه کنه. توی دست راستش توی انگشت اشارهبهش کمک می

تاج مانند داشت و توی دست چپش توی انگشت انگشتریش یک حلقه 

 .ی گندم بودطالیی داشت به شکل ساقه

یک دستبند که داخل طنابش چندتا توپ مشکی انداخته بود داشت و 

دست راستش داشت و یک دستبند  ها یک تاج ست با انگشتروسط توپ
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ها کالً کشی هم کنارش داشت که به رنگ مشکی بود. با دیدن این

 .کردخیال پیدا کردن اون زیورآالتی شدم که ازش محافظت میبی

 دریکل

هلن که اآلن اسمش آلما بود رو پیش همون درخت سرو قدیمی که 

ه توی جنگ جایی که هلن همیشها بود و همونباالی تپه بین مزرعه

 .موند آوردمشجا منتظرم میاین

ی سرسبزی که اآلن الی اسب رو کنار درخت متوقف کردم و به تپه

ی گردان قاطی شده بود و از کنارش یک رودخونهی گل آفتابمزرعه

 .گذره نگاه کردیمکوچیک می

جا تنها جایی بود همیشه احساس آرامش داشتم. چون فقط من قبالً این

کردم؛ اما جا به چیزی هلن فکر نمیاومدیم و اینجا میاینو هلن 

ی عذاب شده بود؛ چون من رو با خاطرات هلن که جا منطقهها اینتازگی

 جااین به جنگ از بارآخرین وقتی و  داد.تنهام گذاشته بود، شکنجه می

شتم با ندیدنش بدترین ترس عمرم رو حس کردم اون تمام وجودم برگ

برداشت همه جا رو دنبالش گشتم؛ اما آخرش توی قبرستون پیداش رو 

  .کردم

ی من شکل گرفته بود ولی با رفتنش جا بهترین خاطرهکه اینبا این

ها زاریجا رو تبدیل به جهنم کرده بود. ولی دیگه خبری از اون گریهاین

هاش رو محکم فشار و انتظار و دلتنگی نبود هلنم برگشته بود. دست

که اآلن به خواست جیغ بزنم. با اینادم از شدت خوشحالی دلم مید
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عنوان دختر یک شکارچی که ازش متنفر بودم برگشته بود. شکارچی که 

ترین دشمنانم شدم که برای از بین بردنش دست به دامن یکی از بزرگ

بهم ضربه بدی زده بود شدم. برای به دست آوردنش دست به هرکاری 

 .زنممی

تونند ذهن ها نمیآشامگذره چون خوننستم چی توی ذهنش میدونمی

 پدرش راه بخواد اگه اما    هاش داره بخونه؛که خون جهانبخش توی رگ

 حتی. کنه فراموش رو خاطراتش تا زنممی هرکاری به دست بده ادامه رو

دن خاطراتش رو درستکاری به شوک درمانی و شکنجه کر فراموش برای

 .م متوصل میشمو جادوی سیاه ه

بینه، اما دوست ندارم دست به همچین کاری بزنم چون هلن آسیب می 

. یک ی عمارت من بشهخواد بدون هیچ دردسری اون ملکهدلم می

ی کوچیکی که میان مزرعه ی آرومی به اسب زدم و وارد جادهضربه

 .آفتاب گردان بود شدم

ها رشد کرده بین گلخم شدم و آروم از روی زمین یک گل قرمز که از 

 دلم. گذشتیم هاگل بین از  بود رو برداشتم و پشت گوشش گذاشتم.

 هم رو جااون. بدم نشون هم رو بود جاده کنار که جنگلی اون خواستمی

 .ب بودچو و درختان عاشق هاگل از بعد هلن چون. داشتم دوست خیلی

کردم تا که من درخت قطع میها به خاطر اینحتی گاها بعضی وقت

رفت اما به لطف هنری دوستم هیزم بسازم، کالهامون بدجور توی هم می

اون فاجعه دیگه عمراً سر درخت ما مشکل پیدا کنیم. همین که به 



 

 

 WWW.98IA3.IR 487 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

نزدیکی جنگل رسیدم، یکهو حضور نانسی رو حس کردم. اسب رو 

ورتر به ماشین تیز کردم. حدود پنجاه متر اون هام رونگهداشتم و چشم

اش لم داده بود و مثل همیشه یک لباس کوتاه مشکی ست جیپ مشکی

 .پوشیده بود

اآلن وقت برگشتن نبود، خودش با خیانت کردن به من باعث شده بود  

ی بینمون تبدیل به نفرت بشه و یکی از عزیزترین ی عاشقانهرابطه

خیالش نشده زم گرفته بود؛ ولی باز هم بیکسایی که داشتم رو ا

. بودم آلما نگران اما بسازم رو کارش تنهایی برم جاهمین تونستممی  بود.

 :گفتم ایشده کنترل لحن با همین برای. بیینه آسیب ترسیدممی

 .جا کافیه، بهتره برگردیمتا این -

سرعت دوباره به ای گفت و اسب رو کنار کشیدم و با تمام آلما یک باشه

قدر ترسیده بودم و استرس داشتم که نفهمیدم سمت عمارت برگشتم. آن

تونستم دوباره بعد از این همه سال رسیدم. واقعاً نمی طور به عمارتچه

 .دوری هلن رو تحمل کنم. برام خیلی سخت بود

به کنار حوض که رسیدیم، از اسب پیاده شدم و کمک کردم آلما هم از 

های گرم . دوباره بازوی من رو بغل کرد. وقتی دسته بشهاسب پیاد

 یک. کنم پرواز خواستمی دلم  کردم،کوچیکش رو دور بازوش حس می

 شده محاالت جزو برام هاشدست گرفتن و هلن یدوباره دیدن زمانی

 هم طرفی یک از ولی. پیوندمی واقعیت به داشت اشهمه اآلن اما بود؛

پیداش شده بود. قدم نحسش همیشه برام بد شانسی  باز دوباره نانسی



 

 

 WWW.98IA3.IR 488 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 .آوردبرام به بار می

اما این دفعه اجازه نمیدم چیزی رو ازم بگیره؛ چون جز هلن هیچی برام 

مونه و دوباره تبدیل به همون حیوون وحشی میشم. اصالً دلم نمی

خواد به اون روزهای تاریک برگردم. توی این فکرها بودم که آلما نمی

بدو به  -مم به یک پروانه خورد و با دیدن اون من رو ول کرد و بدوچش

 .سمت اون پروانه رفت

های در ورودی نشسته بود. واقعاً به پروانه حسودیم شد. پروانه کنار گل

کاری کرد که آلما به خاطرش من رو ول کنه بره. هلن هم مثل اون 

گ زرد بود. وقتی اون رو ای که به رن. مخصوصاً پروانهی پروانه بوددیوونه

کرد و سراغ شد من رو ول میی پروانه میدید، کالً مسخ و شیفتهمی

 .رفتپروانه می

ام که داشت دوباره تکرار با یادآوری خاطرات خوش و شیرین گذشته

 این از و بود آورده گیر خوبی هاینباغبا هنری   .زدم لبخندی  شد،می

سال بود از ترس منوچهر پام رو به  بیست نزدیک هم خودم که متروکه

ذاشتم، یک بهشت واقعی ساخته بود. در حالی که خود جا نمیاین

 .آشام نیستجا اقامتگاه یک خونها هم باور کرده بودند اینپروانه

آروم به هنری که کنار اسب سیاهم کینگ ایستاده بود اشاره کردم. با 

 :شش زمزمه کردمی من به سمتم اومد. آروم دم گواشاره

به همه بگو در حالت آماده باش باشنذ. اون عجوزه رو توی جنگل  -

 .دیدم
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ای زمزمه کرد و با شنیدن این حرف، ابروهاش باال پرید و آروم یک باشه

به سمت حیاط پشتی رفت. در همین لحظه آلما دوباره به سمت من 

 :ای که توی دستش بود اشاره کرد و گفتبرگشت و به پروانه

 !رنگهببین چه خوش -

هاش خوشگل و های زرد رنگ پروانه انداختم. واقعاً بالیک نگاهی به بال

خوشرنگ بودند. من عاشق رنگ زرد بودم. این عالقه به رنگ زرد رو هلن 

 .رو آزاد کرد و آروم از کنارم رد شد و رفت بهم انتقال داده بود. پروانه

های قرمز داخلش که ماهی بعدش آلما رفت کنار حوض نشست و به

طور که بهش خیره شده بود، درحال بازی کردن بود خیره شد. همون

 .ها بیش از حد جذاب شده بودمحو تماشای اون بودم. با این لباس

ی اول حوض گذاشته بود و ی آبی رنگ طبقههاش رو روی لبهدست

های کوچیک داخل آب هاش گذاشته بود و به ماهیسرش روی دست

 نگاهش قدرهرچه. کردم نگاهش طوراون دقیقه چند    یره شده بود.خ

 اومدمی بهش که رنگ زرد لباس این با مخصوصاً. شدمنمی سیر کردممی

 .بود کرده خوشگلش خیلی و

من راضی بودم اون کنارم باشه. حتی اگه حرف هم نزنه، فقط نگاهش 

صدای آه کشیدنش رو طور بهش خیره شدم، کنم. چند دقیقه که اون

شنیدم که به خاطر ناراحتی بود. با شنیدن صداش، من هم ناراحت شدم. 

آخه اون اآلن خوشحال بود. باهم کلی اسب سواری کردیم. چرا ناراحت 

 ؟شد؟ نکنه کاری کردم که دلش بشکنه
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تونستم ذهنش که از نسل جهانبخش هست، نمیحیف که به خاطر این

  .ناراحت هسترو بخونم و بفهمم چرا 

ی حوض گذاشتم و برای همین کنارش نشستم و سرم روی لبه

 :طور که بهش خیره شده بودم، با ناراحتی گفتمهمون

 کنی؟به چی فکر می -

 :آلما با ناراحتی دوباره آه افسوس باری کشید و لحن غمگینی گفت

ها حسودیم میشه. به کوتاهی عمرشون معروف هستند؛ ولی به ماهی -

ها ترین تنگتنها نیستند. همیشه بیشترشون یک همبازی توی تنگباز 

دارن، ولی من اشرف مخلوقات توی این دنیای بزرگ بین هفت میلیارد 

 .کس رو ندارم و تنها هستمآدم هیچ

 :بعدش با بغض و ناراحتی بیشتری ادامه داد

بابام ها مثل کنه و میره. بعضیهرکی وارد زندگیم میشه، زود ترکم می -

  .نرسیده تنهام گذاشت

 :بعدش با عجز نالید

 !آخ پاشا کی جات رو برام پر کنه؟ دلم برات یه ذره شده -

ی چشم ی اشکی از گوشهدیگه نتونست خودش رو کنترل کنه. قطره

سبز خوشگلش جاری شد. بغض هم گلوی من رو گرفته بود و داشت 

شد. زبون اون جاری میکردم درد قلب من از کرد. احساس میام میخفه

 من اندازه به کسهیچ اما    اون هم مثل من درد تنهایی رو کشیده بود؛
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 یا دوستی هیچ بودم انسان که موقعی حتی. بود نکشیده تنهایی درد

 .بودم تنها همیشه و نداشتم برادری خواهر

ام ندیدم و همین که ازدواج و اصالً هیچی خوشی از بچگی و نوجوونی 

های صلیبی شروع کردم یک ماه بیشتر نتونستم با هلن بمونم و جنگ

 .های عذابم شروع شدشد و اواخر جنگ اون رو از دست دادم و سال

که با حس لمس دستم توسط آلما، بهش نگاهی توی این فکرها بودم 

انداختم .دست چپم رو روی دست گرمش که روی انگشتهام نشسته 
خواست دلداریش بدم و نذارم . دلم میبود گذاشتم و نوازشش کردم

خواست خودم رو گریه کنه؛ اما اآلن خودم از اون هم بدتر بودم. یکی می

. لرزوندمی رو بدنم و تن هم تنهایی به کردن فکر حتی  جمع کنه.

 رو من خورشید نور از بیشتر حتی. بود تنهایی کشیدم، عذابی بدترین

 .بود کرده امدیوونه و بود سوزونده تنهایی

قدر دوستش داشتم که تونستم بوی خونش رو حس کنم؛ اما آنمی

  .مقاومت در برابر عطش برام خیلی آسون بود

آلما همونطور که سرش روی شونهم چند دقیقه بعد متوجه شدم که 

وزنش برام اندازه یک پر کاه بود. خیلی سبک بود.  .بود، به خواب رفته

عمارت و به داخل اتاقش که چند ماه پیش خودم تزئینش اون رو آروم به 

 .جا راحت بخوابهکرده بودم بردم، و روی تخت گذاشتم تا اون

چون لباسش خوب نبو،د پتو رو هم روش کشیدم تا سرما نخوره و گلی 

 .که کنار گوشش بود رو برداشتم و کنار بالشش گذاشتم
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رون اومدم. همین که به و از اتاقش بی موهاش کاشتمای روی آروم بوسه

رو شدم. کنار آتیش نشسته بود و پاهاش رو اتاقم برگشتم، با نانسی روبه

 و خوردم جا حسابی دیدنش با  خیلی راحت روی هم انداخته بود.

 امخونه از نگهبانی برای خر آشامخون جای به یعنی. شدم عصبانی

 از هامدست. کردندمی عری -عر یک دیدنش با حداقل بودم، گذاشته

مشت شده بود. نانسی دیدن من یک لبخند حرص  عصبانیت شدت

 :دراری زد و بلند شد و گفت

 به! جناب لرد ویلیام. ناموصاً این چه اسمیه که گذاشتی؟ -به -

دیگه خونم به جوش اومد. نباید بذارم زنده بمونه. اگه بمونه، آلما رو 

 به خیانتش با قرن چندین اون. کافیه کردم رحم بهش هرچی  کشه.می

 .شون داد لیاقت زنده موندن نداره و اآلن بهترین وقت هستن من

ور شدم و یک مشت به صورتش کوبوندم با تمام سرعت به سمتش حمله

های پنجره شکست و از و یک لگد محکم بهش زدم. طوری که شیشه

 .اتاقم به بیرون پرت شد

تر ن که خواستم اون بزنم، ولی نانسی سریعاز پنجره بیرون پریدم و همی

طور که روی زمین بود. یک لگد محکم به از من عمل کرد و همون

شکمم زد محکم به دیوار برخورد کردم و روی زمین افتادم. از روی زمین 

 و گرفت هوا روی رو دستم اما بزنم؛ بهش خواستم مشت یک  بلند شدم.

 چوبی نیزک یک سریعاً و کوبید دیوار به رو من و زد شکمم به مشت یک

ندش در آورد و داخل کف دستم فرو برد و دستم رو به دیوار کمرب از
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 .کوب کردمیخ

هام حسش کردم. از شدت درد قدر زیاد بود که تا استخواندردش آن

جیغ دردناکی کشیدم. من از چوب واقعاً متنفر بودم دردش خارج از 

دور گردنم گذاشت و فشار داد و ی تحملم بود. دستش رو آستانه

 :طور که درحال خفه کردنم بود، با لحن سرد و عصبانی گفتهمون

ات کنی احمق؟ حواست هست دختر کی رو به خونهکار میداری چی -

 راه دادی؟

در همین حین به زور اون نیزک رو از دستم بیرون کشیدم و دوباره 

م؛ اما اون زود جای بهش حمله کردم و سعی کردم یک مشت دیگه بزن

 :خالی داد و روی دیوار پرید و گفت

کشه! اگه توی تله نیوفتادی، من ی قتلت رو میاحمق اون داره نقشه -

 .کنماسمم رو عوض می

این رو که گفت، سریعاً فرار کرد و نذاشت جوابش رو بدم و زود غیب شد. 

گرانش شده سریعاً سراغ آلما رفتم تا ببینم حالش خوبه یا نه. خیلی ن

 .ترسیدم که نانسی به آلما ضربه بزنهبودم. می

طوری خودم رو به اتاقش رسوندم. در رو با تمام سرعت نفهمیدم چه

 خوابیده خوابش تخت توی آروم  یکهویی باز کردم و وارد اتاقش شدم

 چک رو نفسش تا گذاشتم دماغش جلوی رو دستم احتیاط محض  .بود

 از لبخند کشه،می نفس دادمی نشون که مالیمی نسیمی احساس با. کنم
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 .روی خوشحالی زدم

در همین حین یکهو چشمم به یک کاغذ کوچیک تا شده روی کنار 

هام محو شد. اون رو برداشتم و بالشش بود افتاد. لبخندم از روی لب

 عربی خط به متن یک    بازش کردم و یک نگاهی به داخلش انداختم.

 .نبودم بلد عربی نانسی خالف بر هم من و. بود نوشته

یک لعنتی به شانسم فرستادم و از اتاق بیرون اومدم و به سمت اتاق هانا 

و امیدوار بودم اون  رفتم. اون تا حدودی با زبان عربی آشنایی داشت

قدر بتونه برام متن نامه رو ترجمه کنه. با عجله وارد اتاقش شدم و آن

و به سمتش که درحال کشیدن نقاشی  عصبی و ترسیده بودم در نزدم

 :یک دختر بود رفتم و با لحن نگرانی گفتم

 .تونی این رو بخونی و برام ترجمه کنی؟ خیلی ضروریههانا بیین می -

ای قلمش و رنگش ای گفت و مثل همیشه بدون هیچ بهانههانا یک باشه

ث رو روی میز کنارش گذاشت. کاغذ رو از دستم گرفت و بعداز کمی مک

 :گفت

تونم بفهمم توش نوشته عزرائیل قبل از خوشبختانه فارسی نوشته. می -

 .که سراغ تو بیاد، سراغ لردت میاداین

 :با تعجب گفتم

 عزرائیل دیگه کیه؟ -

داد داره در مورد معنی اسم فکر کمی مکث کرد که نشون می هانا دوباره
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 :ای گفتکنه. بعدش با لحن متفکرانهمی

برام آشناست. چندبار اسمش رو توی ایران وقتی بچه بودم شنیدم؛ اما  -

  .یادم نمیاد

به سمت گوشیش رفت و اسم عزرائیل رو به فارسی سرچ کرد و همین  

هاش تا آخرین حد درشت شد این نشون رو آورد، چشمکه گوگل جواب 

داد که این عزرائیل اصالً آدم خوبی نیست. هانا با توی همون حالت می

 :ازم پرسید

 این نامه رو از کجا پیدا کردی؟ -

 :من در جوابش گفتم

خواست این رو به آلما بده اما من قبل از اون پیداش کردم. نانسی می -

  ار بشه. فهمیدی؟ولی نباید اون خبرد

کنه. این رو دونستم که از آلما مراقبت میمن به هانا اعتماد داشتم و می

گفتم تا حواسش جمع باشه و بفهمه توی چه وضعیتی هست. بعد از 

 :کمی مکث گفتم

 خب حاال میشه بگی اون عزرائیل کیه؟ -

 :داد ترسیده گفتهانا با لحنی لرزیده که نشون می

 .رگ هستی مهمون فرشته -

هام رو از شدت خشم این رو که گفت، حسابی عصبانی شدم و دست

هام به خاطر کردم. دندونهام رو به خوبی حس میمشت کردم. درد لثه
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زدند. در جوابش با عصبانیت و صدای دورگه خشم داشتند بیرون می

 :خشنی غریدم

 .اشکال نداره. با این کار گور خودش رو کند. من هم هلش میدم -

از اون اتاق بیرون اومدم و جوری در رو کوبوندم که کل  با عصبانیت

عمارت لرزید. خیلی عصبانی بودم. به غرورم توهین شده بود. یک آدم 

کس و کار که خودم نجاتش داده بودم، اآلن داشت اعضای چاره پ بیبی

 .کرد و از خط قرمزم رد شده بودعشقم رو تهدید می

شد. یواش تاریک می -ود و همه جا داشت یواشخورشید در حال غروب ب

های کشیده بود و گاها دورم و برم پر از درختانی بلند با شاخه و برگ

 .شکستبار این جنگل مرده رو میها سکوت مرگقار کالغ -صدای قار

ی مرکزی جنگل بود و بهترین مکان جا نکتهوسط جنگل ایستادم. این

خواستم تیری بود فقط می ام احمقانهنقشهام بود. این برای اجرای نقشه

 اگه. بکنیم آلما نجات برای رو تالشم آخرین  توی تاریکی بندازم و

زمین برای خودم  روی تهدید تنها و دشمنم آخرین من گرفتمی امنقشه

 دیدن حسرت که کنم کاری خواستممی   بردم.و آلما رو از بین می

 مثل براش روز هر و. بکنه مرگ آرزوی ابد تا و. بمونه دلش توی آسمون

 .باشه جهنم

 به که داشتم قدرتی یک هااون پادشاه و آشامخون اولین  من به عنوان

م بود و اون رو خواهر دوست تریناعتماد مورد که هانا حتی هیچکس،

 .کردم هم نگفتمی خودم خطاب میخوانده
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ها رو فراخوندم. ها و حتی مردهموشها هام رو باال بردم و همه کالغدست

تا به سمت من بیان. خورشید در حال غروب بود و آسمون به رنگ 

تر ها پیدا شد، آسمون تاریکی کالغنارنجی بود؛ اما همین که سر و کله

 .از شب و شد

هایی که زیر زمین دورم حلقه زده ها با صدای موشقار کالغ -صدای قار

 جمع برم دور هاکالغ دسته -دسته   ه شده بودند.بودند باهم در آمیخت

 گوش حرفم به هامرده. ساختند سرم باالی سیاه گردباد یک و شدند

درخواستم  دیگه و زدم رو هااون قید همین برای نیومدند بیرون و ندادن

که ظاهر ضعیفی ام با اینرو براشون ارسال نکردم. این ارتش میلیونی

جا رو تونستند انگلستان رو به خاک سیاه بنشونند و همهداشتند؛ ولی می

ای هم از جایی که حمله ویران کنند و طوری که هیچی، حتی خرابه

ها رو هم آشامکردند باقی نمونه و امیدوار بودم این لشگر بتونه خون

 .شکست بده

ای زدم و بعدش به نگاهی به لشگر عظیمم انداختم و یک لبخند مغرورانه

شون دستور دادم، همه جا رو برای پیدا کردن نانسی بگردن و همه

ای طالیی که روش یک عقیق آبی هست رو هرطور که شده از حلقه

 .نهکدستش بیرون بیارن. چون اون ازش در برابر خورشید محافظت می

 همزمان آلما

از خواب تازه بیدار شده بودم و لباسم رو عوض کردم. یک هودی سبز با 

شلوار مشکی پوشیده بودم و کنار تخت روی مبل نشسته بودم. هانا کنار 
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در حال نقاشی بود و کیانا هم روی مبل سه نفره نشسته بود در  پنجره

 .حال مدیتیشن بود

رسند برای همین سالن به لندن میزد امشب فرهاد و ارکیانا حدس می

همگی دور هم جمع شدند و منتظر تماس اون ها هستند. در همین 

هاش رو باز کرد و از مبل افتاد روی زمین ولو شد. لحظه یکهو کیانا چشم

 .شدصورتش قرمز شده بود. انگار داشت خفه می

مثل از روی مبل بلند شدم و همین که خواستم به سمتش برم، من هم 

جون شده کیانا درجا نفسم قطع شد و روی زمین افتادم. دست و پام بی

ای نداشت. انگار کردم تا نفس بکشم اما فایدهقدر تقال میبود و هر چه

ام می کرد. هاش رو دور گردنم حلقه زده بود و داشت خفهیک نفر دست

ه بود. حس فایدهام بکنم، بیکردم تا هوا رو وارد ریهقدر تالش میهر چه

طوری بود. بدی داشتم. کالً بدنم فراموش کرده بود نفس کشیدن چه

 .رفت که یکهو نفسم برگشتهام داشت سیاهی میچشم

یک نفس عمیقی کشیدم و روی زمین افتادم. تنفسم دوباره به حالت 

رفت. نگاهی به دور و بر انداختم. ام باال و پایین میقبل برگشت. سینه

 -م مثل من روی زمین ولو شده بودند و مثل من نفسهانا و کیانا ه

ها هم مثل من تازه برگشته بود. در همین زدند. انگار نفس اوننفس می

 :زد گفتنفس می -طور که نفسلحظه هانا همون

 شدیم؟شده؟ چرا یکهو هر سه تامون داشتیم خفه میچی -

 :زد گفتنفس می -طور که نفسکیانا هم با ناراحتی همون
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ها ببخشید به خاطر من این طوری شدید. اون طلسمی که دیروز بچه -

 .زدیم باعث شد اآلن خفگی من به شما هم منتقل بشه

طور زد، همونمن هم که کمی نفسم باال اومده بود و با ریتم منظمی می

 :شدم با نگرانی پرسیدمکه از روی زمین بلند می

 !بکشه؟ خواست توشدی؟ کی میچرا داشتی خفه می -

 :ی مبل تکیه داد و گفتکیانا روی زمین نشست و به پایه

ها رو به اختیار خودش دونم، اما شنیدم یک جادوگری بخواد مردهنمی -

 .کنهکنه که جادوگرهای سفید رو خفه میبگیره، یک انرژی ساتع می

 :یکهو با ترس گفتم 

 کرد؟وایسا ببینم، یعنی اآلن یکی یه مرده رو زنده  -

 :کیانا در جوابم با همون لحن آروم قبلی گفت

کنم، فکر کنم مؤفق ها رو حس نمینه فکر نکنم. چون انرژی اون -

  .نشده

 اشاره یک هانا    با گفتنش یک نفسی بابت راحت شدن خیالم کشیدم.

 :گفت شکاکیت با و کرد پنجره به

 نمیوفته؟های عجیبی اون بیرون دخترها به نظرتون اتفاق -

ی بزرگی که توی اتاق بود انداختم. این رو که گفت، ناخودآگاه به پنجره

هوا یکهویی به طرز عجیبی و غیر عادی تاریک شده بود. از روی زمین 

 .بلند شدم و به سمت پنجره رفتم
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قار  -پنجره رو باز کردم، صدای قار ی توری رو کنار زدم و همین کهپرده

 .پیش ازشون خبری نبود همه جا رو پر کردیقه ها که تا چند دقکالغ

شون ها رم کرده بودند. همهبا تعجب به آسمون خیره شدم. انگار کالغ

باهم توی آسمون بهم پیوسته بودند و یک دسته میلیونی توی آسمون 

وحشتناکی  شمار بود و کنار هم صحنهتشکیل داده بود. تعدادشون بی

پته  -ترس بهشون خیره شده بودم، با تته طور که باساخته بودند. همون

 :گفتم

ها ای زنده نشده؟ واقعاً دوست ندارم با زامبیکیانا مطمئنی هیچ مرده -

 .درگیر بشم

ها خیره شده بود، با کیانا که مثل با بهت من به آسمون پوشیده از کالغ

 :لحن متجبی گفت

گر قدرتمند سر و مطمئنم با یه مرده سر و کار نداریم، اما با یک جادو -

 .کار داریم

 :من با ناراحتی غریدم

 شد؟ پیداش کجا از  ای خدا! بسه دیگه، یه دونه دریکل کافیه! این -

بدو به سمت میز  -در همین لحظه صدای گوشی هانا بلند شد. کیانا بدو

 .گفت "الویی"کنار تخت رفت و گوشی رو برداشت و جواب داد و یک 

رو به سمت کیانا رفتم و کنارش ایستادم و  پنجره بستن از بعد  من هم

 .سعی کردم بتونم صداشون رو بشنوم
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 :کیانا با لحن آرومی گفت

 .دونم ترسیدی؛ ولی آروم باشآره داداش. می -

بعدش پشت گوشی یک چیزی بهش گفتن که اعصابش خورد شد و بعد 

 :از مکث کوتاهی غرید

 .خب آره، ترسیدی دیگه -

 :ز دستش گرفت و گفتهانا گوشی رو ا

 .دعوا نکن. بذار من بهش بفهمونم -

 :هانا گوشی رو گرفت و یک الویی گفت. بعد از مدتی مکث گفت

 ما. نباشید نگران شما فرهاد آقا  سالم من دوست کیانا و آلما هستم. -

 که جایی همون به رو خودمون فردا پس یا فردا. هست امن جامون

 .رسونیممی دادیم آدرس

- ... . 

 .ها شدیمی اوندونیم و الدن یکخو متوجهراستش خودمون هم نمی -

- ... . 

 .گیریمباشه پس، امشب باهم تماس می -

 :گوشی رو قطع کرد و گفت

زنه تا باهات شارژش تموم شد. امشب ساعت دوازده بهت زنگ می -

 .حرف بزنه

که گوشی قطع شد، صدای در بلند شد. هانا با صدای نسبتاً بعد از این
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 :بلندی گفت

 .بیا تو -

یک خدمتکار جوون که سن خیلی کمی داشت با یونیفرم سیاه سفید و 

 :کیوتی وارد اتاق شد و گفت

سالم، جناب هنری از هانا و جناب ویلیام از بانو آلما خواستند تا چند  -

 .بیایید ای به اتاقشونلحظه

کار دونه این دو نفر دارن چیاین رو که گفت، ترسم بیشتر شد. خدا می

 :کنند! هانا در جوابش با لحن عادی گفتمی

 .باشه، مرخصی -

 :بعدش من با تعجب پرسیدم

 کنند؟کار میها دارن چیاین -

 :هانا با لحن سریعی گفت

دونم؛ ولی زود باش بدو لباس جدیدی که برات آوردم و پشت در نمی -

 .پیشش برو بعد. بپوش رو  گذاشتم

دفعه اوضاع لباس خوب بود. یک  یک نگاهی به لباس انداختم. این

ی اون ساده بود و روی سارافون نسبتاً بلند زرد روشن که باالتنه

ها ثل همون گلهاش یک گل بزرگ زرد رنگ چسبونده بودند و مشونه

تر بود رو پایین دامن که روی زانوهام بود که کمی از اون کوچیک

 .چسبونده بودند



 

 

 WWW.98IA3.IR 503 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

ب رختکن که اون به سمت لباس رفتم و اون رو برداشتم و پشت پرده

هم اون طرف در بود، و به رنگ صورتی بود عوض کردم. بعدش کیانا زود 

جادو، چندتا گل  موهام رو شونه کرد و یک بافت ساده زد و با کمک

جادویی ساخت و الی بافت موهام گذاشت. هانا هم یک رژ ساده قرمز به 

هام زد و سریعاً من رو آماده کردند. همون کفش پاشنه بلند قبلی رو لب

 .پوشیدم و به همراه هانا از اتاق بیرون اومدیم

های عصبی دستم رو که به مسیرهامون از هم جدا شد به زور لرزش

کردم. اصالً از بازی کردن با احساسات رس بود کنترل میخاطر است

کردم؛ اما اومد. با این کار قلب خودم رو سیاه میدریکل خوشم نمی

 هایاتفاق  مجبور بودم من که هر کاری که الزم هست بکنم. و اگر نه،

 صدای و شاد لحن با و ایستادم در جلوی. افتادمی برام این از بدتری

 :گفتم ایدخترونه نازک

 جناب ویلیام، اجازه هست بیام؟ -

کردم تا دونستم اسمش ویلیام نیست؛ اما به این اسم صداش میمی

 :دونم. دریکل با خوشحالی گفتوانمود کنم چیزی ازش نمی

 .آره، بیا تو -

 چرمی کاپشن یک همراه به  وارد اتاقش شدم. یک شلوار لی چسبان

 شده هاکابوی شبیه. بود پوشیده کاپشنش با ست پوتین یک و بود تنش

 :گفتم و زدم فیکی لبخند. بود

 .شدی قدر بهت میاد، شبیه کابوی آمریکاییچه -
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یک تشکری زیر لب کرد و به سمتم من اومد. چشماش نگران به نظر 

. ببینم آبیش هایچشم توی رو ترسش و استرس تونستممی  رسید.می

 خیلی هم من. ایستاد من روی به رو بود، زده زل بهم که طورهمون

، نه اگر و آوردمنمی روم به چیزی ولی ترسیدم؛می ازش و داشتم استرس

 .تونستم نقشم رو درست بازی کنمنمی

 :دریکل با لحن ناراحتی گفت

دونم زنده برگردم یا متأسفانه برام کاری پیش اومده باید برم؛ اما نمی -

 .نه

تعجب کردم و خواستم چیزی بگم؛ اما وسط  رو که گفت، حسابی این

 :حرفم پرید و گفت

 .لطفاً چیزی نپرسید. خودم به موقع همه چی رو توضیح میدم -

 :بعدش دستم رو گرفت و گفت

  .که من عاشقت شدمتونم بهت توضیح بدم اینتنها چیزی که اآلن می -

عشقش رو اعتراف قدر زود این رو که گفت، کپ کردم. انتظار نداشتم این

 :کنه. بعدش نفسی از راحت شدن خیالش کشید و گفت

 !وقت این رو بگمترسیدم بمیرم. نتونم هیچآخ! راحت شدم. می -

 :من با ناراحتی الکی گفتم

کنم که چیزی کنی، باز هم مجبورت نمیکار میدونم داری چینمی -

و بتونم بهت بگم خوام زنده بمونی، تا من هم این حرف ربگی؛ اما ازت می
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 .و توی دلم نمونه

 دریکل

ای به حال نانسی حسود کردم. عمراً همچین توی دلم یک خنده

شد ی قتل من رو بکشه. اون داشت عاشقم میهای معصومی نقشهچشم

خواست از خوشحالی بال در بیارم و پرواز کنم. من و من هم دلم می

گیره ینش باشه شکل میمطمئن بودم دوباره این عشق با هر مانعی که ب

های گرم و لطیفش رو گرفته بودم، طور که دستو اتفاق افتاد. همون

 .زدم روی سرشای آروم بوسه

 انرژی کلی بهم برام دستش گرمای  خواست دستش رو ول کنم.دلم نمی

 .دستهای ظریفش بودم بودن گرم عاشق داد،می

 :غرید ناراحتی با  طور که بهم خیره شده بود،همون

 !خوام بهم قول بدیمن ازت بوسه نخواستم. ازت می -

 

 :توی دلم خنده تلخی کردم و با خودم گفتم

ذاره تا هزار سال دیگه ام و این نفرینی که رومه نمیمن هزار ساله زنده -

 .بمیرم فقط تو ترکم نکن

 :در جوابش گفتم

 .قول میدم، نگران نباشید -

 :اش گفتنازک دخترونه با همون صدای دلنشین 
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 .کنممونم و برات دعا میتا صبح منتظرت می -

با بلند شدن صدای در و هنری که اجازه   که خواستم چیزی بگمهمین

  .خواست، خلوتمون رو به هم ریختمی

 بیرون اتاق از و کرد باز رو در زود بود معذب هنری پیش چون  آلما

 .کرد پر رو قلبم عجیبی دلتنگی رفتنش با رفت،

های شیرینی بودم که جز من اون کسی دلتنگ اون نبودم دلتنگ لحظه

 .شنیدهام جز صدای آواز اون هیچ صدایی نمینبود و گوش

 :زد گفتنفس می -طور که نفسهنری همون

ها که به من متصل کردی نانسی رو پیدا کرده بدو بریم یکی از خفاش -

 .تا فرار نکرده

ای گفتم و به سمت کمد کنار در رفتم. دستم رو به سمت باالی باشهیک 

 .ام رو برداشتمکمد دراز کردم و کلید قدیمی و زنگ زده

کردیم طور که همراه هنری به سمت حیاط پشتی حرکت میهمون

 :گفتم

  چیزهایی که ازت خواسته بودم رو به هانا گفتی؟ -

 :داشت گفتطور که پشت سر من قدم برمیهنری همون

 .آره گفتم -

 .مون رد و بدل نشدای بینای گفتم و چیز دیگهیک خوبه

 .خواستم همه قدرتم رو به کار ببندم تا نانسی رو بکشماین دفعه می
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اگه کوتاهی کنم و بذارم دوباره زنده بمونه بدجور تاوان پس میدم و 

شاید هم بیشتر از دوباره نزدیک هزار سال باید منتظر تناسخش بمونم یا 

  .قبل تناسخش طول بکشه

  «آلما»

نزدیکی در اتاق خودم بودم که صدای هانا توی گوشم پیچید، 

 .اومدکه داشت به سمت من می انداختم بهش نگاهی  یک

 :روی من ایستاد و گفتبهرو

 .امشب باید توی یک اتاق دیگه بمونیم -

 :با تعجب پرسیدم

 آخه چرا؟ -

 :همون لحن جدیش گفتهانا با 

 .جا بهت توضیح میدمبیا اون -

 .پله رفتمای گفتم و به همراه به سمت راهیک باشه

رو راست پیچیدم و وارد اولین اتاق ها پایین اومدم و به سمت راهاز پله

جا تا حدودی با دکور دخترونه باال فرق داشت و جا شدیم. دکور ایناون

 .دتر از طبقه باالیی بوکوچیک

یک تلویزیون بزرگ روی دیوار چسبونده بودند و  روییروی دیوار روبه

روی مبل داشت و کنار تلویزیون یک تخت دو نفره یک مبل سه نفره روبه

 .بود و کنار در هم یک تخت دو طبقه بود
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کیانا روی مبل نشسته بود با دیدن من به سمتم اومد و با نگرانی ازم 

 :پرسید گفت

  !چی بهت گفت؟ شده؟آلما چی -

 :من در جوابش با لبخندی گفتم

 این شد باعث که جادوگری اون با انگار  ،های عشقوالنهچرت و پرت -

 .میره بجنگه کنه رم هاکالغ

 :هانا خندید و گفت

 ها رو رم داده تا بره نانسی رو پیدا کنه؟نه بابا چرت گفته خودش کالغ -

 :من در جوابش با تعجب پرسیدم

 نانسی؟ اون دیگه کیه؟ -

طور که روی تختی که روش مالفه سبز تیره لم داده بود هانا همون

 :گفت

 .جورهایی هووی توهمسر ثابقش، یک -

 :داری گفتم و با چندش گفتمبا گفتن کلمه هوو یک ایش کش

 .خدا نکنه من زن اون باشم -

 :کیانا با نگرانی گفت

افته و این ببینم چه اتفاقی میحاال این رو ولش کن خوب توضیح بده  -

 نانسی کیه؟

 :هانا شروع به توضیح دادن کرد و گفت
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نانسی قبال زنش بود ولی از دستش فرار کرد چون دوستش نداشت و  -

 همه از که قدرتی یک هم االن امروز صبح آلما رو تهدید کرده بود،

 جمله از طبیعت توی جونورهایی همه و کرد رو رو، بود کرده مخفی

 .بکشتش و کنه پیدا رو اون تا کرد رم رو هاکالغ

 :من در ادامه حرفش گفتم

 .طور باشه پس دلیل خفگی کیانا و ما دریکل بودهاگه این -

 :کیانا لبخندی زد گفت

امیدوارم که هرطور که شده نانسی کارش رو تموم کنه و کار ما رو  -

 .آسون کنه

 :ترسناکش گفتهانا با همون لحن جدی و 

کنه چون نانسی قبالً بدتر از این بالها وقت همچین کاری رو نمیهیچ -

 .سرش آورده و فرار کرده و شما خبر ندارید

 :بعدش نفسی گرفت و ادامه داد

ترسید با تبدیل کردن نانسی اون از از یه طرف هم موقع عقد چون می -

شبیه طلسمی که دستش فرار کنه، از یه جادوگر خواست یه طلسم 

دیروز کیانا به روی ما سه تا زد، روی هر دو بزنه. و عمرشون به هم گره 

میره. هر کدوم مؤفق خورده هست و هر کدوم بمیره، اون یکی هم می

 .گیرنبشن بازنده رو اسیر می

 :من در جوابش گفتم
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پس واقعاً امیدوارم دریکل موفق بشه چون از نکته ضعف دریکل خبر  -

 .ما از نکته ضعف نانسی خبر ندارمدارم؛ ا

 :کیانا در تأیید حرفم گفت

حتی کارمون هم آسون میشه اگه جای زندان رو بدونیم راحت نانسی  -

 .میرهکشیم و از اون طرف دریکل میرو می

کار رو خواست اینکه کشتن یک زندانی درست نبود و من دلم نمیبا این

 من و بودند موافق هر چون کنم سکوت بودم مجبور ولی  بکنم؛

 .کنم قانع رو هااون تونستمنمی

  دریکل

که گذرم. با اینآشامی که نگهبان غار نانسی بود میی خوناز کنار جنازه

 هایموش با بود نتونسته اما  ترین موجودات جهان بود؛اون یکی از قوی

 از هیچی که بود ریخته جنازه سر موش قدرآن. کنه مقابله کوچیک و ریز

 .شدنمی دیده بدنش

کردند و ها راه رو برای من و افرادم باز میرفتم، موشهمون طور راه می

کردند. وارد هیچ کالغی که توی این دور و بر بودند به ما بر خورد نمی

که همه جا تاریک بود، هیچ مشعلی و نوری نبود تا داخل غار شدم. با این

 .دید در تاریکی رو داشتمغار رو روشن کنه، اما من قدرت 

ها هم چند قدم که برداشتم همه جا سیاه و تاریک شده بود. حتی کالغ

جا بشوند و فقط صدای گوش خراش و ریز نتونسته بودند وارد این
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هایی که داخل غار بودند و با آشامها و صدای جیغ زدن خونموش

 .زدند طنین انداز شده بودها سر و کله میموش

پسر که تحت فرمان نانسی بودند آشام چند متر بعد به دوتا از خون

ها بودند رسیدیم. دستم رو رسیدیم که در حال سر و کله زدن با موش

ی باال آوردم با یک اشاره افرادم سر اون دو نفر رو از جا کندن و همه

ها رو احاطه کردنش که هیچ جایی از بدنشون دیده ها طوری جنازهموش

 .شدنمی

ی ها رسیدم. همهیک کشتارگاه خون آشامها پایین اومدیم و به از پله

ها قصد داشتند شون زنده بود و موشها مرده بودند اما یکیخون آشام

تونست گیرش کرده بودند و نمی آشام رو زمینزجر کشش کنند. خون

آشام با خوردند. خونآروم دست و پاهاش رو می -تکون بخوره و آروم

 :شدت گرفت و با عجز نالید اشدیدن من به التماس افتاد و گریه

 .کنم نجاتم بدیدالتماس می -

ها دستور دادم تا من هم روش رو زمین ننداختم و با ذهنم به موش

های دور و برش زودتر کارش رو تموم کنند. در عرض چند ثانیه موش

هزار برابر شد و صدای جیغش خفه شد و جون داد. بعد از چند قدم 

ها انسی پشتش قایم شده بود رسیدیم. موشباألخره به در چوبی که ن

 .جا شده بودندنصفش رو خورده بودند و وارد اون

ها رو ها باال رفتند و همه چوبزمان موشدستم رو باال بردم و هم

خوردند. کالً در محو و نابود شد حتی دیوارهای بلند کنارش رو هم در 
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جا انیه پیش دری اینمدتی کوتاه خوردند. طوری که انگار نه انگار چند ث

بود. وارد اتاق شدم و یک نگاهی به نانسی که با چاقوهای نسبتاً بزرگش 

 .ها بود انداختمدر حال جنگیدن با موش

های کوچولو آشام پیر از پس موشی مزحکی بود. یک خونواقعاً صحنه

ها ضعیف بودند و بیشتر بودن تعدادشون . درسته اونتونسند بر بیادنمی

آورد. با کرد و دشمن رو از پا در میها رو قدرتمند میظمشون اونو ن

ها کنار رفتند. یک مشت به صورت نانسی ی من همه موشاشاره

 شد عصبانی من دیدن با. کرد برخورد دیوار به شدیدی ضرب با  کوبیدم.

 :گفت و

 !زدم تو همچین شیطانی باشیحدس می -

 هنری. کنه فرار خواست    بگیرینش.وار زیر لب دستور دادم زمزمه

 ضرب با نانسی. زد بهش محکم لگدی یک و گرفت رو اون موهای

و غار کمی دچار ریزش شد و چند  کرد برخورد دیوار به دوباره شدیدی

 .خورده سنگ و خاک از سقف ریخت

هاش رو اش کردند و با زنجیر دستدو نفر از دو طرف سریعاً محاصره

کرد زنجیرها قدر تالش میبه زانو انداختنش. هر چه بستند و روی زمین

تر از اونی بود که زورش بهش برسه. ها محکمرو پاره کنه؛ اما زنجیره

 :سرش رو باال آوردم و یک نگاهی مغرورآمیز بهش انداختم و گفتم

تونی جلوم وایسی بدبخت؟! خودم فکر کردی کی هستی که می -

نخواستم بگیرمت واگرنه دیدی، گرفتنت از کشتن یه مورچه هم برام 
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 .آسونه

از روی زمین بلند شدم به افرادم که همگی یک دست لباس مثل من 

 :پوشیده بودند، گفتم

 .هاش رو ببندید و بیاریدشدست -

 :بینند، نانسی با عصبانیت غریدهاش رو میدستطور که افرادم همون

 .گردهاگه من تا آخر این ماه به ریاض برنگردم عزرائیلت برمی -

 :نیشخندی زدم و گفتم

وقت قرار نیست همچین اتفاقی بیوفته؛ چون اسمم کالً از لیست هیچ -

 !عزرائیل خط خورده

 :بعدش با لحن خشن و جدی دستور دادم

 !صداش هم ببرید -

های طور که با چندتا زنجیر محکم دستاز غار بیرون اومدم. افرادم همون

بند نانسی رو بسته بودند، دنبالم بیرون اومدند. فکش رو با یک دهن

رو با  آهنگی محکم به هم چفتش کرده بودند تا صداش در نیاد. اون

خودم به یک زندان مخفی توی حیاط پشت جنگل عمارتم که کسی 

 .ذاشت آوردمشمیجا پا ناون

آشام رو توی خودش حبس جا رو طوری ساخته بودم که یک خوناین

 بود قبر از تربزرگ کمی که تنگ کوچیک یچاله یک زمین زیر  کنه.

 کرده قاطی شده ذوب نقره با که آهنی سرپوش یک روش و بودم کنده
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 .ودمب گذاشته بود

ی طالیی که عقیق قرمز حلقهافرادم اون رو داخل چاله انداختنش و 

داشت رو از دستش در آوردن و به من دادنش. اون رو به سمت هنری 

 :گرفتم و گفتم

 .آتیشش بزن -

 :هنری حلقه رو ازم گرفت و گفت

 !اطاعت -

 .بعدش یکی از افرادم در رو بست و محکم قفلش کرد

 :باالی سرش ایستادم و یک نگاهی به اون انداختم و با تسمخر گفتم

وقت باال نیاد. چون این کردم خورشید هیچخدا می -جای تو بودم خدا -

 .در پوش یکم سوراخ شده

بندی این رو که گفتم، اون شروع به جیغ و داد کرد؛ اما صداش زیر فک

 .رسیدنمی جایی به صداش  شد.که به دهنش وصل کرده بودند خفه می

  آلما

بغل کرده بود و خوابیده بود یک نگاهی به کیانا که راحت پتوش رو 

انداختم. خوش به حالش! اون توی خواب شیرین بود و نگذاشته بود 

آشام بود بخوابم. گفته بود اگه بخوابم پدرم رو در میاره. هانا چون خون

اومد هم کنارم نشسته بود و داشت یک سریال عاشقانه نگاه خوابش نمی

 کنارش بودم، نداشته تدوس عاشقانه سریال کهاین با من  کرد.می
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 .نبره خوابم تا کردممی نگاهش و بودم نشسته

طور که اصالً قصد خوابیدن نداشتم؛ اما خواب امانم رو بریده بود. همین

 :نشسته بودم، در باز شد و یک خدمتکار وارد اتاق شد و گفت

 .خانم، لرد برگشتند -

 :طور که محو تماشای سریال بود گفتهانا همون

 .تونی بریباشه، می -

 :من از روی مبل بلند شدم و گفتم

 ها برم؟لباس جدید آماده کردی یا با این -

که نگاهی به طور که با دقت حال تماشای سریال بود بدون ایننهانا همو

 :من بکنه گفت

 .ی لباس گشتن ندارمطوری برو. حال و حوصلهاین دفعه این -

رو باز کردم و موهای حالت دارم رو دور ای گفتم و بافت موهام یک باشه

 .برم ریختم و از اتاق بیرون اومدم

لباسم رو عوض کردم مثل همیشه یک پیراهن مشکی و شلوار همرنگش 

هام کرد آبی بودن چشماومد و کاری میپوشیدم. مشکی خیلی بهم می

آویزون ام رو باز کردم و شمشیرم رو حهاسل کمد    زیاد به چشم بیاد.

کردم و درش رو بستم و دوباره قفلش کردم و کلید قدیمی و زنگ 

اش رو روی کمد گذاشتم. صدای در بلند شد. فکر کنم باز هنری بود زده

 :خواست بیاد گزارش بده. من با صدای نسبتاً بلندی گفتمکه می
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 .بیا تو -

یعی به های سردر باز شد بر خالف انتظارم، آلما وارد اتاق شد و با قدم

 خیلی. زدم موهاش روی ایبوسه یک رو بغل کرد. دستهام سمتم اومد و

 دیگه هلن، و بودم من. کردنمی تهدید خطری هیچ دیگه بودم خوشحال

 روی که تهدیدی تنها. کنه جدا من از دوباره رو اون تونستنمی کسهیچ

ترین موجود توی دنیا ابد من خوشحال تا اآلن و گذاشتم کنار رو زمین

 :های خیس گفتهستم. آلما از من جدا شد و با چشم

 .خیلی نگرانت بودم، کلی برات دعا کردم -

 :بعدش یک مشت آرومی بهم زد و شروع به غریدن کرد و گفت

طور نترسون! یه جوری بهم گفتی دارم میرم دیگه من رو این -

گردی! حتی یه خراش هم بر وقت بر نمیهیچ کردم فکر  گردم،برنمی

 .نداشتی

. بگیرم رو خندیدنم جلوی تونستمنمی  عصبانی شدنش خیلی کیوت بود.

 خیلی و بود شده فرفری موهاش که تناسخ از بعد اآلن مخصوصاً

 هایگونه روی رو هاشاشک هامدست با آروم. بود کرده ترشکیوت

و  و موهاش رو بوسیدمم گرفت رو گرمش دستش. کردم پاک سرخش

 :گفتم

 .قدر آسون باشهشرمنده! خودمم انتظار نداشتم کارم آن -

این حرف درست بود. واقعاً انتظار نداشتم این قدرت مخفیم و لشکر 
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هام بتونه کارش رو انجام بده، از هیچی یه لشکر شکست ناپذیر موش

 .ساخته بودم

ودم تیری توی تاریکی پرت فقط خواسته ب اون موقع از شدت عصبانیت

 :گفت  طور که اخم کرده بود،کنم. آلما همون

  .باشه، ولی تکرار نشه -

 :بعدش سرش رو پایین انداخت و گفت

 .عاشقتم... من... من. بگم... ب زی  خواستم یه... یه... چی...راستش می -

 .این رو که گفت از شدت خجالت زود فرار کرد

 آلما

خجالت زدم و فرار کردم و به اتاقم رفتم. خوب سرش الکی خودم رو به 

رو شیره مالیده بودم. وارد اتاقم شدم، کل شب رو بیدار مونده بودم. برای 

قدر خسته بودم که با این سارافون روی تخت ولو شدم و پتو رو همین آن

 .باالی سرم کشیدم و در جا خوابم برد

 کیانا

ای کشیدم و روی شدم. یک خمیازهبا تابش نور به چشمم از خواب بیدار 

مالیدم، متوجه شدم که آلما هام رو میطور که چشمتخت نشستم. همون

آلود  بینه. با صدای گرفته و خوابنیست و هانا تنهایی داره فیلم می

 :گفتم

 آلما کو؟ -
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 :گفت جوابم در  که چشم از فیلم برداره،هانا بدون این

 .رفته پیش دریکل -

هام رو به سمت اوهومی گفتم و دوباره خمیازه کشیدم و دستیک 

طور که مشغول آسمون کشیدم و از روی تخت پایین اومدم و همون

 :گفتم  مرتب کردن مالفه زرشکی رنگ تخت بودم،

 ساعت چنده؟ -

 :هانا یک نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت

 .نه و نیم -

 :دوباره پرسیدم

 جا بیرون ببری تا داداشم رو بیینم؟نتونی من رو از ایمی -

 :که چشم از صفحه تلویزیون برداره گفتهانا بدون این

 .آره، فقط بذار قسمت آخر نیم ساعتش مونده، تمومش کنم بریم -

 :من در جوابش گفتم

جا صبحونه ریم. اونباشه. هول و هوش ساعت ده راه میوفتیم می -

 .خوریممی

اومدم و به اتاق آلما رفتم تا ببینم در چه از اون اتاق بیرون 

 ذهنش چون  بود؛ داده انجام درست رو کارش اون بودم مطمئن   حاله.

 در که همین. کنه سرپیچی تونهنمی هم بخواهد. هست من دستور تحت

 .خوابیده و کشیده دراز تخت روی دیدم کردم، باز رو
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  هانا

همراه کیانا از عمارت بیرون یک دست لباس ست جین پوشیدم و به 

زدیم و به حیاط پشتی رفتیم. یک ماشین بدون سقف صورتی داشتم که 

ام و پارسال دریکل برای تولد که بهتره بگم سالگرد مرگ خانواده

آشام شدنم برام گرفته بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. شهر خون

کشید تا ساعت طول میجا نداشت. و فقط نیم لندن فاصله زیادی از این

 .ای که قرار گذاشتیم برسیمجا و به اون کافهبا ماشین به اون

ای داشت و فقط یک ماشین رو جلوی کافه پارک کردم. ورودی ساده

تابلو دیجیتالی بزرگ داشت که روش به انگلیسی خوش آمدید نوشته 

 .کافه شدیمبود. از در که گذشتیم، بیست پله رو پایین اومدیم و وارد 

 کیانا

کمی بین مردم که درحال خوردن صبحونه توی این کافه بودند. چشم 

اش آماندا دیدم. که فرهاد رو به همراه ارسالن و برادر زادهگردوندم تا این

جا . نباید به ایندونستم آماندا اآلن باید هفده سالش باشهتا جایی که می

 .جا خیلی خطرناک هستآورد، اینمی

ها رفتم. یک سالمی به همه دادم و کنار داداشم نشستم و مت اونبه س

ای به موهای سفید رنگ طرف هانا هم کنارم نشست. ارسالن تیکهاون

 :ام انداخت و گفتشده

 .پیر شدی دختر عمو -
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 :نیشخندی زدم و گفتم

 .چرت نگو! رنگ گذاشتم -

 :بعدش خطاب به فرهاد گفتم

 مچه نیار؟ -مگه نگفتم اوضاع خطریه بچه -

 :آماندا عصبانی شد و گفت

آشام من بچه نیستم! هفده سالمه! تا اآلن صد و سی و شیش خون -

 .کشتم

 :فرهاد در جوابم گفت

 .این قضیه رو ول کن! این بچه کنار تو کیه؟ چه اتفاقی داره میوفته -

ی هفت جد و آباد فرهاد دونست با چی طرفه. هانا اندازههه! طفلک نمی

 .شدگفتم چیه، ولوله میشت؛ اما اگه میسن دا

 :فقط در جوابش گفتم

اسمش هانا هست. هانا بقیه رو خودت توضیح بده. من خیلی گرسنه  -

 .هستم

یک تیکه پنکیک برداشتم و مشغول خوردنش شدم. هانا هم با همون 

 :اش شروع به توضیح دادن کرد و گفتلحن جدی

ی ی شما، نسخهآلما برادرزاده جا شروع میشه کهخب داستان از این -

آشام تاریخ هست و ی هلن همسر لرد دریکل اولین خونتناسخ کرده

 .همچنین پیشگوهای زیادی در مورد اومدن سیب خونین حرف زدند



 

 

 WWW.98IA3.IR 521 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 :بعدش نفسی گرفت و گفت

من مطمئنم اون سیب همون آلما هست و اومده تا دریکل رو بکشه.  -

 .ها رو دارهی نشونیاون همه

 :ماندا ازش پرسیدآ

 .ها؟ من تنها نشونی که دیدم شباهت اسمیش هستکدوم نشونی -

 :هانا دوباره شروع به توضیح دادن کرد و گفت

دریکل زمانی که انسان بود، بعد از هلن عاشق خورشید نقره شاهسون  -

های اون هستند. من ترین دشمنها اآلن بزرگو چوب بوده و اون

اون موقعی که انسان بوده عاشقش بوده، موقعی مطمئنم هر چیزی که 

آشام شده تبدیل به قاتلش شده. حتی علت مرگ هلن که تبدیل به خون

مرگ هم نفرین کشته شدگان قتل عامی بود که دریکل اون رو توی 

جنگ صلیبی ایجاد کرده بود و قطعاً همچین آدمی فقط برای انتقام 

 .کنهتناسخ می

 :فرهاد با لحن جدی گفت

کنم. چون اون دختر منوچهر هست. قبل از اون من حرفت رو باور می -

هزار سال بود که هیچ شکارچی از وجود همچین جونوری خبر نداشت و 

قشنگ یادمه چندبار منوچهر نزدیک بوده اون رو بکشه و خودم هم یه 

باهاش درگیر شدم. دختر همچین مردی قطعاً قاتل دریکل میشه. و از 

وی خاندانمون که بهش اعتماد دارم به منوچهر گفته یک طرفی پیشگ
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چاره شد و دریکل هم راه جدش رو دوباره ادامه بود آدم با سیب حوا بی

 .چاره میشهمیده و بی

 :بعدش نفسی گرفت و ادامه داد

 .فهمم منظور از راه جدش چی هست و چه ربطی به آدم دارهاآلن می -

 :ارسالن با لحن جدی گفت

 کو؟ خودش آلما این اصالً  ای دارید؟و ولش! شما نقشهها راین -

 :من در جوابش با لحن سردی گفتم

کنه عاشقش نگران آلما نباشه. توی عمارت دریکل هست و وانمود می -

 .هست

های هردوشون از تعجب گرد شد و فرهاد با شنیدن این حرف، چشم

ام حن قبلیخواست اعتراض کنه؛ اما من وسط حرفش پریدم و با همون ل

 :ادامه دادم

جا خوام اون رو طبق نقشه به یه جای متروکه بکشونم و اونمن می -

 .بکشمش

 :ارسالن دوباره پرسید

 جایی رو سراغ داری؟ -

 :من با ناراحتی جواب دادم

 .نه -

 :هانا در زود وسط حرفم پرید و گفت
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ها آشامخونها و ولی اگه بخواین، من یه جای خوب امن دور از آدم -

 .سراغ دارم

 :من در جوابش گفتم

جا رو بفرست به گوشی داداشم. امشب نقشه رو عالیه. لوکیشن اون -

 .کنیمعملی می

 :بعدش خطاب به فرهاد گفتم

 .امشب هرچی اسلحه داری با خودت بیار -

بعدش آخرین تیکه رو توی دهنم گذاشتم و بلند شدم؛ چون نگران آلما 

 .آشام تنها بذارماون رو زیاد توی اون عمارت پر از خون تونسنمبودم. نمی

 :تهدیدوار به ارسالن گفتم

کشم! پس حواست جمع این دخترِ یه چیزیش بشه، من تو رو هم می -

 !باشه

بعدش یک خداحافظی به همه گفتم و به همراه هانا از اون کافه بیرون 

 .دیمزدیم و دوباره راهی اون عمارت اشرافی خارج از شهر ش

 آلما

 :کیانا آروم تکونم داد و گفت

 آلما بیدار شو. حواست هست ساعت چنده؟ -

 :هام رو باز کردم و گفتمبه زور چشم

 .امطور مگه؟ تا نصفه شب بیدار بودم و خستهچه -
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 :کیانا در جوابم لحن سریعی گفت

هات رو عوض ساعت دوازده ظهره، پاشو زود باش یه چیزی بخور، لباس -

 .برو پیش دریکل. امروز دیگه روز آخرش هست کن و

 :یکهو خواب از سرم پرید و با تعجب گفتم

 طور؟چه -

 :ریخت، گفتطور که داشت مربا روی پنکیکم میکیانا همون

امروز صبح وقتی تو خواب بودی رفتم با فرهاد حرف زدم. امشب قراره  -

 .کارش رو تموم کنیم

 :با لحن خوشحالی گفتم

 .آخیش! راحت شدم. تموم شد -

زود از تخت پایین اومدم و به سمت میزی که رو به روی تخت بود رفتم. 

صورتی نشستم و مشغول خوردن صبحونه شدم. بعد از  روی صندلی

ی بلند زرد رنگی ساده با شلوار که کمی سیر شدم، به سمت نیم تنهاین

 .زرد رنگی پوشیدم

 اگه و بپوشمش بودم مجبور ولی  ؛اومدیهای باز خوشم نماصالً از لباس

 یک و کردم عوض رو لباسم. شدنمی نسیبم هیچی کردم،می مخالفت

 سمت به پوشیدم رو بود گردان آفتاب گل روش که مانند دمپایی کفش

 .رفتم بود تخت کنار که کوچیکی کمد

 :اومد گفتطور که به سمت من میکیانا همون
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 .کنمدرستش میوایسا بذار خودم رو  -

پشت سرم ایستاد یک وردی زیر لب خوند و موهام روی هوا تکون 

 بعدش و کردم ازش لب زیر تشکری یک. شدند زده شونه و  خوردند

 سمت به و اومدم بیرون اتاق اون از و بستم اسبی دم کش با رو موهام

 .زدم در و رفتم دریکل اتاق

 :دریکل با صدای نسبتاً بلندی گفت

 .توبیا  -

ای و صدای نازکی خطاب به دریکل در رو باز کردم و با یک لبخند گنده

 :گفتم

 ؟صبح به خیر لرد. مزاحم که نیستم -

 :اون لبخندی زد و گفت

  .نه، به هیچ وجه. بیا تو -

هام رو دور گردنش حلقه زدم. بغلش کردم وارد اتاق شدم و دوباره دست

 .اش چسبوندمو سرم رو به سینه

 :ازم پرسیداون 

 تونستی شب راحت بخوابی؟ -

 :گفتم  من با همون لبخندی که روی لبم بود

 .بله -

هام رو درشت کردم و با لحن بعدش از بغلش بیرون اومدم و چشم
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 :مظلومی پرسیدم

 میشه ازتون یه چیزی بخوام؟ -

 :دریکل با لبخندی که روی لب داشت گفت

کافیه اراده کنی. من حتی توی این چه حرفیه؟ تو هرچی بخوای فقط  -

 !ور دنیا باشه برات میارمشاون

 :ام گفتمهام رو درشت کردم و با لحن مظلوم قبلیچشم

 میشه بهم پیانو زدن یاد بدی؟ -

 :طور که انتظار داشتم، از پیشنهادم استقبال کرد و گفتهمون

 .چرا که نه؟ خوشحال میشم بهت پیانو یاد بدم -

و با خودش به سمت پیانو برد. روی پاهاش نشوند و  آروم دستم رو گرفت

هام رو گرفت و روی کلیدهای پیانو که باعث شده بود رنگ دست

های سفید و سفیدشون به رنگ شیری تغییر کنه گذاشت. انگشت

 :های ظریف کوچیکم گذاشت و گفتسردش رو روی انگش

 .این اولین موسیقی بود که مامان بهم یاد داد -

 .ها رو فشار دادیکی دکمه -هام روی پیانو حرکت داد و یکیدستبعدش 

 :زدیم، دریکل بهم گفتطور که باهم پیانو میچند دقیقه بعد همون

 ی این هم آواز بخونی؟تونی واسهمی -

 :من کمی مکث کردم و در جوابش گفتم

 .آره، ولی ترکی هست -
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 :دریکل در جوابم گفت

 .ینهصدای تو به هر زبونی دلنش -

 :یک لبخند الکی کردم و یک تشکری زیر لب کردم. زیر آواز زدم

Dualar eder insan 

 کندانسان دعاها می

Mutlu bir ömür için 

 برای یک زندگی شاد

Sen varsan her yer huzur 

 همه جا آرامش، وقتی تو باشی

Huzurla yanar içim 

 سوزد درونمنباشی، می

Dualar eder insan 

 کندها میانسان دعا

Mutlu bir ömür için 

 برای یک زندگی شاد

Sen varsan her yer huzur 

 همه جا آرامش، وقتی تو باشی

Huzurla yanar içim 

 سوزد درونمنباشی، می

Çok şükür bin şükür seni bana verene 
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 خیلی شکر، هزار شکر، کسی که تو را به من داد

Yazmasın tek günü sensiz kadere 

  ننویسد یک روز را بدون تو، تو سرنوشتم

Ellerimiz bir gönüllerimiz bir 

 هامان یکی ، قلبمان یکیدست

Ne dağlar ne denizler engel bir sevena 

 ها، نه دریا ها، مانع عشقمان نباشندنه کوه

Bu şarkı kalbimin tek sahibine 

 این آهنگ، واسه تنها صاحب قلبم

Ömürlük yarime gönül eşime 

 ام ، واسه همسرمیار همیشگی

Bahar sensin bana gülüşün cennet 

 بهار تویی، برام لبخند تو بهشته

Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 

 .اند، عشقمفرشتگان به رویت نور تابانده

Bu şarkı kalbimin tek sahibine 

 این آهنگ، واسه تنها صاحب قلبم

Ömürlük yarime gönül eşime 

 ام، واسه همسرمیار همیشگی

Bahar sensin bana gülüşün cennet 

 بهار تویی، برام لبخند تو بهشته
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Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 

 .اند، عشقمفرشتگان به رویت نور تابانده

Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 

 .اند، عشقمتاباندهفرشتگان به رویت نور 

  

 چند ساعت بعد، کیانا

ها ساعت نه شب ی ساعت صورتی روی دیوار انداختم. عقربهنگاه به عقربه

 .دادرو نشون می

زد. دیگه شور صورتی رو در دیگه وسایل صورتی این اتاق دلم رو می

آورده بودند. دل توی دلم نبود. خیلی استرس داشتم و آلما هنوز نیومده 

ی پاهام رو به اش پاشنهام اجرایی بشه. از شدت استرس همهنقشه بود تا

خواستم برم خودم آلما رو از اتاق دریکل کوبیدم. دیگه میزمین می

 بیرون بکشم. از روی مبل که بلند شدم آلما وارد اتاق شد. با عصبانیت

 :غریدم

تو کجا بودی دختر؟ دیگه داشتم شک می کردم نکنه واقعاً داری  -

 کنی؟کنی! بازی نمیاهاش عشق و حال میب

 :آلما در جوابم گفت

 .بزنم رو پیتزا قید تونستمنمی  عشق حال رو درست اومدی، -

 :زیر لب یک فحشی نثارش کردم و بعدش گفتم

جا فاصله تو با هانا میری به یک مخروبه که حدوداً یک ساعت با این -
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 .داره

 :بعدش رو به هانا کردم و شروع به توضیح دادن کردم. گفتم

ها جا بهشون تحویل میدی، گوشی یکی از اونکه آلما رو اونبعداز این - 

اش رو گیری. جز اون گوشی که باهاش تماس داشتی و شمارهرو می

خوای که منتظر تماس من باشند. و بعدش تو میای ازشون می داشتی و

کنی و و وقتی من به همراه دریکل از خونه بیرون زدم تا ما رو تعقیب می

کنه، کنی و اگه فهمیدی کسی داره ما رو تعقیب میحواست رو جمع می

 .بهشون خبر میدی

 :هانا در جوابم گفت

 .کنموقت فراموش نمیباشه، لطفت رو هیچ -

 :من هم در جوابش گفتم

 .من هم همچنین -

ی دو روز برام گذشت. تا هانا برگرده، خیلی استرس این دو ساعت اندازه

عیب و نقص هست؛ اما من داشتم ام بیدونستم نقشهکه میداشتم. با این

ها ها و موشجنگیدم. با همون کسی که از کالغها میآشامبا پادشاه خون

دونستم هنوز دقیقاً یر ساخت و از اون بدتر، نمییک لشگر شکست ناپذ

 :هایی داره. همین که هانا رسید، نفس زنان گفتچه قدرت

 .های عطیقه رو بهش دادمآلما رو پیش فرهاد رسوندم و اون کتاب -

 :بعدش نفسی گرفت و با لحن جدی گفت
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 ای؟آماده -

 :من ازش پرسیدم

 گوشی آوردی؟ -

 .برداشت و به سمت من دراز کرد گوشی رو از کیف رو دوشیش

اش توی آره، آوردمش. این گوشی آماندا هست. گوشی فرهاد که شماره -

 .گوشیم هست پیشش هست

گوشی رو ازش گرفتم و یک تشکری کردم بعدش به سمت تختم رفتم و 

ی گل رو از زیر بالشم برداشتم. که تقریباً ده سانت بود و چندان ساقه

ار بزرگ داشت و به رنگ سبز پر رنگ بود. این بزرگ نبود و چندتا خ

ساقه همون گلی بود باهاش طلسمی رو اجرا کردم که هر کدوممون 

 .زخمی بشیم اجرا کردم

 :خطاب به هانا گفتم

باید طلسم رو بشکنم. ممکنه موقع جنگ مشکلی پیش بیاد؛ چون  -

طوری اینگیر بشیم و مون ضربه بخوریم و همگی زمینممکنه یکی

 .احتمال موفقیت ما خیلی کمه

 :هانا با لحن جدی گفت

 .هر کاری به نظرت درسته انجام بده. من بهت اعتماد دارم - 

 :من در جوابش با لحن جدی گفتم

 .ممنونم -
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ی گل توی دستم زا رو زیر لب خوندم و درجا ساقهبعدش یک ورد آتش

کستر شد و روی آتیش گرفت و در عرض چند ثانیه تبدیل به یک خا

زمین ریخت. بعدش گوشی اپل آماندا که یک قالب آبی ساده بود رو زدم 

باز کردم. خوشبختانه رمز نداشت یا رمز رو به خاطر من غیر فعال کرده 

 .بود

ی گوشیش یک عروسک خرسی صورتی خوشگل بود. وارد صفحه

ی اول بود شدم. چندان مخاطبین زیادی مخاطبینش که توی صفحه

ت. برای همین راحت شماره فرهاد رو پیدا کردم و باهاش تماس نداش

گفت. من  "الو"گرفتم. بعد از چند بوق، فرهاد گوشی رو برداشت و یک 

 :هم در جوابش با لحن سریعی گفتم

 جا آنتن خوبه؟فرهاد صدام رو داری؟ اون -

 :فرهاد گفت

 .شنوم بگوآره، می -

 :من شروع به توضیح دادن کردم و گفتم

 .باشه پس خوب گوش کن ببین چی میگم -

 :بعدش نفسی گرفتم و ادامه دادم

برم و به دریکل میدم و تو هم دریکل رو تهدید من گوشی رو می -

کنی که اگه تنهایی همین اآلن همراه من نیاد، تو آلما رو می

 .کشونممی تله داخل به رو اون بهانه این با هم من  کشی.می
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 :جوابم گفتفرهاد در 

 .اوکی، حله -

 :بعدش من با لحن سریعی گفتم

 .پشت خط باش. اآلن میرم پیشش -

 :بعدش خطاب به هانا گفتم

 یادت نرفته که چی بهت گفتم؟ -

 :هانا در جوابم با لحن مطمئنی گفت

 .نه نگران نباش. حواسم هست -

ود از اتاقم بیرون رفتم و به سمت اتاق دریکل که انتهای سالن راست ب

 :رفتم. آروم چند ضربه به در چوبی زدم و گفتم

 جناب ویلیام، کیانا هستم. بیدارید؟ -

 :دریکل در جوابم گفت

 .بله، بفرمایید تو -

 دریکل

ی آلما وارد اتاقم شد. با دیدنش حسابی تعجب در که باز شد، کیانا عمه

 ژنتیک علم واقعاً. باشه آلما شبیه قدراین نداشتم انتظار اصالً   کردم.

 سی ینسخه اون. دادمی جواب هم تناسخ از بعد حتی. داشت حیقیقت

 .بود آلما سفید مو و ساله

به سمت من اومد و لبخندی که روی لب داشت، اون رو بیشتر شبیه آلما 
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 :کرده بود. گوشی رو به سمت من گرفت و گفت

 .پشت خط با شما کار دارن -

گرفتم تا ببینم کیه که از طریق کیانا باهام با تعجب گوشی رو ازش 

ارتباط گرفته. اون رو توی گوشم گذاشتم و یک الویی گفتم. پشت خط 

صدای فرهاد به گوشم خورد. با شنیدن صداش اعصابم خورد شد. اون 

بار قبالً و خیلی آدم روی مخی بود و یک برادر کوچیک منوچهر بود

 .باهاش مالقات داشتم

 :خراشش گفت ی کلفت و گوشبا همون صدا

سالم دوست قدیمی! انتظار نداشتم بعداز اون همه درگیری و تعقیب و  -

 .گریز جرئت برگشتن به این خونه داشته باشی

 :با مشت گره شدت گفتم با عصبانیت

 . ...طورتو... تو... چه -

 :اون با لحن آرومی گفت

ات نفوذ کردم به خونه به آسونی خودت خواهرم رو راه دادی و اآلن من -

 .و آلما رو از چنگت در آوردم

 :تهدیدوار غریدم با عصبانیت

 . ...به شرافتم قسم اگه یه چیزیش بشه -

 :فرهاد با همون لحن قبلیش گفت

چرا داری چرت و پرت میگی؟ بیا بریم سر اصل مطلب. آلما دست منه  -
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ای و اسلحه ی خوب با خواهرم تنها بدون هیچ همراهو اگه عین بچه

 !بینهنیای، آلما طلوع خورشید فردا رو نمی

قدر ترسیده بودم که جرئت نداشتم که این رو که گفت، دلم ریخت. آن

که طور شد بعداز اینهام پر اشک بود. آخه چرا اینتهدیدش کنم. چشم

ی یک کالس پیانو دوباره که من نانسی رو زندانی کردم، فقط به اندازه

 :فهمیدم. با ناراحتی گفتم طعم خوشی رو

 .باشه، هرچی تو بگی -

ترسیدم چیز اضافی بگم یا تهدیدش کنم و در عوض اون آلما رو اذیت می

کنه. ازش انتظار رحم نداشتم، چون خبر داشتم. برادرهای منوچهر از 

زنش چیناره دل خوشی نداشتند و مخالف ازدواجش بودند و مطمئن 

سوزه؛ اما از کیانا همچین برای آلما نمیهایی دلشون بودم همچین آدم

انتظاری نداشتم چون اون آلما رو با جادو یک بار جلوی چشمم نجات 

 .داد

ی آوردم، حالش خیلی بود و خودم دیدم که کیانا وقتی اون رو از کره

اش رو شناخت. من فکر کردم واقعاً برادر زادهبرای نجانش شب و روز نمی

کنه. ولی در واقع داشت آلما رو نجات تالش میدوست داره که این همه 

 .داد تا من رو بکشهمی

گوشی رو قطع کردم و دنبال اون راه افتادم. بدون هیچ همراهی از 

ی مشکی رنگم شدم که کنار عمارت بیرون اومدم و سوار ماشین پورشه

در ورودی حیاط پارک شده بود و راه افتادم. و طبق آدرسی که کیانا 
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 .سمت یک عمارت مخروبه که دورتر از عمارت من بود اومدم داشت، به

ماشین رو کنار عمارت پارک کردم و وارد اون مخروبه بزرگی که سقف 

نداشت شدم. آلما وسط اون عمارت ایستاده بود و یک شلوار چرمی 

مشکی با یک پالتوی مشکی نسبتاً بلندی پوشیده بود و یک کفش 

دن بود با شنیدن صدای پای من به اسپورت مشکی پوشیده هم تنش کر

 :سمتم برگشت و گفت

 !خوش اومدی دریکل! با شغل واقعی من آشنا شو -

اش رو ایهای نقرهبعدش پالتوش رو در آورد و کمربند پر از چاقو و تیغک

نشونم داد. و یک نیشخند زهردارِ مغرور آمیزی بهم زد. با دیدنش توی 

 از. بود سخت برام باورش شدم عصبانی حسابی  این شکل و شمایل،

 داده بازی مدت همه این رو من اما! هلن اال داشتم، خیانت انتظار هرکی

 .بود

قدر با خودم کلنجار رفتم و وانمود کردم که اون عاشقمه؛ اما ای کاش چه

کردم و ذهنش رو کردم و همون اول زندانیش میهمچین کاری رو نمی

 .دادمحرف نانسی گوش می کردم. کاش بهکاری میدست

 :های گره زده و تمام خشمم رو داخل صدام ریختم و گفتمبا دست

 !کنم! بالیی سرت میارم که عاجزانه ازم مرگ بخوایات میچارهبی -

بعدش با تمام سرعت بهش حمله کردم. اما بین راه یکی از سمت چپ 

گیر کرد. یک ای به سمت پام پرتاب کرد و من رو زمینیک چاقوی نقره



 

 

 WWW.98IA3.IR 537 کاربر نودهشتیا EL – سیب خونین 
 

 .فریاد دردناکی کشیدم و روی زمین ولو افتادم

معطل نکردم. دستم رو به سمت چاقو دراز کردم و سعی کردم چاقو رو 

ی اون . همین که دستم به دستگیرهای نداشتبیرون بکشم؛ اما فایده

 .کنم لمسش نتونستم  خورد، سوخت.

فرهاد که قایم شده بود و چاقو رو به سمت من پرتاب کرده بود، از 

گاهش بیرون اومد. با کف پاش که از جنس چوب بود یک لگد مخفی

محکم به گردنم زد و بعدش یک چاقوی دیگه داخل بازوم کرد و 

 .شت بستپسرعموش دستم رو از پ

ها رسوند و یک طلسم بهم زد. تمام بدنم کیانا هم خودش رو زود به اون

حس شده. هیچ کنترلی روی دست و پاهام نداشتم. یک فلج به تمام بی

معنا شدم. بعدش همون،طور از شدت درد روی زمین ولو افتاده بودم، 

 :فرهاد موهام رو گرفت و باال کشید و خطاب به آلما گفت

 .منتظر چی هستی؟ بیا کارش رو تموم کنخب  -

آلما چاقو به دست و با لبخند شیطانی که روی لب داشت، به سمت من 

هام حلقه زد. باورم داشت. از شدت ناراحتی، اشک داخل چشمقدم برمی

شد این همه سال منتظر قاتلم بودم. این انصاف نبود. اون تنها امیدم نمی

ام رو ه مونده بودم، اآلن داشت زندگیبود. من به امید دیدن اون زند

 .گرفتمی

. تقصیر هیچکس نبود. من احمق بودم و هویت آلما دیگه کارم تموم بود 

رو فراموش کردم و یادم رفت پدرش کی بود. و دوباره دلم رو دو دستی 
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دادم و برای نجاتش به تله افتادم. بیشتر از همه از دست خودم عصبانی 

 .ای نداشتدونستم؛ اما حیف که فایدهل مرگم میبودم و خودم رو عام

 پیچید ذهنم توی هنری صدای  همین که آلما توی دو قدمی من بود،

 .هست هانزدیکی این توی دادمی نشون که

گیرم؛ ولی ذارم کسی تو رو بکشه! حتی شده عشقت رو ازت مینمی -

  .ذارم بمیرینمی

ی آلما، درست جایی که قلبش بود در همین لحظه یک خنجر وارد سینه

. آلما درست توی دو قدمی من روی زمین افتاد و خون از پرتاب شد

ی شدید کرد و خون از دهنش بیرون اون پمپاژ شد. چند سرفه سینه

شد. قلبم رو به درد نمی از خود بیخود شدنماومد. این خون باعث 

که آلما قصد داشت من رو بکشه؛ اما بسوزه پدر عشق که ین. با اآوردمی

 .کاری کرد که من با دیدنش ناراحت بشم

عاجزانه اسمش رو فریاد زدم. کیانا اون رو بغل کرد و صداش کرد و 

طولی نکشید که افراد تحت فرمان من به همراه هنری بهشون حمله 

رفتند. فرهاد اون رو  کردند. ارسالن و فرهاد من رو ول کردند و سراغ آلما

 .کول کرد و فرار کرد

تونستم شاهد این باشم هنوز اثر طلسم توی بدنم باقی مونده بود؛ اما نمی

ام ریختم و داد که هنری بخواد آلما رو بکشه. تمام قدرتم رو توی حنجره

 :زدم
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 .کافیه. تعقیبشون نکنید -

 .بعدش همه جا سیاه شد و از هوش رفتم

 پایان فصل اول

 . ...ین داستان ادامه داردا
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