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 :خالصه

پس از یافتن کد ویژه! دوباره به عمارت برگشتند؛ ولی با حضور نفوذی که در دل گروه آراز قرار داشت و 

خوی های جدیدی در او شکوفا میشد و شان رقم میزد. در این بین کیارا بود که ویژگیماجراهایی را برای

 .دیگرش درحال نمایان بود

 

 :مقدمه

 

تر دقت کنی تا متوجه شوی، چیزی که باعث ست کمی بیشزنند.کافیابرهای کبود بر دل آسمان چنگ می

 !های خفته؛ اما زندهها بیدار شده بودند! مردهتاریکی جهان شده، حضور طوفانی ابرها نیست. بلکه آن

 !هایی از جنس خوناشامها بیدار شده بودند. خفاش. آنکندای در شب حرکت میوحشت همچو سایه

های ای که پر از اتفاقات بود. آراز وقتی متوجه شد کد در رگگذشت. هفتهمون به عمارت میای از بازگشتنهفته

کرد که گاهی اوقات کالفه تر حواسش رو جمع من میرو شده بود، بیشرو به اونمن جریان داره، اخالقش از این

دادم تا نگن نازک گیر میشد؛ ولی چیزی بروز نمیها خواب نداشتم و کمر درد، برام نفسشدم! بعضی شبیم

هات میده. اعصابم ضعیف ام و فالن، آخه دکتر گفته بود این دردها طبیعیه و نشون از شکوفا شدن بالنارنجی

شدم، کنترل اعصاب واسم مشکل و میبگیرم. سر هر بحث کوچکی عصبی  خواست پاچهشده بود و مدام دلم می

 گفتخندید و میدید، میام رو میدردسرساز شده بود؛ اما هر وقت رادمان این کالفگی

 !به جمع ما خوش اومدی -

هم به رادمان و آراز گفتیم. آراز دستور داد که رادمان و راژان مخفیانه و تنها به ترموند  ی پدر مادرهامونقضیه

این حرف رو تایید کنن، البته که وقتی فهمیدن ما به حرف مارتیا توجه سپردیم، من و بنیتا برگردند تا صحت 

 !رو مورد توبیخ قرار دادن. خب حق هم داشتن، اعتماد به دشمن، اشتباه بود. اشتباه

 .دونست کد من هستم، از حضور نفوذی هم آراز رو باخبر کردیمهنوز هم کسی جز رادمان،آراز و دکتر نمی

ها برای راژان ادمان و راژان خیلی زود دوباره ایران رو به قصد آمریکا ترک کردن. البته بماند که چه بهونهر

خواستیم تا مطمئن ساختیم تا همراه رادمان برگرده ترموند، چون ممکن بود نفوذی راژان باشه، واسه همین نمی

امون حرفی بزنیم. با دستور آراز که گفت بایستی همون نسبت به حضور گمشدههای مارتیا از اطالعشدن از حرف

 .شون کردجا و بیمارستان رو چک کنن، راهیدو نفری برن و محیط اون

چسبید. تلوخوران از تخت با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم، زبونم خشک شده بود که به سقف دهنم می

ی آب رو از توی یخچال برداشتم، قلوپ فتم. شیشهآلود رد کردم به آشپزخونه رپایین اومدم و پله ها رو خواب

چنان احساس عطش داشتم. شکم درد گرفته بودم و معدم پر آب بود و هنوز در شیشه قلوپ آب خوردم؛ اما هم

کنم! نگاهی به چنان احساس عطش میتو حلقم بود. متعجب بودم که چرا خشکی گلوم برطرف نمیشه و من هم
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شدم، پس یک پرتقال برداشتم، بعد ها بهتر میها خورد. شاید با خوردن اونهیخچال کردم، چشمم به میو

 اش لبخندی زدم. باقی پرتقال رو تو دهنم کردم و بهگیری چند دونه درسته توی دهنم کردم. از خنکیپوست

تر! هام کشیدم. سرم رو خاروندم، هنوز هم حس عطش رو داشتم؛ ولی کمزور قورتش دادم، زبون روی ل*ب

قدر ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. چرا اتاق اینای باال انداختم، باز معلوم نیست چه مرگم شده؟! از پلهشونه

گرمه؟ اوف خدا اوف! دیدی گاهی اوقات حوصله نداری، زمین و زمان یک پارچه میشن تا تو رو به مرز جنون 

که نسیم خنکی پوستم رو نوازش کرد، خودم رو روی  برسونن؟ اآلن دقیقاً حکایت من بود. پنجره رو باز کردم

 .هام از درد توی هم رفت، زیر ل*ب غر زدمتخت انداختم، اخم

 !ای شدی؟بینی عین جنس شیشهِد نفهم نپر! نمی -

روی کمر طاق باز دراز کشیدم و به سقف چشم دوختم. نم نمک خوابم گرفت و به عالم رویا پرواز کردم. با 

کشون اتاق رو ترک خواب پریدم؛ ولی کسی داخل اتاق نبود، دستی به صورتم کشیدم و خمیازهصدای جیغی از 

کنان روی کاناپه نشستم و تلوزیون رو لخ کردم. دم دمای صبح بود و هوا گرگ و میش، کسی توی سالن نبود. لخ

فیلم خارجی با زبان  داد. به ماهواره وصل شدم، آره همینه! یکشون فیلم چرت نشون میروشن کردم، همه

 .ام کردم و سرگرم فیلم دیدن شدمداد، دست زیر چونهاصلی نشون می

 «سوم شخص»

 

بین حالت  ها همگی نگران بودند و البته، در اینگذشتن و خبری از رادمان و راژان نبود. بچههم می ها از پیروز

را! در این راستا که ماهور بیش از پیش به  ساخت. مخصوصاً ماهوری آوگان بقیه را متعجب میزیادی آشفته

چنین او را پریشان حال کرده؟!  دو به شک شد که چه اتفاقی برایش رخ داده که این آوگان نزدیک شده بود،

شان بودند. ماهور میل مشغول خوردن غذایشاید کمی به روحیه نیاز داشت. سر میز ناهار نشسته بودند و بی

زد، پس کرد. بایستی با او حرف مینگاه کرد که داشت تنها، با ظرف غذایش بازی میزیرچشمی به آوگان 

گویی داشته باشد. ناهار که تمام شد، افراد متفرق شدند. ماهور تا تصمیم گرفت بعد ناهار در خلوتی با او گفت

 .هم با او همراه است خواست سمت آوگان برود، آراز او را فرا خواند که ناچاراً سمت اتاقش رفت و دید ساغر

ها، ما تا اآلن هیچ خبری از تون رو بدین به دورگهتر از قبل باید حواسآراز: خوب گوش کنید دخترها! بیش

ی هر اتفاقی باشیم. شاید الزم شد بدون اون دو نفر رادمان دریافت نکردیم و این یعنی زنگ خطر! باید آماده

 .،گروه رو پیش ببریم

 .شونریم دنبالاز؟! خب میساغر: یعنی چی آر

 :رو جدی گفت ماهور خیره به رو به

 .هم با آراز موافقم شون نیوفتاده باشه، در هر حال منتونیم چنین ریسکی بکنیم، امیدوارم اتفاقی واسهنمی -
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 ی ماهور را در چنگ فشرد و غریدساغر عصبی شده، یقه

هامون گروهها همخیال رادمان و راژان بشم. اونعه یعنی، بیخیال رادمان... تونم بیچی میگی تو؟! من نمی -

 .رو خالی کنیم شونهستن، نباید پشت

 .تون، این یک دستور! مرخصیدهاتون نره تا جلوی دماغکه گفتم، حواسآراز: همین

گفت خیال عشقش شود؛ ولی وقتی آراز میساغر دستانش را مشت کرد و دندان روی هم سابید، محال است بی

 !دستور، یعنی دستور

دخترها از اتاق آراز خارج شدند و هرکه به راه خود رفت. ماهور به سالن سرکی کشید و آوگان را نیافت، پس 

ای کوفت که جوابی نشنوفت. دوباره ها رفت و خود را به اتاق آوگان رساند، تقهحدس زد اتاقش باشد. سمت پله

. دستگیره را کشید و داخل اتاق شد که دید آوگان روی تخت به خواب به در کوبید و باز هم سکوت جوابش شد

ی در ثابت و دست دیگرش را به کمر طور که روی یک پایش تکیه داده بود و دستش روی دستگیرهرفته، همان

 زده بود، آهی کشید و زمزمه کرد

 !راز هم نشده بودیم؟ چرا هیچی به من نمیگی؟ مگه هم -

 .باز دراز کشید و به آوگان فکر کردرک کرد و داخل اتاق خودش شد. روی تختش طاقدر سکوت اتاق را ت

 .دستش را باال آورد و با دیدن زمان ساعت؛ چشمانش گرد شد. کی این همه گذشت؟! ل*ب زد

 !هم پیریم طوریشتر زمونه، ما همینآروم -

شده بود، گویا آوگان هم میلی به حرف زدن تا شام ماهور هرچه کرد، نتوانست با آوگان ارتباطی گیرد. حرصی 

برد. باالخره پس از صرف شام و زمانی که هرکس به اتاق باهاش نداشت و مدام فراری بود و به اتاقش پناه می

 .خود رفت، تصمیم گرفت هر طوری شده امشب با آوگان حرف بزند

اورچین سمت اتاق آوگان رفت، در را که دانست آوگان تا این وقت شب بیدار است. پدیر وقت بود؛ ولی خوب می

باز ماند. پس آوگان کو؟! پوفی کشید و به سالن رفت. سالن را  باز کرد و تا خواست سرش آوار شود، دهانش نیمه

نگران شده بود، تنها مکان،  چنین پذیرایی را هم گشت؛ ولی خبری از آوگانش نبود. دلطی کرد، آشپزخانه و هم

ها انداخت؛ اما وقتی دید کسی نیست، طرف در سالن پا تند کرد. بود. نگاهی سمت پله حیاط بود که نگشته

 ...ریز کرد تا شاید در این تاریکی آوگان را پیدا کند؛ اما عصبی و غرولند کنان داخل حیاط رفت و چشم

رت را ترک بار چشمانش را محکم باز و بسته کرد، چرا آوگان این وقت شب داشت عما دید؟! یکدرست می

ک شاش از عمارت بیرون نشود، یعنی آراز از خروجش مطلع بود؟ بیکرد؟! آراز که گفته بود کسی بدون اجازهمی

کرد. عمارت را ترک سر آوگان حرکت می است! با فاصله و در سکوت پشت وقت شب؟ مسخره که نه، آن هم این

یگر، با ی درا گم نکند؛ ولی به محض پیچیدنش سمت کوچهی بغلی پیچید، دوید تا او کردند، آوگان که به کوچه

کرد؟! آن مردک که بود؟! ی مقابلش فوری سمت دیوار خیز برداشت. آوگان داشت چه غلطی میدیدن صحنه

لحظه آوگان  گرشان باشد که همانآوگان با او چه سنمیتی داشت؟! از دیوار سرک کشید تا بتواند نظاره
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، ها بودتر از این حرفکه کسی اورا تعقیب نکرده باشد، مطمئن شود و؛ اما ماهور زرنگاینسرچرخاند تا از بابت 

ی آن دو ایستاد. افسوس که فاصله، فوری سر دزدید و کمی بعد دوباره کارش را تکرار کرد و به تماشای مکالمه

 .ها هم ریسک بودبه آن تر از اینتر شدن بیششان را بشنود و نزدیکهایتوانست حرفزیادی بود و نمی

که آوگان متوجه حضورش شود، زودی خود را به عمارت رساند و پشت درختی تنومند مخفی شد. قبل از این

احتیاط وارد عمارت شد و در را پشت سرش بست. هنوز به در سالن نرسیده بود که صدای ماهور از  آوگان با

ت داد و مضطرب و ترسان سمت ماهور که با اخم داشت سرش به گوش رسید. آب دهانش را صدادار قور پشت

 .کرد، چرخیداش مینظاره

 کی بود؟ -

 :آوگان؛ اما در سکوت نگاهش کرد که ماهور، جری شده سمتش خیز برداشت. سیلی به آوگان زد و غرید

 کنی آوگان؟هیچ معلوم هست داری چی کار می -

، دست دراز کرد و گردن ماهور را فشرد، ماهور را به درخت ی دست ماهور به خود آمده بودآوگان که از ضربه

 :های ماهور از درد توی هم رفت. آوگان خشمگین غریدنزدیک شان کوبید که اخم

 .بینم کارهام رو به توعه فنچ بچه بگمدلیلی نمی -

 :اش کرد و گفتماهور، پوزخندی حواله

 . ...اداش جونت بوبودم که اآلن ور دل دچاره اگه من نمیهه! دِ بی -

بار آوگان بود که سیلی ارمغان صورت کرد. ماهور با چشمانی گرد شده دست روی  حرفش نیمه ماند، چون این

که آوگان هنوز هم عزادار بود اش نهاد و زیر ل*ب اسم یار را تکرار کرد. مگر حرف بدی زده بود؟ اینگونه

شک که نیتش بد نبود و قصدش تنها از زدن آن حرف این ؟ بیگونه با او حرف بزندشد ایندرست؛ ولی دلیل می

 ...بود که نگرانش است؛ ولی

 :اش را باال آورد و گفتآوگان با غیض و حرصی مشهود انگشت اشاره

 . ...بار آخرت باشه اسم داداشم رو به زبونت میاری! اگه مرد -

 :ای به کنار سر ماهور روی درخت زد و داد زدضربه

رحم! خوب و بد ندارین، یکی از یکی خوار و بیی همین. خونتون لنگههای نحس تو کشتنش! همههم جنس -

 . ...بدتر! و؛ اما تو ماهور

 .ی دخترک نگریست؛ زمزمه کردمکثی کرد و تیز به چشمان به اشک نشسته

 !پرم نباشدم -

 :از ماهور مبهوت، فاصله گرفت و سینه سپر کرده گفت

 !الخصوص توشم، الیتون خالص میبازی کوفتی تموم میشه و من از شر همهزودی این  به -



 

 

 
7 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان خفاش خوناشام 

 
 !و ندید و نشنید صدای شکستن قلبی که تنها یک دلیل برای زدن داشت، عشق

ی دیدش خارج شد، های بلندی خود را به اتاقش رساند و ماهور به رفتنش نگاه کرد. وقتی از زاویهآوگان با قدم

 :اش مشتی کوبید و با بغضی گفتبخندی تلخ به سینهنفس عمیقی کشید. با ل

 . ...کردمخوادت، چه قدر احمق بودم که خیال مینزن زبون نفهم! اون نمی -

همه حماقت را جبران  ی حرفش را با آهی خورد. متاسفانه آوگان دوباره احمق شده بود و کاش بشود ایندنباله

ار ب شک که اینی آوگان را بفهمد و بیمخفیانه رد مرموز و رابطهکرد! سکوت کرد و صبر! تا خودش موضوع آن م

 !کردی راه خود نمیدفعه، صبر را پیشه از دستش قسر در نخواهند رفت و؛ اما ای کاش الاقل این

شان حضور داشت و خود هایدخترها، کیارا، بنیتا و ماهور کنار شومینه با هم دوره گرفته بودند؛ ولی تنها جسم

 .کردشان در افکار خاکستری سیر میواقعی

ن شاکیارا با چشم و ابرو به بنیتا، سمت ماهور اشاره کرد که بنیتا در جوابش شانه باال انداخت. برای هر دوی

ها روی زمین کنار شومینه تکیه به گیر شده؟ حتی اآلن هم جدا از آنقدر گوشهسوال بود که چرا ماهور این

تر شده بود و به کل از ماهور و کیارا و بنیتا صمیمانه ر این مدت به خاطره حضور نفوذی، رابطهدیوار داده بود. د

این بودند که آوگان و ماهور خیلی با هم در این مدت کم، خو گرفته  آوگان غافل شده بودند. هرچند که متوجه

 !بودند. پس چه شده که هم آوگان منزوی گشته و هم ماهور؟

که راژان آن کرد. هرچند شک اینها هم پریشانش میخبری از آنتنگ مردش و این بیبود! دلتنگ کیارا دل

کرد. راژان مارمولک! چه قدر که نسبت به او حس نفرت خورد و نابود میای اورا مینفوذی باشد، چون موریانه

شان را میرم اتاقم( جمع کوچککه )داشت! خدا خودش پناهگاه مردش باشد. ماهور از جا برخاست و با گفتن این

ی اهل عمارت به جز کیارا و بنیتا به چرت بعد از ظهری خود رسیده بودند، خوابی که این روزها ترک کرد. همه

شان، وخیم محتاجش بود. کیارا سرش را به تاج مبل تکیه زد و چشم بست؛ دیری نگذشت که ناگهان روح خسته

 :یر شد و مضطرب گفتها سرازماهور با هول و وال از پله

 !آوگان... آوگان و ندیدین؟ -

 .نگاهی متعجب، بین کیارا و بنیتا رد و بدل شد

 .قدر نگرانی؟ هرجا باشه تو همین عمارته دیگهکیارا: نه! حاال چرا این

 :ماهور با فکری که در سرش زنگ زد، ناباورانه زمزمه کرد

 !وای نه -

زد. دخترها هم، کنجکاو و متعجب به دنبالش زمان اسم آراز را صدا میها دوید و همبه دنبال حرفش، سمت پله

 :شان بیرون جستند که ساغر تند، پشت سرهم گفتهایها باال رفتند. آراز و ساغر، آشفته و پریشان از اتاقاز پله

 چی... چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -
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 !ماهور: آراز! آوگان نیست، نیست

 :آراز با اخم گفت

 چی که نیست؟ همه جا رو گشتین؟یعنی  -

 ساغر: تو اتاقش هم نبود؟

 :هق گفت ماهور روی زانوهایش افتاد و درحالی که دستانش تکیه به زمین بود، با هق

 !گرفتمرفته، کاش... کاش جلوش رو می -

 زنی ماهور؟بنیتا: از چی حرف می

 :گرفت، غرید ی ماهور را در چنگآراز، عصبی کنارش روی یک زانو نشست و چانه

 دونی ماهور؟چی می -

رو ندیدم... آوگان براش یک  هق گفت: دیدم... دیدم با یک مرد قرار داشت... منتهی صورتش... ماهور با هق

 .گفتچیزهایی می

 :آراز با داد گفت

 چی؟ -

 :ماهور سرش را به نفی تکان داد و گفت

 !نشنیدم -

 .بنیتا ناباور زیر ل*ب زمزمه کرد

 (هانبود بین ما باشه! )اشاره به دورگهقرار  -

 :رفت، غریدها میطور که سراسیمه سمت پلهآراز بلند شد و همان

 .باید به یاشا خبر بدم -

 :پس از رفتن آراز، ساغر اخمی کرد و گفت

 جا چه خبره؟این -

 :ن شده جیغ زدکرد، با حرف ساغر، آتشیهایی زیر ل*ب زمزمه میبنیتا که به زمین زل زده بود و حرف

شون بیدار شدن، آوگان بهمون تازه میگی چه خبره؟! گروه رو آب برداشته! خانوم تازه از خواب -

فهمی؟ یعنی نفوذی آوگان بوده و رادمان و راژان معلوم نیست چه بالیی خ**ی**ا**ن**ت کرده، می

 !سرشون اومده

 :ساغر چشم گرد کرد و ناباور ل*ب زد

 !شم! یعنی چی که رادمان تو دردسر افتاده؟ دروغهنفوذی؟! متوجه نمی -

 :سپس با جیغ گفت

 .گردهدروغه! رادمان من، چیزیش نشده، اون بر می -



 

 

 
9 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان خفاش خوناشام 

 
 :بنیتا با جیغ گفت

 !مون بوده، بعد تو میگی رادمانم؟هنوزهم ساغر؟! دارم میگم نفوذی بین -

ت و هنوز در بهت خ**ی**ا**ن**ت شان نداشهایرادمانم(ش رو کشیده و با حرص گفت. توجهی به حرف)

کرد که ناگهان با افتادن ماهور جیغی زد و سمتش خیز برداشت. ساغر و بنیتا هم با دیدن آوگان سپری می

هوش شده، سمتش خیز برداشتند. کیارا چندباری به صورت ماهور سیلی زد؛ ولی دخترک به هوش ماهور بی

تاقش برد و روی تخت خواباند. سمت بنیتا رو کرد و گفت که برود و نیامد. کیارا به کمک دخترها ماهور را به ا

های لیوان آبی بیاورد. چندی بعد بنیتا همراه با آراز به اتاق آمدند. چند قطره آب به صورتش پاشید که پلک

 :هایش را باز کرد. کیارا گفتماهور تکان خورد و سپس به آرامی الی پلک

 خوبی؟ -

 :ماهور تنها ل*ب زد

 !آوگان -

شان بگذارند، وقتی که اتاق از افراد مزاحم و چشمانش در لحظه، بارانی شد. کیارا رو به بقیه گفت که تنهای

 :خالی شد، کیارا گفت

 دوستش داری؟ -

ماهور متعجب نگاهش کرد و حرفی نزد. کیارا لبخندی روی لبانش نشاند و دست ماهور را در دستش 

 :فشرد.گفت

 .کردیمعزیزم؛ ولی باید فراموشش کنی، آوگان اونی نیست که فکرش رو میکنم درکت می -

 :ماهور عصبی شده، دستش را از دست کیارا بیرون کشید و گفت

 .کنه، اون به ما خ**ی**ا**ن**ت نکردهنه! آوگان این کار رو نمی -

 :با بغض ادامه داد

 !گولش زدن، مطمئنم -

 !چارهدخترک بی با تاسف سر ماهور را در آغوشش فشرد.

 :فشرد، گفتی کیارا میطور که خود را به سینههق همان با هق

 . ...گید نیست... اون خوبه! بد ذات نیست، باورکنآوگان اونی که می -

هایش را از پهنای صورت با پشت زمان که اشکهقش قطع شد. از آغوشش بیرون آمد و هم باقی حرفش با هق

 :کرد، گفتدست پاک می

 .بهتره بریم پایین، نباید معطل کنیم -

خواست خ**ی**ا**ن**ت معشوقش را باور کند. و بی توجه به کیارا اتاق را ترک کرد، دخترکی که نمی

 :کیارا به رفتنش نگاه کرد، لبخند تلخی زد و در دل گفت
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 !دختر سرسختیه -

*** 

 کیارا: به دکتر خبر دادی؟

 :کوبید، گفتهایش میقدم طور که داشت سالن را باآراز همان

 .ترین زمان خودش رو برسونهبهش گفتم در کوتاه -

سر گذاشتند تا باالخره یاشا رسید. خسته و پریشان بود؛ اما کسی  ای را پشتهای طوالنی و کالفه کنندهساعت

 .نشین وجودشان شده، توجهی نشان ندادهاست خانهبه این حس مزاحمی که مدت

 :گفتوار یاشا سرزنش

 چه طور متوجه نشدی آراز؟ -

 :آراز با اخم جواب داد

 .کرد، آوگان نفوذی باشهای هم تو فکرم خطور نمیحتی لحظه -

 :یاشا پوفی کشید و به موهای پرپشتش چنگی زد و گفت

 کار کنی؟ منتظر حرکت بعدیش هستی؟خوای چیحاال می -

 .تریمیشه از حریف یک قدم عقبآراز: نه، اگه بخوای طبق حرکت دشمنت قدم برداری، ه

 خوای چی کار کنی؟یاشا: پس می

 . ...آراز: بایستی بریم ترموند

 :یاشا وسط حرفش پرید و گفت

 !خریت محضه -

 . ...گیم که کد دست ماستست، میریم ترموند؛ اما نه دست خالی، کاترینا اهل معاملهآراز: می

 !ساغر: مگه کد دست ماست؟

 :کرد که دیگر کسی میان حرفش نپرد، گفت آراز چپ چپی نثارش

کشیم، در این بین دخترها هم میرن و مخفیانه تا موقعی که من و تو)اشاره به یاشا( فقط حرفش رو پیش می -

 .ها رو نجات میدنکنیم، بچهکاترینا رو سرگرم می

 خوای بگی قرار نیست کاترینا از وجود ما با خبر بشه؟کیارا: می

 .آراز: درسته

 ماهور: دست تنها؟

 .بار دیگه نه، یاشا! به افراد خبر بده آماده باشنآراز: این

 .یاشا: باشه، بسپرش به من
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 :بنیتا با هیجان گفت

 دیم نه؟مامانم هم نجات می -

های خودمون رو نجات بدیم، تا بعد سر فرصت مناسب طعمه رو از دست حریف بکشیم آراز: نه، فقط قراره بچه

 .حریف پیش بریم بایستی طبق نقشه بیرون، فعالً

تون رو کنیم؟ این حرفلحظه کار رو تموم نمی جا، پس چرا همونریم اونبنیتا: یعنی چی؟ خب ما که داریم می

 !تونم درک کنمنمی

 :های کیارا در هم رفت و گفتاخم

 مادرهامون رو نجات بدیم؟جا چرا نباید پدر و ریم اونحق با بنیتاست، باهاش موافقم. ما که داریم می -

 هامون توی اون بیمارستان مطلعیم، در حالی که هیچطوری ممکنه حریف بفهمه ما از حضور گمشدهیاشا: این

های اون جوره بررسیش هم نکردیم و این یعنی یک امتیاز ما که همون پسر جوون، مارتیا باشه، بپره. چه حرف

 .گدار به آب بزنیمبزرگی کرده و ما نباید بیدرست باشه یا نه تا حاال که به ما کمک 

ی بازیه، ما باید نفر پشت پرده رو بفهمیم کیه و تا اون زمان نباید دست از پا آراز: در ضمن کاترینا تنها یک مهره

 .خطا کنیم

 !ساغر: اینی که گفتی یعنی چی آراز؟ یک نفر دیگه پشت تمام این قضایاست؟

 .، فقط براش حکم یک وسیله رو دارهآراز: درسته، کسی که کاترینا

کیارا: پس کاترینا یک عروسکه! فقط یک سوال، شما از کجا به این موضوع پی بردین؟ مطمئنید؟ یا فقط از روی 

 دید؟ای میحدس و گمان چنین فرضیه

 :خندی زد و گفتیاشا تک

 !هاخودی سفیدش نکردیمدختر جون! ما این موها رو بی -

جایی هم که این ای رو راه بندازه و از اونهاست که بخواد یک همچین معرکهتر از این حرفمقآراز: کاترینا اح

ن تونم به جرئت بگم که عمر ایتونه شخص اصلی باشه. حتی میبازی یک بازیه قدیمی هست، پس کاترینا نمی

 .بازی بیشتر از سن کاتریناست

 .کردند حل شدنی نبودها هم که فکرش را مییها گریخت، گویا این معما به این سادگآه از سینه

 :کیارا زیر ل*ب زمزمه کرد

 !تونم کاری برات انجام بدم باباگیریم؛ ولی من نمیآه! باز هم زیر یک سقف قرار می -

بغضش گرفت و آب دهانش را قورت داد، باز هم رفتن به شهری که مردمانش معلوم نبود چه بر سرشان آمده؟ 

 ؟چرا متروکه است

*** 

 :رویش بردارد، گفت که نگاه از افراد رو بهاینقد کیارا شود و بی ی پا بلند شد تا همبنیتا روی پنجه
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 !آور، هستشون این ظاهر وحشتقدر وحشتناکن! نگو تو ژن همهکردم فقط افراد کاترینا اینخیال می -

 :رو ل*ب زد گوش بنیتا خیره به افراد رو به کیارا زیر

 !دم بابام چه طور تونست خودش رو کنترل کنه؟مون -

 !کنم، مورمورم میاد، ووییشون که مینگاه -

هارا برای نبردی دیگر فراخواند و ها! یاشا با تماس گرفتن با افرادش، آنبه ترموند برگشته بودند، شهر مرده

انه و قد بلند، موهایی تراشیده و هایی چهارشاکنون حدوداً پانزده یا شانزده نفر در اختیارشان بود. هیکلهم

های بزرگ و خارج از معمول و ها لقب شیطانی داد، دماغهایی دراز و نوک تیزی که کیارا به آنگنده، گوشکله

ی مظلوم پدرش به ها داشت. ناگهان چهرهتری به انسانلبانی نازک، تنها چشم و ابروهایشان وجه تشابه بیش

ای داشت با چشم و پشت، قدبلند و هیکلی، صورت کشیدهی جوگندمی کمتصویر ذهنش کشیده شد. موها

ها را به ارث برده بود. دماغی معمولی و مردانه با لبانی گوشتی، پوستش برنزه بود و؛ ابرویی مشکی که کیارا آن

گردش  دست سفیدش، صورت چهره و نیک اخالق، موهای یکاما مامان هانس! آیا او هم ومپایر بود؟! زنی خوش

داشتنیش متعجب میشد!  دانه چروک هم نداشت و کیارا بارها از پوست شاداب مادربزرگ دوست که یک

پشت سفید؛ ولی کشیده، چشمان بادومی و آبی رنگ، بینی قلمی و لبانی معمولی، تن و هیکلی ابروهای کم

 نحیف و رشید داشت. آه این دو فرشته کجا و افراد مقابلش کجا؟

 ...کاری کنند و؛ اما آراز و یاشاشد که مبادا وسط نقشه کوتهبه افراد، نکاتی را یادآور می ساغر داشت

 .کردند که سوتی این بین پیش نیایدهایی که قرار بود به کاترینا بازگو کنند را با هم هماهنگ میداشتند حرف

تون به گروه باشه. بیست نم، حواسریم، ساغر! ماهور! دیگه سفارش نکها من و یاشا داریم میآراز: خب بچه

 که ما رفتیم، شما هم محتاطانه وارد عمل بشید، باشه؟دقیقه بعد از این

 :صدا گفتند ماهور و ساغر یک

 .حله -

هایی زنگ زده و اوراق شده به چشم می آمد بیمارستان مورد نظر در خیابانی قرار داشت که در میدانش ماشین

شان از های فروشیشک که لوازم و خوراکیهایی که خالی بودند و بیها و فروشگاهو خاک خورده بودند، مغازه

انقضا گذشته بود. بیمارستان، بزرگ و چند طبقه بود و در مرکز شهر ترموند قرار داشت. کیارا و دوستانش در 

رفتند و از دور به ها که زمانی محل کسب درآمد و روزیِ خلق خدا بود، پناه گچهار راه پشت یکی از فروشگاه

 :کردند که ناگهان گرد و خاک شد. بنیتا ساعد دست کیارا را چنگ زد و گفترفتن آراز و یاشا نگاه می

 !شونوای گرفتن -

 .هول نشو بابا! آراز کارش رو خوب بلده -کیارا

 :ای به بازوی ساغر زد و گفتپس از گذشت دقایقی، ماهور با آرنجش ضربه
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 ها از ورودی فرعی برن؟اصلی بریم داخل و بچه چه طوره ما از در -

 .موافقم؛ ولی هنوز باید کمی صبر کنیم -ساغر

شان سر ای از دستزدند تا مبادا موجود زندههم ومپایرهایی در خیابان پرسه می حق با ساغر بود، چون هنوز

 :کیارا به بنیتا نگاهی کرد و گفت بعد به خاطره گرمای هوا به داخل بیمارستان شدند. بخورد. حدوداً ده دقیقه

 .ما هم که پخ -

 :بنیتا پشت چشمی نازک کرد و جواب داد

 .هاشون رو ندارم، ایش! فاز برشون داشتهکنم، اصالً حوصله رئیس بازیمن که کار خودم رو می -

داشتند، که برمیی دست ساغر، سمت بیمارستان حرکت کردند. هر قدمی اش را قورت داد و با اشارهکیارا خنده

کردند که حریف غافلگیرشان نکند. باالخره به دو گروه شدند، کیارا و دخترها و عوضش صدنگاه حواله اطراف می

آن مردهای هیکلی به دو سمت بیمارستان حرکت کردند. با احتیاط و در سکوت مطلق وارد بیمارستان شدند، 

کرد و ماهور از شان بود. ساغر جلو جلو حرکت میت برایکسی در حیاط بیمارستان نبود و این یک امتیاز مثب

 .ها را داشت، تا که باالخره به سالن بیمارستان رسیدندسر، هوای دورگه پشت

 .ساغر: خوشبختانه کسی داخل نیست، باید خیلی زود بریم و رادمان و اون دو نفر دیگه رو هم پیدا کنیم

 :که خودی نشان دهد، سینه سپر کرد و گفترای اینسری به تایید حرفش تکان دادند و کیارا ب

 .خب چرا معطلین؟ بریم دیگه -

ها یورش ماهور نگاهی دقیق به اطراف انداخت، سر تکان داد. کیارا رو به بنیتا چشمکی زد و همگی سمت اتاق

رد لد بود، ورد زبانش کدر را کشید و به آرامی باز کرد. زیر ل*ب هرچه آیه ب بردند. بنیتا با ترس و لرز دستگیره

ها بیدار نشوند و زیر ی ومپایرها، ته دلش خالی شد و فوری در را بست تا آن خفاشهای خفتهو ناگاه با دیدن تن

 :ل*ب غر زد

 !به خواب مرگ برین انشاءاهلل -

اش ی سینهکیارا هم با دیدن اتاقی که چند ومپایر درونش خوابیده بود، فوری مثل بنیتا در را بست و دست رو

شان بودند و باالخره و جوی گمشدگان گذاشت، نفسش را فوت کرد و سمت اتاق بعدی رفت. همگی در جست

 .ها افتادقرعه به نام آن

 :کاترینا با ژستی مغرورانه به آراز و یاشا نگاه کرد و گفت

 .جا ته خطهدونید اینجا؟ وقتی که میحماقت کردین، چرا اومدین این -

 .اومدیم رادمان و راژان رو به عالوه آوگان رو پس بگیریمآراز: 

 شون؟خوای بخریکاترینا: مگه کاال هستن که می

 .تر از این واسه خودت دردسر درست نکنجا هم بهت وقت دادیم کوتاه بیای، بیشیاشا: تا همین

ی اثر کرده روت آراز، و اال تو گین دردسر درست نکنم؟ پیرکاترینا: هه! شما اآلن تو چنگ منین، بعد به من می
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 تونی برداری؟دونی که تا من نخوام، قدم از قدم نمیاومدی. میدهن شیر نمی

 خواستی؟آراز: مگه کد رو نمی

ا همان هم کوبید. ب شان بهای زد و دست به تشویقکاترینا شوک زده به او نگاه کرد و پلکش پرید. ناگهان قهقهه

 :ی کریحش گفتخنده

 !باالخره سر عقل اومدینپس  -

ها آمده بود را مهار کردند، فعالً برای دار بین آراز و یاشا رد و بدل شد. پوزخندی که تا پشت ل*بنگاهی معنی

 !نا امید کردن این زن پلید زود بود

 .پوشی کرد کاری کنی؛ شاید بشه روی مجازاتت چشمآراز: بدکردی کاترینا؛ ولی اگه باهامون هم

 :با تمسخر نگاهی به مارتیا که بغل دستش با فاصله روی کاناپه نشسته بود، کرد و گفتکاترینا 

جا کنن، )رو به آراز و یاشا(یعنی متوجه نشدین تو چه شرایطی هستین؟ اینبینی؟ دارن من رو تهدید میمی -

 !کشم آرازخانفقط من دستور میدم و خط و نشون می

 !اش را درست نشناخته بودندها هنوز خواهر ناتنیشان زد، آنروی د رو بهمارتیا در جوابش پوزخندی به دو مر

چشمکی مخفی به مارتیا زد که تعبیرش این بود)کسی داخل بیمارستان نیومده؟( آخر کاترینا هنوز شک داشت 

کاترینا شناخت. غیر ممکن بود خود را در خطر بیندازد؛ ولی او هم کم کسی نبود، و او آراز را خیلی خوب می

شکوهی! زنی سرشار از حیله! مارتیا به صفحه روشن مانیتور چشم دوخت. بیمارستان پر از دوربین مخفی بود، 

حال سمت کاترینا رو کرد و سرش گشت، با اینشان میدخترک شیرین را دید که با دوستانش در پی گمشدگان

 .ی نفی به باال تکان داد، کاترینا پوزخندی زدرا به نشانه

 !که دیر شودشان را بیابند، قبل از ایندوباره به صفحه نگاه کرد، خداکند زودتر رفقای

 «کیارا»

. شان خیز برداشتیمشان با طنابی بسته بود، سمتهایدر اتاق را که باز کردیم، با دیدن رادمان و راژان که دست

 جا آن هم درست رو بها هنوز آمدنم را به اینکردم و او گویی دستانش را باز میروی رادمان نشستم و گره رو به

 .رویش، باور نداشت

 :راژان که دستانش را ساغر باز کرده بود، با اخم و پر سوال گفت

 !جا؟کنین؟ چه طوری اومدین اینکار میجا چیاین -

دا اید آوگان رو هم پیکه متوجه ما بشن، بکنن. قبل اینساغر: باید بریم، آراز و یاشا دارن کاترینا رو سرگرم می

 .کنیم

 :صدا، متحیر گفتن رادمان و راژان یک

 !آوگان -
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 کرده؟کار میجا چیراژان: اون... اون این

 .کنهمون رو میساغر: هه! گویا آقا رو هوا برداشته معلوم نیست از کی داره جاسوسی

 ، وای نه! چه طور ممکنه؟رادمان با اخمی که از حالت تفکرش بود گفت: جاسوسی! مگه... مگه نفوذی

 راژان: چی میگی تو رادمان؟ بابا یکی به من هم بگه چه خبره؟

ها میگن آوگان نفوذیِ، هرچند که هیچی معلوم نیست. اآلن هم باید اون رو خوای باشه؟ اینماهور: چی می

 .مون رو نیاوردنپیداش کنیم تا دخل

 .سازمبزنه؟! مگه چنگم نیاد و اال خودم کارش رو می راژان: احمق! یک پسر بچه چه طور تونست مارو گول

رادمان: فعالً باید نقشه آراز رو کامل کنیم، پاشو راژان، آوگان رو باید پیدا کنیم. تو زمان مناسب باهاش تصویه 

 .ترهکنیم؛ ولی اآلن گروه مهمحساب می

اون خائن رو اگه نکشن، خودم خالصش اش تکون نمیدم. راژان: هه! نه بابا؟ من انگشت کوچیکم رو هم واسه

 !کنم. فکر کردیمی

 :ماهور دست مشت کرد و با غیض غرید

 !تونی مخالفت کنی؟ بسم اهللحق چنین کاری رو نداری، درضمن این یک دستوره از طرف آراز، می -

ار صدا زد که زمان اسم راژان را هم تاکیدوراژان فکش منقبض شد. رادمان از جا برخاست و سمت در رفت، هم

 .ای نثارمان کرد و به همراه ما اتاق را ترک کردراژان چشم غره

 .طبقه رو گشتم؛ ولی اثری از آوگان نبود های اینماهور: همه جای اتاق

 !راژان: به جهنم

 :ای برایش رفت که راژان پوزخندی زد و رویش را از او گرفت. گفتمماهور چشم غره

 .جاتونیم بریم اونما ما که نمیپس قطعاً طبقه باالست؛ ا -

 رادمان: چرا؟

 .ست، ما فقط موظف بودیم شما رو از چنگ کاترینا فراری بدیم، همینساغر: چون فعالً واسه ما ممنوعه

 .ل*ب زدم

 !ی منِ که حاال حاالها قرار نیست نجات پیدا کنهچارهجا سلول انفرادی پدر بیاون -

با غم و تاسف نگاهم کرد، لبخندی تلخ بهش زدم. چه قدر توی این مدت پژمرده گویا رادمان صدایم را شنید که 

شان جار میزد که چقدر خسته و پرضعف هایشان نبود؛ اما از قیافهشده بود! اثری از ضرب و شتم روی تن و بدن

 !هستند

 .خیالش هم بشیم، من میرم باالتونیم بیماهور: ولی نمی

 :رد، راژان جلویش را گرفت و غریدتا خواست از جمع فاصله بگی
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 !جرئت داری قدم از قدم بردار -

 .شمجا بیرون نمیخواین برین، برین؛ اما من تا آوگان رو پیدا نکنم از اینماهور: ولم کن. شما می

 !جا دراز به دراز بیوفته، سزای خائن همینِ، مرگراژان: آوگان حقشه همین

 :لم برای قلب عاشقش سوخت و گفتمماهور ترسیده و شوکه نگاهش کرد، د

 .ولش کن راژان، حق با ماهوره، نباید آوگان رو تنها بذاریم -

 راژان: تو دیگه چی میگی جوجه؟

 :اش گرد شد که رادمان غریدچشمانم از گستاخی

بینیم بهاتون فشار بیارین تا تون هست کجایین؟ به جا کلکل کردن، کمی به مخبس کنید دیگه اَه! اصالً حواس -

 .چه طور میشه رفت باال

 :ناگهان سر و صدایی آمد که ساغر حرصی شده، زیر ل*ب غرید

 .ها! خوبه بهشون گفتم تا عالمت ندادیم نیاینزبون نفهم -

 ای هم اومده؟راژان: کی؟ مگه غیر شمام کس دیگه

 :ساغر سری تکان داد و گفت

 .له رو انجام بدیمآره، یاشا افراد رو جمع کرده که اگه الزم شد، حم -

 :راژان لبخندی زد و گفت

 .که عالیه! پس چرا معطلین؟ بریم باال دیگه، باید همین امروز کلک رو بکنیماین -

ساغر: نه راژان! نشنیدی گفتم ما فقط اومدیم شمارو نجات بدیم؟ آزاد کردن بقیه میوفته یک وقت دیگه؛ اما اآلن 

 .نه

 راژان: ای بابا چرا؟

 :عصبی غریدم

ها نیوفتی. حاال به جای نجات دادن بابام، افتادم قدر عرضه نداشتی از خودت محافظت کنی، گیر اینچون این -

 !دنبال تو

ام به راژان نشده بود. من غیر ناگهان با ترس به رادمان نگاه کردم که خدا را شکر غرق در فکر بود و متوجه طعنه

اش باز و بسته های بینیوب شد که توی فکر بود! راژان از خشم پرهعمد به رادمان هم، کنایه زده بودم و چه خ

شدند و دست مشت کرده بود و خیره، خیره به من زل زده بود؛ پشت چشمی نازک کردم و با پوزخندی روی می

ر شد. تها باز شد و سر و صدایی هم که چندی پیش شنیده بودیم، نزدیکدفعه در تمام اتاق ازش گرفتم که یک

 !ر کسری از ثانیه دورمان را ومپایرها محاصره کردند، خشمناک و بسی تشنه به خوند

 .ساغر زیر ل*ب غرید

 !اَه گندش بزنن! خیال کردم افراد خودمونن -
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جون! خیلی  -ماهور وقت را هدر نداد و با تمام قدرت، سوتی زد که افراد خودمان هجوم آوردند، راژان گفت: 

 .اه ننداخته بودموقتِ گرد و خاک حسابی ر

 :ی باال آمد که یکی از ومپایرها نعره کشید، راژان دوباره با مسخرگی گفتصدای داد کاترینا از طبقه

 تون بیدارتون کردیم؟چیه عمویی؟ از خواب زمستونی -

های که اسیر چنگالای کشید و قبل از اینهمان ومپایری که نعره زد، سمتش خیز برداشت که راژان عربده

های اش کرد و سر از تنش جدا کرد. بنیتا هینی کشید؛ ولی من با دیدن خونمپایر مقابل قرار بگیرد، ضربه فنیو

های قرمز داشتم. با حرکت راژان جاری شده آب دهانم را قورت دادم. میل عجیبی برای چشیدن آن مایع

برداشتم که ساعد دستم گرفتار  کرد، خیزها شروع شد، با حسی سرکش که برای چنگ زدن، ترغیبم میحمله

 .چنگ بنیتا شد

 !کار کنی دختر! عقلت رو از دست دادی؟خوای چیبنیتا: می

اما من توجهی به حرفش نکردم و دستم را کشیدم، از شدت کارم روی زمین افتاد. نگاه از تحیر چشمانش گرفتم 

 .ریزی بودو حال! وقت خون و خون

اش چنگ زدم و او را به زمین کوبیدم. مشتی نثار چشمش ود که از پشت به یقهها با ماهور گالویز بیکی از آن

ی گوشش را گاز گرفتم که از درد های شیطانی؟ خم شدم و اللهکردم و چرا میل داشتم به گاز گرفتن آن گوش

دلم  قدر این شوری بهی شور خون، زیر زبانم رفت و چرا ایننعره زد. خیلی راحت گوشتش پاره شد و مزه

هایم برنده شده بودند قدر دندان بار سمت گردنش سر خم کردم و پاره گوشتی از او جدا کردم، چهنشست؟ این

ا داد، بدریدم! از رویش بلند شدم که به گلویش دو دستی چنگ زده بود و جان میکه تنها با یک گاز، تن می

ام. پس دوباره آن شوری خون، شارژ شده ام را لیسیدم. حس کردم با چشیدنهای خونین شدهزبانم ل*ب

 .ها هم هیچ توجهی نکردمهای ماتم زده ی رادمان و بچهور شدم و به نگاهحمله

 .چنان در حال نبرد بودم که در میان غوغای جمع، رادمان داد زدبه نفس نفس افتاده بودم و هم

 .ها! آراز هم به ما ملحق شدهبچه -

 .**و**ض**ی هم اومدنراژان: آره، دکتر و اون ع

کرد و هم ها جدا میگوید. هم آراز حضور داشت و قدرتمندانه سر از تننگاه چرخاندم که دیدم رادمان راست می

و بدنش کبود و  دکتر، گویا آوگان را پیدا کرده بود. فقط مانده بودم اگر آوگان آن نفوذی است، چرا تن

کند؟ مگر او جاسوس حریف نبود؟ پس بایستی به همراه مقابله میست؟ یا چرا همراه ما دارد با حریف، زخمی

پاره کند. ناگهان با حس سوزش طرف چپ صورتم، چشم چپم بسته شد. که حریف را تکهجنگید، نه اینها میآن

های پرنده رفته بود. دندان روی هم سابیدم و قدر غرق فکر شده بودم که به کل یادم از حضور این خفاشآن

اش خیز برداشتم. با دو انگشت شصتم به چشمانش فشار زده ای زدم و با دو چنگالم سمت چشمان وقنعره
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اش، خون جاری شد و از درد عربده کشید. با زانو لگدی به فاقش زدم و با های بسته شدهآوردم که از زیر پلک

دراز افتاد و از درد چشمانی که حرکت چرخشی که انجام دادم، لگدی دیگر نصیب سرش کردم که او هم دراز به 

 .غلتیدشان را از دست داده بودند، میحال مطمئناً بینایی

 .کاترینا داد زد

 !شونخوامفقط زنده می -

و خودش همراه گروهش چنگ زد و گازها گرفت. خبری از آن پسر جوان، مارتیا نبود و من کنجکاو و بسی 

 .متعجب بودم که داد آراز بلند شد

 !نشینی کنید، عقب نشینیعقب  -

جنگ و سپس گریز، از افراد ما تنها پنج الی شش نفر باقی مانده بودند، برعکس افراد کاترینا که لحظه به لحظه 

مان دویدند؛ ولی به شد؟ تا خروجی اصلی دنبالشد. این همه ذخیره از کجا پیدا میبر تعدادشان افزوده می

داخل بیمارستان خیز برداشتند و به جیغ و دادهای کاترینا هم توجهی کنان سمت خاطره روشنایی روز، ناله

تر ها بودند و به خاطره خورشید که حال به وسط آسمان رسیده بود و هوا را گرمنکردند. افراد ما هم عضو همان

 .شان شدیمکرد، همراه ما نیامدند و ما هم بیخیالتر میو سوزناک

ایم باقی نمانده بود. سرعتم رفته، رفته کم شد و سمت زانوهایم خم شدم و سپس قدر دویده بودیم که نایی برآن

 .بعد کمی نفس تازه گرفتن، زمین افتادم که رادمان متوجهم شد و الباقی متوقف شدن

 .رادمان: کیارا! پاشو دختر، اآلن وقت استراحت نیست

 :با نفس، نفس گفتم

 .خوامیتونم!... تشنمِ... آب... آب منمی... نمی -

 شیم، بعد این میگه تشنمِ؟راژان: خانوم رو! هه ما داریم از درد تلف می

 .جیغ زدم

 !شو! تشنم تو یکی خفه -

 گیرم. باشه گلم؟ات آب میرادمان: باشه عزیزم یکم دیگه تحمل کنی، از این شهر بریم بیرون، واسه

شان وار! همراهدوباره با حس عطشی مجنوندو دل نگاهش کردم که با اطمینان چشم روی هم بست. به ناچار 

تری نسبت به ما خورده بود، که تلفات بدنی کمکنان به ماشین رسیدیم، یاشا چونشدم. غروب بود که هلک

ها ولو شدیم. سرم را به شیشه ماشین چسبانده بودم و از راننده شد و الباقی آس و پاس روی صندلی

کردم پوست بدنم سوخت، حس مینارم نشسته بود. گلویم خشک بود و میبردم. رادمان کاش لذت میهایخنک

 .رفتام باال پایین میخاکی و خشک شده بود که نفس تنگی داشتم و تند، تند قفسه سینه

اند؟! آسمان سیاه شده بود و تکه، تکه ابر به قدر پریشانچه شده بود؟ قیامت است؟ پس چرا مردم این شهر این

ها پاره ابر نیستند، بلکه ومپایرهایی هستند که تر که دقت کردم متوجه شدم آنآمدند، بیشزمین فرود می
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کردند، چنگ گناه که تا چندی پیش با آرامش زندگی معمولی خود را میهای بیوحشیانه بر تن و بدن آدم

و فریاد بود که به گوش و مرد، کوچک و بزرگ، همه درحال فرار و گریز بودند. جیغ  زدند. پیر و جوان، زنمی

شان انجام دهم. چند توانستم برای کمکرسید. وسط شهر به تماشای مردم ایستاده بودم و هیچ کاری نمیمی

شان خیز برداشتند تا از این کابوس ناگهانی بگریزند؛ ولی با کدام سرعت؟ مگر کسی حریف هاینفر سمت ماشین

ده بود و زیر پاهایم در جریان بود؛ اما من حتی خیسی خون را شد؟ مرداب خون درست شهمه ومپایر می این

بستند و به شان را میشان درهایهای رو به رویها با دیدن این صحنهکردم. صاحب مغازههم حس نمی

کردند. مگر که چه کسی شانس کوبیدند، توجهی نمیای پناه! میهایی که ترسان، مشت به درها برای جرعهآدم

گاهی؟ هیچ کجای این شهر در امان نبود، گاه بیندازد؛ اما چه پناهبل از بسته شدن درها خود را به پناهبیاورد، ق

خورم. چشم که هایم نهادم و با تمام وجود جیغ زدم که حس کردم دارم تکان میهیچ کجا! دستانم را روی گوش

بیداری! آخر چرا؟ من که هوشیار بودم و همه باز کردم، رادمان را رو به رویم دیدم. یعنی همه کابوسی بود، در 

 !کردم، البته به جز حس المسهچیز را به خوبی درک می

پس تنها فرق کابوس بیداریم با واقعیت، حسم بود؟ به چشمان نگران رادمان نگاه کردم، چرا هر وقت در 

لیل انرژی شدم و... سیاهی باره تح شود؟ چرا؟! به یکزنم، او غریق نجات من میهایم دست و پا میکابوس

 !مطلق

هایم لرزید و سپس به آرامی باز شدند. از دیدن چند جفت چشم که میخ با احساس خیس شدن صورتم، پلک

من بودند، جا خوردم؛ ولی با دیدن بطری آبی که دست رادمان بود، فوری خیز برداشتم و بطری آب را از دستش 

ک بود و گوارا! بطری خالی را به دست رادمان دادم که با دهانی نیمه باز قاپیدم و قلوپ، قلوپ آب را نوشیدم. خن

 :کرد. گفتمو چشمانی گرد شده، داشت نگاهم می

 !هنوز هم هست؟ تشنمِ -

 :راژان با لودگی گفت

 .تانکر آب سفارش دادیم اآلن که واست ایمیلش کنن -

 :غیض غریدمو سپس پوزخندی زد و سرش را به سمت شانه چپش چرخاند که با 

ه رو ک رسم، تو فقط ببند اون گالهها، خودم با همین پشت دست خدمتش میباور کن هرکس بهت بگه اللی -

 !اعصاب ندارم راژان

 :راژان با چشمانی گرد شده، غرید

 . ...ببین، حیف... حیف جاش نیست و اال -

 .آراز به میان حرفش پرید و تشر زد

 بینی حالش رو؟، نمیبس کن راژان! خواهشاً بس کن -
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ها رو داشتیم. عوضش چی شد؟ چی گفتن بهمون؟ الل شید و اش موش بازیِ! ما هم این روزراژان: بابا این همه

 !مونها گناه دارن و ما باید درد بکشیم از عطشیه جا بتمرگین، چرا؟ چون آدم

 :با جیغ و گریه گفتم

ها رو روی من خالی میکنی ها و نفرتت از آدمچرا داری عقدهراژان ببین! من آدم نیستم، یکیم مثل شماها،  -

 آخه؟

 .ها داریراژان: هه! چون تو هم یک رگی از اون

 :رادمان غرید

 راژان ساکت میشی یا نه؟ -

هقم را بگیرم که رادمان هم تالش در آرام کردنم داشت. همان  راژان پوفی کشید و من سعی کردم جلوی هق

حی که در کابوس بیداریم دیده بودم، جلویم نقش گرفت. سریع سرم را کنار دادم و با بهت لحظه تصاویر و صحان

 :هقی که حاال اوج گرفته بود، گفتم و وحشت و هق

تونستن ها نمیکردن... و اونشون... ومپایرها بهشون حمله میها... زنده بودن! خودم دیدمرادمان... رادمان اون -

 !کنمهم به این... سرنوشت دچار بشن! نذار خواهش می .. رادمان... نذار مردم دیگهاز خودشون محافظت کنن.

 :وار گفتزدم که راژان زمزمهاش میجانی به سینههای بیمشت

 .بفرما! دوباره معلوم نیست چش شده -

 !میشدبه او توجهی نکردم و عطر خنک رادمان را به مشامم کشیدم تا شاید برای این همه درد مسکنی 

اک هایم را با کف دستم پفین فینی کردم و از شیشه با چشمان غبار گرفته از اشکم، به بیرون نگاه کردم. اشک

 :کردم و متعجب گفتم

 ما که هنوز ترموندیم چرا؟ -

 .بنیتا: واس خاطره بیهوشیت یاشا صبر کرد

 :به بطری خالی نگاه کردم، آب سردی داشت. رو به رادمان گفتم

 آب رو از کجا آوردی؟ پس این -

 .رادمان: تو یخچال ماشین بود

 یاشا: خب پس اگه همه چی رو به راهه، راه بیوفتم؟

 .آراز: ظاهراً که خوبه، روشن کن

ماشین را به حرکت درآوردند و هنوز مسافت طوالنی را طی نکرده بودیم که جسمی، محکم با ماشین برخورد 

و پرتاب شدم؛ اما به خاطره دست رادمان که مانع پرتابم شده بود، آسیبی کرد. یاشا فوری روی ترمز زد که به جل

 .ندیدم

 ساغر: چی شده؟
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 !آراز: وای! بیدار شدن

 !چاره شدیم پسریاشا: بی

 .ل*ب زدم

 زنن رادمان؟از چی دارن حرف می -

 !رادمان: مردم شهر

ها سمت شیشه چرخید. با رد و چشمیکه خورده به چشمانش نگاه کردم که ناگهان به شیشه طرف من، ضربه خو

اش به شیشه ضربه میزد، ترسیدم. بنیتا که صندلی عقب من نشسته سال که داشت با پیشانی دیدن مردی میان

اش روی شیشه ماسیده بود، جیغی خفیف کشید و خود را کنار کشید. بود با دیدن آن مرد و خونی که از پیشانی

رفت. درست چون فنچی که ترسیده بود! شش مرد و چهار زن با سه کودک اش از ترس باال، پایین میسینه

هایش گوشت شان اثر گاز و نیش دندان بود و زخمهایسمت ماشین تلوخوران با گردنی کج شده که روی گردن

برداشته بود، آمدند. طفالن با پاهای برهنه و چشمانی که دورشان کبود و سیاه بود، دست سمت ماشین دراز 

که بترسم، دلم ضعف رفت و برای تر از اینها بیشکردند. با دیدن آنه بودند و صدا از حنجره خارج میکرد

ها که مویی بور آمدند سوخت! یکی از زنمردمانی که مرده بودند و تنها با ویروسی خوناشام! به حرکت در می

جلوی ماشین رساند. لیسی زد که بزاق  داشت و آشفته بود، روی کاپوت ماشین پرید و خود را با شکم به شیشه

ه ای توی هم رفتهایش گرفت. با قیافهدهانش روی شیشه نمایان شد، بنیتا عقی زد و صورتش را با جفت دست

سرم را چرخاندم تا نگاه از موجودات به ظاهر زنده و ترحم برانگیز بگیرم. چند مرد خود را از ماشین آویزان 

 .شان به داخل نفوذ کنندن سستی و ضعف جسمانیکردند و سعی داشتند با هما

 .آراز داد زد

 !معطل چی هستی؟ برو دیگه -

زمان ماشین تکانی ریز خورد و پشت بندش صدای شکستن پاچه ماشین را به حرکت درآورد که همیاشا دست

 شین چرخید وهایی آمد که مور به تنم انداخت. ساغر که ردیف آخر نشسته بود، سمت شیشه پشت مااستخوان

 :سریع به حالت اولش نشست. ماهور سری به معنای )چیه( تکان داد که ساغر با چندشی گفت

 !له شد، عق -

از سرعت ماشین، زن روی کاپوت جیغی فرا بنفش که شبیه زوزه گرگ بود، کشید و پرت شد و الباقی هم تک 

کردیم. باالخره فهمیدم چرا این شهر، یک شهر به تک از ماشین جدا شدند. با سرعتی سرسام آور ترموند را ترک 

توانم در زمان سفر که من میطور یک چیز مهم را! ایناست و چه بالیی سر ساکنانش آمده! و همین متروکه

کنم. چه به گذشته و چه در آینده و این را در مدتی که پایم را به عمارت گذاشتم متوجه شدم، بایستی سر 

 شوم؟گونه میدکتر بگویم. شاید او بفهمد چرا من اینفرصت این موضوع را به 
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 «سوم شخص»

 

دوباره با کلی مکافات به ایران بازگشتند. همگی پس از بیست و چهار ساعت که در خلوت خود استراحت کردند، 

 .آراز بود و متهمش آوگان ای گذاشتند که قاضیجلسه

 .شنویم آوگانآراز: خب می

 .گفتا پایین انداخته بود و هیچ نمیآوگان؛ اما شرمنده سرش ر

راژان: ببین فسقل بچه! اگه تا حاال بالیی سرت نیاوردم، فقط و فقط به خاطره آراز بود که گفت تو عمارت حالیت 

 !خوای طعم مشت و لگدهام رو بچشی، بنالکنن. پس اگه نمیمی

 ... :آوگان

 :راژان ضربه ای به دسته مبل زد و غرید

 گیری؟مونی میجا واسه ما اللدادی. اینمیگه، الل شده بچه. خوب واسه اون زنیکه! دم تکون میبینی ندِ می -

فهمی که چی یاشا: ببین پسر جون! اگه بخوای تا آخر ساکت باشی، ممکنه جون پدرت در خطر بیوفته. می

 میگم؟

طور پدر کیارا و پدرم و همین کنن تاخواستم جلوی این کار رو بگیرم، بهم گفتن کمکم میآوگان: من هم می

 .مادر بنیتا رو نجات بدم، آخه گفته بودن علیه کاترینا هستن

 آراز: چه طور آشنا شدی باهاشون؟

آوگان: وقتی یزد بودیم، اگه یادتون باشه اون روز، وقتی که رادمان ما رو دعوت کرد رستوران. من به بهونه 

یک نفر از عمد بهم تنه زد و کاغذی رو انداخت جلو پام، شما  شویی رفتن، شما رو ترک کردم، آخه قبلشدست

 تون پی کیارا بود و متوجه من نبودین، خم شدم و تا خواستم کاغذ رو بردارم و بدم به مردی؛ ولی یکحواس

دفعه طرف غیبش زد و نفهمیدم با چه سرعتی از من دور شد؟ کاغذ رو که برداشتم، اسم بابام روش نوشته شده 

 .هایی واسه شنیدن هستو زیرش که گفته بود برم دستشویی، چون حرفبود 

 ساغر: تو هم که احمق! باور کردی آره؟

 .آراز: این دلیلی نمیشه که تو به گروه خ**ی**ا**ن**ت کنی، اون هم فقط واسه یک نوشته

 .ماهور: آوگان نفوذی نیست

 کشف کردن؟ساغر: هه! میشه بگی سرکار خانم از کجا یک همچین چیزی و 

 :کیارا هم کنجکاو! خیره به ماهور چشم دوخت که ماهور جدی و خشک گفت

شنیدین که، آوگان گفت تو یزد باهاشون آشنا شده. در حالی که نفوذی خیلی وقته که در کنارمون داره  -

 .کنهنقشش رو اجرا می

 !برازنده بودزده شد. الحق که ماهور یک سرباز از این همه ذکاوت ماهور آراز شگفت
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 .اش نکردنگاهی هم حواله آوگان قدردان و خرسند به ماهور چشم دوخت؛ ولی ماهور حتی نیم

گفتم که کی قراره بریم به ترموند، چون قرار بود با ما همکاری آوگان: ماهور راست میگه، باور کنید من فقط می

 . ...کنن؛ ولی

 !گیر کنن و ازمون گرم پذیرایی بشهراژان: پس بگو چطور تونستن دوباره ما رو غافل

 .به دنباله حرفش تیز به آوگان نگاه کرد که آوگان، شرمنده سر پایین انداخت و راژان پوزخندی زد

رنگ جمع را ترک کرد و سپس یاشا بود که سمت اتاقی که متعلق به او بود، آراز از جا برخاست و با اخمی کم

 .رفت و کم کم همگی متفرق شدن

اش باز شد و هیکل رادمان در چهارچوب نمایان گشت، با دیدنش اقش در فکر بود که در بدون اجازهداخل ات

 .خیز شده نشستلبخندی زد و نیم

 مزاحم نیستم؟ -

 .منتظرت بودم -

 :تاب گفتسمتش رفت و بی

شدم. دیوونه میکردم دیگه قرار نیست ببینمت، چه قدر که فکر میدونی از ایندلم واست تنگ شده بود! نمی -

 !تو چنگ مرگ بودن یک طرف و ندیدن تو یک طرف

 :بویش را به مشام کشید و گفتعطر خوش

 بهت گفته بودم بوی زندگی میدی؟ -

 !نه -

 !ترینِمعنیاآلن بهت میگم، بوی عشق میدی! زندگی بدون عطرت بی -

 :دوباره گفت

 بهت گفته بودم دوست دارم؟ -

 .ر جواب دادواکه کیارا باز هم شیطنت

 !نه -

 .رادمان با چشمانی بسته و لبخندزنان ل*ب زد

 !توله -

 !گاهت باشدای، آغوش دلبر پناهچه خوب است گاهی، فقط گاهی که خسته

اش مجبور بود نزد راژان ساغر کنجکاو بود که بداند در ترموند چه بر سر رادمان آمده و برای ارضای کنجکاوی

ای به در بسته کوبید که راژان بودن او نسبت به حال راژان، اتاقش را ترک کرد. تقهبرود. پس به بهانه نگران 

 :حوصله گفتبی
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 !حوصله ندارم -

زمان راژان به آرنج دستش تکیه داده و توجه به حرفش دستگیره را کشید و داخل اتاق شد. همولی ساغر بی

 :نگاهش کرد. دوباره روی تخت دراز کشید و گفتخور ی پرخاش بود؛ ولی با دیدن ساغر جا خورد و دلآماده

 !هه! چه عجب -

 :رفت، گفتطور که با عشوه سمتش میهمان

 !نگرانت بودم -

 .میبینی که، سالمم -

 :در دل گفت

 !شدمکشتنت، من یکی از شرت راحت میجا میکی تو رو گفت بابا؟ اصالً ای کاش همون -

اش را از نظر سمت انبوه موهای خرمایی راژان دراز کرد. چهرهولی کنارش روی تخت نشست و دستش را به 

تر بود و چندتار از پشتهای سرش نسبت به وسط سرش کمگذراند، موهای پرپشت خرمایی رنگی که کناره

اش نشسته بود، ابروهای پرپشت و کشیده که حالتش در موهای بزرگ وسط سرش روی پیشانی سفید و کشیده

گرخیدی از شد، میداد. چشمانی درشت که اگر نگاهش رویت زوم میشه او را اخمو نشان میهم رفته بود و همی

های ای، دماغ قلمی و مردانه و ل*بهایی به رنگ قهوهگرفتند! تیلهها سگ داشتند و پاچه میبس که المصب

برد، ساغر غین لذت میزمان که راژان داشت از این نوازش دروگوشتی. قد بلندی داشت و هیکلی چهارشانه، هم

کرد. هم قد و هیکل راژان بود، ولی کمی تو پرتر، ها را با هم مقایسه میرادمان را تصور کرد، شاید داشت آن

حالت، ابروهای کشیده و پرپشت، چشمان درشت و مشکی، دماغی قلمی و مردانه با لبانی موهای مشکی و بی

 ژان کم نداشت، پس چرا عاشقش نمیشد؟معمولی و پوستی سفید. آه! از نظر جذابیت را

 جا چی گذشت بهتون؟اون -

 :خیز شد و گفتچشمانش را باز کرد و به معشوق نگریست. نیم

 ها؟جا، به نظرت مهمه این حرفاین جا، منتو این -

 :که نتوانسته بود از زیر زبان راژان حرف بکشد، گفتساغر، حرصی شده از این

 .فاً جدی باشعه! راژان ولم کن، لط -

 .تونی آرومم کنیتابتم! فقط تو میدختر بی -

 !پوف! راژان حوصله ندارم -

 :باره گفت راژان عصبی شد و یک

 .برو بیرون -

 :جویانه گفتو از او فاصله گرفت که ساغر دل

 چی شد راژان؟ -
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 :که به او نگاهی کند، غریدساعدش را روی چشمانش گذاشت و بی این

 !بیرون -

 :ساغر؛ اما کوتاه نیامد و با ناز گفت

 از دستم ناراحت شدی؟ -

نفهمید چرا این لحن ساغر اصالً برایش جذاب نبود! او هم گاهی اوقات حق داشت خسته شود و از هرچی عشق 

 :است، دل بزند. مچ دست ساغر را چنگ زد و فشرد، گفت

 !حرفم رو تکرار نکنم -

 :کرد. در دل گفت ساغر دندان سابید و پشت چشمی نازک

 !به جهنم! انگاری واسم مهمه، ایش! حاال باید نازش رو هم بکشم؟ عمراً -

 .دستش را پس کشید و از اتاق خارج شد

ماهور روی کاناپه نشسته بود و از تنهایی خواست به اتاقش پناه گیرد. بلند شد و تا خواست حرکت کند؛ سینه به 

رویش سد شد. حرصی  نگاهش کند، راهش را کج کرد که دوباره آوگان رو بهکه اینی آوگان قرار گرفت. بیسینه

ها دفن شده روح! آری روح دخترک خیلی وقت بود زیر خاکشده، سر باال آورد و نگاهش کرد. سرد، خشک و بی

 :بود. گفت

 .برو کنار -

 .اش کرددی حوالهزده از این حالت نگاه، اسمش را ل*ب زد که ماهور تنها پوزخنآوگان؛ اما حیرت

 !کنمیک فرصت بده بهمون، خواهش می -

ی این خوای؟ من فقط حکم یک محافظ رو دارم. نگران نباش، از عهدهمون بوده که فرصت میمگه چیزی بین -

 .هات گروه رو تو خطر بندازهکار برمیام، دیگه اجازه نمیدم حماقت

 !خوام جبران کنم، کنارم باشدونم بد کردم. به همه، حتی به خودم؛ ولی میمی -

، در کوبیدچنان سرد نگاهش کرد، این درحالی بود که قلبش افسار گسیخته به سینه میفقط پوزخند زدو هم

 :دل گفت

 .کنارتم حتی اگه نخوای -

 :اما گفت

 .گفتی مزاحمم واست -

 :شرمنده گفت

 !دمغلط کردم! زر مفت زدم! وقتی ازتون جدا شدم فهمیدم چه گهی خور -

 .هه! پس حس نا امنی کردی و اال من هنوز هم واست یک مزاحمم -

 :با بغض گفت
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تر خودم رو لعن و تنگ تو بودم و هزار بار بیشتر از همه دلطور نیست؟ بیشنه، به چی قسم بخورم که این -

د نشه و گه روت بلننفرین کردم بابت اون رفتاری که باهات داشتم، اصالً ای کاش الل بشم و دستم بشکنه که دی

 دل مهربونت رو نشکنه، خوبه؟

 :دوباره در دل گفت

 !خدا نکنه عشقم! اگه صدات رو نشنوم، فرقی با ناشنواها ندارم. تموم دنیام تویی -

صاحب نبود، صاحابش انداخت. نه او بیولی باز هم در سکوت نگاهش کرد که قطره اشک آوگان چنگ به دل بی

ریخت. پسری که فهمید دوری رویش مظلومانه اشک می رک جوانی بود که رو بهصاحب داشت و اربابش پس

شود و وای بر حماقتی که کرد و دل دخترک قصه را به کوهستانی یخ قدر برایش گران تمام می دخترک چه

بست. ماهور خواست از کنارش بگذرد که از پهلو خود را در تبدیل ساخته بود که از هر نگاهش قندیل می

هق مردانه  قراری سرداد، آوگان با هقنشین حس کرد. چشمانش گرد شد و قلبش آوای بیرمایی عجیب دلگ

 :گفت

 !قدر تلخ نباشطوری نگاهم نکن. اینکنم ایننه! نه! خواهش می -

 .دوباره و دوباره در دل داد زد

 !تلخ نبودم ل*ع*ن*ت*ی! تو تلخم کردی -

ا بغضش را فرو سازد، تا نشود اشکی و رسوا کند دلی را، دیگر نباید رام دل اما تنها آب دهانش را قورت داد ت

ته شکسها رفت که آوگان، دلزبان نفهمش میشد. از آوگان علی رغم میلش فاصله گرفت و با سرعت سمت پله

 !اددکرد و انرژی به او میخواست. همانی که مدام با او بحث میروی زانوهایش افتاد. او دخترکش را می

های سر به فلک کشیده و قدیمی، به تنه درختی تکیه داده بود و درحالی که پاهایش را درخت بنیتا زیر سایه

ها حلقه زده بود و چانه روی زانوان گذاشته بود، داخل شکمش جمع کرده بود و با دستانش چون مار به دور آن

 .آراز و یاشا را هم به ظاهر پریشان کرده بودچی در این مدت به هم ریخته بود و حتی  به فکر رفت. همه

 ...چند روزی سپری شد و

 :خوردند که رادمان گفتدور میز نشسته بودند و داشتند صبحانه می

 .من بایستی برم بیرون کار دارم -

 !ترههم نزدیکآراز: اآلن؟ که دشمن از رگ گردن

 .رادمان: حواسم هست

 .یاشا: نمیشه پسر

 .تونن کاری بکنن، البته نه الاقل توی این شهرها نمیگفتم که حواسم هست، اونرادمان: ای بابا! 

 آراز: چه کاری هست حاال؟
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 .گردمرادمان: یک کار خصوصیه، انجامش میدم برمی

 .یاشا: پس راژان رو هم با خودت ببر

 .جوید، غر زدراژان که لقمه دهانش را می

 !خیال ما شو آقارادمان، راژان، رادمان، راژان بیاَه! مگه چسب دو قلوییم که هرجا بریم،  -

 .مون خوب شدهکیارا: رادمان کارت خیلی مهمه؟ لطفاً بمون، تازه کمی حال روحی

 :رادمان با لبخندی مهربان گفت

عزیزم البد مهمه که دارم میرم، نگران من هم نباش. مواظب خودم هستم، درضمن لزومی به اومدن راژان  -

 .نیستم نیست، بچه که

 .شیم، به سالمتکنی مانعت نمیآراز: خیله خب! پس اگه اصرار می

 . ...یاشا: اما

 :رنگ گفتکه رادمان حرفش را برید و با اخمی کم

 .ها! فعالًخورهدیگه داره بهم بر می -

 :و جمع را ترک کرد که یاشا زودی رو به ساغر کرد و گفت

خواد بگه، بگه. تو برو دنبالش. حریف هر لحظه ممکنه در ر چی میطوری خیالم راحت نمیشه، آراز همن این -

 .کمین باشه

 .صدا اعتراض کردند راژان و کیارا یک

 چرا ساغر؟ -

که نگاهی بین راژان و کیارا رد و بدل شد. ساغر از فرصت استفاده کرد و با گفتن )پس من میرم( از پشت میز 

 ...بلند شد و

ز خیابان رد شد و ماهرانه پشت سر رادمان روی صندلی نشست. چون رادمان داخل کافی شاپی شد. زودی ا

 توانستپشتش به او بود؛ دیدی به ساغر نداشت و؛ اما فردی که با او قرار داشت چرا زن بود؟! قیافه زن را نمی

گفت، یرصد کند، پس جای خود را عوض کرد و با دیدن زن مقابل رادمان، شوکه شد! کار خصوصی که رادمان م

که ینکرد؟ قبل اگونه مخفیانه با او مالقات میگر چه سنمیتی داشت که حال اینکاترینا بود؟! او با این زن حیله

آن دو از حضورش مطلع شوند، از کافی شاپ بیرون شد و خود را سریع به عمارت رساند. پشت در ناگهان با 

ه را که دیده بود باور نداشت. کاش فکرش اشتباه فکری که در سرش زنگ خورد، مکث کرد. شوکه بود و هر چ

که رادمان آن نفوذی بارید، هنوز هم باور ایناش بهت میباشد، کاش! تلوخوران حیاط را سپری کرد. از چهره

اصلی است برایش غیر قابل باور بود. آخر چرا؟ چرا رادمان؟ نفهمید که کی به سالن رسید. با صدای یاشا که غر 

 .دمیزد، ایستا

 !هاپس چی شد؟ چرا برگشتی؟ خوبه یک کار بهت سپردم -
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 :که سمتش بچرخد؛ با صدایی گرفته گفتبی این

 .تر از این بپامشها بود، دلیلی نداشت بیشهمین نزدیکی -

دانست چرا سکوت کرد و حرفی از حضور کاترینا نزد؟ بایستی با رادمان حرف میزد، نگفت، چرا؟ خودش هم نمی

پس به جای اتاق خود در اتاق رادمان منتظر ماند تا که باالخره پس از چندی معطل ماندن؛ در اتاق  خیلی زود!

 !باز شد. رادمان با دیدن ساغر جاخورد و بالفاصله اخمی بین ابروهایش نشاند و باز هم این دخترک مزاحم

 کنی؟ بدون اجازه من چرا اومدی اتاقم؟کار میجا چیاین -

روی رادمان سینه سپر کرد. نگاهش را بین چشمانش چرخاند، شاید این یک  د شد و رو بهاز روی تخت بلن

 :فرصت بود تا عشقش را به دست آورد، حتی با تهدید! پس جرئت جمع کرد و گفت

 گفتی، منظورت که کاترینا نبود، بود؟کار خصوصی که می -

 :دانست؟ غریدرادمان چشم گرد کرد و او از کجا می

 م کردی؟تعقیب -

 :با خونسردی جواب داد

یاشا بهم گفت دورادور هوات رو داشته باشم تا حریف باز غافلگیرمون نکنه، هه! نگو آقا خودش یک پا  -

 !سوپرایزه

 :دید، پس گفترادمان که خود را در خطر می

 کار کنی؟ به آراز و بقیه گزارش میدی؟خوای چیمی -

 :مردمک در مردمک چشم، گفت تر شد وساغر نگاهش عشق گرفت! نزدیک

 !ها هستم رادمان! منتهی تو ندیدیتر از این حرفمن عاشق -

 از حرفش شوکه شد. ساغر واقعاً یک احمق بود؟ یا عشقش زیادی زیاد؟

 :مشکوک گفت

 خوای به گروهت پشت کنی؟می -

ای اهمیت نداره. اگه ام ذرهشون! من فقط به عشق تو پا گذاشتم تو ارتش و اال هیچ کس واسهگور بابای همه -

 !که فقط تو باشیبدونم تو مال من میشی، حاضرم تا ته دنیا ساکت باشم. به شرط این

 :اش غریدهای کلید شدهپوزخندی زد و زیر دندان

 . ...اگه ریگی تو کفش -

 .کشیدها انتظارش را میاختیار کاری را کرد که مدتماند چون ساغر بی حرفش نیمه

خودش قول داده بود به هر قیمتی که شده، رادمانش را پس بگیرد و از کیارا انتقام بگیرد. حال این قیمت، او به 

 :اش به ازای فراموش کردن گروهش بود. از او جدا شد و ل*ب زدگرانی

 .فهمهمن ساکت؛ اما آراز باالخره می -
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 :ساغر را به دیوار کوبید، گفت

 .نمیاد. در ضمن این یک امتحان که بفهمم چه قدر عاشقمیاگه تو حرفی نزنی، مشکلی پیش  -

بار او کار ساغر را چشمان دخترک برقی از خوشحالی زد و او چه زود باور و ساده بود! رادمان پوزخندی زد و این

 .تکرار کرد

 

 ...ساغر را سمت تخت هدایت کرد و

 :ساغر منقطع به خاطره نفس زدنش از هیجان، گفت

 !کیارارادمان...  -

چنان در حال لذت بردنش بود. کیارا به او گفته بود که تا بعد از ازدواجشان قرار نیست رابطه کامل اما رادمان هم

 داشته باشند و حال که ساغر خود را در اختیارش گذاشته بود، چه از این بهتر؟

 . ...رادمان با توعم! ما داریم به کیارا خ**ی**ا**ن**ت -

 .اه تیز رادمان بریده شدادامه حرفش با نگ

 ات مهمه؟مون رو بکنیم؟! چیه؟ خودت اومدی سمتم، در ضمن مگه کیارا واسهذاری حالاَه می -

 . ...خوام با فکر اونهه! حتی یک درصد؛ ولی من نمی -

 :دوباره حرفش را قیچی کرد و غرید

 اش برسیم؟ذاری به ادامهام مهم نیست، حاال میبس کن! نه کیارا و نه هیچ خر دیگه ای واسه -

 :ساغر خوشحال شده، ل*ب زد

 !پس کیارا فقط یک طعمه بود؟ هیچ حسی بهش نداشتی؟ -

طاقت و تشنه! خود را مشغول ساغر کرد. ساغر غرق شده از این خوشی، چشم اما رادمان جوابش را نداد و بی

 !ها در انتظارش استبست و غافل از این بود که چه

قدر غرق در هم بودند که اصالً متوجه حضور فرد سومی دید، باور نداشت. رادمان و ساغر آنمیای را که صحنه

به داخل اتاق نشدند. بغضش گرفت، ساغر باالخره انتقامش را گرفت، رادمان نامردی کرده بود و حال با کس 

صدا ارد اتاق شده بود، بیطور که در سکوت ودیگری شده بود. دیگر نتوانست شاهد این به صحانح باشد و همان

ها پایین رفت که تنش به جسمی خورد، با چشمانی به اشک نشسته به راژان نگاه هق از پله هم خارج شد. با هق

چونین سیل اشک بر مهتاب کرد که راژان از تعجب ابرو باال انداخت. این دختر چه به حالش آمده که این

 !کرد؟صورتش روان می

شک که دیوانه میشد و همچون کیارا کرد؟ بیاش اآلن در چه حال است، چه مید معشوقهفهمیاگر راژان می

 !سوزاند و هم ساغر خائن را. هم رادمان را زنده، زنده میکردسکوت را پیشه نمی
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از کنارش گذشت و خود را به حیاط رساند تا شاید بتواند آزادانه جیغ بکشد و زار بزند، خیر سرش نگران 

واپسی هایش منجمد شد و دلبود و کنجکاو که چرا بیرون رفته؛ ولی با دیدن آن صحنه خون در رگ رادمانش

کرد. خود نگران بود و یار درحال عشق و ه**و**س خود سپری میبرای که؟ یک خائن؟! هه! او بی

فته بودند. چنین حالش را گرشان که اینل*ع*ن*ت به ساغری که به او زخم زد! نه، ل*ع*ن*ت به هر دوی

مگر چه قدر صبر داشت؟ چه قدر آستانه تحملش بزرگ بود؟ دگر توانی نداشت. بس بود، بس! اکسیژن چرا 

 قدر کمیاب شده بود؟این

 .خیال باال پرت کرد و زیر ل*ب غر زدای بیراژان رفتنش را نظاره کرد و شانه

 !باز جنی شد -

شک که نه! به سمت اتاقش رفت و کرد؟ بیحرف را بازگو می اما اگر سری به اتاق رادمان میزد، باز هم همین

 .حتی کنجکاوی هم نکرد تا بداند چه بر سر دخترک آمده؟ و خود را روانه اتاقش کرد

کرد. کاش ساغر از اش حکمرانی میساغر با عشق! خود را به دستانش سپرده بود و؛ اما رادمان فقط و فقط غریزه

 !د، آشنا بودباطن ن*ج*س این به ظاهر مر

باز افتاد. او که مطمئن بود در را بسته بود پس... ناگهان  خسته خود را کنار داد که ناگهان چشمش به در نیمه

 .چشمانش با فکری که کرد، گرد شد و صدای ساغر به افکارش خش انداخت

 :خمار گفت

 !دوست دارم! عالی بودی عشقم -

به اسم عشق وجود نداشت، عشق در گروی این مرد جایی نداشت ای هه! عشق؟ در قلب سنگی این مرد، واژه

 ...و

 :نگاهی پر از نفرت نثار ساغر انداخت، پوزخندی زد و گفت

 .پاشو برو -

 :هایش را درهم گره کرد و با لحنی بسی لوس، گفتساغر اخم

 .خوام بخوابمخوام! میاوم... نمی -

دیدگی گذاشت. گفته  اغر از جا پرید و دستش را روی ضربای محکم به ساغر کوبید که سرادمان عصبی ضربه

 بود دست سنگینی دارد؟

 هه! نکنه یادت رفته کجایی؟ -

 :فوتی کشید و گفت

 !هاآه! باز هم حضور مزاحم -

 :رادمان مرموز گفت

 .اش گل کردهکه کسی فضولیمثل این -
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چرا فکر کرد آن شخص کیارا است! چه قدر بابت  باز اشاره کرد، ساغر چشمانش گرد شد و ندانست و به در نیمه

 .این حدس خوشحال شد

هایش را پوشید چشمکی زد و کف دستش را بوسید و سمت رادمان فوتش کرد؛ ولی از تخت پایین آمد و لباس

 !جواب این همه عشق کورکورانه دخترک، تنها افکاری شوم شد... شوم... شوم

تنی کرد. وجود ساغر داخل اتاقش بود، رساند و زیر دوش سرد آببا رفتن ساغر خود را به سرویسی که 

 !که متوجه شوند خائن کیستکرد. قبل از اینهایش را خراب کرده بود، پس بایستی کار دیگری میبرنامه

کرد که در اتاقش با ضرب باز شد. حرصی شده، هقش را در بالش خفه می روی شکم دراز کشیده بود و هق

دیدن ساغر خشمگین شد و با چشمانی به خون نشسته، نگاهش کرد. ساغر با کرشمه سمتش آمد چرخید که با 

 :و با پیروزی و غرور گفت

 چه طور بود؟ -

 .کنارش روی تخت نشست و پوزخندی زد

اش شدی. حتماً تا اآلن تجربهخیالش نمیگفتم که، رادمان مال منِ، من! خب بهت حق هم میدم که چرا بی -

 !همیدی که چه قدر رادمان داغهکردی و ف

حیا باشد؟ سکوت کرده بود تا توانست گستاخ و بیاز این همه وقاحت، دست مشت کرد. یک زن تا چه حد می

اش را به رخ نکشد. حال که این اتفاقات افتاده بود، چرا باید صبر اش نکند و پیروزیهارا حوالهساغر این حرف

بار و هم  بار... دو بار... سه خیز برداشت. سر ساغر را به تخت کوباند، یک کرد؟ پس با دادی که زد، سمتشمی

 :زمان با جیغ گفت

 !کشمتکشمت، خودم میکنی تو روم نگاه کنی؟ میشو! تو چه طور جرئت می خفه -

یلی سبار ساغر سویش رفت و ساغر لگدی به کیارا، کوبید که کیارا با درد عقب پرت شد و شکمش را گرفت. این

 :به صورتش کوفت و غرید

 !گیرم، پس نوشاین رو زدم که حقته! بهت گفتم رادمان رو پس می -

 :سیلی دیگر زد و گفت

 .امهای شبونهاین رو هم زدم، جبران تمام گریه -

کیارا چشمان ساغر را با دو انگشتش فشرد که ساغر از درد جیغی فرابنفش کشید و خود را از دست این دختر 

 .شده، کنار کشیدوحشی 

شان بودند، بیرون جستند و سمت اتاق کیارا دویدند. جلوی در هایاز سر و صداها راژان و رادمان که داخل اتاق

های کیارا فهمید موضوع از چه قرار است، عصبی شد و زیر ل*ب به مکث کردند، رادمان که با شنیدن حرف

کردن رادمان، دستگیره در را کشید و با باز شدن در و حالت  حال ساغر غر زد و؛ اما راژان کالفه از دست، دست
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 .زده شداسفناک دخترها، متعجب

 تون رو بدم. از وقتش گذشته؟های هاریراژان: وای! یادم رفت قرص

ها که زده شد! آنکیارا با دیدن رادمان، تنها نفرت و خشم سمتش پرتاب کرد. راژان از این حالت نگاه او حیرت

کردند و او چه قدر حسرت خورد و کاش ساغر رفتند، عاشقانه سمت هم پرتاب میبان صدقه هم میهمیشه قر

 !بودهم کمی مثل او می

کرد؟! رادمان سرش را پایین انداخت و خیره به زمین چه شده بود که کیارا چنین خشمناک به رادمان نگاه می

سر  ماند، حتماً بالیی سر ساغر خیرهتر میر بیشدانست اگسمت اتاقش بازگشت. از شرمندگی نبود، بلکه می

کرد؛ ولی اول باید سایه شر ای که ساغر درست کرده بود، بایستی سریعاً عمارت را ترک میآورد. با این مهلکهمی

 !شدساغر کوتاه می

 .کرد، پس داد زدخطی می های راژان بد اعصابش را خطکیارا عصبی بود و این طعنه

 !شید بیرونبیرون! گم -

 :راژان دستش را که هنوز روی دستگیره بود را باال آورد و تکان داد و گفت

 !اوو! چه خبره بابا -

کیارا معصوم زانوهایش را جمع کرد و سرش را روی زانوهایش گذاشت و هق زد که متاسفانه با این کارش ساغر 

های کیارا و داغان! راژان؛ ولی با دیدن زجه زدن شکسته بوداش رساند. اما مگر دست او بود؟ دلرا به هدف نهایی

طور در کمال تعجب دلش سوخت و با عالمت سر به ساغر اشاره زد اتاق را ترک کند. ساغر پوزخندی زد و همان

ای به راژان کوبید و از اتاق خارج شد. راژان کمی خیره به کیارا نگاه کردو کالفه کرد، تنهکه لباسش را مرتب می

 .حس ترحم، در را به هم کوبید و کیارا را تنها گذاشت از این

های شب بود که از اتاقش پاورچین، پاورچین خارج شد و خود را به اتاق ساغر رساند. خیلی میل داشت نیمه

جا نداشت. با خیال راحت اش کند؛ ولی دستانش بسته بود و اجازه چنین کاری را الاقل اینجا خفههمین

ای کرد و دوباره به آلود نالهارغ از دار مکافات! سمتش خم شد و او را تکان داد که ساغر، خوابخوابیده بود و ف

همه معطل شدن، وحشیانه تکانش داد که ساغر ترسیده، از خواب پرید و خواب رفت. رادمان، حرصی شده از این

 با دیدن رادمان نفسش را فوت کرد.گفته بود این مرد در رابطه خشن است؟

 ی شده؟چ -

 .باید بریم -

 !کجا؟ -

 .قدر فک نزن و حاضرشواین -

 .ترسیدکرد که اخیراً از معشوق میساغر ترسیده آب دهانش را قورت داد و انکار نمی
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 لباس بردارم؟ -

 !الزم بود؟ برای اویی که امشب شب آخرش خواهد بود؟

 .نه الزم نیست، فقط سریع حاضر شو بریم -

ای در دانست چه آیندهبه شانه هم عمارت و خاطراتش را ترک کردند و اگر ساغر می کمی بعد محتاطانه شانه

 !انتظار اوست

قدر که دیگر نفس کم از کوچه که خارج شدند رادمان، ساغر را به دنبال خود کشید و دو نفری دویدند، آن

کردند. سریعاً تهران را ترک می ها بایستیهای کمی در رفت و آمد بود و آنآوردند. در این ساعت از شب، ماشین

 :ساغر ایستاد و روی زانوهایش خم شد، تا نفسی تازه کند و منقطع گفت

 !میرموای... وای که دارم می -

سوخت. چشم ریز کرد و رادمان نفس زنان دست به کمر شده، از باال به ساغر نگاه کرد، هیچ دلش به حالش نمی

شان! ماشینی در حال به راه افتادن بود و در قسمت خلوت خیابان روشن اطراف را از نظر گذراند که از شانس

سال بود، دوید. کنار اش مردی میانحرف ساغر را کشید و سمت ماشین که رانندهقرار داشت. رادمان دوباره بی

ورد و باال بیاماشین ایستادند و ساغر سوالی به رادمانی که خیره به راننده بود، نگاه کرد. راننده تا خواست سر 

خواهند؟ رادمان در را باز کرد و یقه مرد را کشید که راننده وادار شد از ماشین پیاده شود، هنوز از بگوید چه می

ای کرد. رادمان راننده را به زمین پرت بهت بیرون نیامده بود که سر رادمان به دماغش کوبیده شد و از درد ناله

 .ای انجام شد. رو به ساغر که ماتم زده بود، داد زدقهتر از دقیها در کمکرد و همه این

 !کنی؟ بشین دیگهچی رو نگاه می -

پاچه به سمت دیگر ماشین جست و هنوز در را نبسته بود که رادمان گاز را گرفت. ساغر به عقب ساغر دست

رسید؟ که می چرخید و به مردی که پشت سرشان هوارکنان میدوید، آهی کشید. مگر به سرعت عمل رادمان

 .کند؟ خیلی زود صاحب ماشین از نظر ناپدید شد و شهر را ترک کردندو خیز می این چنین جست

 ریم؟حاال کجا می -

 .رادمان وحشتناک غرید

 !به درک -

 برای پشیمانی دیر نشده بود؟

 :آب دهانش را قورت داد و دوباره گفت

 گردیم ترموند؟برمی -

شد بر دهانش، دهانش پرخون شد و دندانی از او شکست. گوشه لبش پاره شد و ناگهان با دستی که کوبیده 

قدر رادمان ضرب دستش سنگین بود که تا چندثانیه ساغر گیج ریزی افتاد. آنها دماغش هم به خونعالوه بر آن

اغر که تا آمد. سبود و وقتی به خود آمد که رادمان به خاکی پیچیده بود و ماشین را ترک کرده، سمت او می
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 :حدودی حدس میزد چه شده؟ با گریه گفت

 !کار کنی؟خوای چیرادمان می -

اما رادمان به جای جوابش بازویش را کشید و روی زمین پرتش کرد که سر ساغر محکم به پاره سنگی اصابت 

اش! قبال پاییزیکوفت. از اوار به کمر و پهلوهایش لگد میکرد و درد اصلی زمانی نصیبش شد که رادمان دیوانه

های دردناک پیچید و سعی داشت ضربهطور که از درد به خود میماشینی در رفت و آمد نبود. ساغر همان

 .رادمان را مهار کند، داد زد

 !کنم... آخ رادمان! به جون... به جون خودم به کسی چیزی... آخ نزن... رادمانرادمان... خواهش می -

کرد. وقتی که از زدن های خونی ساغر، او را سرحال میاش بود و باال آوردنلیه انرژیولی رادمان فعالً درحال تخ

خسته شد، روی یک زانویش نشست و موهای ساغر را از روی شالش که حال نامرتب، چروکیده و خاکی شده 

چاره او! برای بیهایش را در هم فرو ببرد. نا نداشت ناله کند و بود کشید؛ ولی ساغر تنها توانست از درد اخم

خواست و افسوس که دیر شده جا حضور داشت، حس امنیت او را میاولین بار در دل دعا کرد کاش راژان این

 !بود. خیلی دیر

که با من تر به نفعت بود تا اینکردی، بیشموندی. اگه با اون خوش خوشان میباید پیش راژان جونت می -

 .باشی

 .دبا چشمانی نیمه بسته نالی

 !تو رو جون... هرکی دوست داری... بس کن -

 :و به گریه افتاد؛ اما رادمان پوزخندی زد و گفت

 (...)حقته! همش نوش تنت دختره -

 .ساغر که پی برد به آخر خط رسیده، پس سعی کرد جرئتی جمع کند و حرفش را بازگو کند

 .آه! بر... ی ذاره قسر در...کنه... اون... اون نمیآراز پیدات می... می -

ای زد که سرش به عقب پرتاب شد. رادمان خود شیطان چنان که دست به کمر بود، قهقههرادمان ایستاد و هم

 !بود، شیطان

های جمع شده در دهانش به بیرون باره جدی شد وحشیانه به ساغر ضربه زد که ساغر خون ناگهان به یک

دادی زد و سعی کرد خود را از زیر پاهای آن حیوان وحشی!  پریدند و رادمان به فشار پایش افزود که ساغر

کرد، دوباره کنارش نشست و به ساغری که حال نیمه جان او نگاه میبیرون کشد. رادمان با لذت به تقالهای بی

 هایش فشرد و غریداش را میان پنجههوش بود، نگاه کرد. چانهبی

 .ه مرداب باشهذارم کاحمقید! همتون، هه! من جایی پا نمی -

 .تو... اآلنش... اآلنش هم تو... آه! آه... مردابی -

اش آن هم پای مرگ، عصبی شد و به گلویش چنگ زد، بایستی همین امشب کارش را درازیاز این همه زبان
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 رباره پرانرژی شد و تقال کرد که از زیر دستانش فرا . ساغر که راه تنفسش بسته شده بود، به یککردخالص می

کند؛ ولی مگر میشد؟ آخر در برابر رادمان؟ رنگش به کبودی رفت و چشمانش بسته شد. تنها صدایی که شنید 

 :خس خس گلویش بود و حرف رادمان که گفت

های شون به گروه و مخصوصاً کیارا باشه. هه! بدبختمن هنوزهم یک نفوذی که سهله، دو نفر رو دارم حواس -

 !انگیزهای نفرتن آراز و یاشا هم، شریکم هستن. خنگولچاره! شما حتی نفهمیدیبی

 !ها شل شد، نفس ایستاد و قلب نزد! وای امان و امانو دگر نشنید، دست

 .رادمان از روی ساغر بلند شد و ل*ب زد

 !خداحافظ خانوم کوچولو -

بایستی به ترموند  آب دهانش را به بیرون تف کرد و سمت ماشین رفت. حاال که از شر ساغر خالص شده بود،

دار خوبی بود؛ ولی نظارت مستقیم خودش روی کیارا حرف دیگری را میزد. پس باید به گشت. آراز امانتبرمی

. از داخل ماشین نگاهی دوباره به جنازه ساغر هم ریخته بودهایش را بهفکر نقشه دیگری میشد، ساغر همه نقشه

ماند. سری به تاسف تکان داد و با گرد و تر زنده میاید کمی بیشانداخت. اگر از همان اول پاپیچش نمیشد، ش

 .خاکی که وسط جاده خاکی راه انداخته بود، جنازه ساغر را واگذار کرد

 .سزای هر خائنی همین بود، ساغر به گروهش پشت کرد و سرانجامش جز مرگ چیزی نشد

 «کیارا»

 

میش بود، به خواب رفتم. با صدای جیغی از خواب پریدم و و  های صبح بیدار بودم و وقتی هوا گرگدم تا دم

ای کردم و از تخت پایین آمدم. شان سرزنش کردن من بود در سرم اکو میشد. نالههنوز صداهایی که تنها هدف

 خواستمکرد و کرخت بودم. تصمیم گرفتم دوشی بگیرم تا شاید کمی سرحال شوم، اصالً نمیام درد میمعده

ای زیر آب گرم ماندم. گرما و شرجی فضای حمام، معده دردم را غر حال زارم را ببینند. چند دقیقهرادمان و سا

هایم را پوشیدم. دو خم تر کرد که با حس حالت تهوع و سرگیجه! زودی موهایم را خشک کردم و لباسبیش

ام سمت دهانم تویات معدهراه مح ام بود، سمت در اتاق رفتم که میانشده درحالی که دست راستم روی معده

های این عمارت قرار داشت، خیز برداشتم. در هجوم آورد و زودی خود را به سرویسی که داخل هریک از اتاق

ام تنها اسید توالت را باز کردم و هر چه را که خورده و نخورده بودم، باال آوردم. چون دیشب شام نخوردم، معده

نگی از دهانم خارج میشد و نفس کشیدن برایم مشکل شده بود. کمی پس میزد و مایع چسبناک غلیظ سبز ر

شویی به خودم خیره شدم. چرا چشمان روی آینه دست که گذشت و بهتر شدم، دست و صورتم را شستم و رو به

مشکی و درشتم برق اشک داشت؟ مگر دیشب به خود قول نداده بودم آخرین اشکم برای آن حیوان پست باشد؟ 

ام همدیگر را به آغوش وز هم صورتم غم دارد و بغض اسیرم کرده است؟ ابروهای کشیده و کمانیپس چرا هن
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ایم خشک و ترک خورده بود و دیگر مثل ام سرخ شده بود. لبان قلوهکشیده بودند و سر بینی کوچک و قلمی

م! موهای مشکی و لختم اچارههای بیگذشته صورتی نبودند. آخر از بس که حرص خوردم و افتادم به جان ل*ب

م شب ام، غم یکها الغرتر شدهکردم نسبت به قبلچکید.حس مینمناک بودند و قطره، قطره آب از سرشان می

آور آن صحانح سردرد . هنوز هم با یادآوری عذابکردبه اندازه بارها تن قدیمی سنگین بود و کمرم را خم می

خوردم ام اثر کند، از اتاق خارج شدم. بایستی چیزی میای عصبی به معدهکه دوباره فشارهگیرم! تا قبل از اینمی

شان شدم. پس از میل مشغول خوردنو اال کارم ساخته بود. بساط صبحانه مختصری در سکوت فراهم کردم و بی

ه یخوردن صبحانه، تصمیم گرفتم به حیاط بروم تا هوایی تازه کنم. عمارت برایم حکم قفس را داشت! زیر سا

کردند! تمام خاطراتم با رادمان همچو فیلمی جلوی چشمم رژه درختان نشستم، حس خوبی به من منتقل می

 رفتند. آه چرا رادمان! چرا؟

قدر غرق فکر بودم که ندانستم نزدیک به ظهر شده و با صدای دادی که از داخل بود، به خود آمدم. به خاطره آن

قدر بلند بود که به راحتی از حیاط د، دوباره صدای فریاد بلند شد. آنثابت ماندن زیادی، کمرم خشک شده بو

 !هم متوجه شوم و کنجکاو، سمت سالن پا تند کردم. یعنی چه شده؟

 !راژان: ساغر کجاست؟ ساغر

 . ...یاشا: چه خبرته پس

را در چنگ گرفت، داد ام حرفش با داد راژان که حال من را دیده بود، نیمه ماند. راژان سمتم خیز برداشت و یقه

 .زد

 !رادمان کجاست؟ هان؟! ساغر رو با خودش کدوم گوری برده؟ دِ حرف بزن دیگه -

کردم، مگر رادمان رفته؟ آن هم با ساغر؟! من هنوز منتظر بودم برگردد و هرچند به دروغ، متعجب به او نگاه می

 ...خود را تبرعه کند؛ ولی حاال

های زنم و این دل، دیگر دلی نخواهد شد و برای همیشه تکهم خود را گول میدانستم تنها دارهر چند خوب می

 .ها نبوداش من را آزار خواهد داد و بازسازی قلبم، به این آسانیشکسته

وقتی که من را به عقب پرت کرد، مستقیم در آغوش بنیتا افتادم به خودم آمدم. تازه متوجه شدم چه شده؟ 

ه نامردی که در حق من کرده، عمارت را ترک نکرده بود. دلیل داشت و چه دلیلی قطعاً که رادمان به خاطر

و بانی  که رادمان نفوذی اصلی است؟ همانی که تمام مدت ما را بازی داده بود، کسی که باعثتر از اینمحکم

، تحمل این همه بار مرگ آناگ و سایان بود... رادمان! بنیتا کمی تلو خورد؛ ولی توانست خود را کنترل کند و من

 .خبری محض برومافتادند را نداشتم، پس بهترین کار این بود به بیاتفاقات شوم که پشت سر هم می

الی پلکهایم را باز کردم. اتاق تاریک بود و غرق خاموشی. به تاج تخت تکیه زدم، چرا من؟ چرا هر اتفاق شوم 

کجا بودم؟ هق زدم و گریه کردم. زار زدم و جیغ  بود، باید نصیب من میشد؟ خدایا موقع پخش شانس، من
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زدم و اسم خدا کشیدم، چه خوب که کسی به داخل نیامد تا من خود را آسوده تخلیه کنم. به بالش ها ضربه می

 !کشیدم. خدایا به من هم نگاه کن! ببین چه قدر تنهامرا فریاد می

های پست! هیچ میلی نداشتم نفس زدن افتادم. خائن قدر جیغ زدم و کولی بازی درآوردم که سست شدم و بهآن

های خودم و رادمان که داخل گوشی طور تکیه زده به تاج تخت، به عکسکه تنهاییم را خراب کنم و همان

بودم آن  گاه دارم غافل از اینکردم الاقل یک تکیهکردم. چه قدر آن روزها حس میگرفته بودم نگاه می

 !دترین وزش باد، رهسپار میشای به جز سستی کاه نیست که با کوچکام تپهن تکیه زدهگاهی که من به آتکیه

هایم سنگین شده بودند و من ها را پاک کردم و گوشی را با ضرب روی تخت کوبیدم. پلکبا حرص تمام عکس

د.گرسنه بودم و مصرانه سعی در بیدار ماندنم داشتم. نگاهی به ساعت روی عسلی انداختم، دو و سه بامداد بو

گیرم شد و وادارم کرد که به آشپزخانه بروم، بایستی هر چنان اشتهایی هم نداشتم. باز آن حس عطش گریبانهم

شب روی عسلی، پارچ آبی بگذارم و اال همیشه مجبورم این مسیر طوالنی را طی کنم. گیج و منگ تلو خوران 

کرد و سکندری خوردم. غرولند کنان به جلو پام نگاه کردم  رفتم که ناگهان پام به جسمی برخوردداشتم راه می

که چشمانم از دیدن صحنه جلو چشمم گرد شد. تنها کاری که توانستم بکنم این بود، هرچه را که بود، آزاد 

ترین فرصت، خود را به کنم. جیغ کشیدم و به موهایم چنگ زدم و طولی نکشید که همه اهل عمارت در کوتاه

رو شوکه شدند. آراز با اخم و پریشانی نزدیک شد و کنار جسم غرق  ها هم با دیدن صحنه رو بهو آنمن رساندند 

 :خون شده دکتر، روی زانو نشست و با تاسف گفت

 !طوری شد؟اوه خدای من! با... باورم نمیشه! چه طور این -

 :کسی حرفی نزد که پس از مکثی، گرفته گفت

 . ...هم این کهها یک دلیل داره اوننی، تمام اینچاره! اون هم شد یک قربوبی -

 .به ما نگاه کرد و ادامه داد

 !حریف به داخل عمارت نفوذ کرده -

 .زمان قطره اشکی از چشمانش چکیدبنیتا هینی کشید و دست روی دهانش گرفت و هم

دفعه یکه خورده و با بهت به  دانم چرا یکروی آراز نشست؛ ولی نمی آوگان هم طرف دیگر جنازه دکتر، رو به

 آرازی نگاه کرد که با تاسف و اخم به صورت چنگ خورده و غرق خون دکتر زل زده بود؟

خواست به او چنگ بزند و در آخر ضربه چاقویی که روی و پوره شده بودند، گویا طرف می های تنش پارهلباس

ریزی همه ضربه، دکتر کم خون ین بود که چرا با اینپهلویش نشانده شده بود؛ اما چیزی که تعجب برانگیز بود، ا

، که دکتر جای دیگریجا به قتل رسیده و این یعنی اینداشت؟ یعنی تا حدی نبود که بشود گفت مقتول این

 .رسیداش صداها معموالً به داخل عمارت نمیجا به خاطره گستردگیجا کشته شده، مثالً حیاط! آنبیرون از این

 :کشیدم که راژان عصبی رو به ماهور گفتداشتم جیغ می چنانمن هم

 !این آنبوالنس رو ببر تا خودم دهنش رو نبستم -
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و ماهور ترسیده و شوکه، به سمت من آمد و من را که در حال خود نبودم، دوباره به اتاق برد. وقتی جنازه دکتر 

دتر از آن من پام به او گیر کرده بود و لمسش کرده را با چشمانم دیده بودم، به کل عطشم را از یاد برده بودم. ب

بودم! مور مورم شده بود و به لرزه افتاده بودم. ماهور سعی در آرام کردنم داشت؛ ولی مگر میشد؟ تحمل دیدن 

شان همراهم ها کابوس مرگتر از خیلی دشوار بود! حتی با مرگ آناگ و سایان تا مدتها برایم خیلی بیشجنازه

 .خبری رفتمهایم را ماساژ داد که برای بار چندم به بیقدر لرزیدم و ماهور شانهبود، آن

با حس نوازش دستی بیدار شدم. مقابلم بنیتا و ماهور و آوگان را دیدم. متعجب و یکه خورده، به تاج تخت تکیه 

 :زدم. به بنیتا که کنارم روی تخت بود، گفتم

 طوری شده؟ -

 :ام که پایین تخت بود، تکیه کرده گفتمیز مطالعهماهور که دست به سینه به 

 .ها داره انگاری، منتظر بودیم به هوش بیایآوگان یک سری حرف -

 !هوش بودم؟مگه بی -

 :بنیتا نگران گفت

 چیزی یادت نمیاد؟ -

 .ماخمی از حالت تفکرم کردم که تمام وقایع شوم یادآوری شد. تنها توانستم چشمانم را ببندم و زمزمه کن

 !آخ -

 . ...آوگان: کیارا اآلن وقت تاسف خوردن نیست، رادمان و ساغر گروه رو دور زدن و دکتر کشته شده و من

 :سکوت کرد و به ما خیره شد که بنیتا عجول گفت

 !عه جون بکن دیگه -

بکنم. من... من خوام جبران گذشته رو هایی که قراره بگم درسته یا نه؛ اما میدونم حرفها نمیآوگان: آه! بچه

 .وقتی کنار جنازه دکتر نشستم، بویی به مشامم خورد که متعجبم کرد

 من: چه بویی؟

خبر بود؛ ولی من بوش رو، روی تن آوگان: اون بو، بوی آراز بود که استشمام کردم. در حالی که اون هم ظاهراً بی

 .دکتر حس کردم

 .رفتماهور از حالت دست به سینه خارج شد و اخمو، جبهه گ

 خوای بگی آراز دکتر رو کشته؟چی داری میگی؟ می -

 .دونم! ذاتاً خودم هم گیج شدم، فقط خواستم چیزی رو که حس کردم رو بگمدونم! نمیآوگان: نمی

 .شناسهتر از ما آراز رو میهم بگیم، بیش مون کنه راژان! باید به اونتونه کمکمن: تنها کسی که می

 .م تو خط دشمن باشهترسم اون هآوگان: می
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 .پوزخندی زدم

 .کرددونست با رفتن ساغر و رادمان من رو توبیخ نمینگران نباش، اون اگه می -

 .ماهور: پس من میرم راژان رو صدا کنم

 !من: خوبه، فقط حواست باشه آراز چیزی نفهمه

 .ماهور: بسپرش به من

 :و از اتاق خارج شد که رو به آوگان گفتم

 کار کردین؟تر چیبا جنازه دک -

 .چاره رو سوزوندنها دارن! بیکه یک رگی از هندیهه مثل این -

 :کرد که بنیتا با بغض گفتچشمانم گرد شده از تحیر، به او نگاه می

 .ترسم! کاش بشه دست مامانم رو بگیرم و فرار کنمدیگه دارم جدی، جدی می -

 :آهی کشیدم و زمزمه وار گفتم

 !کاش -

هور همراه راژان که عصبی با موهایی ژولیده و آشفته بود، داخل اتاق شدند. راژان با دیدنم که هنوز چندی بعد ما

 .روی تخت نشسته بودم، پوزخندی زد

 هم زدن؟ خواب شیرینت رو به -

 .عصبی شده، خشمگین ادامه داد

دست اونی؟ هان؟ از کجا  هم خیال گرفتی خوابیدی؟ اصالً نکنه تو هم،انگار نه انگار معشوقت دورت زده! بی -

 !معلوم؟ خوب که دست تو دست هم بودین

 گونهدانست؟ مگر آن صحنه وقیحانه را به چشم دیده بود که اینبغض گلویم را قورت دادم. او از درد من چه می

 داد؟حکم می

 !ها اسیر استام بسی حرفمن اگر خاموشم، در پس لبان خفته

و چشم بستم. با نفس عمیقی که کشیدم، سعی کردم روی خودم مسلط باشم و لبانم را با زبان خیس کردم 

 :چشم باز کرده تیز به راژان نگاه کردم. اآلن وقت ضعف نبود. پس گفتم

 .بازی رو بذار کنارها هست راژان! لطفاً واسه چند دقیقه کوتاه هم که شده، لج و لجتری از خائنموضوع مهم -

 :تهایی تخت نشست و با مسخرگی گفتپوزخندی زد و به قسمت ان

 .به گوشم -

 !آمدسری به تاسف تکان دادم، او هیچ وقت سر عقل نمی
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هایی را که به ما گفته بود را باری دیگر بازگو کرد که راژان متعجب و گیج به فکر فرو رفت. با شصت آوگان حرف

شان هم هتر بجنگل موهایش فرستاد و بیشهایش را به میان اش کشید و سپس پنجهوار زیر بینیدستش عصبی

 :دار کشید و گفتزد، گویا کالفه شده بود. پوفی کش

 !فهمم! یعنی آراز هم؟نمی -

 .ماهور: ماهم گیج شده بودیم، واسه همین اومدیم از تو کمک بگیریم

 :عصبی با چشم غره به ماهور نگاه کرد و غرید

 از همون اول بهم نگفتین؟ هان؟اومدین پیشم نه؟ اصالً چرا و اال نمی -

من: پوف راژان! بس کن خواهشاً! ببینم حاال که فهمیدی، چیزی عوض شد؟ فقط بلدی فک بزنی و رو مخ من 

 .راه بری، همین

 !راژان: رو مخ راه رفتن که مختص خودت لیدی

 :بنیتا با حالت گریه گفت

 هاتون دست بر نداشتین؟نوز از کلکل کردنلرزم، شما هجا دارم از ترس میبابا تمومش کنین من این -

 :حوصله گفتراژان عصبی چند بار پلک زد و بی

 .غوره نگیر که اصالً حوصله نق شنیدن رو ندارمخب حاال آب -

 :صبرانه گفتبنیتا پشت چشمی برایش نازک آمد و روی از او گرفت. ماهور بی

 کار کنیم؟حاال چی -

 .م بلدی؟ آوگان تو هم برو تخمه بیار کمی دورهم بگیم و بخندیمراژان: یک کم بندری برو، ببین

 .چون گاوهای وحشی! نفسش را از بینی خارج داد و ادامه داداش بازو بسته شدن و همهای بینیپره

 .دونم چه خاکی باید به سرمون بریزیمپرسین؟ چه میمگه من گوگلم هی از من سوال می -

 !یدیممن: مارو باش زیر سایه کی خز

 . ...هایی مثل تو بهتره تو سوراخ، سمبه ها قایم شن تاراژان: هه! مارمولک

 :حرصی شده بین حرفش پریدم و گفتم

 هایی مثل تو نشن؟تا خوراک کرکس -

 !ام گرد شد و الل نگاهم کرد.نوشچشمانش از این همه زبان درازی

 :رفت، گفتدر می آوگان حرصی و عصبی دستش را تکان داد و غرولندکنان که سمت

 !کننحاضرم شرط ببندم زیر گور هم با هم بحث می -

کردیم، شان نگاه میبنیتا هم با بغض، پشت سر آوگان از در خارج شد. من و راژان متعجب و هاج و واج به رفتن

 :صدا گفتیم وارش مارا ترک کرد. رو به هم یک ماهور هم که با نگاه سرزنش
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 !اش تقصیر تو شدهمه -

 پشت چشمی نازک کردم که راژان هم اتاق را ترک کرد. آه! خدایا ما رو با کی تنها گذاشتی آخه؟

روی پنجره بزرگ اتاق ایستادم. پرده را کنار زدم و به حیاط چشم دوختم. با دیدن ماهور و آوگان که  رو به

 :کردند، لبخندی زدم و زمزمه کردمدیگر بحث میداشتند با هم

 .شینتو گور کنن، باز هم از بحث کردن خسته نمیشما رو هم  -

 

 «سوم شخص»

 

های تکراری آوگان را اش شد، عصبی و کالفه هیچ حوصله حرفداخل اتاقش بود که آوگان مزاحم تنهایی

خیالش نشد و پشت سرش به حیاط نداشت. پس تصمیم گرفت اتاق را ترک کند و به حیاط برود؛ اما آوگان بی

 .رفت

 .عقب چرخید و غریدماهور به 

 چی؟ چی؟ هی دنبالم راه میوفتی؟ -

 .باید حرف بزنیم -

 :کف دستش را باال آورد و چشم بست، شمرده، شمرده گفت

ای افتادیم.)چشم گشود( پس اگه حرفی در این مورد داری، این رو بدون من ببین آوگان ما اآلن تو بد مخمصه -

 !هم ریختم حرفی داری برو به اون بزن و اال ولم کن که بد بهام. الاقل نه دربرابر راژان! هیچ کاره

 .آوگان ناراحت نگاهش کرد

 !طوری نبودیکنی؟ تو که اینطوری میچرا این -

جا گفتی بینی؟ درست همونجا رو میاش درختی را نشان داد( اونهه! )دست دراز کرد و با انگشت اشاره -

پرت هات گم بشم، )داد زد( گفتی دمرم خالص بشی، گفتی از جلو چشمخوای از شات مزاحمم، گفتی میواسه

 !نباشم. پس دیگه چی میگی حاال؟

که ماهور تهدیدوار  او را درآغوش گیرد و دستانش را در هوا عصبی تکان داد که آوگان سمتش خیز برداشت،

 :اش را نشان داد و گفتانگشت اشاره

تر از اینی که مون بیشهام حرمت بیننیست آوگان، برو. نذار با حرف سمتم اومدی، نیومدی! حالم اآلن خوب -

 .هست ترک برداره برو

 .اش کوبیدبار آوگان داد زد و محکم با مشت به سینهاین

ابا کرد، بقراری نمیقدر بیجا کرد که خواست تنها باشه، اگه خواست تنها باشه که ایناین من، غلط کرد! بی -

طرف؟  طرف، تو هم یک های ل*ع*ن*ت*ی رو فراموش کنی؟ دِ مشکل خودمون یکحرف کار کنم اونچی
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 هاییهات. هنوز داری حرفمحلیکنی با این بیقرارتم! نابودم میمروت دارم میگم بیکم رحم کن! بینامرد یک

 کوبی؟که زر مفت بودن رو تو سرم می

 !گفت؟کرد، آوگان داشت چه میروی زانوهایش افتاد که ماهور خشک شده به او نگاه 

 .تر ل*ب زدحالتر و بیبار آراماین

 .تر از این داغونم نکنتونم دوریت رو هضم کنم، فاصله نگیر ل*ع*ن*ت*ی! بیشنمی -

 :پناه! اشک ریخت و گفتچون کودکی بیو خیلی مظلومانه و هم

رو زدم فقط واسه خاطره این بود که نیای  هامنِ احمق رو ببخش، تو هیچ وقت مزاحمم نبودی. اگه اون حرف -

کار خوام دنیا باشه، همین که رفتم اتاقم پشیمون شدم؛ اما خب چیسمتم، به جون خودت که بی تو نمی

 فهمی؟کردم؟ مجبور بودم میمی

ماهور  رفت و چه حیف که آوگان کمی این حرفش را دیر به زبان آورده بود!ماهور از هیجان باال، پایین می سینه

 ...ها منتظر یک ابراز احساسات از جانبش بود؛ اماسال

بودن با پسرک را  کوبید! به جهنم که هوای تنش،وار مینه! اآلن وقت احساس نبود. به درک که قلبش دیوانه

کشید و معلوم شان را سمت خود میالاقل اآلن نه، اآلنی که مرگ و زندگی هر یک، جداگانه دستان !خواستمی

 ماندند؟برد؟ اصالً تن سالم نه، زنده میود چه کسی از این مهلکه جان سالم به در مینب

 :برای همین سخت شد، سنگ شد و گفت

تره! تو هم فراموش کن که ماهوری قبالً بوده. اآلن من فقط حکم یک محافظ رو دارم، درستش فعالً هدف مهم -

 .هم همین بود

 .خیس نالیدای آوگان سر باال آورد و با چهره

 کنی؟طوری میذاری؟ بهت گفتم بعد آناگ تنها شدم، چرا اینتو که گفتی تنهام نمی -

 .با احساس نمیشه جلو رفت، منطقی فکر کن آوگان -

 :رفت، زمزمه کردچنان که دوباره سمت سالن میو هم

 .زنهوقت زیر حرفش نمی هنوزهم هوات رو دارم، ماهور هیچ -

 .کردنوایش را نشنید و سر شکسته، به جای خالی محبوب نگاه میقصه نوای بی و چه حیف که پسرک

 :ای تشکیل دادند که راژان گفتشب را دوباره جلسه

فعالً رفتاری از خود نشان ندهند تا آراز مشکوک شود و خودش آراز را زیر نظر خواهد داشت تا بفهمد آیا واقعاً  -

 ...ن پراکنده شدند. افسوس و صد افسوس! که غافل از این بودندآراز در خط حریف است؟ از اتاق راژا

خواست بخوابد و هنوز سرش به بالش نرسیده بود که در اتاقش با ضرب باز شد و از پسش راژان هراسان می

 :داخل گشت. متعجب گفت
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 . ...چیزی ش -

اژان، پریشان وادارش کرد راژان سمتش خیز برداشت که حرفش قیچی شد و یکه خورده با بهت نگاهش کرد. ر

 .که از تخت پایین بیاید و غرید

 !دیر جنبیدیم -

 .خب چی شده؟ بهم بگو -

 !نگاهش کرد، عمیق

 .ترهها رو به اتاق زیر زمین ببرم، الاقل امنتونم بکنم اینِ که تو و بچهآراز غافلگیرمون کرد! تنها کاری که می -

 . ...خوای بگی آرازصبر کن ببینم، می -

حرفش را کالفه برید و عوضش او را به دنبال خود کشید و به همراه خود سمت زیر زمین هدایت کرد تا قبل از 

ها را به ماهور سپرد و خودش به دنبال کیارا آمده بود. وقتی وارد که گرفتار آراز و یارانش شوند. باقی دورگهاین

همه چی را کرده بود و اآلن تمام دیوارها دیگر آن عایق  اتاقک شدند، آه از نهادشان بیرون شد. آراز از قبل فکر

توانست به راحتی داخل این اتاق شود. راژان به موهایش حفاظتی را نداشت و حتی یک ومپایر معمولی هم می

 .چنگ زدو میز را با دادی که کشید چرخاند و صدایش در اتاقک اکو شد

 کار کنیم؟کیارا: حاال چی

 !ذاریمشون میشون رو کف دستآوگان: معلومه، حساب

 :سمت در خیز برداشت که راژان با چشمانی از خشم سرخ شده، سد راهش شد و گفت

ون مزنده موندن ها با تو، باید هرچی که بلدی رو، رو کنی دختر. این تنها شانسکسی جایی نمیره. ماهور! بچه -

گه خبری از من نشد، ماهور! تو که راه مخفی عمارت کنم، اگه تا ده دقیقه دیشون میهست! من میرم و سرگرم

 !جا سریعاً فرار کنین. یادتون نره چی گفتمرو بلدی؟ از اون

 خوای تنهایی باهاشون مقابله کنی؟خوای... میآوگان: می

 !ای نیستراژان: چاره

 !ذارمنمیکه ازت متنفرم راژان؛ ولی تنهات هم کنم! با اینکیارا: نه! من یک همچین کاری نمی

 :گانه با پشت آستینش پاک کرد و گفتهایش را بچهبنیتا اشک

 !ذاریمحق با کیاراست. ما تنهات نمی -

 .راژان عصبی داد زد

 !اآلن وقت لجبازی نیست، بفهمین -

 .کنیممیریم؟ یا از این مهلکه نجات پیدا میجا آخر خطِ، یا همه با هم میآوگان: این

 !راژان: خدا! خدا! خدا

هایی که ها برسه، تموم سختیها به شما دورگهبار رو با راژان موافقم. اگه دست اون ماهور: متاسفانه این یک
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 .کشیدیم بیهوده میشه

 .راژان: قربون دهنت! خب من میرم تا نیومدن

 .نگاهی که گویا نگاه آخر بود را به جمع انداخت و در نهایت روی کیارا ثابت ماند

 .تر زجرت بدمخواستم بیشمی راژان: حیف نشد،

تنگ میشد برای اویی که جز حرص خوردن، چیزی نصیبش نشده بود که باز هم در کیارا به گریه افتاد و آیا دل

 اش نبود؟آخرین لحظات دست بردار اخالق سگی

ت و از اش را از کیارا گرفهایش در هم پیچید و نگاه خیرهراژان نگاهش کمی رنگ غم گرفت؛ ولی زودی اخم

اتاق خارج شد. باقی حالت آماده باش به خود را گرفتند، حالت تهوع به او دست داده بود. مسخره بود که راژان 

 چنینکردند نفوذی اوست. در حالی که اینها رفت، کسی که از اول هم خیال میبه تنهایی برای مقابله با آن

گنجید! راژان محال ممکن بود بتواند هم نمیکار شد که حتی در فکرشان نبود و کسی خ**ی**ا**ن**ت

 !ها را شکست دهدیک تنه آن

چنان خبری از راژان نشد و کیارا برای نخستین بار نگران شد. نگران اویی ده دقیقه گذشت... ربع ساکت؛ ولی هم

 که حال معلوم نبود در چه شرایطی است؟

 .جاییمیشه ما اینماهور: به نظرم بهتره راه بیوفتیم و اال آراز متوجه م

 !آوگان: کفتار پیر چه طور تونست؟

 . ...کیارا: یک کم دیگه صبر کنیم، شاید خبری از

ماند. خوشحال سمت در چرخید که به جای راژان، تصویر مارموز رادمان  حرفش با باز شدن ناگهانی در نیمه

 !نمایان شد

 :هنوز توی بهت دیدنش بودند که رادمان با خنده گفت

 !تون جمعِ حسابی؟ رفقای قدیمیجمع -

 !شو شیطان ماهور: خفه

 !بنیتا: تو یک حیوونی حیون

 :کیارا باالخره از بهت درآمد و با غیض گفت

 کار کردی؟با راژان چی -

 !هارادمان: عه، کیارا! عوض سالم علیک و بغلته؟ ناسالمتی مردت اومده

های ناخوانده یی آمد که متوجه شدند تعداد مهمانهالحظه صدای قدمو به دنبال حرفش قهقهه زد، همان

 :آور رادمان که گفتوحشت تر از یکی دو تا است و طولی نکشید که با عربدهبیش

 !جا هستناین -
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 !های خوناشام شداتاق پر از ومپایر

ن که چنا! همگیرشان کنند، جنگی نابرابر دیگری آغاز شد و آوگان با داد و خشمبه دستور رادمان که گفت دست

 :به دشمن چنگ میزد، گفت

 !دونستی؟! ل*ع*ن*ت*ی خائنداداشم پس به خاطره تو کشته شد؟ تو می -

آور شده بود و رادمان نگاه آخر را به ولی صدایش بین همهمه گم شد، اتاق از شلوغی افراد داخلش تنگ و خفقان

 .رفت، زمزمه کردزمان که سمت در میمکرد انداخت. پوزخندی زد و هکیارا که داشت از خود دفاع می

 !هاباالخره که کم میارین بدبخت -

جیغ ماهور حواس آوگان را که نزدیکش بود، جمع او کرد. ماهور پخش شده به زمین در حالی که از شکمش 

ا آوگان گویفایده بود. گرفت؛ اما بیریزی را میخون پمپاژ میشد، داشت با صورتی مچاله شده از درد جلوی خون

شان را از یاد برده بود. جان آلود سمتش خیز برداشت. به کل اتاقک و موقعیتکه کسی گلویش را فشرده، بغض

 !چه ارزش داشت؟ وقتی معشوق در راستای مرگ است

ماهور با چشمانی  .کنارش روی زانوهایش نشست و با چشمانی از عشق به آتش کشیده، اشکین نگاهش کرد

 .رمق نگاهش کرد. آوگان با گریه داد زداش بود، بیالی که دستش روی شکم ضرب دیدهباز درح نیمه

 !تونی تنهام بذارینه ل*ع*ن*ت*ی! اآلن وقتش نیست، تو نمی -

کرد! بایستی از ثانیه به ثانیه پایانی عمرش نهایت چه خوب که آخرین لحظات عمرش را در کنار یار سپری می

و به سختی کمی سرش را  آوگان چنگ زد به یقه آوردقطع در حالی که خون باال میکرد، پس مناستفاده را می

 :به سر آوگان نزدیک کرد و گفت

 !دو... دوس... دوست دارم -

مرد هم خیالی نبود. او ناکام نبود، چون حال، حرف دلش را زده بود؛ ولی باز هم افسوس که این حاال اگر می

اد! دیگر نتوانست تحمل کند و پر کشید روحی که آخرین لحظه هم آغوش یار را افتاواخر همه چی دیر اتفاق می

 ...کرد. آوگان با دهانی نیمه باز، قطره اشکی از او چکید و ناباور ماهور را تکان داد؛ اماطلب می

هات رو ها! میگم پاشو! )داد زد( چشمزنمتایِ ماهور، پاشو. )دوباره تکانش داد( باور کن میمزهشوخی بی -

 !ماهور ...بازکن ماهور! مگه نگفتی دوستم داری؟ پس پاشو جوابت رو بگیر

های کلید شده، شخصی به پس گردنش چنگ زد که تازه متوجه موقعیت شد. دندان روی هم سابید و زیر دندان

 ...را، حاال درک کرد عشق را، حاال درک کرد داد زد و حاال درک کرد مرگ عزیزجان

ه او چنگ زده بود، سیلی زد. فقط سیلی... سیلی... سیلی و درنهایت با لگدی به شکم طرف اورا به به کسی که ب

سر همه جا و مهم نبود کجا! او از حس انتقام سرشار بود  زمین پرت کرد. به حریف چنگ زد. از پهلو، جلو، پشت

ا که در بینابین زد و خورد متوجه ها نیش میزد. کیارا و باقی دخترهکشید و بر تنو آتشین فقط عربده می

 .کردندتر شده حمله میهای آوگان شدند و دلیلش را دانستند، پس جریضجه
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کشید، گردن کج شده ومپایر را گاز گرفت. شوری خون که زیر زبانش رفت، تحریک با جیغی که از حرص می

شد. به کنار پرتش کرد و زبانش  شده میکی کشید که جریان خون سمت دهانش رفت و از انرژی مضائف! سرشار

ها دست برد که در کمال تعجب، را دور دهانش کشید که متوجه تیزی بزرگی داخل دهانش شد! سمت آن تیزی

اند؛ اما با هجوم چند ومپایر که ناگهانی بود، شوکه شد و تا خواست از خود تر شدههای نیشش بزرگفهمید دندان

 !... سیاهی محضدفاع کند از چندطرف ضربه خورد و

هانش را باز کرد که خود را در اتاق خود دید. اتاق تاریک بود، شکمش سوز داشت و لمس بود، به آرامی الی پلک

توانست چشم بچرخاند و حرکت خفیف انگشت هم برایش دشوار بود. در اتاق باز شد بدون هیچ صدایی. تنها می

هانش را بست و از پسش هیکل مردی نمایان و فوری پلک که نوری که از بیرون وارد اتاق شد، چشمش را زد

تر شد و او باز هم فقط نگاه کرد و شد. در بسته شد و اتاق دوباره به تاریکی فرو رفت. مرد نزدیک و نزدیک

سوزش دردی را که بر شکمش حک شده بود را به فراموشی سپرد. با قرار گرفتن مرد، کنار تخت بویی را 

 .آشنا! بغض کرد و اشک سمت کاسه چشمانش هجوم برد و باالخره به حرف آمد استشمام کرد، بسی

 !بابا -

 .دستی روی موهایش نشست

 !جان بابا -

 !بابا -

 !عمر بابا -

تر سوخت؛ ولی مگر مهم بود؟! او هایش، زخم شکمش بیشهق افتاد و بدنش تکان خورد. از لرزش گریه به هق

 !، پدرش را، بابا الواناش را پیدا کرده بوداآلن گمشده

 .اش را پدرانه بوسید و ل*ب زدپیشانی

 !من رو ببخش عزیزم -

 تر از هر زمانی محتاج آغوش بود؟و رفت، رفت؟ چرا؟ حاال که کیارا بیش

هایش را به دست آورد و توانست انگشتانش را تکان خفیفی بدهد. به سختی دستش را بلند کرد و کم کم حس

کرد؟ آخی ریز از درد گفت و دستش را روی شکمش گذاشت، قدر حس خفگی میچرا اینروی گلویش گذاشت. 

ای را روی پوست شکمش حس کرد. سوزد؟ دست برد زیر پیرهنش که آثار بخیهقدر میدانست چرا ایننمی

 وار روی شکمش کشید تا مطمئن شود واقعاً بخیه خورده؟تر دستش را نوازشچشم از تحیر گرد کرد و بیش

ها گذشت. کسی به داخل چنان دراز کشیده بود. ساعتتوانست بلند شود و همو بله! حدسش درست بود، نمی

خیز شود. به محض تکان خوردنش، جیغی خفیف کشید که مجبور شد با هر دردی که شده، نیماتاق نیامد تا این

توانست فکر کند، فکر دوستانی را که حال دار تنها های کشامید دوباره سرش را روی بالش گذاشت. با نفس و نا

 شان؟اند؟ کشتنمعلوم نبود زنده
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چاره! حتماً های بیگونه تمام شود؟ آه انسانکرد که بازی اینچه زود به آخر خط رسیده بودند! کی فکرش را می

با فکر مردم  شان به ویروس خوناشام مبتال خواهند شد و جهان را به نابودی خواهند کشید!از مرگ که پس

 !ترموند، لرز برداشت. یعنی قرار بود همه چونین شوند؟

 .شان را به خاطر آوردتصاویر یک به یک

رسید، او را دختری اش که تا پایین کمرش میای که موهای پرپشت فرفری مشکیماهور! دختر ریز جثه و برنزه

 هایی سبزده. چشمان کشیده و کمی ریز با تیلهدار؛ ولی مرتب شداد. ابروهایی نازک و دنبالهبانمک جلوه می

 .رنگ، دماغی قلمی و دخترانه با لبانی معمولی

 !آه دنیا به او هم وفایی نشان نداد که او را در آغوش مرگ رهسپار کرد

 کشید با پوستاش که تا قوسی کمر قد میای بیش نبود. موهای بور و طالییبنیتا! آن هم یک دختر ریزجثه

پشت و کمانی، دماغ گرد و کمی گوشتی، ای رنگ، ابروهای کماهنگی داشت، چشمان درشت و قهوهسفیدش هم

 .ایبا لبانی قلوه

آوگان که ناحق برادر دوقلویش را از دست داده بود! پسری با قدی معمولی و الغر اندام؛ اما چهارشانه، موهای 

هایی نازک و متناسب اغ قلمی و مردانه، ل*بخورد، دماش میخرمایی رنگ و ابروهایی که به چشمان عسلی

 .گونه بودصورت، رنگ پوستش هم گندم

 ...سایان! دختری که به تازگی مادر شده بود؛ اما جفای دنیا

ی رسید. ابروهایای داشت، الغر اندام و هیکلی مناسب، موهای لخت بور که تا انتهای کمرش میقد بلند و کشیده

 .های نازک و معمولی و پوستی سفیداش بود، دماغ قلمی و کوچک، ل*بیکشیده که سایبان چشمان آب

کشاند، پس چرا در دامنه مرگ این چونین نگرانش بود؟ آه راژان! شخصی که بارها و بارها او را تا مرز جنون می

 ود؟ب هاگیری؟ حکایت آنتر خو میگویند با هرکس که لج کنی بیشتر از بقیه؟! راست است که میچرا بیش

کرد که در دوباره باز شد. چون چشمانش به تاریکی عادت کرده بود، به راحتی چنان در فکر سپری میهم

 کرد؟توانست قیافه منزجر رادمان را تشخیص دهد، چرا دیگر قلبش عشق را پمپاژ نمی

ار بسته شد و اختیدندان روی هم سابید و تیز نگاهش کرد که رادمان برق را روشن کرد. سریع چشمانش بی

کمی بعد آهسته بازشان کرد. چند باری پلک زد و وقتی به فضای روشن عادت کرد، سمت رادمان که حال با 

، رو کرداش کشیده بود نشسته نگاهش میآور کنار تخت روی صندلی که از پشت میز مطالعهپوزخندی وحشت

 .کرد

 !هات به من خوردهکه نفساز این باید برم غسل بگیرم -

 !ات یک خبر بیارم... عالیهه! جوش نزن عزیزم! اومدم واسه -

 !خوام حتی صدای نحست رو بشنومنمی -
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 :خندید و جواب داد

 !هم بشی پس فعالً مجبوری این صدای جذاب رو تحمل کنی، شاید مجبور به خیلی چیزهای دیگه -

 !انگیزنفرت -

 .هااین حرفام نرو. وقت هست واسه هه! این قدر قربون صدقه -

 :چنان تیز و خشمگین نگاهش کرد و هیچ نگفت، عوضش رادمان با پوزخندی گفتکیارا هم

 های من جریان داره؟دونی اآلن خونت تو رگمی -

متعجب با چشمانی گرد شده نگاهش کرد که رادمان شادمان و سرحال از روی صندلی حرکت کرد. دور اتاق 

ها برایش آشنا است! ناگهان با قدر این صحنه ختش ایستاد. حس کرد چهروی ت چرخی زد و در نهایت رو به

اش، همان کابوسی که در هتل دیده بود و رادمان غریق نجاتش از دست و پا زدن های بیدارییادآوری کابوس

 اش را با رادمان حفظ کند؟دادند که فاصلهدرخواب شده بود، وحشت کرد! نکند همه و همه داشتن اخطار می

 !افسوس که بد زمانی متوجه شده بود، افسوس

ایت بود، در واقع یک معجزه است! من به کمک پدرت و یاشا، تونستم فایدش  ان دونی کدی که توی دیمی -

 دونی چه ویژگی داشت؟رو بفهمم و می

 .مرموزتر ادامه داد

 .اون کد در واقع سالحی بود، برای ابدی شدن! ماندگاری بدون انقضا -

 :مان بدجنسش برقی از شیطنت زد و گفتچش

 .و تو اون رو به من دادی -

 .داد زد

 !کنم، دروغهنه! من یک همچین کاری نمی -

 :ای زد که کمرش به پشت خم شد و دوباره صاف ایستاده، گفتقهقهه

 هات خوب شدن؟نه تا وقتی که عملت کردیم. بخیه -

 .و سپس پوزخندی به بهت و حیرت کیارا زد

ها معتقد بودن باید تو رو ارشد رونم کردن، یعنی خودم خواستم که از جمع ارشدها بیرون برم، چون اونبی -

ای سرخم کنم. من کنن و این محال بود برای من! چون من غیر ممکنه که به جز ارشد مادر! برای زن دیگه

روی به تو رو من اجازه پیشترین ارشد؛ اما حضور تو باعث شد همه چی عوض بشه و ارشد رادمانم و جوون

ترین ارشد و ترین و جذابشدی جوونوقت تو می گشتی چون اوندادم. تو نباید به اقامت ومپایرها بر مینمی

 !خواستم! ارشدی که ابدی بود، برای همیشهمن این رو نمی

 !هایش چون پتکی به سرش کوبیده میشد. کیارا یک ارشد بود؟! حتی رادمان هم؟حرف
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اش رو پیدا کنیم و وقتی اون دورگه پیدا تره و باید ویژگی نهفتهها خاصبینی کرده بودن یکی از دورگهیشپ -

 ...شد، برش گردونیم زیستگاه اصلیش، یعنی زیر زمین

پروازش شکوفا نمیشد، نه تا وقتی که روی زمین بود.  هم داشت که این دورگه خاص بال منتهی یک شرط دیگه

ر تمون زد و تو اون دورگه ویژه بودی! باید هرچه سریعکه یاشا روت انجام داد، مهر تایید به حدس با آزمایشاتی

که بدنت خودش به خودش حمله کنه. به یاشا گفتم در این مورد حرفی گشتی تا قبل از اینبه زیر زمین برمی

ی؟ ولی بایستی من رو هم کامل مردی، پس چه بهتر که به دست خودت نابود بشبهت نزنه، تو که باالخره می

کرد و سزای کسی که توی کارهای رادمان کردی. یک ابدیِ همیشگی! یاشا خیلی تو کارهامون دخالت میمی

 .سر بتکونه، چیزی جز مرگ نیست

 :چشمانش را گرد کرد و گفت

 !درست مثل سرنوشتی که ساغر دچارش شد -

های رادمان برایش سخت ها نکرده؟ درک و فهم حرفکه با آن هاضربان قلبش باال رفته بود. سرنوشت، چه بازی

بود، مگر میشد یک همچین چیزی؟ ساغر را بگو، او هم قربانی شد؟ اما به چه قیمتی؟ عشق؟! یا حسی 

 !کورکورانه؟

 :کف دستانش را روی تخت گذاشت و سمت کیارا خم شد و گفت

له بزنی و پارس کنم واسه یک قطره خون، لهمی کنم باهات که صدای سگ بدی. کاریبه زودی کاری می -

 !کنی

خیز شد و هم از درد و هم از  هایش یکه گذاشت. کیارا نیمپوزخندی دوباره زد و کیارا را در بهت و ناباوری حرف

 .عصبانیت جیغی کشید که خیلی زود سرش روی بالش افتاد

 !اش کرده بود و حال زمان تالفی بودچندسال بد کالفه نفر بعدی راژان بود که او را هم بچزاند، کسی که در این

 .کرد، خیره شدبه راژانی که دستانش بسته بود و عصبی و خشن نگاهش می

 .بهتره من رو بکشی رادمان و اال اگه از این در برم بیرون، مرگت رو حتمی شده بدون -

 .خندید و با آرامشی ظاهری جواب داد

 .لی قبلش خواستم تسلیتی عرض کرده باشمرسیم؛ وجاش هم میبه اون -

 :سوالی و بسی خشمگین! نگاهش کرد که رادمان دستانش را نمایشی به معنای تسلیم باال آورد و گفت

 .باور کن تقصیر من نبودها! زیادی مزاحم بود، خالصش کردم -

 .گفت؟ پس غریدداشت از چه می

 !زرت رو زودتر بزن و گمشو -

رویش ایستاد، خم  بار در الک ارشدوارانه خود فرو رفت. پس خشن! سمتش آمد و دورش چرخی زد و رو بهاین
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 :اختیار باال پریدند و سرش را جمع کرد. گفتهای راژان بیشد و گردن راژان را فشرد که شانه

نی واسه یک نفس های من، هه! نبودی ببیخواستم به عرضت برسونم معشوقت پر شد! اون هم به دست -

چاره ساغر نه؟ طفلکی عاشق بد کسی شده بود، کسی که زیادی از حدش بود. کرد! بیاکسیژن، چه تقالیی می

 !تون، شاهد باشین، شاهد نابودی بشردر ضمن! قراره قبل مرگ دردناک

 !پستی! رادمان خیلی پستی -

 :تش را روی دستگیره در گذاشت و گفترهایش کرد و سمت در رفت. بی اینکه سمت راژان عصبی بچرخد، دس

 خوری؟ها تاوان بدن، پس چرا حرص میهر چند تو که از خداتِ آدم -

 .داد زد

ها پیش مثل حیوون باهاشون برخورد ها تقاص پس بدن، خیلی وقتآ**ش**غ**ا**ل اگه قرار بود آدم -

 !کردممی

 :سرش را سمت راژان چرخاند و چشمکی زده، گفت

 !رسیم، تک! تکجا هم میبه اون حرص نخور! -

 .اش هم نکرداش چه بود؟ حتی آرامو در را باز کرد و از اتاق خارج شد. راژان دادی کشید؛ اما فایده

 «کیارا»

 

ام. نه خبری از بابا شد و نه کس دیگری آمد که حتی یک جرعه اآلن دقیقاً دو روز است که داخل این اتاق زندانی

کرد و گویا واقعاً رادمان قصد داشت که من صدای پارس سگ از خود ام میت دیوانهآب بهم بده، عطش داش

ها به کنار، حضور بابا الوان را باور نداشتم. این که رادمان گفت به کمک بابا و دکتر به ما بیرون بدهم. همه این

اجبار کشاندند؟ خود را با  کرد. یعنی بابا هم عضو افراد رادمان بود؟ یا شاید هم او را بهرسیده، گیجم می

تری را احساس کنم. خود را به دیوار خنک اتاق چسبانده بودم و هایی آزاد پوشانده بودم تا گرمای کملباس

ها به پنجره هم باز بود که هوای اتاق را خنک کند، حسابی گرمم بود و عطش به خون داشتم. حتی گاهی وقت

قدرها هم حیوان نشده بودم! در خواب و بیداری ن بدهند؛ ولی آنم سرم میزد پارس کنم تا اندک خونی به

فرستادم که قفل در چرخید و در اتاق به آرامی باز شد ام میکردم و مدام آب دهانم را به گلوی کویریسپری می

بردم، چون روزها با اشعه خورشید تا جایی که که چرتم پرید. شب بود و من از هوای خنک شبانه لذت می

کشیدم تا جلوی نفوذ نور خورشید را بگیرد و دورترین قسمت نسبت به پنجره قرار ها را میکن بود پردهمم

 !گرفتم. روزها جهنم من بودمی

حس بودم که تنها توانستم لبان حال و بیقدر بیبا دیدن راژان که به آهستگی سمتم آمد، متعجب شدم؛ اما آن

کنم و حتی نتوانستم صدایی از گلوی خشکم خارج بدهم. راژان که گویا  ام را بازهم چسبیدهخشک شده و به
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را زیر نظر گرفته؟ با  کرد. اخمی کردم، وا! چرا همچین منمسخ من شده بود، هاج و واج ایستاده نگاهم می

ز این اتر ام بیشحسی و ناتوانیصدایش که عصبی و کالفه بود و پچ میزد، تازه متوجه سر و وضعم شدم؛ اما بی

 .ها بودحرف

 .پاشو یک لباس درست درمون بپوش، تا بیدار نشدن بایستی جلدی بپریم بیرون -

رمقم را سمت خود دید، پوفی کشید و با احتیاط به سمت در نگاه کرد و وقتی دید کسی نیست، وقتی نگاه بی

د؛ ولی من فقط خیره نگاهش هایم خیز برداشت و مانتو و شلواری به همراه شال سمتم پرت کرسمت کمد لباس

نزدیکی زیادش و پوست گردنش من را  .ها را تنم کنممجبورم کرد تا لباس کردم که عصبی شد و

کرده بود که اندک گازی بگیرم و فقط کمی، کمی شوری خون را بچشم تا شاید از این حال زارم  ترتشنه عجیب

فکر سرم را خوانده بود؛ ولی من فقط خیره به گردنش بودم  ام به گردنش یکه خورد، گویانجات یابم. از نگاه خیره

 .و تا خواستم سمت گردنش خم بشوم، خود را کنار کشید و عصبی پچ زد

 .مونِفهمی؟ تنها فرصتجا بریم میکنی؟ باید از اینکار میبه خودت بیا دختر! داری چی -

؛ ولی برای من تنها آن گردن خوش کشیده استکه حس کردم کالفه حرفش نگاهش را از من گرفت به دنباله

 !های گرم و داغی در جریان استکرد برایم و به طور حتم زیرش خونبری میمهم بود که حسابی دل

افتادم. وقتی سستی و ضعفم را دید نچی کرد و اجباراً خودش من  به دنبال خود کشید که تلو خوران راه من را

نش خودنمایی کرد، لبخندی خیره زدم که چپ چپ نگاهم کرد؛ اما فعالً هیچ را از اتاق خارج برد. باز هم گرد

حرفی نزد، چون ممکن بود کسی بیدار شود. به محض بستن در عمارت من را عصبی روی زمین انداخت که 

ها که مضطرب منتظرمان پشت در بودند جا خوردم. به کل به خاطره کمی سرجایم تلو خوردم؛ اما با دیدن بچه

دانستم راژان چگونه خود را آزاد کرده؟ همگی خسته و از لبان ها فراموش کرده بودم، حتی نمیم از اینعطش

ها هم در این دو روز کسی بهشان سری نزده و همچون من گرسنه و شاید شان متوجه شدم آنترک خورده

قراری کنند، پس یا من زیادی عطش داشته باشند؛ ولی تا به حال ندیده بودم که آوگان و بنیتا هم مثل من بی

 .آستانه تحملم کوچک بود و یا دلیل دیگری داشت

 .گرفتبنیتا مضطرب مدام قلنج انگشتان دستش را می

 .مون نشدنراژان: سریع راه بیوفتین تا متوجه

 آوگان: حاال قراره کجا بریم؟

 .تونین بدوئینفهمین، اآلن فقط تا میراژان: بعداً می

تر بودیم، من به خاطر سست و ضعفی که از عطشم داشتم و بنیتا چون کم سن ت به بقیه ضعیفمن و بنیتا نسب

های بزرگ و سریعش پا تند کردم و آوگان تر بود، راژان من را به دنبال خود کشید که اجباراً به دنبال قدمو سال

 .هم بنیتا را
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 :ماشین بودند، بنیتا عصبی و گریان گفتسر کوچه ماشینی منتظر بود؛ اما با دیدن دو ومپایر که کنار 

 .اندازنبدبخت شدیم! دوباره گیرمون می -

 .های سفت آوگان رها کند که آوگان مانع شدایستاد و خواست دستش را از پنجه

 .ها با ما هستنراژان: نترس، اون

شدیم و چون از اش لبخندی مضطرب زد و طولی نکشید که همگی سوار ماشین ها و گریهبنیتا میان اشک

ام را به گردنش دید، سمت بنیتا رو کرد ناچاراً کنارم نشست؛ ولی تا نگاه خیره راژان دست من را گرفته بود، قبل

 :و گفت

 .جا بشینبیا این -

های عمیق و تندی که خواستم گریه کنم؛ اما با نفسو خود جای بنیتا نشست. معده درد داشتم و فقط می

 ...خبری کوچ کردم وهای صبح بود که به عالم بیم خود را آرام نگه دارم. نزدیککشیدم سعی داشتمی

 .در یک روستای دور افتاده یزد، مقابل دری قدیمی و کهنه که کوچک بود، بودیم

 !جا دیگه کجاست که ما رو آوردی راژان؟آوگان: این

 .ان ریخت و فوتی کشیدشهم راژان کالفه با هر دو دستانش پنجه به جنگل موهایش زد و به

 .جا رو بهم داد، حاال بریم تو تا ببینیم چی میشهدونم، الوان آدرس اینراژان: نمی

و کلیدی از داخل جیب شلوارش درآورد، با شنیدن اسم بابا متعجب شدم. یعنی بابا الوان به راژان کمک کرده؟! 

خیلی کوچک موزاییک شده داشت و چند قدم تر فکر کردن را به من نداد. یک حیاط در باز شد و مجال بیش

 ...تر از در خروجی، در سالن قرار داشت. سمتش رفتیم و راژان در را باز کرد؛ ولیآن طرف

ای آویزان گردنش بود، جا خوردیم. راژان عصبی و با دیدن مارتیا که دست چپش خم شده بود و توسط پارچه

 .خشمگین غرید

 ست؟نکنه این هم یک تله کنی؟کار میجا چیتو؟! این -

 :خواست سمت مارتیا خیز بردارد که مارتیا دست سالمش را باال آورد و گفت

 .ای هم در کار نیستراژان! وایسا. آدرس رو درست اومدین و هیچ تله -

 .آوگان داد زد

 خوری؟جا چه گهی میپس تو این -

 .زیادی هست که باید گفته بشه هایکنم آروم باشید! بشینین حرفها خواهش میمارتیا: بچه

کرد که مارتیا تاکیدوار حرفش را تکرار کرد و ما به ناچار و پر از کلی راژان هنوز عصبی و تیز داشت نگاهش می

ها تکیه دادیم. نمای خانه قدیمی و خیلی تنگ و کوچک بود، سوال و ابهام، روی زمین نشستیم و به پشتی

خورد با یک موکت شش متری، چند ظرف ظروفی مثال قابلمه، قوری، ی میطوری که تنها یک فرش دوازده متر

 ...قاب و بشقاب و
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ای مشکی و زخیم سر در گوشه خانه قرار داشت و یک پکنیک. سمت انتهایی خانه که مقابل در سالن بود، پرده

 تا سر را پوشانده بود که کنجکاوم کرد بدانم آن پشت چه خبر است؟

هام خوام تا آخر حرفتقصیریم، حتی دکتر یاشا... ازتون میم که من و آقای الوان کامالً بیمارتیا: خب اولش بگ

های توی سرتون رو خاموش باشین و نپرین وسط حرفم تا رشته کالم از دستم در بره، خودم تک به تک سوال

 .جواب میدم

 !باشن هات زر مفتراژان: تو بنال کسی چیزی نمیگه، فقط وای به حالت اگه حرف

یم را، دانستمارتیا خیره نگاهش کرد و سپس چشمانش را بست، نفس عمیقی کشید و گفت. هرچه را که باید می

 ...هایش معلوم شد وهرچه که مجهول بود با گفته

هم بریزیم. اون یک ارشد  های رادمان رو بهمارتیا: من و الوان و یاشا مامور شدیم از طرف ارشد مادر، تا نقشه

ای از تو و به  ان ای بود، گرفتن دیشون امر غیر منصفانههاش که یکید شده بود و به خاطر خودخواهیتبعی

دست آوردن کدی که در درون تو جای داشت و حکمش ابدی بودنش بود. الوان و من به همراه دکتر اجباراً با 

دادیم، ارشد به ارشد مادر گزارش می کاری کردیم؛ اما در ظاهر و مخفیانه تک به تک کارهاشون روها هماون

هست که بین ارشدها وجود داره و از مقام باالیی هم برخورداره که دستور داد تو رو تا قبل  مادر تنها ارشد زنی

دونستیم تو اون دورگه ویژه از این که دست رادمان بهت برسه به زیر زمین ببریم. راستش ما از اول هم می

تر دست بجنبونه داشت این امر رو کتمان کنه و سرانجامش هم این شد که رادمان سریعهستی؛ ولی الوان سعی 

 ...!و مادر و برادرش رو اسیر کنه؛ هرچند که این کار با کمک مادرش، یعنی خانم هانس بود

رد دفقط و فقط خیره به دهان مارتیا بودم و باز هم سرم به خاطره فشار این همه حرف تلنبار شده و نگفته به 

 .زده بودندطور که مارتیا اخطار داده بود، سکوت کردم. حتماً که الباقی هم حیرتآمده بود؛ اما همان

کنن. طوری که رادمان حدوداً دوهزار و تر عمر میمارتیا: ارشدها نسبت به ومپایرهای معمولی مثل ما، بیش

ارشد رو به دنیا بیاره، خیلی خوشحال و  که تونسته بود یکای سال سن داره و هانس از اینپونصد و خورده

تر داشت، چون الوان یک ومپایر معمولی بود؛ مغرور شده بود و برای همین هوای رادمان رو نسبت به الوان بیش

های خاصی که داشت یک ارشد زن محسوب میشد. بعدش هم که اتفاقاتی اما تک فرزندش یعنی کیارا با ویژگی

ت اسیر شدن شما تو ترموند. من سعی کردم غیر مستقیم به بنیتا حرفم رو بگم که که پیش رو اومد و در نهای

هم تون هست؛ )به بنیتا نگاه کرد و دوباره نگاهش را روی همگی چرخاند( اما خب خودمیک نفوذی بین

ن طمئاش کنم؛ ولی مدونستم اون شخص کیه؟ آخه تا به حال رادمان رو هم ندیده بودم که بتونم شناسایینمی

 که کاترینا و دکتر فقط یک وسیله بودن براشبودم که کاترینا با شخصی از بین شماها در ارتباط هست! مثل این

ها رو به قتل رسوند. توی ترموند برای بار آخر که اومدین، ها کرد، اوناش رو از اونکه استفادهکه بعد این

شونم و من رو هم زندانی کرد؛ ولی به کمک الوان که به بینمتاسفانه کاترینا به خاطره رادمان فهمید من نفوذی 
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جا فرار کنم و البته یک چیز خیلی مهم خاطره حضور هانس تا حدودی آزاد بود، کمکم کرد مخفیانه از اون

دیگه! من به کمک چند تا از افرادمون که تو جمع کاترینا نفوذی بودن، تونستم جنازه آناگ و سایان رو قبل از 

های زیستی برسونم و الوان هم ماهور رو به کمک افرادمون به من رسوند که اون هم اآلن ی شدن به قفسهمتالش

 !های زیستی هست؛ ولی متاسفانه نتونستیم جنازه ساغر رو پیدا کنیمداخل همون قفسه

 :بنیتا زمزمه کرد

 !ساغر مرده؟ -

 سنگی داخل حلقم است، کف دستانم تکیه به زمین هام دوباره نبض زدن، راه تنفسیم بسته شد.گویا تختهشقیقه

های پشت دستم بیرون زده بودن و خیز داشتم شاید تهاجمی! حمله برای نفسی اکسیژن، رگبود و حالت نیم

ها ماتم زده به من خیره شده بودن. شاید رنگم به کبودی رفته بود که مارتیا دست از حرف زدن کشید و بچه

واپس سمتم خیز برداشت و دگر هیچ... سکوت و بود و م، راژان را دیدم که نگران و دلکه سقوط کنقبل از این

 !خاموشی

 ای، از جلوی چشمانم گذشت. با یادآوریام روی دور تند بود که از اول تا آخرش چون فیلمی دقیقهگویا زندگی

باشم، پس کنار دیوار بالشتی زیر سرم ای کردم و از خواب بیدار شدم. اتاقی نبود که داخلش های مارتیا نالهحرف

کردند، به سختی از جایم بلند شدم و به پشتی بود و راژان باالی سرم و الباقی اطرافم داشتند من را نگاه می

 .تکیه زدم

 مارتیا: بهتری کیارا جان؟

 !بابام -

 !های رادمان ببخشهم زدن نقشهه مارتیا: آه! شاید باید بگم... تسلیت میگم، هانس محال ممکنه الوان رو برای به

 .وار جیغ زدمگویا مرگ پدرم برایم زیادی سنگین بود که دیوانه شدم و مجنون

 !طوری نیست... داری دروغ... دروغ میگیچی داری میگی؟! بابای من... بابا الوان من مرده؟ کشتنش؟! نه! این -

تر عمل کرد و کردم، سمت در خیز برداشتم که راژان فرزمیها را بیان کردم و با جیغ و داد این حرفگریه می

چنان من را نتیجه ماند و در آخر سست شده با ضعف هق زدم و راژان هممانعم شد. هر چه قدر تقال کردم بی

 .سفت و سخت جلویم را گرفته بود، رو به مارتیا غرید

 گفتی؟احمق! ندیدی حالش رو؟ حتماً باید می -

کنم آروم باش دختر! باید زودتر از رادمان و بقیه به دریچه اصلی برسیم ون کمه، کیارا خواهش میممارتیا: وقت

 !ست و کاری از ما ساخته نیستو اال دیگه نابودی بشر ثبت شده

 .جیغ زدم

فهمی؟ من تنهاش گذاشتم! ل*ع*ن*ت به من! شون، بابام مرده میام مهم نیست! برن به درک! همهواسه -
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 . ...سر خاک تو

باره خون باال آوردم که راژان، ترسیده من را  به خاطره جیغ و دادهایی که کشیده بودم و خشکی گلوم، به یک

 .کنار داد و رو به مارتیا داد زد

 !بابا ببند اون چاک رو -

ای گرفتهاش گوشه خونه افتاده بود، دور دهانم را پاک کرد و با صدای راژان با دستمال کاغذی که داخل جعبه

 :گفت

 !آبی، چیزی نیست بیاری؟ تلف شد -

مان آمد. با دیدن مارتیا سریع خیز برداشت و به پشت پرده رفت و کمی بعد با دو بطری آب خانوادگی سمت

گذشت، به وجد آمدم و راژان را پس زدم و بطری آب را از های آب که بخارهای سرد شده از کنارشان میبطری

گ گرفتم. یک بطری را به نصفه نرسانده بودم که ناگه با فکر این که من با رادمان چه دستان مارتیا به چن

ها که باهم نداشتیم، از شوک و نیازی که عجیب به خون داشتم، حالت تهوع گرفتم و نسبتی دارم و چه شب

 .سریع بطری را پس زده سمت در دویدم

 .بتنی تکیه زدمجا به دیوار هرچه عق زدم چیزی باال نیاوردم و همان

 

 «سوم شخص»

 

ه با بار دانست چرا با شنیدن مرگ ساغر جز تاسف به حالش حس دیگری نداشت، گویا تمام عشقش به یکنمی

 !کاری ساغر، دود شده بود و حال برای خودش هم عجیب بود که چرا نگران کیارا شده؟خ**ی**ا**ن**ت

خوردند، جز چند هیچ باال نیاورد، حتی وقتی داشتند ناهار را میکیارا تا بعد از ظهر چند باری دیگر هم عق زد و 

 .شویی هرچه را که خورده بود را باال آوردلقمه کم نتوانست چیز زیادی بخورد و دوباره در حیاط داخل دست

 .شود، عصبی غریدمارتیا که دید کیارا بهتر نمی

 !به خون نیاز داره راژان، وگرنه تلف میشه -

 !ارا که نشسته و سرش شل آویزان گردنش بود، نگاه کرد. رنگ دخترک همچون میت بودراژان به کی

 تر معتادشون میشه؟دونی اگه بهش خون بدیم، بیشراژان: احمق نباش! نمی

 .مارتیا داد زد

 !پس چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ اگه این طوری پیش بره که دیگه واویالست -

 .ای کز کردو عصبانیت مارتیا را ندیده بود، چون کودکی گوشه بنیتا که تا به حال این همه خشم

 شیم؟آوگان: یک سوال! چرا ما همچین نمی
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 .اش بود، ل*ب زدهایش در خرمن موهای کالغیطور که پنجهمارتیا به موهایش چنگ زد و فوتی کشید، همان

 .تا ذات انسانیش تر قالبِاین و کیارا ارشد! خوی ومپایریش بیشچون شما فقط یک دورگه -

رسید، در حیاط نشسته بود و حالش نسبت به ظهری بهتر بود. به ها به گوش میشب بود و صدای جیرجیرک

داد، هنوز هم رد بخیه روی شکمش دیده میشد و ها کمرش را آزار میدیوار بتنی تکیه زده بود که سختی بتن

قدر نسبت به این بشر تحریک دانست چرا ایننمیکمی سوزش داشت. با احساس عطر راژان سرش را چرخاند، 

کرد طعم خون او لذیذتر باشد! آب دهانش را قورت داد و سریع سرش را چرخاند و روی از او میشد؟ حس می

هایش را روی زانوهایش آزادانه گرفت. راژان کنارش به دیوار تکیه زد و زانوهایش را در شکم جمع کرده، دست

 .که نگاهش کند، گرفته ل*ب زدبی این گذاشته بود که کیارا

 .خوام تنها باشمچرا اومدی؟ می -

 :ولی راژان به جای جواب دادن گفت

 .هاش هنوز تموم نشده، باید گوش کنیحرف -

 .تر از این دونستن رو ندارم... ولم کنیدحوصله ندارم، اصالً توان بیش -

پناه ورد و دستش را سمتش دراز کرد تا او را که حال بیخواست با او سرناسازگاری درآنگاهش کرد، دیگر نمی

 :شده بود سمت خود کشد؛ اما میانه راه منصرف شد و سریع به خود آمد و گفت

 !اند کیاراهاش زیادی مهمحرف -

 .سرش را باال آورد و مظلوم نگاهش کرد، چشمانش برق اشک داشت، با بغض ل*ب زد

 !یک کوچولو -

 .متعجب اخمی کرد

 !چی؟ -

 :کیارا چرخید سمتش و هیجانی گفت

 .قول میدم زودی تمومش کنم، فقط یک گاز -

 :راژان که حال متوجه منظورش شده بود، چشم گرد کرد و متحیر گفت

 !دیوونه شدی؟ -

 .کیارا را تکان داد

که خوای خون پدرت پایمال بشه؟ باید خودت رو کنترل کنی. مطمئنم به خودت بیا دختر! تو که نمی -

 !تونی... کیارا عطشت رو مهار کنمی

کشید، حق با راژان بود. او هنوز هم یک رگش انسانی بود، او هنوز هم دار میهای کشکیارا حرصی و کالفه نفس

کرد. پس کالفه راژان را پس زد و پشت به او یک انسان بود! نبایستی به نیمه دیگرش خ**ی**ا**ن**ت می
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 .کرد، غرید

 !ا باشمخوام تنهمی -

طور که خودش آن حس تواند این عطش را مهار کند، هماندانست کیارا میراژان؛ اما لبخندی محو زد، می

 :رفت، گفتزمان که بلند میشد و سمت در سالن میسرکش را مهار کرده بود. پس هم

 .منتظرتیم -

که او یک ارشد زن است و باور ایناش! تصویر پدرش به پرده ذهن آمد، هنوز هم کیارا ماند و افکار ماالخویی

که رادمان عمویش بود، برایش دشوار بود؛ ولی ای بود در پوستهء گرگ! و اینمادربزرگ مهربانش در واقع بره

تر! پس بایستی خود را دوباره به تر و تلخباالخره که چه؟ این راه پر از سوپرایزهایی بود، یکی از یکی هیجانی

کشیده و ثمر باشد، او باید دوباره کیارا میشد. همان دختر سختت زحمات پدرش بیگذاشآورد. نمیدست می

 !زمین خورده که بارها و بارها با تکیه به خودش بلند شده بود، آری او کیارا بود... یک ارشد زن

 .ها با صدای محکم کیارا جا خوردند و بسی خوشحال گشتندبچه

 !کیارا: منتظرم مارتیا

که توانست دوباره روحیه جنگ پذیری کیارا را ببیند، شادمان بود و در دل به او افتخار کرد. مارتیا راژان از این 

 :لبخندی محو زد و سپس از جا برخاست و جدی گفت

 .ستدنبالم بیاین... درمورد آناگ و بقیه -

 اولین نفر کیارا بود و به دنباله حرفش سمت پرده رفت و آن را کنار کشید که بادی سرد شروع به وزیدن کرد.

 .هایی مصمم و محکم سمت آن طرف پرده رفت و به دنبالش بقیه روانه شدندکه با قدم

تر از فضا هوای سردی داشت و زمینش سیمان شده بود، تاریک و به سختی میشد جایی را نظر کرد. تقریبا بزرگ

ا تا ب کواریوم بود، دیده میشد. سههای بزرگی که شبیه آترین بخش، شیشهسالن بود و در گوشه و تاریک

 :ها گفتهایی فلزی و براق از هم جدا شده بودند و روی هم قرار داشتند که مارتیا با اشاره دست به آنعایق

 .قفسه زیستی -

 :اش قالب نشود، گفتکرد تا سرگیجهکیارا اخمی کرد و خیلی سخت داشت خود را کنترل می

 خب؟ -

 ها کردی؟یه رو داخل این قفسهآوگان: چرا داداشم و بق

 :مارتیا خیره به کیارا، مطمئن گفت

 .دونم که به کمک تو میشه آناگ رو دوباره به زندگی برگردونداز بقیه مطمئن نیستم؛ ولی این رو می -

 :زده گفتهمگی هینی کشیدند و آوگان هیجان

 !یعنی... یعنی چی؟ داداشم... دا... داشم زنده میشه؟ دوباره؟ -
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 !کیارا: متوجه حرفت نشدم مارتیا! یعنی چی که میشه به زندگی برش گردوند؟

 !تر حرف بزن دیگهراژان: بابا واضح

 !ذارین؟ یک لحظه ساکت باشین خبمارتیا: مگه می

 :نفسی کشید و گفت

ید و ه ابدیت رسای تو میشه ب ان طور که قبالً گفته بودم، خون تو یک فرمولی داره که از دیببین کیارا! همون -

شون با گذشت زمان ها پس از مرگکه آناگ متالشی بشه، چون معموالً ومپایرها و دورگهحاال قبل از این

که ترها هم نمیای، حتی مثل جنازه انسانمونه و نه هیچ اثر دیگهمتالشی میشن، طوری که نه بویی ازشون می

اگ و های آنتو باید قبل از این اتفاق خونت رو به جریان رگ که الاقل بشه ردی ازشون دید، به کل نابود میشن و

طور ماهور و سایان در بیاری تا دوباره به زیست برگردن که البته گفتم، من از دخترها مطمئن نیستم؛ ولی همین

ون دیگه ست مطمئناً دوباره زنده میشه؛ اما با یک تفاوت... نه قراره ابدی بشه و نه... آه! اآناگ چون یک دورگه

 .یک دورگه نخواهد بود، بلکه یک انسان معمولی میشه. دی ان ای تو این ویژگی رو هم داره

 :راژان اخمی کرده، با بهت گفت

 !یک همچین چیزی ممکنه؟ -

 :مارتیا لبخندی از سرخوشی زد و گفت

 .ارشد مادر این رو بهمون گفت -

 :اش دستی کشید و گفتکیارا به پیشانی

 !آخه چه طور ممکنه؟هنوز گیجم!  -

 :آوگان هیجانی و با بغضی که از شادی بود، گفت

 !ای معجزهبینی که شده دیگه دختر! معجزهمی -

تر از این اختیار سرمت کیارا رفت و ابراز احساسات کرد که کیارا متعجب نگاهش کرد؛ اما آوگان سرخوشو بی

اش زد، کاش میشد برای پدرش هم همه خوشحالی بود که در حال خودش باشد و کیارا لبخندی کج به این

رنگ از های کفتارهایی چون رادمان کشته نمیشد؛ ولی راژان حسی کمرحمانه میان پنجهکرد تا بیکاری می

 .ها گرفتحسادت بر دلش جوانه زد و با غیض روی از آن

 .دمجا برید بیرون که من باید آزمایشاتی انجام بتون از اینمارتیا: خب همگی

 .راژان که هنوز حرصی بود، پوزخندی صدادار زد و زودتر از بقیه اتاق را ترک کرد و سپس الباقی هم رفتند

ها تزریق کرد و حال های آن قفسهکارها خیلی زود انجام شد، مارتیا از کیارا خون گرفت و به تک، تک صاحب

 .منتظر بودند

کرد، خب حق هم داشت برادرش، نیمه دیگر وجودش را طی می قرارتر بود و طول سالنتر بیآوگان از همه بیش

داشت دوباره زنده میشد و ماهورش! دختری که عشق را با او تجربه کرده بود. ناگهان با صدای زنگی که از پشت 
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 :ها به گوش رسید، آوگان نگران رو به مارتیا کرد و گفتپرده

 !چی شد؟ -

 .مارتیا: هیس! آروم پسر

 :مشتاق به لبانش زل زده بودند، عمیق نگاه کرد و خندان گفتبه حاضرین که 

 . ...شون بیدار شدهباالخره یکی -

ها خیز برداشت و با دیدن برادرش، آناگ که داشت هنوز حرفش را کامل نزده بود که آوگان سراسیمه سمت پرده

ش زنده شده، آناگ که سمتش آمد، خشکش زد. شاید هنوز هم باور نداشت برادراش بیرون میاز قفسه زیستی

 .زده، جا خورد، ل*ب زدچرخید، خواست نفسش را با فوت آزاد کند که با دیدن آوگان ماتم

 !داداش -

آوگان؛ اما بغضش شکست و با دو خود را به آغوش برادرش پرت کرد و محکم او را میان بازوهایش فشرد و 

 .وار تکرار کردزمزمه

 !وکرتمخدایا شکرت! خدایا شکرت! ن -

 :روی شانه برادرش را بوسید که آناگ گیج گفت

 . ...کنچی شده آوگان؟! چرا همچین می -

آمد که مارتیا با خنده ها که داخل شدند مکث کرد. آوگان از آغوش برادرش بیرون نمیولی با دیدن بقیه بچه

 :گفت

 !ش کن بیچاره رو، کشتیشهم میاین!... بابا پسر ول دیگه پیر بشین، خیلی بهالهی به پای هم -

هایش خیسی چشمانش را گرفت و آناگ هنوز گیج و مبهوت بود که کیارا آوگان با خنده کنار رفت و با انگشت

 :مهربان گفت

 !به زندگی جدیدت خوش اومدی -

 :با بهت گفت

 !فهممنمیگید که... آخ ها سایان رو کش... کشتن و حاال شما میشرفآره... آره یادم اومد! اون بی -

 :بنیتا با صورتی خیس از اشک با صدایی که حال تو دماغی شده بود، گفت

 !رومون باشی حق هم داری. ما هم باورمون نمیشه اآلن تو رو به -

 !گرده؟آناگ: مارتیا! سایان... سایان هم برمی

 :همه نگران به مارتیا زل زدند که مارتیا چشمانش را با تاسف بست و گفت

 .م، احتمالش پنجاه، پنجاهِدوننمی -

 :آناگ با بغض رو به آوگان لبخندی تلخ زد و گفت
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 !دیدی من بابا شده بودم؟! اگه سایان برگرده... آخ -

 .هم فشرد تا بغضش نترکد و برادرش را به خود تکیه داد و زمزمه کرد آوگان لبانش را به

 .درست میشه داداش، همه چی درست میشه -

 :که آناگ گفتساعتی گذشت  نیم

 !پس چرا خبری نشد؟ -

 . ...روز هوشیار نشدن مارتیا: بیست و چهار ساعت باید صبر کنیم، اگه بعد از یک شبانه

 :وار با تاسف گفتحرفش را قطع کرد و زمزمه

 !متاسفم -

ان و آناگ های سه الی چهار صبح بود که دوباره بوق زنگ به صدا درآمد، طوری که همه از جا پریدند. آوگساعت

پرده هجوم آوردند؛  شان را زیر ل*ب زمزمه کردند و دوباره همگی سمت پشتهریک جداگانه اسم معشوق

 ...ولی

 :آناگ سمت سایان دوید و او را چرخاندکه سایان گیج و مبهوت جیغی زد و گفت

 کنی آناگ؟کار میچی -

زدند و اتفاقات شوم را به خاطر ایل گیج میشدند، اوشان بیدار میشان که از خواب طوالنیگویا هر کدام

 ...نداشتند. آناگ پرشوق به او نگریست و ناگهان در جلوی چشم حاضرین ابراز احساست کرد و

ها کردند و کیارا ریز به این هول ها به جز آوگان که با بغض به قفسه ماهور زل زده بود، سریع پشت به آنبچه

کند. راژان خودش هم در عجب بود که چرا این اواخر چشمی او را نگاه میبودنش خندید و ندید راژان، زیر 

قدر جذب کیارا شده؟ ممکن است به خاطره این که فهمیده است کیارا یک ارشد زن است نسبت به او حسی این

 !دیگر دارد؟ یا دلیل دیگری داشت؟

 :ع نحس! زیر گریه زد و گفتهای تکراری و سایان با به خاطر آوردن آن وقایدوباره و دوباره حرف

تون بوده! آخه... ... اون نفوذی بینکار کردن باهامون؟ هنوز باورم نمیشه رادمان اونها! چیل*ع*ن*ت*ی -

 !ام رو از من گرفتام... بچهآخه چطور دلش اومد؟ بچه

 :هق کرد که آناگ او را سمت خود گرفت و گفت و هق

 .دا رو شکر! مهم تو بودی که برگشتیفدات بشم! بچه که دوباره هست، خ -

 !سایان فقط هق زد و او تنها یک مادر بود

رانی کرد. زمان گذشت... یک ساعت... چهار ساعت... پانزده ساعت و در نهایت یک بازهم سکوت و ماتم حکم

 :شبانه روز و خبری از اِرور دادن زنگ نشد. مارتیا که نا امید شده بود گفت

 !گم ماهور برنگشتمتاسفانه باید ب -

دردی، آوگان را در آغوش آوگان هق زد که همه پی به درون غوغا شده این پسرک جوان بردند و مارتیا برای هم
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 :گرفت و آرام چند ضربه به کمرش زد و گفت

اید بای نیست! که تنها از یک پدر بودیم؛ ولی با مرگش ناراحت شدم... چارهفهممت پسر! من و کاترینا با اینمی -

 !این درد رو تحمل کنی

 .آوگان از بغلش فاصله گرفت و با صدایی گرفته ل*ب زد

 !هایی واسه گفتن دارمبار... یک حرف خوام ببینمش. واسه آخرینمی -

 .هایش به حرفش مهر تایید زدهمگی با ترحم نگاهش کردند که مارتیا با بستن چشم

 .گ شدن را یاد نداشت، لبخندی تلخ زد و با بغض ل*ب زدکنار قفسه روی زانوهایش نشست. سخت بود و سن

قهری؟ البد قهری که برنگشتی دیگه!... یادته آخرین بار چی به من گفتی؟ گفتی دوستم داری؛ ولی دروغ بود!  -

گشتی ل*ع*ن*ت*ی! )حال با گریه( درست مثل سایان! منتظرت بودم. )هق( چرا اگه عاشقم بودی برمی

گشتی که بهت بگم چه قدر... چه قدر دوست دارم! ماهور... ماهورم! )هق( چشمات رو باز کن برنگشتی؟! چرا برن

 کردم! اصالًگفتی دیگه باهات بحث نمیکار کنم؟!... کاش بودی، اون وقت هرچی میفدات بشم!... آخه بی تو چی

 بود و سرش مخفی هرچی تو بگی... فقط پاشو! )سکسه و سپس هق، در حالی که دستش تکیه به لبه شیشه

آوردم و جیغ هایی که حرصت رو در میهامون تنگ شده، واسه وقتشده در گودی زیر آرنجش( دلم واسه کلکل

 !کشیدی!... چقدر زود گذشت ماهورممی

شکست و او برای همیشه به اش را که حال ب**و**س**ه عشق طلسم را نمیخم شد و پیشانی سفیدبرفی

قدر سرد بود؟ که روح آوگان را هم از این یخی کوهستانی با احساسش مهر کرد، چرا اینخواب ابدی رفته بود را 

 .کردمنجمد کرد! آهی سوزناک کشید و نا امید از بازگشت یار، بلند شد و زمزمه

 !خوب بخوابی... عشقم -

 ...د کهها که حکم در خروجی را داشت، خواست قدم بردارهایی افتاده سمت پردهپشت کرد و با شانه

 .اَه چه فکی زدی! خوابم پرید -

وار با بهت خاراند، زمزمهها با مشت، چشمش را میمتعجب و شوکه سمت ماهور چرخید که داشت همچون بچه

 .ل*ب زد

 !برگشتی؟!... ما... ماهور برگشت -

 خواب هایش به باال پرید و کامالًصدای بوق زنگ با صدای فریاد آوگان در هم آمیخت که ماهور شانه

 .اش پریدچندروزه

 !برگشت -

 ای درد! چته بابا؟ -

ای که او را احاطه کرده بود، جا خورد، خیز شود با دردی که در شکمش پیچید و حصار شیشهتا خواست نیم
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 .ل*ب زد

 !من کجام؟ -

ال ش باتوجه به بهتش، سمتش خیز برداشت و ماهور را کشید که جیغ دردناک ماهور بابت شکمولی آوگان بی

 .رفت، گویا آوگان متوجه شد و تند، تند پشت سرهم تکرار کرد

 !وای ببخشید! ببخشید -

 .زیرلب حرصی جیغ زد

 بینی حالم رو؟کوفت و ببخشید! کوری نمی -

 !ها بود دیگرتنگ همیناش شد، او دلتنگی خیرهاما آوگان تنها با عشق و دل

 :شد و با اخم گفتماهور با دیدن خیرگی آوگان روی خودش معذب 

 خوشگل ندیدی؟ -

 .رنگ زد و ل*ب زدآوگان با عشق! لبخندی کم

 !رومِ چرا، رو به -

 ای حضور دارد؟و ماهور از تعریف مستقیم آوگان گر گرفت و هنوز سردرگم که چرا در این قفسه شیشه

اق تاریک رساندند و با دیدن زده با شنیدن صدای بوق و داد آوگان خود را به اتها هم متعجب و شوکباقی بچه

شان به لبخندی کش هایاش زل زده بود، ل*بخیز شده بود و آوگانی که همچون مجنون! به لیلیماهور که نیم

 تر؟شان تکمیلحالیکرد! خوشآمد. عشق چه کارها که نمی

کردند. در این  شان چند روزی را با سختی در آن خانه تنگ و نمناک سپریبه خاطره وضعیت وخیم جسمانی

تر متوجه خودش بود، های رادمان بیشمدت کیارا دوباره دردهای پهلویش شروع شد و شاید چون بعد از حرف

 .این دردهایی را که چندی رهایش کرده بودند دوباره سراغش را گرفتند

های گاه ن حالتشویی هجوم آورد، ایتازه از خواب بیداره شده بود که با حس حالت تهوعی سریع به سمت دست

کند است و خدا اش اثر میدانست به خاطره فشارهای عصبی که بر معده. میاش کرده بودگاهش هم کالفهو بی

ه ککرد چونین باشد، با خیال اینداد و؛ اما راژان که فکر نمیرا شکر دیگر مثل گذشته حس عطش آزارش نمی

دیگری میزد که با تصورش حرصی و باز هم آن حس حسادت اند، حدس ها باهم صبح کردهکیارا و رادمان شب

 .بر دلش چنگ میزد

به سینه مقابلش دید. متعجب شد، او کی بیدارشد؟! خواست  حال بیرون آمد که راژان را دستشویی بیاز دست

 :لخ کنان داخل شود که راژان سدش شد و گفت لخ

 قدر حالت تهوع داری؟چرا این -

 .ممکنه به خاطره فشارهای عصبی باشه دونم بابا!چه می -

 خوره؟هم می هه! هیچ کس یعنی فشاری روش نیست که فقط تو حالت به -
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 .عصبی غرید

 !شو خیالدونم راژان، بینمی -

دونی که اون رادمان نا مرد... هوف! عموت بوده. پس اگه... اگه یک هم کیارا تا دیر نشده... می راستش رو بگو به -

 . ...وقتی

 :طاقت گفتاش کرد که بیتر کالفههای راژان بیشمن کردن من

 !چی؟ -

 :باره چشمانش را بست و زودی گفت دو دل نگاهش کرد و به یک

 .کاری کنیماگه بارداری بگو تا دیر نشده یک -

و با اخم جواب  زده کیارا را دید که دهانش باز شده بود، زودی به خود آمد چشمانش را که باز کرد، قیافه بهت

 .داد

 ها چیه که میگی؟حرف خجالت بکش! این -

 .غرید

 . ...میگم اگه از اون یالغوز بارداری -

 ساکت شو! چی پیش خودت فکر کردی؟ که من هم مثل تو فقط به فکر میل درونیم هستم؟-

 :جا خورده گفت

 !می... میخوای بگی باهاش نبودی؟ -

 .بتوچه! برو کنار ببینم -

ن را پس زد و عصبی از حرفی که شنیده بود، به داخل رفت. عجب فکر منحرفی! راژان؛ اما تنها سرش را به و راژا

کیارا و  عقب چرخانده بود و به رفتن کیارا نگاه کرد. ناگهان لبخندی از تصور این که با آن همه عشق بین

 .رادمان، کیارا هنوز سالم است، روی لبانش نشست

د، قرار شد بعد ناهار سمت دریچه اصلی حرکت کنند. سر سفره نوشابه کم بود و ماهور رفت فکری که کردنبا هم

تا از یخچال نوشابه را بیاورد، پرده را کشید و سمت یخچال رفت. نوشابه را برداشت و تا خواست بچرخد، سینه 

 .تر گرفتبه سینه آوگان شد، از ترس هینی کشید و نوشابه را سفت

 !ظاهر میشی؟ سکتم دادیجوری چرا این -

 خوای فرار کنی؟تا کی می -

 !زنی؟از چی داری حرف می -

 .حرصی شده، زیر ل*ب غرید

 چند روزه محل سگ هم بهم نمیدی! چرا؟ -
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 .ها منتظرنآوگان اآلن اصالً وقتش نیست، بچه -

 زدی؟به درک! جواب من رو بده... مگه نگفتی دوستم داری؟ پس چی شد از عشقی که دم می -

دانست ماهور سرخ شده سرش را پایین انداخت. خیرسرش خواست آخر عمری حرف دلش را بزند، او که نمی

 !دوباره قرار است زنده شود... و... ل*ع*ن*ت به این شانس

اش فرو رفت. نه! او نباید احساسش را دوباره رسوا کند، دروغ که نفس عمیقی کشید و دوباره در جلد یخی

 :پس گفتدیدنی نبود، 

از کدوم عشق داری میگی؟ من فقط به عنوان یک دوست اون حرف رو بهت زدم... جنبش رو نداری، )سر به  -

 .سر آوگان نزدیک کرد و با یک ابرویی که باال داده بود، با پوزخند( اصالً اون حرف رو فراموش کن

 :ها با اخم گفتآوگان جا خورده از این حرف

 .از سرت باز کنی... ولی ماهور خانوم! کور خوندی... عینکت رو بزنخوای من رو دروغه! می -

 !تر به عینک نیاز داری... آوگان خانعالی بیش هه! گویا جناب -

 :صدای راژان بلند شد که گفت

 شد؟ نوشابه چی -

 دها برود، ناگهان دوباره دستش کشیده شد و سمت آوگان چرخیده شدستش را کشید و تا خواست سمت بچه

 ...و

دهد، اش بآرام بود! چشمانش بسته شد و تا خواست تن به وسوسه نوشابه از دستش افتاد و خشک شده ایستاد،

های وق زودی به خود آمد و آوگان را پس زد؛ ولی مگر میشد؟ کمی بعد آوگان به آرامی فاصله گرفت. به چشم

جیب شلوارش کرد و خم شد، با دست دیگرش  زده ماهور نگاه کرد، لبخند کج و مرموزی زد و یک دستش را در

 :نوشابه را از روی زمین برداشت و گفت

 .که دوباره صداشون در بیادزودتر میرم تا قبل از این -

زمان با لبخندی که اش کرد و همکند، پیروزمندانه چشمکی حوالهچنان ماتم زده نگاهش میوقتی دید ماهور هم

 .بانش کشید، سمت پرده رفتروی لبش مانده بود، دستی روی ل

ش کوبید، دستش را روی قلباش میزنی داشت گویا که چونین تند و محکم به قفسه سینهقلبش تمرین بکس

گذاشت و آوگان با او چه کرد؟! بغضش گرفت و دماغش سوخت و چشمه اشک فعال شد؛ ولی خیلی زود خود را 

 !ه خوب که عشقت یک طرفه نباشدکنترل کرد و با چند نفس عمیق به سمت پرده رفت. چ

 !هاشکستهقاضی برای عشق تکی! تبعید را حکم کرده بود، تبعید به شهر دل

رویش قرار داشت و با نگاه  اش آوگان درست رو بهبا صورتی گلگون شده، سرسفره نشست و از شانس رو مخی

گر ، ببیند چه خبر است؟ هنوز قلبش عصیانکرد؛ اما حتی سر باال نیاوردتر آب میاش او را بیشپروا و خیرهبی

 :زنان گفت نفس .به سینه میزد
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 .باالی اون کوه یک غار قرار داره که به دریچه اصلی مربوط میشه -

 .بنیتا نفس زنان جواب مارتیا را داد

 !جا که... هوف! یک روز راههاما... اما تا اون -

 :تحمل و غرغرو زد و گفتلبخندی به دخترک کم

 !دیگه آخر راهیم -

یک کله تا خود شب حرکت کردند و حتی برای وعده غذایی هم صبر نکردند، گویا ذوق و شوق برای زدن زنگ 

ی ااشتها کرده بود. برای خواب و استراحت میانه کوه متوقف شدند و روی سطح هموار شدهها را بیپایان بازی آن

 .اطراق کردند

ها که نباید جور ها بیدار شوند، آنکرد تا مبادا بچهآرامی آه و ناله می از درد پهلوهایش خواب نداشت و به

خشی که از ورجه وورجه کیارا باال رفته بود، راژان چشم باز کرد  سرنوشت او را بکشند. از صدای آه و ناله و خش

قدمی از او فاصله  پاچه شده بلند شد و سمتش رفت که چندپیچد، دستو تا دید کیارا دارد از درد به خود می

 :داشت. کیارا با درد سرش را باال آورد و با دیدن راژان، شرمنده گفت

 بیدارت کردم؟ -

 درد داری؟ -

هایش هنوز روی پهلوهایش بود. راژان زیر بازوی کیارا را گرفت و وادارش کرد سرش را با بغض تکان داد و دست

 .زده پچ زدبلند شود و کیارا متعجب

 !کجا؟ -

 .دنبالم بیا -

 :ای سر داد که راژان گفتها رساند. کیارا از درد، دوباره نالهدستش را کشید و با خودش به فاصله دوری از بچه

تر بتونی دردت رو تحمل کنی... این رو هم بگیر تا آناگ بیدار نشه، حاال راحت جیغ بزن، باعث میشه راحت -

 !هاش تیزهگوش

اش افتاده بود، سمت دهانش برد تا جیغش را خفه کند. کیارا قدردان نگاهش انهو شال کیارا را که حال روی ش

تر شالش را در دهانش چپاند و جیغ زد و ناله کرد، جیغ زد و گریه کرد؛ ولی درمان دردش نشد! تا کرد و بیش

کشد؟ ار و درد میپای کیارا بیدار ماند و چرا حس کرد با دیدن درد کیارا، خودش آز طلوع خورشید راژان پا به

 :هایش خیس شده بود، از جا برخاست و گفتکیارا با تنی ع*ر*ق کرده از درد و شالی که از بزاق دهان و اشک

 !... ممنونم بابت لط... آه! بابت لطفت... اآلن کمی بهترممم -

 :راژان در سکوت فقط خیره نگاهش کرد که کیارا با بغض لبخند تلخی زد و گفت

 !ه درمون شدم... اما... واسه درد خودم هیچ کاری نتونستم بکنمواسه هم -

 .خند تلخی زد و ادامه دادتک
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 !رسی راژان... به زودی قراره واسه همیشه نابود بشمبه آرزوت می -

هایش درد داشت؛ اما ها درست بود؛ ولی اآلن... نه! حرفهای کیارا که شاید برای گذشتهراژان با شنیدن حرف

 :های قلبش حس کرد که تیر کشید. اخمی کرد و خشن گفتحیح نبود، شوکه شده دردی از رگدیگر ص

 !چرت نگو کیارا -

 :کیارا مظلوم هق زد و گفت

 . ...مگه دروغ میگم؟ از خدات بود من بمیرم، البد اآلن خوش -

 ...حرفش بریده شد چون

صله سیلی به راژان زد. با پشت آستینش محکم لبش را با تمام قوا راژان را پس زد که از هم فاصله گرفتند و بالفا

 !کرد. پر قدرت و حرصیپاک کرد، هنوز سنگینی روی لبانش را حس می

 :زنان گفتنفس

 !به چه... ج**ر... به چه جرئتی این... کار رو کردی؟ -

 .راژان پوزخندی زد

 .تنبیهت بود تا بهم تهمت نزنی و حرف مفت تحویلم ندی -

او  کهشده جیغی خفه کشید که راژان از دیدن قیافه سرخ و حرصی شده کیارا لذت برد. چرا از اینکیارا حرصی 

 ...کرد؛ غرق در خوشی میشد؟ البته جنس این لذت فرق کرده بود، ج*ن*س*ی از نوعرا اذیت می

باره لگدی محکم  کیارا که حال کمی از شوک درآمده بود، با فکری که کرد پوزخندی همانند راژان زد و به یک

به راژان کوبید که راژان صورتش از درد مچاله شده، دادی کشید و دوخم شد. کیارا پیروزمندانه از باال نگاهش 

 :کرد و گفت

 !این هم تنبیه تو که دیگه چنین غلطی نکنی -

 .غریدهایش برجسته شده بود، اش با صورتی که حال از درد و فشار، سرخ و رگهای کلید شدهزیر دندان

 !کشمت کیا... رامی -

گرفت و برای همین دلش کمی فقط کمی به حال راژان سوخت؛ اما با یادآوری چندلحظه پیش دوباره گر می

شان آمد زنان سمتشدند. چندی بعد راژان لنگها رفت. تازه از خواب داشتند بیدار میتوجه به او سمت بچهبی

دادنش پوزخندی  چشم و ابرو خط و نشان کشید که کیارا برای حرص غره رفت و باو اول هم برای کیارا چشم

 .زد و روی از او گرفت

های قله بود، حرکت کردند. بنیتا که گویا تسلطی نداشت و از ارتفاع دوباره به راه افتادند و سمت غار که نزدیک

اش شد و با لبخندی سمتش آمد. کرد که مارتیا متوجهها و با لرز داشت حرکت میتر از آنترسید، عقبهم می

! های سفیدش گلبنیتا با تعجب و تعلل به دست بزرگ و مردانه دراز شده مارتیا نگاه کرد و گر گرفته، گونه
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 .شکوفه باران کرد که مارتیا به زیباترین صحنه عمرش لبخند هدیه داد

که قطرات آبی هم از سقف غار چکه  پیمایی به غار رسیدند، تاریک و نمناک بود باالخره پس از یک ساعت کوه

 .کرد. کیارا پرسید که صدایش اکو شدمی

 !پس چرا کسی نیست؟ -

 .ستمارتیا: باید صبر کنیم، شاید به ظاهر همه چیز آروم باشه؛ ولی سر تا سر این غار پر تله

 !کردین، چنان تو آرامش بودمذاشتین ما رو آخر از همه بیدار میآناگ: بابا می

 !کردیندیدین در آرامش مطلق سر میبله دیگه، ما رو نمی سایان:

 . ...آناگ: منظورم این نبود که خانوم

 .راژان: هیس!... صداهایی میاد، ساکت

ای در کنارش بود، از ای گذشت که مردی قد بلند و هیکلی که راژان با آن هیبتش چون جوجهچند دقیقه

 .یر شنل مشکی که به تن داشت به گوش رسیدشان آمد، صدای زمختش از زطرف غار سمتآن

 شما؟ -

 .مارتیا: من مارتیام

 باشه، حاال امر؟ -

 .راژان: از ماموریتی که ارشد مادر داده بود برگشتیم

 :مرد گویا تازه متوجه موضوع شده خود را جمع و جور کرده و حال مودب گفت

 .بله، چندلحظه صبر کنید -

 !دیگهمارتیا: چرا؟ خب میایم داخل 

 .کسی رو بدون اطالع دادن بهشون راه ندیمخیر! از ارشدها فرمان رسیده هیچ -

 !راژان: پوف

 :نگاهی به راژان کرد و رو به مرد گفتمارتیا نیم

 .ها رو آوردیممونیم... بهشون بگید کیارا و دورگهباشه منتظر می -

بار دو نفر به حضورشان آمدند و یکی کشیدند که اینشان خارج شد. انتظار مرد سرش را تکان داد و از زاویه دید

 :ها گفتاز آن

 .پذیرتونارشدها نمی -

 !راژان: چی؟

 مارتیا: گفتی که کی رو آوردیم؟

 .بله و گفتن که دیر شده -

 .هایشان گرد شده و راژان داد زدچشم
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 شون! یعنی چی که دیر شده؟خوام ببینممن می -

 .چیز زیادی به ما نگفتن -

 .خواد باهاشون حرف بزنهیارا: لطفاً بگید که کیارا میک

 . ...نمیش -

 !کنمکیارا: خواهش می

 .مرد کمی ایستاد و دوباره برگشت؛ ولی دیگری دم غار چون درختی ایستاده بود

 :راژان با پرخاش سمت کیارا گفت

 خوای بگی؟چی می -

 :رو گفت یره به رو بهتر نشود و خکیارا آب دهانش را قورت داد تا بغضش سنگین

 .خواستم درمورد رادمان و بقیه بگم، مردم هیچ گناهی ندارنطوری میشه؛ ولی قبلش میدونستم اینمی -

دونستی؟ من به هر قیمتی که شده تو رو به راژان: به همین زودی تسلیم شدی؟ یعنی چی که از اول هم می

 !فرستم، الزم باشه قاچاقیزیرزمین می

 :د تلخی به رویش زد و مرد گمنام دوباره حضور یافت و گفتکیارا لبخن

 .تونید به من بگیدحضور مستقیم امکان پذیر نیست؛ ولی می -

 !راژان: زکی

 ها به دنبالکه رادمان کد را به دست آورده و حال آنکیارا نفس عمیقی کشید و شروع کرد به توضیح دادن این

 :ایشان شده بود و در جواب گفتهرسان پیاماند. مرد، پیکراه چاره

 .همراهم بیاین -

 .شان نبوددیگر نگاهی انداختند و با اضطراب وارد شدند، حتی مارتیا و راژان و ماهور که بار اولبه یک

تری رسیدند که روی کف غار بود، ایستادند. مرد رو به کوچک پس از چندی راه رفتند، وقتی که به یک دریچه

 :کیارا گفت

 .تونه ارتباط برقرار کنه، پس هر حرفی دارید بزنیدم ارشد از این راه با شما میخاد -

ها را دوباره بازگو کند و چندی بعد صدای خشن، همگی به کیارا نگاه کردند که مجبور شد خودش همه حرف

 .خاص و گیرایی که معلوم نبود صدای زن است یا مرد؟ به گوش رسید

شید؛ اما به دستور ارشد مادر! تنها یک راه هست برای نابودی ارشد تبعید شده و یبه عنوان ارشد پذیرفته نم -

 .یارانش

 .راژان سمت دریچه داد زد

 چی؟ -
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اول بایستی یک موضوعی رو براتون روشن کنم، یک چیزی درمورد مسلسل! مسلسل خون یا همون پیمان  -

هاشون که یک نوع نشونه اتحاده بین ارشدها و خادم... این پیوند خون ها انجام میشهخونی که با پیوند خون

حکم سوگند رو داره و این به این معناست که اگر ارشد اتفاقی برایش بیوفته، باقی سوگند یادشدگان هم از این 

هایی که با او مسلسل خون انجام دادن، جونشون رو از دست امر مستثنی نمیشن و اگر ارشد بمیره، تمامی خادم

 .میدن

 تونه به ما بکنه؟را: خب حاال این چه کمکی میکیا

ارشد تبعید شده از کدی که در خون تو وجود داشته استفاده کرده و سهواً یا عمداً مسلسل خون رو با تو به  -

 .وجود آورده و حال برای نابودی اون که ابدی شده، تنها یک راه وجود داره

 .ن النه کرد و دوباره صدای خادم بلند شدقرارشاهای بیترس، بهت، سوال و نگرانی بر دل

تنها راه این هست که کیارا به میل خودش قبل از این که بدنش خود به خود متالشی بشه، روحش رو آزاد  -

کنه و یا به قولی از جونش بگذره. البته با رضایت تام خودش و اال اگه این اتفاق زوری باشه یا ناگهانی، هیچ 

 .اش رخ نمیده... پس با رضایت باید این کار صورت بگیرهوابستگان اتحادیای به رادمان و صدمه

 کرد و او آیا دل این کار را داشت؟تر باید خودکشی میشوکه شده به گلویش چنگ زد، به زبون راحت

 :راژان عصبی گفت

 .ای هم هستحتماً یک راه دیگه -

 .خیر! تنها راه همین بود که عرض کردم -

طوری حاضر باشیم کیارا دستی دستی خودش رو بکشه؟ اون هم فقط به خاطره سهل انگاری  راژان: آخه چه

 !شماها

 :مردهای محافظ قدمی سمت راژان خیز برداشتن که مارتیا سریع گفت

 .خوام! تو حال خودش نیستمن عذر می -

 :و سپس رو به راژان زمزمه کرد

 احترامی چیه؟دونی سزای بینمی -

 !باراژان: برو با

و دستش را در هوا تکان داد، عجیب نگران کیارا شده بود و هیچ برای چنین امری حاضر و راضی نبود که 

 :باالخره کیارا به خود آمد و گفت

 !من موافقم -

 راژان: تو غلط کردی! مگه دست خودته؟

ر که همراهم رادمان و میرم. پس چه بهتهام میکیارا: آروم باش راژان! من دیر یا زود به خاطر نارسایی بال

 !افرادش نابود بشن
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 :راژان عصبی چشم تو چشم باهاش گفت

 کنیم هان؟ریم اصالً عمل میذارم کیارا که تو بمیری! میمن نمی -

 .کیارا مهربان ل*ب زد

خوای با زجر کشیدن بمیرم؟ ببین راژان حتی اگه عمل هم زنی یا خودت رو؟ یا شاید هم میمن رو گول می -

بینیش رو کرده بودن و حتی اگر هم بریم عمل کنیم، ممکنه  فایدست، چون این رو ارشدها پیشبیکنم 

هم به عنوان یک موجود  های زیر پوستم به وجودم شک کنن و بدتر! زندانیم کنن. اونها با دیدن بالانسان

 خوای؟ناشناخته... نکنه تو این رو واسه من می

 !ها که نکرده بودها چه بازیرنوشت تلخی! سرنوشت با آنکرد. عجب سحال داشت گریه می

ساخت و باعث تحیر کیارا و راژان با حرص و خشمی عجیب! که برق اشک در چشمانش را به خوبی آشکار می

 :ها شده بود، گفتبقیه بچه

 فهمی چی میگی؟چه طور بذارم؟ کیارا می -

 .یش شدهاکیارا لبخندی تلخ زد که قطره اشکی روانه گونه

 !من تسلیم شدم راژان، تسلیم تقدیرم -

خواست این به تازه عزیز شده را با خود یکی کند؛ ولی راژان میل زیادی داشت که به کیارا نزدیک شود، گویا می

 .از واکنش کیارا چندان مطمئن نبود، پس تنها به نگاهی پر از حرف! بسنده کرد

کی از مردها وارد دریچه زیرزمینی شد و رفت. آیا سرانجام همه با گریه از بقیه خداحافظی کرد و به کمک ی

 !ها خداحافظی بود؟ آن هم چونین تلخ؟! به طعمی گس؟آمدن

ها برای اولین بار گریه راژان را با چشم شاهد شدند، پسری جوان و لجباز که جز به خودش اهمیت و بچه

ریخت! پس از غیب شدن کیارا، خادم که ود، اشک میداد، حال برای دختری که تازه مهرش به دل نشسته بنمی

 :شان دلش را نرم کرده بود، از پایین صدا باال داد و گفتهایها و گریهگویا صدای اشک

 .خوام خالف مقررات عمل کنم... یک راه دیگه هم هستبار می فقط همین یک -

 .د و گوش تیز کردند که خادم ادامه دادزده سمت دریچه خیز برداشتنهمه به خصوص راژان شادمان و هیجان

تون رو به ما بسپرید، تون انصراف بدید و قوای ومپایریآه! غیر معقوله؛ اما... اگه شماها از نیروی خوناشامی -

چنین غیر از میشه به کمک این قوا کیارا رو پس از مرگ برش گردونیم؛ ولی در قالب یک انسان معمولی و هم

 کنید؟شین... حاال قبول مینسان تبدیل میتون به ااون همگی

ها به ارمغان بیاورد، تا به این مرحله ماهور و این تنها فرصت بود و پس از آن ممکن بود حسرت به فکر فرو رفتند

ماند آوگان، راژان، بنیتا و مارتیا که آوگان اولین قدم موافقت را برداشت. آناگ و سایان انسان شده بودند و می

ماند؟ پس موافقتش را اعالم کرد و نفر بعدی که برادر و معشوقش انسان بودنو، چرا او یک دورگه باقی می وقتی

خواست سریعاً یک انسان شود و حال کیارا میشد یک بهانه و مارتیا با کمی تعلل به بنیتا بود، او هم خیلی می
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کرد؛ ولی د و بایستی راژان هم اعالم آمادگی میپیروی بنیتا اعالم آمادگی کرد و تنها راژان ماند. نیرو کم بو

اش که در زیر زمین بودند شود و به یک انسان معمولی و به قول خیال خانوادهحاضر میشد به خاطر کیارا بی

 خودش حقیر تبدیل شود؟

ری گاش در پرده ذهن به نمایش گذاشته شد و تا به یاد داشت، فقط وحشیچشمانش را بست و تصاویر خانواده

های به قول خودش حقیر! آرامشی را کرد که بین آدمبازی! آن هم در زیر زمین. بایستی اعتراف میبود و حیوان

های به دست آورده بود که همچون یک حسرت در دلش جا خشک کرده بود. چشمان را باز کرد و مقابلش قیافه

ه داشت از نوع دوستانه که عجیب مهرشان به دل ها را دید، لبخندی محو زد. او خانوادزده بچهنگران و هیجان

اه هم کوباند و نگ زده کف دستانش را بهشان قدم برداشت که بنیتا ذوقنشسته بود، پس از جا برخاست سمت

 :عاشقانه مارتیا را در خفا به خود خریدار شد و گفت

 !ایول! دمت گرم -

 !و راژان تنها یک اسم در ذهنش پررنگ بود... کیارا

روی تنگ و باریک و بسی اش با زمین زیرین فقط چند سانت بود و به یک راهدریچه پایین آمدند که فاصله از

جا شروع میشد؛ ولی هرکسی ها از ایندراز برخورد کردند. ورودی به زیر زمین و محل اقامت خوناشام

ی نزدیک به انسان تبدیل شوند، پس اها وارد این قسمت شوند و چون قرار بود در آیندهتوانست جز خوناشامنمی

ها را سمت اتاقی اش مشخص نبود، آناش قیافهمردی رشید قد، که گویا خادم بود؛ اما به خاطره شنل به تن زده

 ...روی سنگی قرار داشت هدایت کرد وکه انتهای راه

 

 «کیارا»

 

کردم. د و در قعر آسمان سپری میهام شکوفا شده بوکردم بین زمین و هوا قرار دارم و معلقم، بالحس می

هم زدنی  هایم از من جدا شدند و در یک چشم بهباره بال ابرهای سفید و متراکم زیر پاهایم قرار داشتند. یک

بین غبار ابرها ناپدید شدند. صدای بابا به گوشم رسید، سر چرخاندم که بابا الوان را خندان همراه زنی، با دکتر 

 .ستم چهره زن را ببینم، ناگهان زیر پاهایم خالی شد و ته دلم زیر و رو شده جیغ زدمیاشا دیدم و تا خوا

 !بابا -

 ...کردم وبا سرعت سمت زمین سقوط می

 :وار گفتمناله

 !بابا -

 !و به آرامی چشمانم را باز کردم. من کجام؟
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 *سه سال بعد*

 

حضور داشتند. سینی چایی را روی میز گذاشتم و کنار جدیدم  با خنده سینی چایی را به حیاط بردم که خانواده

 .راژان نشستم

 :برد که سرش را سمتم خم کرده با خنده گفتمان لذت میمرد من! گویا او هم داشت از این جمع

 !هامیگم آدم بودن هم واسه خودش نعمتی -

 !روزها من شادم ای از حرفش کردم و چه قدر اینخنده

نی کوچولوی نازشان... نامیک! دور دم. مادر بنیتا و پدر آناگ و خود آناگ و سایان با نیجمع را با چشم نظر کر

لحظه صدای غرغر ماهور که با  ها بودیم که بیان و همانزدند. منتظر بقیه بچهمیز نشسته بودند و حرف می

 .تر کردام را بیشآمد، خندهمان میاش داشت سمتشکم برآمده

کشم، آقا فقط بخنده، گفتم احتیاط کن... آه... آه بفرما فقط من دارم دردش رو به جون میماهور: صدبار بهت 

 !زحمتش با من

 ای میلی، نگه داشته بود، او را همراهیطور که دستش را به پشت کمر ماهور با فاصلهآوگان خندید و همان

 :کرد و گفتمی

 .ها به دنیا بیاریل همین فسقلیخب عزیز من نگاه چقدر شیرینن! قراره یکی دیگه مث -

 :ماهور جیغ زد

تر شن بعد... نه حاال که واسه یک همچین دورهمی ذاشتی این دوقلوهای پدرسوخته بزرگخب المصب می -

 !تونم بپوشمهم لباس مناسب نمی کوچیک

 !های دوساله. جغلههایشان را محکم، ماچ کردم..اهورا و احسان با ورجه وورجه سمتم آمدند که خم شدم و گونه

 .مان اضافه شدندها هم به جمعماهور و آوگان به ما سالم کردند و آن

 :با خنده گفتم

 چیه دادت هوا رفته؟ -

 :ماهور با حرص گفت

 .از شازده بپرس -

طور که سمت میز خم شده بود تا دانه انگوری با یک دستش از خوشه جدا کند، با آوگان چشمکی زد و همان

 :تآرامش گف

 .همون بحث همیشگی -

 .که ماهور با آرنجش یکی به پهلوی آوگان کوبید

 !کنی هاخوری؟ زایمان زودرس میقدر حرص میکیارا: بابا چرا این



 

 

 
73 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان خفاش خوناشام 

 
 . ...هاش کم نمیاره!... خدا به داد این یکی برسماهور: چه بهتر! این یکی آقا هم از داداش

 .کردند قطع کرد و جیغ زددیگر را خیس میحرفش را با دیدن اهورا و احسان که داشتند هم

 !هاخورین پدر سوختهاحسان نکن... سرما می -

 :بعد رو به من با حالت حرصی گفت

ای که ندا... احسان! خوان من رو دق بدن... کار دیگهذارن حرص نخورم آبجی؟ پدر و پسرها فقط میمگه می -

 .ای خدا! آوگان برو جلوشون رو بگیر

 :رامش گفتآوگان با آ

 !شون برم مثل باباشون شیطوننکنن، قربونولشون کن... هرچی بگی کار خودشون رو می -

 :چنان حرصی نگاهش کرد. رو به راژان گفتمو ماهور هم

 .میری بچه رو بیاری؟ اآلن که بیدار بشه، ممکنه بترسه -

ن در حالی که داشت قربون صدقه کاملیا سری تکان داد و رفت تا دختر مامان کاملیا را بیاورد. چندی بعد راژا

 :رفت، آمد و سرجایش نشست. گفتمی

 .نقش رو راه بندازه خواست نقتازه بیدار شده بود و می -

 :لپ تپل کاملیا را بوسیدم که سایان با شوق گفت

 !دار ازش بگیرموای بده جیگر خاله رو یک ماچ آب -

 .بندازخود! جرئت داری یک نگاه چپ بهش راژان: بی

چلوندی، حاال که نوبت به خودت چاره من رو میسایان: ایش! انگار نه انگار همین چند ماه پیش داشتی پسر بی

 کنی؟رسیده جرئت، جرئت می

 :ها، پشت چشمی نازک کرد و گفتراژان مثل زن

و شصتش فشرد( های شما نمیام، )لپ گلی کاملیا را بین انگشت اشاره فعالً شش ماهه که دیگه سمت بچه -

 !وقتی گل دختر بابا رو دارم

 .سایان با آرنج به زیر بازوی آناگ زد

 . ...هاشونن، اون وقت توها مثل عقاب! باال سر بچهبفرما تحویل بگیر... ببین چه طوری بعضی -

 .، جیغ و بپرکنان به ما اضافه شدلحظه بنیتا با جیغ همان

 راژان: چیه سرآوردی؟

 :گفتبنیتا با جیغ 

 !قبول شدم! هو -

 :و بعد بشکن زد و کمی قر داد که آوگان به طعنه گفت

 هه! پس امسال خدا رو شکر پشت کنکور نموندی؟ -
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 :بنیتا زبونی برایش دراز کرد که مادرش با خنده گفت

 قربون دختر گلم برم... شیرینیت کو پس مادر؟ -

 .دبنیتا: مهمونی کیارا رو، روی شیرینی من هم حساب کنی

 .خوامسایان: اصالً حرفش رو هم نزن... من یکی که مخصوص می

 .شون رو دادن، من هم میدمطور شد، هر وقت این دو نفر شیرینی این تو راهیبنیتا: حاال که این

 :آوگان لبخند کجی زد و انگشتش را نشان داد که بنیتا با چشمانی گرد شده رو به ماهور گفت

 !کشی از دستش؟چی می -

 !هور: واسم دعا کنما

 :که با این حرفش آوگان که دستش را که روی پشتی راحتی ماهور گذاشته بود، سرش را خم کرد و شاکی گفت

 !بله؟ بله؟ -

 .مان هم به خنده وا داشتکه باالخره ماهور خندید و الباقی

انه رفتیم و ماهور هم به بچه را به دست راژان دادم و دیگر وقت ناهار بود. پس به همراه دخترها سمت آشپزخ

کردم، طور که داشتم ساالد درست میگر ماند. هماناصرار زیاد ما روی صندلی پشت میز نشست و فقط نظاره

 :گفتم

 .حاال که کنکورت رو قبول شدی، تکلیف اون بنده خدا رو هم روشن کن دیگه -

 .خیال جواب دادبنیتا لقمه خیاری گاز گرفت و با دهان پر، بی

 .اال دیر نمیشه، ولش کنح -

کرد، سمت چشمان بنیتا نشانه گرفت و سایان چاقو دستش را که او هم داشت در ساالد درست کردن کمکم می

 :گفت

 .خوام فعالً کنکورم رو بدمراه کردی که چی؟ میچاره دو، سه ساله مارتیای طفلک رو زابهخود! بیبی -

کردم که تو یکی بسوزی، هنوز خانوم فتم عوض یکی، چند تا زن میرها، میماهور: اگه من جای مارتیا بودم

 جواب قطعیش رو هم نداده! موندم مارتیا چرا صبر کرده؟

 .بنیتا پشت چشمی نازک کرد

 چیه؟ حسودیت میشه؟ -

 :کرد، گفتماهگی سپری می اش که حال در هشتماهور پوزخندی زد و با اشاره به شکم برآمده

 !کار شدم که جا واسه حسرت نمونه خیلی زود دست به -

 :زیر خنده زدم و گفتم

 .دیگه باید صداشون کنیم -

 سایان: هوی بنیتا! من مارتیا رو واسه ناهار خبر کردم. همین امروز جواب مثبت رو میدی، افتاد؟



 

 

 
75 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک  |رمان خفاش خوناشام 

 
 .بنیتا دوباره پشت چشمی نازک کرد

 .خیله خب حاال بیاد -

 !اشمیل نیست؛ اما خب دختر بود و نازهای دخترانهبه مارتیا بیدانستم بنیتا هم همچین نسبت من که می

زند. با دیدنم احوال پرسی کردیم و وقتی به حیاط برگشتم، دیدم مارتیا آمده و کنار راژان با او دارد حرف می

 .حاضرین را برای صرف ناهار فرا خواندم

مان نگاه دوست داشتنی وردن شدند. به جمعهای من و راژان همگی مشغول خسرمیز ناهار نشستیم و با تعارف

ها الی الخصوص راژان! چه از که بچهکردم، چندسال پیش وقتی دوباره به زندگی بازگشتم با فهمیدن این

شان هستم. بعد مرگم رادمان و خودگذشتگی برایم کردند از خوشحالی بغض کردم و هنوز که هنوز است مدیون

سازی عمارت فرستادند و ما هم م نابود شدند و ارشدها چند نفر را برای پاکاطرافیانش به خاطر مسلسل خون

های خودمان را برداریم و برای همیشه از آن عمارت و بار! برای آخرین بار به عمارت رفتیم تا وسایل فقط یک

ز آوگان هم پس ا ترش تلخ بود رها کردیم و عمارت برای همیشه متروکه ماند. مادر بنیتا و پدرخاطراتی که بیش

های تازه؛ ولی بالغ به دنیا آمده ملحق شدند و از هایشان به جمع ما یعنی انسانشان برای ماندن کنار بچهآزادی

 !شان صرف نظر کردند. جای خالی یک نفر بد تو ذوقم میزد... بابا الواننیروی ومپایری

سال زمان برد تا بتوانم دوباره عاشق  مردی که یکبا صدای راژان به خودم آمدم و عاشقانه تقدیم نگاهش کردم. 

م خیالدادم، بیهایش میهای منفی که به خاستگاریبار عشق را با او تجربه کرده بودم و با جواببشوم؛ اما این

اش بازسازی کند و وقتی که عاشقش شدم، گویا به ام را با نواهای عاشقانهنمیشد و در نهایت توانست دل شکسته

 .گی معنی طراوت را فهمیدمتاز

 خوری؟راژان: چرا غذات رو نمی

 !دوست دارم -

ها است، مهربان ام جا خورد؛ ولی تا دلیلش را فهمید که دوباره سفر کردن به گذشتهاز ابراز احساسات ناگهانی

 .ل*ب زد

 !تموم شد عزیزم -

از خوشحالی لبخند زدم و مشغول خوردن کردم، نصیبم میشد؛ اما با بغضی که تابه اآلن هر وقت یاد قدیم می

 .شدم

 گفتن شاهنامه آخرش خوش است حکایت ما بود؟که میاین

هایش باالخره تمام شد و حال من در کنار خانواده جدیدم باالخره توانستم روی خوش با تمام پستی بلندی

رمان شده بود، باالخره به زندگی را هم ببینم و مکافات زندگی شاید نه؛ اما آن بازی که باعث مرگ چندنف

 !سرانجام رسید و چه خوب است که آخر همه چیز خوب باشد

چرخاندم برگردم و ها را در انگشت میای که باشگاهداد به زندگی قبل از مکافاتم یعنی دورهراژان اجازه نمی
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 !مان و من فقط یک عاشقمهایگفت بایستی همه چیز نو باشد، حتی لباسمی

 

 !پایان

*** 

 :سخنی از نویسنده

خوام از تک تک دوستانی که در این رمانم من رو همراهی کردن تشکر ویژه کنم، چون به اول از همه می

 .تر به نمایش بذارمشون من تونستم این رمانم رو بهتر و جذابکمک

 .دنجاهاش کوتاهی داشت و نپسندیهای عزیز پوزش بطلبم اگه رمانم بعضیخوام از خوانندهحال می

هایی بودن که من به طور خیلی جدی روشون کار کردم و استارت رمان کیارا و جلد دومش اولین رمان

 .های عزیز فراهم کرده باشمنویسندگی من بود. امیدوارم تونسته باشم اوقات لذت بخشی رو واسه شما خواننده

شون هم شدم چه بسا که دلتنگزده میکردم، هیجانهای رمانم گاهی اوقات بغض میمن در کنار شخصیت

کنم و امیدوارم از وقتی که پای رمان من گذاشته نشم! با تمام وجودم این رمان رو به شما عزیزان تقدیم می

 .بودید پشیمون نشده باشین

من تمام سعیم رو کردم رمان رو هیجانی و جذاب و خاص خلق کنم و شروع و پایانش به نسبت خوب باشه و 

خواستم با رمانی که چند ماهم رو صرف خودش کرد، خداحافظی ، حسی بیگونه دارم. شاید نمیحال با پایانش

 .کنم

 .خوشحال میشم رمان بعدی من رو که انفصال عشق هست رو هم بخونید

 

*** 

 

 !من یک آلباتروسم

کنم هر چی رو می تونم زمین رو چرخش برم. در این راستا بازگوترین زمان میای بلند پرواز که در کوتاهپرنده

 .ذارمبینم و ماجرها رو در قالب داستان و رمان به نمایش میکه به چشم می

 !های جذاب و خواندنیمن آلباتروسم! با کلی نوشته

 

 !آلباتروس ،دوستدارتون

 !یاحق
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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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