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 :خالصه

ی آدم و خوناشام که خودش خبر رمان درمورد دختری دورگه به اسم کیاراست. دورگه

 شون و طی اتفاقاتی، متوجهشه بره دنبالنداره؛ اما بعد ربودن پدر و مادربزرگش مجبور می

 .شهمسائل هیجانی دیگه میدورگه بودن خودش و خیلی از 

کردم و گاهی اوقات هم خطاها رو ها نگاه میتوی باشگاه بودم و داشتم به حرکات بچه

 .کردمبهشون گوشزد می

دست به سینه تکیه داده بودم به دیوار که گوشیم زنگ خورد. سمت میز رفتم و گوشیم رو 

 .از تو کیفم برداشتم. اسم بابا، روی صفحه بود

ها که سرگرم حرکات رزمی بودن کردم و تماس رو برقرار کردم. صدای به بچه نیم نگاهی

 :نگرانم کردهای بابا دلنفس زدن

 الو بابا؟ -

 .کیارا دخترم، خودت رو سریع به خونه برسون -

 . ...اما بابا من -

 .ولی بابا تماس رو قطع کرده بود

کردم، رو به یکی از شاگردام کردم میطور که داشتم وسایل رو جمع پوفی کشیدم و همون

 :و گفتم

 .سپرممن یک کار واجب برام پیش اومده، باشگاه رو به تو می -

 .قدر سریع کارهام رو کردم که باقی دخترها هاج و واج رفتنم رو نظاره کردناون

 .ر ماشین شدم و با سرعت باالیی سمت خونه روندمسوا

یرون پریدم و سمت خونه پا تند کردم و با کلید در رو جلوی در رو ترمز زدم و از ماشین ب

 .باز کردم

 .بابا -
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 .ن شدم. خودم رو به سالن رسوندمتر نگراکسی نبود که جوابم رو بده و بیش

 جا چه خبره؟این -

ها و تابلوهای نصب شده به دیوار پخش زمین شده گویا زلزله شده بود که تمام دکوری

 .شت شباهت داشتنبودن و به ذرات ریز و در

جا ها دویدم. اول اتاق بابا رو دید زدم، اونهام کر کننده شده بود. سمت اتاقصدای نفس

 .هم به هم ریخته شده بود

ل*ع*ن*ت*ی زیر لب گفتم و در رو محکم کوبیدم. بعدی اتاق مامان هانس بود، 

 .مادربزرگ مهربونم

 .داخل اون اتاق هم همین وضع بود

 !ر بابا و مامان هانس اومده؟یعنی چه بالیی س

م ی بابا رو گرفتسریع خیز برداشتم سمت کیفم و گوشی رو از داخلش چنگ زدم. شماره

که صدای زنگ گوشی از توی سالن اومد. سمت صدا چرخیدم که گوشی رو روی مبل 

 .دیدم

تماس رو قطع کردم و سمتش رفتم. گوشی رو برداشتم که متوجه خون روی مبل شدم. 

ن خونه به لرزه در اومد و چند مرد هیکلی به داخل حمله کردن و هرچی به دستشون ناگها

 .کردنرسید رو پخش زمین میمی

 .ها پریشون بیرون اومد. از دیدنش جا خوردم رنگش پریده بودبابا از تو راهروی اتاق

 .خواستم قدمی سمتش بردارم؛ ولی گویا پاهام به زمین میخ شده بود

دها سمت بابا حمله کرد و به صورتش چنگ زد که یک طرف صورت بابا یکی از اون مر

 .خونین شد

بار بابا از خودش دفاع کرد و مرد رو به مرد خواست دوباره سمت بابا حمله ور بشه که این

 .زمین کوبوند

 :صدای داد مامان هانس اومد
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 !جا چه خبره؟الوان اون -

هم شده بودن  وجه حضور یک نفر دیگهصدا از توی اتاقش بود. مردهای وحشی که مت

ها برن که بابا جلوشون رو گرفت؛ اما زورش نچربید و زیر دست و خواستن سمت اتاق

 .پاهاشون به باد کتک گرفتار شد

 .کسی متوجه من نبود، گویا منی وجود نداشت

 حاله، بیخیالش شدن و سمت اتاق مامان هانس رفتن. دیری نگذشت کهوقتی دیدن بابا بی

 .فریاد مامان هانس بلند شد؛ اما کسی نبود که کمکش کنه

 .شد و به سختی دست داخل جیبش کرد و گوشیش رو درآوردی بابا باال پایین میسینه

 :ای گرفت و گوشی رو روی گوشش گذاشتشماره

 .کیارا دخترم، خودت رو سریع به خونه برسون

 اومد؟از حرفش جا خوردم، چی داشت پیش می

ها تو سالن اومد و تا دید بابا گوشی دستشه سریع سمتش خیز برداشت اون وحشییکی از 

 .و گوشی رو از دستش چنگ زد و سمت من پرتابش کرد

هام رو باز کردم و گوشی رو توی دستم دیدم. خونه هینی از ترس کشیدم و با فشار چشم

 .غرق در سکوت بود و جز من کسی داخل خونه نبود

هام به روی ل وزنم نشدن و روی زمین افتادم. قطره اشکی از چشمزانوهام دیگه متحم

 .هام چکیدگونه

 .نگرانشون بودم. اسم بابا رو فریاد زدم و بالفاصله هق هقم شروع شد

 !هایی که دیدم چی بود؟ تکرار تاریخ بود؟اون صحنه

 .زد و سرم فجیح درد داشتهام نبض میشقیقه

روی هم بیوفتن که مقاومت من زیاد پاسخگو نبود؛ چون خواستن هام به اصرار میپلک

 .خبری و سیاهی محض رفتمخیلی زود به بی
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حال هام از درد تو هم رفت و بیهام رو باز کردم. سرم هنوز درد داشت. اخمآروم چشم

 .نشستم

ام رو فرا گرفت و با دیدن وضعیت خونه اتفاقات چون فیلمی یادآورم شد. غم چهره

 .جواب چون پتک به سرم کوبیده شدنال بیهزاران سو

سوخت و عجیب دلهره به از جا بلند شدم و تلوخوران سمت اتاق بابا رفتم. دلم براش می

 .جونم افتاده بود

 تر حالمبا بغض خودم رو روی تخت پرت کردم و بوی عطرش رو به مشام کشیدم و بیش

 .داغون شد

تر فشار بدم که کاغذی رو زیرش ام بیشرتدستم رو زیر بالشت بردم تا اون رو به صو

حس کردم. متعجب بالشت رو کنار زدم و کاغذ رو برداشتم. الی کاغذ رو که باز کردم یک 

 .نامه دیدم و دست خط هم، دست خط بابا بود

خونی من زنده هستم یا نه؛ اما از تو دونم وقتی داری این نامه رو میکیارا، دخترم نمی -

 .س پایین نامه بریخوام به آدرمی

خوام که مواظب خودت باشی. کیارا، دن. ازت میها به تمام سواالتی که داری جواب میاون

وقت من رو ذاری هیچ. تو زندگی جدیدی که پا میهم دارم بابا ازت یک خواهش دیگه

 .فراموش نکن. من هنوز هم همون بابا الوان تو هستم و چیزی قرار نیست تغییر بکنه

 .دار تو بابا الوانتدوس

گفت؟ زندگی جدید؟ مگه قراره چه اتفاقی برام گیج و کالفه بودم. بابا داشت از چی می

 بیوفته؟

دونست قراره این جیغی از روی کالفگی زدم و بالشت رو سمت در پرت کردم. بابا می

کارش  ها کی بودن؟ چهخوان بدزدنش؛ اما چرا؟ اوندونست که میاتفاق بیوفته. اون می

 دارن؟

 !هایی که اتفاق افتاده بود، حیرت زده بودمجواب دیگه. هنوز هم از صحنهو کلی سوال بی
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معطلی بلند شدم و از خونه بیرون زدم. باید بفهمم، باید ساعت هفت شب شده بود. بی

 بفهمم که چه اتفاقی افتاده؟

هشت و ده دقیقه  پس به سوی ماشین رفتم و با سرعتی باال سمت آدرس روندم. ساعت

هام فشردم و نفس عمیقی رو زل زدم. فرمون رو بین دسترسیدم و به عمارت روبه

 .کشیدم. بایستی آرامش خودم رو به دست بیارم

 ها رو زد؟داخل این عمارت چی قراره بشه که بابا اون حرف

ام به هایی نه چندان محکم سمت عمارت رفتم. هنوز دستاز ماشین پیاده شدم و با قدم

 دونستن منزنگ عمارت نرسیده بود که در خودکار باز شد. ابروهام باال پرید. یعنی می

 قراره بیام؟

هایی که در تر از تصور بود و با گل و درختدر رو هل دادم و وارد حیاط شدم. حیاط بزرگ

بود و  هام به طرز عجیبی پایین اومدتاریکی فرو رفته بودن پوشیده شده بود. اعتماد به نفس

 .ترس من رو در آغوش گرفته بود

هام افزودم و خودم رو به در سالن رسوندم. دستگیره در رو کشیدم و به سرعتِ قدم

سرکی به داخل کشیدم، کسی نبود. آب دهنم رو قورت دادم و وارد شدم. در رو پشت سر 

 :بستم و گفتم

 .سالم -

 .ام سکوت بودجواب

 :قدم برداشتم و گفتم

 ت؟ صابخونه؟کسی نیس -

ام نشست که یکه خوردم و جواب موندم. ناگهان از پشت دستی روی شونهولی باز هم بی

رو شدم. گویا اون هم از عکس سریع چرخیدم که با یک دختر جوان هم سن خودم روبه

 .کردالعمل من جا خورده بود که بِر و بِر من رو نگاه می

دتر از من به خودش اومد و با لبخندی آروم زدم و تپش قلب گرفته بودم. زونفس نفس می
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 :گفت

 .آروم باش دختر. سالم من سایان هستم، همراه من بیا. منتظرت هستن -

 چه کسانی؟ -

 :دست من رو گرفت و به دنبال خودش کشید و گفت

 .شیبیا متوجه می -

م و دام رو رها کرد. به پذیرایی که رسیدیم با دیدن جمعّیت دستپاچه شو سپس مچ دست

 :ریز گفتم

 .سالم -

 .تک و توک جواب دادن

های بابا هست، بلند شد ها مردی جا افتاده با موهایی جوگندمی که فهمیدم هم سنبین اون

 :رویی گفتو با خوش

 .خوش اومدی دخترم -

 :به مبل اشاره کرد وگفت

 .بنشین -

همراه خودش روی مبل سه ام رو دوباره کشید و نگاهی به سایان کردم که با لبخند دست

 .نفره نشوند

ها شُرشُر از پشت کمرم کردن. ع*ر*قزیر چشمی به اهالی نگاه کردم. همه به من نگاه می

 .خوردن. خیلی معذب بودمسر می

 :آروم گفتم

 . ...راستش من اومدم که -

 :همون مرد حرف من رو قطع کرد و گفت

 .ه بودگفت دونم عزیزم، الوان در موردش به منمی -

 :دوباره ابروهایم باال پریدن و متعجب گفتم
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 شناسید؟مگه شما پدرم رو می -

 :خندی زد و گفتتک

 شه رفیقم رو نشناسم؟مگه می -

 .آخه بابا درمورد شما حرفی نزده بود، واسه همین جا خوردم -

 :آهی کشید و گفت

 .فهممت دخترممی -

 شما از پدرم خبری ندارید؟ -

 :زده با لبخندی تلخ گفت. غمعمیق نگاهم کرد

 آشنا بشیم، هوم؟ بهتره اول با هم -

 :هاش تکون دادم و اون به حرف اومدسرم رو به تایید حرف

 .من آراز هستم. آراز شایان و رهبر گروه -

متعجب شدم! گروه؟ اما حرفی نزدم و منتظر نگاهش کردم به پسر کنار خودش اشاره 

 .سی ساله _ و نه کرد، پسری حدوداً بیست

 .رادمان سهرابی، دست راست من -

ی آشنایی تکون داد که متقابالً من هم همون کار رو کردم. کنار رادمان سرش رو به نشونه

 .هفت ساله _رادمان پسری نشسته بود، حدود بیست و شش 

راژان بوراکان و دست چپ من، یعنی در مواقع غیاب من این دونفر گروه رو هدایت  -

 .کننمی

 .راژان حتی به من نگاه هم نکرد. من هم بیخیال شدم

های خودم بود، یعنی تقریباً کرد. هم سنبه دختری رسید که زل زل داشت من رو نگاه می

 .سه رو داشت _بیست و دو 

 .ساغر غالمی، یکی از بهترین سربازهای ما -

بل دونفره نشسته ی ساغر گرفتم. به دو پسر که کنار هم روی منگاهم رو از نگاه خیره
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 .بودن اشاره کرد

 .خورددو پسری که ظاهرشون یکی بود و فهمیدم دوقلو هستن و نوزده بهشون می

 .آوگان و آناگ سرلک -

 :آناگ سرش رو کمی خم کرد و گفت

 .وقتمخوش -

هاش روی تاج مبل در جواب مثل بقیه لبخندی کمرنگ زدم؛ اما آوگان با دستی که آرنج

 :بود، گفت

 .دالی -

 .که باعث شد لبخند عمیقی بزنم

هام به دختری کم سن و سال یعنی تقریبًا هفده ساله خورد. به محض چشم تو چشم چشم

 !کردنهاش گویا آدم رو هیپنوتیزم میهاش وای چشمام زد. چشمشدن خشک

 .بنیتا رادمهر -

 :صدای قشنگش اومد که گفت

 .از آشنایی باهات خوشحال شدم کیارا جون -

 :هاش گرفتم و گفتمام رو از چشمبه سختی نگاه

 .همچنین -

 دونست؟اون از کجا اسم من رو می

 .شناسنت، فقط تو هستی که از اخبار عقب افتادیخب احمق همه می

 .جالبی داشت جویید و موهای فِر و پرپشتدختری هم سن و سال بنیتا داشت آدامس می

 .ماهور شادمان -

 .ام کرد که با لبخندی کج جواب دادمماهور چشمکی حواله

 .در آخر نوبت به سایان رسید
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 .و سایان محمدی -

 .ام کردی صورتسایان تا نگاهش کردم، لبخندی حواله

*** 

 «دانای کل»

 

هایش را بگیرد و در طرفی دیگر آراز بعد از پایان معارفه کیارا منتظر بود تا جواب سوال

که همین امشب جریان را برای کیارا بازگو کند جز این ایکه نگران تیم حریف بود، چاره

 .نداشت

شان کمی تعلل کافی بود تا زودتر وارد عملیات شوند. عملیاتی که مشخص نبود چه برای

 .در کمین داشت

 

*** 

 «راژان»

 بهتر نیست اصل مطلب رو بیان کنی؟ -

شار بیرون داد و از جا اش را با فآراز نگاهی به راژان و سپس کیارا کرد. نفس حبس شده

 .بلند شد

 :شد، گفتطور که از پذیرایی خارج میهمان

 .دنبالم بیا کیارا -

 .نگاهی به سایان و اهالی کردم از جا بلند شدم و به ناچار دنبال آراز رفتم

 .روی دری نسبتاً بزرگ قرار گرفتیمبعد کمی راه رفتن روبه

پشت سرش داخل شدم که در خودکار بسته شد و آراز در رو با کلید باز کرد و وارد شد. 

بالفاصله هجوم نوری عظیم به داخل محوطه صورت گرفت که مجبور شدم از شدت 

 .هام رو ببندمروشنایی، چشم

ین هایی رو به پایرومون پلههام به فضا عادت کنه. روبهکمی بعد، چندبار پلک زدم تا چشم
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پناه حرکت کردم. دوباره به چون کودکی بی ها رو طی کرد. پشت سرشبود که آراز اون

 .تر از قبلی بودیک در رسیدیم؛ اما کوچک

در سکوت در رو با کلید باز کرد که باز شدن همانا و هجوم گرما و بوی تند هم همانا. 

 :قدمی به عقب تلو خوردم و گفتم

 جا دیگه کجاست؟این -

 :اما آراز جواب نداد و گفت

 .بیا داخل -

 .رد اتاقک شدو خودش وا

. گرما در من نفوذ کرد، طوری که پوست نفسی خارج کردم و من هم به داخل اتاقک رفتم

 :کشیدم که آراز گفتام به سوزش افتاد و نفس تنگی گرفتم با دهان نفس میبدن

 .بهتره با دماغت تنفس کنی و اِال خیلی زود از پا درمیای کیارا -

ه اون بوی تند به مشامم خورد و باعث خارش و سوزش اختیار دهنم بسته شد که دوباربی

 .ام کردی گونههام رو روانههام شد و اشکگلو و چشم

 :با صدایی گرفته گفتم

 جور جایی هست؟جا دیگه چهاین -

 .توجهی کردآراز پشت میزی که وسط اتاقک بود نشست و باز هم به سوالم بی

 .بیا بشین تا بهت بگم -

دم به دیوار تا برم سمت میز که دستم در مایع لزجی فرو رفت. چندشم دستم رو تکیه دا

 :ی آراز بلند شدهام رو پس زدم که صدای خندهشد و زودی دست

 .ای سر خودت نیاوردیبیا بشین دختر تا بالی دیگه -

دادم، بعد آراز خیلی معمولی رفتار به آراز نگاه کردم. من داشتم تو این محوطه جون می

 ؟کردمی

دستم رو نزدیک دماغم آوردم که متوجه اون بوی تند شدم. پس این بوی گند و 
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 !ناخوشایند از این دیوارهاست

ای کوچک و بدون ام مچاله شد. تازه متوجه اتاقک شدم. محوطههام توهم رفت و قیافهاخم

و  بودشدن پر هایی که موجب روشنایی اتاقک میای؛ اما از نورافشانهیچ دریچه یا پنجره

دیوارهایی کرمی رنگ و کثیف و با میزی چهارگوش و چند صندلی. تمام اتاقک همین بود. 

 .هامزمان شروع کردم به پاک کردن دستروی آراز نشستم و همرفتم پشت میز و روبه

 :صدای آراز اومد

اومد توی این اتاقک ممکن ای میدونی اگه غیر از تو و افراد این عمارت کس دیگهمی -

 بود چه اتفاقی بیوفته؟

 :سوالی نگاهش کردم که گفت

 .ممکن بود به یک مشت خاکستر تبدیل بشه -

 .هینی از تعجب و ترس کشیدم

 گید، یعنی چی؟اینی که می -

 :نگاهی به سرتاسر اتاقک انداخت و گفت

تمام دیوارهای این اتاقک رو با سیر کوبیده شده و مایع مقدس پوشوندیم که ترکیب این  -

کنی و دو باعث گرما و بویی شده که واست آزار دهنده است؛ اما خب به مرور عادت می

 .دیگه برات اذیت کننده نیست

 .طور یک نوع عایق هست در برابر بیگانگانهمین

های هاش بودم. عمیق نگاهم کرد. طوری که گفتم تا یاختهی حرفگیج منتظر ادامه

 .گیراییم رو هم پیش رفته

 :جدی گفت

که  خوامهایی که قراره بهت بزنم ممکنه واست غیرقابل باور باشه؛ اما ازت میکیارا حرف -

 خونسردی خودت رو حفظ کنی و به تک تک کلمات توجه کنی باشه؟

 :سرم رو به تایید حرفش تکون دادم و مشتاق نگاهش کردم.گلوش رو صاف کرد و گفت



 

 

 
14 

 انجمن رمانیک کاربر آلباتروس | رمان کیارا

 
فتم عایق حفاظتی که در این اتاق هست طور که گبهتره از همین اتاق شروع کنم. همون -

کنه تا هر کسی وارد این اتاق نشه؛ مگر افرادی که از نظر جسمی و چون سدی عمل می

 .روحی قدرت باالیی داشته باشن

. خواست بفهمه من لپ کالم رو گرفتم یا نهسکوت کرد و دوباره به من خیره شد.گویا می

 :و روی میز خم شدم و گفتم هام رو توی هم کشیدمبرای همین هم اخم

 خوای بگی که من از قدرت بدنی و روحی باالیی برخوردار هستم؟می -

 .درسته، قدرتی باال و فرا انسانی -

 :زده با دهانی باز نگاهش کردم که ادامه دادمتعجب و حیرت

 . ...گم نیروی فرا انسانی، یعنی تو یک انسان معمولی نیستی و یا شاید هموقتی می -

 :قرار گفتمدوباره حرفش رو نیمه تموم گذاشت که بی

 من چی؟ -

 :دو دل نگاهم کرد، اما وقتی اشتیاق و انتظار نگاهم رو دید گفت

 .تو انسان نباشی -

ی خودم مرور کردم. تازه متوجه شدم هاش رو واسهدوبار پشت سرهم پلک زدم حرف

 .منظورش چیه

 .م کرد و در نهایت خندم به قهقهه تبدیل شدشوک عصبی بهم وارد شد که به خنده وادار

 :هام گفتمبین خنده

 .گی؟ من انسان نیستم؟! بس کن باباها چیه که میوای آراز. این -

 :هایی عصبی آراز؛ اما کوتاه نیومد و گفتو دوباره خنده، خنده

ی یهاام قطع شد و خشمگین شدم از شنیدن حرفولی من کامالً جدی گفتم کیارا. خنده -

 .ای بیش نبودکه برام افسانه

 :غریدم

 زنم، آره؟هستم که در عصر خواب و خیال پرسه می پس البد یک خوناشام -
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 هام موافقه؟سکوتش ترسی به دلم راه داد. این یعنی باحرف

 :دونستم سکوتش رو مبنی بر چه چیزی بذارم برای همین هم گفتمنمی

 .چیه؟ ساکت شدی آراز خان -

هاش رو توی هم گره زده بود و روی میز گذاشته بود درحالی که پنجهخشک و سرد 

 :گفت

 .چون خودت حقیقت رو به زبون آوردی -

ام حبس شد. با ضرب بلند شدم که ای خون به مغزم نرسید و نفس در سینهبرای لحظه

صندلی افتاد زمین و از برخوردش با زمین صدای بدی ایجاد شد و صداش توی اتاقک اکو 

 .شد

 :با دادی که کشیدم راه تنفسم باز شد

 این پرت و پالها چیه که میگی؟ -

 هات رو باور کنم آراز شایان؟توقع داری حرف

 :هاش رو محکم روی میز کوبید و داد زداون هم متقابالً از جا بلند شد و دست

ها کنی اونمینه؛ اما توقع دارم ناپدید شدن پدر و خانم هانس رو باور کنی. نکنه خیال  -

 است؟ هم یک نقشه

هاش هاش شده بودم. مردمک چشمشدم، آخه محو چشمهاش رو خیلی متوجه نمیحرف

 .ترین حالت خودشون رسیده بودن و به یک خط تبدیل شده بودنبه باریک

قدر برام آشنا بود. یک جایی این نگاه مرموز و بسی هولناک رو دیده بودم، این نگاه چه

 ولی کجا؟

کمی که به مغزم فشار آوردم، تازه متوجه شدم و یادم اومد. آره اون مردهای وحشی هم 

هایی که توی رویای بیداریم دیده بودم و یقین داشتم همین نگاه رو داشتن. درست همون

 .گردهکه ناپدیدشدن پدرم و مامان هانس به اونا برمی
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از به حالت قبلیش برگشته هام رو محکم روی هم بستم و سپس بازشون کردم. آرچشم

آور نبودن و ترسی رو بهم دیگه طوفانی و وهم های خاکستریهاش، اون تیلهبود و چشم

 .کردنتزریق نمی

 :اش نشست و گفتآراز روی صندلی

 .هام هنوز تموم نشدهبشین، حرف -

 .افتادم و به میز خیره شدم که خودم بخوام، روی صندلی کناریبدون این

 :لب زدم

 چه بالیی سرشون اومده؟ -

 .کنهها جاشون امنه و خطری تهدیدشون نمیفعالً اون -

 زنی؟قدر مطمئن حرف میاز کجا این -

ها ها نیست. بلکه قصد اونحریف قصدش از ربودن الوان و خانم هانس مرگ اون -

 .هاست؛ یعنی تو و بقیه، تا این بازی کثیف رو به آخر برسونهرسیدن به برگ برنده

 .اخمی کردم

 منظورت از بقیه کیا هستن؟ -

 .اوگان و اناگ و بنیتا -

 چرا؟ -

ام پریده و حالم زاره. چون واقعاً افت فشار داشتم دونستم اآلن رنگنگران نگاهم کرد. می

 :و سرگیجه امونم رو بریده بود که آراز گفت

 .به نظرم واسه امروز کافیه. باقیش بمونه واسه بعد -

 :رار کردملجوجانه اص

 .هات دارمخوام بدونم تا آخرش رو، هرچند هنوز هم کمی شک به حرفنه، می -

 :ای به داخل موهاش کشید و گفتاش رو آه مانند بیرون داد و پنجهنفس

، بنیتا و اوگان و برادرش یک دورگه هستین. یعنی نیمی از باشه هرجور مایلی. تو -
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. این امر باعث شده شماها در عالم بشریت خاص مآشاوجودتون انسانه و نیمی دیگه خون

 و ناب باشید. طوری که اوگان حس بویایی عالی داشته باشه و اناگ حس شنوایی خارق

تونه افراد رو جذب خودش کنه. عالوه بر این های نافذی که داره میالعاده و بنیتا با چشم

 .ه رو خیلی شفاف ببینهتونه ریزترین نقطاش هم غیر معمولیه و میدید بینایی

تونستم چشم ازش بردارم! الحق که این دفعه با دیدنش ماتم زد و نمیپس بگو چرا یک

 .خوردویژگی بهش می

 :از فکر کردن درموردش خارج شدم و گفتم

 منظورت از دورگه بودن چیه؟ -

 ممکنه برگرده به ماهیت پدر و مادرمون؟

کردم که جوابم منفی باشه؛ اما زهی و دعا دعا می ش پرسیدمبا ترس و لرز این سوال رو از

 .خیال باطل

آشامی بود که برخالف قانون درسته دختر. پدرت، کیارا یک انسان نبوده. اون خون -

شه که تو دورگه باشی. هرچند که من شه و همین موجب میطبیعت عاشق یک آدمیزاد می

اون دل داده بود و صاحب دلش رو  در این مورد خطای پدرت رو بارها گوشزد کردم؛ ولی

 .کرد و وقتی که تو سه سالت بود، ارشدها مادرت رو به قتل رسوندنطلب می

 :هام سوت کشید و صداش نامفهوم شد گفتمگوش

 چی؟ چی گفتی؟ -

گفتم که مادرت رو کشتن، چون به این باور داشتن که ازدواج انسان و ومپایر اشتباه  -

ها به تو الوان تو رو از همه مخفی کرد تا مبادا دست اون محض هست. بعد قتل مادرت

 .برسه

 .شدکرد و مدام خشک میکرد و گلوم درد میام میداشت خفه بغض

 :قطره اشکی از چشم چپم چکید و ناباور گفتم

 مادر من رو کشتن؟ -
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 :ناباور بهش چشم دوخته بودم. حس کردم که آراز جا خورد، پرسید

 .نگفته بود؟ متاسفم فکر کردم الاقل این موضوع رو دیگه بهت گفته باشهمگه الوان بهت  -

 :هام گرفتم و گفتمسرم رو بین دست

 .وقت درمورده قتل حرفی نزده بودبهم گفتن مادرم سر زایمان من مرده. اون هیچ -

 :زنه غر زدآراز طوری که با خودش داره حرف می

 ن بگم؟آخه مرد حسابی نگه داشتی همه چیز رو م -

 :با نفرت گفتم

 ارشدها کیا هستن؟ -

 .کیارا دخترم -

 :با بغض داد زدم

 ارشدها کیا هستن؟ قاتل مادرم کیه؟ -

گم ولی داستانش خیلی طوالنیه، خیلی خب، دختر آروم باش، همه چیز رو بهت می -

 تونی؟می

 :ای متحرک لب زدمکه نگاهش کنم، چون مردهبدون این

 .شنوممی -

 :و گفت آهی کشید

کنن، درحالی که ها ازشون تو افسانه و خیال یاد میخوام برات از کسانی بگم که آدممی -

 .شون به خاطره یک واقعیت تبعید شدن و از یادها فراموشهمه

 ها و ومپایرها روی زمین درکنارها پیش، شاید باید بگم چندین قرن پیش انسانخیلی وقت

وارد کنن؛ اما همیشه هستن افرادی که بخوان  من آسیبی به کهیناکردن. بیهم زندگی می

ده به دختری آدمیزاد آرامش رو از بین ببرن. در این بین مردی از تبار ومپایرها دل می

کنه و نما خ**ی**ا**ن**ت میکه دختره به مرد انسانهمه چیز خوب پیش رفت تا این

همشون ها نیست و شق در گروی انسانرسه که چیزی به اسم عاون مرد به این باور می
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خیانتکار هستن. برای همین هم شروع کرد به انتقام و رفتاری رو انجام داد که با حیوانات 

ها. همین شون و نوشیدن خون اوندادن. یعنی زنده زنده تیکه پاره کردنبیمار انجام می

فانه شده بود الگویی شه این دو گروه از هم فاصله بگیرن؛ چون اون مرد متاسباعث می

ن از شدای میهای کشته شده که پس از مرگشون زندهبرای چندین نفر و به مراتب انسان

شد ها میشدن؛ اما ویروسی که موجب عطش اونها زنده مین آشام مرده. اونجنس خو

های هم نوع خودشون، برای همین هم ارشدها قانونی رو وضع کردن عطش نوشیدن خون

 .انون طبیعت و طبق این قانون ومپایرها همه کوچ کردن به سرزمینی در زیر زمینبا نام ق

ها روی زمین اقامت کردن، البته به جز چند طور شد که تنها انسانمحل اقامت ومپایرها این

 .ها جفتگیری کردن و چندین دورگه رو به دنیا آوردننفر ومپایر که در این بین با انسان

 :هام رو روی هم بستم و اون ادامه داددوقلوها و الوان. چشممادر بنیتا و پدر 

شن و مادرت و و مونه و ارشدها متوجه این موضوع میمتاسفانه ماه پشت ابر پنهون نمی -

کشن و در عوض ومپایرهای خودشون رو به چنگ میارن که دوقلوها و پدر بنیتا رو می

ط ها رو ربوده. به شربرسن تیم حریف اونکه ومپایرها به دست ارشدها متاسفانه قبل این

های به دست آوردن شما که چراش رو خودمون هم موندیم. بدنم به لرزه دراومده بود. لب

ی خوام چیزشنیدم نا نداشتم بگم بسه، دیگه نمیخوردن؛ اما من چیزی نمیآراز تکون می

 .بشنوم

 .از جام بلند شدم که سیاهی من رو در برگرفت و سیاهی محض

 .رو ظاهر شدهام رو باز کردم که یک جفت چشم روبهبا حس سنگینی نگاهی چشم

هینی از ترس کشیدم که خودش رو کنار داد، راژان بود به تاج تخت تکیه زدم و راژان رو 

 .از نظر گذروندم

 کنی؟کار میجا چیاین -

 :پوزخندی زد و جواب داد
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 .منتظر بودم تا به هوش بیای، شاهتوت -

 .ی آخرش رو با لحنی مرموز گفتکلمه

 .ام شدآب دهنم رو قورت دادم و خواستم از تخت پایین بیام که بازوم رو چنگ زد و مانع

 :متعجب بهش چشم دوختم که کنارم روی تخت نشسته بود، غرید

 .خودی باالسرت منتظر نبودم که االن نشنیده بخوای بریاز دیشب بی -

 :سرش رو خم کرد و گفت

 .هایی هست که خودم شخصاً باید به عرضت برسونمیه ناگفته -

 :با صدایی لرزون گفتم

 چی؟ -

 .دوباره یک پوزخند مرموز دیگه جوابم شد

 .از روی تخت بلند شد و فاصله گرفت

 :چند قدمی راه رفت و گفت

 ومطمئناً آراز بهت نگفته، برای همین هم خیلی مشتاق هستم که اولین نفری باشم که این -

 .بهت میگه، شاهتوتم

 :هاش کشید و گفتهاش برقی زدن و زبون روی لبی وهم آور. چشمخندید. یک خنده

 دونی که ما چی هستیم؟ نه؟البد می -

 .آب دهنم رو دوباره و دوباره صدادار قورت دادم

هاش فقط ام بود؛ اما درحال حاضر سکوت بهترین کار بود، چون اآلن از چشمتشنه

 .باریدبدجنسی می

 :خودش جواب خودش رو داد

 .، یک ساعت الکی که توی زیر زمین نبودیندونیمعلومه که می -

 :ی روی تخت و چنگ زدم گفتقدمی سمتم اومد که مالفه

 های گرم و داغ آدمیزادها؟دونی که ومپایرها عاشق خونن؟ خوناین هم می -
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ت سکسکه افتادم. تازه متوجه موقعیپروا و با گستاخی تمام گفته بود به از حرفی که بی

 !شدم. یعنی تمامی افراد این عمارت به خصوص من ومپایر هستیم؟

 :هایی پر گفتموحشت تمام وجودم رو بلعید. با بغض و چشم

 .برو بیرون -

 .خندید

 خوای درمورد خود جدیدت بدونی؟نه شاهتوت، هنوز زوده، نمی -

 :هام رو بستم و داد زدمچشم

 .ونبرو بیر -

 :به سمتم خیز برداشت و گفت

ها جایی رو عاشق ترس نگاهتون هستم. آره باید بترسین، به زودی دیگه این چشم -

 .دونی زمانش کیه؟ دیر نیست، خیلی زودنمیبینه. می

 :ام توهم رفت ادامه دادام از ترس درنیومد؛ اما قیافهجیک

 خوری و ومپایر بودنهیچ دردی نمی وقتی که آراز بفهمه اشتباه کرده، بفهمه که تو به -

اش. کنم واسهپدرت دلیل بر دورگه بودن تو نیست، آخ امان از اون روز لحظه شماری می

 .رسمخودم به خدمت شما می

زد واسه خودش. لرزید و قلبم بندری میکردم، بدنم میهایی گرد نگاهش میبا چشم

 .نیشخندی زد و دور شد

 .م و فوری نشستمنفس حبس شدم رو آزاد کرد

 :گفت

شه یه عضو . تغییراتی که باعث میکنه به تغییراتبه سن بلوغ که برسی بدنت شروع می -

ی هاگم. ومپایرها تواناییهای حقیر نمیجدید از بدنت آشکار بشه، این رو واسه شما آدم

فتم، گیخیلی باالیی دارن؛ اما به خاطره شما مجبور شدن مخفی بمونن. بگذریم، داشتم م

تر از اون چیزی هستی که فکرش رو دونی چیه؟ معلومه که نه آخه تو خنگاون عضو می
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 .کنممی

هاش عصبی شدم؛ ولی فقط تونستم حرص بخورم چون کی جرئت داشت در برابر از حرف

 این وحشی حرفی بزنه؟

کار یخواد چهاش بود نگاهم کرد. باز میقدمی عقب رفت. با پوزخندی مرموز که رو لب

 کنه؟

باره به جلو خم شد و از دو طرف پهلوهاش قسمتی آرنج مانند بیرون اومد و سپس به یک

ات خارج بدنت صاف شد. درست مثال دستی که طرف داخل بدن خم کرده باشی و آرنج

هات تمام دست به نمایش داده بشه. اون بال داشت، باشه و بعد با صاف کردن دست

 .ای مخفیش رو داشتنههایی که حکم دستبال

هایی سر هر بال شش استخون انگشت مانند بود که پوستی نازک در برگرفته بود. انگشت

 .دراز و باریک

 داشتم مردمکزدم ولی کو اکسیژنی برای بلعیدن؟ چشم از راژان برنمینفس نفس می

ای ز لبهای نیشش بزرگتر از حد معمول بود. طوری که اهاش خطی شده بودن و دندونتیله

فت؛ رام به کبودی میاش هم بیرون زده بود. احساس خفگی داشتم و حتماً که رنگبسته

اما اون نه تنها اعتنا نکرد بلکه سمتم حمله ور شد و بهم شوک وارد شد، جیغ زدم و تونستم 

رحمانه سمتم اومد و فشاری به گردنم وارد کرد که روی خیز بردارم به عقب؛ اما اون بی

 .هام دوباره پر شده بودادم. چشمتخت افت

 .رنگ راژان سرخ بود و وحشت آور شده بود

 .هاش رو سمتم آورد که شروع کردم به تقال کردندر همین بین بال

که خودم چی هستم، برام سخت بود که راژان ترسیدم. هنوز درک اینها میمن از اون بال

 .برداون از ترس و ضعف من لذت می ام داد؛ اما انگاراش رو نشوننامردانه خوی اصلی

 .هام گوش خراش شده بودنجیغ
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 .کمک، ولم کن. کمک، یکی بیاد کمک -

شد که در با ضرب باز شد و محکم به دیوار اصابت کرد و ام مانع از حرف زدن میهق هق

 :بالفاصله صدای داد آراز اومد

 کنی راژان؟کار میداری چی -

هاش گم شدن و جای خم شدن کمرش رو صاف کرد که آنی بال بار بهراژان بلند شد و این

 .راژان همون راژان قبلی شد

دفعه صدای خونسرد دیدم و یکهام تار مینما بود. به خاطر اشکاون یک حیوون انسان

 :راژان ناقوس شد

 .فهمیدچیه؟ باالخره که باید می -

 :صدای رادمان بلند شد، داد زد

 .زنیمش با هم حرف میبرو بیرون بعد درمورد -

 .اش رو چنگ زدمهام باال پرید و لباساز دادش شونه

 .صدای پوزخند راژان اومد

لرزیدم. برام مهم نبود رادمان هم یکیه مثل راژان. برام فقط آرامشی مهم ای میچون جوجه

 .شنیدمکردم. فقط صداها رو میبود که عجیب از این مرد دریافت می

 :آراز گفت

 .که ماهم بریم. رادمان وقتی که آروم شد بیاین پایین بهتره -

و کمی از خودش رادمان چیزی نگفت. صدای بسته شدن در اتاق اومد که رادمان من ر

 .هام رو که صورتم رو خیس کرده بودن پاک کردفاصله داد. اشک

 :گفت

 بهتری؟ -

 .فقط سرم رو به نشانه تایید تکون دادم که در جواب

 :ون زد و گفتلبخندی مهرب
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کنی؛ ولی این رو هم بدون دونم اآلن پیش خودت چی فکر میکنم عزیزم، میدرک می -

که تو چه بخوای چه نخوای وارد این مهلکه شدی و اجباراً باید تا تهش بری. راهی طوالنی و 

 .پر فراز و نشیب

اخالق، لجباز و درمورد راژان هم بهتره که عادت کنی تا بوده همین بوده عصبی و گند 

 .سرتق؛ ولی این رو یادت باشه من همیشه هوای تو رو دارم

هاش آرامشی به وجودم تزریق هاش هویدا بود. از حرفنگاهش کردم. مهربونی از چشم

 :وار گفتم شد که ناخداگاه لبخندی زدم و زمزمه

 .ممنون -

 :هاش رو روی هم بست و جوابم رو با لبخند داد و گفتچشم

 .بهتری بریم پایین منتظرناگه  -

 :آشفته شدم. گویا رادمان متوجه ترسم شد که گفت

 .من هستم کیارا -

ها سرازیر شدیم. به نفسی عمیق کشیدم و بلند شدم. با هم از اتاق خارج شدیم و از پله

ها رو دیدم همگی دورهم جمع بودن به جزء راژان که البته چه بهتر، سالن که رسیدیم بچه

 .وان پریشی رپسره

ی خودم رو باهاش حفظ کنم. معلوم نیست چه خطراتی داشته از همین اآلن باید فاصله

 .باشه

 .ای نشستروی مبلی نشستم و رادمان کنار آراز روی مبل تک نفره

 :های همه روی من بود که گفتمچشم

 .من خوبم نگران نباشین -

 :و گفتبنیتا پوفی کشید 

 .کشیدی گفتم حاال حاالها باید میت جابه جا کنیمواال با اون جیغی که تو  -

 :ساغر پوزخندی زد و گفت
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 .عزیزم قراره اتفاقات بدتری هم بیوفته، کیارا مجبوره که خوب باشه -

 .پشت چشمی واسش نازک کردم

 :آراز با اخم و جدیت گفت

یم. کنتر عملیات رو شروع کافیه، ما اآلنش هم خیلی دیر کردیم. پس باید هرچه سریع -

 :اوگان سرش رو به پشتی مبل تکیه داد و خیره به سقف گفت

 .هوف باالخره انتظار تموم شد. خدایا شکرت -

 :آراز نگاهش رو از اوگان گرفت و رو به رادمان گفت

 .برو به راژان بگو بیاد. باید در حضور همگی نکاتی رو یادآور بشم -

از جمع جدا شد. چندی بعد همراه با راژان  رادمان سرش رو به تایید تکون داد و بلند شد و

تفاوتیش انگار نه انگار داشت ام گرفت از بیکه خونسرد بود بهمون ملحق شدن. حرص

 .نداره ی... . هوف، بیخیال ارزشی، پسرهداد، پسرهسکتم می

 :آراز نفسی تازه کرد و گفت

اره مرور بشه تا درصد خوام دوبگم رو همتون بدونید؛ اما میشاید چیزهایی که می -

ها در اسارت تیم حریفه و ما طور که گفته بودم والدین بچهخطاهاتون کمتر بشه. همون

ها بایستی از شما هم مراقبت کنیم. چون هدف تیم مقابل اینه که با عالوه بر پیدا کردن اون

ونید با تخرین روزی هست که میطعمه قرار دادن اسرا شما رو به دام بندازن. امروز آ

 .داریمآسودگی تمام سر روی بالشت بذارید، چون از فردا اولین قدم سمت هدف رو برمی

 :سایان پرسید

 یعنی فردا راه میوفتیم؟ -

 :آراز

 .ها رو گرفتمشین. خودم بلیطآره، فردا همگیتون از کشور خارج می -

 اناگ: تو قرار نیست بیای؟

 :آراز جواب داد



 

 

 
26 

 انجمن رمانیک کاربر آلباتروس | رمان کیارا

 
 .از عمارت مراقبت کنه نه، باید کسی باشه که -

 مقصد کجاست؟ -

 :به جای آراز رادمان جواب داد

 .آمریکا، شهر ترموند -

 :ام نخورده بود و غریبه بود. بیخیال شونه باال انداختم و گفتمتا به حال اسمش به گوش

 .خوام قدم بزنمای نیست میکنه. اگه حرف دیگهمن کمی سرم درد می -

 :آراز جواب داد

 .نیست. فقط از عمارت خارج نشیمشکلی  -

 .هه بفرما زندانی نبودیم که به حمدهلل این هم شدیم

سری به نشانه تایید تکون دادم و از جا بلند شدم. خواستم برم که باقی دخترها البته به جز 

 .ام اومدنساغر دنبال

روم لذت ی سرسبز روبهاز این همراهی خوشحال شدم. با هم به حیاط رفتیم و من از منظره

 .بردم

ی درخت تکیه زدم و دخترها هم ی چند درختی که کنار هم بودن نشستیم. به تنهزیر سایه

 .کنارم نشستن

 :بنیتا مشتاق گفت

 .قدر حرف از ماموریت شد که نشد بیشتر با هم آشنا بشیماین -

 :سایان لبخندی زد و گفت

 .آره حق با تو هست، من هم از این وضعیت خسته شدم -

 .زدمبایستی حرف می می مضطرب بودم و برای آروم شدنک

 :رو به بنیتا گفتم

 دونستی ماهیتت چیه؟جا درآوردی؟ از اول هم میتو چطوری سر از این -

 .ماهور که دست به سینه تکیه داده بود و پاهاش رو دراز کرده بود و روی هم انداخته بود
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 :پوزخندی زد و گفت

 .رش بشهاین؟ مارو کشت تا باو -

 :بنیتا

دفعه متوجه کنی، بعد یکهای عادی زندگی خب به من حق بدین. پونزده سال مثل آدم -

بشی از پشت کمرت یک چیزهایی داره درمیاد. توقع نداشتی که آروم و خونسرد برخورد 

 کنم؟

 :متعجب پرسیدم

 خوای بگی که االن بال داری؟می -

تونم پرواز کنم فقط درحد یه پرش بزرگ؛ ولی میرهایی، آخه کامل رشد نکرده. نیه جو -

 .تونناون دوقلوها اوگان و اناگ اون المصبا می

 :های راژان گفتمهینی کشیدم و با یادآوری بال

 .اما خیلی چندشه -

 :سایان خندید

 .کنی، ولی من که هنوز، آه هیچ تغییری نکردمبهشون عادت می -

 .ابروهای همشون از حیرت باال پرید

 :سایان گفت

 طور ممکنه؟چه_

 :ام کشید و گفتماهور خودش رو سمت

 .اش رو داشته باشیبعد بلوغ الاقل باید عالئم -

هاش هم گفت من دورگه نیستم. با مرور حرفکه میهای راژان افتادم. اینیاد حرف

 خوشحال شدم و هم ناراحت. یعنی ممکنه من دورگه نباشم؟
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 :ون آوردمآهی کشیدم و فکرم رو به زب

 کنید؟ممکنه من اونی نباشم که فکرش رو می -

ه شدی. زیر زمین رو کطور باشه تو اآلن باید به کوهی از خاکستر تبدیل میماهور: اگه این

 یادت نرفته؟

حق با اون بود به فکر فرو رفتم. پس چرا من اون عضالت چندش اضافی رو 

 :نداشتم؟بیخیال این افکار شدم و گفتم

 جا چیه؟ی ما اینکه وظیفهشه درمورد خودتون بگید؟ اینا میهبچه -

ها رو داریم و ی حفاظت از شما دورگهسایان: من و ماهور و ساغر با رادمان و راژان وظیفه

تونه به ما کمک کنه. آخه قراره توی این راهی که در پیش داریم نیروهای درونی شما می

 .حریف رو شکست بدیم

 .ط چیه پس؟ نه توانایی پرواز کردن رو دارم و نه هیچ ویژگی خاصینقش من این وس -

 :نگاهی بینشون ردوبدل شد که بنیتا دست رو دستم گذاشت و با لبخندی گفت

شباهت به پوزخند نبود زدم و آهی شاید باید به زمان بسپریش. لبخندی کج که بی -

 شه؟می ی درخت تکیه دادم. آخر این راه چیکشیدم. سرم رو به تنه

بعد شام هرکسی وارد اتاق خودش شد و من هم تو همون اتاقی که قبالً بودم. هرچند هنوز 

ی راژان پیدا بشه، واسه همین هم در رو قفل کردم و هم ترس داشتم که مبادا سروکله

کردم. یک نوع های شب به ارشدها و مرگ مادرم فکر میام دراز کشیدم. تا نیمهروی تخت

 .شدون داشتم؛ اما باز با فکر به بابا کمی نظرم درمورد ومپایرها عوض میحس نفرت بهش

 .گری نداشتن. درست مثل باباجونمشون خوی وحشیهمه

کرده اگه من ها رو زد. البد خیال میاش برام اون حرفآه، پس بگو چرا بابا توی نامه

داره من محاله بیخیال کشم. هه خنده بفهمم اون یک ومپایر خوناشامه، خودم رو کنار می

 .پدری بشم که هم برام مادر بود و هم پدر. چه بسا حکم رفیق رو هم برام داشت

به پهلو چرخیدم و کم کم خواب من رو احاطه کرد. صبح همه تو تکاپو بودن و من در این 
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ی ام رو بردارم. به گفتهمون رفتم تا لباس و وسایل ضروریبین همراه با رادمان به خونه

راز معلوم نیست کی این بازی مسخره تموم بشه و من بایستی در تمام این مدت داخل آ

ی ها باشم. به زبون دیگه حاال حاالها قرار نیست به خونهاون عمارت و به همراه بچه

 .خودمون بیام

 .شون داخل یک چمدون با رادمان به عمارت برگشتیمهام و چپوندنبا برداشتن وسایل

 .بود که آراز سفارشات الزم رو به ما کرد و ما هم ازش خداحافظی کردیم های ظهرنزدیک

قدر کارها زود پیش رفت که وقتی به خودم اومدم داخل هواپیما کنار ماهور لب پنجره اون

 .نشسته بودم

تکیه  اشماهور هندزفری به گوش داشت و چشم بسته و دست به سینه به پشتی صندلی

کردم که رفته رفته کوچیک و ها رو تماشا میی هواپیما منظرهرهداده بود؛ اما من از پنج

 .شدنتر میکوچیک

 .طوری که نم نمک زیر ابرها ناپدید شدن

 .مدتی بعد هواپیما اعالم فرود کرد و ما هم حاضر شدیم

 جا باشیم و فردا به ترموند بریم. در تمامروز رو اونبعد تحویل وسایل به هتلی رفتیم تا اون

اش به فکر بابا و مامان هانس بودم و اتفاقاتی که قرار بود رخ بده. آقایون مدت همه این

 :ها توی یک اتاق و این فکر رادمان بود که گفتتوی یک اتاق مستقر شدن و خانوم

ن موبهتره دسته جمعی باشیم، چون احتیاط شرط عقله و هر آن ممکنه حریف در کمین -

 .باشه

 .بودیم که تا وقت شام خواب بودیم قدر خسته و کوفتهاون

تونستم ولی گویا لمس شده بودم که نمیبا سر و صداهای عجیبی از خواب پریدم؛ 

 .ریزترین حرکتی انجام بدم. اتاق تاریک بود و از پشت در بسته سروصدا میومد

 .دام چیزی بیرون نیومدهان باز کردم تا حرفی بزنم ولی جز صداهایی نا مفهوم از حنجره

تونستم باره باز شد کسی به داخل اومد و به خاطره تاریکی اتاق نمیدر اتاق به یک



 

 

 
30 

 انجمن رمانیک کاربر آلباتروس | رمان کیارا

 
 .اش حدس زدم رادمان باشهاش رو تشخیص بدم؛ اما از هیکلچهره

 :دوباره سعی کردم صدام رو بیرون بدم که باز هم تنها تونستم بگم

 .اووم، اوووم -

چرخه وقتی دیدم در سکوت داره توی اتاق میگفتم تا شاید متوجه من بشه؛ اما دار میکش

 .روی من ایستاد، حدس زدم راژان باشهو در نهایت روبه

ه . باش رو باال آورد و من رو نشونه بردترس برم داشت. پس دخترا کجان؟ انگشت اشاره

 .باره سمتم خیز برداشت که جیغی کشیدم و نیم خیز شدمیک

ها دورم جمع شدن و رادمان م که دیدم همه بچهام سوخت. چشم باز کردیک طرف صورت

 .کنارم روی تخت نشسته و نگران به من زل زده

ام کرد چند جرعه ام ریخت و کمکتمام تنم خیس ع*ر*ق بود. رادمان لیوان آبی واسه

 .بنوشم

 :گفت

 .کابوس دیدی، آروم باش عزیزم -

کرد. داشت من رو نگاه میتفاوت حالم که جا اومد زیرچشمی به راژان نگاه کردم. بی

 .عجب کابوسی بود که فرقی نه چندان زیاد با بیداریم نداشت

 .ام و عرقم رو با پشت آستین خشک کردمدست بردم روی پیشونی

 .تر اومدرادمان لیوان آب رو به اناگ و سایان داد و نزدیک

 اآلن بهتری کیارا جون؟ -

 .ام خوش نبود و هنوز لرز داشتملسرم رو به تایید تکون دادم؛ ولی در واقع حا

 خواسته پیامی روگفت اون تنها یک کابوس نبوده و درواقع میام بهم مییک جورایی حس

 .بهت برسونه

 :ها چرخوندم و به تاج تخت تکیه زدم و گفتمنگاهم رو سرسری بین بچه

 .هامن خوبم بچه -
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 :و رو به رادمان کردم و گفتم

 .زدم تو اون کابوسه تو نبودی حاالحاالها بایستی دست و پا میباز هم ممنونم ازت. اگ -

 :مهربون گفت

حتماً به خاطره فشارهای عصبی که بهت وارد شده این کابوس رو دیدی، دیگه نگران  -

 .نباش. ما همه کنار هم هستیم

ا بگم این بچه بازی نیست؛ اما آراز تاکید داشت که حتماً باید این رو هم راژان: د من می

 .خودمون بیاریم

گی اسم داره و اسمش هم کیاراست، گفتم بدونی. بهتره تو هم به این رادمان: اینی که می

 .است باور برسی که حق با آراز بوده و کیارا اآلن عضوی از این خانواده

راژان پوزخند پر تمسخری زد و از اتاق خارج شد. اصالً برام مهم نبود. تنها به حمایتی که 

تونم بهش کردم. عجیب این کارش به دلم نشست. حس کردم مین کرد فکر میرادما

 .تکیه کنم، درست مثل بابا

 .اوگان: حاال که حالت خوبه بهتره بریم پایین و یه غذای مفصل بزنیم

همگی موافقت کردن و به حیاط هتل که در تاریکی شب با انواع و اقسام نورافشان تزیین 

کرد، رفتیم. چندین سرویس میز و صندلی داشت نشینی ایفا میدلشده بود و نمای جالب و 

 .جا نشسته بودکه ما پشت میزی نشستیم که از قبل راژان اون

ی خودش سفارشی داد و کمی بعد هرکس مشغول خوردن شد. تو تمام مدت هرکسی واسه

م؛ اما نگیر کداد یک لحظه سربلند کردم که اون شخص رو غافلسنگینی نگاهی آزارم می

 .در کمال تعجب چشم تو چشم ساغر شدم

 .کنه؟ انگاری ارث ننه باباش رو هاپولی کردموا این چرا همچین نگاه می

 .ام شدماش ندادم و دوباره مشغول شاممحلی به نفرت و غیض آشکار نگاه

 :بین شام رادمان گلوش و صاف کرد و گفت

د که بایهام گوش کنید. ما عالوه بر اینرفخوام خوب به حما فردا راه میوفتیم ازتون می -
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از شما محافظت کنیم، بایستی حواسمون هم به تهدیدهای تیم حریف هم باشه. پس ازتون 

 .خوام خودتون هم با ما همراهی کنیدمی

 گین چه جور جایی هست؟بنیتا: حاال این ترموندی که می

 : گفتکه نگاهش رو از ظرف غذاش سوق بده باالراژان بدون این

 .بینیصبر داشته باش خودت می -

 :بنیتا پنچر گفت

 .آخه کنجکاو شده بودم -

دیگه بحثی بینمون رد و بدل نشد و دوباره مشغول شام شدیم؛ اما من به کل اشتهام رو از 

دست داده بودم. برای همین هم از پشت میز بلند شدم و تصمیم گرفتم کمی پیاده روی 

 .کنم

 .گذشت که حس کردم کسی کنارم هستقدر چهدونم نمی

 .زدریزه ها ضربه میسر چرخوندم که اوگان رو کنارم دیدم. سرش پایین بود و به سنگ

 :در همون حال گفت

 چه حسی داری؟ -

 درمورده؟ -

 .همین دورگه بودن -

 :رو گفتمروبهابروهام و دادم باال و خیره به

 آهان، به نظرت چه حسی دارم؟ -

 :گفت جواببه جای 

خورد و ازش نفرت ام حالم از پدرم به هم میدونی من وقتی فهمیدم یک دورگهمی -

کردیم. درکمال داشتم. چون اگه اون نبود هم من و هم اناگ مثل آدمیزادها زندگی می

 :آسایش و راحتی؛ ولی، آهی کشید و سکوت کرد که گفتم
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 اآلن چی هنوز هم نفرت داری؟ -

 جا بودم؟به نظرت اینهه اگه داشتم  -

 :شونه باال انداختم و اون دوباره گفت

کشه و خبری هم از یک روز که اومده بودم خونه دیدم اناگ حالش بده و داره درد می -

خبری یک هفته طول کشید و نه پدری اومد و نه مادری. هرچی هم اهالی خونه نبود. این بی

هم اصرار داشت که به بیمارستان نره و  گرفتم بی فایده بود. اناگباهاشون تماس می

 .طور شد که کم کم حال خودم هم خراب شداین

یادمه هفده ساله بودیم، گفتم بفرما اناگ نه خودش رفت بیمارستان مارو هم اسیر بیماری 

واگیر دارش کرد. پهلوهام درد داشت و روزی نبود سرگیجه و حالت تهوع نداشته باشم. تا 

 .سراغ ما رو برد به عمارت که راژان اومداین

قدر من و اناگ کولی بازی درآوردیم و خودمون رو به وقتی آراز حقیقت رو گفت، هه چه

ام رو ها پوستگین؛ اما، اما وقتی بالزدیم که نه شماها دارین دروغ میدرو دیوار می

 .شکافتن و من برای اولین بار چنین چیزی رو دیدم تسلیم شدم

ر واسه اون موضوع درد کشیدم و به مدت دو سه روز بیهوش بودیم. وقتی قدبماند که چه

 .هم که بهوش اومدیم ناچار حقیقت غیرقابل درک رو قبول کردیم

 خوای بگی شماها نزدیک دو سه ساله تو اون عمارت هستین؟می -

اوهوم، اگه بهت بگم آراز حتی نذاشت ما یک بار هم از اون عمارت خارج بشیم دروغ  -

 .گفتم. حس یه زندانی رو داشتم که محکوم به حبس بودن

 :دست روی شونش گذاشتم و نرم فشردم و گفتم

جون عزیزهامون، مجبوریم برای من هم سخت هست؛ ولی چاره چیه؟ مجبوریم واسه  -

 .که پا تو این راه بذاریم

ها ه اتاقب خیره نگاهم کرد و لبخند محوی زد. راه رفته رو برگشتیم و با گفتن شب بخیر

 .رفتیم
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هم  ماهور طبق معمول هندزفری زده بود و سایان و بنیتا مشغول گپ و گفت بودن و ساغر

 .اش بودسرش تو گوشی

که بعد از ظهری خوابیده بودیم؛ ولی هنوز هم سمت تخت رفتم و روش دراز کشیدم با این

م گرم شد و دوباره به هام کم کها دهنم رو خسته کرده بودن. چشمخسته بودم و خمیازه

 .خبری کوچ کردم، خوابی پر از تهیدنیای بی

های ون ایرانی بود؛ اما روم چشم دوختم یک جورهایی شبیه ماشینمتعجب به ماشین روبه

 .ترتر و بزرگشیک

 :اوگان سوتی زد و یک پس کله نثار ماهور بیچاره کرد و گفت

 .نگفته بودی قراره سوار این هلو بشیم -

 :ر حرصی لگدی به ساق پای اوگان زد و غر زدماهو

 .دونستمچه میرادمان و راژان این رو صبحی آوردن. من  مرض داری؟ -

 :رادمان تک خندی زد و گفت

 .به جای کلکل سوار شین تا همین جا هم دیر کردیم -

 .رادمان سمت شاگرد نشست و راژان هم راننده شد

رد هام گپشت سر ساغر اناگ و سایان بودن. چشمها نشست، ساغر روی صندلی پشت اون

روی اناگ هم ماهور و بنیتا نشسته بود. تو ردیف آخر هم اوگان شون روبهشدن از دیدن

 .رفتبود که از بیکاری با گوشی ور می

زیادی از ساغر خوشم نمیومد که کنارش بشینم. واسه همین رفتم کنار اوگان که ردیفش 

 .سه تایی بود جای گرفتم

 :ی جلوی ماشین رو تنظیم کرد و طلبکار گفتراژان آینه

 همگی هستین؟ -

 .اناگ: آره داداش برو

ام حسابی سر رفت. نیم نگاهی به اوگان کردم که ای تو راه بودیم که حوصلهچند دقیقه
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 .چنان سرش توی گوشی بود. نزدیک شدم که متعجب سرباال آورد و من رو نگاه کردهم

 :دادم و گفتم حویللبخندی ژکوند ت

 گم بین اناگ و سایان خبراییه؟می -

 .و با چشم و ابرو بهشون اشاره کردم

 :ی گوشی زل زد و گفتاوگان عادی نگاه کرد و دوباره به صفحه

 .نامزدن -

 .دو بار پلک زدم، عجب

طاقت شدم. صدام رو بردم باال و دیگه حرفی نزدم. شاید حدوداً نیم ساعتی گذشت که بی

 :تمگف

 .مون پوکیدرادمان، ماشین موزیکی چیزی نداره پخش کنی؟ بابا حوصله -

 .هامون که حالت زاری داشت نگاه کردرادمان چرخید عقب و به قیافه

 :دفعه پقی زد زیر خنده و گفتیک

 .ام از شماها پرت شدقدر مشغول نقشه راه بودم که حواسشرمنده اون -

 :طعنه گفت راژان از تو آینه نگام کردو به

 خوایم بریم شمال؟بچه جون مگه می -

 :عوض من اوگان جواب داد

 گه؟خو مگه دروغ می -

 .هنوز که نرسیدیم بابا بذار خوش باشیم

 :ای به بازوی ماهور زد که تو عالم خودش بود و گفتهاش ضربهبعد با دست

 .های باحالی داشته باشهاین درخت گمونم آهنگ -

 :ای گفتهای گرد شدهده بود تو باغ با چشمماهور که تازه اوم

 ام؟من درخت -

 :سایان غر زد
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 .هاتون رو بذارید واسه بعدبابا کلک -

 .ماهور رد کن اون گوشی رو دیگه

ماهور نگاه چپ چپ نثار اوگان کرد و گوشیش رو به رادمان داد که چندی بعد ماشین از 

 .هایی داشتب موزیکصدای موزیک ترکید و جو ماشین شاد شد. ناکس عج

های بین راهی توقف کردیم و بعد از رفع گرسنگی دوباره برای ناهار توی یکی از رستوران

های ریز ماشین که برام حکم گهواره رو داشت راه افتادیم. به خاطره سنگینی غذا و تکون

 .هام گرم شد و دوباره خوابیدمنم نمک چشم

 :مکنه. خوابالو گفتدیدم اوگانه که داره بیدارم میبا حس تکون خوردن چشم باز کردم که 

 چی شده؟ -

 .پاشو رسیدیم خوش خواب -

زده به اطراف نگاه کردم حال همگی پریشون بود. آب دهنم رو قورت دادم هوا رو وحشت

 .به تاریکی بود و آسمون نزدیک غروب

 قدر شهر سوت و کوره؟چرا این -

 :رادمان آهسته گفت

بعد باید پیاده بریم. چون هر آن ممکنه با سر و صدای ماشین متوجه ما  جا بهاز این -

 .بشن

 :ساغر گفت

 .جاقدر خوفناکه اینچه -

 :حال گفتراژان خسته و بی

 .پیاده شین -

 .ترسیدمهمه آهسته از ماشین بیرون اومدیم. حتی از صدای نفس کشیدن هم می

هاش رو به معنی آروم باش بست چشم آب دهنم رو قورت دادم و به رادمان نگاه کردم.

 .جون زدمکه لبخندی بی
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 .هست منخوبه که حواسش به 

 :راژان کمر شلوارش رو دستی کشید و سمت رادمان رفت و گفت

 .یه جایی و پیدا کنیم تا شب نشده بهتره هرچه زودتر -

 :متعجب قدمی جلو گذاشتم و پرسیدم

 مگه شب چه اتفاقی ممکنه بیوفته؟ -

 :ان پوزخندی زد و گفتراژ

 .پرته بشر -

 :اما رادمان با حوصله جواب داد

سربازهای ومپایر هم  آشامای مرده بیدار میشن عالوه بر اونبا تاریکی هوا خون -

 .شون باال میرهشن و فعالیت بدنیتر میوحشی

 :خوف برم داشت که رادمان رو به همه گفت

ا کنید. بایستی تا قبل از تاریکی هوا یک پناهگاه پیدصدا حرکت تونید سریع؛ اما بیتا می -

 .کنیم

 .بعد جلو جلو راه افتاد و ماهم پشت سرش حرکت کردیم

گاهی در اثر ها خالی بودن و گهزد. مغازهها خلوت بود و حتی یک پرنده هم پر نمیخیابون

 .رسیدوزش باد صدای قیژ قیژ درهای زنگ زده به گوش می

جا ها تپه تپه خاک جمع شده بود. گویا اصالً بشری اینها و مغازهنهجلوی درِ بعضی خو

 .کردهزندگی نمی

 .دفعه ذهنم متعجب شدیک

است و واسه همین هم کسی توی این شهر نیست و البته  جا یک شهر متروکهمتروکه؟ این

 .بهترین جا واسه تیم حریف هست

 :لب زدم
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 جا متروکه است؟یعنی از کی این -

 .فکر بودم که صدای هین گفتن خفیف ماهور اومدتو 

 .کرداوگان دستش رو گرفته بود و ترسون به اطراف نگاه می

 :ماهور غر زد

 .دستم رو ول کن -

 :اوگان جواب داد

 .بابا یک دقیقه خفه -

 :ماهور با چشمانی گرد شده گفت

 .گم دستم رو ول کنبچه پررو، می -

 :اوگان تخس جواب داد

 .ظ من نیستی؟ پس وظیفته از من مراقبت کنیمگه محاف -

 :ماهور لبخند بدجنسی زد و گفت

 ترسیدی؟ -

 :اما اوگان خیلی ساده لوحانه گفت

 .اوهوم -

 .ماهور جا خورد و لبخندش ماسید

 :دستش رو با ضرب پس کشید و گفت

 .با این هیکل، خاک تو سر ترسوت کنن-

 .کرداون نگاه میاوگان مات و مبهوت ایستاده بود و به رفتن 

 .تو این هیر و ویر خندم گرفته بود

 .گرفتم و به دنبال خودم کشیدم رو ساعد دست اوگان

 .بیا تا عقب نموندیم -

ای نه خیلی و دستش رو رها کردم چند دقیقه بعد جلوی یک خونه قرار گرفتیم. خونه
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 .بزرگ و نه خیلی کوچیک

 :وی رادمان ضربه زد و گفتراژان دست به کمر شد و با بازوش به باز

 چطوره؟ -

 :رادمان متفکرانه گفت

 . ...خوبه اما -

 :اش پرید و گفتراژان بین حرف

 .شهتر از این طول بدیم برامون بد میاگه بیش -

 .رادمان پشت سرش رو خاروند و به ما نگاه کرد

 :ها برداشت و گفتساغر قدمی سمت اون

 .جا بهترهگه. اینراژان به نظرم راست می -

 :رادمان بعد کمی مکث گفت

همگی برید داخل. راژان تو مراقب باش تا من برم چند تا قفل در پیدا کنم. عمر این  -

 .ها خیلی وقته که تموم شدهقفل

هوا تاریک شده بود و نگران رادمان بودم؛ اما با دستور جناب راژان وارد خونه شدیم. 

 .شدیممیحیاط نداشت و مستقیم وارد سالن 

یک سالن کوچیک که یک سرویس مبل داشت با چهار در که با کنجکاوی بنده فهمیدم 

 .شون سرویس بهداشتی و باقی اتاق خواب هستنیکی

 :سایان نالید

 هایی بخوابیم که معلوم نیست کیا روش خوابیدن؟وای یعنی باید روی تخت -

 .با این فکر من هم چندشم شد

 :و گفت انان کمر سایان رو گرفت

 مجبوریم عزیزم واال کیه که بخواد؟ -

شد که رادمان رفته بود و همه توی سالن منتظر نگاه ازشون گرفتم شاید یک ربع می
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 .بودیم

طول تونستم سوالی ازش بپرسم؛ ولی خماریم زیاد نمی به خاطره ترس و نفرتم از راژان

 :نکشید. چون ساغر نزدیک شد و گفت

 پس چرا نیومد؟ -

 :ان پوفی کشید و گفتراژ

 .دونم؟ البد مسیر طوالنی بودهمن چه می -

 :ساغر پریشون گفت

 نکنه گرفتنش؟ -

 :راژان

 آهِ رادمان و دست کم گرفتی؟ -

 :بعد در کمال تعجب من رو به ساغر کرد و گفت

 !ذارم بالیی سرت بیاد ساغرحتی اگه رادمانم نباشه، من نمی -

 .شاخ نباتی رو سرم رشد کرده سرم سوت کشید و حس کردم دو تا

شد! نگاهم رو ازشون گرفتم که مبادا متوجه من بشن. پس راژان هم محبت حالیش می

همون لحظه صدای کوبیده شدن آروم در اومد و راژان ساغر رو رها کرد و سمت در رفت 

 .زدبا احتیاط بازش کرد که رادمان تو یه جست پرید داخل خونه و نفس نفس می

 :ه به ما رو به راژان کرد و گفتتوجبی

 .ها رو بگیر و دست به کار شو، مختص خودتهاین -

های در رو همراه با چند پیچ و مهره به دست راژان داد و راژان هم با در مشغول و قفل

 .شد

اش رفت دست روی خواستم برم سمت رادمان که ساغر زودتر دست به کار شد و نزدیک

 :سینش گذاشت و گفت

 قدر دیر کردی؟ا اینچر -
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 :رادمان به موهاش چنگی زد و گفت

تونستم ریسک کنم و واسه همین با هوا تاریک بود و هر لحظه ممکن بود بیدار بشن نمی -

 .کمترین سرعتم اومدم

 :ساغر

 .خیلی نگرانت شده بودم -

 :رادمان کالفه گفت

 .بچه که نیستم -

 

*** 

 «لدانای ک»

 

شنید و از های آن دو نفر را میکرد. حرفقفل در را نصب میدر تمام مدتی که راژان 

 .سابیدحرص و عصبانیت دندون روی هم می

 .شدها میپنداشت؛ اما وجود رادمان مانع از وصال آناو ساغر رو برای خودش می

های ساغر برای رادمان. خودش هم در جویید از عشوهاز طرفی دیگر کیارا بود که لب می

 کند؟ آن هم از نوع زنانه؟چرا حسادت می عجب بود که

ر ؛ ولی حضور ساغکرد رادمان تنها بایستی حامی او باشد، نه کس دیگرشاید چون خیال می

 .خواندبه نبرد فرا می چون رقیبی بود که او را

 

*** 

 «کیارا»

 

 .ها رو تقسیم کردیمکار راژان که به اتمام رسید اتاق

 :ها. البته جز ساغر که خودخواهانه گفتیکی هم خانومیکی رو آقایون برداشتن و 

 .خوام تنها باشممی -
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هام به تاریکی هوا پریدم؛ ولی تا چشماون شب تا صبح کابوس دیدم و مدام از خواب می

که باالخره انتظار تموم شد و سپیده کشیدم تا اینخورد زمین و زمان رو به باد فحش میمی

 .زد

 .ابی به سرم زده بودخومن که به کل بی

جا، آه از نهادم بلند اون از اتاق بیرون زدم و به سمت آشپزخونه رفتم؛ ولی با دیدن وضعیت

 .شد

 طوری خوابیدیم؟ توی. وای خدا پس ما دیشب چهجایی نبود که تار عنکبوت و خاک نباشه

 ی قدیمی؟ی متروکهاین خونه

بلند شد و نگاهم معطوف در اتاق شد. طولی نفس عمیقی کشیدم که ناگاه صدای جیغ ساغر 

ها همه سراسیمه خودشون رو انداختن توی اتاق ساغر. کنجکاو خودم رو از نکشید که بچه

، صورتش کنهها جلو کشیدم که دیدم ساغر پاهاش رو چنگ زده و داره گریه میبین بچه

 .خیس اشک بود

 .افتاد و از هوش رفت حالراژان هراسون خیز برداشت سمت ساغر که ساغر بی

 :دفعه بنیتا جیغی کشید و بپر بپر کرد و پشت سر اناگ پناه گرفت و لرزون جیغ زد یک

 !عقرب -

 :همه به جنب و جوش افتادن که راژان داد زد

 .رادمان داره میره زیر تخت -

همون لحظه رادمان نگاهش رو به سمت تخت برد. یک عقرب بزرگ سیاه مشغول جوالن 

 .ددادن بو

د و عقرب و زیر لگدهای مورمورم شد. رنگ از رخ ساغر پریده بود. رادمان جستی ز

 :قدرتمند خودش له کرد و رو به اوگان داد زد

 .برو کوله پشتی من رو بیار -

اوگان فوری پرید بیرون از اتاق و زودی هم برگشت کوله رو داد به رادمان و اون هم از 
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 :د که راژان پریشون گفتای کوچیک درآورداخل کوله شیشه

 پاد زهره؟ -

 :رادمان

 .دهنش رو باز کن آره، -

 .راژان همین کار رو کرد و پاد زهر رو به خورد ساغر دادن

ای هم که شده کرد. راژان برای ثانیههوشی ناله میبارید و در بیع*ر*ق از سر و روش می

ای آروم به بازوی راژان زد ضربهداشت که رادمان لبخند کمرنگی زد و نگاه از ساغر برنمی

 :و گفت

 .؟ آروم باش. ساغر یکی از بهترین افرادمونه، اون قویهچته پسر -

اما راژان تغییری به حالتش نداد؛ ولی در عوض این من بودم که داشتم از حرص بخار 

دردی این رو گفته؛ اما خب این حسادت دونستم رادمان واسه همکه میشدم با اینمی

 .اختیار مشت شدنل*ع*ن*ت*ی دست بردار نبود و دستام بی

 .هوش توی اتاق بودسه ساعتی گذشته بود و ساغر هنوز بی

 :با این تفاوت که راژان هم کنارش بود. سایان رو به رادمان گفت

 .هوش اومدنش باشیمتونیم منتظر بهشه؟ ما که نمیحاال چی می -

 :اناگ ناباور از حرفای سایان گفت

 خوای بگی تنهاش بزاریم؟سایان منظورت چیه؟ می -

 :پاچه گفتسایان دست

 . ...نه، نه، منظورم این نبود، من میگم که -

 :رفت، گفتطور که سمت اتاق ساغر میرادمان حرفش رو برید و از جا بلند شد. همون 

 .حق با سایانه نباید وقت رو تلف کنیم. آماده باشین -

 :و وارد اتاق شد، طولی نکشید که عربده ی راژان بلند شدای به در زد تقه

 بینی حالش خوب نیست؟یعنی چی رادمان؟مگه نمی -
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 :اما رادمان خونسرد جواب داد

 .ای نداریم راژان. دشمن هر لحظه ممکنه غافلگیرمون کنهچاره -

 .ترسکوت شد. بعد دوباره صدای راژان اومد؛ اما آروم

 .ذارمهاش نمیکنم؛ ولی تنکولش می -

 :ها رد و بدل نشد و رادمان از اتاق بیرون اومد و گفتاوندیگه حرفی بین 

 .هاتون رو جمع کنیدوسایل -

 .چندی بعد همه از خونه بیرون زدیم

 .کرداش حرکت میبیرون راژان ساغر رو روی کول گذاشت و با تمام میل

 .حتی جلوتر از ما

تونه یک عاشق واقعی اما از رفتارش معلوم بود که می که خشن و عصبی بود؛راژان با این

 .هم باشه

 .آهی کشیدم و نگاهم رو با حسرت به رادمان دادم که دیدم اون هم به من خیره شده

 .یکه خوردم و سریع نگاهم رو ازش دزدیدم

 .تونستم اطراف رو ببینماآلن که روز بود و هوا روشن بهتر می

 .ساکن زنگ زده بودآهن و فلزاتِ درو پیکرهای م

 .ی ماشین و اوراقی بیش نبودنبین راه چند ماشین دیدیم که البته جنازه

 .چند دقیقه بعد، به جاده خاکی رسیدیم

ای شبیه بیابون رومون محوطهسرم رو باال آوردم که دیدم به پایان شهر رسیدیم و روبه

 .بود

 (ه شکل گرفتهدوستان توجه کنید مناظر ذکر شده فقط از تخیل نویسند)

 :هوا گرم بود و شرشر عرق از همه جاری بود غر زدم

 !این راژان حتماً از سنگه که با وجود ساغر جلوتر از ماست. خستگی نداره این بشر؟ -

 .صدایی دم گوشم بلند شد
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 :سایان با سیاست گفت

 .عشق عزیزم عشق -

 :گفت به من با حسرت بعد با گوشه چشم نیم نگاهی به اناگ کرد و رو

 .افتادقدر پاهام به گز گز نمیطوری اینجوری عاشق ما بود. اینآه کاش یکی هم این -

 :اش شده بود لبخندی به خانومش زد و گفتی کنایهاناگ که متوجه

 .ما سرتا پا مخلص خانوم _

سایان پشت چشمی نازک کرد که اناگ جلو پاهاش رو پنجه نشست و نیشش تا بنا گوش 

 .ار کولش شدباز شد و سو

 .خندیدم بیچاره اناگ

 .ترین زوج بودنها عاشقشک که اونبود، بیاگه این اتفاقات شوم نمی

 :شون گفتبنیتا با دیدن

 .واه، واه. خدا شانس بده -

 :ماهور پوزخندی زد و موهای فر مشکی رنگش رو به عقب هل داد و گفت

 .ها هستیمتر از این حرفما بد اقبال -

 .بسته بود که اوگان با شیطنت از پشت نزدیکش شد؛ ولی سر و تههنوز دهن ن

ه کوبید بماهور که تازه به خودش اومده بود شروع کرد به جفتک انداختن و با مشت می

 .اوگان

 .ول کن روانی، ولم کن -

 .هاش گرد شداما اوگان یکی محکم کوبید به ماهور که ماهور چشم

 :اوگان خونسرد گفت

 .باشهاز خدات هم  -

ماهور حرصی شد و موهای اوگان رو تو چنگ گرفت که اوگان کنترلش رو از دست داد و 



 

 

 
46 

 انجمن رمانیک کاربر آلباتروس | رمان کیارا

 
هاش رو سپر کرد و که با کله به زمین بخوره دستماهور رو رها کرد؛ اما ماهور قبل از این

 .با یک جست چرخشی صاف ایستاد

اش واب نگاههاش رو مرتب کرد و نگاه چپ چپی به اوگان رفت و اوگان هم در جلباس

 :چشم غره اومد و گفت

 .وحشی معلوم نیست از کدوم باغ وحش فرار کرده -

بعد زدن حرف راهش رو گرفت و رفت. خندم رو قورت دادم و خواستم برم که رادمان 

 :جلو اومد و با لبخندی خاص گفت

 .شهبهتره نری سمتش چون اآلن انبار باروته و سرت آوار می -

 :ریز خندیدم و گفتم

 جوری هستن؟همیشه این -

 .مون کردنآه آره عاصی -

ابروهام پرید باال نگاهش کردم که دیدم زل زده به من معذب بودم؛ ولی یک حس درونی 

 .شدتر میمانع از تقالی بیش

 :رادمان پرسید

 چندسالته؟ -

 .بیست و دو -

 .ایه، پس هنوز خیلی بچهوا -

 ام بده؟های راژان رو تحویلحرفخواد با حرص نگاهش کردم. نکنه می

 :ولی با حرفی که در ادامه زد گر گرفتم

 .واسه ازدواج گفتم -

 .اش لبخندی مرموز زدو بالفاصله بعد زدن حرف

ها چیه؟ سعی داشت با این کارهاش چی رو سرم رو پایین انداختم. منظورش از این حرف

 بهم بفهمونه؟
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 :ام خم کرد و گفتم که رادمان سرش رو سمتجواب پوفی کشیدهای بیکالفه از سوال

 خوای کولت کنم؟خسته شدی؟ می -

 :اش گفتهای خندهمونده ای زد و با تهام افتاد قهقههی بهت زدههاش به قیافهوقتی چشم

 من برم ببینم یک جا هست واسه استراحت؟ -

قدر چرا امروز این پا تند کرد؛ اما من هنوز گیج و منگ رفتارهاش بودم. به دنبال حرف

 صمیمی شده؟

 شه کارهای رادمان از روی منظور بوده باشه؟شه؟ میلبخندی رو لبام نشست. یعنی می

های چند دقیقه پیش نبود آهی از حسرت کشیدم و به رادمان چشم دوختم. خبری از خنده

 .زدو با جدیت داشت با راژان خسته حرف می

ترینه؟ چی داره به سر دلم و قلب سرکشم رام جذابجوری شدم؟ چرا رادمان بکی من این

 .قدر سستجوری نبودم. اینمیاد؟ من که این

 :رادمان چرخید سمت ما و گفت

 .تر حرکت کنینکنیم. پس سریعامشب رو روی اون تپه سر می -

ام هاش برقی رو به سمتهای رنگی چشمهاش نگاهم کرد که اون تیلهبعد اتمام حرف

 .اشمن جاهل از تعبیر برق نگاه پرتاب کرد و

سایان خوابش برده بود. طفلکی آناگ هم له له میزد از خستگی. اوگان با خنده رو بهش 

 :گفت

 کنی؟داداش حال می -

 .آناگ: دارم از پا میوفتم

 .بنیتا: خب بیدارش کن هنوز تا رسیدن به اون تپه خیلی راهه

 :آناگ سایان رو باال کشید و گفت

 .ددلم نمیا -

 :ی آناگ و با تاسف گفتآوگان یکی کوبید رو کله



 

 

 
48 

 انجمن رمانیک کاربر آلباتروس | رمان کیارا

 
 .خاک بر سر زن ذلیلت -

 :به جای آناگ ماهور جواب داد

 .گن عشق که متاسفانه تو سوادش رو نداریبهش می -

 :اش رو کج و کوله کرد و گفتآوگان قیافه

 .نیست تو ارباب عشقی بانو -

اش باره خیلی زود به حالت عادییک لحظه حس کردم ته نگاه ماهور غم نشست؛ ولی دو

 .توجه به اوگان مسیرش رو رفتبرگشت و بی

بالشت  ها رو به عنواننیم ساعتی گذشت تا به باالی تپه رسیدیم. راژان و آناگ کوله پشتی

 .زیر سر ساغر و سایان گذاشتند

اهی به گبلعیدم. ننفس کشیدن با بینی برام کارساز نبود واسه همین هم با دهان هوا رو می

 :فتمها گای کشیدم و رو به بچهساعت مچیم انداختم. اه لنتی خواب رفته بود پوف کالفه

 دونین ساعت چنده؟ها میبچه -

 :اش کرد و بی رمق جواب دادبنیتا نگاهی به ساعت مچی

 .چهار -

 شه تقدیر من هم روشن شه؟به پشت دراز کشیدم و به آسمون آبی نگاه کردم. کی می

راژان اومد. به تخته سنگی تکیه زده بود و یک پاش رو تو شکمش جمع کرده بود و صدای 

 .پای دیگرش دراز به دراز

 :هاش روی زانوهاش بود گفتطور که دستهمون

جویی کنید. چون معلوم نیست تا کی تو این تونید تو خوردن آب و نون صرفهتا می -

 .بیابون باشیم

 :اوگان غر زد

 .ن کمهموولی آذوقه -

 :راژان پوزخندی پر تمسخر زد و یک ابروش رو داد باال و رو به اوگان گفت
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 کار کنی؟خوای چیوقت میشاید الزم شد ده روز بی آب و نون بگذرونی اون -

 .اش رو فوت کرد و اون هم دراز کشیداش تنها نفساوگان درجواب

دی که دهن معده بسته شه و ی راژان شام رو با احتیاط خوردیم. اون هم در حبه گفته

 .غرغر نکنه

 .شب شده بود و صدای جیر جیر حشرات با باد درآمیخته بود

 .ام دیدیمی دیگهچه عجب ما موجود زنده

اش شده بود. کمی نظرم نسبت به ساغر هنوز بیهوش بود و راژان باالی سرش محو چهره

خوب  اژان فقط برای اهل دلراژان عوض شده بود؛ ولی هنوز اون ترس اولیه رو داشتم. ر

 .ی دلش بودمبود نه منی که خارج از محوطه

جایی که دوز فوضولیم همیشه تو خودم بودم که صدای پچ پچ سایان و آناگ اومد و از اون

 .باال بود گوش تیز کردم و زیر چشمی پاییدم

 :ی سایان حلقه کرده بود و با مرموزی گفتآناگ دست دور شونه

 گ دو زدم تا باال آوردمت؟دونی سمی -

 خوای بگی که سنگینم؟سایان: می

 .ات بیسته بیستهآناگ: نه خانمم شما هیکل

 :سایان سرش رو با ناز چرخوند که آناگ زیر گوشش گفت

 خوای دستمزدمون رو بدی؟نمی -

 گیره آقا؟اش دستمزد میسایان: اوم مگه کسی واسه وظیفه

 ندازی؟آناگ: من رو دست می

 .ن ریز خندیدسایا

 .ام رو بگیرم. چه بیش فعاللبم رو به دندون گرفتم و سعی کردم جلوی خنده

هام رو روی زمین گذاشته بودم و لب پرتگاه نشسته بودم و پاهام آویزون بود کف دست

 .بهشون تکیه زده بودم
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 :طور خیره به ماه زمزمه کردمزیر لب همین

نس هم پیشته؟ کجایین آخه شما؟ آه، یکم دیگه بابا جونم اآلن حالت خوبه؟ مامان ها -

 .دمطاقت بیارین نجاتتون می

 .ای روم افتاد سرباال آوردم که دیدم رادمانهحس کردم سایه

 :جمع و جور نشستم که کنارم نشست و گفت

 .جای خطرناکی نشستی -

 جایی؟پس چرا تو اآلن این -

 :ام زد و گفتتک خندی از حاضر جوابی

 کردی؟پدرت فکر میداشتی به  -

 .هاش رو تایید کردمآهی کشیدم و با تکون دادن سرم حرف

 :لبخندی تلخ زد و گفت

 .پدرت باید خیلی خوش شانس باشه که دختری مثل تو نصیبش شده -

 :جز لبخند چیزی نگفتم که آهی سوزناک کشید و خیره به ماه تابان گفت در جواب

تونی تا است. تصور کن زیر زمین نمی خیلی کسل کنندهدونی کیارا دنیای ما ومپایرها می -

 .اوج پرواز کنی یک جورایی در بند اسارتی

 :کردم ولی گویا اون غرق در خاطرات بود که ادامه داد متاسف نگاه

خواستن از من یک نیروی مجبورم کردن وارد ارتش ومپایرها بشم. می تو اوج بچگی -

ل تو ارتش بودم که ماموریت دادن روی زمین بریم. از ای بسازن. بیشتر از ده ساحرفه

گنجیدم. آخه بعد مرگ شنیدن این حرف خیلی خوشحال شده بودم و تو پوست خودم نمی

ام تو ارتش خالصه شده بود. عالوه بر من داد و زندگیپدر و مادرم حس تنهایی آزارم می

 شه اگه بگممدیم. هه باورت نمیام انتخاب کردن و ما به روی زمین اوچند نفر خبره دیگه

ما حفاظت از شماها  ها. ماموریتقدر متعجب بودم از فضاهای روی زمین و دیدن آدمچه

 .های خاصبود، دورگه
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داد. برای ی نزدیکی به تو رو نمیهمگی رو به عمارت فرستادیم جز تو رو که الوان اجازه

ید نزدیک پنج سال که من حواسم بهت همین هم به دستور آراز مخفیانه مراقبت بودم. شا

 .بود که مبادا حریف غافلگیرمون کنه

 .تمام تمرکزمون روی تو بود و از پدرت و مادربزرگت غافل شدیم و اون اتفاق شوم افتاد

 :زدم. رادمان بدون توجهی به من ادامه دادبا دهانی نیمه باز بهش زل زده بودم و پلک نمی

لی وقتی به خودم اومدم دیدم این دل دیگه دل نیست و طلسم دونم چی شد و چرا؟ ونمی -

 .شده. ضربانش از قلب نبود بلکه طلسم عشق اون و وادار به تپیدن می کرد

 :نگاهم کرد و گفت عمیق

شوک وصل  که متوجه بشه. گویا به مناینام روش بود بیعشق دختری که پنج سال سایه -

 .ای از اشک مخفی شد و من ناباورادمان در حالههای رکرده بودن که یکه خوردم چشم

 :رادمان گفت

ی آرامش و نچشیدم چون هیچی برام آغوش گرم خانواده ام دیگه مزهبعد مرگ خانواده -

 تونم دوباره یکطور بگم؟ نظرم عوض شد. با خودم گفتم میشد؛ اما بعد دیدن تو چهنمی

من باشم. تکیه گاهش من باشم. کیارا  خانواده داشته باشم که مردش من باشم. ستونش

خوام مطمئن بشم. تو ها رو از من نداشتی، القل نه اآلن ولی میدونم که توقع این حرفمی

ها با فکر تو شناسمت و شبشاید چند روزه که بامن آشنا شدی؛ ولی من چندساله می

چی پیش میاد؛ اما خوام مطمئن بشم، چون معلوم نیست فردا و فرداها گیره. میخوابم می

ها به کنار همین که من بدونم تو برای منی کافیه. همین که بدونم قلب تو هم ی اینهمه

منتظر  های این راه رو به جون بخرم. فقط بگو هستی؟زنه حاضرم تمام سختیبرای من می

کرد. چه زود خدا من رو به حاجت قلبیم و مضطرب نگاهم کرد. بغض داشت رسوام می

 .رسوند

روم رو برگردوندم و با قورت دادن آب دهنم سعی کردم بغض ل*ع*ن*ت*ی رو فرو 

 شد؟ببرم؛ ولی مگه می
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رادمان وادارم کرد باهاش رخ به رخ بشم. نتونستم دیگه تحمل کنم و قطره اشک از 

 .هام چکیدچشم

صدا  زمزمه وار اسمش رو صدا زدم. تنها کاری که اون لحظه تونستم انجام بدم همین بود.

 .زدن اسمی که وجودش پر بود از آرامش و حال برای من بود

 ها نگاه کنم. یعنی در تمامها باعث شد تا متعجب و البته خجول به بچهصدای کف زدن بچه

 شون پیش ما بود؟مدت حواس

 .البته الزم به ذکر نیست که بگم راژان حتی ما رو آدم حساب نکرد و در پی احوال یار بود

 :تاوگان گف

 .شدینحیف جاش نیست وگرنه یه سوت جانانه مهمون من می -

 :بنیتا کف دستاش رو به هم چسبونده بود و با بغض و ذوق گفت

 .چه رمانتیک -

 .سرم رو پایین انداختم و لب گزیدم

 

*** 

 «دانای کل»

 

 سروصداهایطرفه نیست؛ اما غافل از این بود که با اش یککه احساسکیارا شادمان از این

ها به آن دو موجب گویی بچهاش بیدار شده و با دیدن تبریکها ساغر از خواب طوالنیبچه

 .بذر کینه و نفرت در دل او شده است

ارا اش را بدزدن. کیتوانست خریدار این باشد که معشوقاش گرفته بود و نمیساغر بغض

حتی اگر یک روز مانده به اش را دزد عشق بود و بس. آن شب سوگند خورد که انتقام

 .مرگش هم بگیرد

ای هم در این بین راژان که متوجه هوشیار شدن ساغر شده بود و در تمام مدت حتی لحظه

 :او را تنها نگذاشته بود، گفت
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 خوبی ساغر؟ -

شد اگر به جای راژان ساغر اما اخمی کرد و نگاه از آن دو کبوتر عاشق گرفت. چه می

را دوست خورد اگر رادمان هم او شد؟ به کجای عالم هستی برمیاش میرادمان دلواپس

 :داشت؟ ساغر خواست نیم خیز شود که راژان مانع شد و گفتمی

 .بهتره استراحت کنی -

 :ساغر غرغرکنان گفت

 .مثل چوب خشک شدم، کمک کن بشینم -

 .راژان به کمک ساغر رفت و ساغر را به تخته سنگ تکیه داد

 .جه آن دو شده بودن شروع کردن به جویای احوال او شدنها که متوبچه

 کنه؟سایان: ساغر جون پات درد نمی

ی نفی. ساغر چشم انتظار رادمان بود تا حداقل احوالی ساغر سر به باال پرتاب کرد، به نشانه

اش کنجکاوی همه را ا*ر*ض*ا کرده از او بپرسد؛ اما گویا سوال سایان و جواب گرفتن

 .بود

 :دست به سینه گفت ساغر

 جا آورد؟کی من رو این -

 :راژان با لبخندی کج سر به سر ساغر نزدیک کرد و گفت

 جا چیم؟پس من این -

 .اش کردساغر پوزخندی حواله

 .فعالً حس انتقام بود و بس. گور بابای عشق راژان

 .ای هم از فکر انتقام دست نکشیدتا فردای آن شب ثانیه

 !ود خیلی نزدیکروز موعود نزدیک ب
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*** 

 «کیارا»

 

تر تو خودش کردم تو یک سیاهی فرو رفتم و اون سیاهی هر لحظه من رو بیشحس می

هام دیدم که رادمان به صورتم زل زده. لبخندی کشونه؛ ولی به محض باز کردن چشممی

 :زدم که گفت

 .صبح بخیر -

 .صبح تو هم بخیر -

 .و معذب نشستم

باقی ؟ ای هم جز تحمل مگه بودکرد؛ ولی چارهن خشک درد میکمی کمرم به خاطره زمی

 .ی حرکت شدیمها هم با بیدار باش دادن رادمان با زدن چند غر بیدار شدن و آمادهبچه

 .زدراژان به کمک ساغر رفت تا بتونه راحت قدم بزنه. هرچند که هنوز هم لنگ می

 :از تپه که پایین اومدیم، پرسیدم

 ید بریم؟حاال کجا با -

اش تونسته بیاد روی زمین. ی فرعی قرار داره که تیم حریف از طریقجا دریچهرادمان: این

 .شون رو تو این دشت پیدا کنیمبرای همین هم ما بایستی مکان

 :آناگ پرسید

 بعدش چی؟ -

کنه تا گردیم عمارت و آراز تیم خودمون رو جمع میرادمان: خب بعدش دوباره برمی

 .اصلی رو انجام بدیمی حمله

 بنیتا: آهان. پس یعنی فقط اآلن اومدیم که محل دشمن رو پیدا کنیم؟

 .رادمان: درسته حاال هم راه بیوفتین

 .هاش جلوتر از ما به راه افتاد و ما هم پشت سرشبا زدن حرف

اش حرکت کرد و ما بی هیچ مکثی خورشید به وسط آسمون رسید و نم نمک سمت غروب
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 طوری تو این برهوت محلی آبی پیدا کنیم؟رفتیم. آخه چهیفقط راه م

 :تو همین بین بنیتا خودش رو انداخت رو زمین و نالید

 .آی خسته شدم. بابا یکم امون بدین هوف -

ای روی زمین افتاد، سربلند کردم که کردم که سایهروی زانوهام خم شدم و نفس تازه می

هام باز شدن. جا ام نشست که چشمی روی شونهیک چیز سیاه در حال پرواز بود. دست

 :صاف ایستادم و رو به ماهور گفتمخوردم من که هنوز دو خم بودم چرا؟ 

 شماهم اون کالغ سیاه رو دیدین؟ -

 :ماهور گیج پرسید

 !چه کالغی؟ -

هام بون چشم هام رو سایهای روی زمین افتاد. دستهاش سایهزمان بعد زدن حرفهم

 .آسمون چشم دوختم کردم و به

کنم تو دنیای شم. حس می؟ آخ دارم دیوونه میوا مگه این کالغ چند ثانیه پیش رد نشد

 هستم. چی داره به سرم میاد؟ باز هم تکرار تاریخ؟ حقیقی و رویا معلق

 :صدام رو باال بردم و گفتم

و جرئت کنه تو ای هم وجود داشته باشه ی دیگهکردم غیر از ما موجود زندهخیال نمی -

 .این جهنم بیاد

 :زیرلب غر زدم

 .از بس که نفرین شده است -

 .رادمان و راژان نگاهی بینشون رد و بدل شد

هاش رو عصبی و محکم روی هم بست و رادمان با کف دست کوبید روی راژان چشم

 .اشپیشونی

 :آناگ کنجکاو پرسید

 چی شده؟ -
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 :رادمان هراسون گفت

 .لگیرمون کردن بایستی هرچه زودتر یک سرپناه پیدا کنیمبیچاره شدیم، غاف -

 :آوگان اخمی کرد و قدمی جلو اومد

 گی تو رادمان؟یعنی چی که غافلگیرمون کردن؟ چی داری می -

 :راژان داد زد

خوای بمیری ببند اون چاکت و احمق حریف زودتر از ما دست به کار شده. حاال اگه نمی -

 .و سرمون بریزیمتا ببینم چه خاکی باید ت

 یعنی اون کالغ نبود؟

طور تو فرق کوچیک بودن و فاصله رو آه کیارا دختر معلومه که اون یه ومپایره چه

 نفهمیدی؟

دیدم. ای سیاه رنگ میی اون ومپایر با خودمون اون رو چون پرندهمن به خاطره فاصله

 .آشامدرحالی که اون یک ومپایر بوده. یک ومپایر خون

ها حبس شده بود. ما انتظار این اتفاق رو نداشتیم. در واقع فقط قرار بر محل سینهنفس در 

 .یابی بود، نه یک جنگ واقعی

 طور متوجه ما شدن؟ها چهآخه اون

 :راژان گفت

 .تا حد امکان سریع بدوییم تا ما رو گم کنن -

های تراضاش گذاشت و به اعهای پهنبه علت لنگ زدن ساغر راژان اون رو روی شونه

قدر بین راه پاهامون پیچ قدر دویدیم. چهدونم چهجای ساغر هم توجهی نکرد. نمیبی

تر جنبیدیم و پا تند کردیم؛ اما تنها همین رو فهمیدم که خورد و افتادیم؛ ولی دوباره سریع

 .زیر دو تخته سنگ که با کمی فاصله از هم سایبانی رو ایجاد کرده بودن، مخفی شدیم

 .کوفتام مشت میویا تمرین بکس زنی داشت، چون با تمام قدرت به قفسه سینهقلبم گ

اش اش رو از رو صورتام جا بیاد. سایان موهای بور و لختچند نفس عمیق کشیدم تا نفس
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 :کنار زد و گفت

 طور ردمون رو زدن؟خبر بودن. پس چهها که از حضورمون بیاون -

ها رو مخفی بودیم متوجه ما شدن. چه معلوم که ما اونی رادمان: شاید چون نزدیک دریچه

 غافلگیر نکرده باشیم؟

 .ها ایست کرداما راژان حرفی زد که خون در رگ

 :با اخم و جدیت تمام گفت

 ها یک نفوذی دارن و منتظر ما بودن؟شاید هم اون -

 :هینی کشیدیم که بنیتا گفت

 خوای بگی بین ما جاسوسه؟می -

 .شدهاش نبود. چون ناگاه گرد و خاکی به وجود اومد که چشم باز نمیجوابی برای حرف

کمی بعد که محیط آروم شد، چشم باز کردیم ولی محکم جا خوردیم. با داد رادمان به 

هایی وحشت آور دورمون رو محاصره خودمون اومدیم، شاید بیشتر از ده ومپایر با هیکل

 .کرده بودن

ی حرکت شون هر آن آمادههای برافراشتهغوش گرفت. بالشون لرز من رو در آاز دیدن

 .بود

 .شونهای نیشهای سرتیز شیطانی و امان از اون دندونبرای حمله گوش

رو در های افسانه ای دیده بودم و حال روبهتنها وجه اشتراکی که بیشتر تو فیلم

 .دیدمترین فاصله مینزدیک

خورد. خودم رو تیکه تیکه شده فرض شون میرگهای پهن و بزهام به بالهر وقت چشم

 .کردم و برای اولین بار در دل دعا کردم کاش بال داشتممی

 اشهای نیشای که کشید و نمایش دادن دندونهای قوی هیکل با نعرهیکی از اون حیوون

 .تر شده بود اعالم جنگی ناعادالنه کردهایی که وحشیو پنجه

های ما هم بال اش طی یک حرکت سریع بچهریختن؛ اما قبلطولی نکشید که رو سرمون 
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 .رسمی شد گشودن و نبرد آغاز شده،

رحمانه در تن و صورت ها بود که بیها رو ندیده بودم، پنجهتا به حال این خوی وحشی بچه

 .شدکردن و بیشتر دشمن بود که نقش بر زمین میدیگه فرو میهم

ت کز ای با وحشتونستیم کاری بکنیم گوشهتا که نمیباران خون فرا گرفت و من و بنی

ظه شد بلکه لحظه به لحها سپر ما شده بودن. تعدادشون نه تنها کم نمیکرده بودیم و بچه

 .شدبیشتر می

ای که کشید، تنه کوبید به حمله ور شد که رادمان با عربدهها به من یک لحظه یکی از اون

اش پمپاژ شد. تن جدا کرد و خون بود که به صورت اون ومپایر و در یک حرکت سر از

 .کردکردن که به جای آب ومپایر پرتاب میچون آب فشانی عمل می

 .قدر این صحنه برام آشناستدورتا دورمون رو سیاهی گرفت. یک لحظه حس کردم چه

ام به یادم اومد؛ ولی با دردی که پشت کمرم حس سیاهی، سیاهی، سیاهی. ناگاه خواب

های ما همه آس و پاس روی زمین ام برید. با درد چشم باز کردم خدایا نه. بچهدم نفسکر

 .زدن و تیم حریف قالب شدنفس نفس می

 .نفسی به زور به سینه سپردم و بعد سیاهی محض

هام رو باز کردم و اولین صدای گریه میومد. بدنم دردناک و کرخت بود به سختی الی پلک

 .خورد جویباری از خون خشک شده بودهام چیزی که به چشم

رو چنگ زد و دادم به هوا رفت صدای  خیز شم که درد منهینی کشیدم و خواستم نیم

 .هام رو که از درد بسته بودم باز کنمضعیف رادمان باعث شد چشم

ام چون فیلمی زود گذر رژه های قبل جلو چشمها تمام صحنهبا دیدن وضعیت دردناک بچه

 .ی دشمن و االن هم اسارت مارفت. حمله

 :با بغضی که از ترس بود گفتم

 حاال چه بالیی سرمون میاد؟ -
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ها کردم. نبود، کسی که از ها باال رفت، نگاهی گذرا و پر تاسف بین بچهصدای هق هق بچه

هاشون رد چنگ درد صورتش مچاله نشده باشه و خون ازش نچکه. تمام صورت و دست

 .همه پاره شده بود های تنوحشیانه بود و لباس

 :بنیتا با گریه نالید

 .میریممون میما همه -

 :صداش اوج گرفت

خوام زندگی کنم، مامانم رو هنوز خوام. میخوام بمیرم، نمیمیریم، من نمیمون میما همه -

 !پیدا نکردم، مامان

غیر  هایی تلخ و البتهاش جان سوزاند. پشت سرش سایان شروع کرد حرفو هق هق

 :منتظره

رادمان یک کاری کن نجاتمون بده، ما هنوز ماموریتمون تموم نشده که بخواد تموم بشه  -

 .جوریاونم این

 :داد زد

 .رادمان -

 .راژان، راژان تو یه کاری بکن -

 .ولی فقط سکوت بود و سکوت

 :سایان داد زد

 .ام بمیرهخوام بچهد المصبا یه چیزی بگین. من نمی -

 :یه داد به دیوار پشت و نالیدسرش رو تک

 .آناگ تو نذار اتفاقی بیوفته، من تازه مادر شدم -

 .هایی گرد و ماتم زده نگاهش کردیمهمه با چشم

دردی هم که شده اون رو تو آغوش هامون بسته بود وگرنه واسه همحیف دست

 .باریدیاش بهت، غم، ترس، خشم و کمی شادی مگرفتیم. مخصوصاً آناگ که از چهرهمی
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 :درمونده با بغض گفت

 !ای سایان؟تو حامله -

 :ای سرخ از اشک لبخندی تلخ زد و گفتبا چهره

 .آره، آره تازه فهمیدم، آناگ تو پدر شدی، آناگ -

 .گرفتاش جان میهای پر آناگ خالی شدن و صدای گریهچشم

 نها شانس ما آراز بودهمه فرو رفته بودیم در عمق ناامیدی و کسی نبود بشه امدادگر ما. ت

 .کردخبر از ما عمر سپری میکه متاسفانه بی

اش نعره زد به در اتاقکی که توش بودیم باز شد و مردی خرناس کنان با صدای نکره

 :هاشپشت سری

 .بیارینشون بیرون -

رحمانه به ما چنگ زدن و امان از دردی که جسم و روحمون رو چند نفر اومدن اتاق و بی

 .شده بودخریدار 

تقالهای ما جوابی جز درد بیشتر نداشت. ما رو از اتاق خارج کردن و روی زمین پرت 

 .کردن. نفسی از درد کمرم کشیدم

های حیوون. سرباال آوردم و به اطراف چشم دوختم یک جورایی شبیه درمانگاه المصب

 .هایی پاشنه بلند به گوش رسیدبود. صدای تق تق کفش

هاش پشت سرش خودش کرد. یک زن حدوداً چهل ساله که دستحواس همگی رو جذب 

 .د، وارد شدکربود و با تکبر و پیروزی نگاه می

 :اش به یک باره گفتنرادمان و راژان با دیدن

 !کاترینا؟ -

 :هاش رو کرد گفتای زد و سرش به عقب پرتاب شد. خوب که خندهکه اون زن قهقهه

 ها؟خوبین بچه -

 :زد رادمان عصبی داد
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 طور تونستی؟چه -

 .بار خشن نزدیک رادمان شد و روی یه زانوش نشستکاترینا این

 :غرید

 .ام هم پشت کنمواسه قدرت حاضرم به خانواده -

 :رادمان تفی تو صورت کاترینا کرد و با انزجار گفت

 .سگ به تو شرف داره -

 .ش رو پاک کرد و عقب رفتکاترینا خیلی خونسرد صورت

 :اش که گویا دست راستش بود گفتکناری رو به پسر

 جا هستن؟ها اینمارتیا به نظرت چرا االن این -

 :مارتیا پوزخندی زد و گفت

 .قطعًا که واسه مهمونی نیومدن -

 :کاترینا طوری که بخواد یک چیزی رو کشف کنه گفت

 کار کنن؟. پس اآلن باید چیدقیقا -

 :مرموز گفتمارتیا نزدیک کاترینا شد و زیر گوشش 

 .گمونم باید یک کدی رو بهمون بدن -

 :هایی گرد شده گفتکاترینا خندید و با چشم

 .آفرین داداش کوچیکه -

 .های مارموزپس خواهر برادر بودن. افعی

 :اش رو شروع کردکاترینا دوباره سوال پرسیدن مسخره

 ولی اگه بخوان زیر آبی برن چی؟ -

 :و وحشی غرید بار خودش جواب داد، خشناین 

 .شون حتمیهمرگ -

 .مون کردو خیره نگاه
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 :بنیتا از ترس زد زیر گریه و گفت

 .زنیندونیم از چه کدی دارین حرف میباور کنید ما نمی -

 :کاترینا خونسرد گفت

طور ساکت باشن ممکنه جون دونن، اما اگه همینشماها نه اما این دو نخاله حتماً می -

 .شون کنید تا حقیقت رو درمورد اون کد بگنته جانم. هه بهتره راضیها به خطر بیوفشما

 .و به رادمان و راژان اشاره کرد

 :راژان پوزخندی صدادار زد و گفت

 .گفتیمخود خودت رو خسته نکن. ما حتی اگه خبرهم داشتیم عمراً به تو میبی -

سایان که رنگ  کاترینا حرصی شد و دست مشت کرد، نگاهی گذرا بینمون کرد و روی

 .تر از همه بود ایستادپریده

با دست اشاره کرد که بیارنش و یکی از اون وحشیای مادرمرده سمت سایان رفت که 

 .سد باشهآناگ سمتش خیز برداشت؛ اما چون دست بسته بود نتونست زیاد 

 :سایان رو بردن سمت کاترینا که آناگ داد زد

 .کشمتاگه بالیی سرش بیاری خودم می -

 :کاترینا خندید و گفت

پس به نفعتونه اون کد ل*ع*ن*ت*ی رو بگین وگرنه، گردن سایان رو فشرد؛ اما  -

 .حالی تمام تنها نظاره گر بودسایان افت فشار کرده بود و در بی

 .کردروح حتی گریه هم نمیشاید مرگش رو قبول کرده بود که بی

 :رادمان عصبی و نگران از وضع سایان داد زد

 خوای بفهمی؟دونیم، چرا نمیگیم نمیمروت داریم مید بی -

 :کاترینا داد زد

 .دروغه -

و سایان رو با ضرب رو زمین پرت کرد که با اصابت سر سایان با زمین سایان از هوش 
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اش جاری شد آناگ داد زد و خواست بره سمت سایان که ای خون از پیشونیرفت و رده

 .جواب موندی آناگ هم بیها مانع شدن و تقالهاوحشی

 :کاترینا غرید

 .محاله چیزی از دست آراز در بره ام؟فکر کردین من ابله -

 :آناگ داد زد

 .دونیمدونیم، نمیبابا حیوون نمی -

 .اش سرخ اناری بودهاش از گردنش بیرون زده بود و رنگرگ

 .اش بودم، فشار زیادی روش بودنگران

 :کاترینا داد زد

 گم اون کد کجاست؟تا نگفتم تیکه پارت کنن، یک بار دیگه میخفه شو  -

. اطالع بودیمجوابی نداشتیم که بهش بدیم چون در واقع خودمون هم از وجودش بی

 ای که سمتکاترینا که حسابی حرصی شده بود رو به اطرافیان کرد و با انگشت اشاره

 :سایان گرفته بود داد زد

 .کارش رو تموم کنید -

منتظر همین فرمان بودن که سه چهارنفری حمله ور سایان شدن و جسم نیمه جون گویا 

 .سایان زیرشون گم شد

ای کشید و با تمام قوا سمت سایان خیز برداشت؛ اما آناگ که از بهت دراومده بود عربده

های وحشی کاترینا سیلی بهش زد که آناگ پخش زمین شد. کاترینا نرسیده به اون خوک

 :یی به خون نشسته غریدهابا چشم

 .اشزیادی رو اعصاب بودی، به درک بفرستین -

 .هام رو بستم تا مرگ عزیزانم رو نبینمخدایا نه، نه، نه. چشم

 .شنیدمهای از درد آناگ رو نمیشدم تا نعرهکاش کر می

 .جون برادرش چشم دوختزد و ماهور ماتم زده به جسم بیبنیتا هق هق زار می
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 :کاترینا گفت

 .هارو ببرین تو همون هلفدونیبسه. این -

 :نگاهی به آناگ غرق خون کرد و گفت

 .ی دومش رو هم داریمهه خوبه الاقل نسخه -

ی برادرش و به اوگان چشم دوخت. اوگانی که اصالً تو این مخمسه نبود و خیره ی جنازه

 .بود

 :کاترینا گورش رو گم کرد و مارتیا داد زد

 .اتاق شون کنین توپرت -

 .هم پشت سر خواهرش رفت و اون

مون کردن روی صورتم خیس اشک بود. ما ها رو کشون کشون داخل اتاق بردن و پرت

 .زمین

سرد در رو که بستن از صداش گویا از خواب پریدیم که سر و صدهامون شروع شد؛ ولی 

 چه فایده؟ نوش دارو پس از مرگ سهراب؟

هامون رو موقع بار شانس آوردیم که دست. البته ایندای زد و حمله ور در شآوگان نعره

 .که خواستن اتاق رو ترک کنن باز کرده بودن

 .هاش بی نتیجه موندآوگان هرچی به در کوبید. تالش

هاش به در بی جون شده بودن و زیرلب اسم به در تکیه زد و روی زمین سر خورد. ضربه

 .زدبرادرش رو صدا می

*** 

 «دانای کل»

 

ه تو شوک مرگ آناگ و سایان بودن. هنوز از بهت بارداری سایان خارج نشده بودن که هم

شون شدن. ماهور که دلش به حال آوگان سوخت هرچه بود، بیشترین شاهد مرگ دردناک
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اش رفت. دست زیر بازوی آوگان کرد که ضربه از آن آوگان بود. پس بلند شد و به طرف

 .ای از اتاق کشاند و کنارش نشستسختی او را به گوشه وزن آوگان روی ماهور افتاد. به

 .ساختکرد که دل کوه را چون جویبار اشک تبدیل میآوگان ریز هق هق می

ماهور برایش اهمیتی نداشت که دیگران راجبش ممکن است چه فکری بکنند. هرچند اگر 

آن موقع شک که مشکل روانی خواهند داشت. چون در کردن بیفکر نامعقولی هم می

 .ای برای گریستنآوگان نیاز داشت به شانه

های آوگان حلقه کرد که این اش را دور شانهماهور غمگین به آوگان نگاه کرد. دست

 .اش بگذاردکارش موجب شد آوگان سر روی شانه

 :ریخت با بغض گفتطور که نم نمک اشک میماهور همان

اید قول بدی انتقام آناگ و سایان رو گریه کن آوگان؛ اما فقط همین امشب. چون ب -

 .گیریازشون می

 :آوگان زمزمه کرد

 های خودمام رو کشتن، بابام رو اسیر کردن. جلوی چشمها ماماندینتنها کسم بود، بی -

 .های خودمداداشم رو داداشم رو پرپر کردن. جلو چشم

د. غم آوگان براش گران اش به لرزه دراومد. ماهور آب دهان قورت داهای مردونهو شونه

 تواند تحمل کند؟. خب حق هم داشت. کدام عاشقی درد معشوق را میتمام شده بود

 .ی دنیاماهور عاشق بود. یک عشق رویایی، ولی پنهانی، پنهان از همه

به خودش قول داده بود چیزی از این عشق ابراز نکند چون آوگان مدام در طی این چند 

به ومپایرها گفته بود و همین امر موجب شد ماهور عشق را فقط اش نسبت سال از نفرت

بود و تکیه گاه معشوق برای خودش در سینه حبس کند؛ اما امشب فرق داشت. باید می

شد؛ اما باز هم اش نمیشد. هرچند که از این معشوق چیزی جز کلکل و بحث نصیبمی

 .اشی وجدان و عشق چند سالههاش تا نشود شرمندمحکوم بود به ماندن در کنار آوگان

 :نالیدکوفت و میبنیتا آن طرف اتاق، آرام سر به دیوار می
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نش، ها کشتصفتها نذاشتن. کشتنش بیقدر دوست داشت مامان بشه؛ اما اون حیوونچه -

 .گذرم ازشوننمی

 هماهور نگاه گرفت از بنیتا و چشم دوخت به اوگان، اوگان خیلی معصومانه به خواب رفت

 .بود. شاید باید گفت بی هوش، هم از فشار روحی و هم از درد جسمی

 

*** 

 «کیارا»

 

 .رفتها بیرون از اتاق از جلوم کنار نمیای اون صحنهکنار رادمان نشسته بودم و لحظه

 .اش کرده بودنگویا فیلمی بود که رو تکرار تنظیم

 :صدای خسته اما محکم راژان اومد

 .کنهتر میکنه که وخیمجا چیزی رو درست نمیشتر موندن اینباید فرار کنیم. بی -

 ؟جابینی اینطوری؟ تو راهی میرادمان: چه

 .راژان: باید اون راه رو ساخت

 :اش بود که داد زدهامون رو اعصابگویا صدای ضجه

 .یک لحظه خفه خون بگیرین. به جای عر زدن فکرتون رو به کار بندازین -

 :زمزمه کردبنیتا نا امید 

 .میریممیریم راژان، میمون میهمه -

 .اش نکرد و به سختی بلند شدراژان اما توجهی به حرف

اش بود و زخم اش رو خم کرده طرف بدنلنگید و دست چپدورتا دور اتاق چرخی زد. می

 .کرداش مو به تن آدم سیخ میعمیق

ود؛ اما ای بی بزرگ شیشهجرهدست به کمر شد هوفی کشید داخل اتاقی که بودیم یک پن

 .اش یک اتاق دیگه قرار داشتاون طرف

 .ای ندادراژان رفت طرف پنجره و لگدی نثارش کرد. نتیجه
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 .فایده بودتر ضربه زد؛ ولی بازهم بیدوباره محکم

 :اش لب زدهای سنگینبنیتا از زیر پلک

 .دوجداره است -

راژان و دید او هم  رجی شود. رادمان که تالشکوفت تا شاید فتفاوت فقط لگد میراژان بی

با شکستن شیشه  به کمکش شتافت و حال دونفری به جون پنجره افتادن امیدوار بودم

 .بودفایده میمون بیالاقل در اون یکی اتاق قفل نباشه و اال تمام تالش

اژان مون روی رادمان و رهای مشتاقبا صدای شکستن شیشه لبخندی خسته زدم. نگاه

ای زدن. از سروصداها آوگان افتاد. آن دو هم نگاهی به هم دیگه کردن و لبخند خسته

 .کردبیدار شد و گیج و منگ به ما نگاه می

اش کشید و به کمک ماهور همراه ما از اتاق خارج شد و هرچند که دوباره دستی به صورت

از کشیدن دستگیره نگاهی وارد یک اتاق دیگه شده بودیم، راژان سمت در رفت؛ ولی قبل 

ش اون هارادمان انداخت. گویا منتظر یه تاییدیه بود که رادمان با باز و بسته کردن چشم به

مون چشم شده بودیم. دستگیره تاییدیه رو داد. راژان مضطرب دستگیره رو کشید. همه

از دستگیره در بی پایین رفت؛ ولی در باز نشد. آه از نهادمون دراومد؛ اما با کشیدن دوباره

 .شد

شون رو با لبخندی ایفا کردن، خدایا هامون دمید و نقشهگویا در گیر داشت نور امید در دل

 .مخلصتم

راژان محتاطانه سرکی به داخل راهروی درمانگاه انداخت و دوباره سرش رو داخل اتاق 

 :آورد و گفت

 .کسی نیست -

ق رو ترک کرد و ماهم بدون اش بیرون شد و پشت سرش رادمان اتابعد زدن حرف

 .ترین صدایی خارج شدیمکوچک

 :رادمان لب زد
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ی ی اول هستیم. پس با این وجود فاصلهها معلومه ما طبقهجور که از تابلوهای اتاقاین -

 .زیادی با خروجی نداریم

 .کنین؟ بریم دیگهساغر: پس چرا دست دست می

 .شیم، چون هرآن ممکنه از کمین بیان بیرونرادمان: اول از هرچیزی باید آمادگی داشته با

 :طاقت گفتبنیتا بی

 .فقط بریم نفسم باال نمیاد -

حال دوباره پشت سر رادمان و راژان قدم رو کردیم. خداروشکر اش پریده بود و بیرنگ

 :کسی نبود، همین که خواستیم سمت خروجی بدوئیم صدایی از پشت سر غافلگیرمون کرد

 بردین؟جایی تشریف می -

هاش ها سمت صدا چرخیدیم. مارتیا با چند تن از زیر دستهینی کشیدم و همراه با بچه

 .ی لبکرد. با اون پوزخند گوشهداشت مارو نظاره می

 

*** 

 

 «دانای کل»

 

د های جانی که داشتند نتوانستندوباره اسارت و شکستی دیگر در نقشه. به دلیل خسارت

 .زودتر از قبل در بند حریف قرار گرفتندزیاد مقاومت کنند و خیلی 

اش حبس ای نفس در سینهاش را بین افراد دشمن چرخاند؛ اما لحظهمارتیا مغرورانه نگاه

 .اش با تبحر استفاده کنددانست چگونه از نیروی درونیشد. بنیتا خوب می

 .ودعنصر نباش را عملی کند؛ اما مارتیا سست سعی داشت مارتیا را جذب خود کند و نقشه

. آب دهان قورت داد. های جذاب سخت بود و دشوارهرچند گرفتن نگاه از آن چشم

 اش را بارها و بارها شنیده بود؛ ولی شنیدن کی بود مانند دیدن؟دختری که آوازه

دانست هایش را محکم روی هم بست، نه او نباید جذب دخترک شود. خوب میچشم
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 .اش استسالح

مانع آن کشش درونی به سمت دخترک شود و بنیتا مایوسانه نگاه از به سختی توانست 

 :پسرک جوان گرفت. مارتیا با اخم غرید

 .شون؛ اما این دفعه هرکس رو جداگانهببرین -

 :با مرموزی ادامه داد

 .شندسته جمعی زیادی شیطون می -

ی حال مساعدی های انفرادی حبس کردن. کسها رو در اتاقبدین ترتیب افراد کیارا این

 .شان بدتر بودنداشت هر چند وضع جسمانی خوبی نداشتند؛ اما درد روان

 .اش کم شارژ شده بود که در سکوت منزوی و گوشه گیر شده بودآوگان گویا باطری

 .حتی وقتی قصد داشتند او را در اتاق زندانی کنند تالشی برای رهایی نکرد

را  زد. مدام زیرلب مارتیا. وحشت به او نیشخند میبنیتا داخل اتاق تاریک و سرد اسیر بود

داد. اگر کمی فقط کمی دیگر تماس چشمی داشتن او هایش قرار میمورد عنایت نفرین

 .رسید؛ اما حیف و صد افسوساش می به هدفحتما

اش باز شد. هیکل مردی داخل شد الزم نبود زیاد تالش کند در همین افکار بود که در اتاق

مارتیا در پشت  ی مارتیا را تشخیص دهد،ه راحتی توانست در آن تاریکی اتاق چهرهچون ب

اش را به سختی و با ترس قورت سر بست و قدم زنان به وی نزدیک شد. بنیتا آب دهان

 :داد و با تکیه به دیوار خواست بلند شود که مارتیا مانع آن شد و گفت

 .ایستاده معطل شی تر از اینه که بخوایبشین کارم طوالنی -

اش کرد. چه ضرری داشت امتحان مجدد؟ اما مارتیا با دیدن بنیتا پقی زد بنیتا مظلوم نگاه

 :زیر خنده و گفت

 .جوری نگام نکن میشی عین این پیشی کوچولوهادختر این -

 :بنیتا پوکر نگاهش کرد و در دل غر زد

 .ام کنهکه مسخرهنه این این دیگه چه فرمشه؟ االن ناسالمتی بایستی جذب بشه -
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 .زدمتر از اون چیزیه که حدس میلعنتی قوی

 :غرید

 خواین؟از جون ما چی می -

 .اش پایان داد و جدی روی یک زانو جلوی پای بنیتا نشستمارتیا به خنده

ای از موهای لخت بنیتا را لمس کند که بنیتا خشن خودش را کنار دست دراز کرد تا تره

 .کشید

 :پوزخندی زد و زیرلب گفت مارتیا

 .ماده ببر وحشی -

 :کرد گفتطور که اتاق رو طی میبلند شد و ایستاد دست پشت سر گره کرد و همون

 .دونی ترموند محل ومپایرهای فراریهمی -

شون فرار کردن؛ اما خب و جایگاه اصلی های سرکشی که مخفیانه از زیر زمینآشامخون

خودش رو داشت. مثالً تماس مستقیم با خورشید پوست روی زمین بودن هم معایب 

سوزوند واسه همین بیشتر ومپایرها شب فعالیت دارن و روزها ومپایرهای معمولی رو می

 .معموالً خوابن

 :تیز نگاه بنیتا کرد. بنیتا باز در دل گفت

 گه؟ها رو به من میدیوونست؟ چرا داره این -

 :ادامه داد

هاشون نگاه نکن. هرکسی یک شه. به هیکلشون میموجب عطشحتی روشنایی روز  -

 .نکته ضعف داره

 :بنیتا گیج بود و مبهوت گفت

 واسه گفتن این چرندیات مزاحم من شدی؟ -

 :اش توجهی نکرد و گفتمارتیا اما به سوال

این بیمارستان محل خوب و مناسبیه واسه اتراق ومپایرها و نگه داری اسرا، اسیرایی  -
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 .مثل شماهاخاص 

ها باشن؛ ولی چه حیف که یک تنه با این ی باال هم ممکنه افرادی منتظر شماحتی تو طبقه

تر از ی باال خیلی محکمشون آخه سد حفاظتی طبقهتونی بری برای نجاتوضع جسمی نمی

 گم؟ای که چی میاین هم کفه متوجه

 :بنیتا اخمی کرد و گفت

 ت کیا هستن؟زنی؟ منظورداری از چی حرف می -

 .مارتیا مرموز و خاص به بنیتا نگاه کرد

 :سمتش دو خم شد و مارتیا آهسته زمزمه کرد

 .هایی که دنبالشون هستیمثالً گمشده -

 .چشمان بنیتا گرد شد؛ اما حرکت مارتیا فرصت فکر به او نداد

 :اش را زدی حرفکه نگاهی به بنیتای متعجب بیندازد ادامهاینمارتیا صاف ایستاد و بی

 .تر به اطراف توجه نشون بدیرفت بیشی خاصی هستی بنیتا و ازت توقع میتو دورگه -

 :فتهایش را ببیند. مارتیا گبه بنیتا چشم دوخت که بنیتا به راحتی توانست برق چشم

 .اشهتونه فقط یک چیز بکه ما خیلی راحت تونستیم شما رو اسیر کنیم دلیلش میاز این -

 :دخترک کرد و گفتتیز نگاه 

 .ها باشهتونه بین دورگهوجود یک نفوذی بین شماها که البته اون نفوذی نمی -

 :بنیتا نتوانست سکوت را بیش از این پیشه کند وایستاد داد زد

ی اعتماد ما ریشه خوای بین ما تفرقه بندازی؛ اما کور خوندی،خفه شو. تو فقط می -

 .ات فرو کن جنابی پوکرو تو کلههاست. این تر از این حرفمحکم

شد. مارتیا خیلی آرام و خونسرد انگشت اش باال پایین مید و سینهاز حرص نفس نفس میز

 :اش را باال آورد و گفتاشاره

ام رو باور کنی یا نه. من فقط خواستم یک حرفی زده هیش. تصمیم با خودته که حرف -
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 .باشم همین

رویش کرد ی دخترک روبهکه اتاق را ترک کند چشمکی حوالهسمت در رفت و قبل از این 

 :و گفت

 .شب خوبی داشته باشی -

و از اتاق خارج شد. به محض بسته شدن در بنیتا عصبی و سرخورده افتاد. اگر حق با مارتیا 

 .باشد

منتظر بود قفل در بچرخد؛ اما هرچه انتظار کشید کسی در را قفل نکرد. اول کمی شک 

بعد پاورچین پاورچین سمت در رفت و با کشیدن دستگیره متوجه شد دسته  داشت؛ اما

 رسید که حواس پرتی آنکلید روی قفل در است؛ اما متعجب شد. مارتیا تیزتر به نظر می

 .هم به این بزرگی بکند

های مارتیا که اشاره داشت به شب بیداری اش نقشه باشد؟ با یادآوری حرفنکند همه

 .ا بست برای احتیاط بیشتر در را قفل کردومپایرها. در ر

کالفه به در تکیه زد و روی زمین سر خورد. پسر جوان سعی داشت چه چیزی به او 

شد، چه بود؟ ناگاه با روشن شدن چراغی هایی که رد و بدل میبفهماند؟ منظوراش از حرف

شت غیر اش مشتش را بر کف دست دیگر کوبید. آره مارتیا قصد دادر تاریکی ذهن

ها مادرش و پدرهای کیارا و اوگان بود؛ اما اش کند. منظور از گمشدهمستقیم راهنمایی

 کرد؟چرا؟ مارتیا چرا باید به او کمک می

گیج بود. مارتیا از قصد دسته کلید را جا گذاشته بود؛ اما قبل غیر  ها فشرد،سر بین پنجه

تظر این یعنی بایستی تا سپیده دم من مستقیم هشدار داد که شب برای فرار مناسب نیست و

 .بودمی

آه نفوذی را چه کند؟ او را بگو با نفوذی چی کند؟ به احتمال زیاد درصد زیادی حق با پسر 

 ها را به دام بیندازد؟شان نفوذی قرار داشت و اال چطور حریف توانست آنجوان بود. بین

 :زیرلب زمزمه کرد
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وقت با همین ای تو کارت باشه. اونلت اگه نقشهازت ممنونم پسر، ولی وای به حا -

 .کنمهام خفت میپنجه

اش زد. ای کاش که بتوانند فرار کنند آن وقت دوباره با دست لبخندی از حمایت مخفیانه

جا بود که اعتماد داد حق با مارتیاست؛ اما مشکل اینگشتند. ته دلش ندا میپر بر می

 .شدترین ریسک محسوب میبزرگ

ه راه کا صبح کسی چشم روی هم نگذاشته بود، هرکس در فکر راه فرار بود. غافل از اینت

 .های بنیتا مخفی شده بودفرار در چنگ

اش اسیر بودند هیچ راهی برای ارتباط با محیط بیرون نداشت و تنها از هایی که داخلاتاق

 .نی هستندی زماطریق ساعتی که همراه داشتند متوجه می شدن که درچه حیطه

ساعت نه بود که بنیتا دو دل در اتاق رو باز کرد. کسی داخل سالن نبود و سکوت حکم 

فرما بود. نفس کشیدن برایش مشکل شده بود. چون با هر دم و بازدمی که صورت 

 برید،افتاد و امان از او میها به سوزش میهای آن حیوان صفتگرفت جای اثر پنجهمی

ش هایهایی که مطمئن بود رفیقهای بقیه رفت اتاقو به سراغ اتاقوقت را غنیمت شمرد 

 اش راکه زندانی اتاق انفرادی شود دید گروه کوچکجا اسیر هستند. چون قبل از اینآن

 .کنندکجا هدایت می

 :ی زمین زیر لب غر زددر اولین اتاق را که باز کرد دید آوگان مسکوت افتاده و خیره

و خیز برداشت سمت آوگان، آوگان گیج و منگ نگاهی  ده یک گوشهعین معتادها کپی -

 :به او کرد و گفت

 کنی؟کار میجا؟ تو؟ چیاین -

پرسه. خب معلومه اومدیم فراریت ات تنگ شده بود پوف. پاشو بابا سوال میدلم واسه -

 .بدم دیگه، پاشو

د و کرای نمیگان هیچ عجلهبالفاصله زیر بازوهای آوگان را گرفت و از اتاق خارج شدند آو

د خوابیگرفت میکرد. اگر جایش بود همان جا میتلو خوران پشت سر بنیتا حرکت می
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 !خیلی خسته خسته بود،

ی یک شود، آمادهی در دارد کشیده میدر بعدی اتاق راژان بود، راژان تا دید دستگیره

 .گرد و خاک حسابی بود که با دیدن بنیتا جا خورد

د و سمتش رفت. نگاهی به اوگان که تکیه زده بود به دیوار کرد و روبه بنیتا پچ اخمی کر

 :زد

 طوری از اتاق بیرون اومدی؟چه -

اش زنگ خورد، سکوت کرد دلش های مارتیا در ذهنبنیتا تا لب باز کرد حرفی بزند حرف

ک ان بی شبود یک نفرشهایش شک کند؛ اما اگر حق با مارتیا میگروهخواست به همنمی

 .ترین ریسکنفوذی بود و اعتماد بزرگ

 :برای همین با سیاست گفت

 .االن وقتش نیست باید بقیه رو هم نجات بدیم -

عقب گرد کرد و تا خواست قدم از قدم بردارد راژان مصرانه بازویش را درچنگ گرفت. 

ان ع*ر*ق سردی از پشت کمر بنیتا سر خورد. مضطرب چشم دوخت به راژان و آب ده

 :قورت داد راژان جدی گفت

 .سوالم رو تکرار نکنم بنیتا -

کمی فکر کرد تا چه چیزی بلغور کند برایش که فکری به سرش زد لبخندی مرموز زد و 

 :گفت

 .ی خاص هستم راژان خانیادت که نرفته من یک دورگه -

اره کرد. ری و من با زور این و با انگشت اشاره به سرش اشتو با زور بازوات پیش می

 :راژان پوزخندی زد و گفت

 .منتو آوگان و ببر بیرون باقی با  خب خانوم مخ، -

 :بنیتا لجوجانه گفت

 .ریمنه همه با هم می -
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 :راژان دندان روی هم سابید و غرید

 .این )به آوگان اشاره زد( تا راه بیاد نصف روز رفته پس تو و اون جلوتر از ما راه بیوفتین -

 .تو باغ نبود و خیره به کف زمین بود نگران به اوگان چشم دوخت اوگانی که اصالًبنیتا 

چاره ای نبود جز اعتماد به راژان پس دسته کلید را در دست راژان فشرد و به کمک اوگان 

 .رفت

 .ها رفتوقتی از جلوی چشم راژان دور شدند، راژان جستی زد و به سمت باقی اتاق

اش بیدار که مارتیا و آن خواهر عفریتهراحت بود؛ اما امکان این اش بابت سربازهاخیال

باشند بود، پس با احتیاط همراه اوگان بیمارستان را ترک کرد. چشم چرخاند، اوراقی از 

اش سنگر ماشین را دید. دست اوگان را گرفت و با دو سمت ماشین دوییدند و پشت

د. نگاهی به او کرد کسی که مرگ جانسوز ی ماشین بنیتا تکیه زگرفتند. اوگان به بدنه

 .ای بیش نبودبرادرش را به چشم دید و حال افسرده

ی ماشین به بیمارستان چشم ی شکستهی پا نشست. از شیشهآهی کشید و روی پنجه

قدر دیر کردند؟ نکند راژان همان نفوذی بوده و حال کاترینا و دارو دوخت. پس چرا این

 ده؟اش را با خبر کردسته

شان کتک اما نه هدف حریف قطعاً که یک چیز دیگر است. وگرنه آن نفوذی همراه

 چه؟ شد؛ ولی اگر مارتیا دروغ گفته باشدخورد و زندانی نمینمی

 .آه خدایا آه

قدر زود اش را دراز کرده بود. چهاوگان به ماشین تکیه زده بود و پاهای بزرگ و کشیده

ای نداشت، حتی با وجود پدری که چند سال است . هیچ انگیزهمعنی شده بوددنیا برایش بی

 .ندیده است

اش بد موقعی بود و شرایط بر وفق مراد شد، حیف که خبر عمو شدنتازه داشت عمو می

 .نبود
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های تک برادرش، برادری که تنها هفت حسی که آرزویش بود عمو بودن برای برادرزاده

 .زود دست تقدیر برادرش را از او گرفته بودتر از او بود؛ اما چه دقیقه بزرگ

اش شوند. به ها با خوشحالی از جا پرید و دست تکان داد تا متوجهبنیتا با دیدن بچه

 .اش کردنداش آمدن و با دیدن اوگان با ترحم نگاهطرف

 :رادمان پریشان گفت

 .جا بریمباید خیلی زود از این -

جا دور شدن و با تنی خیس ع*ر*ق سوار مه از آنو اطراف را دید زد. دیری نگذشت که ه

 .شان شدندماشین

بنیتا سر به پشت صندلی تکیه داد و چشم بست. خدا را شکر کرد که کسی پیگیر چگونه 

 .اش نشدرهایی شدن

 .تر حرکت کرد تا زودتر از آن شهر نفرین شده خالص شوندراژان با سرعت هرچه تمام

ها داخل ماشین از شادی ن چند روز پیش بود که بچهقدر زندگی عجیب است. همیچه

ن دهن شازدند. البته با حضور گرم اناگ و سایان که این دفعه حسابی جای خالیبشکن می

 .کردکجی می

به اولین آبادی که رسیدند به خاطره تاریکی و خستگی داخل ماشین به خواب رفتند. چون 

 .ها نمایان شوندانسان با سر و وضعی که داشتند مناسب نبود جلوی

ود ی مارتیا ببا هر مشقتی که بود به خواب رفتند، جز بنیتا که افکارش که در محدوده

ها هم نگاه کرد. داد. ناچاراً سمت کیارا چرخید که کنارش بود. به بقیه بچهمجالش نمی

همه ماهور کنار اوگان بود و ساغر صندلی جلو رادمان و راژان هم طرف جلویی ماشین. 

 .زدغرق خواب بودند، پس با احتیاط کیارا را تکان داد. بایستی با او حرف می

 

*** 

 «کیارا»
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رمق یک چشمم رو باز کردم که دیدم بنیتا صدای بنیتا خش انداخت به رویای سفیدم. بی

 .هراسون باالی سرمه

رکات اش رو روی دهنم گذاشت و با حدهن باز کردم حرفی بزنم که دست نرم و کوچیک

 :ش گفتلب و لوچه

 .بریم بیرون -

متعجب شدم. پس با هم خیلی آهسته از ماشین خارج شدیم. بنیتا مدام به ماشین نگاه 

 .کرد که کسی بیدار نشهمی

 :عصبی پچ زدم

 من رو بیدار کردی که زل بزنی به این ماشین؟ -

ذاشتم و وی بازوش گبنیتا با چشمانی پر نگام کرد که از رفتار تندم پشیمون شدم. دست ر

 :متاسف گفتم

 .ببخشید عصبی بودم، نفهمیدم چی گفتم -

 :کرد گذاشت و گفتبنیتا لبخند تلخی زد و دست روی دست من که بازوهاش رو لمس می

 .ترسممهم نیست، راستش من واسه یک چیزه دیگه ناراحتم، در واقع می -

بنیتا هنوز تو سن بلوغ بود و البد از مرگ اناگ و سایان شوکه شده. خب حق هم داره 

ذاشت. واسه همین بغلش کردم و روی موهاش رو ترین چیزی روش اثر میکوچک

 :ب**و**س**ه کاشتم و گفتم

من هم نگرانم عزیزم. هیچ کدوم ما توقع این اتفاق شوم رو نداشتیم. آه، تنها کاری که  -

ناگ و سایان قربونی این ماجرا ازمون برمیاد اینه که دیگه نذاریم بالیی سر گروه بیاد. ا

 .شدن. نباید بذاریم افراد بیشتر قربونی بشن

 :بنیتا خودش رو کنار داد و گفت

ولی اگه بینمون یک نفوذی باشه فکر نکنم بشه از گروه مراقبت کرد. چون حریف  -

 .گیرههمیشه یک قدم جلوتر از ما قرار می
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 :اخمی کردم و گفتم

 منظورت چیه؟ -

قورت داد و سمت ماشین نگاهی کرد. وقتی دید کسی متوجه ما نیست، با آب دهنش رو 

 :ترس گفت

تونم به کسی اعتماد کنم. حتی ماهور که برام مثل ببین کیارا من به جزء تو و اوگان نمی -

 .مونهخواهر می

 .شه بگی چی شده؟ جون به لب شدمممنونم بابت اعتمادت به من ولی می -

ک هایی زد که دوبه شیمارستان بودیم، مارتیا اومد پیش من و حرفراستش کیارا وقتی ب -

شدم. اون گفت پدرومادرهامون تو همون بیمارستانی بودند که ما توش اسیر بودیم. 

هاش پریدم و جا به خاطره یک نفوذیه. بین حرفی باال و حضور ما اوندرست طبقه

 :توپیدم

نیتا مارتیا مقابل ماست، اعتماد بهش خریت بهاش رو باور کردی؟ دیگه چی؟ نکنه حرف -

 فهمی؟محضه، می

شون رو پیدا آراز گفت بریم محل اقامت هاش حقیقت داشته باشه چی؟ولی اگه حرف -

کنیم؛ ولی هنوز وارد عمل نشده بودیم که گیرمون انداختن. کیارا یک درصد فقط یک 

تازه اون بود که کمک کرد از  وقت چی؟درصد احتمال بده مارتیا راست گفته باشه، اون

 .اتاق بیام بیرون و نجات پیدا کنیم

 :اخمی کردم و گفتم

 وایسا، وایسا تو چی گفتی؟ تو از اتاق اومدی بیرون؟ -

 :متعجب گفت

 .آره -

 :مشکوکانه گفتم

اما راژان گفت که خودش دسته کلید رو به دست آورده و بعد نجات دادن شما اومده  -
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 گی مارتیا کمک کرده؟تو می وقتسراغ ما. اون

بنیتا تو فکر رفت. کمی بعد طوری که گویا چیزی رو کشف کرده باشه مشتش رو کوبید به 

 :کف دستش و گفت

 نکنه نفوذی راژانه؟ -

 .خوای بیدارشون کنی؟ فعالً نباید عکس العملی نشون بدیمهیس، می -

 :خیره به بنیتا محکم گفتم

 مونه تا به وقتش باشه؟و تو می این حرفی رو که زدی بین من -

 . ...اما -

 .بنیتا -

 .دهپوف باشه بابا، من که دیگه عقلم قد نمی -

 .فعالً بیا برگردیم تا بیدار نشدن

 :رفتیم سمت ماشین بنیتا پچ زدطور که میهمین

 .گم رو راژان بیشتر فکر کنیم. از همون اول هم یک جوری بودولی من می -

 .برو ساکت باش -

که کسی بیدار نشده سرجامون آروم در کشویی ماشین رو باز کردیم و من خوشحال از این

هامون رو تمام و موی حرفکه نفر سومی موبهنشستیم و نفس آزاد کردیم. غافل از این

 .ای برامون به ارمغان نداشتکمال شنیده. کسی که بعدها جز دردسر و زیان چیزی دیگه

ودگاه راژان رفت و چند دست لباس سرسری برامون گرفت صبح قبل حرکت به سمت فر

اش. احمق نکرد سایزمون رو بپرسه. بیچاره ماهور که لباس که خاک فرستادم برای سلیقه

 .تنش شبیه گونی میر جعفر بود

دم رسیتر به عمارت میخیلی زود آمریکا رو به قصد ایران ترک کردیم، باید هرچه سریع

 .شدیمخبر میتا از وجود اون کد با 

وده ی اون عفریته با خبر بدونستیم چی هست و ممکن بود آراز به گفتهکدی که حتی نمی
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 .باشه، از وجود کدی نامعلوم

ای داشت من رو داغون های بنیتا بد من رو به هم ریخته بود و شک چون خورهحرف

ک ه قول بنیتا اگه یکرد. هرچند اعتماد به مارتیا به این زودی اشتباه محض بود؛ ولی بمی

م بوده و اتونه باشه که پدرم بیخ گوشدرصد احتمال بدیم حق با اون باشه به این معنی می

 . ...من

ام به راژان بود. نسبت به اون حس بدی داشتم. کالفه بودم و سرم ام حسآه، از طرف دیگه

 .خواست خودم رو به آغوش دیوار بسپرمکرد. دلم میدرد می

 .از شد و داخل شدیمدر عمارت ب

 :آراز با دیدن ما متعجب و پر سوال گفت

 !جا؟ها شما اینبچه -

مون پی اون رفت. از دیدمون ی باال بود، حواسها که طبقهاما با رفتن اوگان به سمت اتاق

 :که خارج شد، آراز نگران پرسید

 پس اناگ و سایان کجان؟ -

 :راژان با صدایی گرفته جواب داد

 بشینیم؟ ذاریمی -

 .هاش خودش رو روی کاناپه انداختپشت بند حرف

هاش رو دوباره تکرار آراز با عالمت سر اشاره کرد که ما هم بشینیم. بعد نشستن سوال

 :کرد که ماهور با بغض گفت

 .ها رو کشتنها اونتوقع داشتی کجا باشن؟ اون حیوون -

 .آراز به وضوح جا خورد و زیرلب حرفی رو زمزمه کرد

 :رادمان گفت

 .گفت تو ازش خبر داریقضیه کد چیه آراز؟ کاترینا می -
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 کد؟ چه کدی؟ اصاًل کاترینا رو از کجا دیدین؟ -

 :رادمان پوزخندی زد وگفت

 دونی؟خوای بگی نمیمی -

 :آراز عصبی غرید

 کرد؟جا چه غلطی میگفتم؟ کاترینا اوندونستم نمیبه نظرت اگه می -

 :ها پرسیدمعوض اون

 اصالً این کاترینا کی هست که همه از حضورش جا خوردین؟ -

 .های زیر زمین بودرادمان: یکی از هم تیمی

 طور ممکنه بهتون خ**ی**ا**ن**ت کنه؟آخه چه -

 .راژان یک دفعه عصبی داد زد که همه از جا پریدیم

 گفت؟راژان: پس اون زنیکه روانی داشت از چی می

 .خبرته؟ شنیدی که آراز گفت از چیزی خبر ندارهساغر: آروم باش راژان چه 

 :راژان با یک خیز بلند شد و همچنان داد زد

گی خفه شم الل ام رو کشتن. بعد تو میهام زیرگروهجلوی چشم ؟چی چی رو آروم باش -

 مونی بگیرم؟

 رشد خیلی وحشتناک به نظی مبل کز کرده بود. واقعًا وقتی عصبی میساغر از ترس گوشه

قدر داره سنگ اناگ و سایان رو به سینه رسید. اگه اون نفوذی باشه پس چرا اینمی

 زنه؟می

 :ندایی از درون گفت

 .احمق نباش کیارا یک نفوذی اول باید بازیگر ماهری باشه -

عصبی نگاهم رو از روش برداشتم. خدایا باید چه غلطی بکنم؟ آه بابا کنارم بود و من 

 .قدر سخت و خسته کنندهمتوجه نشده بودم؟ چه

 .صدای آراز من رو پرت کرد تو جمع
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 .خسته به نظر میاین برین فعالً استراحت کنید. وقت هست واسه حرف زدن -

راژان بی هیچ حرفی جمع رو ترک کرد. خودم رو روی تخت انداختم، آخ عجب مکافاتی 

 .رو پشت سر گذاشتیم

. تو خبری برمه. چشم بستم که به عالم بیشهنوز که هنوزه بدنم گاهی از درد منقبض می

 .خواب و بیداری بودم که صدای اوگان از جا پروندم

 

*** 

 «دانای کل»

 

ماهور دلش نیامد اوگان را تنها بگذارد. برای همین از اتاق خارج شد و به اتاق اوگان رفت. 

رویش جا ی روبهاش سکوت بود. در را باز کرد که با دیدن صحنهای زد که جوابتقه

 .خورد

 :هراسون گفت

 کنی؟کار میهیچ معلوم هست داری چی -

اش شد. ماهور اش اعتنایی نکرد و همچنان مشغول جمع کردن وسایلاوگان اما به حرف

اعتنایی سمت تخت رفت و چمدان را با ضرب به زمین کوبید که اوگان خشمگین از این بی

 :غرید

 .برو بیرون ماهور -

 :ان رو چنگ زد و گفتماهور بازوی اوگ

 خوای بری؟ هان؟خورم، نکنه میخوای چه کاری بکنی از جام جم نمیتا نگی می -

اش را با ضرب از دست ماهور پس کشید که از شدت حرکت، ماهور روی اوگان دست

 .زمین افتاد

 :داد زد

کنم. من با اناگ اومدم تو این خراب شده حاال که به تو ربطی نداره، دارم چه غلطی می -
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قط یک جا فنیست دلیلی نداره خودم رو زندونی یک مشت احمق بکنم، گمشو بیرون تو این

 .مزاحمی، مزاحم

 هایش خنجر شد به دل ماهور. آخر چرا او؟حرف

ها حیران ها بچهدوخت. از سروصدای آن بغض گلوگیر ماهور شد و ناباور به اوگان چشم

 :داخل اتاق شدند که ساغر گفت

 چی شده؟ -

 :اوگان با گریه داد زد

 خوام برم حرفیه؟می -

 :آراز محکم و جدی قدمی جلو اومد و گفت

 .بچه بازی رو کنار بذار. تو جایی نمیری -

گذاشته بود. دو قدم اوگان گویا حال خوشی نداشت که احترام کوچیک بزرگی رو زیر پا 

اش های کلید شدهاش را در چنگ گرفت و زیر دندانبزرگ سمت آراز برداشت و یقه

 :غرید

 خواد جلوی من رو بگیره؟ تویه پیرمرد؟کی می -

اش کرد. فعالً سر به سر گذاشتن با این پسربچه حماقت بود. او آراز خیره و مسکوت نگاه

ست اوگان کشیده شد که اوگان چرخید و مقابل داغ دیده بود و ناخوش. همان لحظه د

ی ماهور را دید. یکه خورد اولین بار بود ماهور را تا این حد خودش صورت برافروخته

 .دیدعصبی مقابل خویش می

 .اش را پس بکشد، سیلی نثارش شدبه خودش آمد و تا خواست دست

زل زده بودند؛ اما ماهور ماهور به او سیلی کوفت. همه مات و مبهوت به ماهور و اوگان 

 :لرزید، داد زدها با بغض درحالی که از شدت خشم میتوجه به آنبی

یادت باشه برادرت اناگ مظلوم کشته شده. خوای بری؟ باشه، برو راه باز؛ اما این رو می -

خواست بفهمه پدر بودن یعنی چی که ناکام شد، هم اون و ناعادالنه به قتل رسید، تازه می
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 .سایانهم 

ده اش روان شی دو گذاشته بودند که با سرعت روی صورت مهتابیهاش گویا مسابقهاشک

 .بودند

 :ادامه داد

 .مرد باش و انتقام بگیر. انتقام خون برادرت رو -

 :هایش فشرد و گفتی اوگان رو بین مشتیقه

 . ...به خودت بیا اوگان وگرنه -

اش سمت در اشاره ان قدمی تلو خورد. با دستی اوگان رو با ضرب رها کرد که اوگیقه

 :کرد و داد زد

 .برو بیرون از این عمارت -

 :به خودش اشاره کرد کمی دوخم شد و گفت

های خاص باشم، نه یک ها رو ندارم. به من گفتن باید مواظب دورگهی بچهمن حوصله -

 .ی بزدلپسر بچه

 .ای به آراز زد و بیرون رفتاش تنهبعد زدن حرف

 

*** 

 

 «کیارا»

 

 باره منفجر شد؟ حیرت زده بودم. دختری که همیشه آروم و خونسرد بود چی شد که یک

سوخت؛ اما باید به خودش اوگان روی زانوهاش افتاد و هق هقش هوا رفت. دلم براش می

 .تونست کمک حالش باشهمیومد و کسی جز خودش نمی

ای بگیره. دور میز شام ی سر آراز اتاق رو ترک کردیم. امیدوارم تصمیم عاقالنهبا اشاره

بودیم هر چند که اشتهایی نبود واسمون؛ اما مجبور بودیم تقویت بشیم. راه طوالنی بود، 
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 :بنیتا من من کنان گفت

 .گم برم دنبال اوگان؟ نگرانشممی -

 .آراز: اگه بخواد خودش میاد

تفاوت و تهی از هر حسی پشت میز ای بیهایی اومد و اوگان با قیافهصدای قدم همون لحظه

 .نشست و برای خودش غذا کشید و دو لپی مشغول خوردن شد

 .لبخندی محو زدم همینه پسر نباید کم بیاری

 :ها رو حس کرد که سرباال آورد و با دهانی پر گفتاوگان گویا سنگینی نگاه

 دیدن داره؟ -

 .ن اومدیم و ظاهراً مشغول خوردن شدیمبه خودمو

 :بعد شام آراز دوباره ما رو کنار هم جمع کرد و گفت

طور که بوش میاد، حریف با دونستن اون کد یک قدم از ما پیشرفته تره. من به این -

شناسم که تو این راه خاطره شرایطی خیلی وقته با ارشدها تماسی ندارم؛ اما کسی رو می

دونم یانی برامون حساب بشه. کسی که مورد اعتماد منه. یاشا مهدوی نمیتونه کمک شامی

کنه. احتمال اآلن تو چه وضعیه؛ اما تنها آدرسی که ازش دارم اینه که تو یزد زندگی می

 .پنجاه درصد یاشا از وجود اون کد با خبره چون بیشتر با ارشدها در تماسه

 :راژان متعجب گفت

 همون دکی خودمون؟ -

 :بست و راژان سر به پشتی مبل رسوند و گفت هاش رو به تایید حرفچشم آراز

 .گردی در راههپس یک ایران -

*** 

 «دانای کل»

 

اش کمک دست خوبی برایشان ها را به زبان آورد و امیدوار بود رفیق قدیمیآراز ناگفتنی
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 .باشد

ل داشت اوگان ناخوش شکسته بود. قبومتفرق شدند. ماهور هنوز هم دل بعد آن بحث همه

 .احوال است؛ اما او هم حال بهتری نسبت به اوگان نداشت

صدا گریه اش شد، در را که بست پشت در بیسوخت. وارد اتاقدلش برای خودش می

ن شاهای شبانه که روی بالشت خفههای سنگین و گریهاش این نبود. از بغضکرد. حق

 .کرد خسته بودمی

ای به در خورد. فوری اش رساند. درحال خودش بود که تقهرمق خود را به تختبی

 :هایش را با پشت دست پاک کرد و با صدایی گرفته گفتاشک

 .بیا تو -

اش اخمی کرد و رو برگرداند و اوگان در باز شد و هیکل اوگان نمایان شد. ماهور از دیدن

ر برایش عزیز بود؛ اما شرمنده از رفتاری که چندی پیش داشت سر زیر انداخته بود. ماهو

 .کننددعوا که جانم جانا پخش نمی خب موقع

 :که نگاهش کند گفتاینماهور خشن بی

 خوای؟چی می -

 .ولی اوگان سکوت را سرلوحه قرار داده بود و ماهور کالفه از این سکوت

ه ماهور کوقتی دید اوگان قصد حرف زدن ندارد، سر بلند کرد تا به او بتوپد؛ اما با دیدن 

 .کرد دلش غنج رفتای داشت نگاهش میسربه زیر چون پسربچه

 :اوگان مظلوم گفت

 .ببخشید -

 :شد. لب زدهای ماهور از آن گردتر دیگر نمیچشم

 چی؟ -

های تو نبود، من هنوز هم تو الک هم اومدم واسه عذرخواهی و هم تشکر. اگه حرف -

 .حماقت خودم بودم
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 :اوگان با بغض ادامه داد

 .تنهام ماهور. الاقل تو دیگه ولم نکن -

اش به دستگیره نرسیده بود که ماهور با تمام دخترک را رها کرد، بلند شد و دست

 :اش گفتعشق

 .وقت تنها نبودی و نیستیجا هستم اوگان. هیچمن هم برای همین این -

 .قدمی عقب نهاد. اوگان متعجب بود، چرخید و رخ به رخ دخترک شد

شان گذاشتند و به تپش تندش جان وگان اتاق را ترک کرد هردو دست روی قلبوقتی ا

 .سپردند

 

*** 

 «کیارا»

 

م رو سر برده بود. واسه همین ترجیح دادم داخل حیاط برم. تنها موندن داخل اتاق حوصله

 .ام بودروی درمان اضطراب و حال خرابپیاده

 .کردبه من هدیه می تاریکی هوا و نسیم مالیم و خنک، جانی دوباره

 ها بودیم. هرچندرفتم و تو فکر بابا بودم. کلید راه ما دورگههای باغ ور میریزهبا سنگ

 خوان؟دونستم چرا ما؟ و از جون ما چی مینمی

هامون رو خراب کرد. یاشا مهدوی کسی که قرار ساز کد نقشهدر هرصورت وجود مشکل

 .این راه پر پیچ و خمگشا و راهنمای ما باشه تو بود مشکل

 تونه کمک کنه؟سری تکون دادم و پوفی کشیدم، یعنی می

رو شدم. از حضور هایی شنیدم. چرخیدم عقب که با ساغر روبهای صدای قدملحظه

ش یکه خوردم. دست به سینه بود، طوری که خودش رو در آغوش گرفته. بیخیال ناگهانی

ی اون رو پهلو به پهلوی خودم دیدم، سوالی نگاهش شدم و به قدم زنیم ادامه دادم؛ ولی وقت

 .کردم
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 :گفت

 خوشحالی؟ -

 :هام رو بردم تو هم و گفتماخم

 .گیهرحسی دارم جز اینی که می -

 :پوزخند صداداری زد و گفت

 .منظورم رادمانه -

 :جلوم ایستاد و رخ به رخ گفت

 کردی راضی هستی؟ از این که اون رو تصاحب -

 :با غیض گفتم

 .ی جفنگیاتت رو ندارم، ساغر تنهام بذاراصالً حوصله -

دونستم اون هم رادمان رو راهم رو کشیدم؛ اما اون بیخیال نشد و دنبال من اومد. می

 .کشمکنه من کنار میخواد و حس مالکیت داره روش؛ ولی کورخونده اگه فکر میمی

 :صدای نحسش بلند شد

، قبل یتی نداری. نه خودت و نه احساسات پوچتای هم اهمبرام مهم نیست، حتی ذره -

که روی زمین اقامت کنیم و اون ماموریت کوفتی گریبان گیر ما بشه، رادمان برای من این

فاصله گرفت، اون هم فقط به جا اومدیم رادمان از من که اینبود. مال من بود؛ اما بعد این

 .خاطره تو

دفعه م در سکوت به پیاده روی ادامه دادم که یکاعصابم رو خط خطی کرده بود؛ اما باز ه

 :بازوم رو چنگ زد و غرید

 .گیرمات رو ازت میعین عدد سیزده نحسی، نحس. رادمان رو از من گرفتی، زندگی -

 :هاش روی بازوم افزود و ادامه دادبه فشار دست

 .گیرممن از دزد هیچ خوشم نمیاد، مطمئن باش رادمان رو ازت پس می -

خودم رو حفظ کردم و با  آرامش ،ه نتونستم سکوت کنم؛ ولی برای حرص دادندیگ
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 :خونسردی کامالً ظاهری گفتم

 .صبرانه منتظر اون روزمبی -

های پر نفرتش رو ام چشمهاش پس کشیدم و با انگشت اشارهام رو با غیض از دستدست

 :هدف قرار دادم و گفتم

ت که بخواد ربوده بشه، من کاری رو کردم که تو اما یادت باشه، رادمان کاال نیس -

 .غالمیاش رو نداشتی من قلبش رو تصاحب کردم ساغر عرضه

ی سرخ از عصبانیتش زدم و با غروری که از چزوندنش به آور به قیافهپوزخندی حرص

 .دست آورده بودم از کنارش گذشتم

 اغر اون نفوذی باشه؟ام خالی شد، اگه سای ته دل. لحظهحاال بسوز ساغر خانم

 .زودی به عقب چرخیدم که دیدم نیست. ترس و نفرت برم داشت، زنگ خطر

اشه ام وسط ببا این فکر پا تند کردم سمت سالن. اهل رقابت نیستم؛ ولی اگه پای عشق

 .شمحریف خوبی می

*** 

 «دانای کل»

 

 .م در انبار باروتکرد آن های عمل میهای کیارا چون جرقهساغر خیلی عصبی بود و حرف

کوفت و حس نفرت تمام وجودش را بلعیده بود، خیلی میل پاهایش را محکم بر زمین می

 .داشت کیارا را با مرگ از سر راه کنار دهد؛ ولی حیف که دست و پاهایش بسته بود

ها که رسید، ناگاه نظرش به اتاق رادمان جلب شد. نیشخندی بدجنس زد و به راهروی اتاق

 :لب زد

 .دم کیارا خانم. با بد کسی در افتادینشونت می -

 .قدم برداشت که صدای راژان در افکار پلیداش خش انداختسمت اتاق رادمان 

 :اش چرخید، پوفی کشید و کالفه گفتسمت
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 چیه؟ -

 :راژان دست در جیب شلوار راحتی ابرویی باال پرتاب کرد و گفت

 طوری شده؟ -

 به تو چه هان؟ به تو چه؟ -

 :های راژان درهم رفت و قدمی سمت ساغر برداشت و غریداخم

 طوری حرف بزنه؟دونی که کسی حق نداره با من اینمی -

 :ساغر سینه سپر کرد و گستاخ گفت

 خوای من رو هم مثل همه تنبیه کنی؟احترامی شده میهه حاال که بهت بی -

شق این دختره تخس شده خیره نگاهش کرد. گاهی برای خودش هم سوال بود که چرا عا

 است؟

 .اششد برای به تصاحب کشیدنتر میهایش جریمحلیشاید به خاطره بی

 :لبخندی مرموز زد و گفت

تو برام هرکسی نیستی ساغر؛ ولی درمورد تنبیه چرا. بایستی ادبت کنم تا بفهمی با  -

 .جوری رفتار کنیبزرگترت چه

 :ساغر دست به سینه با تمسخر گفت

 .حدش نیستی جناب راژان هه در -

 .تر شد و تیز به ساغر نگاه کردلبخنداش عمیق

 :ساغر جا خورده از رفتار راژان عصبی او را به عقب هل داد و گفت

 کنی؟کار میچی -

 :راژان خونسرد جواب داد

 .خوام تنبیهت کنم دیگهمی -

 :اش بزند، و دم گوشش لب زدساغر برو بابایی نثارش کرد تا پس

 .ک تنبیه شیرینی -
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کند  اشاش کرد و دست باال برد تا سیلی مهمان صورتو تو گلو خندید ساغر با غیض نگاه

 .اش را در هوا قاپیدکه راژان دست

 :ساغر غرید

 .ولم کن -

 چرا؟ -

 .گم دستم رو ول کنام رو سر بردی راژان، بهت میحوصله -

 .اش شدرا کشید و وارد اتاق راژان دندان روی هم سابید و طی یک حرکت دست ساغر

 .ساغر با دیدن اتاق راژان ترس به دل راه داد؛ اما سعی کرد ظاهراش این را نشان ندهد

 :گفت

 جا آوردی؟چرا من رو این -

اش او را به سمت تخت کشاند که ساغر برای رهایی از چنگال توجه به حرفاما راژان بی

 .راژان تالش کرد

شد. دیگر ی ساغر از هیجان و ترس باال و پایین میپرت کرد. سینهراژان او را روی تخت 

 :اش را مخفی کند و با صدایی لرزان گفتنتوانست ترس

 .کنی راژان؟ بذار برمکار میداری چی -

 .اعتنایی کردراژان باز هم به التماس نگاهش بی

 :گوشش غریدزنان زیر جان ساغر هم کارآمد نبود. چند دقیقه بعد نفسهای بیمشت

ام کردی، هی خواستم مراعات کنم ولی تو کوتاه نیومدی، امشب باید همه چیز رو خسته -

 .تموم کنم

 .کنینه، تو این کار رو نمی -

 :داد زد

 .فهمی؟ ازت بدم میادخوامت میاحمق، من نمی -

 :ای زد و خونسرد گفتراژان قهقهه



 

 

 
92 

 انجمن رمانیک کاربر آلباتروس | رمان کیارا

 
 .من هم عاشقتم عزیزم -

های خیس از اشک او را دید، بلند عجب سر باال آورد، وقتی چشمبا صدای هق هق ساغر مت

 :شد و داد زد

 کنی؟چرا داری گریه می -

دانست نقطه ضعف راژان اش را بگیرد، خوب میی ساختگیساغر سعی کرد جلوی گریه

 .هایش استاشک

 :با مظلومیتی ظاهری گفت

 .خوام راژانطوری نمیمن این -

 :فتدوباره با داد جواب گر

 کنی؟نکنه هنوز به اون مرتیکه فکر می -

 :ی گریان ساغر غریدروی تخت نشست و رو به چهره

 .اون اآلن کسی توی زندگیش هست، بفهم این رو، بفهم -

 :ادامه داد

کنم که واسه همیشه از یادها اون رو از ذهنت بیرون بنداز ساغر. وگرنه خودم کاری می -

 .محو شه

هایش را دید ترسید و در دل راژان را نفرین کرد؛ اما مجبور بود ساغر وقتی سرخی چشم

 اش نقش بازی کند و چه کسی ماهرتر از او در بازیگری؟برای نجات معشوق

 :آرام لب زد

 .راژان من خیلی وقته از اون دست کشیدم. رادمان دیگه برای من مهم نیست -

 :راژان اول جا خورد؛ ولی مشکوکانه گفت

 تارهات چیه؟پس دلیل رف -

 .اش فرو رفتساغر بیشتر در نقش

توقع نداری دلی که شکسته زودی خوب شه؟ من یک بار از عشق ضربه خوردم سخته  -
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 .دوباره اعتماد کنم

 .هایش بیشتر شودهای متحیر راژان زل زد تا تاثیر حرفبا چشمانی پر به چشم

 :با بغضی کامالً ساختگی گفت

دونم هستم. از یک طرف این تهدیدهای دشمن. حتی من نمیراژان من خیلی توی فشار  -

قراره چه اتفاقی بیوفته. اصالً من تا آخر این ماموریت هستم؟ بعد تو این گیر و دار تو هم 

 .پاپیچ من شدی، خب حق بده عصبی بشم دیگه

راژان هنوزهم کمی مشکوک بود؛ ولی وقتی مظلومیت ساغر را دید تحمل از کف داد و 

 :گفت

 .تا من زنده هستم نمیذارم بالیی سرت بیاد -

 .ی ساغر را و وای از نیرنگ این زنو کس ندید لبخند موزیانه

 :در دل به سادگی راژان خندید که راژان گفت

شه در برابر رفتارت سکوت کنم. من رادمان نیستم، اون لیاقت تو رو ها دلیل نمیاما این -

 .یمون نشیدم پشنداشت. با دلم راه بیا قول می

لبخند از لبان ساغر پر کشید. درمانده بود که چگونه شر راژان را از سر کم کند؛ ولی با 

فکری شوم و پلید که در سرش جرقه خورد دوباره لبخند به لب آورد. با راژان همراهی 

کرد. چون حتم اش هم محافظت میکرد فقط برای یک سرگرمی و با این کار از عشقمی

آورد. هاست و واقعاً بالیی بر سر رادمان میتر از این حرفله خرابداشت راژان ک

خود او را همراه با تهدید دید منصرف شد. نمیخواست با راژان بازی کند؛ اما وقتی اصرار بی

 :با این منظور سیاستمندانه گفت

 .ببخشید اگه ناراحتت کردم و ممنونم که هستی -

اش کرد که ساغر ریز خندید و نگاه از د با بهت نگاهراژان اما باور نداشت که بیدار باش

ی ساغر های راژان گرفت. چون هر آن ممکن بود راژان پی به دروغ و حیلهبهت چشم

 .آورداش کم میببرد. راژان خیلی تیز بود؛ اما در برابر عشق ممنوعه
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 :گانه گفتراژان با ذوقی بچه

 .زدمکاش زودتر سرت داد می -

 :پشت چشمی نازک کرد و گفتساغر با ناز 

 .پررو نشو، اول باید خودت رو به من ثابت کنی -

 .گذردراژان اما سرخوشانه خندید و افسوس ندانست چه در سر این دخترک افعی می

*** 

 «کیارا»

 

چند لیوان آب خوردم تا حالم جا بیاد. به کابینت تکیه زدم و به فکر فرو رفتم، یعنی نفوذی 

 کیه؟

که راژان و ساغر تو قدر بی اعتمادی بین ما آورده. با فکر اینحرف مارتیا چه آه ببین یه

 .ها باال رفتم. درست حدس زده بودم، کسی توی راهرو نبودرو نیستن از پلهراه

 .اش تنگ شده بودام واسهبه سمت اتاق رادمان قدم برداشتم، دل

هی به ساعت دیواری انداختم، یازده به خاطره اتفاقات اخیر فاصله بین ما افتاده بود. نگا

 .دادشب رو نشون می

برهنه  یای به در زدم که بیا داخل ضعیفی شنیدم. در رو که باز کردم با دیدن باالتنهتقه

 :وار گفتمرادمان زمزمه

 مزاحم که نیستم؟ -

 :لبخندی به روم پاشید و لب زد

 .هیچ وقت -

 :ام رو پایین انداختم که گفتخجالت نگاهوارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. از 

 معذب که نیستی؟ -

 .عام، عه یعنی نه، راحت باش -
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جا اون هم توی این وقت ام توی دهنم اومده بود. از اومدن به ایناین درحالی بود که قلب

 .شب پشیمون شدم

 :واسه همین هم گفتم

 .شم شب بخیرخب، مزاحم نمی -

ام برم؛ ولی اون خیلی فرزتر از رو تخت پرید پایین و مانععقب رو کردم که زودی بیرون 

 .شد

 :مشکوک گفت

 طوری شده کیارا؟ -

 .خواد بشه؟ همه چیز خوبه نگران نباشنه، چی می -

 .کردرفت و لباس به تن میروم ایستاد. کاش مییکی از ابروهاش رو باال داد و روبه

 .یرادمان: مطمئنی چیزی نیست؟ آخه یک جوری هست

 .گفتم که چیزی نیست. فقط اومده بودم شب بخیر بگم و برم -

 :لبخندی محو زد و مرموز گفت

 .خب بانوی محترم صبر کن تا جوابت رو بگیری -

 :با لحنی خاص و گیرا گفت

 تونم ازت یک خواهشی کنم؟می -

 :خواد با این حال گفتمزدم تا حدودی که چی میحدس می

 چی؟ -

 :معصومانه گفت

 .تر بتونم بخوابممونی تا خوابم ببره؟ شاید وقتی هستی راحتجا میشب رو اینام -

 .کردوار حرکت میتا چندی نگاهم در نگاهش چرخش

رنگ روی لب نشوندم و روی صندلی هاش بستم و لبخندی کمباالخره چشم به تایید حرف

 .اش نشستمکنار تخت
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 .آخ من فدای روی گل تو -

هایی دور صدای خنده شیطانی آزارم اومد و از فاصلهس نفس میکنار گوشم صدای خس خ

 .دادمی

 :بین اون همهمه صدایی آشنا گفت

 .به سالمتی موفقیت شما -

های چند تنی آویزون هام رو باز کنم؛ ولی گویا وزنهو دوباره همهمه، سعی کردم چشم

 .شون سخت بودهام شده بود که باز کردنپلک

رنگ شد و در عوض گرمای دستی رو صدای خس خس نفس کم گویا لمس شده بودم.

 .بخش وجودم شدروی سرم احساس کردم و صدایی که ملودی آرام

 :صدای بابا الوان اومد

 .دخترم، بهتره بیدار شی -

 .ی بابا از جا پریدمی خستههام خودکار باز شدن و با دیدن قیافهاز ذوق شنیدن صدا چشم

 :فشردم و بغض آلود گفتمبابا رو محکم در آغوش 

 ترسه؟گی دخترت تنهایی میباباجونم کجا بودی تو آخه؟ نمی -

 :من رو از خودش جدا کرد و با لبخندی تلخ دستی روی سرم کشید و گفت

 .باید قوی باشی دخترم، خیلی قوی -

 .هاش سمت در رفتبه دنبال حرف

به دنبال بابا از تخت پایین اومدم و هنوز داخل اتاق رادمان بودم؛ ولی اثری از خودش نبود. 

 :گفتم

 جا اومدی؟طوری اینبابا تو چه -

 :ام گفتکه برگرده سمتبی این

 .شیبه کمک چند نفر که باهاشون آشنا می -

 .ها رو پشت سر گذاشتیماز اتاق خارج شدیم و پله
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 چه کسانی . خیلی کنجکاو بودم که بدونمها خواب بودنعمارت خلوت بود. پس هنوز بچه

 .به بابا برای اومدن به این عمارت کمک کردن

به حیاط که رسیدیم دست بابا رو گرفتم. مکث کرد؛ ولی دوباره به راه خودش ادامه داد. با 

 :لرزی که از ترس و هیجان بود گفتم

 هات اون بیرون هستن؟ریم؟ رفیقبابا کجا داریم می -

یگه رسیده بودیم به در حیاط که بابا به سمت هاش رو تکون دادم. دجوابی نداد که دست

 .من چرخید

 :هایی به خون نشسته داد زداش یکه خوردم، راژان؟ راژان با چشماز دیدن چهره

 چه مرگته؟ -

اش رها بار او بود که دستم رو چنگ زد و به سمت در کشوند. تقال کردم از چنگو این

 :ای نداشت. پس جیغ زدمبشم؛ اما فایده

 .دمان، کمکرا -

ام رو کنم به سمت من چرخید و تا خواست جلوی دهنراژان که دید دارم جیغ و داد می

 .هاش زدم. طوری که کف دست خودم هم گز گز کردبگیره زیر گوش

روی هام رو باز کردم و در کمال تعجب رادمان رو روبهچشم با شوک از سوزش دست

 .ش بودوی گونههاش رخودم دیدم. درحالی که ناباور دست

 .افزودام میتو حیاط بودیم و تاریکی هوا به وحشت

 :لب زدم

 !رادمان -

 خوبی کیارا؟ -

 کو؟ کنی؟ پس بابامکار میجا چیرادمان تو این -

 !این رو من باید از تو بپرسم. کیارا تو، تو خواب راه میری؟ -

 .نه، من بیدار بودم -
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 .ام کردپوکر نگاه

 ام؟داد راه انداختی و زدی تو گوشو بی پس از قصد داد -

 .کنن... نه... من... راژان رو زدم باور  -

 :متفکر نگاهم کرد، که نالیدم

 کنی؟هام رو باور میکنی رادمان؟ حرفباور می -

ام ام و گرفت. همراه خودش به عمارت هدایتسکوت کرد. نفس عمیقی کشید و دست

 .کرد

ام موندم. چه برسه به کنه. وقتی خودم هم تو احوالباور نمیهام رو خوب معلومه که حرف

 .رادمان

 :شمرده شمرده گفت

 .کیارا، عزیزم تو حالت خوب نیست -

 :هاش پریدم و داد زدمبین حرف

باید استراحت کنم؟ فشارهای عصبی؟ نه آقا رادمان تو اگه باورم داشتی به جای زدن این  -

 فهمی؟گم هوشیار بودم میبهت میکردی. دارم می ها کمی درکحرف

 :اون هم متقابالً صداش رو باال برد و گفت

 .کیارا، بس کن. بس کن دختر -

 .رفتیزدی و راه میکردم که تو خواب داشتی حرف میخودم تو تموم مدت داشتم نگاه می

 :بلند تر و با گریه داد زدم

 .ه به جاش راژان جلوم سبز شدنه. هوشیار بودم باور کن بابام رو دیدم؛ ولی یک دفع -

 .کردام میرادمان طوری که به تماشای یک دیوونه ایستاده نگاه

 :گذشتم غر زدمطور که از کنارش میهام رو پاک کردم و همونبا پشت دست اشک

 .کنماش ثابت میحق داری باور نکنی، ولی به موقع -

کنه اهالی بیدار بشن. هیچی مهم داخل اتاق شدم و در رو محکم بستم. واسم مهم نبود مم
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که چه بالیی سرم اومده. چرا در کمال فهمیدم. ایننبود. من بایستی درد جدیدام رو می

 شم؟هوشیاری غرق بودم تو خوابی دروغین؟ چرا؟ چرا من همچین می

 .اولین بارم که نیست پوف

اط برقرار کردم؛ شم من مطمئن هستم که بابام رو دیدم. باهاش ارتبدیگه دارم عاصی می

 .ولی روی تخت دراز کشیدم و دم دمای صبح بود که با فکرهای نامنظم به خواب رفتم

های ساعت هام رو باز کردم. عقربهاز این پهلو به پهلوی دیگه چرخیدم و خوابالو چشم

ای کشیدم و بلند شدم. بعد رسیدگی به سر و وضعم از روی ده و پنج دقیقه بود، خمیازه

هام کردن و از صدای قدمها دور هم داشتن نوشیدنی میل میرج شدم، آراز و بچهاتاق خا

 .ام شدنمتوجه

 :گفتم

 صبح بخیر، چرا بیدارم نکردین؟ -

 .که دیشب دیر خوابیده بودیتون نشیم. مثل اینبنیتا: آخه آقاتون گفتن مزاحم

 ؛ ولی با این حال بههام به جوشش دراومداز لفظ آقاتونی که گفت حسی خوشایند زیر رگ

 .ی رادمان نکردمروی خودم نیاوردم و نیم نگاهی هم حتی روانه

 :جای خالی پیدا کردم و روش نشستم که ساغر گفت

 گم حاال برنامه چیه؟می -

 .آراز: مشخصه دیگه، باید برین یزد

 کی؟ -

 .تون بهتر شدهر وقت روحیه -

 :راژان پوزخند صداداری زد و گفت

مون ی لطیفآراز، اگه به این قرار باشه که ما هر ساعتی رو باید به روحیهجوک نگو  -

 .اختصاص بدیم
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 .ها سختهرادمان: شاید واسه تو عادی باشه؛ اما برای این

 .ها اشاره کردو به ما دورگه

 :راژان غرید

 .مون حتمیهها هم عادت کنن وگرنه زمین خوردنمجبور هستن این جوجه -

 .ن موافقم بیشتر صبر کردن حروم کردن وقتمونهاوگان: با راژا

 :آراز نگاهی گذرا به جمع انداخت و گفت

 .تون هم نظرید من حرفی ندارمپس اگر همه -

 :راژان از جا بلند شد که ساغر گفت

 کجا راژان؟ -

 :راژان خونسرد جواب داد

 .رم که حاضرشمدونم؛ اما من میشما رو نمی -

 :یهو از دهنم پرید

 !ن؟اآل -

طوری برگشت و نگاهم کرد که الل شدم. چندش زورش میاد جواب بده. اصالً بره به 

 .درک

هامون شدیم. باز یک ماجراجویی ی اتاقبا حرف آراز که گفت ما هم حاضر شیم روونه

 .دیگه

ام باز شد. نگاهم رو سوق دادم رو هام تو کوله پشتی بودم که در اتاقمشغول چپوندن لباس

 :فتمبنیتا و گ

 .خیر باشه -

 .م کردپوزخندی حواله

 هست؟ ای هم بین راهخیر؟ به نظرت جز شر چیزه دیگه -

 طوری شده؟ -
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تونم از فکرش بیرون بیام. تو نفهمیدی نفوذی کیه؟ به کسی تونم کیارا نمیآه، نمی -

 مشکوک نشدی؟

 :با عجله گفتم

 . نتونستم اون مارمولک رو پیدا کنمها که عایق صوتی ندارن. نه، فعالًتر اتاقهیس. یواش -

 .بنیتا نزدیک شد

 .ام هستم، از اون موقع راژان زیر نظر گرفتمولی من هنوز هم سر حرف -

 :من هم نسبت به راژان مشکوک بودم؛ اما حرفی نزدم. فعالً زود بود برای اعالم نظر. گفتم

 خب چیزی هم دستگیرت شد؟ -

 .پنچر شد

 .زیادی زرنگه یا من خنگمنه بابا یا اون  -

 :هاش رو گرفتم و تیز تو نگاهش گفتمشونه

کسی که تونسته رهبر گروه آراز شایان و دور بزنه کم کسی نیست. بنیتا باید از رو  -

 .شهی حساب شده پیش بریم. وگرنه اون هنوز هم سرگرم بازی خودش مینقشه

 :بنیتا لبخندی مرموز زد

 نی، نکنه جاسوس تویی هوم؟زها حرف میمثل کاراگاه -

 :ای آروم به بازوش زدم و با خنده گفتمضربه

 .چه معلوم؟ هیچی غیر ممکن نیست -

هامون مون نفهمیدیم کسی پشت در فالگوش حرفو بنیتا هم به پیروی من خندید و جفت

 .کس ندید لبخند مرموزش را و چه بدوار تکرار کرده، ایستاده و حرف من رو زمزمه

 .بار رادمان راننده شد و راژان طرف شاگرد نشستماشین شدیم که اینسوار 

 ها و بنیتا کنارش صندلیون به اندازه کافی برای حضور ما بزرگ بود. ساغر پشت سر اون

 .عقب اوگان و ماهور بودن و تنها ردیف آخر خالی بود

ی افکارم به ذهن پوف، باز هم گویا دیر جنبیدم. روی صندلی نشستم و بعد هجوم وحشیانه
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 .رو شاهد بودم

*** 

 

 «دانای کل»

 

کرد که ناگهان یک گوش از ماهور طبق عادت داشت با هندزفری موزیک گوش می

رویی آن را به اش از گوشش در آمد. چشم باز کرد که دید اوگان در کمال پرهندزفری

های او آهنگ اش تکیه زد و دست به سینه با چشمانی خفته بهگوشش زده و سر به شانه

 .گوش سپرد

 .هایش را بست. او هم چشمماهور لبخندی زد

که اش شده بود دراز کشید. با اینکیارا از تنهایی استفاده کرد و در ردیف بزرگی که نصیب

ها مشکل را کرد؛ ولی با گذاشتن ساعدش روی چشمهایش را اذیت مینور خورشید چشم

 .حل کرد

 .ن بین راهی، خستگی و کالفگی و باالخره رسیدن به یزددوباره ماشین رانی، رستورا

ها را چند قدم به جلو پرتاب کند و یا برعکس باعث درجا توانست آنشهری که می

 .زدنشان شود. بی هیچ درنگی مستقیم سمت آدرس ذکر شده رفتند

 :بنیتا خودش را جلو کشید و گفت

 جاست؟همین -

 :کرد گفتمیزمان که کمربندش را باز رادمان هم

 .اگه اشتباه نکنم -

 .و به همراه راژان از ماشین پیاده شدند. سمت دری قدیمی رفتند

های رادمان و راژان مانع از دیدن شود، هیکلسراپا چشم شده بودند تا ببینند چه می همگی

 :شد که در را باز کرده؛ اوگان بی طاقت گفتکسی می

 .به نظرم ما هم بهتره پایین بریم -
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اش ماشین را ترک کرد و سمت رادمان و راژان رفت و پشت بندش ساغر و به دنبال حرف

 .پیاده شد

 

*** 

 

 «کیارا»

 

 :ای باال انداختم و گفتمنگاهی بین من و بنیتا و ماهور رد و بدل شد. شونه

 .فقط ما موندیم دیگه بریم -

داخل ماشین بود و من هم تر از از ماشین که اومدیم بیرون اخمی کردم، هوای بیرون گرم

 .که حساس به گرما وای

ها های مامان بزرگزنی پیش خدمت ما رو به داخل هدایت کرد با دیدن حیاط یاد خونه

داد. ش و حوض گرد وسط حیاط، نمای خونه رو سنتی جلوه میی کوچیکافتادم. باغچه

اصلی که وارد سالن و  کردیم و بعد دررومون بود که بایستی اون رو طی میچند پله روبه

 .شدغیره می

وارد پذیرایی که شدیم به اطراف چشم دوختیم. زن ما رو تنها گذاشت و به گمونم رفت تا 

هاش با خبر کنه. اوگان نگاهی گذرا به سر تا سر پذیرایی کرد و یاشا رو از حضور مهمان

 .خودش رو روی مبل پرت کرد و لم داد

هاش باز بودن با سر و وضعی به هم ریخته که دکمهچندی بعد مردی با روپوش سفید 

 .مون اومدکرد، سمتخودش رو مرتب می درحالی که داشت موهای پریشون

 :رویی گفتبا خوش

 .هاخیلی وقته منتظرتونم جوون -

پرسی کردن و فقط ما سه بی نوا مثل رادمان، راژان و ساغر به همراه ماهور باهاش احوال

 .بت ایستاده بودیم
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اد رومون ایستمون اومد. روبهگر بودیم. یاشا متوجه ما شد و قدمی سمتغریبانه فقط نظاره

 :رنگ گفتو با اخمی کم

 .پس اون روز رسید -

 :لبخندی زد و گفت

 .سالم، من یاشا هستم حتمًا آراز درمورد من هم بهتون گفته -

 .طورهسالم، بله همین -

 :ی کردن که یاشا گفتبنیتا و اوگان هم باهاش احوال پرس

 .آراز گفت که چی شده. بابت مرگ اناگ و سایان متاسف شدم -

 .ها لونه کرد. یاشا با دست اشاره کرد بشینیمو دوباره غم بر دل

 :راژان پا روی پا انداخت و گفت

 هنوز هم آزمایشگاه رو داری دکتر؟ -

 :ای کرد و با خنده گفتخودش اشاره یاشا به سرو وضعیت

 .بینی که ناف ما رو با آزمایشگاه بریدنمی -

 :رادمان مودبانه گفت

 حاال چرا یزد؟ -

 .در تماس هستم تر با پایینطوری راحتیاشا: این

 .فکر کنم منظورش ارشدها بود

هامون هدایت های متفرقه بحث کردن و باالخره یاشا ما رو به اتاقکمی درمورد موضوع

 :کرد و گفت

 .ای نیست. یک جوری سر کنید باهاشدو اتاق مهمان اتاق دیگه جا جزشرمنده این -

 .ی یاشا گذاشت. قدش از یاشا کمی بلندتر بودرادمان دست روی شانه

 :گفت

این چه حرفیه دکتر؟ ممنون شما هم هستیم. عادت داریم به این چیزها. در ضمن این ما  -
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 .ایم. کلی زحمت برات داریمهستیم که شرمنده

 .مه پسریاشا: وظیف

 :حوصله گفتها و بیراژان کله پا رفت وسط دل و قلوه دادن اون

زنید انگار یادتون رفته چرا رو زمین مستقر شدین و واسه چی وه. جوری حرف میا -

 .جا هستیماین

 :یاشا با خنده گفت

 .تو که هنوز هم سگ اخالقی پسر -

داب معاشرت بلد نیست. هه پس همه با روی وحشی جناب آشنا هستن. مردک اصالً آ

 .دوباره دو گروه شدیم، پسرونه و دخترونه

از وجود ساغر کنارم معذب بودم؛ اما باید یک جوری باهاش کنار میومدم و بهترین راه 

 .ش بودنادیده گرفتن

خبره؛ شد که اومده بودیم یزد و همون روز اول یاشا گفت که از وجود کد بیچند روزی می

 تونه با ارشدها تماس بگیره و شاید بشهتر صبر کردیم. چون گفت میاما به اصرارش بیش

 .فهمید کد چیه. من هنوز هم گیج و پرسوال بودم که ارشدها کی هستن

زد. البته به جز اش رو مییک روز بعد از ظهر که کسی تو سالن نبود و داشت چرت ظهرانه

و بیشتر وقتش رو صرف  ش آزمایشگاههدکتر که تو این مدت فهمیدم خواب و خوراک

کتر، به گفتن دها بهش میکنه تصمیم گرفتم سری به دکتر بزنم. چون بچهآزمایشگاه می

 .کردمناچار من هم با این عنوان خطاب می

 سوز آماده کردم. حتماً که خستهکه برم سمت آزمایشگاه دو فنجون چایی لبقبل از این

دمت از وقتی که ما اومدیم به دستور دکتر خکنه. زن پیشاست و این چایی آرومش می

هامون رو بزنیم. هرچی باشه اون یک آدمیزاد بود و تر حرفدیگه نیومد تا ما راحت

 .حضورش نادرست

ه اش نشستای به در زدم؛ ولی متوجه نشد. روی صندلی راحتیدر آزمایشگاه باز بود. تقه
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دکتر که  کرد. رفتم سمتالعه سر میگر تمرکزش بود در حال مطبود و با اخمی که نمایان

 .ام روش افتاد و متعجب سرباال کردسایه

 کیارا؟ -

 :فنجون رو سمتش گرفتم و با لبخند گفتم

 .بفرمایید دکتر حتمًا خیلی خسته شدید -

قدردان نگاهم کرد و فنجون رو گرفت. کنارش روی یک صندلی دیگه نشستم و به سر تا 

 .سر آزمایشگاه چشم دوختم

طور که از گرمای ای از چایی رو نوشیدم و همینجا جرعهولین بار بود که میومدم اینا

 :بردم، گفتمفنجون لذت می

 ای هست دکتر؟حوضه کارتون تو چه رشته -

ها و کنم درمورد دورگهی خاصی نیست؛ اما بیشتر درمورد خودمون پژوهش میرشته -

 .تاریخ ومپایرها و نظایرشون

هاش تکون دادم. دوباره یک جرعه دیگه از چاییم رو خوردم که یید حرفسرم رو به تا

ناگاه دردی طاقت فرسا وجودم رو گرفت که چایی پرید تو گلوم و حس خفگی هم اضافه 

 .شد

زدم شاید بتونم نفسی بکشم. دکتر به کمرم ضربه زد تا رو زمین افتادم و به گلوم چنگ می

دردی که همه جای بدنم رو گرفته بود اوج گرفت. طوری راه نفسم باز شه؛ ولی بدتر شد و 

 .که دیگه نتونستم تحمل کنم و از هوش رفتم

ده از خواب پریدم. رو به شکم روی تخت دراز که کسی داره ماساژم میبا احساس این

داد. یا بهتر بود بگم فشار کشیده بودم و یک نفر داشت قسمت پهلوهام رو ماساژ می

 .دادمی

هام باال بود. معذب ام تا زیر سینهکردم و تازه متوجه موقعیت خودم شدم. لباس ایناله

 :شدم و خواستم بچرخم ببینم کی همچین جسارتی کرده که صدای دکتر مانعم شد
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 .تکون نخور -

 .به ماساژش ادامه داد که مالفه رو چنگ زدم. درد داشتم و درد

 :هی پرسیدمها یادم اومد. حالم خراب شد و بعد سیاصحنه

 دکتر چیزی شده؟ -

 :کرد گفتطور که داشت آزمایشگاه رو ترک میرهام کرد و همون

 .بیا بیرون -

 کرد. لباسم رو مرتببا اخ و اوخ بلند شدم. بدنم منقبض شده بود و این حالم رو بدتر می

که  روش نشستمی خاموش نشسته بود. روبهکردم و از آزمایشگاه خارج شدم. کنار شومینه

 :سربلند کرد و صاف نشست و گفت

 .باید درمورد موضوعی باهات حرف بزنم -

 :خیلی محکم و جدی ادامه داد

دارن و  های بارزشون اینه که توانایی پرواز کردن رودونی که ومپایرها یکی از ویژگیمی -

 .شدنهات کامل میها و اما تو کیارا باید تا االن بالطور دورگههمین

 :سیدمنگران پر

 مشکلی پیش اومده؟ -

 :خواست کلمات رو تو ذهنش مرتب کنه گفتکمی مکث کرد گویا می

هوش شدی من متوجه انقباض قسمت پهلوهات شدم تونم نظر قطعی بدم. وقتی بینمی -

 .برای همین مجبور شدم یک سری آزمایش روی تو انجام بدم

 خب؟ -

هات کامل هستن؛ ولی مانعی هست و بالهات معلوم شده کیارا تجواب یکی از آزمایش -

 .هات به پوستت نفوذ کننکه نمیذاره بال

 :با حیرت نگاهش کردم و پرسیدم

 شه؟حاال چی می -
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خوام بقیه فعالً باید استراحت کنی من نمی من یک آزمایش دیگه هم ازت گرفتم. فعالً  -

یلی زود مشخص چیزی بدونن. پس برو آزمایشگاه و روی اون تخت استراحت کن. خ

 .شه جواب چیهمی

 .ترسمدکتر من می -

 .لبخندی مهربون زد

 .خوایمطوری پیش میره که ما مینگران نباش دخترجون انشاءاهلل که همه چیز اون -

. ام گرفته بودبه قول دکتر رفتم و روی تخت دراز کشیدم و خیره به سقف بودم بغض

 .بدبیاری پشت بدبیاری

ام ام معطوف در شد و رادمان وارد شد. با دیدن رادمان بغضد. نگاهدر آزمایشگاه باز ش

 .ها دیدهای که مادرش رو بعد مدتترکید و هق زدم. درست مثل بچه

 :هام گفتمرادمان پا تند کرد سمت من و کنارم روی صندلی نشست. میون هق هق

 چرا من رادمان؟ آخه چرا؟ -

 .رادمان: دکتر به من گفت که چی شده

 بقیه هم فهمیدن؟ -

 .دونمنه فقط من می -

 .میرمشه رادمان؟ من حتمًا میحاال چی می -

 .اخمی کرد

 .دم اتفاقی برات بیوفتهها چیه دخترخوب؟ من اجازه نمیاین حرف -

 .زنی؟ نبودی ببینی چه دردی من رو گرفتبچه گول می -

 :هایم رو روی هم فشردم و گفتمپلک

 .دیدم. خیلی درد داشت، خیلی هامرو جلوی چشم مرگ -

 :رادمان آهی کشید و گفت
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 .شه نازنینمهمه چیز درست می -

 .همون لحظه صدای دکتر ما رو متوجه خودش کرد

 حالت خوبه کیارا؟ -

 ای گذشت که طوفانی وجودمبا گریه فقط سر تکون دادم که یعنی آره. یک بیست دقیقه

از بدنم جدا شه. صدادار نفس کشیدم و کمرم  رو فرا گرفت. حس کردم اآلنه که باال تنم

 .ی روی تخت رو چنگ زدم که رادمان نگران داد زدباال رفت. مالفه

 !کیارا. دکتر چش شده؟ -

 :دکتر هراسون سمتم اومد و گفت

 .فکر کنم وقتشه. بخوابونش زمین رادمان، بگیرش پسر -

ام باز با سیلی دکتر راه تنفسبا زور کمرم رو چسبوندن به تخت نفس نبود که بکشم؛ ولی 

 .شد و جیغی فرا صوت کشیدم و شروع کردم به جفتک اندازی

 .میرمخدا کمرم، آخ دارم می -

 .خواد انقالب کنهام میکردم از درون در حال فروپاشی هستم و بدنحس می

 .شدام داشت پاره میزدم. حنجرهجیغ می

 .رادمان، رادمان، بابا، آخ خدا کمک -

 باره انرژیم تهکردم به یکو پاهام رو سفت گرفته بودن؛ ولی با اون حال تقال میدست 

هام رو هایی آروم الی پلکهام روی هم افتاد. با پچ پچکشید و سست شدم. کم کم چشم

 .باز کردم

 گی کد تو چنگ ماست؟رادمان: یعنی می

 .دکتر: آره پسر. یک هیچ جلو هستیم

 :دمرادمان لبخندی زد که نالی

 .رادمان -

. با خوشحالی به سمت من اومدن که متوجه من شدن و رادمان سمتم خیز برداشت
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 .هام خودکار بسته شدچشم

 :دکتر گفت

 بهتری؟ -

 .لمسم -

 .دکتر: طبیعیه کم کم انرژی خودت رو به دست میاری

 .رادمان -

 رادمان: جون دلم خانومم؟

زد که گویا دکتر متوجه شد و ما رو حرف می طوری کنار دکترکه اینخجالت کشیدم از این

 .تنها گذاشت

 :رادمان با مرموزی گفت

 .فهمید مزاحمه -

 :با نگرانی گفتم

 چی شد؟ -

 :هاش برقی زد و گفتچشم

 .خواستیمنتیجه عالی شد. همون چیزی شد که می -

 .نفس راحتی کشیدم

 .خدایا شکرت -

 :باز بغضم گرفت و گفتم

 !خیلی ترسیدم -

 .شهی نمیکه گفتم چیز من -

 ی کد چیه؟راستی، قضیه -

گردیم. کیارا اون کد تو بودی. تو ای، آب در کوزه و ما گرد جهان میآخ دختر تو معجزه -

 .داشتههای تو جریان رگ
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 :گنگ پرسیدم

 گی؟ یعنی چی اون کد منم؟چی می -

که ردش گفته بودن. اینگفت، دی ان ای تو بوده. ارشدها درموکدی که کاترینا ازش می -

 .ها توانایی داره که تو عالم بشریت نظیرش نیستیکی از دورگه

 تونه بکنه؟کار میمگه دی ان ای من چی -

 .دونیم که نباید بذاریم دست حریف به تو برسهفعالً معلوم نیست؛ اما همین رو می -

 کار کنیم؟ها رو چیام رادمان. وای بچهآه خیلی خسته -

ونی هات ای بالکه نتیجهها نباش. دکتر بهشون گفته؛ ولی فقط درمورد اینن اوننگرا -

 .خوام چیزی درموردش نگیخواستیم؛ اما از کد حرفی نزده و از تو هم میشده که ما می

 چرا؟ -

 .پوکر نگاهم کرد

 خوای حریف بفهمه کد چیه؟باهوش می -

 :هنوز هم گیج بودم که پرسیدم

 د بفهمه؟خواطوری میچه -

 .کیارا -

 .کنهکه با صدا زدن فهمیدم به نفوذی اشاره می

 :متعجب گفتم

 دونستی؟تو هم می -

 .نگاه چپ چپی نثارم کرد

 .دست شما درد نکنه، مرسی -

 :شرمنده و کشیده گفتم

 .رادمان -

 :در سکوت فقط نگاهم کرد که گفتم
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 دلخوری که نگفتم بهت؟ -

 .لبخندی کج زد

 .اتفاقاً خوشحالم که به کسی اعتماد نکردینه عزیزم  -

 .حالم کمی بهتر شده بود

 :با ذوق گفتم

 .خیلی خوشحالم که تو هم از ما هستی -

 :چند دقیقه بعد رادمان سکوت رو شکست و گفت

 .اگه بهتری پاشو بریم بیرون -

 .اوهوم، اآلن بهترم _

دل  هارج شدیم که دیدم بچهکمکم کرد از رو تخت پایین بیام. با تکیه بهش از اتاق خا

 .کنن. لبخندی زدم که بنیتا با بغض خودش رو تو بغلم انداختنگرون نگاهم می

 .ای نداشتمخیلی خوشحالم کیارا. تحمل جدایی دیگه -

 :بنیتا رو به خودم فشردم و گفتم

 .من تا آخر بازی محاله رهاتون کنم -

 :اوگان گفت

 شه؟خب شیرینی ما چی می -

 :التی مچاله شده از تو جیبش در آورد و پرت کرد سمت اوگان و گفتماهور شک

 .بیا این هم شیرینیت -

 :ای برای ماهور اومد و گفتاوگان هاج و واج به شکالت نگاه کرد. چشم غره

 .هروقت گفتیم پیرزن بپر وسط جیغ بزن -

 :ماهور نیم خیز شد و با صدای جیغی گفت

 من پیرزنم؟ -

داد اشون شروع شد. البته که این خیلی خوب بود. چون نشون میهباز دوباره کلکل
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 .حالشون خوبه

 :شون خاتمه داد و گفترادمان با خنده به بحث

 .امشب یک شام مشت مهمون من -

 :متعجب لبخندی زدم و گفتم

 .گین انگاری چی شدهبابا طوری می -

 :رادمان خاص و گرم نگاهم کرد

 .ولی من واسم خیلی مهمه شاید واسه تو کم ارزش باشه؛ -

 .تو ذهنم کله ملق رفتم، که براش اهمیت دارماز این

 :اوگان با غرور به ماهور نگاه کرد و گفت

 .گن شیرینی نه اینبه این می -

و به شکالت دستش اشاره کرد که ماهور پوزخندی زد و سرچرخوند. اوگان پا رو پا 

و ی پوست شکالت هنوز ت، طوری که دنبالهانداخت و شکالت رو با پوست چپوند تو دهنش

دستش بود. شکالت و بین دندون هاش گرفت و دنباله ی شکالت رو کشید که پوست از 

 .شکالت جدا شد

یک دفعه شکالت رو تف کرد بیرون که دیدیم به جای شکالت سنگه. ماهور تا این رو دید 

 .پقی زد زیر خنده

کرد و محوش شده زده داشت ماهور رو تماشا میگفتم اآلنه اوگان تالفی کنه؛ ولی خشک 

اش رو قورت داد و ها روی خودش شد، خندهبود. ماهور هم وقتی متوجه سنگینی نگاه

 .پروای اوگانگلوش رو صاف کرد و رنگ به رنگ شد، از این خیرگی بی

 ی راژان تالقی کرد. عمیق و با اخمی کمرنگ زل زلسرچرخوندم که نگاهم با نگاه خیره

کرد. ته دلم خالی شد و زودی نگاه ازش گرفتم. باالخره فهمید من هم یکی داشت نگام می

 .ی چندشهام، پسرهاز اون

ها هم شام رو توی یک رستوان صرف کردیم و الحق هم که رادمان کم نذاشت و بچه
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 .رحم بودنحکایت مال مفت و دل بی

شد فردا بعد طلوع خورشید راهی تهران بعد شام دوباره به خونه برگشتیم و قرار بر این 

 .بشیم
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

ین ابرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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